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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», η οποία εδρεύει στον Δήμο 
Αθηναίων, επί της Λ. Κηφισίας αρ. 7, με ΑΦΜ 997104531 της ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και 
εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον κύριο Μητρόπουλο 
Ιωάννη (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την ανώνυμη 

εταιρεία με την επωνυμία «SPOT THOMPSON Όμιλος Ολικής Επικοινωνίας 

Α.Ε», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισίας 10-12, με ΑΦΜ 094254952 
και ΔΟY: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος 
από την κα. Ευαγγελία Τούντα (εφεξής καλούμενη η «Διαφημιστική»), στο πλαίσιο 
προώθησης του προϊόντος με το εμπορικό σήμα «Φυσικό Αέριο», προκηρύσσει 
διαγωνισμό «Κέρδισε το ρεύμα μιας ολόκληρης χρονιάς» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), 
ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω προωθητικής ενέργειας εγκατεστημένη σε tablets. 

2. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι να φτιαχτεί από τη Διοργανώτρια εταιρεία ένα (1) 
ηλεκτρονικό παιχνίδι, στο οποίο θα συμμετέχει κόσμος απ’ όλη την Ελλάδα και το 
οποίο θα είναι και θα παραμείνει εγκατεστημένο για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί 
η Διοργανώτρια σε tablets. Εκτός αυτού στα πλαίσια του διαγωνισμού θα γίνει η 
ανάδειξη ενός (1) νικητή που θα κερδίσει την παροχή δωρεάν ρεύματος μιας 
ολόκληρης χρονιάς (εφεξής το «Δώρο»).  

3. Στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι της Ελλάδος, 
φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας τους (εφεξής 
καλούμενοι ως οι «Συμμετέχοντες»).  

4. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας 
και της Διαφημιστικής, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι 
δευτέρου (β΄) βαθμού. 

5. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού  που θα διεξαχθεί στην Πλατεία 
Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού, Γρηγορίου Λαμπράκη και Κλεάνθους, στην 
Ανω Τουμπα Θεσσαλονικης, ορίζεται η 1η Δεκεμβρίου 2019 (εφεξής η «Διάρκεια»). 

6.  Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 3 και 4 του παρόντος, κατά τη 
Διάρκεια του Διαγωνισμού, ο οποίος θα πραγματοποιείται σταδιακά κατά τη διάρκεια 
της προωθητικής ενέργειας, μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, εφόσον 
ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα: (α) Συμπληρώνει τα στοιχεία του (όνομα, 
επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, e- mail)  (β) Διαβάζει και αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως τους παρόντες όρους συμμετοχής στο Διαγωνισμό, δηλώνοντας ότι  
δεν προσβάλλεται και δεν μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η προσωπικότητά του 
από τη συγκεκριμένη προσωθητική ενέργεια, άλλως παραιτείται ρητά και 
ανεπιφύλακτα από κάθε σχετική αξίωση ή ένσταση (γ) συμπληρώνει ότι είναι άνω 
των 18 ετών. 

7. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανωτέρω ολοκληρώνεται η διαδικασία 
υποβολής της συμμετοχής στον Διαγωνισμό. 

8. Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό από μια φορά ο 
κάθε ένας (βάση e-mail και κινητού τηλεφώνου). Για τη συμμετοχή στην κλήρωση 
δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος, ούτε υπάρχει κάποια χρέωση  για τους 
Συμμετέχοντες.  

9. Η ανάδειξη του νικητή θα πραγματοποιηθεί μέσω μιας (1) ηλεκτρονικής κλήρωσης 
για την ανάδειξη δυο (2) νικητων ανά κλήρωση για το ρεύμα της χρονιάς στα 
γραφεία της εταιρείας (Λεωφόρος Κηφισίας 7, Αμπελόκηποι), παρουσία δύο 
εκπροσώπων της Διοργανώτριας. Οι ως άνω αναδεικνυόμενοι από την κλήρωση 
νικητές θα καλείται εφεξής οι «Νικητές» και θα είναι ανάμεσα από τους 
Συμμετέχοντες, οι οποίοι θα κερδίσουν τα δώρα που αναφέρονται στον όρο 2 του 
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παρόντος. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 04-12-2019 και ώρες  μεταξύ 10:00 
– 17:00. 

10. Από την ίδια ως άνω διαδικασία θα αναδειχθούν δυο  (2) αναπληρωματικοί νικητές 
(εφεξής οι «Αναπληρωματικοί»), οι οποίοι θα μπορέσουν να διεκδικήσουν το Δώρο 
με σειρά προτεραιότητας είτε σε περίπτωση μη έγκυρης συμμετοχής των  Νικητών 
είτε σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον Νικητή είτε σε 
περίπτωση που ο Νικητής  αρνηθεί ή δεν παραλάβει  το Δώρο εντός της προθεσμίας 
του όρου 11.  

11. Ο Νικητής  θα ειδοποιηθεί από τη Διοργανώτρια στα στοιχεία επικοινωνίας που 
δήλωσε  κατά την υποβολή της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τον 
όρο 7 του παρόντος για τον τρόπο παραλαβής του Δώρου. Σε περίπτωση που ο 
Νικητής δεν παραλάβει το Δώρο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα που κληθεί 
θα ειδοποιείται από τη Διοργανώτρια ο επόμενος κατά σειρά προτεραιότητας 
Αναπληρωματικός.  

12. Σε περίπτωση που ούτε ο Νικητής ούτε οι Αναπληρωματικοί δεν παραλάβουν το 
Δώρο, το δικαίωμα για παραλαβή ή απαίτηση του δώρου αυτόματα απόλλυται και 
ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας ή/και της 
Διαφημιστικής. Η προσπάθεια ειδοποίησης του Νικητή και αντίστοιχα των 
Αναπληρωματικών θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά 
επιφορτισμένου υπαλλήλου της Διοργανώτριας, ο οποίος θα προσπαθεί να εντοπίσει 
το νικητή για δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. 

13. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη και οι 
Νικητές/Αναπληρωματικοί δεν θα έχουν καμία αξίωση εναντί τους στην περίπτωση 
που οι Νικητές ή/και οι Αναπληρωματικοί αδυνατούν ή αρνηθούν να παραλάβουν το 
δώρο ή αδρανήσουν με ή χωρίς υπαιτιότητά τους για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξουν 
αδιαφορία ή αμέλεια σε σχέση με την απαιτούμενη συνδρομή τους για την παραλαβή 
του Δώρου τους ή αν η συμμετοχή τους ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές οι Νικητές 
ή/και οι Αναπληρωματικοί χάνουν κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή τους επί του 
Δώρου, και το τελευταίο παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας, η οποία 
απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά 
την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση του μη 
αποδοθέντος δώρου είτε στην περαιτέρω διάθεσή του.   

14. Το Δώρο που θα δοθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι απολύτως συγκεκριμένο 
και αυστηρά προσωποπαγές, ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως ή εκχωρήσεως σε συγγενικά 
πρόσωπα ή τρίτους και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί 
η αντικατάστασή του με άλλα δώρα.  

15. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του 
Διαγωνισμού ή/και ανακαλέσει το Διαγωνισμό ή/και να καταργήσει ή να 
τροποποιήσει οποιονδήποτε άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν 
περιορισμό του τρόπου/διαδικασίας διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια 
μπορεί, επίσης, να διακόψει ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για 
λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε σπουδαίο λόγο. 
Στις περιπτώσεις αυτές, η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη 
φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε 
ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε 
δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής 
ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή 
οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του.  

16. H Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την 
εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσουν οποιονδήποτε Συμμετέχοντα 
επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η 
συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή έχει δηλώσει ψευδή 
στοιχεία. Επιπλέον η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να 
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ακυρώσουν οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό 
ή να του απαγορεύσουν την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική 
τους ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον 
κρίνουν ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με την εκάστοτε ισχύουσα 
νομοθεσία, με διατάξεις της δημοσίας τάξεως ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή 
αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, ή γίνεται κατά 
τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, ή καταστρατηγεί 
ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους όρους του, ή προσβάλλει 
προσωπικά δεδομένα τρίτου . 

17. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά 
δεδομένα των Συμμετεχόντων όπως αναφέρονται ανωτέρω [ονοματεπώνυμο, 
αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail)], τα οποία θα 
αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του 
Διαγωνισμού.Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται από τη Διαφημιστική για λογαριασμό 
της Διοργανώτριας και δύναται να διαβιβαστούν σε συνεργάτες της Διοργανώτριας 
και της Διαφημιστικής που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους, για τους 
ως άνω σκοπούς.  
 

18. Οι Συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο  διαγωνισμό «Κέρδισε το ρεύμα μιας 
ολόκληρης χρονιάς» και την υποβολή των προσωπικών τους δεδομένων δίνουν τη 
συναίνεσή τους στη Διοργανώτρια «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» στην Αθήνα να τηρήσει αρχείο με τα ανωτέρω 
προσωπικά δεδομένα που θα συλλέξει για τους ως άνω σκοπούς και συγκατατίθενται 
στην επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τη Διοργανώτρια, καθώς και για την 
γνωστοποίηση των δεδομένων αυτών στη Διαφημιστική Εταιρεία SPOT THOMPSON 
Όμιλος Ολικής Επικοινωνίας Α.Ε, με σκοπό την επικοινωνία με τους Συμμετέχοντες 
και την παράδοση του δώρου στο Νικητή του διαγωνισμού. Τα δεδομένα τα οποία 
θα συλλεχθούν από τη Διοργανώτρια θα τηρηθούν από αυτήν σύμφωνα με την 
ισχύουσα εθνική νομοθεσία  και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό   2016/679 για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, 
όπως ισχύει σήμερα. Εννοείται ότι μετά την απόδοση του Δώρου στο Νικητή, 
οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικά ή μη των Συμμετεχόντων θα καταστρέφονται, 
πλην των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων που θα έχουν ρητά και 
ανεπιφύλακτα συναινέσει για τη διατήρηση των στοιχείων τους από τη Διοργανώτρια 
σε αρχείο για μελλοντική χρήση και έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους να λαμβάνουν 
το newsletter της Διοργανώτριας εταιρείας μέσω μηνύμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail) ή sms, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες και τις ειδικές προσφορές της Διοργανώτριας. Τα δεδομένα του Νικητή 
θα διατηρούνται από τη Διοργανώτρια για δώδεκα (12) μήνες μετά την παράδοση 
του Δώρου, ήτοι για όσο χρονικό διάστημα παρέχεται σε αυτόν δωρεάν ρεύμα από 
τη Διοργανώτρια, και μετά θα διαγράφονται, εκτός κι αν ο Νικητής κατά τη 
συμπλήρωση της ειδικής φόρμας συμμετοχής στο διαγωνισμό είχε ρητά συναινέσει 
για τη διατήρηση σε αρχείο των στοιχείων του για μελλοντική χρήση από τη 
Διοργανώτρια και για την αποστολή σε αυτόν από τη Διοργανώτρια του newsletter 
της μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή sms, καθώς και 
πληροφοριών σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις ειδικές προσφορές της 
Διοργανώτριας.   Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν κυρίως από 
τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/1997 και του Κανονισμού της ΕΕ 679/2016 
(δικαιώματα πρόσβασης, ενημέρωσης, τροποποίησης, διαγραφής και αντίρρησης 
για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα και λήψης 
αντιγράφου των δεδομένων που τηρούνται από τη Διοργναώτρια), οι Συμμετέχοντες 
μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμμή επικοινωνίας της Διοργανώτριας στο 
τηλέφωνο ….. από Δευτέρα έως Παρασκευή από …. έως …. ή αποστέλλοντας 
ηλεκτρονικό μήνυμα στο e- mail … είτε κάνοντας click στο link που θα υπάρχει στο 
τέλος του e- mail με το οποίο θα αποστέλλεται το newsletter ή αντίστοιχα στο 
αποσταλέν sms.  Επίσης δίδεται η δυνατότητα σε κάθε Συμμετέχοντα, αν και εφόσον 
το επιθυμεί, να ζητήσει τη διαγραφή των στοιχείων που έχει γνωστοποιήσει κατά τη 
Συμμετοχή του. Στην περίπτωση αυτή ακυρώνεται και η Συμμετοχή του στο 
Διαγωνισμό και χάνει και κάθε δικαίωμά του επί του Δώρου σε περίπτωση που τυχόν 
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είναι ο Νικητής. Επίσης τα στοιχεία του διαγράφονται οριστικά από το αρχείο της 
Διοργανώτριας και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για μελλοντική χρήση.  
 
 

19. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα 
σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.  
 

 
20. Η αποδοχή των παρόντων όρων από τους συμμετέχοντες δίνει την άδεια στη 

Διοργανώτρια να ανακοινώσει τα όνοματα των Νικητών σε ιστοσελίδα της επιλογής 
της Διοργανώτριας ή/και την χρήση του για προωθητικούς σκοπούς. 
 

21. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται (α) την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των 
όρων του Διαγωνισμού (παρόντων όρων) και προϋποθέσεων και (β) την 
συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση 
και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής, στο μέτρο που αυτό 
προβλέπεται ή προκύπτει από τους παρόντες όρους. 
 

 
22. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και 

οιαδήποτε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια 
δικαστήρια των Αθηνών.  
 

23. Οι παρόντες όροι συμμετοχής έχουν αναρτηθεί και στο Διαδικτυακό τόπο της 
Διοργανώτριας  . 

 

 

 

*Πολιτική ορθής χρήσης:  

Ο πελάτης για να επωφεληθεί από την έκπτωση 100% στην κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος που θα 

καταναλώσει, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για κάποιο από τα παρακάτω προϊόντα ανάλογα με τον μετρητή του: 

Ρεύμα Οικιακό (12-μηνο συμβόλαιο) 

Ρεύμα Οικιακό Νυχτερινό (12-μηνο συμβόλαιο) 

Η έκπτωση αυτή αφορά μόνο το ανταγωνιστικό κομμάτι της χρέωσης του καταναλωτή και δεν αφορά τις 

ρυθμιζόμενες χρεώσεις που καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία από την πολιτεία όπου οι καταναλωτές 

καλούνται να καταβάλουν το κόστος που τους αναλογεί για το σύνολο των δραστηριοτήτων που αφορούν στην 

προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. 

Πολιτική ορθής χρήσης είναι οι 6.000 KWh στη διάρκεια ενός έτους. Μετά από αυτό το όριο η χρέωση θα γίνεται 

χωρίς την έκπτωση (100%) αλλά κανονικά σύμφωνα με την ισχύουσα πολική τιμολόγησης του προϊόντος που θα 

ισχύει στην περίπτωση αυτή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 

ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΩΡΩΝ 

Κατόπιν νικητήριας συμμετοχής μου στην προωθητική ενέργεια «»δηλώνω ότι αποδέχομαι 

το δώρο που περιγράφεται παρακάτω, σύμφωνα με τους όρους της προωθητικής ενέργειας, 

των οποίων έχω λάβει γνώση και τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλαχτα στο σύνολό τους. 

 

Με “X” είναι σημειωμένο στο κουτάκι το αντίστοιχο κερδισμένο δώρο. 

Όνομα   Επώνυμο   

Τηλέφωνο   Διεύθυνση   

Πόλη   ΤΚ   

Ημερομηνία 

Γέννησης 
  

Αριθμός  Δελτίου 

Ταυτότητας 
  

Ημερομηνία   Υπογραφή   

Δώρο 1*  

Δώρο 2*   

Δώρο 3*  

  

  

Ρητά αποδέχομαι ότι για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα του δώρου υπεύθυνη 

αποκλειστικά είναι η κατασκευάστρια εταιρεία ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα. 

Δηλώνω υπευθύνως και ανεπιφύλακτα δια της παρούσης ότι μετά την παραλαβή του 

συμφωνηθέντος δώρου από την εταιρία δεν έχω ουδεμία άλλη απαίτηση έναντι αυτής. 

Συναινώ στη χρήση σχετικού φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού για 

διαφημιστικούς σκοπούς. 

Ναι              Όχι  

 

Όροι συμμετοχής στο www.fysikoaerioellados.gr   

  

Ημερομηνία: ____ / ____/2019 

  

 Υπογραφή 

………………………………………………….. 

   

http://www.fysikoaerioellados.gr/
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