
Μεγάλος Διαγωνισμός 
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 

1.Αντικείμενο του Διαγωνισμού 

 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο 

«ELPEDISON AE», με έδρα στο Μαρούσι Αττικής, (οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20), ΑΦΜ 999717970 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ 

Αθηνών (εφεξής «η Εταιρεία») διοργανώνει διαγωνισμό (εφεξής ως “Διαγωνισμός”). Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής ως 

«Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό και της ανάδειξης των νικητών του Διαγωνισμού. Οι παρόντες 

Όροι είναι αναρτημένοι στο διαδικτυακό ιστότοπο https://www.elpedison.gr/bigcontest/diplasas.html και έχουν κατατεθεί στο 

Συμβολαιογράφο Αθηνών κ. Αθανάσιο Δράγιο, οδός Πανεπιστημίου, αρ. 56, Αθήνα, απ’ όπου οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος 

δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο. 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής 

Στο Διαγωνισμό μπορεί να συμμετάσχει οποιοδήποτε πρόσωπο, άνω των 18 ετών που διαμένει στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη 

των οριζόμενων στον Όρο 3 κατωτέρω, στον Διαγωνισμό συμμετέχουν όσοι υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής σύμφωνα με το 

άρθρο 5 κατωτέρω. 

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων 

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες: (α) oι εργαζόμενοι της Εταιρείας, (β) τα πρόσωπα 

συγγένειας πρώτου (α’) βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών και (γ) 

οποιοδήποτε πρόσωπο παραβιάζει τους όρους χρήσης του διαδικτυακού χώρου http://www.elpedison.gr/ (οι οποίοι μπορούν να 

βρεθούν εδώ). Ομοίως δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι οποιασδήποτε τρίτης εταιρείας (π.χ. 

Παρόχου) αναλάβει να προωθήσει τον εν λόγω Διαγωνισμό ή εμπλέκεται στη διαδικασία ανάδειξης των νικητών. Οποιαδήποτε 

συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό, κατά παράβαση του παρόντος Όρου, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη. 

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού 

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 07/09/2019, ώρα 10:00 έως και την 18/10/2019, 

ώρα 24:00. 

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να επισκεφθούν το κινητό κατάστημα της Εταιρείας, το οποίο θα 

ευρίσκεται στις τοποθεσίες και ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο 

https://www.elpedison.gr/bigcontest/diplasas.html. Εκεί μπορούν να ενημερωθούν αναφορικά με τη δυνατότητα σύναψης 

σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με την Εταιρεία και είτε να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση, εφόσον επιθυμούν 

να γίνουν πελάτες της Εταιρείας, είτε να αφήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους.  

Η δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό συνιστά και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων του Διαγωνισμού, χωρίς 

οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να κερδίσει μόνο ένα Δώρο (κατά τα οριζόμενα στον Όρο 6 

κατωτέρω), ανεξάρτητα από τις φορές που μπορεί να κληρωθεί. 

6. Δώρα 

Κατόπιν κλήρωσης θα ανακηρυχθούν οι δέκα (10) νικητές του Διαγωνισμού, ο οποίοι θα κερδίσουν τα εξής Δώρα: 

Οι 1ος, 2ος και 3ος νικητές θα κερδίσουν δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για έναν χρόνο. Η προσφορά της Εταιρείας αφορά μόνο την 

κάλυψη της χρέωσης προμήθειας για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας έως 4000kWh/4μηνο. Σε περίπτωση υπέρβασης του  

ανωτέρω ορίου ο πελάτης θα χρεωθεί την πλεονάζουσα κατανάλωση με τις τιμές του προϊόντος, το οποίο θα έχει επιλέξει. 
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Ρητά εξαιρούνται και θα καλύπτονται από τον νικητή οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις (π.χ. χρεώσεις χρήσης δικτύου διανομής, ΥΚΩ 

κλπ.)– καθώς και οι πάσης φύσεως συνεισπραττόμενες μέσω των Λογαριασμών Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας χρεώσεις 

(δημοτικοί φόροι, ΕΡΤ), καθώς και φόροι και τέλη, όπως αυτοί κατά καιρούς θα ισχύουν σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία 

και όπως αυτοί τυχόν επιβληθούν στο μέλλον, είτε ως νεοεπιβληθέντες είτε εις αντικατάσταση υφισταμένων. Για την 

ενεργοποίηση του Δώρου οι νικητές θα πρέπει να συνάψουν σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με την Εταιρεία. Ως προς 

την υπογραφή και λειτουργία της σύναψης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της Εταιρείας και του νικητή θα 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β’ 832/2013), ως ισχύει. 

Ο 4ος νικητής θα λάβει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. 

Οι 5ος, 6ος και 7ος νικητές θα λάβουν έκαστος από ένα ηλεκτρικό πατίνι. 

Οι 8ος, 9ος και 10ος νικητές θα λάβουν έκαστος από μία τηλεόραση 50". 

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού 

Όλοι οι νικητές, θα αναδειχθούν μέσω κλήρωσης επί τη βάσει όλων των έγκυρων συμμετοχών. Η εγκυρότητα της συμμετοχής 

ορίζεται από το αν ο συμμετέχων έχει λάβει μέρος στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Όρους 3 και 5 του 

Διαγωνισμού. Οι 10 νικητές του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν με τη διαδικασία της στιγμιαίας επιλογής συμμετεχόντων με τη 

χρήση ηλεκτρονικών αυτοματοποιημένων συστημάτων, τα οποία εξασφαλίζουν το γεγονός ότι δε θα υπάρχει ανθρώπινη 

παρέμβαση κατά τη διαδικασία κληρώσεων και κατακύρωσης του Διαγωνισμού παρουσία του ως άνω αναφερόμενου 

Συμβολαιογράφου. Έγκυρες θα θεωρηθούν οι δηλώσεις συμμετοχής που θα έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τους 

Όρους 4 και 5. Η κλήρωση για τα 10 Δώρα θα πραγματοποιηθεί την 1η Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 στα γραφεία της Εταιρείας. 

8. Ενημέρωση για την κατακύρωση 

Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στην εταιρική σελίδα της εταιρείας στο Facebook και στον ιστότοπο 

https://www.elpedison.gr/bigcontest/diplasas.html εντός πέντε (5) ημερών μετά τη λήξη της κλήρωσης, όπου και θα παραμείνουν 

αναρτημένα για τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες. Οι νικητές θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά 

από την Εταιρεία. Στην περίπτωση που δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση και επικοινωνία από τον τυχερό συμμετέχοντα με την 

Εταιρεία, θα επιλεγεί ένας επιλαχών. Για έκαστο τυχερό συμμετέχοντα, θα υπάρξει αντίστοιχα ένας επιλαχών, ήτοι δέκα (10) 

επιλαχόντες στο σύνολο. Η κατακύρωση οποιουδήποτε Δώρου στο νικητή αυτού τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της 

προσκόμισης και επίδειξης στην Εταιρεία από τον εν λόγω νικητή των στοιχείων που αναφέρονται στον όρο 9 κατωτέρω, σε 

αντίθετη δε περίπτωση το σχετικό Δώρο τίθεται στην ευχέρεια της Εταιρείας είτε προς ανάκληση είτε προς αναδιανομή. 

9. Παράδοση των Δώρων 

Η αποστολή των δώρων του Διαγωνισμού θα γίνει κατόπιν επικοινωνίας της Εταιρείας με το νικητή με μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, που θα αποσταλεί εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία διενέργειας της κλήρωσης. Η αποστολή των 

Δώρων θα υλοποιηθεί από την Εταιρεία, η οποία είναι υπεύθυνη για την αποστολή των Δώρων. Τα έξοδα που σχετίζονται με την 

παραλαβή επιβαρύνουν την Εταιρεία. Προϋπόθεση παράδοσης οποιουδήποτε Δώρου είναι η προσκόμιση, με τρόπο που θα 

ορίσει η Εταιρεία, από το νικητή εκάστου Δώρου στην Εταιρεία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου δημόσιου 

εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία του νικητή καθώς και μία έγκυρη προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής αρνηθεί το Δώρο του ή αδρανήσει όσον αφορά στην κατοχύρωση και 

παραλαβή του έως και τις 18/11/2019, ώρα 24:00, το Δώρο μεταβιβάζεται στον επιλαχόντα της αντίστοιχης κληρώσεως, ο οποίος 

θα πρέπει να κατοχυρώσει το Δώρο του εντός μίας εβδομάδας. 

10. Ευθύνη 

Τα Δώρα δεν ανταλλάσσονται, δεν δύναται να ζητηθεί η ανταλλαγή με τη χρηματική τους αξία, ούτε δύναται να ζητηθεί η 

αντικατάστασή τους με άλλα. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία άλλη ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης από την παρούσα προωθητική 

ενέργεια προς τους συμμετέχοντες ή οποιονδήποτε τρίτο, πέραν της παράδοσης των Δώρων στους νικητές, εφόσον και εάν οι 

συγκεκριμένοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στους παρόντες Όρους. 
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11. Πληροφορίες – Παράπονα 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να 

επικοινωνήσει με την Εταιρεία στο τηλέφωνο: 2120008128, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 

10:00 έως τις 17:00. 

12. Προσωπικά Δεδομένα 

Οι συμμετέχοντες παρέχουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή τους προς την Εταιρεία για την επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων τους, τα οποία θα παρέχουν στην Εταιρεία κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τον 

όρο 5, προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες οργάνωσης, αξιολόγησης και διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι 

για την κλήρωση και επιβεβαίωση της ταυτότητας των νικητών. Επισημαίνουμε ότι η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τον 

Κανονισμό 679/2016/ΕΕ και εν γένει το εθνικό και κανονιστικό νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων, καθώς και κάθε πράξη (κατευθυντήρια γραμμή, απόφαση, οδηγία, γνωμοδότηση κ.λ.π.) που εκδίδεται από την Αρχή 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (στο εξής ΑΠΔΠΧ), Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (πρώην 

Ομάδα του άρθρου 29). 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφής δήλωση και συναίνεση των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των 

παραπάνω δεδομένων τους και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Η Εταιρεία θα επεξεργαστεί 

μόνο εκείνα τα δεδομένα που απαιτούνται για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα ούτε σε 

τρίτα μέρη, παρά μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης εντολής του συμμετέχοντος, ούτε εκτός Ελλάδας. Δεν επεξεργάζεται και 

δεν χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα για άλλους σκοπούς πέραν αυτών που αναφέρονται στους παρόντες Όρους και μόνο 

στο βαθμό που καθίσταται αναγκαίο. 

Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα και ενδεδειγμένα, κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας 

των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που αποσκοπούν στη διασφάλιση του απορρήτου των 

επικοινωνιών, για να εξασφαλίσει την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων και κατάλληλο επίπεδο 

προστασίας και ασφάλειας για τα προσωπικά δεδομένα, από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινολόγηση, αλλοίωση, διαγραφή 

ή απώλεια αλλά και εν γένει για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων.      

Η Εταιρεία θα αποθηκεύσει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού και με την 

ολοκλήρωση του αναλαμβάνει να διαγράψει όλα τα αρχεία με προσωπικά δεδομένα σε οποιαδήποτε μορφή με εξαίρεση τα 

δεδομένα των νικητών, τα οποία είναι απαραίτητα για την επικοινωνία της Εταιρείας μαζί τους και θα τα διατηρήσει για χρονικό 

διάστημα (12) μηνών προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες παράδοσης των Δώρων και τυχόν άλλες ενέργειες που την  

αφορούν. Εξυπακούεται ότι τα προσωπικά δεδομένα νικητών που δεν αποδέχονται το Δώρο τους θα διαγράφονται άμεσα. 

Σε κάθε περίπτωση οι συμμετέχοντες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία έχουν και μπορούν να ασκήσουν τα κάτωθι 

δικαιώματά και δη (α) το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα, (β) το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών και 

συμπλήρωσης τυχόν ελλιπών δεδομένων του, (γ) το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), (δ) το δικαίωμα περιορισμού 

της επεξεργασίας των δεδομένων του για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος, (ε) το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων 

του σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (πχ. cd) και (στ) το δικαίωμα 

εναντίωσης του στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος.  

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την πολιτική, που ακολουθεί η Εταιρεία, για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων οι συμμετέχοντες δύνανται να επικοινωνούν με την Εταιρεία είτε τηλεφωνικώς στο τηλ. 2103441000, 

είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dpo@elpedison.gr. 

Η αναζήτηση, αποδοχή και παραλαβή των Δώρων από τους νικητές συνιστούν σαφή συγκατάθεση αυτών για χρήση των ονομάτων 

τους με σκοπό την δημοσιοποίηση του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και για την επεξεργασία στοιχείων τους κατά τα 

ανωτέρω. 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα των νικητών στην επίσημη ιστοσελίδα της, σε οποιοδήποτε έντυπό 

της καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου κλπ. Οι 



συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, συναινούν ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή 

οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με επιφύλαξη των ανωτέρω οριζόμενων, άρνηση οποιουδήποτε νικητή να συμμετέχει 

σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί 

για τούτο, νομιμοποιεί την Εταιρεία να αποκλείσει την περαιτέρω συμμετοχή του. 

13. Υποχρεώσεις συμμετεχόντων 

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε 

ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από την Εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική ή 

αντισυμβατική (μη φέρουσα αυτή το βάρος της αποδείξεως), δίδει στην Εταιρεία το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το 

Διαγωνισμό ή ακόμα και να ακυρώσει το Δώρο. 

14. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων 

Η Εταιρεία δικαιούται να ανακαλέσει το Διαγωνισμό ή να επεκτείνει το Διαγωνισμό ή να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους 

(συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού, της τροποποίησης των Δώρων, της αλλαγής των μηχανισμών 

επιλογής νικητών) με δημοσίευση στον τύπο ή με άλλον συναλλακτικά πρόσφορο τρόπο ή με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στους συμμετέχοντες, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής 

ενημέρωσης. 

15. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία 

Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό και τους Όρους 

συμμετοχής σε αυτόν, επιλύεται κατά το Ελληνικό Δίκαιο από τα καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. 

16. Αποδοχή των όρων 

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων, παραιτούμενου του συμμετέχοντα 

από την προσβολή της εγκυρότητας των Όρων του Διαγωνισμού και από τη διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημιώσεως εξ’ αυτού. 


