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ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ELPEDISON ENERGY 

 

«5 ΣΤΧΕΡΟΙ ΚΕΡΔΙΖΟΤΝ ΣΟ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΡΕΤΜΑ ΣΟΤ ΠΙΣΙΟΤ ΣΟΤ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΧΡΟΝΟ!» 

 

H ανϊνυμθ εταιρεία υπό τθν επωνυμία «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο 

«ELPEDISON ENERGY AE» (εφεξισ θ «ELPEDISON»), με ζδρα ςτο Αμαροφςιο Αττικισ, επί τθσ οδοφ ωροφ 8 – 10 , τ.κ. 15125, με 

Α.Φ.Μ.997986732, ΔΟΤ ΦΑΕ Ακθνϊν, εφεξισ καλοφμενθ ωσ θ διοργανϊτρια Εταιρεία, διοργανϊνει προωκθτικι ενζργεια (διαγωνιςμό) 

με ζπακλο για πζντε τυχεροφσ τθ δωρεάν προμικεια  θλεκτρικοφ ρεφματοσ για ζνα χρόνο, και για τθν παροχι θλεκτρικισ ενζργειασ τθσ 

κφριασ κατοικίασ τουσ. 

Προοίμιο 

 

κοπόσ των παρόντων αναλυτικϊν όρων (εφεξισ οι «Αναλυτικοί Όροι»), οι οποίοι ζχουν κατατεκεί ςτο υμβολαιογράφο Ακθνϊν 

Ακανάςιο Δράγιο, οδόσ Πανεπιςτθμίου 56 και Εμμανουιλ Μπενάκθ, Ακινα, τθλ. 210 3303135, είναι ο κακοριςμόσ των όρων ςυμμετοχισ 

ςτον Διαγωνιςμό και τθσ διαδικαςίασ ανάδειξθσ των νικθτϊν. Οποιοςδιποτε ςυμμετζχων ι τρίτοσ δικαιοφται να λαμβάνει με ζξοδά του 

ακριβζσ αντίγραφο των όρων του παρόντοσ, όπωσ αυτό ζχει κατατεκεί ςτον προαναφερόμενο υμβολαιογράφο. 

Η Διοργανϊτρια Εταιρεία ELPEDISON διατθρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερϊσ τουσ παρόντεσ όρουσ, κατά τθν απόλυτθ και 

ανζλεγκτθ κρίςθ τθσ, να αναβάλλει, ματαιϊνει, ανακαλζςει, παρατείνει ι να μειϊνει τθ διάρκεια του Διαγωνιςμοφ, να αλλάηει τα 

προςφερόμενα δϊρα με άλλα ίςθσ αξίασ κατά τθ διάρκεια που περιγράφεται ςτο παρόν, χωρίσ περαιτζρω ειδοποίθςθ και με μόνεσ τισ 

παρακάτω αναφερόμενεσ διατυπϊςεισ. 

Η πραγματοποίθςθ όλων των ανωτζρω τροποποιιςεων κα γίνεται με ςχετικι ανάρτθςθ των νεότερων όρων ςτον διαδικτυακό τόπο τθσ 

ELPEDISON www.elpedison.gr  με ςχετικι ευδιάκριτθ επιςιμανςθ και κα ιςχφουν αυτοδικαίωσ από τθ δθμοςίευςι τουσ ςτον ανωτζρω 

διαδικτυακό τόπο. Η ELPEDISON διατθρεί το δικαίωμα, κατά τθν απόλυτθ διακριτικι τθσ ευχζρεια, να ειδοποιιςει τουσ ςυμμετζχοντεσ 

ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία  και με άλλουσ πρόςφορουσ τρόπουσ, π.χ. με τθν αποςτολι ενθμερωτικοφ θλεκτρονικοφ μθνφματοσ. 

τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ, θ ELPEDISON δεν κα υπζχει οποιαδιποτε υποχρζωςθ για τυχόν αποηθμίωςθ όςον αφορά ςτουσ τυχεροφσ που 

κα αναδειχκοφν από τθν εν λόγω κλιρωςθ και ςε καμία περίπτωςθ δεν κα ευκφνεται για τυχόν άμεςεσ ι ζμμεςεσ ηθμίεσ, δαπάνεσ και 

ζξοδα που μπορεί να προκφψουν από τυχόν διακοπι, δυςλειτουργία ι κακυςτζρθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ αιτία ςχετικά με τα δϊρα του 

Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ θ ELPEDISON ουδεμία ευκφνθ υπζχει, ποινικι ι αςτικι προσ οποιονδιποτε νικθτι ι τρίτο, για τθν χριςθ των δϊρων 

ι με αφορμι τθν χριςθ αυτϊν ι για οποιαδιποτε άλλθ αιτία, μετά τθν ενεργοποίθςθ των δϊρων ςτουσ νικθτζσ, πζραν αυτϊν που 

απορρζουν από το εφαρμοςτζο ρυκμιςτικό πλαίςιο το οποίο διζπει τθν προμικεια θλεκτρικισ ενζργειασ. 

  

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 

1. O Διαγωνιςμόσ κα λάβει χϊρα ςτισ εγκαταςτάςεισ των εμπορικϊν κζντρων THE ATHENS MALL και GOLDEN HALL και ςε 

ειδικϊσ προσ τοφτο προβλεπόμενουσ χϊρουσ των ωσ άνω αναφερομζνων εμπορικϊν κζντρων. 

Η διεξαγωγι του Διαγωνιςμοφ αρχίηει ςτισ 11/04/2014 και ϊρα 16.00 και κα διαρκζςει μζχρι τισ 30/05/2014 και ϊρα 17:00 μ.μ. (εφεξισ θ 

«Ιςχφσ του Διαγωνιςμοφ»). ε περίπτωςθ δε που θ παραπάνω Ιςχφσ του Διαγωνιςμοφ τροποποιθκεί κακ’ οιονδιποτε τρόπο, θ ςχετικι 

αλλαγι κα ανακοινωκεί από τθν ELPEDISON με ςχετικι δθμοςίευςθ ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ  www.elpedison.gr, θ δε ανακοίνωςθ κα 

αναρτθκεί τουλάχιςτον μία (1) θμζρα πριν τθν επιλεγείςα αλλαγι. 

 

2. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό ζχουν φυςικά πρόςωπα, μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδασ που ζχουν ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ 

τθσ θλικίασ τουσ, με δικαιοπρακτικι ικανότθτα.  

 

3. Για τθ ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό απαιτείται θ παραλαβι του ειδικοφ φυλλαδίου ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό, το οποίο κα 

περιλαμβάνει ειδικό κωδικό ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό. Εν ςυνεχεία και ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ο κάτοχοσ του κωδικοφ, προβεί 

ςε Αίτθςθ Προμικειασ θλεκτρικισ ενζργειασ και υπογράψει φμβαςθ Προμικειασ Ηλεκτρικισ Ενζργειασ μετά τθσ ELPEDISON ςτα 

Προγράμματα ENERGY FAMILY ι ENERGY FAMILY NIGHT αφοροφςα τθν κφρια κατοικία του, κα δικαιοφται να ςυμμετάςχει ςτθν κλιρωςθ 

του διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ των παρόντων όρων.  

3.1 Προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό είναι θ παροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ τθν εκπροςϊπθςθ τθσ οποίασ κα αναλάβει θ 

ELPEDISON, να αφορά τθν  κφρια κατοικία του ςυμμετζχοντοσ και αυτονοιτωσ να είναι καταχωρθμζνθ ςτο όνομά του. 

3.2 Ωσ προσ τθν υπογραφι και λειτουργία τθσ φμβαςθσ Προμικειασ Ηλεκτρικισ Ενζργειασ μεταξφ τθσ ELPEDISON και του 

ςυμμετζχοντοσ κα εφαρμόηονται οι προβλζψεισ του Κϊδικα Προμικειασ Ηλεκτρικισ Ενζργειασ ςε Πελάτεσ (ΦΕΚ B’ 832/2013 – εφεξισ 

αναφερόμενοσ ωσ «ΚΠΗΕ») 

3.3 Ωσ κφρια κατοικία λογίηεται ο τόποσ και διεφκυνςθ μόνιμθσ διαμονισ του ςυμμετζχοντοσ και εξαιροφνται ρθτϊσ κάκε άλλθ 

δευτερεφουςα ι εξοχικι κατοικία, ωσ επίςθσ και κάκε άλλο ακίνθτο επί του οποίου ο ςυμμετζχων ζχει εμπράγματο δικαίωμα. Η φπαρξθ 

τθσ κυρίασ κατοικίασ κα αποδεικνφεται από τίτλο κυριότθτασ, μιςκωτιριο ςυμβόλαιο, παραχωρθτιριο και εναλλακτικά και κατά τθν 

απόλυτθ και ανζλεγκτθ κρίςθ τθσ ELPEDISON με υπεφκυνθ διλωςθ του νικθτι του διαγωνιςμοφ αναφορικά με τθν κφρια κατοικία του, θ 

οποία κα δίδει το δικαίωμα προσ τθν ELPEDISON ςτθν περίπτωςθ ανακριβοφσ διλωςθσ να ανακτιςει υπό μορφιν αςτικισ αξίωςθσ το 

ιςόποςο τθσ επωφελθκείςασ αξίασ.  

  

4. Σο δικαίωμα και θ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτον Διαγωνιςμό υφίςτανται μόνον κατά τθ χρονικι διάρκεια διεξαγωγισ του, 

όπωσ ορίηεται ανωτζρω υπό ςτοιχείο 1. υμμετοχζσ πριν τθν ζναρξθ ι μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ διεξαγωγισ δεν κα γίνονται δεκτζσ και 

http://www.elpedison.gr/
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δεν κα δεςμεφουν τθν ELPEDISON ωσ προσ το εμπρόκεςμο των ςυμμετοχϊν. Οι ιδθ υποβλθκείςεσ ςυμμετοχζσ μετά τθ πάροδο τθσ λιξθσ 

του Διαγωνιςμοφ κεωροφνται αυτοδικαίωσ άκυρεσ και ανφπαρκτεσ και ουδζν επάγονται αποτζλεςμα, οφτε δεςμεφουν τθν ELPEDISON 

ι/και οποιονδιποτε τρίτο. τθν περίπτωςθ αυτι οι ςυμμετζχοντεσ με τθν ςυμμετοχι τουσ ςτο Διαγωνιςμό αποδζχονται ανζκκλθτα ότι 

δεν αποκτοφν δικαίωμα ι απαίτθςθ κατά τθσ Διοργανϊτριασ Εταιρείασ , οφτε νομιμοποιοφνται να ηθτιςουν είτε τθ ςυνζχιςθ του 

λιξαντοσ Διαγωνιςμοφ είτε παράδοςθ των μθ παραδοκζντων δϊρων είτε άλλθ περαιτζρω αποηθμίωςθ. 

 

5. Κάκε ςυμμετζχων ςτο Διαγωνιςμό μπορεί να ςυμμετάςχει μόνο μία φορά και δεν επιτρζπεται θ πολλαπλι ςυμμετοχι του 

ιδίου προςϊπου . Οι επόμενεσ τθσ πρϊτθσ ζγκυρθσ ςυμμετοχισ κα ακυρϊνονται. Ο κάκε ςυμμετζχων κα πρζπει να ςυμμετάςχει με το 

πραγματικό του όνομα. 

 

6. Όλεσ οι ζγκυρεσ ςυμμετοχζσ καταχωροφνται αμζςωσ ςε λίςτα (βάςθ δεδομζνων) που κα τθρεί θ ELPEDISON. 

 

7. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι τουσ, οι ςυμμετζχοντεσ νζοι πελάτεσ τθσ ELPEDISON κα πρζπει να δϊςουν ςτο τθλεφωνικό κζντρο 

τθσ ELPEDISON, 211 211 7300, τον ειδικό κωδικό ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό, ο οποίοσ κα αναγράφεται επί του  ειδικοφ φυλλαδίου  

ςυμμετοχισ,  Οι ςυμμετζχοντεσ φζρουν αποκλειςτικά τθν ευκφνθ για τθν πλιρθ και ορκι υποβολι του ειδικοφ κωδικοφ αρικμοφ και των 

πάςθσ φφςεωσ ςτοιχείων τα οποία κα ηθτθκοφν. Ελλιπισ ι μθ ορκι ι μθ αλθκισ υποβολι  ςτοιχείων εκ μζρουσ ςυμμετζχοντα ςτο 

διαγωνιςμό παρζχει δικαίωμα ςτθν ELPEDISON να ακυρϊςει τθν ςυμμετοχι  ςτο Διαγωνιςμό. ε κάκε περίπτωςθ, θ ELPEDISON ζχει 

δικαίωμα, κατά τθν απόλυτθ διακριτικι τθσ ευχζρεια και ανζλεγκτθ κρίςθ και αφοφ ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ τα απαραίτθτα 

δικαιολογθτικά προσ εξακρίβωςθ τθσ ακρίβειασ των ςτοιχείων τουσ, αποκλειςμοφ οποιουδιποτε ςυμμετζχοντοσ ςτο Διαγωνιςμό. 

 

8. Από το Διαγωνιςμό εξαιροφνται τα ςτελζχθ και οι υπάλλθλοι/ εργαηόμενοι των εταιριϊν ELPEDISON ENERGY AE, ELPEDISON 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΕ και των εταιρειϊν BEFON ΕΠΕ και MEGAFON ΑΕ κακϊσ και οι ςφηυγοι και οι ςυγγενείσ τουσ ζωσ 

2ου βακμοφ. 

 

9. Σα δϊρα του Διαγωνιςμοφ για πζντε ςυμμετζχοντεσ, οι οποίοι κα αναδειχκοφν από τθν κλιρωςθ, είναι για κάκε ζναν εξ αυτϊν 

θ μετά τθσ ELPEDISON  ςφμβαςθ προμικειασ θλεκτρικισ ενζργειασ για 1 θμερολογιακό ζτοσ αρχόμενο από τθν ακριβι θμερομθνία 

ζναρξθσ τθσ Διλωςθσ Εκπροςϊπθςθσ Μετρθτι Φορτίου – ωσ αυτόσ κακορίηεται κατ’ εφαρμογι του οικείου ρυκμιςτικοφ πλαιςίου,  ςτα 

προγράμματα  ENERGY FAMILY και ENERGY FAMILY NIGHT, με πλιρθ απαλλαγι ωσ προσ το ςκζλοσ των χρεϊςεων προμικειασ και των 

ρυκμιηόμενων χρεϊςεων και για κατανάλωςθ ζωσ 6.000 kWhs/τετράμθνο, ςυμπεριλαμβανομζνθσ θμεριςιασ και νυχτερινισ 

κατανάλωςθσ. Εξαιροφνται και κα καλφπτονται από τουσ νικθτζσ τα πάςθσ φφςεωσ ςυνειςπραττόμενα τζλθ και φόροι μζςω των 

Λογαριαςμϊν Κατανάλωςθσ Ηλεκτρικισ Ενζργειασ όπωσ αυτά κατά καιροφσ κα ιςχφουν ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα Νομοκεςία και ωσ 

αυτά τυχόν επιβλθκοφν ςτο μζλλον, είτε ωσ νεοεπιβλθκζντα είτε ωσ αντικατάςταςθ υφιςταμζνων, τα οποία ενδεικτικά αλλά όχι 

περιοριςτικά είναι: Ειδικόσ Φόροσ Κατανάλωςθσ Ηλεκτρικισ Ενζργειασ (ΕΦΚ), Δθμοτικοί Φόροι, Δθμοτικά Σζλθ, Ζκτακτο Ειδικό Σζλοσ 

Ακινιτων (ΕΕΣΑ), ΔΕΣΕ, Σζλοσ υπζρ ΝΕΡΙΣ ΑΕ κ.ο.κ. Ο αναλογοφν ςτα πλιρωσ καλυπτόμενα ποςά ΦΠΑ, κα καλυφκεί εξ ολοκλιρου από 

τθν ELPEDISON. Κάκε άλλοσ τυχόν επιβαλλόμενοσ ΦΠΑ κα βαρφνει το ςυμμετζχοντα. 

 

10. Σα δϊρα του Διαγωνιςμοφ είναι προςωπικά με αυςτθρϊσ προςωποπαγι χαρακτιρα, δεν μεταβιβάηονται, δεν εκχωροφνται και 

δεν ανταλλάςςονται με χριματα ι άλλα δϊρα. Οι νικθτζσ κα ενθμερωκοφν για όλεσ τισ λεπτομζρειεσ τθσ υλοποίθςθσ  κατόπιν 

επικοινωνίασ (τθλεφωνικισ ι μζςω e-mail )μζςα ςε 3 θμζρεσ από τθν θμζρα ανάδειξθσ των νικθτϊν. 

 

11. Η ELPEDISON δφναται κατά τθν απόλυτθ, ελεφκερθ και ανζλεγκτθ κρίςθ τθσ να ακυρϊνει ςυμμετοχζσ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο 

του Διαγωνιςμοφ, με αποτζλεςμα οι ενδιαφερόμενοι να μθ ςυμμετζχουν ςτο Διαγωνιςμό ακόμα και αν ζχουν ανακθρυχκεί νικθτζσ, 

μεταξφ άλλων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριςτικά ςε περίπτωςθ που τα ςτοιχεία τουσ είναι ψευδι ι ελλιπι, αντιβαίνουν ςε όρουσ τθσ 

παροφςθσ ι προςβάλλουν τθν εικόνα τθσ ι τα χρθςτά ικθ, κλπ., ςε περίπτωςθ που, για οποιονδιποτε λόγο ςυμμετζχοντεσ δεν 

αποδεχκοφν πλιρωσ τουσ παρόντεσ όρουσ ςτο ςφνολό τουσ, οι οποίοι κεωροφνται όλοι ουςιϊδεισ και δεν υπογράψουν ςχετικι διλωςθ 

και οι οποίοι κα ευκφνονται απζναντι ςτθν ELPEDISON για κάκε ηθμία που μπορεί να προκλθκεί ςε αυτιν από τυχόν ψευδείσ δθλϊςεισ. 

 

12. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό, παρζχουν τθ ςυγκατάκεςθ και εξουςιοδότθςι τουσ ςτθ ELPEDISON για τθν προβολι του 

Διαγωνιςμοφ ι/και των αποτελεςμάτων του μζςω οποιουδιποτε ζντυπου και θλεκτρονικοφ μζςου επιλζξει θ ELPEDISON. Ζτςι θ 

ELPEDISON διατθρεί το δικαίωμα να χρθςιμοποιεί και να δθμοςιεφει για διαφθμιςτικοφσ ςκοποφσ τον κατάλογο των νικθτϊν, των 

επιλαχόντων, φωτογραφίεσ και βίντεο με τθν εικόνα τουσ και ενδεχομζνωσ να χρθςιμοποιιςει οποιοδιποτε ειδθςεογραφικό ςτοιχείο 

ςχετικά με το Διαγωνιςμό, για διαφθμιςτικοφσ ςκοποφσ. Η ςυμμετοχι παρζχει αυτομάτωσ αναφορικά με τα προαναφερόμενα και τθν 

προσ τοφτο ςυναίνεςθ και εκχϊρθςθ των αναγκαίων πνευματικϊν δικαιωμάτων, δικαιωμάτων χριςθσ τθσ εικόνασ, ατελϊσ, χωρίσ καμία 

οικονομικι αξίωςθ ι απαίτθςθ των ςυμμετεχόντων και χωρίσ τθν καταβολι ςε αυτοφσ οποιαςδιποτε αμοιβισ ι αποηθμίωςθσ. 

 

13. Η ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό προχποκζτει ανεπιφφλακτθ αποδοχι των όρων ςυμμετοχισ και τθ ρθτι ςυναίνεςθ για τθν 

εκοφςια υποβολι  των προςωπικϊν ςτοιχείων και ςυνεπάγεται τθ ςυνακόλουκθ παραίτθςθ του ςυμμετζχοντα από κάκε τυχόν αξίωςθ 

ζναντι τθσ ELPEDISON. 
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14. Ανάδειξθ νικθτών – όροι υλοποίθςθσ δώρου 

14.1  τισ 30/06/2014 και ϊρα 12.00 μμ ςτα γραφεία τθσ ELPEDISON κα πραγματοποιθκεί κλιρωςθ παρουςία υμβολαιογράφου, 

από τθν οποία κα αναδειχκοφν οι  5 νικθτζσ και 5 επιλαχόντεσ. Η ELPEDISON διατθρεί το δικαίωμα μεταβολισ του τόπου και χρόνου 

διεξαγωγισ των κλθρϊςεων, με νεότερθ ανάρτθςθ ανακοίνωςθσ ςτον δικτυακό τθσ τόπο. 

14.2 Σα ονόματα των νικθτϊν κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα τθσ EPEDISON μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ κλιρωςθσ. 

14.3 Μετά τθν κλιρωςθ και εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από αυτιν κα επιχειρείται –από υπαλλιλουσ ι εντεταλμζνουσ προσ 

τοφτο ςυνεργάτεσ τθσ ELPEDISON– επικοινωνία με τουσ νικθτζσ με τθν αποςτολι ενθμερωτικοφ θλεκτρονικοφ μθνφματοσ ςτθ δθλωκείςα 

διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ι/και τθλεφωνικά, με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ τουσ για τον τρόπο παραλαβισ των δϊρων τουσ. 

Κατά τθν επικοινωνία κα ηθτοφνται από τουσ νικθτζσ τα πλιρθ ςτοιχεία τουσ (ονοματεπϊνυμο, πλιρθσ διεφκυνςθ, κλπ.) για τθν 

δυνατότθτα εξακρίβωςθσ τθσ ταυτοπροςωπίασ κατά τθν παράδοςθ των δϊρων. 

14.4 Μετά από 3 ανεπιτυχείσ προςπάκειεσ επικοινωνίασ με τουσ νικθτζσ, μζςα ςτο χρονικό διάςτθμα 3 θμερϊν από τθν 

ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων, θ ELPEDISON είναι υποχρεωμζνθ να επικοινωνιςει με τουσ επιλαχόντεσ ςτο χρονικό διάςτθμα των 3 

εργάςιμων θμερϊν για τον κάκε επιλαχόντα. Μετά το πζρασ του ανωτζρου χρονικοφ διαςτιματοσ οι νικθτζσ ι οι επιλαχόντεσ χάνουν 

αυτομάτωσ και οριςτικά το δικαίωμα τουσ επί των δϊρων και δεν ζχουν τθ δυνατότθτα να διεκδικιςουν άλλο ι οποιοδιποτε αντίτιμο ι 

αποηθμίωςθ και θ Διοργανϊτρια ELPEDISON απαλλάςςεται από κάκε ςχετικι ευκφνθ, διατθρεί δε το δικαίωμα να προβεί είτε ςτθν 

ακφρωςθ των μθ αποδοκζντων δϊρων είτε ςτθν διάκεςθ τουσ με οποιαδιποτε διαδικαςία ι και ελεφκερα κατά τθν απόλυτθ διακριτικι 

τθσ ευχζρεια. 

14.5  Οι νικθτζσ είναι υποχρεωμζνοι να ςυμπεριφζρονται ςτα πλαίςια των χρθςτϊν και ςυναλλακτικϊν θκϊν 

14.6 Η ELPEDISON διατθρεί το δικαίωμα μεταβολισ του τόπου και χρόνου διεξαγωγισ των κλθρϊςεων, με νεϊτερθ ανάρτθςθ 

ανακοίνωςθσ ςτον δικτυακό τθσ τόπο. 

14.7 Μετά τθν εκπνοι τθσ Διάρκειασ του Διαγωνιςμοφ και τθσ υλοποίθςθσ, κάκε υποχρζωςθ τθσ ELPEDISON, πζραν τθσ υλοποίθςθσ 

του περιεχομζνου των δϊρων, παφει να υφίςταται. Η ELPEDISON δεν υπζχει οφτε αναλαμβάνει οποιαδιποτε μελλοντικι υποχρζωςθ 

ζναντι των ςυμμετεχόντων ςτον Διαγωνιςμό. 

14.8 Επιςθμαίνεται ότι ο Διαγωνιςμόσ αποτελεί προωκθτικι ενζργεια με ςκοπό τθν προϊκθςθ των προϊόντων και των υπθρεςιϊν 

τθσ διοργανϊτριασ ELPEDISON. Ωσ εκ τοφτου ιςχφουν όλοι οι όροι και οι προχποκζςεισ ωσ προσ τθ παροχι μζρουσ ι του ςυνόλου των 

εδϊ αναφερομζνων προϊόντων και υπθρεςιϊν, ςφμφωνα τουσ γενικοφσ και ειδικοφσ όρουσ που περιγράφονται ςτισ οικείεσ ςυμβάςεισ 

που υπογράφει θ επιχείρθςθ με τουσ πελάτεσ τθσ. 

14.9 Προσ αποφυγι οποιαςδιποτε αμφιςβιτθςθσ, κανείσ ςυμμετζχων δεν κεωρείται οφτε και νομιμοποιείται ωσ οριςτικόσ νικθτισ 

ςφμφωνα με τουσ παρόντεσ όρουσ, παρά μόνον εφόςον ζχει ολοκλθρωκεί θ υπογραφι ςφμβαςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ. Συχόν 

δθμοςίευςθ ονόματοσ προςϊπου φερόμενου ωσ νικθτι ςτθν Ιςτοςελίδα τθσ ELPEDISON δεν κακιςτά το αποτζλεςμα οριςτικό οφτε και 

κεμελιϊνει οποιαδιποτε αξίωςθ του προςϊπου αυτοφ. 

14.10 ε περίπτωςθ κατά τθν οποία νικθτισ ςυμμετζχων, καταγγείλει οικειοκελϊσ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον ΚΠΗΕ, τθ 

ςφμβαςθ προμικειασ θλεκτρικισ ενζργειασ προ τθσ εκπνοισ του θμερολογιακοφ ζτουσ, ουδεμία υποχρζωςθ αντικατάςταςθσ του δϊρου 

γεννάται ζναντι τθσ ELPEDISON. 

14.11 ε περίπτωςθ αποδεδειγμζνθσ αλλαγισ κυρίασ κατοικίασ, ο νικθτισ ςυμμετζχων δφναται να υποβάλλει αίτθςθ προσ τθν 

ELPEDISON για τθν μεταφορά των παροχϊν του δϊρου του διαγωνιςμοφ ςτθ νζα κατοικία του. Η αίτθςθ τελεί υπό τθ διακριτικι ευχζρεια 

και ανζλεγκτθ κρίςθ  τθσ ELPEDISON βάςει τθσ εκτίμθςθσ των τυχόν προςκομιςκζντων ςτοιχείων, τα οποία κα πρζπει κατ’ αναλογία να 

είναι τα ίδια με αυτά τθσ αρχικισ κυρίασ κατοικίασ. 

14.12 ε περίπτωςθ κατά τθν οποία ο ςυμμετζχων παφςει να ζχει τθν παροχι τθσ κφριασ κατοικίασ του ςτο όνομά του, αυτομάτωσ 

παφει και θ υποχρζωςθ τθσ ELPEDISON προσ κάλυψθ του υπολοίπου τθσ περιόδου που αντιςτοιχεί ςτο δϊρο του Διαγωνιςμοφ. 

14.13 Κατά τα λοιπά θ λειτουργία τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ κα διζπεται από τισ διατάξεισ του ΚΠΗΕ, από τισ οποίεσ πζραν των 

οριηομζνων υπό των παρόντων όρων, ουδεμία παρζκκλιςθ δικαιολογείται. 

14.14 Κατόπιν τθσ παρζλευςθσ του θμερολογιακοφ ζτουσ από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ Διλωςθσ Εκπροςϊπθςθσ Μετρθτι 

Φορτίου (θ οποία κα αντιςτοιχεί ςτθν περίοδο δϊρου) και ωσ προσ τθ ςυνζχιςθ τθσ ςφμβαςθσ μετά τθσ ELPEDISON κα ιςχφουν 

αυτομάτωσ οι προβλεπόμενεσ ρυκμίςεισ αναφορικά με τθν ανανζωςθ τθσ ςφμβαςθσ, ωσ αυτζσ κα προβλζπονται εκ των γενικϊν όρων τθσ 

ςφμβαςθσ προμικειασ κακϊσ και ο ςε ιςχφ τιμοκατάλογοσ κατά το χρόνο τθσ ανανζωςθσ. 

14.15 Αυτονόθτα το δϊρο του διαγωνιςμοφ, ουδεμία υποχρζωςθ επάγει προσ τθν ELPEDISON μετά τθν παρζλευςθ τθσ περιόδου που 

αντιςτοιχεί ςτο δϊρο του διαγωνιςμοφ. 

14.16 Ο νικθτισ ςυμμετζχων υποχρεοφται να κάνει ορκι χριςθ τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ. ε περίπτωςθ προδιλωσ καταχρθςτικισ 

ςυμπεριφοράσ εκ μζρουσ νικθτι του διαγωνιςμοφ, θ οποία ενδεικτικά αλλά όχι περιοριςτικά κα ςυνίςταται ςτθν απόκρυψθ ςτοιχείων τα 

οποία δφνανται να μεταβάλλουν τθν υλοποίθςθ του δϊρου του διαγωνιςμοφ ι/και τθν υπζρμετρθ και αναντίςτοιχθ προσ τισ ανάγκεσ 

κάλυψθσ τθσ κατανάλωςθσ τθσ οικείασ του, ςε ςχζςθ και με τθν παρελκοφςεσ  καταναλϊςεισ  θλεκτρικοφ ρεφματοσ τθσ οικίασ του 

εγκατάςταςθσ ενεργοβόρων ςυςτθμάτων, θ ELPEDISON δφναται κατόπιν ακρόαςθσ του νικθτι, να αναςτείλει τθν υλοποίθςθ του δϊρου 

του διαγωνιςμοφ.  

14.17 Η διοργανϊτρια ELPEDISON δεν ευκφνεται ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ για τυχόν άμεςεσ ι ζμμεςεσ ηθμίεσ, δαπάνεσ και ζξοδα 

που μπορεί να προκφψουν από τυχόν διακοπι, δυςλειτουργία ι κακυςτζρθςθ, απόδοςθ και γενικά με τθν πραγματικι και νομικι 

κατάςταςθ των δϊρων του διαγωνιςμοφ. 

14.18 Ρθτϊσ γίνεται μνεία του γεγονότοσ ότι θ χριςθ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ διζπεται από γενικϊσ παραδεκτοφσ κανόνεσ 

αςφαλείασ και υπεφκυνοσ για τθν αςφάλεια των εγκταςτάςεϊν είναι ο εκάςτοτε ιδιοκτιτθσ του κτιρίου εντόσ του οποίου αυτζσ 

βρίςκονται. Κατά τθν ζννοια αυτι και με δεδομζνθ τθ διαχείριςθ του δικτφου διανομισ από τθ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ωσ επίςθσ και ατομικισ 

επιμζλειασ τθν οποία ζκαςτοσ ζνοικοσ θλεκτροδοτοφμενου διαμερίςματοσ οφείλει, θ ELPEDISON ουδεμία ευκφνθ φζρει ωσ εκ τθσ 

χριςεωσ του ρεφματοσ ςτθν οποία οι ζνοικοι, ςφνοικοι και επιςκζπτεσ τθσ θλεκτροδοτοφμενθσ οικείασ προβαίνουν. 
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15. Εμπορικά ιματα – Πνευματικι Ιδιοκτθςία  

Οι ςυμμετζχοντεσ δεν ζχουν οφτε αποκτοφν κανζνα απολφτωσ δικαίωμα πάνω ςτα ςιματα, ονόματα, ενδείξεισ εμβλιματα και λοιπά 

διακριτικά τθσ Διοργανϊτριασ ELPEDISON . 

 

16. Αποδοχι όρων 

16.1 Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό αποδζχονται πλιρωσ και χωρίσ καμία επιφφλαξθ τουσ παρόντεσ όρουσ, οι οποίοι όλοι 

κεωροφνται ουςιϊδεισ και παραιτοφνται από κάκε ςχετικι αξίωςι τουσ ζναντι τθσ ELPEDISON και θ ςυμμετοχι ςυνεπάγεται τθ 

ςυνακόλουκθ παραίτθςθ από κάκε ςχετικι αξίωςθ ζναντι των διοργανωτριϊν εταιρειϊν. Επίςθσ όλοι οι ςυμμετζχοντεσ αναγνωρίηουν, 

δθλϊνουν και αποδζχονται ρθτϊσ και ανεπιφφλακτα ότι: 

(α) θ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) που κα δθλϊςει κάποιοσ ςυμμετζχων ςε αυτιν τθν προωκθτικι ενζργεια δεν 

μπορεί να ανικει ςε τρίτο φυςικό ι νομικό πρόςωπο, αλλά ςτον ίδιο.  

(β) τα προςωπικά τουσ ςτοιχεία είναι ακριβι και αλθκι. 

(γ) είναι άνω των δεκαοκτϊ (18) ετϊν και ζχουν δικαιοπρακτικι ικανότθτα.  

(δ) θ προςωπικότθτά τουσ δεν προςβάλλεται οφτε μειϊνεται κακ' οιονδιποτε τρόπο από τθν ςυμμετοχι τουσ ςτθν εν λόγω προωκθτικι 

ενζργεια τθσ Διοργανϊτριασ ςτθν οποία κα μετζχουν με τα προςωπικά δεδομζνα τουσ (τθλζφωνο επικοινωνίασ /ςτακερό ι κινθτό, 

διεφκυνςθ, θλικία, e-mail). 

(ε) δεν προςβάλλουν προςωπικά δεδομζνα ι το δικαίωμα τθσ προςωπικότθτασ οποιουδιποτε τρίτου  

(ςτ) δεν προςβάλλουν δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ οποιουδιποτε τρίτου 

(η) ρθτϊσ ςυναινοφν ςτο να χρθςιμοποιιςει θ Διοργανϊτρια τα προςωπικά τουσ ςτοιχεία (τθλζφωνο, θλεκτρονικι διεφκυνςθ) με ςκοπό 

τθν εξυπθρζτθςθ του Διαγωνιςμοφ. 

(θ) παρζχουν τθ ςυγκατάκεςθ και εξουςιοδότθςθ τουσ ςτθ Διοργανϊτρια για τθν προβολι του Προγράμματοσ και των αποτελεςμάτων 

του μζςω του ζντυπου και θλεκτρονικοφ τφπου και του διαδικτφου (internet) κακ' όλθ τθ διάρκειά του. Η Διοργανϊτρια επιφυλάςςεται 

να χρθςιμοποιιςει και δθμοςιεφςει οποιοδιποτε ειδθςεογραφικό ςτοιχείο ςχετικό με τθν διεξαγωγι του Διαγωνιςμοφ. 

(κ) παρζχουν τθ ςυγκατάκεςθ και εξουςιοδότθςθ για τθ διαφθμιςτικι εκμετάλλευςθ κάκε ςχετικοφ γεγονότοσ, χωρίσ τθν υποχρζωςθ 

πρότερθσ ενθμζρωςθσ ι καταβολισ αποηθμίωςθσ. Η Διοργανϊτρια επίςθσ διατθρεί το δικαίωμα δθμοςίευςθσ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ 

από τθν κλιρωςθ και τθν απόδοςθ των δϊρων.  

(ι) Δίνουν τθ ρθτι ςυγκατάκεςι τουσ ςτθν διοργανϊτρια και τθν εταιρεία που διαχειρίηεται το τεχνικό κομμάτι του διαγωνιςμοφ να 

ςτζλνει απευκείασ e-mail αναφορικά με τθν εξζλιξθ του Διαγωνιςμοφ ςτο e-mail που ζχουν δθλϊςει οι ςυμμετζχοντεσ.  

 

16.2 Αποκλειςμόσ Διαγωνιηομζνων 

Από το Διαγωνιςμό αποκλείονται όςοι εμπίπτουν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

(α) Όςοι δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ. 

(β) Όςοι ρθτά δεν ζχουν ςυμφωνιςει με τουσ παρόντεσ όρουσ χριςθσ, οι οποίοι όλοι κεωροφνται ουςιϊδεισ. 

(γ) όςοι δεν ζχουν δικαιοπρακτικι ικανότθτα 

 

16.3 Η ELPEDISON διατθρεί το δικαίωμα (αλλά δεν υποχρεοφται) να αποκλείςει από το Διαγωνιςμό, ςε οποιοδιποτε ςτάδιο 

διεξαγωγισ του, πρόςωπα που, πζραν των ανωτζρω, κατά τθν άποψθ τθσ είναι πικανό να ζχουν χρθςιμοποιιςει (ι να ζχουν αποπειρακεί 

να χρθςιμοποιιςουν) ακζμιτα μζςα αναφορικά με τθ ςυμμετοχι τουσ ι παραβοφν κάποιον από τουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ. 

  

17. Λοιποί όροι  

17.1 Η ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό ςυνεπάγεται τθ ρθτι και ανεπιφφλακτθ ςυναίνεςθ του ςυμμετζχοντα για καταχϊρθςθ 

δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα ςε αρχείο που κα τθρείται με αυτά από τθν εταιρεία ELPEDISON για το ςκοπό τθσ παροφςθσ 

προωκθτικισ ενζργειασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.2472/1997 όπωσ ιςχφει, κακϊσ και για άλλουσ προωκθτικοφσ ςκοποφσ δθλαδι 

για ενζργειεσ Marketing. Σα προςωπικά δεδομζνα των ςυμμετεχόντων, ςυλλζγει, διατθρεί ςε αρχείο και επεξεργάηεται θ  ELPEDISON 

δεδομζνου ότι οι ςυμμετζχοντεσ κα είναι κατά τουσ παρόντεσ όρουσ και αντιςυμβαλλόμενοι – πελάτεσ τθσ ELPEDISON. κοπόσ τθσ 

ςυλλογισ, διατιρθςθσ και επεξεργαςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων από τθν εκ των Διοργανωτριϊν εταιρειϊν ELPEDISON είναι θ 

υποςτιριξθ των απαραίτθτων δραςτθριοτιτων ςτα πλαίςια και για τουσ ςκοποφσ του Διαγωνιςμοφ. Με τθ ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό, οι 

ςυμμετζχοντεσ παρζχουν τθ ςυγκατάκεςι τουσ για τθ λιψθ ενθμζρωςθσ για νζεσ προωκθτικζσ ενζργειεσ μζςω τθλεφϊνου, email ι SMS 

από τθν  ELPEDISON, ςτα προςωπικά ςτοιχεία τα οποία ζχουν υποβάλλει κατά τθ ςυμμετοχι τουσ. ε οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι ο κάκε 

ςυμμετζχων διατθρεί το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτα προςωπικά δεδομζνα του και ενθμζρωςθσ, ι και αντίρρθςθσ ςτθν περαιτζρω 

επεξεργαςία των ςτοιχείων του βάςει του άρκρου 13 του Ν. 2472/1997 όπωσ ιςχφει, κατόπιν γραπτοφ αιτιματοσ του που κα απευκφνει 

ςτθ Διοργανϊτρια ELPEDISON , info.energy@elpedison.gr  

17.2 Οποιαδιποτε διαφορά τυχόν ανακφψει ςχετικά με το Διαγωνιςμό και τθν εφαρμογι των παρόντων Αναλυτικϊν Όρων κα 

επιλφεται καταρχιν από τριμελι επιτροπι τθσ αποκλειςτικισ επιλογισ τθσ Διοργανϊτριασ ELPEDISON. Η κρίςθ τθσ Επιτροπισ ςτισ 

περιπτϊςεισ αυτζσ είναι δεςμευτικι για τουσ ςυμμετζχοντεσ και δεν υπόκειται ςε ζνςταςθ. ε οποιαδιποτε περίπτωςθ δικαςτικισ 

επίλυςθσ τθσ διαφοράσ αρμόδια ορίηονται τα Δικαςτιρια των Ακθνϊν και εφαρμοςτζο δίκαιο το Ελλθνικό. 


