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ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ELPEDISON ENERGY 

 

H Εταιρεία «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ELPEDISON ENERGY AE», 

(εφεξής «ELPEDISON») έχει προχωρήσει στη διενέργεια διαγωνισμού με τίτλο «ELPEDISON ENERGY - 5 ΤYΧΕΡΟΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ TΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 

ΡΕΥΜΑ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΧΡΟΝΟ!», με έπαθλο για πέντε τυχερούς τη δωρεάν προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος για 

ένα χρόνο από την ELPEDISON, και για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας της κύριας κατοικίας τους, οι όροι του οποίου έχουν κατατεθεί 

στο Συμβολαιογράφο Αθηνών Αθανάσιο Δράγιο δυνάμει της υπ’ αριθμόν 9819/11.04.2014 πράξης κατάθεσης όρων διαγωνισμού. 

Ήδη, δια πρόσθετης πράξεως ενώπιον του ιδίου Συμβολαιογράφου, η οποία κατετέθη την 29.05.2014, τροποποιήθηκαν οι όροι 1, 3, 9 και 

14 του διαγωνισμού, ως ακολούθως : 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΝΤΕΣ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. O Διαγωνισμός θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις των εμπορικών κέντρων THE MALL και GOLDEN HALL σε ειδικώς προς τούτο 

προβλεπόμενους χώρους των ως άνω αναφερομένων εμπορικών κέντρων, καθώς και μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της ELPEDISON. 

Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού αρχίζει στις 11/04/2014 και ώρα 16.00 και θα διαρκέσει μέχρι τις 26/06/2014 και ώρα 17:00 μ.μ. (εφεξής η 

«Ισχύς του Διαγωνισμού»). Σε περίπτωση δε που η παραπάνω Ισχύς του Διαγωνισμού τροποποιηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο, η σχετική 

αλλαγή θα ανακοινωθεί από την ELPEDISON με σχετική δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο της  www.elpedison.gr, η δε ανακοίνωση θα 

αναρτηθεί τουλάχιστον μία (1) ημέρα πριν την επιλεγείσα αλλαγή. 

 

3.  Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται η παραλαβή του ειδικού φυλλαδίου συμμετοχής στο Διαγωνισμό, το οποίο θα 

περιλαμβάνει ειδικό κωδικό συμμετοχής στο Διαγωνισμό ή η λήψη ειδικού κωδικού μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της ELPEDISON. Εν 

συνεχεία και στην περίπτωση κατά την οποία ο κάτοχος του κωδικού, προβεί σε Αίτηση Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και υπογράψει 

Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας μετά της ELPEDISON στα Προγράμματα ENERGY FAMILY και ENERGY FAMILY NIGHT 

αφορούσα την κύρια κατοικία του, θα δικαιούται εφόσον γίνει δεκτή η Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας που θα έχει υπογράψει 

να συμμετάσχει στην κλήρωση του διαγωνισμού, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των παρόντων όρων.  

3.1 Προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος την εκπροσώπηση της οποίας θα αναλάβει η 

ELPEDISON, να αφορά την  κύρια κατοικία (πρώτη κατοικία) του συμμετέχοντος και αυτονοήτως να είναι καταχωρημένη στο όνομά του. 

3.2 Ως προς την υπογραφή και λειτουργία της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της ELPEDISON και του 

συμμετέχοντος θα εφαρμόζονται οι προβλέψεις του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ B’ 832/2013 –εφεξής 

αναφερόμενος ως «ΚΠΗΕ») 

3.3 Ως κύρια κατοικία λογίζεται ο τόπος και διεύθυνση μόνιμης διαμονής του συμμετέχοντος και εξαιρούνται ρητώς κάθε άλλη 

δευτερεύουσα ή εξοχική κατοικία, ως επίσης και κάθε άλλο ακίνητο επί του οποίου ο συμμετέχων έχει εμπράγματο δικαίωμα. Η ύπαρξη 

της κυρίας κατοικίας θα αποδεικνύεται από τίτλο κυριότητας, μισθωτήριο συμβόλαιο, παραχωρητήριο και εναλλακτικά και κατά την 

απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της ELPEDISON με υπεύθυνη δήλωση του νικητή του διαγωνισμού αναφορικά με την κύρια κατοικία του, η 

οποία θα δίδει το δικαίωμα προς την ELPEDISON στην περίπτωση ανακριβούς δήλωσης να ανακτήσει υπό μορφήν αστικής αξίωσης το 

ισόποσο της επωφεληθείσας αξίας. 

 

9. Τα δώρα του Διαγωνισμού για πέντε συμμετέχοντες, οι οποίοι θα αναδειχθούν από την κλήρωση, είναι για κάθε έναν εξ αυτών 

η μετά της ELPEDISON σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για 1 ημερολογιακό έτος αρχόμενο από την ακριβή ημερομηνία 

έναρξης της Δήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου – ως αυτός καθορίζεται κατ’ εφαρμογή του οικείου ρυθμιστικού πλαισίου, στα 

προγράμματα  ENERGY FAMILY και ENERGY FAMILY NIGHT και υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 9.1, με πλήρη 

απαλλαγή ως προς το σκέλος των χρεώσεων προμήθειας και των ρυθμιζόμενων χρεώσεων και για κατανάλωση έως 6.000 

kWhs/τετράμηνο, συμπεριλαμβανομένης ημερήσιας και νυχτερινής κατανάλωσης. Εξαιρούνται και θα καλύπτονται από τους νικητές τα 

πάσης φύσεως συνεισπραττόμενα τέλη και φόροι μέσω των Λογαριασμών Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας όπως αυτά κατά καιρούς 

θα ισχύουν σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και ως αυτά τυχόν επιβληθούν στο μέλλον, είτε ως νεοεπιβληθέντα είτε ως 

αντικατάσταση υφισταμένων, τα οποία ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά είναι: Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΦΚ), 

Δημοτικοί Φόροι, Δημοτικά Τέλη, Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (ΕΕΤΑ), ΔΕΤΕ, Τέλος υπέρ ΝΕΡΙΤ ΑΕ κ.ο.κ. Ο αναλογούν στα πλήρως 

καλυπτόμενα ποσά ΦΠΑ, θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την ELPEDISON. Κάθε άλλος τυχόν επιβαλλόμενος ΦΠΑ θα βαρύνει το 

συμμετέχοντα. 

9.1  Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση κατά την οποία ως νικητές του διαγωνισμού αναδειχθούν συμμετέχοντες ως προς τους 

οποίους έχει ήδη επέλθει η εκπροσώπηση του μετρητή της κατοικίας τους, η έναρξη ισχύος της απαλλαγής ως αυτή περιγράφεται στο 

άρθρο 9, θα επέλθει μετά την παρέλευση επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάδειξης των νικητών. 

 

14. Ανάδειξη νικητών – όροι υλοποίησης δώρου 

14.1  Στις 18/07/2014 και ώρα 12.00 μμ στα γραφεία της ELPEDISON θα πραγματοποιηθεί κλήρωση παρουσία Συμβολαιογράφου, 

από την οποία θα αναδειχθούν οι 5 νικητές και 5 επιλαχόντες. Η ELPEDISON διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του τόπου και χρόνου 

διεξαγωγής των κληρώσεων, με νεότερη ανάρτηση ανακοίνωσης στον δικτυακό της τόπο. 

14.2 Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ELPEDISON μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης. 

14.3  Μετά την κλήρωση και εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από αυτήν θα επιχειρείται –από υπαλλήλους ή εντεταλμένους προς 

τούτο συνεργάτες της ELPEDISON– επικοινωνία με τους νικητές με την αποστολή ενημερωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος στη δηλωθείσα 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τηλεφωνικά, με σκοπό την ενημέρωση τους για τον τρόπο παραλαβής των δώρων τους. 
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Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, κλπ.) για την 

δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση των δώρων. 

14.4 Μετά από 3 ανεπιτυχείς προσπάθειες επικοινωνίας με τους νικητές, μέσα στο χρονικό διάστημα 3 ημερών από την 

ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η ELPEDISON είναι υποχρεωμένη να επικοινωνήσει με τους επιλαχόντες στο χρονικό διάστημα των 3 

εργάσιμων ημερών για τον κάθε επιλαχόντα. Μετά το πέρας του ανωτέρου χρονικού διαστήματος οι νικητές ή οι επιλαχόντες χάνουν 

αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμα τους επί των δώρων και δεν έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν άλλο ή οποιοδήποτε αντίτιμο ή 

αποζημίωση και η Διοργανώτρια ELPEDISON απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη, διατηρεί δε το δικαίωμα να προβεί είτε στην 

ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων είτε στην διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα κατά την απόλυτη διακριτική 

της ευχέρεια. 

14.5   Οι νικητές είναι υποχρεωμένοι να συμπεριφέρονται στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. 

14.6  Η ELPEDISON διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του τόπου και χρόνου διεξαγωγής των κληρώσεων, με νεώτερη ανάρτηση 

ανακοίνωσης στον δικτυακό της τόπο. 

14.7  Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της υλοποίησης, κάθε υποχρέωση της ELPEDISON, πέραν της υλοποίησης 

του περιεχομένου των δώρων, παύει να υφίσταται. Η ELPEDISON δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση 

έναντι των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό. 

14.8  Επισημαίνεται ότι ο Διαγωνισμός αποτελεί προωθητική ενέργεια με σκοπό την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών 

της διοργανώτριας ELPEDISON. Ως εκ τούτου ισχύουν όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις ως προς τη παροχή μέρους ή του συνόλου των 

εδώ αναφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα τους γενικούς και ειδικούς όρους που περιγράφονται στις οικείες συμβάσεις 

που υπογράφει η επιχείρηση με τους πελάτες της. 

14.9  Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής 

σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η υπογραφή σύμβασης ηλεκτρικής ενέργειας. Τυχόν 

δημοσίευση ονόματος προσώπου φερόμενου ως νικητή στην Ιστοσελίδα της ELPEDISON δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό ούτε και 

θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού. 

14.10  Σε περίπτωση κατά την οποία νικητής συμμετέχων, καταγγείλει οικειοθελώς και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΚΠΗΕ, τη 

σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προ της εκπνοής του ημερολογιακού έτους, ουδεμία υποχρέωση αντικατάστασης του δώρου 

γεννάται έναντι της ELPEDISON. 

14.11  Σε περίπτωση αποδεδειγμένης αλλαγής κυρίας κατοικίας, ο νικητής συμμετέχων δύναται να υποβάλλει αίτηση προς την 

ELPEDISON για την μεταφορά των παροχών του δώρου του διαγωνισμού στη νέα κατοικία του. Η αίτηση τελεί υπό τη διακριτική ευχέρεια 

και ανέλεγκτη κρίση  της ELPEDISON βάσει της εκτίμησης των τυχόν προσκομισθέντων στοιχείων, τα οποία θα πρέπει κατ’ αναλογία να 

είναι τα ίδια με αυτά της αρχικής κυρίας κατοικίας. 

14.12 Σε περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων παύσει να έχει την παροχή της κύριας κατοικίας του στο όνομά του, αυτομάτως 

παύει και η υποχρέωση της ELPEDISON προς κάλυψη του υπολοίπου της περιόδου που αντιστοιχεί στο δώρο του Διαγωνισμού. 

14.13 Κατά τα λοιπά η λειτουργία της σύμβασης προμήθειας θα διέπεται από τις διατάξεις του ΚΠΗΕ, από τις οποίες πέραν των 

οριζομένων υπό των παρόντων όρων, ουδεμία παρέκκλιση δικαιολογείται. 

14.14 Κατόπιν της παρέλευσης του ημερολογιακού έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της πλήρους απαλλαγής ως αυτή 

ορίζεται εντός των άρθρων 9 και 9.1 (η οποία θα αντιστοιχεί στην περίοδο δώρου) και ως προς τη συνέχιση της σύμβασης μετά της 

ELPEDISON θα ισχύουν αυτομάτως οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις αναφορικά με την ανανέωση της σύμβασης, ως αυτές θα προβλέπονται 

εκ των γενικών όρων της σύμβασης προμήθειας καθώς και ο σε ισχύ τιμοκατάλογος κατά το χρόνο της ανανέωσης. 

14.15 Αυτονόητα το δώρο του διαγωνισμού, ουδεμία υποχρέωση επάγει προς την ELPEDISON μετά την παρέλευση της περιόδου που 

αντιστοιχεί στο δώρο του διαγωνισμού. 

14.16 Ο νικητής συμμετέχων υποχρεούται να κάνει ορθή χρήση της σύμβασης προμήθειας. Σε περίπτωση προδήλως καταχρηστικής 

συμπεριφοράς εκ μέρους νικητή του διαγωνισμού, η οποία ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά θα συνίσταται στην απόκρυψη στοιχείων τα 

οποία δύνανται να μεταβάλλουν την υλοποίηση του δώρου του διαγωνισμού ή/και την υπέρμετρη και αναντίστοιχη προς τις ανάγκες 

κάλυψης της κατανάλωσης της οικείας του, σε σχέση και με την παρελθούσες  καταναλώσεις  ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας του 

εγκατάστασης ενεργοβόρων συστημάτων, η ELPEDISON δύναται κατόπιν ακρόασης του νικητή, να αναστείλει την υλοποίηση του δώρου 

του διαγωνισμού.  

14.17 Η διοργανώτρια ELPEDISON δεν ευθύνεται σε οποιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα 

που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά με την πραγματική και νομική 

κατάσταση των δώρων του διαγωνισμού. 

14.18 Ρητώς γίνεται μνεία του γεγονότος ότι η χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος διέπεται από γενικώς παραδεκτούς κανόνες 

ασφαλείας και υπεύθυνος για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων είναι ο εκάστοτε ιδιοκτήτης του κτιρίου εντός του οποίου αυτές 

βρίσκονται. Κατά την έννοια αυτή και με δεδομένη τη διαχείριση του δικτύου διανομής από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ως επίσης και ατομικής 

επιμέλειας την οποία έκαστος ένοικος ηλεκτροδοτούμενου διαμερίσματος οφείλει, η ELPEDISON ουδεμία ευθύνη φέρει ως εκ της 

χρήσεως του ρεύματος στην οποία οι ένοικοι, σύνοικοι και επισκέπτες της ηλεκτροδοτούμενης οικείας προβαίνουν. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του διαγωνισμού που έχουν κατατεθεί στο συμβολαιογράφο Αθηνών Αθανάσιο Δράγιο δυνάμει της υπ’ 

αριθμ. 9819/11.04.2014 Πράξης Κατάθεσης, το ενιαίο κωδικοποιημένο κείμενο των οποίων έχει ως ακολουθως: 

 

Προοίμιο 

 

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι»), οι οποίοι έχουν κατατεθεί στο Συμβολαιογράφο Αθηνών 

Αθανάσιο Δράγιο, οδός Πανεπιστημίου 56 και Εμμανουήλ Μπενάκη, Αθήνα, τηλ. 210 3303135, είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής 

στον Διαγωνισμό και της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του 

ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό έχει κατατεθεί στον προαναφερόμενο Συμβολαιογράφο. 

Η Διοργανώτρια Εταιρεία ELPEDISON διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, κατά την απόλυτη και 

ανέλεγκτη κρίση της, να αναβάλλει, ματαιώνει, ανακαλέσει, παρατείνει ή να μειώνει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάζει τα 
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προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά τη διάρκεια που περιγράφεται στο παρόν, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και με μόνες τις 

παρακάτω αναφερόμενες διατυπώσεις. 

Η πραγματοποίηση όλων των ανωτέρω τροποποιήσεων θα γίνεται με σχετική ανάρτηση των νεότερων όρων στον διαδικτυακό τόπο της 

ELPEDISON www.elpedison.gr  με σχετική ευδιάκριτη επισήμανση και θα ισχύουν αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή τους στον ανωτέρω 

διαδικτυακό τόπο. Η ELPEDISON διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ειδοποιήσει τους συμμετέχοντες 

στη διαγωνιστική διαδικασία και με άλλους πρόσφορους τρόπους, π.χ. με την αποστολή ενημερωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος. 

 Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η ELPEDISON δεν θα υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση όσον αφορά στους τυχερούς που 

θα αναδειχθούν από την εν λόγω κλήρωση και σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται 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 τα δώρα του 

Διαγωνισμού. Επίσης η ELPEDISON ουδεμία ευθύνη υπέχει, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για την χρήση των δώρων 

ή με αφορμή την χρήση αυτών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, μετά την ενεργοποίηση των δώρων στους νικητές, πέραν αυτών που 

απορρέουν από το εφαρμοστέο ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο διέπει την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. O Διαγωνισμός θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις των εμπορικών κέντρων THE MALL και GOLDEN HALL σε ειδικώς προς τούτο 

προβλεπόμενους χώρους των ως άνω αναφερομένων εμπορικών κέντρων, καθώς και μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της ELPEDISON. 

Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού αρχίζει στις 11/04/2014 και ώρα 16.00 μμ. και θα διαρκέσει μέχρι τις 26/06/2014 και ώρα 17:00 μμ. 

(εφεξής η «Ισχύς του Διαγωνισμού»). Σε περίπτωση δε που η παραπάνω Ισχύς του Διαγωνισμού τροποποιηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο, η 

σχετική αλλαγή θα ανακοινωθεί από την ELPEDISON με σχετική δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο της  www.elpedison.gr, η δε 

ανακοίνωση θα αναρτηθεί τουλάχιστον μία (1) ημέρα πριν την επιλεγείσα αλλαγή. 

 

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας που έχουν συμπληρώσει το 18ο 

έτος της ηλικίας τους, με δικαιοπρακτική ικανότητα. 

 

3. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται η παραλαβή του ειδικού φυλλαδίου συμμετοχής στο Διαγωνισμό, το οποίο θα 

περιλαμβάνει ειδικό κωδικό συμμετοχής στο Διαγωνισμό ή η λήψη ειδικού κωδικού μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της ELPEDISON. Εν 

συνεχεία και στην περίπτωση κατά την οποία ο κάτοχος του κωδικού, προβεί σε Αίτηση Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και υπογράψει 

Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας μετά της ELPEDISON στα Προγράμματα ENERGY FAMILY και ENERGY FAMILY NIGHT 

αφορούσα την κύρια κατοικία του, θα δικαιούται εφόσον γίνει δεκτή η Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας που θα έχει υπογράψει 

να συμμετάσχει στην κλήρωση του διαγωνισμού, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των παρόντων όρων.  

3.1 Προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος την εκπροσώπηση της οποίας θα αναλάβει η 

ELPEDISON, να αφορά την  κύρια κατοικία (πρώτη κατοικία) του συμμετέχοντος και αυτονοήτως να είναι καταχωρημένη στο όνομά του. 

3.2 Ως προς την υπογραφή και λειτουργία της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της ELPEDISON και του 

συμμετέχοντος θα εφαρμόζονται οι προβλέψεις του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ B’ 832/2013 –εφεξής 

αναφερόμενος ως «ΚΠΗΕ») 

3.3 Ως κύρια κατοικία λογίζεται ο τόπος και διεύθυνση μόνιμης διαμονής του συμμετέχοντος και εξαιρούνται ρητώς κάθε άλλη 

δευτερεύουσα ή εξοχική κατοικία, ως επίσης και κάθε άλλο ακίνητο επί του οποίου ο συμμετέχων έχει εμπράγματο δικαίωμα. Η ύπαρξη 

της κυρίας κατοικίας θα αποδεικνύεται από τίτλο κυριότητας, μισθωτήριο συμβόλαιο, παραχωρητήριο και εναλλακτικά και κατά την 

απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της ELPEDISON με υπεύθυνη δήλωση του νικητή του διαγωνισμού αναφορικά με την κύρια κατοικία του, η 

οποία θα δίδει το δικαίωμα προς την ELPEDISON στην περίπτωση ανακριβούς δήλωσης να ανακτήσει υπό μορφήν αστικής αξίωσης το 

ισόποσο της επωφεληθείσας αξίας. 

 

4. Το δικαίωμα και η δυνατότητα συμμετοχής στον Διαγωνισμό υφίστανται μόνον κατά τη χρονική διάρκεια διεξαγωγής του, 

όπως ορίζεται ανωτέρω υπό στοιχείο 1. Συμμετοχές πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη της διάρκειας διεξαγωγής δεν θα γίνονται δεκτές και 

δεν θα δεσμεύουν την ELPEDISON ως προς το εμπρόθεσμο των συμμετοχών. Οι ήδη υποβληθείσες συμμετοχές μετά τη πάροδο της λήξης 

του Διαγωνισμού θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν την ELPEDISON 

ή/και οποιονδήποτε τρίτο. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι 

δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος 

Διαγωνισμού είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση. 

 

5. Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό μπορεί να συμμετάσχει μόνο μία φορά και δεν επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή του 

ιδίου προσώπου. Οι επόμενες της πρώτης έγκυρης συμμετοχής θα ακυρώνονται. Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να συμμετάσχει με το 

πραγματικό του όνομα. 

 

6. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε λίστα (βάση δεδομένων) που θα τηρεί η ELPEDISON. 

 

7. Για την έγκυρη συμμετοχή τους, οι συμμετέχοντες νέοι πελάτες της ELPEDISON θα πρέπει να δώσουν στο τηλεφωνικό κέντρο 

της ELPEDISON, 211 211 7300, τον ειδικό κωδικό συμμετοχής στο Διαγωνισμό, ο οποίος θα αναγράφεται επί του ειδικού φυλλαδίου  

συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή υποβολή του ειδικού κωδικού αριθμού και των 

πάσης φύσεως στοιχείων τα οποία θα ζητηθούν. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής υποβολή  στοιχείων εκ μέρους συμμετέχοντα στο 

διαγωνισμό παρέχει δικαίωμα στην ELPEDISON να ακυρώσει την συμμετοχή  στο Διαγωνισμό. Σε κάθε περίπτωση, η ELPEDISON έχει 

δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και ανέλεγκτη κρίση και αφού ζητήσει από τους συμμετέχοντες τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά προς εξακρίβωση της ακρίβειας των στοιχείων τους, αποκλεισμού οποιουδήποτε συμμετέχοντος στο Διαγωνισμό. 

 

8. Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι/ εργαζόμενοι των εταιριών ELPEDISON ENERGY AE, ELPEDISON 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΑΕ και των εταιρειών BEFON ΕΠΕ και MEGAFON ΑΕ καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους έως 

2ου βαθμού. 

 

9. Τα δώρα του Διαγωνισμού για πέντε συμμετέχοντες, οι οποίοι θα αναδειχθούν από την κλήρωση, είναι για κάθε έναν εξ αυτών 

η μετά της ELPEDISON σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για 1 ημερολογιακό έτος αρχόμενο από την ακριβή ημερομηνία 
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έναρξης της Δήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου – ως αυτός καθορίζεται κατ’ εφαρμογή του οικείου ρυθμιστικού πλαισίου, στα 

προγράμματα  ENERGY FAMILY και ENERGY FAMILY NIGHT και υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 9.1, με πλήρη 

απαλλαγή ως προς το σκέλος των χρεώσεων προμήθειας και των ρυθμιζόμενων χρεώσεων και για κατανάλωση έως 6.000 

kWhs/τετράμηνο, συμπεριλαμβανομένης ημερήσιας και νυχτερινής κατανάλωσης. Εξαιρούνται και θα καλύπτονται από τους νικητές τα 

πάσης φύσεως συνεισπραττόμενα τέλη και φόροι μέσω των Λογαριασμών Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας όπως αυτά κατά καιρούς 

θα ισχύουν σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και ως αυτά τυχόν επιβληθούν στο μέλλον, είτε ως νεοεπιβληθέντα είτε ως 

αντικατάσταση υφισταμένων, τα οποία ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά είναι: Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΦΚ), 

Δημοτικοί Φόροι, Δημοτικά Τέλη, Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (ΕΕΤΑ), ΔΕΤΕ, Τέλος υπέρ ΝΕΡΙΤ ΑΕ κ.ο.κ. Ο αναλογούν στα πλήρως 

καλυπτόμενα ποσά ΦΠΑ, θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την ELPEDISON. Κάθε άλλος τυχόν επιβαλλόμενος ΦΠΑ θα βαρύνει το 

συμμετέχοντα. 

9.1 Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση κατά την οποία ως νικητές του διαγωνισμού αναδειχθούν συμμετέχοντες ως προς τους οποίους 

έχει ήδη επέλθει η εκπροσώπηση του μετρητή της κατοικίας τους, η έναρξη ισχύος της απαλλαγής ως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 9, θα 

επέλθει μετά την παρέλευση επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάδειξης των νικητών. 

 

10. Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι προσωπικά με αυστηρώς προσωποπαγή χαρακτήρα, δεν μεταβιβάζονται, δεν εκχωρούνται και 

δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Οι νικητές θα ενημερωθούν για όλες τις λεπτομέρειες της υλοποίησης  κατόπιν 

επικοινωνίας (τηλεφωνικής ή μέσω e-mail ) μέσα σε 3 ημέρες από την ημέρα ανάδειξης των νικητών. 

 

11. Η ELPEDISON δύναται κατά την απόλυτη, ελεύθερη και ανέλεγκτη κρίση της να ακυρώνει συμμετοχές σε οποιοδήποτε στάδιο 

του Διαγωνισμού, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μη συμμετέχουν στο Διαγωνισμό ακόμα και αν έχουν ανακηρυχθεί νικητές, 

μεταξύ άλλων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ψευδή ή ελλιπή, αντιβαίνουν σε όρους της 

παρούσης ή προσβάλλουν την εικόνα της  ή τα χρηστά ήθη, κλπ., σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο συμμετέχοντες δεν 

αποδεχθούν πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και δεν υπογράψουν σχετική δήλωση 

και οι οποίοι θα ευθύνονται απέναντι στην ELPEDISON για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτήν από τυχόν ψευδείς δηλώσεις. 

 

12. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στη ELPEDISON για την προβολή του 

Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω οποιουδήποτε έντυπου και ηλεκτρονικού μέσου επιλέξει η ELPEDISON. Έτσι η 

ELPEDISON διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να δημοσιεύει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, των 

επιλαχόντων, φωτογραφίες και βίντεο με την εικόνα τους και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο 

σχετικά με το Διαγωνισμό, για διαφημιστικούς σκοπούς. Η συμμετοχή παρέχει αυτομάτως αναφορικά με τα προαναφερόμενα και την 

προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων χρήσης της εικόνας, ατελώς, χωρίς καμία 

οικονομική αξίωση ή απαίτηση των συμμετεχόντων και χωρίς την καταβολή σε αυτούς οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. 

 

13. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και τη ρητή συναίνεση για την 

εκούσια υποβολή  των προσωπικών στοιχείων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση του συμμετέχοντα από κάθε τυχόν αξίωση 

έναντι της ELPEDISON. 

14. Ανάδειξη νικητών – όροι υλοποίησης δώρου 

14.1 Στις 18/07/2014 και ώρα 12.00 μμ στα γραφεία της ELPEDISON θα πραγματοποιηθεί κλήρωση παρουσία Συμβολαιογράφου, από την 

οποία θα αναδειχθούν οι 5 νικητές και 5 επιλαχόντες. Η ELPEDISON διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του τόπου και χρόνου διεξαγωγής 

των κληρώσεων, με νεότερη ανάρτηση ανακοίνωσης στον δικτυακό της τόπο. 

14.2 Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ELPEDISON μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης. 

14.3 Μετά την κλήρωση και εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από αυτήν θα επιχειρείται –από υπαλλήλους ή εντεταλμένους προς 

τούτο συνεργάτες της ELPEDISON– επικοινωνία με τους νικητές με την αποστολή ενημερωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος στη δηλωθείσα 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τηλεφωνικά, με σκοπό την ενημέρωση τους για τον τρόπο παραλαβής των δώρων τους. 

Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, κλπ.) για την 

δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση των δώρων. 

14.4 Μετά από 3 ανεπιτυχείς προσπάθειες επικοινωνίας με τους νικητές, μέσα στο χρονικό διάστημα 3 ημερών από την 

ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η ELPEDISON είναι υποχρεωμένη να επικοινωνήσει με τους επιλαχόντες στο χρονικό διάστημα των 3 

εργάσιμων ημερών για τον κάθε επιλαχόντα. Μετά το πέρας του ανωτέρου χρονικού διαστήματος οι νικητές ή οι επιλαχόντες χάνουν 

αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμα τους επί των δώρων και δεν έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν άλλο ή οποιοδήποτε αντίτιμο ή 

αποζημίωση και η Διοργανώτρια ELPEDISON απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη, διατηρεί δε το δικαίωμα να προβεί είτε στην 

ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων είτε στην διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα κατά την απόλυτη διακριτική 

της ευχέρεια. 

14.5  Οι νικητές είναι υποχρεωμένοι να συμπεριφέρονται στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. 

14.6 Η ELPEDISON διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του τόπου και χρόνου διεξαγωγής των κληρώσεων, με νεώτερη ανάρτηση 

ανακοίνωσης στον δικτυακό της τόπο. 

14.7 Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της υλοποίησης, κάθε υποχρέωση της ELPEDISON, πέραν της υλοποίησης 

του περιεχομένου των δώρων, παύει να υφίσταται. Η ELPEDISON δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση 

έναντι των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό. 

14.8 Επισημαίνεται ότι ο Διαγωνισμός αποτελεί προωθητική ενέργεια με σκοπό την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών 

της διοργανώτριας ELPEDISON. Ως εκ τούτου ισχύουν όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις ως προς τη παροχή μέρους ή του συνόλου των 
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εδώ αναφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα τους γενικούς και ειδικούς όρους που περιγράφονται στις οικείες συμβάσεις 

που υπογράφει η επιχείρηση με τους πελάτες της. 

14.9 Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής 

σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η υπογραφή σύμβασης ηλεκτρικής ενέργειας. Τυχόν 

δημοσίευση ονόματος προσώπου φερόμενου ως νικητή στην Ιστοσελίδα της ELPEDISON δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό ούτε και 

θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού. 

14.10 Σε περίπτωση κατά την οποία νικητής συμμετέχων, καταγγείλει οικειοθελώς και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΚΠΗΕ, τη 

σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προ της εκπνοής του ημερολογιακού έτους, ουδεμία υποχρέωση αντικατάστασης του δώρου 

γεννάται έναντι της ELPEDISON. 

14.11 Σε περίπτωση αποδεδειγμένης αλλαγής κυρίας κατοικίας, ο νικητής συμμετέχων δύναται να υποβάλλει αίτηση προς την 

ELPEDISON για την μεταφορά των παροχών του δώρου του διαγωνισμού στη νέα κατοικία του. Η αίτηση τελεί υπό τη διακριτική ευχέρεια 

και ανέλεγκτη κρίση  της ELPEDISON βάσει της εκτίμησης των τυχόν προσκομισθέντων στοιχείων, τα οποία θα πρέπει κατ’ αναλογία να 

είναι τα ίδια με αυτά της αρχικής κυρίας κατοικίας. 

14.12 Σε περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων παύσει να έχει την παροχή της κύριας κατοικίας του στο όνομά του, αυτομάτως 

παύει και η υποχρέωση της ELPEDISON προς κάλυψη του υπολοίπου της περιόδου που αντιστοιχεί στο δώρο του Διαγωνισμού. 

14.13 Κατά τα λοιπά η λειτουργία της σύμβασης προμήθειας θα διέπεται από τις διατάξεις του ΚΠΗΕ, από τις οποίες πέραν των 

οριζομένων υπό των παρόντων όρων, ουδεμία παρέκκλιση δικαιολογείται. 

14.14 Κατόπιν της παρέλευσης του ημερολογιακού έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της πλήρους απαλλαγής ως αυτή 

ορίζεται εντός των άρθρων 9 και 9.1 (η οποία θα αντιστοιχεί στην περίοδο δώρου) και ως προς τη συνέχιση της σύμβασης μετά της 

ELPEDISON θα ισχύουν αυτομάτως οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις αναφορικά με την ανανέωση της σύμβασης, ως αυτές θα προβλέπονται 

εκ των γενικών όρων της σύμβασης προμήθειας καθώς και ο σε ισχύ τιμοκατάλογος κατά το χρόνο της ανανέωσης. 

14.15 Αυτονόητα το δώρο του διαγωνισμού, ουδεμία υποχρέωση επάγει προς την ELPEDISON μετά την παρέλευση της περιόδου που 

αντιστοιχεί στο δώρο του διαγωνισμού. 

14.16 Ο νικητής συμμετέχων υποχρεούται να κάνει ορθή χρήση της σύμβασης προμήθειας. Σε περίπτωση προδήλως καταχρηστικής 

συμπεριφοράς εκ μέρους νικητή του διαγωνισμού, η οποία ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά θα συνίσταται στην απόκρυψη στοιχείων τα 

οποία δύνανται να μεταβάλλουν την υλοποίηση του δώρου του διαγωνισμού ή/και την υπέρμετρη και αναντίστοιχη προς τις ανάγκες 

κάλυψης της κατανάλωσης της οικείας του, σε σχέση και με την παρελθούσες  καταναλώσεις  ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας του 

εγκατάστασης ενεργοβόρων συστημάτων, η ELPEDISON δύναται κατόπιν ακρόασης του νικητή, να αναστείλει την υλοποίηση του δώρου 

του διαγωνισμού.  

14.17 Η διοργανώτρια ELPEDISON δεν ευθύνεται σε οποιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα 

που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά με την πραγματική και νομική 

κατάσταση των δώρων του διαγωνισμού. 

14.18 Ρητώς γίνεται μνεία του γεγονότος ότι η χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος διέπεται από γενικώς παραδεκτούς κανόνες 

ασφαλείας και υπεύθυνος για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων είναι ο εκάστοτε ιδιοκτήτης του κτιρίου εντός του οποίου αυτές 

βρίσκονται. Κατά την έννοια αυτή και με δεδομένη τη διαχείριση του δικτύου διανομής από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ως επίσης και ατομικής 

επιμέλειας την οποία έκαστος ένοικος ηλεκτροδοτούμενου διαμερίσματος οφείλει, η ELPEDISON ουδεμία ευθύνη φέρει ως εκ της 

χρήσεως του ρεύματος στην οποία οι ένοικοι, σύνοικοι και επισκέπτες της ηλεκτροδοτούμενης οικείας προβαίνουν. 

 

15. Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία  

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά 

διακριτικά της Διοργανώτριας ELPEDISON. 

 

16. Αποδοχή όρων 

16.1 Όλοι οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους, οι οποίοι όλοι 

θεωρούνται ουσιώδεις και παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωσή τους έναντι της ELPEDISON και η συμμετοχή συνεπάγεται τη 

συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι των διοργανωτριών εταιρειών. Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, 

δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι: 

(α) η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα δηλώσει κάποιος συμμετέχων σε αυτήν την προωθητική ενέργεια δεν 

μπορεί να ανήκει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στον ίδιο.  

(β) τα προσωπικά τους στοιχεία είναι ακριβή και αληθή. 

(γ) είναι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.  

(δ) η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στην εν λόγω προωθητική 

ενέργεια της Διοργανώτριας στην οποία θα μετέχουν με τα προσωπικά δεδομένα τους (τηλέφωνο επικοινωνίας /σταθερό ή κινητό, 

διεύθυνση, ηλικία, e-mail). 

(ε) δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου.  

(στ) δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου. 
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(ζ) ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει η Διοργανώτρια τα προσωπικά τους στοιχεία (τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) με σκοπό 

την εξυπηρέτηση του Διαγωνισμού. 

(η) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους στη Διοργανώτρια για την προβολή του Προγράμματος και των αποτελεσμάτων 

του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (internet) καθ' όλη τη διάρκειά του. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται 

να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή του Διαγωνισμού. 

(θ) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση για τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση 

πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. Η Διοργανώτρια επίσης διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού 

από την κλήρωση και την απόδοση των δώρων.  

(ι) δίνουν τη ρητή συγκατάθεσή τους στην διοργανώτρια και την εταιρεία που διαχειρίζεται το τεχνικό κομμάτι του διαγωνισμού να 

στέλνει απευθείας e-mail αναφορικά με την εξέλιξη του Διαγωνισμού στο e-mail που έχουν δηλώσει οι συμμετέχοντες.  

16.2 Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων 

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. 

(β) Όσοι ρητά δεν έχουν συμφωνήσει με τους παρόντες όρους χρήσης, οι οποίοι όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. 

(γ) όσοι δεν έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. 

16.3 Η ELPEDISON διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν υποχρεούται) να αποκλείσει από το Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο 

διεξαγωγής του, πρόσωπα που, πέραν των ανωτέρω, κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί 

να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή παραβούν κάποιον από τους όρους του διαγωνισμού. 

17. Λοιποί όροι  

17.1 Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από την εταιρεία ELPEDISON για το σκοπό της παρούσης 

προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 όπως ισχύει, καθώς και για άλλους προωθητικούς σκοπούς δηλαδή 

για ενέργειες Marketing. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, συλλέγει, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται η  ELPEDISON 

δεδομένου ότι οι συμμετέχοντες θα είναι κατά τους παρόντες όρους και αντισυμβαλλόμενοι – πελάτες της ELPEDISON. Σκοπός της 

συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την εκ των Διοργανωτριών εταιρειών ELPEDISON είναι η 

υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων στα πλαίσια και για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι 

συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για τη λήψη ενημέρωσης για νέες προωθητικές ενέργειες μέσω τηλεφώνου, email ή SMS 

από την ELPEDISON, στα προσωπικά στοιχεία τα οποία έχουν υποβάλλει κατά τη συμμετοχή τους. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε 

συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω 

επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, κατόπιν γραπτού αιτήματος του που θα απευθύνει 

στη Διοργανώτρια ELPEDISON, info.energy@elpedison.gr  

17.2 Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα 

επιλύεται καταρχήν από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της Διοργανώτριας ELPEDISON. Η κρίση της Επιτροπής στις 

περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες και δεν υπόκειται σε ένσταση. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής 

επίλυσης της διαφοράς αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό. 


