ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
Με την παρούσα Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ρητά και ανεπιφύλακτα δηλώνω τα
ακόλουθα:
α. Πληρώ όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής που απορρέουν από τον νόμο και την
Σύμβαση Πρακτορείας Τυχερών Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων (VLTs) σε
Αμιγείς Χώρους.
β. Σε περίπτωση υποβολής της παρούσας Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εκ
μέρους νομικού προσώπου, η επιβεβαίωση αυτή παρέχεται από τον νόμιμο
εκπρόσωπό του και από τους μετόχους ή εταίρους του.
γ. Αποδέχομαι ανεπιφυλάκτως ότι η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί πρόταση εκ μέρους της ΟΠΑΠ Α.Ε. , η οποία,
εφόσον ήθελε γίνει δεκτή από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος, θα μπορούσε να
οδηγήσει σε αυτόματη κατάρτιση σύμβασης. Αντιθέτως, αποτελεί απλή πρόσκληση
από την ΟΠΑΠ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων συνεργασίας, τις οποίες η ΟΠΑΠ Α.Ε.
θα αξιολογήσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ρητά αποκλειόμενης
οποιασδήποτε ενδοσυμβατικής ή εξωσυμβατικής ευθύνης ή ευθύνης από
διαπραγματεύσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. H επιλογή των υποψήφιων συνεργατών της ΟΠΑΠ
Α.Ε. τελεί υπό την αίρεση της υπογραφής της σχετικής Σύμβασης Πρακτορείας που
θα ρυθμίζει τη σχέση μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των επιλεγέντων Συνεργατών.
δ. Με την παρούσα παρέχω στην ΟΠΑΠ Α.Ε. το δικαίωμα πρόσβασης στα Αρχεία
Αθέτησης Υποχρεώσεων, Υποθηκών Προσημειώσεων και Στοιχείων Εταιριών από
ΦΕΚ & ΓΕΜΗ της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ και δηλώνω ότι έλαβα γνώση των κάτωθι δύο (2)
ενημερώσεων που ακολουθούν.
Ημερομηνία:___________________________

Ονοματεπώνυμο: _______________________

Υπογραφή: ____________________________

(θεώρηση γνησίου υπογραφής)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ/ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η κατάθεση των παρακάτω δικαιολογητικών γίνεται με ηλεκτρονική υποβολή στο
partners_support@opap.gr με τίτλο «Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Νέου Υποψηφίου,
το <ΑΦΜ> και το <Ονοματεπώνυμο> .
Τα αρχεία που θα επισυναφθούν πρέπει να είναι διακριτά (ξεχωριστό αρχείο για κάθε
έγγραφο με την αντίστοιχη ονομασία).
Επίσης, θα πρέπει να κρατήσετε όλα τα πρωτότυπα έγγραφα σε περίπτωση που σας
ζητηθούν σε έντυπη μορφή.
Παρακαλούμε εντός 10 ημερών να αποστείλετε τα δικαιολογητικά, ειδάλλως η αίτησή σας
θα θεωρηθεί ληξιπρόθεσμη.
Δικαιολογητικά για κάθε Μέτοχο και για τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της Εταιρείας
Εκμετάλλευσης:
1. Έντυπο Τειρεσία
Παρακαλούμε όπως συμπληρωθούν (κάτω αριστερά-μόνο ) τα εξής:
 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (ολογράφως)
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
 ΑΦΜ (προσωπικό)
 ΥΠΟΓΡΑΦΗ
2. ΑΔΤ ή υπογεγραμμένο διαβατήριο ή άδεια παραμονής σε ισχύ.
3. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσεως (μέχρι την έκδοση του
ποινικού μητρώου, μας προσκομίζετε το πρωτόκολλο αίτησης έκδοσης )
4.

Αποδεικτικό μόνιμης διεύθυνσης (ΔΕΚΟ/βεβαίωση Δήμου)

5. Εκκαθαριστικό τελευταίας χρήσης ή στην περίπτωση κατοίκου εξωτερικού ή
προσώπου που δεν έχει υποβάλλει φορολογική δήλωση στο παρελθόν,
Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ.
6. Υπεύθυνη δήλωση Πράκτορα προς ΟΠΑΠ (πρέπει να φέρει επικύρωση από
ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα)
7. Σύντομο βιογραφικό
Για την εταιρεία:
1. Αν δεν έχει συσταθεί εταιρεία, προσχέδιο καταστατικού
2. Σε περίπτωση υφιστάμενης εταιρείας:
i.

Θεωρημένο καταστατικό

ii.

Βεβαίωση και ανακοίνωση σύστασης στο ΓΕΜΗ.

iii.

Τυχόν Τροποποιήσεις από το ΓΕΜΗ

Α.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ»
(υπεύθυνος επεξεργασίας), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αλαμάνας αρ. 2 και Πρεμετής, (Α.Φ.Μ. 094498725 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ
Αθηνών) (εφεξής «Τειρεσίας»), σας ενημερώνει, μέσω της κατωτέρω υπό Β αναφερόμενης επιχείρησης, η οποία ενεργεί στο όνομα και
για λογαριασμό της και ως εκτελούσα την επεξεργασία, ότι τηρεί αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, στα οποία
περιλαμβάνεται το Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων και το Σύστημα Υποθηκών & Προσημειώσεων («Αρχείο»), στα οποία
καταχωρούνται πληροφορίες που χαρακτηρίζονται από υψηλό δείκτη αντικειμενικότητας και παρέχουν πληροφόρηση για τη
φερεγγυότητα των προσώπων στα οποία τα δεδομένα αφορούν, καθώς και για την εμπράγματη επιβάρυνση της ακίνητης περιουσίας
τους.
Στο ανωτέρω πλαίσιο και με σκοπό την αξιολόγηση ή και επαναξιολόγηση του αναλαμβανόμενου συναλλακτικού, πιστωτικού,
κινδύνου στο πλαίσιο αναληφθείσας επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά και την παροχή ορθών και επίκαιρων πληροφοριών
οικονομικής συμπεριφοράς των υποκειμένων για την εξασφάλιση γενικά της εμπορικής πίστης, της αξιοπιστίας και ασφάλειας των
συναλλαγών και τελικά της άσκησης του δικαιώματος οικονομικής ελευθερίας των επιχειρηματιών, παρέχεται δυνατότητα
ηλεκτρονικής πρόσβασης μέσω του συστήματος «Τειρεσίας Σύστημα Ελέγχου Κινδύνων» (εφεξής «σύστημα ΤΣΕΚ»), σε
επιτηδευματίες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) στα ακόλουθα δεδομένα του Αρχείου α) ακάλυπτες επιταγές, β) απλήρωτες, κατά τη
λήξη τους, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, γ) αιτήσεις πτωχεύσεων – αποφάσεις που απορρίπτουν αιτήσεις πτώχευσης
λόγω μη επάρκειας περιουσίας του οφειλέτη, δ) αιτήσεις και αποφάσεις συνδιαλλαγής / εξυγίανσης (αρ. 99 επ. Πτωχευτικού Κώδικα),
ε) κηρυχθείσες πτωχεύσεις, στ) διαταγές πληρωμής & διαταγές απόδοσης μισθίου, ζ) πλειστηριασμοί κινητών & ακινήτων, η)
υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών και τροπές προσημειώσεων σε υποθήκες, θ) κατασχέσεις ακινήτων και εγγραφές επιταγών βάσει
Ν.Δ. 1923, ι) αιτήσεις και αποφάσεις δικαστικής ρύθμισης οφειλών (Ν. 3869/2010), καθώς και δεδομένα εταιριών από ΦΕΚ & ΓΕΜΗ.
Πηγές των παραπάνω δεδομένων - τόσο για τα ήδη συλλεχθέντα όσο και για αυτά που θα συλλεγούν στο μέλλον- είναι τα πιστωτικά
και χρηματοδοτικά ιδρύματα, τα Υποθηκοφυλακεία/Κτηματολογικά Γραφεία και τα Ειρηνοδικεία/Πρωτοδικεία όλης της χώρας, καθώς
και τα ΦΕΚ & το ΓΕΜΗ.
Τα δεδομένα διατηρούνται στο Αρχείο και μεταδίδονται μέσω του ως άνω συστήματος ΤΣΕΚ για το χρονικό διάστημα που ορίζει το
άρθρο 40 ν. 3259/2004, όπως εκάστοτε ισχύει.
Αποδέκτης των δεδομένων του συστήματος ΤΣΕΚ είναι η επιχείρηση που αναφέρεται κατωτέρω υπό Β, με την οποία συναλλάσσεσθε,
κατόπιν προηγούμενης σύνδεσής της με αυτό και σύμφωνα με τους σχετικούς όρους σύνδεσης (https://tsek.teiresias.gr) (εφεξής
«επιχείρηση»).
Τα δεδομένα διατίθενται στην κατωτέρω υπό Β επιχείρηση για ίδια χρήση, δεν προορίζονται για μεταπώληση ή περαιτέρω διάθεση και
τηρούνται από αυτή μέχρι το τέλος της εκάστοτε συναλλαγής, στο πλαίσιο της οποίας αντλούνται.
Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης, αντίρρησης και δικαστικής προστασίας, σύμφωνα με το Ν. 2472/1997, τα οποία μπορείτε να
ασκήσετε στα γραφεία εξυπηρέτησης πολιτών της Τειρεσίας, επί της οδού Αλαμάνας 1, 151 25 Μαρούσι. Το δικαίωμα πρόσβασης και
τυχόν αντίρρησής σας στην κατά την παρούσα πρόσβαση μπορεί να διατυπωθεί εγγράφως και στην κατωτέρω υπό Β αναφερόμενη
επιχείρηση, η οποία εν προκειμένω ενεργεί ως εντολοδόχος της Τειρεσίας. Σε περίπτωση άσκησης δικαιώματος αντίρρησης, η
επιχείρηση υποχρεούται άμεσα να διακόψει την πρόσβαση στα δεδομένα και να διαβιβάσει αμελλητί ηλεκτρονικά (μέσω email ή fax) το
ως άνω έγγραφο στην Τειρεσίας. Μετά την ικανοποίηση του σχετικού αιτήματός σας στους αποδέκτες του συστήματος ΤΣΕΚ θα
εμφανίζεται η ένδειξη «Δεν επιθυμεί τη μετάδοση των δεδομένων που τον αφορούν», η οποία εκτιμάται ελεύθερα με τις όποιες τυχόν
επιπτώσεις. Κατ΄εξαίρεση δεδομένα εταιριών από ΦΕΚ και ΓΕΜΗ θα εξακολουθούν να μεταδίδονται.
Άρση του αιτήματος μη μετάδοσης πραγματοποιείται ελεύθερα και υποβάλλεται οποτεδήποτε μόνον προς την Τειρεσίας.
Για το ανωτέρω σύστημα της Τειρεσίας γίνεται περιοδική ενημέρωση του κοινού δια του τύπου και μέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας
στις διευθύνσεις http://www.tiresias.gr & https://tsek.teiresias.gr
Για την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ

Ι.Παλόγλου

Π.Καπασούρης

Β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Επωνυμία επιχείρησης: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.
Δ/νση έδρας: Αθήνα 10442, Λεωφόρος Αθηνών, αρ. 112 ΑΦΜ: 090027346
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Σας γνωρίζουμε ότι η ως άνω επιχείρησή μας θα αναζητήσει στα Αρχεία Αθέτησης Υποχρεώσεων, Υποθηκών Προσημειώσεων και
Στοιχείων Εταιριών από ΦΕΚ & ΓΕΜΗ της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, οδός Αλαμάνας αρ. 2, 151 25 Μαρούσι, τηλ. 210-36-76-700 (υπεύθυνος
επεξεργασίας) μέσω του συστήματος ΤΣΕΚ τυχόν δεδομένα που σας αφορούν με σκοπό την αξιολόγηση ή και επαναξιολόγηση του
αναλαμβανόμενου συναλλακτικού κινδύνου στο πλαίσιο της μεταξύ μας συνεργασίας και τελικά την εξασφάλιση της εμπορικής πίστης,
της αξιοπιστίας, της ασφάλειας των συναλλαγών, αλλά και της άσκησης του δικαιώματος οικονομικής ελευθερίας.
Έλαβα γνώση των ανωτέρω δύο (2) ενημερώσεων
Ημερομηνία

Υπογραφή & Ονοματεπώνυμο

Για την επιχείρηση

(σφραγίδα & υπογραφή)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΑ
(για την υπογραφή της Σύμβασης VLTs)
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΟΠΑΠ Α.Ε.

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

Τ.Κ.

Δνση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
Ε-MAIL:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
α) δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη,
απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική
δωροδοκία, δωροληψία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, λαθρεμπορία, νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα,
έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών,
όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής, καθώς και δεν έχω καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε
οποιαδήποτε ποινή για έγκλημα που προβλέπεται στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο περί
Παιγνίων».
β) δεν λειτουργώ στην Ελλάδα πρακτορείο παιχνιδιών και εν γένει υπηρεσιών προς το κοινό, εταιρίας ανάλογης
δραστηριότητας με αυτήν της ΟΠΑΠ, ούτε μετέχω με οποιαδήποτε ιδιότητα σε νομικό πρόσωπο που ασκεί
τέτοια δραστηριότητα.
γ) έχω λάβει γνώση του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται μέσω
Παιγνιομηχανημάτων και της υποχρέωσης να λειτουργώ το Πρακτορείο VLT σύμφωνα με τις διατάξεις του
δ) δεν έχω κηρυχθεί ή περιέλθει σε κατάσταση πτώχευσης, αφερεγγυότητας ή άλλης αδυναμίας εξόφλησης των
χρεών του, δεν έχω ομολογήσει εγγράφως την αδυναμία του να εξοφλήσει ληξιπρόθεσμα χρέη, δεν έχω συνάψει
γενικής εφαρμογής συμφωνίες διευκόλυνσης της εξόφλησης ή άλλο διακανονισμό των οφειλών με τους πιστωτές
του, ή οποιαδήποτε αρχή με αρμοδιότητα επ’ αυτών
(4)

ε) δεν υφίστανται τρέχουσες ή εκκρεμείς δίκες, διοικητικές διαδικασίες ή άλλες διαφορές κατά της ΟΠΑΠ Α.Ε.
ή/και των συνδεδεμένων αυτής εταιριών ενώπιων οποιασδήποτε αρχής ή φορέα ή υπηρεσίας ή δικαστηρίου και
δεν έχω παραβιάσει οποιεσδήποτε συμβατικές υποχρεώσεις έναντι της ΟΠΑΠ Α.Ε. ή/και οποιασδήποτε
συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας.

Ημερομηνία:

……/……/2016

Ο – Η Δηλών/oύσα

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.

