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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “ Instagram Filter- Φανέλα Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ ”  ΤΗΣ 

ΣΕΛΙΔΑΣ ΟΠΑΠ ΣΤO ΜΕΣO ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ INSTAGRAM 

 

 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου ΑΕ», που 

εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρο Αθηνών 112 (εφεξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία») διοργανώνει, μέσω 

των μέσου κοινωνικής δικτύωσης Instagram και συγκεκριμένα μέσω του επίσημου λογαριασμού της 

Διοργανώτριας στον ιστότοπο https://instagram.com/instaopap(εφεξής o «Ιστότοπος») προωθητική 

ενέργεια με τίτλο «Instagram Filter-Φανέλα Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ» (εφεξής ο «Διαγωνισμός») σε 

συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία με την επωνυμία «McCann-Erickson Διαφημιστική Ανώνυμη 

Εμπορική Εταιρεία», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (οδός Ύδρας, αρ. 2 και λεωφόρος Κηφισίας, αρ. 

280), με Α.Φ.Μ. 094414128 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, εφεξής η «Διαφημιστική».  

Σκοπός των Αναλυτικών Όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής του προγράμματος, της 

κλήρωσης και της μετέπειτα ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο του διαγωνισμού. 

1. Δικαίωμα Συμμετοχής  

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι έχοντες νόμιμη και μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, 

εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και 

είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.  Εξαιρούνται από τον Διαγωνισμό, οι εργαζόμενοι και 

εκπρόσωποι της Διοργανώτριας, οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες στα καταστήματα αυτής, οι 

εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποι της Διαφημιστικής καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι 

σύζυγοί τους ή οποιοσδήποτε σχετίζεται επαγγελματικά με τον εν λόγω Διαγωνισμό ή δεν έχει πλήρη 

δικαιοπρακτική ικανότητα. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει στο Διαγωνισμό μέχρι έξι (6) 

φορές συνολικά καθ’ όλη την διάρκεια του διαγωνισμού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, με τα 

στοιχεία του προφίλ  που χρησιμοποιεί στο Instagram. 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος για να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο στο 

μέσο κοινωνικής δικτύωσης Instagram.Η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό θεωρείται ως αποδοχή εκ 

μέρους του Συμμετέχοντα της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του  Instagram για την 

επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.  

2. Τρόπος Συμμετοχής / Μηχανισμός Διαγωνισμού  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο 

Διαγωνισμό θα πρέπει, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό στο Instagram και 

υπό την προϋπόθεση ότι το profile τους είναι ανοιχτό (public) κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού που 

https://instagram.com/instaopap
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ορίζεται στους παρόντες όρους, αφού εισέλθουν στον συγκεκριμένο ιστότοπο να χρησιμοποιήσουν το 

διαθέσιμο φίλτρο και να αναρτήσουν μία ιστορία (story) κάνοντας αναφορά (mention) στο @instaopap  

να ακολουθήσουν τον Instagram λογαριασμό του OΠΑΠ @instaopap, να ακολουθήσουν τον επίσημο 

λογαριασμό της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ @hellenicbf και να χρησιμοποιήσουν το hashtag 

#diplastinethniki .  

Όλοι οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, με τη συμμετοχή τους σε αυτόν, αποδέχονται πλήρως και χωρίς 

καμία επιφύλαξη τους παρόντες Όρους και επιβεβαιώνουν ότι έχουν ενημερωθεί πως τα προσωπικά 

τους δεδομένα (όνομα χρήστη του προφίλ που θα εμφανίζεται στη σελίδα του Ιστοτόπου μαζί με την 

ανάρτηση της Ιστορίας, τα οποία και καθίσταται με αυτό τον τρόπο δημοσίως προσβάσιμα από χρήστες 

του μέσου κοινωνικής δικτύωσης “Instagram”) θα χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια / 

Διαφημιστική για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, όπως αναλυτικά περιγράφεται και στην Ενημέρωση 

Προσωπικών Δεδομένων Διαγωνισμού.  

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους 

τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με 

την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων 

σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στους Ιστοτόπους του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους 

όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και 

προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει 

τον αποκλειστικό έλεγχο του λογαριασμού του στο Instagram, μέσω του οποίου συμμετέχει στο 

Διαγωνισμό και ότι τα προσωπικά στοιχεία που δηλώνει είναι αληθή και ακριβή. Περαιτέρω, η 

Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω 

αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αναγνωρίζουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του του 

Instagram και της  σελίδας της Διοργανώτριας σε αυτό το μέσο κοινωνικής δικτύωσης και συνακόλουθα 

παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωσή τους έναντι της Διοργανώτριας.   

Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και / ή η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει 

στο Instagram και στον Ιστότοπο με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής 

ενέργειας.  

3. Διάρκεια Διαγωνισμού – Κλήρωση 

Ως διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 20/8/2022 και ώρα 15:00 έως και 

30/8/2022 και ώρα 12:00, εφεξής η «Διάρκεια του Διαγωνισμού». Μετά την πάροδο της ως άνω 

ημερομηνίας και ώρας λήξης, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή και δεν θα δεσμεύει τη 



3 
 

Διοργανώτρια ή / και τη Διαφημιστική ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής, θεωρείται δε 

αυτοδικαίως άκυρη και ουδέν επάγεται αποτέλεσμα. 

Μετά τη λήξη της Διάρκειας του Διαγωνισμού θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση από τη 
Διοργανώτρια για την ανάδειξη ενός (1) τυχερού νικητή του Διαγωνισμού και τρεις   (3) επιλαχόντων, 
στην οποία θα συμμετέχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές.  

 Η ανάδειξη των τυχερών νικητών του Διαγωνισμού και των επιλαχόντων θα πραγματοποιηθεί την 

Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022 και ώρα 12:00 στα γραφεία της Διοργανώτριας. Στην διαδικασία για την 

ανάδειξη των τυχερών νικητών θα συμμετέχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές που έχουν καταχωρηθεί στα 

συστήματα της Διοργανώτριας κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού.  

4. Ανάδειξη Τυχερών Νικητών  

Στις 31.08.2022 στην ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί θα αναδειχθούν ένας  (1) τυχερός 

νικητής  και τρεις (3) επιλαχόντες, το profile του  νικητή  θα ανακοινωθεί στις 01.09.2022 κάτω από την 

σχετική ανάρτηση του διαγωνισμού και ως story στην σελίδα κοινωνικής δικτύωσης Instagram της 

Διοργανώτριας https://instagram.com/instaopap. 

Επίσης, ο τυχερός νικητής θα ενημερωθεί  από τη Διοργανώτρια με προσωπικό μήνυμα στο profile από 

το οποίο έχει  συμμετάσχει στον διαγωνισμό. Η διαδικασία για την αποδοχή των Δώρων από τον τυχερό 

νικητή περιγράφεται στον όρο 5 των παρόντων όρων. Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η 

επικοινωνία με κάποιον ή κάποιους από τους τυχερούς νικητές εντός 2 (2) εργάσιμων ημερών από την 

ολοκλήρωση της ανάδειξης του τυχερού νικητή, προκειμένου αυτός να επιβεβαιώσει ότι αποδέχεται το 

Δώρο του ή σε περίπτωση που ο τυχερός νικητής δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του, το πρόσωπο 

αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του δώρου και αυτό θα κατακυρώνεται στον πρώτο επιλαχόντα 

κατά τη σειρά ανάδειξής του, ο οποίος θα ενημερώνεται κατά τον τρόπο που αναφέρεται ανωτέρω. Σε 

περίπτωση κατά την οποία και ο πρώτος επιλαχών απωλέσει το δικαίωμά του επί του δώρου, σύμφωνα 

με την παραπάνω διαδικασία, το δώρο θα κατακυρώνεται στον δεύτερο επιλαχόντα κατά τη σειρά 

ανάδειξής του κ.ο.κ. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική περιορίζουν  την ευθύνη τους στη διάθεση των 

δώρων που αναφέρονται κατωτέρω αποκλειστικά μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων διαδικασιών και 

δεν θα φέρουν ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης τυχερών νικητών / επιλαχόντων που 

οφείλονται σε μη απάντηση των τελευταίων. Επίσης, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν θα φέρουν 

ευθύνη για τη μη παραλαβή δώρου από τυχερό νικητή, στον οποίο τελικά θα κατακυρωθεί το δώρο. Στην 

περίπτωση που τυχερός νικητής / επιλαχών χάσουν κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωση επί του δώρου, 

το τελευταίο παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση 

https://instagram.com/instaopap
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απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην 

ακύρωσή του είτε στην περαιτέρω διάθεσή του.    

5. Δώρα Διαγωνισμού / Τρόπος Παραλαβής  

Τα Δώρα του Διαγωνισμού (εφεξής τα «Δώρα»), είναι:  

Ένα αεροπορικό ταξίδι για 2 άτομα (νικητής του διαγωνισμού και συνοδός), στο Μιλάνο, με αναχώρηση 

και επιστροφή από το αεροδρόμιο «Ελευθέριο Βενιζέλος», με μία (1) ημέρα διανυκτέρευση και πρωινό 

σε ξενοδοχείο 4* και δωρεάν παρακολούθηση του αγώνα μπάσκετ Εσθονία -Ελλάδα που θα 

πραγματοποιηθεί στις 8/9/2022   

 

Προκειμένου να παραλάβει το δώρο του, ο τυχερός νικητής, θα πρέπει να συμπληρώσει τα απαραίτητα 

στοιχεία στη φόρμα που θα λάβει με μορφή link (https://www.opap.gr/en/instagram-contests) από την 

αντίστοιχη σελίδα του OΠΑΠ στο Instagram https://instagram.com/instaopap εντός του χρονικού 

διαστήματος που ορίζεται στην ανάρτηση της διοργανώτριας από την ανακοίνωση του ονόματος του, με 

τα προσωπικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, Α.Δ.Τ. αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση, 

Ταχυδρομικός Κώδικας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) προκειμένου να μπορεί να 

διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία κατά την παράδοση του δώρου, αλλά και η συμπλήρωση της δήλωσης 

αποδοχής δώρου.  

Ο νικητής θα πρέπει να πατήσει τον σύνδεσμο του μηνύματος και να οδηγηθεί στην ηλεκτρονική φόρμα 

για να συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία. Για την υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας με τα 

προσωπικά στοιχεία του θα πρέπει ο νικητής προηγουμένως να έχει δηλώσει ότι ενημερώθηκε για την 

Ενημέρωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο πλαίσιο των Διαγωνισμών των σελίδων κοινωνικής 

δικτύωσης του ΟΠΑΠ επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο εντός της φόρμας.  

Παράλληλα στην ίδια φόρμα θα πρέπει να συμπληρώσει τα αντίστοιχα στοιχεία του συνοδού του, ήτοι 

ονοματεπώνυμο, Α.Δ.Τ., αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση, Ταχυδρομικός Κώδικας και διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Κατά την παραλαβή του δώρου (εισιτηρίων / εγγράφων ταξιδιού)  ο 

νικητής θα χρειαστεί να επιδείξει τόσο  την δική του  αστυνομική ταυτότητά όσο και του συνοδού του  

προκειμένου να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία και ότι είναι άνω των 18 ετών. 

Σε περίπτωση μη αποδοχής του δώρου, ο νικητής θα πρέπει να το δηλώνει γραπτά με μήνυμα του προς 

την αντίστοιχη σελίδα του OΠΑΠ https://instagram.com/instaopap με αποστολή e-mail στο 

DC_Social_Media@opap.gr. 

Το Δώρο θα παραληφθεί από τον κάθε τυχερό νικητή με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του 

εν ισχύ διαβατηρίου μετά από συνεννόηση με την Διοργανώτρια ως προς την ημέρα, ώρα παραλαβής 

https://www.opap.gr/en/instagram-contests
https://instagram.com/instaopap
https://www.opap.gr/el/instagram-tncs-2
https://instagram.com/instaopap
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και σημείο παραλαβής. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον αναδειχθέντα 

τυχερό νικητή ή σε περίπτωση που αυτός δεν αποδεχθεί το Δώρο σύμφωνα με τα παραπάνω, ή σε 

περίπτωση που αποδειχθεί ότι η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες 

όρους τότε αυτοδικαίως και αυτομάτως θα χάνει οριστικά το δικαίωμα διεκδίκησης του Δώρου και τη 

θέση του θα λαμβάνει ο πρώτος από τους επιλαχόντες κατά τη σειρά κλήρωσής του.  

 

Η Διοργανώτρια και / ή η Διαφημιστική δεν αναλαμβάνουν καμία άλλη ευθύνη, κόστος ή δαπάνη σχετικά 

με τα Δώρα και δεν ευθύνονται για οποιοδήποτε ζημία , βλάβη εις βάρος του νικητή κατά τη διάρκεια 

αξιοποίησης του δώρου.  Τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με 

χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα. Σε περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας εκτός της 

σφαίρας επιρροής της Διοργανώτριας, η τελευταία δικαιούται να μην προσφέρει στους τυχερούς νικητές 

τα Δώρα, ούτε εναλλακτικά Δώρα, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται 

σε προσφορά εναλλακτικών Δώρων οποιασδήποτε μορφής και αξίας. 

6. Ρητή Δήλωση / Συγκατάθεση / Αποδοχή Συμμετεχόντων  

Όλοι οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά, πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους 

παρόντες Όρους και επιβεβαιώνουν ότι έλαβαν γνώση της Ενημέρωσης Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων. Αν οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος δεν αποδέχεται τους παρόντες όρους, δε μπορεί να 

συμμετάσχει στο Διαγωνισμό. Επίσης όλοι οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται 

ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:  

(α) ο λογαριασμός στο  Instagram μέσω των οποίων συμμετέχουν στο Διαγωνισμό δεν ανήκει σε τρίτο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στους ιδίους,  

(β) είναι ενήλικοι ηλικίας ίσης ή άνω των δεκαοκτώ (18) ετών,  

(γ) η προσωπικότητά τους, η υγεία ή/και σωματική τους ακεραιότητα δεν προσβάλλεται ούτε βλάπτεται 

καθ' οιονδήποτε τρόπο από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό,  

(δ) με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα, το δικαίωμα της 

προσωπικότητας ή δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας εμπορικά μυστικά ή άλλα 

ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου,  

(ε) η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική θα επεξεργαστούν τα προσωπικά τους δεδομένα 

(ονοματεπώνυμο, στοιχεία προφίλ στο  Instagram, διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, αριθμός κινητού 

τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του 

Διαγωνισμού και σύμφωνα με την Ενημέρωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο πλαίσιο των 

Διαγωνισμών των Social Media σελίδων ΟΠΑΠ,  

http://media.opap.gr/2021_02%2024_Facebook_privacy.pdf
http://media.opap.gr/2021_02%2024_Facebook_privacy.pdf
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(στ) αποδέχονται χωρίς αντάλλαγμα και παρέχουν την  εξουσιοδότησή τους στη Διοργανώτρια για την 

προβολή του Διαγωνισμού, των αποτελεσμάτων του, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης του 

όνομα χρήστη  ή/και της εικόνας του νικητή ή/και προβολής της εικόνας και φωνής του νικητή (μέσω 

τυχόν φωτογραφιών, ηχητικών παραστάσεων και μαγνητοσκοπήσεων) σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

της Διοργανώτριας (ενδεικτικά και μη περιοριστικά Facebook, Instagram,  κλπ). Οι νικητές καλούνται να 

δηλώσουν άμεσα τυχόν αντίρρηση στη δημοσίευση των στοιχείων τους για τα ανωτέρω κατά την 

επικοινωνία τους με τις Διοργανώτριες. Η δημοσίευση των στοιχείων των νικητών κρίνεται αναγκαία από 

τις  Διοργανώτριες για λόγους διαφάνειας των Διαγωνισμών και προβλέπεται στους όρους του εκάστοτε 

Διαγωνισμού, συνεπώς βασίζεται στο έννομο συμφέρον των Διοργανωτριών να διασφαλίσουν την 

αξιοπιστία του διαγωνισμού. H Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει 

οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού. 

Οι συμμετέχοντες παρέχουν το δικαίωμα χρήσης του οπτικοακουστικού υλικού (μονταρισμένου ή μη) 

που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, της συμμετοχής τους, της ανάδειξής τους ως 

νικητών, των απόψεων που θα  καταθέσουν κατά τους όρους του Διαγωνισμού ή τυχόν απόψεων που 

θα υποβάλλουν οι συμμετέχοντες μέσω Facebook / Instagram ή φωτογραφίας ή video, καθώς και κάθε 

σχετικού γεγονότος για διαφημιστικούς λόγους, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης, 

ατελώς και χωρίς να συνιστά αυτό προσβολή της προσωπικότητάς τους. Οι φωτογραφίες που θα 

αναρτηθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, δεν θα θίγουν προσωπικά δεδομένα τρίτων ή δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να λάβουν από 

οποιονδήποτε τρίτο κάθε τυχόν άδεια που απαιτείται για την δημόσια προβολή των φωτογραφιών 

αυτών στο διαδίκτυο.   

(ζ) Παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά της Διοργανώτριας ή/και της 

Διαφημιστικής σε περίπτωση που οι τελευταίες κρίνουν ότι κάποιος συμμετέχων πρέπει να διαγραφεί 

από το Διαγωνισμό για τους λόγους που αναφέρονται στους παρόντες όρους συμμετοχής.  

7. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων  

Η Διοργανώτρια δύναται - αλλά δεν υποχρεούται - να αποκλείσει από τον Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε 

στάδιο διεξαγωγής του, οποιονδήποτε συμμετέχοντα που κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχει 

χρησιμοποιήσει (ή να έχει αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή 

του ή έχει παραβεί (ή έχει αποπειραθεί να παραβιάσει) κάποιον από τους παρόντες όρους. Ως αθέμιτα 

μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, μέσων, ηλεκτρονικών υπολογιστών 

ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη 

παρέμβαση, υποκλοπή κλπ.  
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Επιπλέον, δεν θα γίνονται αποδεκτές, συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και 

τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζει ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα. Επίσης, θα ακυρώνονται 

συμμετοχές με περιεχόμενο υβριστικό, χυδαίο, δυσφημιστικό, επικίνδυνο, ρατσιστικό, που προσβάλλει 

την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή εν γένει αντίκειται στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο 

απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας.  

Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:  

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους ή δεν πληροί 

τις προϋποθέσεις κάποιου από τους Όρους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.  

(β) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός 

των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους ή για λόγους που ανάγονται 

στο πρόσωπό του.  

(γ) Λόγω έλλειψης επίδειξης έγκυρης ταυτότητας ή διαβατηρίου του ίδιου κατά την παραλαβή του 

Δώρου. 

(δ) σε περίπτωση που δεν συμμορφούται με τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στους παρόντες όρους 

για την αποδοχή του Δώρου.  

8. Ακύρωση Διαγωνισμού / Τροποποίηση Όρων / Ευθύνη  

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση της, να 

τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή συντμήσει τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάξει το 

προσφερόμενο Δώρο, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους αυτού ή/και να ματαιώσει το Διαγωνισμό, 

με ανακοίνωση στον Τύπο ή στους Ιστοτόπους. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη 

φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί ο 

Διαγωνισμός, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας ή/και της 

Διαφημιστικής, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε 

αποζημίωση.  

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται η Διοργανώτρια και / ή η Διαφημιστική για τυχόν άμεσες ή έμμεσες 

ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση 

ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τον Διαγωνισμό ή την ακύρωσή του.  

Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει 

στους Ιστοτόπους κατά το χρόνο διενέργειας του Διαγωνισμού ή για συμμετοχές που απωλέσθησαν ή 

έφεραν λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία. Οι συμμετοχές που δεν συμφωνούν με τους παρόντες όρους θα 

τεθούν εκτός συμμετοχής στο Διαγωνισμό.  
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Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα εκμετάλλευσης, χωρίς χρονικό ή άλλο περιορισμό τόσο για την 

Ελλάδα όσο και για το εξωτερικό, ανεξαρτήτως του τρόπου ή του μέσου εκμετάλλευσής τους, κάθε 

μορφής περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων χωρίς κανένα περιορισμό του υλικού που θα προκύψει 

κατά τα ανωτέρω, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που δύναται να τύχει εμπορικής εκμετάλλευσης και 

σχετίζεται με τους συμμετέχοντες και τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, για οποιοδήποτε σκοπό 

σχετικό με τις δραστηριότητές της, καθώς και για σκοπούς διαφήμισης και προώθησης των 

δραστηριοτήτων της. Οι νικητές δηλώνουν με τη συμμετοχή τους ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεν 

διατηρούν ούτε τώρα ούτε στο μέλλον καμία αξίωση ή οικονομική απαίτηση για οποιασδήποτε μορφής 

αμοιβή ή αποζημίωση από τη Διοργανώτρια ή/και τη Διαφημιστική ή/και από τυχόν τρίτους στους 

οποίους θα παραχωρηθεί η χρήση ή/και η εκμετάλλευση του υλικού από τη Διοργανώτρια ή/και τη 

Διαφημιστική. Εφόσον απαιτηθεί, οι νικητές που θα κληρωθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού κατά τα 

ανωτέρω θα υπογράψουν σχετική δήλωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αφορά στη μεταβίβαση 

των εν λόγω δικαιωμάτων κατά τα ανωτέρω.  

Στο ευρύτερο μέτρο που είναι επιτρεπτό από το κατά περίπτωση ισχύον εφαρμοστέο δίκαιο, η 

Διοργανώτρια, η Διαφημιστική και οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη.  

Δεδομένου ότι η συμμετοχή στο Διαγωνισμό θα πραγματοποιηθεί μέσω των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης Facebook και Instagram, ρητά διευκρινίζεται ότι ο Διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν 

υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Facebook ή το Instagram, ούτε συνδέεται μαζί τους με 

οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ τούτου το Facebook / Instagram δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για οιαδήποτε 

απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οιουδήποτε τρίτου προκύψει από τον παρόντα Διαγωνισμό ή σε 

σχέση με αυτόν.  

9. Εμπορικά Σήματα / Πνευματική Ιδιοκτησία της Διοργανώτριας  

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, 

ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Ομίλου της Διοργανώτριας.  

10. Προσωπικά Δεδομένα  

Οι παρόντες αναλυτικοί όροι καθώς και η Ενημέρωση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στο 

πλαίσιο του Διαγωνισμού βρίσκονται αναρτημένοι στον επίσημο ιστότοπο της Διοργανώτριας 

www.opap.gr (http://www.opap.gr/) και συνοδεύει κάθε δημοσίευση του παρόντος προγράμματος σε 

κάθε μέσο μετάδοσης με την μορφή link. Οι συμμετέχοντες, αποδεχόμενοι τους όρους του 

προγράμματος, επιβεβαιώνουν ότι έχουν λάβει γνώση της Ενημέρωσης για την Προστασία Προσωπικών 

Δεδομένων στο πλαίσιο διαγωνισμού μέσω του μέσου κοινωνικής δικτύωσης “Instagram” 

(https://rb.gy/psfk4t  και https://instagram.com/instaopap). 

http://www.opap.gr/
https://rb.gy/psfk4t
https://instagram.com/
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11. Επίλυση Διαφορών  

Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων 

όρων συμμετοχής θα επιλύεται καταρχήν φιλικά.  

Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των 

Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη 

προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών 

όρων.  

12. Δημοσιότητα  

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος 

μπορεί να στείλει μήνυμα στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης της Διοργανώτριας στο Instagram 

(https://instagram.com/instaopap). 

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο κα Βασιλική Μπάη  (οδός 

Ιπποκράτους, αριθμός 2, Αθήνα, Τ.Κ. 10679, τηλέφωνο 210 3638622) και έχουν αναρτηθεί στους 

Ιστοτόπους και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει γνώση τους επιλέγοντας το σχετικό σύνδεσμο.  

 

 

 

https://instagram.com/instaopap

