
Ο.Π.Α.Π  Α.Ε. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ GAMING HALLS 

Η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. δυνάμει της υπ’ αριθμ. 010010/04-11-2011 Υπουργικής Απόφασης  του 

Υπουργού Οικονομίας (ΦΕΚ Β 2503) και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 39 του Νόμου 

4002/2011 έχει λάβει  την αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης εντός της ελληνικής 

επικράτειας 35.000 Παιγνιομηχανημάτων (“VLTs”), από τα οποία 16.500 θα εγκατασταθούν 

μέσω του δικτύου πρακτορείων VLTs της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.  

Για τα εναπομείναντα εκ των 16500 VLTs που δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από τους 

υφιστάμενους πράκτορες στο πλαίσιο των από 27/11/2014 Προσκλήσεων Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, η ΟΠΑΠ Α.Ε. αναζητά συνεργάτες που ενδιαφέρονται να αναλάβουν τη 

λειτουργία ενός Gaming Hall (οι «Υπεύθυνοι Εκμετάλλευσης Gaming Halls»). Κάθε 

ενδιαφερόμενο μέρος θα πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση στη διεύθυνση 

www.playopap.gr (η «Αίτηση»). 

Οι Υπεύθυνοι Εκμετάλλευσης Gaming Halls και, στην περίπτωση που ο Υπεύθυνος 

Εκμετάλλευσης Gaming Halls είναι νομικό πρόσωπο, οι μέτοχοι και οι νόμιμοι εκπρόσωποι, 

οφείλουν να πληρούν τις προϋποθέσεις  της παρ. 4 του άρθρου 42 του Νόμου 4002/2001 (. 

Επιπλέον, θα πρέπει: 

Α) να μην έχουν κηρυχτεί σε κατάσταση πτώχευσης ή περιέλθει σε κατάσταση 

πτώχευσης, αφερεγγυότητας ή άλλης αδυναμίας εξόφλησης των χρεών τους ή έχουν 

ομολογήσει εγγράφως την αδυναμία τους να εξοφλήσουν ληξιπρόθεσμα χρέη, να έχουν 

συνάψει γενικής εφαρμογής συμφωνίες διευκόλυνσης της εξόφλησης ή άλλο 

διακανονισμό των οφειλών με τους πιστωτές τους, ή με οποιαδήποτε αρχή με 

αρμοδιότητα επ’ αυτών. 

Β) να μην έχει υποβληθεί σε βάρος τους οποιαδήποτε κατάσχεση (είτε συντηρητική ή 

αναγκαστική), δέσμευσης ή δήμευση των περιουσιακών τους στοιχείων, κατά την 

ημερομηνία υποβολής της Αίτησης για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος. 

Γ) να προσκομίσουν βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας με 

ημερομηνία έκδοσης όχι παλαιότερης του ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της 

Αίτησης. 

Δ) να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες έτερου μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην 

περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών, να κατέχουν νόμιμη άδεια διαμονής  και άδεια 

εργασίας. 

Ε) δύναται να είναι  υφιστάμενοι πράκτορες της Ο.Π.Α.Π  Α.Ε. 

και 

ΣΤ) να μην έχουν παραβιάσει οποιαδήποτε συμβατική υποχρέωσή τους έναντι της ΟΠΑΠ 

Α.Ε. και οποιασδήποτε συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας κατά τη διάρκεια τουλάχιστον των 

http://www.playopap.gr/
http://media.opap.gr/vlts/42.pdf


τελευταίων δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας και να μην   

εμπλέκονται σε οποιαδήποτε δικαστική η εξωδικαστική διαμάχη με την ΟΠΑΠ Α.Ε ή με 

οποιαδήποτε συνδεδεμένη της εταιρεία.  

Από τους Αιτούντες που πληρούν τους όρους της παρούσας θα προτιμηθούν όσοι έχουν 

στην κυριότητά τους ακίνητο ή διατηρούν μακροχρόνια μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για 

τη λειτουργία καταστήματος VLTs. 

 

Από τα ενδιαφερόμενα μέρη που προεπιλεγούν από την ΟΠΑΠ Α.Ε. και προκειμένου να 

συνεχίσουν στο τελικό στάδιο επιλογής, θα ζητηθεί να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή 

για τη συμμετοχή τους ποσού δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000 €) και διάρκειας τουλάχιστον 

ενός (1) έτους, που θα έχει εκδοθεί είτε από διεθνές πιστωτικό ίδρυμα που είναι 

αναγνωρισμένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή από μία εκ των συστημικών Τραπεζών 

της Ελλάδας. 

Η Αίτηση  διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας www.playopap.gr και αφού συμπληρωθεί 

ηλεκτρονικά, τυπωθεί, υπογραφεί και θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής σας από αρμόδια 

αρχή, πρέπει να αποσταλεί μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα που αναφέρονται στην 

Αίτηση, σε πρωτότυπη μορφή ή σε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα από Έλληνα δικηγόρο 

ή ΚΕΠ ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισού, αριθμ. 62, Περιστέρι, 

ΤΚ. 12132 - υπόψιν Τμήματος Μητρώου.  Αν προτιμάτε να αποστείλετε την Αίτησή 

σας  μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail), όλα τα συνοδευτικά έγγραφα θα πρέπει είναι 

σε σκαναρισμένη μορφή,  νομίμως επικυρωμένα από Έλληνα Δικηγόρο ή ΚΕΠ, στη 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου playopap@opap.gr μαζί με την συμπληρωμένη, 

σύμφωνα με τα ανωτέρω, Αίτησή σας.  

Η καταληκτική προθεσμία υποβολής της Αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων είναι η 

16.02.2015. 

Σημειώνεται ότι η επιλογή των Υπευθύνων Εκμετάλλευσης Gaming Halls από την Ο.Π.Α.Π. 

Α.Ε. τελεί υπό την έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π. και υπό την αίρεση της υπογραφής της σχετικής 

Σύμβασης Πρακτορείας VLTs που θα ρυθμίζει τη σχέση μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των 

επιλεγέντων Υπευθύνων Εκμετάλλευσης Gaming Halls. 

Η παρούσα σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί πρόταση για την ΟΠΑΠ Α.Ε. που, αν τυχόν 

γίνει δεκτή από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος, θα μπορούσε να οδηγήσει στην 

αυτόματη κατάρτιση σύμβασης, αλλά αντιθέτως, αποτελεί πρόσκληση από την ΟΠΑΠ Α.Ε. 

για την υποβολή προτάσεων  συνεργασίας, τις οποίες η Ο.Π.Α.Π. θα αξιολογήσει κατά την 

απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ρητά αποκλειόμενης οποιασδήποτε ενδοσυμβατικής ή 

εξωσυμβατικής ευθύνης  ή ευθύνης από διαπραγματεύσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. Οι επιτυχόντες 

αιτούντες θα αναλάβουν όλο τον επιχειρηματικό κίνδυνο που συνδέεται με την ανάληψη 

λειτουργίας ενός Gaming Hall. 

Για επιπλέον πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση  

contactcenter@opap.gr. ή καλέστε στο κατωτέρω τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 5798800. 

                                         Περιστέρι, 22 Ιανουαρίου 2015 
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