
ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για 1 χρόνο» 

1. Γενικές Πληροφορίες 

H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «Εταιρεία») με έδρα στο Μαρούσι Αττικής (Αμαρουσίου – 

Χαλανδρίου 18-20, διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο «ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ ELPEDISON ΓΙΑ ΕΝΑ 

ΧΡΟΝΟ», σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (στο εξής «Όροι»), οι οποίοι 

έχουν κατατεθεί στον Συμβολαιογράφο Αθηνών Αθανάσιο Δράγιο, οδός Πανεπιστημίου 56, 

Αθήνα και θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του 

διαγωνισμού, στο διαδικτυακό τόπο www.elpedison.gr 

Την οργάνωση και εκτέλεση του διαγωνισμού έχει αναλάβει να υλοποιήσει για λογαριασμό 

της Εταιρείας η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «AVAKON ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.» (δ.τ. AVAKON+), που εδρεύει στην οδό Καρτάλη 4, 

11528 (στο εξής «Συνεργάτης»). 

Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές 

αντίγραφο των Όρων του παρόντος διαγωνισμού, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί στον ως άνω 

αναφερόμενο Συμβολαιογράφο. Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των όρων 

συμμετοχής στο διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των 

νικητών στο πλαίσιο του διαγωνισμού αυτού. 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες Όρους, κατά την 

απόλυτη κρίση της, να ανακαλεί, παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει το 

διαγωνισμό για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με κατάθεση νεότερου εγγράφου στον 

ανωτέρω Συμβολαιογράφο και σχετική ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο www.elpedison.gr 

καθώς και να αλλάζει τα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Κάθε 

τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει 

ούτε υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό σε κάθε περίπτωση συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν 

το περιεχόμενο του διαγωνισμού και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειες τους 

που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στον ως άνω διαγωνισμό. 

2. Διάρκεια διαγωνισμού  

Η διάρκεια του διαγωνισμού αρχίζει στις 13 Ιουνίου 2018 και ώρα 6 μ.μ. και λήγει στις 30 

Ιουνίου 2018 και ώρα 12 μ.μ. (στο εξής η «Διάρκεια»).  Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη 

του διαγωνισμού ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής Διάρκειάς του, οι συμμετοχές δεν 

είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και δεν 

επάγονται οιοδήποτε αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν την Εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή, 
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γίνεται αποδεκτό ανέκκλητα ότι κανείς δεν αποκτά δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Εταιρείας, 

ούτε νομιμοποιείται να ζητήσει είτε τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού, είτε οιαδήποτε 

περαιτέρω αποζημίωση. 

3. Δικαίωμα Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσα φυσικά πρόσωπα είναι άνω των 18 ετών, 

είναι κάτοχοι κινητού τηλεφώνου και είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας.  

Από το διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες: (α) Οι 

εργαζόμενοι της Εταιρείας, (β) τα πρόσωπα συγγένειας πρώτου (α’) βαθμού με τους 

ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών. Ομοίως δεν 

έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό οι εργαζόμενοι οποιασδήποτε τρίτης εταιρείας 

(πχ. Συνεργάτης) 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. Κανόνες διαγωνισμού 

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να αποστέλλουν με SMS το 

keyword «SHOP» στο 5φήφιο 54335, με χρέωση €0,11/SMS.  

5. Κληρώσεις  

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουλίου 2018 με τη διαδικασία 

ηλεκτρονικής/αυτοματοποιημένης κλήρωσης (η οποία δεν επιδέχεται ανθρώπινη 

παρέμβαση) στις 12:00 και θα αναδειχθούν δέκα (10) νικητές, οι οποίοι θα κερδίσουν από 

ένα δώρο ο καθένας, το οποίο περιγράφεται κατωτέρω στον όρο 6. Η Εταιρεία διατηρεί το 

δικαίωμα να απορρίψει νικητή, εάν υποψιαστεί χρήση αθέμιτων μέσων στη συμμετοχή του. 

Οι νικητές θα ανακοινώνονται στο διαδικτυακό τόπο www.elpedison.gr καθώς και στη σελίδα 

facebook της Εταιρείας. 

6. Δώρα διαγωνισμού 

Έκαστος εκ των δέκα (10) νικητών του διαγωνισμού θα κερδίσει δωρεάν ρεύμα από την 

Εταιρεία για έναν ολόκληρο χρόνο, με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία εκπροσώπησης 

του μετρητή φορτίου του από την Εταιρεία. Διευκρινίζεται ότι τα δώρα του διαγωνισμού 

αφορούν αποκλειστικά τη Χρέωση Προμήθειας ρητώς εξαιρουμένων των ρυθμιζόμενων 

χρεώσεων, των δημοτικών τελών και της χρέωσης για την ΕΡΤ, του ΦΠΑ καθώς και των πάσης 

φύσεως μελλοντικώς επιβληθέντων συνεισπραττόμενων τελών και φόρων.  

Επισημαίνεται ότι βασική προϋπόθεση λήψης των δώρων του διαγωνισμού από τους νικητές 

αποτελεί η σύναψη συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των νικητών και 

της Εταιρείας. Ως προς την υπογραφή και λειτουργία των συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής 
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ενέργειας μεταξύ της Εταιρείας και των νικητών θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα 

Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β’ 832/2013) ως ισχύει. 

7. Υποχρεώσεις συμμετεχόντων στο διαγωνισμό 

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό εγγυάται ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς και πλήρεις 

πληροφορίες για το άτομο του. 

Επιπλέον, δεσμεύεται να διατηρεί και ενημερώνει εγκαίρως τα στοιχεία του, ώστε αυτά να 

είναι αληθή, ακριβή και πλήρη κατά τη διάρκεια του παρόντος διαγωνισμού. Εάν ο 

συμμετέχων χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ελλιπείς ή 

παραπλανητικές η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την 

αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης του συμμετέχοντα θεωρείται ο ίδιος.  

8. Παράδοση δώρων 

Μετά την κλήρωση και εντός σαράντα οχτώ (48) ωρών από την ανακοίνωση της νίκης, οι 

νικητές της κλήρωσης του διαγωνισμού θα ενημερωθούν για το δώρο που κέρδισαν και την 

ενεργοποίηση αυτού με τηλεφωνική επικοινωνία. Κατά την ανωτέρω επικοινωνία θα 

ζητούνται από το νικητή τα πλήρη στοιχεία του προκειμένου να διαπιστωθεί η 

ταυτοπροσωπία για την ενεργοποίηση του δώρου και να συναφθεί η σχετική σύμβαση 

προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μετά την άπρακτη παρέλευση δεκαπέντε (15) 

ημερολογιακών ημερών από την ως άνω γνωστοποίηση των νικητών, να διαθέσει κατά την 

διακριτική ευχέρεια της το δώρο που δεν αναζητήθηκε από οποιοδήποτε των νικητών στον 

επόμενο επιλαχόντα, οπότε και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον 

αντίστοιχο νικητή. 

Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η 

αντικατάσταση του με άλλα ή με εξαργύρωση του σε χρήμα. 

9. Αποκλεισμός νικητή 

Οποιοσδήποτε νικητής μπορεί να  αποκλεισθεί για τους εξής λόγους: 

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους 

στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, 

(β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους παρόντες Όρους, 

(γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές. 

(δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή 

σαράντα οχτώ (48) ώρες μετά από την κλήρωση αποβεί άκαρπη. 

(ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω 

καθορίζεται ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του δώρου. 



(στ) σε περίπτωση που ο νικητής δεν δεχθεί  για οποιονδήποτε λόγο να συνάψει σύμβαση 

προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή/και δεν προσκομίσει αποδεικτικά των στοιχείων του και 

αποδεικτικά χρήσης της παροχής του (όπως Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο δημόσιο 

έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι είναι άνω των 18 ετών κλπ.). 

10. Περιορισμός συμβατικής ευθύνης 

Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης από την διενέργεια του 

διαγωνισμού προς τους συμμετέχοντες ή οποιονδήποτε τρίτο, πέραν της παράδοσης των 

δώρων στους νικητές, εφόσον και αν πληρούν τις προϋποθέσεις  που προβλέπονται από τους 

παρόντες Όρους.  

       11. Λήξη διαγωνισμού 

Μετά τη λήξη του διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της Εταιρείας παύει να υφίσταται. Η 

Εταιρεία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των 

συμμετεχόντων. 

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 αποστείλουν μέσω sms 

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.      

Με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού η Εταιρεία αναλαμβάνει να διαγράψει όλα τα αρχεία 

με προσωπικά δεδομένα που έχει λάβει από τους συμμετέχοντες σε οποιαδήποτε μορφή με 

εξαίρεση τα δεδομένα των νικητών, τα οποία είναι απαραίτητα για την επικοινωνία της 

Εταιρείας μαζί τους, τα οποία και θα διαγραφούν εφόσον δεν επιθυμούν να αποδεχτούν το 

δώρο τους. 

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 μας, 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. Αποδοχή όρων –δικαιοδοσία –εφαρμοστέο δίκαιο 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό και η ενδεχόμενη απονομή δώρου, στα πλαίσια αυτού, 

προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων, 

ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. Για οποιαδήποτε 

διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων 

Όρων, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο 

το Ελληνικό.  

 


