
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Ανακύκλωση Γυάλινων Συσκευασιών «Βάλτε τη σε εφαρμογή» 

Διοργανωτής του διαγωνισμού είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε που 

εδρεύει επί της οδού Χειμάρρας 5, 151 25 Μαρούσι εφεξής ΕΕΑΑ. Την υλοποίηση  για 

λογαριασμό της ΕΕΑΑ έχει αναλάβει το Κέντρο Προωθήσεως Πωλήσεων Α.Ε Σώστρατου 21-23, 

11743 Αθήνα , εφεξής ΚΠΠ. 

Περιγραφή  διαγωνισμού :  

1. Ο διαγωνισμός  Ανακύκλωση Γυάλινων Συσκευασιών «Βάλτε τη σε εφαρμογή» θα γίνει από 

05/12/2017 έως 31/12/2017 και  διοργανώνεται πανελλαδικά σε Δήμους  που διαθέτουν μπλε 

κώδωνες, για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην Ανακύκλωση Γυάλινων Συσκευασιών σε 

αυτούς. 

2. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλες οι επιχειρήσεις όπως κέντρα διασκέδασης, 

μπαρ, καφετέριες, εστιατόρια, ξενοδοχειακά συγκροτήματα  των δήμων της Ελλάδας  και 

συγκεκριμένα οι ιδιοκτήτες αλλά και οι υπάλληλοι των επιχειρήσεων αυτών  που θα 

ενημερωθούν με προσωπική επίσκεψη από συνεργάτη της ΕΕΑΑ. Απαραίτητη προϋπόθεση να 

είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος και να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να  

έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. 

3. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να κατεβάσουν και να 

εγκαταστήσουν  την εφαρμογή της ΕΕΑΑ «Ανακύκλωση Γυάλινων Συσκευασιών» στο κινητό ή το 

tablet τους και να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στην ειδική φόρμα που θα εμφανιστεί με την 

εγκατάσταση. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για smartphone και tablet.  

5. Τρόπος ανάδειξης νικητών. Οι 5 νικητές του διαγωνισμού και 10 αναπληρωματικοί (2 για 

κάθε δώρο) θα αναδειχτούν με κλήρωση που θα γίνει στις 25/01/2018 και ώρα 13.00 μμ. Η 

κλήρωση θα γίνει από λίστα που θα προκύψει από το σύνολο των συμμετεχόντων που έχουν 

κατεβάσει και εγκαταστήσει την εφαρμογή συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους. Η κλήρωση θα 

γίνει στα γραφεία της ΚΠΠ παρουσία συμβολαιογράφου με το σύστημα random.org. Οι νικητές 

θα ενημερωθούν με e mail ή τηλέφωνο από την ΚΠΠ ως τις 10/02/2018.  

Δώρα διαγωνισμού: Τα δώρα του διαγωνισμού είναι τα εξής: 

Α δώρο. Samsung Galaxy S8 4G+ Smartphone  

Β. δώρο Apple iPhone 8 64GB Space 4G+ Smartphone  

Γ,Δ,Ε δώρο 3 δώρο επιταγές ΙΚΕΑ αξίας 100€ η κάθε μία 

6. Οι νικητές θα παραλάβουν το δώρο τους κατόπιν  τηλεφωνικής επικοινωνίας  τους με την ΚΠΠ 

στο 2109249180 και η παράδοση του δώρου θα γίνει είτε με παραλαβή από τα γραφεία της ΚΠΠ 

ή με courier με χρέωση της Διοργανώτριας κατόπιν συμφωνίας της ΚΠΠ με τον νικητή. Αν δεν 

καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές  ή αυτοί δεν αποδεχτούν το δώρο τους εντός 10 

ημερών από την ενημέρωση τους όπως περιγράφεται στην παράγραφο 5, το δώρο πάει στους 

επιλαχόντες κατά την ίδια διαδικασία και εάν αυτοί δεν αποδεχτούν το δώρο του εντός 10 

ημερών, ακυρώνεται. Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε 



δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε 

τιμή. Για την παραλαβή του δώρου είναι απαραίτητη η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του 

νικητή ή άλλου επίσημου εγγράφου, καθώς και η συμπλήρωση και υπογραφή κάθε σχετικής 

δήλωσης αποδοχής που εύλογα τυχόν θα ζητηθεί ως προϋπόθεση και προαπαιτούμενο 

παράδοσης του δώρου. Επίσης, η Διοργανώτρια  Εταιρεία  δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική 

ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία 

και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το 

δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Οι αναφερόμενοι νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα 

και αυτό της παραλαβής του δώρου/ απονομής του επάθλου, μπορεί να αποκλεισθούν για τους 

εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που οποιαδήποτε συμμετοχή παραβιάζει οποιονδήποτε από τους 

όρους του παρόντος, (β) σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα στοιχεία του συμμετέχοντος 

είναι μη αληθές. 

7. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε 

συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την 

απόλυτη διακριτική του  ευχέρεια, καθ' οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, 

εφ' όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται 

κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη. 

7. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι επιχειρήσεις συναινούν τα στοιχεία τους να 

χρησιμοποιηθούν από τον Διοργανωτή, ακόμα και μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου 

διορίσει αυτός, προκειμένου να δημιουργήσει μια βάση δεδομένων για τις προωθητικές 

ενέργειες και εκδηλώσεις του. Ο Διοργανωτής δύναται να εισάγει τα δεδομένα αυτά σε φάκελο 

δεδομένων, με σκοπό τη μελλοντική επικοινωνία με τους συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες 

βεβαίως έχουν το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον  και μετά την ολοκλήρωση του 

διαγωνισμού να προβάλλουν οποιεσδήποτε αντιρρήσεις  για τον τρόπο χρήσεως των 

προσωπικών τους δεδομένων και βασικά να ζητήσουν τη διαγραφή αυτών από τη βάση, 

απευθυνόμενοι γραπτά στον Διοργανωτή. Επί  πλέον οι συμμετέχοντες συγκατατίθενται στη 

χρήση οποιωνδήποτε μέσων προβολής (βίντεο, φωτογραφίες κλπ) υλοποιηθούν κατά τη 

διάρκεια του διαγωνισμού ή της παραλαβής του επάθλου από το νικητή. Τα δεδομένα θα 

κρατηθούν για χρονικά διάστημα 1 έτους.  

8. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους συμμετοχής στον 

διαγωνισμό να αλλάξει τα προσφερόμενα έπαθλα με άλλα ίσης αξίας κατά τη διάρκεια του 

διαγωνισμού ή μετά τη λήξη του, καθώς και να αποφασίσει, κατά την απόλυτη κρίση του, να 

διακόψει αυτόν ή να παρατείνει τη διάρκειά του ή να ακυρώσει τον Διαγωνισμό για 

οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση διακοπής ή ακύρωσης, οι συμμετέχοντες δεν θα δικαιούνται 

να προβάλλουν οποιαδήποτε αξίωση κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας και/ή να απαιτήσουν τη 

συνέχιση του Διαγωνισμού 

 9. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παραπάνω 

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

οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με τον ως άνω Διαγωνισμό,  αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα 

Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό.  

10. Οι παραπάνω όροι συμμετοχής έχουν κατατεθεί στη συμβολαιογράφο κα Σπυριδούλα 

Ράμμου, Εμμ. Μπενάκη 30, 10678 Αθήνα. 


