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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

«200 Χρόνια Νεοελληνικό Πνεύμα (1821)» 

 

1. Αντικείμενο Διαγωνισμού: Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΜΑΤΑΛΩΝ Είδη 

Σχολικά - Γραφείου και Τεχνολογίας Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία», η οποία εδρεύει 

στον Αγ. Στέφανο Δήμου Διονύσου Αττικής, επί του 24ου χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, 

με ΑΦΜ 094352503/ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια», 

διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου (internet), την παρούσα προωθητική 

ενέργεια μέσω διαγωνισμού με τίτλο «200 Χρόνια Νεοελληνικό Πνεύμα (1821)» 

(εφεξής καλούμενη: η «Ενέργεια»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους 

συμμετοχής (εφεξής: οι «Όροι»), οι οποίοι έχουν κατατεθεί στη συμβολαιογράφο 

Αθηνών Άννα Ξενάκη του Αργυρίου, με έδρα την Αθήνα., οδός Νικηταρά αρ. 2-4, και 

θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της Ενέργειας 

στο δικτυακό τόπο http://www.matalon.gr (εφεξής: ο «Δικτυακός Τόπος»). 

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

ακριβές αντίγραφο των Όρων της Ενέργειας, όπως αυτοί είναι κατατεθειμένοι στην 

παραπάνω Συμβολαιογράφο. Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των 

όρων συμμετοχής στην Ενέργεια για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής 

ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο αυτής. 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στην Ενέργεια:  

Α. Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια και σε οποιονδήποτε επιμέρους Διαγωνισμό 

(όπως αυτοί ορίζονται κατωτέρω υπ’ αρ. 4) έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το 

οποίο πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

α) έχει την μόνιμη κατοικία ή την έδρα του, αντίστοιχα, εντός Ελλάδας,  

β) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας 

του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, ενώ, σε περίπτωση νομικού 

προσώπου, έχει ενεργή νόμιμη εκπροσώπηση και δεν τελεί σε καθεστώς 

αναγκαστικής διαχείρισης, εκκαθάρισης ή πτώχευσης,  

γ) είναι πελάτης της Διοργανώτριας ήδη πριν την Έναρξη της Ενέργειας (όπως 

ορίζεται κατωτέρω υπ’ αρ. 4), ήτοι έχει προβεί σε τουλάχιστον μία (1) αγορά 

από την Διοργανώτρια σε χρόνο προγενέστερο της Έναρξης της Ενέργειας∙ κατ’ 

http://www.matalon.gr/
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εξαίρεση, σε περίπτωση που κάποιο πρόσωπο καταστεί πελάτης της 

Διοργανώτριας κατά τη διάρκεια της Ενέργειας, δικαιούται να συμμετέχει σε 

όλους τους Διαγωνισμούς από τον χρόνο ολοκλήρωσης της σύναψης της 

μεταξύ τους εμπορικής σχέσης και εφ’ εξής μέχρι το πέρας της Ενέργειας, 

συμπεριλαμβανομένου/ων και του/των Διαγωνισμού/ών, εντός της περιόδου 

συμμετοχής του/των οποίου/ων (όπως αυτή ορίζεται καθ’ έκαστο Διαγωνισμό 

κατωτ. υπό τον Όρο 4) εμπίπτει ο ως άνω χρόνος ολοκλήρωσης της σύναψης 

της εμπορικής σχέσης (ο οποίος χρόνος και θα λογίζεται ως ο κρίσιμος χρόνος 

για τη συνδρομή των προϋποθέσεων συμμετοχής, το εμπρόθεσμο και γενικά 

για τους σκοπούς των παρόντων Όρων), 

δ) είναι οικονομικά ενήμερος και δεν τελεί σε υπερημερία ως προς τις πάσης 

φύσεως οικονομικές υποχρεώσεις του απέναντι στην Διοργανώτρια, από τη 

μεταξύ τους εμπορική σχέση, 

ε) πληροί το όριο αγορών για συμμετοχή στον Διαγωνισμό, στον οποίο επιθυμεί 

να συμμετάσχει, δηλαδή έχει αγοράσει κατά το διάστημα, στο οποίο αφορά 

έκαστος Διαγωνισμός, από την Διοργανώτρια προϊόντα συνολικής καθαρής 

αξίας (μη συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ) ίσης, τουλάχιστον, με το τιθέμενο για 

τον αντίστοιχο Διαγωνισμό όριο αγορών (εφεξής: η «Προϋπόθεση 

Συμμετοχής», όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτ. υπ’ αρ. 3, και  

στ) έχει υποβάλει δήλωση συμμετοχής προς την Διοργανώτρια, κατά τα 

οριζόμενα στον όρο 7, αναφέροντας τον/τους Διαγωνισμό/ούς, στον/στους 

οποίο/ους επιθυμεί να συμμετάσχει.  

Β. Απαγορεύεται η συμμετοχή στην Ενέργεια και σε κάθε Διαγωνισμό των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντών, υπαλλήλων και λοιπών εργαζομένων, με 

οιαδήποτε σχέση εργασίας, της Διοργανώτριας, των συζύγων τους και των συγγενών 

τους, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι και τον δεύτερο (β΄) βαθμό. 

Γ. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα, αξίωση ή προσδοκία 

κατά της Διοργανώτριας ή των διεθνών οίκων, τα προϊόντα των οποίων θα δοθούν 

ως έπαθλα, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως δικαιωμάτων πνευματικής 

και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί των προϊόντων και των εμπορικών σημάτων επ’ 

αυτών. 
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Δ. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά 

με τυχόν επαγωγή φόρου επί των επάθλων ή εξ αφορμής αυτών, καθώς και για 

οποιεσδήποτε δαπάνες, στις οποίες τυχόν υποβληθεί κάθε νικητής Διαγωνισμού σε 

σχέση με την συμμετοχή ή την παραλαβή του επάθλου του.  

Ε. Κάθε συμμετέχων στην Ενέργεια ή κάθε επιμέρους Διαγωνισμό οφείλει να 

συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους της Ενέργειας και να ενεργεί καθ’ όλη τη 

διάρκεια της Ενέργειας νόμιμα και σύμφωνα με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη. Η 

Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει ή να ακυρώσει τη συμμετοχή 

κάθε συμμετέχοντος σε περίπτωση παραβίασης του προηγουμένου εδαφίου.  

 

3. Προϋπόθεση Συμμετοχής – Ελάχιστο ύψος αγορών για θεμελίωση δικαιώματος 

συμμετοχής στους Διαγωνισμούς της Ενέργειας – Πολλαπλές Συμμετοχές :  

Α. Για την έγκυρη συμμετοχή σε οποιονδήποτε Διαγωνισμό (όπως αυτοί ορίζονται 

κατωτέρω υπ’ αρ. 4), πλην του μεγάλου Διαγωνισμού «Back to School» (κατωτ. υπό 

Ε΄), ο συμμετέχων θα πρέπει να έχει προβεί σε αγορά από τη Διοργανώτρια, με μία 

ή περισσότερες πράξεις αγοράς, προϊόντων καθαρής αξίας τουλάχιστον διακοσίων 

ευρώ (200€) εντός της περιόδου συμμετοχής, στην οποία αφορά ο αντίστοιχος 

Διαγωνισμός (Προϋπόθεση Συμμετοχής), όπως κάθε περίοδος ειδικότερα ορίζεται 

κατωτέρω υπ’ αρ. 4. Κατά τον υπολογισμό της Προϋπόθεσης Συμμετοχής λαμβάνεται 

υπ’ όψιν η καθαρή αξία των αγορασθέντων προϊόντων, ήτοι δεν συνυπολογίζεται και 

δεν προσμετράται ο αναλογών ΦΠΑ επ’ αυτών. Σε περίπτωση αγοράς προϊόντων που 

διατίθενται σε έκπτωση, προσφορά ή, για οποιονδήποτε άλλο λόγο, σε μειωμένη 

τιμή, για τον υπολογισμό της Προϋπόθεσης Συμμετοχής θα λαμβάνεται η τελική 

(μειωμένη) καθαρή αξία πώλησης, μετά την αφαίρεση τυχόν τέτοιας έκπτωσης ή 

προσφοράς.  

Β. Με την συμπλήρωση της Προϋπόθεσης Συμμετοχής, έκαστος συμμετέχων αποκτά 

μια (1) έγκυρη συμμετοχή στον συγκεκριμένο Διαγωνισμό, στον οποίο αυτή αφορά. 

Με κάθε νέα συμπλήρωση του ορίου αγορών συνολικής καθαρής αξίας διακοσίων 

ευρώ (200 €) εντός της περιόδου συμμετοχής του ίδιου πάντα Διαγωνισμού, δηλαδή 

ο συμμετέχων αποκτά μια (1) επιπλέον συμμετοχή για τον συγκεκριμένο Διαγωνισμό, 

π.χ. εάν ο συμμετέχων έχει πραγματοποιήσει αγορές προϊόντων καθαρής αξίας 2050   
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ευρώ από την Διοργανώτρια εντός του μηνός Μαΐου 2021, αποκτά δέκα (10) έγκυρες 

συμμετοχές για τον Διαγωνισμό του μήνα Μαΐου 2021.  

Γ. Κρίσιμος χρόνος για τον υπολογισμό του ποσού των αντίστοιχων αγορών ως προς τη 

συμμετοχή σε συγκεκριμένο Διαγωνισμό είναι η ημερομηνία έκδοσης του νομίμου 

παραστατικού (τιμολογίου) από την Διοργανώτρια. Κάθε συμμετοχή αφορά 

αποκλειστικά τον Διαγωνισμό, εντός της περιόδου του οποίου εμπίπτει η 

ημερομηνία αυτή. Καμία συμμετοχή που δεν έλαβε μέρος στον Διαγωνισμό στον 

οποίο αφορά (π.χ. λόγω μη έγκαιρης υποβολής δήλωσης) καθώς και κανένα τυχόν 

πλεονάζον ποσό αγορών (προς συμπλήρωση συμμετοχής) δεν μεταφέρεται σε 

επόμενη περίοδο ούτε προσμετράται ή συνυπολογίζεται σε επόμενο Διαγωνισμό. 

Δ. Αναγκαία προϋπόθεση για τον συνυπολογισμό των αγορών ως προς τη συμμετοχή 

σε Διαγωνισμό είναι η πλήρης και ολοσχερής εξόφληση, το αργότερο πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες πριν την διενέργεια της αντίστοιχης κλήρωσης, ή η νόμιμη πίστωση 

του ποσού των αγορασθέντων προϊόντων, με βάση τη συμβατική συμφωνία ή 

τηρούμενη πρακτική της Διοργανώτριας με κάθε συμμετέχοντα, στο πλαίσιο της 

μεταξύ τους εμπορικής σχέσης. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία υποχρέωση να 

παράσχει πίστωση ή άλλες διευκολύνσεις πληρωμής σε συμμετέχοντα, προς το 

σκοπό συμμετοχής του τελευταίου σε Διαγωνισμό ή στην Ενέργεια.  

Ε. Ειδικά για τον μεγάλο Διαγωνισμό «Back to School» και κατ’ απόκλιση από τα 

ανωτέρω: i) κάθε συμμετέχων εξασφαλίζει μια (1) έγκυρη συμμετοχή με τη 

συμπλήρωση αγορών από την Διοργανώτρια προϊόντων συνολικής καθαρής αξίας 

χιλίων οκτακοσίων είκοσι ενός ευρώ (1821€) εντός της περιόδου από 01-05-2021 έως 

31-07-2021, ii) για κάθε νέα συμπλήρωση αγορών ποσού ίσου με 1821 ευρώ (καθαρή 

αξία), εντός της ιδίας χρονικής περιόδου, ο συμμετέχων θα αποκτά μια (1) επιπλέον 

συμμετοχή για τον συγκεκριμένο Διαγωνισμό «Back to School» και iii) κάθε ποσό 

αγορών για την συμπλήρωση της Προϋπόθεσης Συμμετοχής για τους Διαγωνισμούς 

της ιδίας περιόδου (ήτοι για τους Διαγωνισμούς Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου)  

προσμετράται και συνυπολογίζεται και για την συμπλήρωση συμμετοχής/ών στον 

μεγάλο Διαγωνισμό «Back to School». Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι όροι και 

προϋποθέσεις που ισχύουν και για τους άλλους Διαγωνισμούς. 
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4. Διάρκεια και επιμέρους Διαγωνισμοί της Ενέργειας: Ως συνολική διάρκεια 

διεξαγωγής της Ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 01.05.2021 και ώρα 

Ελλάδος 00:00 (εφεξής: η «Έναρξη της Ενέργειας») έως και την 31.12.2021, ώρα 

Ελλάδος 23:59 (εφεξής: η «Λήξη της Ενέργειας»). Κατά τη διάρκεια της Ενέργειας, η 

Διοργανώτρια θα διεξάγει οκτώ (7) ξεχωριστούς επιμέρους διαγωνισμούς (εφεξής 

καλούμενοι από κοινού: «Διαγωνισμοί» και έκαστος εξ αυτών «Διαγωνισμός») και 

έναν (1) μεγάλο διαγωνισμό (εφεξής: «Διαγωνισμός Back to School»), έκαστος εκ 

των οποίων θα έχει το/τα έπαθλο/α που ορίζονται κατωτέρω υπ’ αρ. 6 και την 

περίοδο υποβολής συμμετοχών, την Προϋπόθεση Συμμετοχής, την ημερομηνία 

κλήρωσης και τον αριθμό τυχερών νικητών και επιλαχόντων  που εμφαίνονται στον 

ακόλουθο πίνακα: 

Α/Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

ΤΥΧΕΡΟΙ 

ΝΙΚΗΤΕΣ  

1 Μαΐου 01 – 31 Μαΐου 2021 200 € 15/06/2021 2 

2 Ιουνίου 01 – 30 Ιουνίου 2021 200 € 15/07/2021 2 

4 Ιουλίου 01 – 31 Ιουλίου 2021 200 € 06/08/2021 2 

4 
Αυγούστου – 

Σεπτεμβρίου (διμηνιαίος) 
01 Αυγούστου – 30 
Σεπτεμβρίου 2021 

200 € 15/10/2021 3 

5 Οκτωβρίου 01 – 31 Οκτωβρίου 2021 200 € 15/11/2021 3 

6 Νοεμβρίου 01 – 30 Νοεμβρίου 2021 200 € 15/12/2021 3 

7 Δεκεμβρίου 01 – 31 Δεκεμβρίου 2021 200 € 14/01/2022 3 

8 Back to School 01 Μαΐου – 31 Ιουλίου 2021 1821 € 06/08/2021 1 

 

5. Κληρώσεις – Ανάδειξη Νικητών:  

Α. Κάθε έγκυρη και εμπρόθεσμη συμμετοχή σε Διαγωνισμό ή/και στον μεγάλο 

Διαγωνισμό «Back to School» καταχωρείται από την Διοργανώτρια σε αρχείο, 

λαμβάνοντας έναν μοναδικό κωδικό αριθμό, με τον οποίο θα συμμετάσχει στην 

αντίστοιχη κλήρωση.  

Β. Ως έγκυρη νοείται κάθε συμμετοχή, εφ’ όσον συντρέχουν στο πρόσωπο του 

συμμετέχοντος οι προϋποθέσεις συμμετοχής (όπως ορίζονται ανωτ. υπ’ αρ. 2 και 3 

των Όρων) κατά την ημερομηνία της αντίστοιχης κλήρωσης του Διαγωνισμού, στον 
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οποίο αφορά η συμμετοχή αυτή. Ως εμπρόθεσμη νοείται κάθε συμμετοχή που έχει 

υποβληθεί εντός των προθεσμιών που ορίζονται στον Όρο 7 κατωτέρω. 

Γ. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει κάθε συμμετοχή που δεν 

συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους και να μην την συμπεριλάβει στην 

αντίστοιχη κλήρωση οποιουδήποτε Διαγωνισμού ή να την αποκλείσει εκ των 

υστέρων σε ήδη διενεργηθέντα Διαγωνισμό ή/και για τους επόμενους Διαγωνισμούς 

της Ενέργειας. Στην περίπτωση εκ των υστέρων αποκλεισμού συμμετοχής, που 

παραβιάζει τους παρόντες Όρους, η Διοργανώτρια δικαιούται, πέραν των κάθε 

άλλων τυχόν αξιώσεων της, να αξιώσει την επιστροφή του επάθλου αυτούσιου ή του 

ισάξιου σε χρήματα, εντόκως, καθώς και κάθε άλλης τυχόν ωφέλειας που έχει ήδη 

καρπωθεί ο συμμετέχων από την άκυρη ή ακυρωθείσα συμμετοχή του στην Ενέργεια 

ή στον οικείο Διαγωνισμό. Ο αποκλεισμός και η ακύρωση της συμμετοχής από την 

Ενέργεια ή οποιονδήποτε επιμέρους Διαγωνισμό πραγματοποιείται χωρίς την 

τήρηση διατυπώσεων ή προθεσμίας και δίχως να απαιτείται η συγκατάθεση ή η 

προηγούμενη ειδοποίηση του αποκλειόμενου συμμετέχοντος ή η αιτιολόγηση του 

αποκλεισμού / ακύρωσης της συμμετοχής. 

Δ. Η κλήρωση κάθε Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί, κατά την αντίστοιχη 

ημερομηνία (του πίνακα του αρ. 4), στα γραφεία της έδρας της Διοργανώτριας, στον 

Αγ. Στέφανο Δήμου Διονύσου Αττικής, επί του 24ου χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, ή σε 

άλλες εγκαταστάσεις της Διοργανώτριας που θα έχουν ανακοινωθεί με ανακοίνωση 

της Διοργανώτριας στον Δικτυακό της Τόπο, το αργότερο την παραμονή της εκάστοτε 

προς διενέργεια κλήρωσης, παρουσία τουλάχιστον ενός (1) μέλους του Διοικητικού 

Συμβουλίου και της Διευθύντριας Marketing (marketing manager) της Διοργανώτριας 

και της συμβολαιογράφου Αθηνών Άννας Ξενάκη. Σε περίπτωση που η ημερομηνία 

κλήρωσης είναι αργία ή νόμιμα εξαιρετέα ημέρα, η κλήρωση θα μεταφέρεται 

αυτόματα στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Ε. Κάθε κλήρωση θα διενεργείται με τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση μέσω ειδικής 

εφαρμογής αλγορίθμου τρίτου παρόχου (www.random.org), η οποία, ενόψει των 

τεχνικών χαρακτηριστικών της, διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας.  

ΣΤ. Από κάθε κλήρωση θα αναδειχθεί, εκ των συμμετεχόντων στον οικείο Διαγωνισμό 

και λαμβάνοντας φθίνουσα σειρά προτεραιότητας κατά την ανάδειξη, ο αριθμός των 

τυχερών νικητών που ορίζεται ανωτέρω στον πίνακα του αρ. 4 καθώς και 10 (δέκα) 



 
 

7 
 

επιλαχόντες ανά κλήρωση  (π.χ. 3 νικητές και 10  επιλαχόντες, 1 νικητής και 10   

επιλαχόντες κ.λπ.). 

Ζ. Επιτρέπεται η συμμετοχή σε περισσότερους ή και όλους τους Διαγωνισμούς της 

Ενέργειας, υπό τον όρο ότι συμπληρώνεται αυτοτελώς η Προϋπόθεση Συμμετοχής 

για κάθε έναν από αυτούς, κατά τα ανωτέρω, και ότι η τυχόν πολλαπλή συμμετοχή 

δεν παραβιάζει τους παρόντες Όρους.  

Η. Επιτρέπεται η ανάδειξη συμμετέχοντος ως τυχερού νικητή σε περισσότερους του 

ενός Διαγωνισμούς της Ενέργειας, σε περίπτωση, όμως, που συμμετέχει στον ίδιο 

Διαγωνισμό με περισσότερες της μίας συμμετοχές, τότε επιτρέπεται να αναδειχθεί 

ως τυχερός νικητής μόνο μια (1) φορά στον Διαγωνισμό αυτό, και να λάβει ένα (1) 

μόνο από τα προβλεπόμενα για τον Διαγωνισμό αυτό έπαθλα (κατά φθίνουσα σειρά 

προτεραιότητας, όπως ορίζεται κατωτέρω υπ’ αρ.6. Σε περίπτωση που ο ίδιος 

συμμετέχων αναδειχθεί περισσότερες της μίας (1) φορές ως τυχερός νικητής στον 

ίδιο Διαγωνισμό, θα καλούνται στη θέση του ως προς τα επόμενα έπαθλα οι 

αναδειχθέντες επιλαχόντες (κατά φθίνουσα σειρά αναδείξεως). 

 

6.  Έπαθλα :  

Α. Σε κάθε έναν τυχερό νικητή θα απονέμεται το έπαθλο του αντίστοιχου διαγωνισμού 

που εμφαίνεται στον κατωτέρω πίνακα: 

Α/Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΘΛΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΝΙΚΗΤΩΝ/ΕΠΑΘΛΩΝ 

1 Μαΐου Προϊόντα Pilot συνολικής αξίας 200 € 2 

2 Ιουνίου Προϊόντα Deli συνολικής αξίας 200 € 2 

3 Ιουλίου Προϊόντα Metron συνολικής αξίας 200 € 2 

4 
Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 

(διμηνιαίος) 
Θα ανακοινωθεί μέχρι 31/07/2021 στον 

Δικτυακό Τόπο της Διοργανώτριας 
3 

5 Οκτωβρίου 
Θα ανακοινωθεί μέχρι 30/09/2021 στον 

Δικτυακό Τόπο της Διοργανώτριας 
3 

6 Νοεμβρίου 
Θα ανακοινωθεί μέχρι 31/10/2021 στον 

Δικτυακό Τόπο της Διοργανώτριας 
3 

7 Δεκεμβρίου 
Θα ανακοινωθεί μέχρι 30/11/2021 στον 

Δικτυακό Τόπο της Διοργανώτριας 
3 

8 Back to School 
Προϊόντα Pilot, Deli και Metron συνολικής 

αξίας 1821 € 
1 
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Β. Τα έπαθλα των Διαγωνισμών υπ’ α/α 5 έως 8 (ήτοι των περιόδων Αυγούστου-

Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου) θα ανακοινώνονται από την 

Διοργανώτρια στον Δικτυακό της Τόπο, εγκαίρως και πάντως πριν την εκάστοτε 

αντίστοιχη ημερομηνία του ανωτέρω πίνακα. 

Γ. Έκαστο έπαθλο αντιστοιχεί σε προϊόντα του αντίστοιχου εμπορικού brand που 

ορίζεται στον ανωτέρω πίνακα, συνολικής καθαρής αξίας ίσης με την αναφερόμενη 

στον ανωτέρω πίνακα. Η ακριβής συνολική αξία του κάθε επάθλου θα αναγράφεται 

σε δωροεπιταγή που θα του αποσταλεί από την Διοργανώτρια. Η επιλογή του είδους, 

τύπου, χρώματος και αριθμού τεμαχίων των προϊόντων που αντιστοιχούν σε κάθε 

έπαθλο εναπόκειται στον τυχερό νικητή, ο οποίος θα υποδείξει την τελική επιλογή 

του στην Διοργανώτρια, με την προϋπόθεση, όμως, ότι:  

α) ως προς τα έπαθλα των Διαγωνισμών (υπ’ α/α 1 έως 8 του πίνακα), κάθε τυχερός 

νικητής θα επιλέξει τουλάχιστον δέκα (10) διαφορετικά προϊόντα (διαφορετικούς 

κωδικούς προϊόντος, SKU), ενώ 

β) ιδίως ως προς το έπαθλο του μεγάλου Διαγωνισμού «Back to School» (υπ’ α/α 9 

του πίνακα), ο τυχερός νικητής θα επιλέξει προϊόντα συνολικής αξίας τουλάχιστον 

εκατό ευρώ (100€) από κάθε ένα εμπορικό brand (δηλαδή τουλάχιστον 100€ 

προϊόντα Pilot, 100€ προϊόντα Deli και 100€ προϊόντα Metron) και, επιπλέον, θα 

επιλέξει, συνολικά και ανεξαρτήτως εμπορικού brand, τουλάχιστον πενήντα (50) 

διαφορετικά προϊόντα (διαφορετικούς κωδικούς προϊόντος, SKU). 

Δ. Κατά τον υπολογισμό της συνολικής καθαρής αξίας κάθε επάθλου δεν 

συνυπολογίζεται ο αναλογών ΦΠΑ (καθαρή αξία), αλλά συνυπολογίζονται και 

προσμετρώνται τυχόν άλλοι φόροι, τέλη ή επιβαρύνσεις (αδιαφόρως εάν 

παρακρατούμενοι ή μη).  

Ε. Για τον υπολογισμό της συνολικής καθαρής αξίας κάθε επάθλου, τα προϊόντα που θα 

επιλέξει ο τυχερός νικητής υπολογίζονται με τιμές τιμοκαταλόγου, δηλαδή στην 

αρχική (πλήρη) τιμή πώλησης τους με βάση τον ισχύοντα κάθε φορά τιμοκατάλογο 

της Διοργανώτριας. Το έπαθλο δεν συνδυάζεται με άλλες προσφορές ή εκπτώσεις.  

ΣΤ. Τα προϊόντα που θα επιλέξει κάθε τυχερός νικητής ως έπαθλο πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο προϊόντων που προσφέρει η Διοργανώτρια 

προς πώληση στους πελάτες της, όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία 
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διεξαγωγής της αντίστοιχης κλήρωσης. Η Διοργανώτρια δεν υποχρεούται (και ο 

τυχερός νικητής δεν δικαιούται να αξιώσει από αυτήν) να προβεί σε παραγγελία 

προϊόντων που δεν διαθέτει αυτή ήδη προς πώληση στην αγορά.   

Ζ. Κατά την επιλογή από τους νικητές, μεταξύ των κωδικών προϊόντων των εμπορικών 

brands, αυτών της προτίμησης τους, και σε περίπτωση που η Διοργανώτρια δεν 

διαθέτει επαρκές απόθεμα από επιλεχθέντα κωδικό προϊόντος κατά τον χρόνο 

παράδοσης του επάθλου στον νικητή, ο νικητής δικαιούται να επιλέξει είτε να 

αναμείνει την από μέρους της Διοργανώτριας νέα παραγγελία των προϊόντων αυτών 

από τον προμηθευτή, προς παράδοση στον νικητή σε μεταγενέστερο χρόνο, είτε να 

ζητήσει την αντικατάσταση τους με άλλο ή άλλα προϊόντα, ίσης συνολικής αξίας. 

 

 Τρόπος δήλωσης συμμετοχής στην Ενέργεια και στους Διαγωνισμούς:  

Α. Για την έγκυρη συμμετοχή σε καθένα από τους Διαγωνισμούς της Ενέργειας, 

απαιτείται η υποβολή από τον συμμετέχοντα δήλωσης συμμετοχής (εφεξής: 

«Δήλωση Συμμετοχής»), με την συμπλήρωση και υπογραφή ειδικής φόρμας που θα 

παρέχεται από την Διοργανώτρια στο πλαίσιο των εμπορικών της συναλλαγών με τον 

συμμετέχοντα (π.χ. κατά την παράδοση εμπορευμάτων ή συνοδευτικά με την 

αποστολή τιμολογίου). Η ειδική αυτή φόρμα θα είναι επιπλέον διαθέσιμη, καθ’ όλη 

τη Διάρκεια της Ενέργειας, στον Δικτυακό Τόπο της Διοργανώτριας και, 

συγκεκριμένα, στην διαδικτυακή διεύθυνση: 

http://amatalon.gr/Newsletter_Files/Dilosi_Summetoxis_Diagonismos.pdf 

Β. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα να υποβάλει Δήλωση Συμμετοχής είτε για τους 

μηνιαίους Διαγωνισμούς είτε για τον Διαγωνισμό Back to School είτε και για τα δύο. 

Ως υποβολή νοείται η περιέλευση στην Διοργανώτρια της ειδικής φόρμας της 

Δήλωσης Συμμετοχής, πλήρως και κατάλληλα συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης 

από τον συμμετέχοντα. Η Δήλωση Συμμετοχής δύναται να υποβληθεί από την Έναρξη 

της Ενέργειας και μέχρι το πέρας της περιόδου συμμετοχής του πρώτου χρονικά εκ 

των Διαγωνισμών, στους οποίους θα μετάσχει ο δηλών, όπως η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται ανά Διαγωνισμό στον πίνακα του Όρου 4. Με την υποβολή Δήλωσης 

Συμμετοχής, ο συμμετέχων εξασφαλίζει αυτόματα δικαίωμα συμμετοχής (υπό τον 

όρο ότι πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής ως προς έκαστο εκ των Διαγωνισμών) 

http://amatalon.gr/Newsletter_Files/Dilosi_Summetoxis_Diagonismos.pdf
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σε όλες τις επόμενες χρονικά κληρώσεις των επόμενων Διαγωνισμών, χωρίς να 

απαιτείται εκ νέου υποβολή για κάθε έναν εξ αυτών ξεχωριστά.  

Γ. Η Δήλωση Συμμετοχής δεν έχει αναδρομική ισχύ και δεν εξασφαλίζει δικαίωμα 

συμμετοχής σε προηγούμενες χρονικά κληρώσεις ή Διαγωνισμούς, των οποίων η 

περίοδος δήλωσης συμμετοχής έχει ήδη παρέλθει. 

Δ. Η φόρμα της Δήλωσης Συμμετοχής θα συμπληρώνεται από το συμμετέχοντα με τα 

στοιχεία ταυτότητας, διεύθυνσης και επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, 

κινητό ή τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και ΑΦΜ), που 

αυτός έχει ήδη χορηγήσει στη Διοργανώτρια, στο πλαίσιο της συναλλακτικής και 

εμπορικής τους σχέσης ή που θα χορηγήσει το πρώτον σε αυτήν στο πλαίσιο της 

συμμετοχής του σε Διαγωνισμό/ούς της Ενέργειας. Με την υπογραφή και υποβολή 

της Δήλωσης Συμμετοχής, ο συμμετέχων καλείται:  

α) να επιβεβαιώσει την ορθότητα και ακρίβεια των στοιχείων του,  

β) να δηλώσει ότι επιθυμεί τη συμμετοχή του στην Ενέργεια ή/και στους 

Διαγωνισμούς (όπως ο ίδιος θα επιλέξει) και  

γ) να δώσει την συγκατάθεσή του προς επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών του 

δεδομένων από την Διοργανώτρια αποκλειστικά προς το σκοπό της συμμετοχής του 

στην Ενέργεια ή/και στους Διαγωνισμούς, που θα επιλέξει, και σύμφωνα με τους 

όρους επεξεργασίας του αρ. 10 των παρόντων Όρων. 

Ε. Επιπρόσθετα, κατά την συμπλήρωση και πριν την υποβολή της Δήλωσης Συμμετοχής, 

θα παρέχεται η δυνατότητα στον κάθε συμμετέχοντα να παράσχει στην 

Διοργανώτρια την συγκατάθεσή του προς επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών 

του δεδομένων και προς το σκοπό ενημέρωσης του για μελλοντικούς διαγωνισμούς, 

κληρώσεις ή άλλες προωθητικές ή διαφημιστικές ενέργειες της Διοργανώτριας. Η 

συγκατάθεση αυτή είναι προαιρετική για τον συμμετέχοντα, (εάν δοθεί) δύναται να 

ανακληθεί ελεύθερα και ανά πάσα στιγμή και δεν συνιστά προϋπόθεση για τη 

έγκυρη συμμετοχή του στην Ενέργεια ούτε παρέχει οποιοδήποτε προνόμιο ή 

ωφέλεια σε σχέση με τις πιθανότητες του συμμετέχοντος κατά την κλήρωση του 

εκάστοτε Διαγωνισμού. 

ΣΤ. Η Διοργανώτρια στηρίζεται στην ορθότητα, την αλήθεια και την νομιμότητα των 

στοιχείων των Δηλώσεων Συμμετοχής και δεν είναι υποχρεωμένη να προβεί σε 

έλεγχο αυτών. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων της 
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Δήλωσης Συμμετοχής, όπως αυτά θα επιβεβαιώνονται από τον συμμετέχοντα κατά 

την συμμετοχή της, θα παρέχει το δικαίωμα στην Διοργανώτρια να ακυρώσει την 

συμμετοχή του στην Ενέργεια ή στον αντίστοιχο Διαγωνισμό ή Διαγωνισμούς, στον 

οποίο ή οποίους αφορά η ελλιπής, ανακριβής ή αναληθής Δήλωση Συμμετοχής. 

Ζ. Με την υποβολή της Δήλωσης Συμμετοχής, οι συμμετέχοντες αποδέχονται 

ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους συμμετοχής στην Ενέργεια ή στον/στους 

Διαγωνισμό/ούς, στον/στους οποίο/ους αφορά η Δήλωση Συμμετοχής, όπως οι Όροι 

αυτοί τυχόν έχουν τυχόν εκ των προτέρων τροποποιηθεί από την Διοργανώτρια (υπό 

την προϋπόθεση ότι τέτοια τροποποίηση έχει εκ των προτέρων αναρτηθεί στον 

Δικτυακό της Τόπο) και ισχύουν.  

Η. Η υποβολή Δήλωσης Συμμετοχής δεν θίγει την υποχρέωση συνδρομής στο πρόσωπο 

του συμμετέχοντος των προϋποθέσεων συμμετοχής (όπως ορίζονται ανωτ. υπ’ αρ. 2 

και 3 των Όρων).  

Θ. Η εμπρόθεσμη υποβολή (περιέλευση στην Διοργανώτρια ή σε εκπρόσωπό της) της 

Δήλωσης Συμμετοχής, προσηκόντως συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης, βαρύνει 

αποκλειστικά τον συμμετέχοντα, ο οποίος και μόνον φέρει τυχόν δαπάνες (π.χ. 

αποστολής) καθώς και τον κίνδυνο καθυστερημένης ή εκπρόθεσμης παραλαβής από 

την Διοργανώτρια, για λόγο μη οφειλόμενο σε υπαιτιότητα της Διοργανώτριας (όπως 

π.χ. καθυστέρηση τρίτου, όπως courier). Η Διοργανώτρια δεν υποχρεούται να 

παρέχει στους συμμετέχοντες τα μέσα ούτε να καλύψει τις δαπάνες για την 

περιέλευση σε αυτήν της Δήλωσης Συμμετοχής.  

Ι. Η Δήλωση Συμμετοχής θα πρέπει να περιέλθει στην Διοργανώτρια πρωτότυπη, σε 

έγχαρτη μορφή, και υπογεγραμμένη. Επισημαίνεται ότι ψηφιακή αποτύπωση της 

έγχαρτης Δήλωσης Συμμετοχής (π.χ. με σάρωση (scan), φωτογραφία κ.λπ.) δεν 

αποτελεί πρωτότυπο και δεν θα γίνεται αποδεκτή από την Διοργανώτρια ούτε θα 

παρέχει δικαίωμα έγκυρης συμμετοχής σε Διαγωνισμό ή την Ενέργεια.  

ΙΑ. Κανένας άλλος τρόπος υποβολής δήλωσης συμμετοχής (όπως, ενδεικτικώς, 

τηλεφωνικά ή μέσω email) δεν θα γίνεται δεκτός. 

 

7. Παραλαβή επάθλων – Διαθεσιμότητα προϊόντων προωθούμενων brands – Ευθύνη 

Διοργανώτριας :  
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Α. Η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει με τον/τους νικητή/νικητές εκάστου 

Διαγωνισμού, μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που αναφέρονται στην Δήλωση 

Συμμετοχής τους. Κατόπιν επιτυχούς επικοινωνίας, η Διοργανώτρια θα αποστείλει σε 

κάθε νικητή δωροεπιταγή, όπου θα αναγράφεται και η ακριβής αξία του επάθλου. 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί επικοινωνία της Διοργανώτριας με νικητή εντός 

τριών (3) ημερών από την διεξαγωγή της κλήρωσης, η Διοργανώτρια διατηρεί το 

δικαίωμα να ακυρώσει την νίκη του και να καλέσει στην θέση του, για την παραλαβή 

του αντίστοιχου επάθλου, επιλαχόντα (κατά φθίνουσα σειρά αναδείξεως). Σε 

περίπτωση που δεν επιτευχθεί επικοινωνία με κανέναν επιλαχόντα, η Διοργανώτρια 

δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, είτε να διενεργήσει νέα 

κλήρωση, αποκλειστικά για το έπαθλο αυτό (μη θιγομένων των έτερων νικητών του 

ιδίου Διαγωνισμού) ή να ματαιώσει μερικώς τον Διαγωνισμό, ως προς το έπαθλο 

αυτό.  

Β. Επίσης οι νικητές θα ανακοινωθούν στον Δικτυακό Τόπο της Διοργανώτριας. Η 

δημόσια ανάρτηση θα περιορίζεται μόνο στο αρχικό γράμμα του ονόματος και στο 

επίθετο τους (π.χ. Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρείας), η 

επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος αυτού. 

Γ. Σε κάθε νικητή θα αποσταλεί από την Διοργανώτρια δωροεπιταγή ίσης αξίας με το 

έπαθλο που αυτός κέρδισε. Κάθε νικητής υποχρεούται να επιβεβαιώσει την ορθή 

παραλαβή της δωροεπιταγής εγγράφως (αρκούντως και με email), συνοδευόμενη 

από φωτογραφία της παραληφθείσας επιταγής. Επίσης, κάθε νικητής θα 

υποδεικνύει εγγράφως στην Διοργανώτρια την τελική επιλογή του ως προς τα 

προϊόντα, που αντιστοιχούν στο έπαθλο που κέρδισε, καθώς και εάν επιθυμεί να τα 

παραλάβει ο ίδιος από τις εγκαταστάσεις της έδρας της Διοργανώτριας ή εάν 

επιθυμεί να του αποσταλούν στην δηλωθείσα στην Δήλωση Συμμετοχής του 

διεύθυνση. Ο κίνδυνος, τα βάρη και οι δαπάνες παραλαβής, σε περίπτωση 

αποστολής του επάθλου, θα διέπονται από τις σχετικές συμβατικές προβλέψεις ή την 

τηρούμενη πρακτική μεταξύ της Διοργανώτριας και του κάθε νικητή, στο πλαίσιο της 

εμπορικής τους σχέσης.   

Δ. Η μη ανταπόκριση νικητή (ή τρίτου, κατ’ εντολή του) προς παραλαβή του επάθλου, 

ήτοι η μη περιέλευση στην Διοργανώτρια είτε της έγγραφης επιβεβαίωσης 

παραλαβής της δωροεπιταγής (συνοδευόμενης από φωτογραφία αυτής) είτε της 

έγγραφης τελικής επιλογής (παραγγελίας) από το νικητή των προϊόντων που 
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αντιστοιχούν στο έπαθλό του, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την 

ανακοίνωση σε αυτόν της νίκης του, ισοδυναμεί με μη αποδοχή και απόρριψη του 

επάθλου, οπότε ακυρώνεται η νίκη του και επικυρώνεται, αντ’ αυτού, στον επόμενο 

επιλαχόντα του συγκεκριμένου Διαγωνισμού, κατά την διαδικασία που ορίζεται στην 

παράγραφο Α΄ του παρόντος Όρου. Με την επιφύλαξη ως προς την διαθεσιμότητα 

των προϊόντων που επέλεξε κάθε νικητής, το έπαθλο θα είναι έτοιμο προς παράδοση 

ή αποστολή από πλευράς της Διοργανώτριας μεταξύ δέκα (10) και τριάντα (30) 

εργάσιμων ημερών από την παραλαβή από αυτήν της τελικής επιλογής προϊόντων 

από το νικητή. Πριν την προσέλευση προς παραλαβή του επάθλου, απαιτείται 

προηγούμενη επικοινωνία με την Διοργανώτρια για την αναγκαία συνεννόηση των 

λεπτομερειών και ακριβούς χρόνου παραλαβής.  

Ε. Η παράδοση ή αποστολή του Επάθλου θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως στον νικητή 

και, ειδικά σε περίπτωση νομικού προσώπου, στον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού είτε σε 

νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν τρίτο πρόσωπο. Για την παραλαβή ή αποστολή 

του επάθλου και προκειμένου να διασφαλισθεί η νομιμότητα και ορθότητα 

διεξαγωγής κάθε Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από 

κάθε τυχερό νικητή ή τον εκπρόσωπο ή τον αντιπρόσωπο αυτού να επιδείξει ή 

αποστείλει, αναλόγως, την δωροεπιταγή καθώς και νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης, 

από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου του νικητή ή/και του 

παραλαμβάνοντος εξουσιοδοτημένου τρίτου, καθώς και επίσημα έγγραφα από τα 

οποία να προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση και η συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις 

συμμετοχής (όπως αυτές ορίζονται ανωτ. υπ’ αρ. 2 και 3) και γενικότερα με τους 

παρόντες Όρους. 

ΣΤ. Με την παραλαβή του επάθλου, οι νικητές δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι 

αποδέχονται πλήρως την εγκυρότητα της διαδικασίας διεξαγωγής της κλήρωσης, 

στην οποία αναδείχθηκαν νικητές, και των αποτελεσμάτων της καθώς και την 

προσήκουσα παράδοση του επάθλου από την Διοργανώτρια.  

Ζ. Κάθε έπαθλο είναι προσωπικό και απαγορεύεται η εκχώρηση ή μεταβίβασή του από 

τον τυχερό νικητή σε τρίτο πριν την παραλαβή του. Μεταγενέστερη της παραλαβής 

από το νικητή διάθεση του επάθλου δεν απαγορεύεται. Τα έπαθλα δεν 

ανταλλάσσονται με χρήματα ή πίστωση, ούτε επιτρέπεται αλλαγή ή αντικατάσταση 

τους μετά την υποβολή από το νικητή στην Διοργανώτρια της τελικής επιλογής του 
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(με επιφύλαξη ως προς τυχόν έλλειψη διαθεσιμότητας συγκεκριμένου/ων 

προϊόντος/ων). 

Η. Τα προϊόντα που θα παραδοθούν στους νικητές, παραδίδονται στην κατάσταση, στην 

οποία αυτά ευρίσκονται, κατά τον χρόνο παραλαβής του επάθλου. Τυχόν ευθύνη για 

πραγματικά ή νομικά ελαττώματα αυτών θα διέπεται από τις γενικές διατάξεις του 

νόμου και τους όρους συναλλαγών που διέπουν την υφιστάμενη εμπορική σχέση του 

νικητή (ως πελάτη) και της Διοργανώτριας. Η ευθύνη της Διοργανώτριας από την 

Ενέργεια περιορίζεται, αποκλειστικά και μόνο, στην παράδοση των επάθλων στους 

τυχερούς νικητές, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, και δεν φέρει ούτε 

αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη ή άλλη υποχρέωση έναντι των 

συμμετεχόντων ή/και των νικητών και επιλαχόντων. Η Διοργανώτρια ουδεμία 

ευθύνη φέρει έναντι των νικητών ή οιουδήποτε τρίτου για οποιαδήποτε περιουσιακή 

ζημία ή σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς, άμεσα ή έμμεσα, από 

τα έπαθλα ή την κατοχή και την χρήση τους.   

Θ. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ουδεμία ευθύνη εάν, για λόγους αναγόμενους σε 

ανωτέρα βία, όπως ενδεικτικά λόγω πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών 

καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών αναταραχών, πολέμου, τρομοκρατικών 

ενεργειών, ατυχημάτων, αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, οι οποίες 

απορρέουν από την Ενέργεια, οπότε και θα απαλλάσσεται σύμμετρα και αζημίως των 

υποχρεώσεων της.  

 

8. Δικαίωμα μετάθεσης / ακύρωσης Διαγωνισμού ή Ενέργειας – τροποποίησης Όρων 

Συμμετοχής : Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς και κατά την 

απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς να υπέχει καμία ευθύνη έναντι οιουδήποτε 

των συμμετεχόντων στην Ενέργεια ή σε Διαγωνισμό ή/και οιουδήποτε τρίτου, να 

αναβάλει, να διακόψει ή και να ματαιώσει την Ενέργεια ή οποιονδήποτε επιμέρους 

Διαγωνισμό αυτής, να τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο των παρόντων Όρων 

συμμετοχής, να μεταβάλει τον χρόνο ή τον τρόπο διεξαγωγής της κλήρωσης 

οποιουδήποτε από τους Διαγωνισμούς της Ενέργειας, να συντομεύσει ή να 

παρατείνει την διάρκεια της Ενέργειας ή της περιόδου οποιουδήποτε Διαγωνισμού, 

να αλλάξει το προσφερόμενο για κάθε Διαγωνισμό έπαθλο με άλλο, υπό την 

προϋπόθεση της προηγούμενης ανάρτησης σχετικής ανακοίνωσης στον Δικτυακό 

Τόπο της Διοργανώτριας. Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις, η 
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Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και νικητών και 

επιλαχόντων, από το χρόνο της ανάρτησης στον Δικτυακό της Τόπο της σχετικής 

ανακοίνωσης και εφ’ εξής. Σε περίπτωση χρονικής μετάθεσης, παράτασης, 

αναβολής, διακοπής ή ματαίωσης της Ενέργειας ή οποιουδήποτε Διαγωνισμού 

αυτής, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας, 

ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση της Ενέργειας ή την 

παράδοση επάθλου ή αποζημίωση από οποιαδήποτε αιτία.  

9. Συγκατάθεση συμμετεχόντων για την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα – Σκοποί και διάρκεια επεξεργασίας:   

Α. Με την υποβολή της Δήλωσης Συμμετοχής, οι συμμετέχοντες δίδουν στην 

Διοργανώτρια την ρητή και ειδική συγκατάθεση τους να επεξεργαστούν τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση επιχείρησης ή 

έδρας, αριθμός σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση email, ΑΦΜ και ΔΟΥ 

επιχείρησης) που οι ίδιοι οι συμμετέχοντες (και, σε περίπτωση νομικού προσώπου, 

οι νόμιμοι εκπρόσωποι και τυχόν εξουσιοδοτημένοι προς επικοινωνία με την 

Διοργανώτρια υπάλληλοι αυτού), ως πελάτες, έχουν γνωστοποιήσει σε αυτή στο 

πλαίσιο της τακτικής τους εμπορικής και συναλλακτικής σχέσης ή το πρώτον με την 

Δήλωση Συμμετοχής, και να επεξεργαστεί αυτά, πλέον των δεδομένων των στοιχείων 

συναλλαγής των αγορών (καθαρή αξία, ημερομηνία, ποσά και ανάλυση ανά τεμάχια 

και κωδικούς των τιμολογίων και παραγγελιών) που οι συμμετέχοντες θα 

πραγματοποιήσουν από την Διοργανώτρια στο πλαίσιο συμπλήρωσης της 

Προϋπόθεσης Συμμετοχής (ή εν γένει στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην 

Ενέργεια), κατά τα αντίστοιχα, για κάθε Διαγωνισμό, διαστήματα, για τους 

ακόλουθους πρόσθετους σκοπούς επεξεργασίας:  

1. Της δημιουργίας αρχείου με τις έγκυρες συμμετοχές ανά Διαγωνισμό της 

Ενέργειας.   

2. Της πραγματοποίησης εκάστης κλήρωσης Διαγωνισμού και της ανάδειξης των 

νικητών και επιλαχόντων της.  

3. Σε περίπτωση νίκης, της επικοινωνίας με τους τυχερούς νικητές και (εφ’ όσον 

απαιτηθεί) τους επιλαχόντες, μέσω του γνωστοποιηθέντος από τον ίδιο αριθμού 

τηλεφώνου ή διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, προς ενημέρωση του 



 
 

16 
 

και για τις αναγκαίες συνεννοήσεις αναφορικά την διαδικασία επιλογής και 

παραλαβής του επάθλου του.  

4. Σε περίπτωση νίκης, την δημόσια χρήση προς προωθητικούς σκοπούς της 

Ενέργειας, με δημοσιοποίηση του ονοματεπωνύμου (όπως ειδικότερα 

καθορίζεται στον Όρο 8 παρ. Β΄ των παρόντων Όρων) ή της επωνυμίας των 

τυχερών νικητών και (μόνο ως προς το ονοματεπώνυμο) των επιλαχόντων, στον 

Δικτυακό Τόπο της Διοργανώτριας.   

Β. Με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων του παρόντος Όρου, τα παραπάνω 

προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους 

σκοπούς, ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των τυχόν εκτελούντων την 

σχετική επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας και στο 

πλαίσιο της διενέργειας παροχής υπηρεσιών για την ανάδειξη των νικητών των 

Διαγωνισμών της Ενέργειας και της παραλαβής των επάθλων.  

Γ. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων και των επιλαχόντων θα 

διατηρούνται από την Διοργανώτρια και αποκλειστικά για λόγους νομικής και 

κανονιστικής της συμμόρφωσης: α) σε περίπτωση συμμετοχής σε μεμονωμένο 

Διαγωνισμό, για ένα (1) έτος από την διενέργεια της κλήρωσης του αντίστοιχου 

Διαγωνισμού, ενώ β) σε περίπτωση συμμετοχής σε περισσότερους ή όλους τους 

Διαγωνισμούς, για ένα (1) έτος από την διενέργεια της κλήρωσης του τελευταίου 

χρονικά Διαγωνισμού, στον οποίο αυτός συμμετείχε, οπότε και αντιστοίχως θα 

διαγράφονται. 

Δ.  Κατά παρέκκλιση από την ανωτέρω παράγραφο Γ΄ του παρόντος Όρου: 

i. τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των τυχερών νικητών θα διατηρούνται 

από την Διοργανώτρια και αποκλειστικά για λόγους νομικής και κανονιστικής 

της συμμόρφωσης για πέντε (5) έτη από την διενέργεια της κλήρωσης του 

αντίστοιχου Διαγωνισμού, στον οποίο αναδείχθηκαν αυτοί νικητές, ενώ 

ii. ειδικά ως προς το ονοματεπώνυμο (όπως ειδικότερα καθορίζεται στον Όρο 8 

παρ. Β΄ των παρόντων Όρων) και για τον σκοπό προώθησης της Ενέργειας (παρ. 

Α΄ περ. 4 παρόντος Όρου), για τρία (3) έτη από την διενέργεια της κλήρωσης του 

αντίστοιχου Διαγωνισμού, στον οποίο αναδείχθηκαν αυτοί νικητές, 

iii. σε περίπτωση που έχει ανακύψει εξώδικη ή δικαστική διαφορά μεταξύ 

συμμετέχοντος, νικητή ή επιλαχόντος και Διοργανώτριας αναφορικά με την 
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Ενέργεια, κάποιον Διαγωνισμό ή την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των μερών 

υπό τους παρόντες Όρους, τα δεδομένα του συμμετέχοντος δύνανται να 

διατηρούνται έως την αμετάκλητη κρίση της διαφοράς αυτής 

οπότε και αντιστοίχως θα διαγράφονται. 

Ε. Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες, στο πλαίσιο υποβολής Δήλωσης Συμμετοχής, 

δώσουν περαιτέρω την συγκατάθεση τους προς επεξεργασία των προσωπικών τους 

δεδομένων και, συγκεκριμένα, μόνον της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(email) τους και για το σκοπό ενημέρωσης στο μέλλον από την Διοργανώτρια 

αναφορικά με άλλους διαγωνισμούς, προσφορές ή άλλες προωθητικές ενέργειες 

(newsletter), η συγκατάθεσή τους αυτή και ο σκοπός αυτός περαιτέρω επεξεργασίας 

εξαιρούνται της εφαρμογής του παρόντος Όρου και διέπονται από την ισχύουσα 

νομοθεσία και την γενική πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της 

Διοργανώτριας που είναι αναρτημένη στον Δικτυακό της Τόπο και συγκεκριμένα στην 

θέση: http://www.matalon.gr/Page/309/-Oroi-Xrisis-Prosopika-Dedomena (όπως 

αυτή κάθε φορά ισχύει). 

ΣΤ. Στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της Ενέργειας και των Διαγωνισμών, υπεύθυνη 

επεξεργασίας παραμένει η Διοργανώτρια. Για την άσκηση από κάθε συμμετέχοντα, 

νικητή ή επιλαχόντα των δικαιωμάτων του ως υποκειμένου προσωπικών δεδομένων, 

που απορρέουν από τα άρθρα 12 έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την 

Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ 2016/679), δηλαδή, του 

δικαιώματος ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της 

επεξεργασίας ή εναντίωσης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει με την 

Διοργανώτρια, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο 

newsletter@matalon.gr είτε τηλεφωνικά στο 213 00 60 500.  

Ζ. Σε περίπτωση που τυχερός νικητής επιθυμεί την διαγραφή των δεδομένων του σε 

χρόνο πριν την συμπλήρωση τριών (3) έτων από την διενέργεια της κλήρωσης του 

αντίστοιχου Διαγωνισμού στον οποίο αναδείχθηκε αυτός νικητής (παρ. Δ περ. ii 

παρόντος Όρου), τότε η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη νίκη του 

και να ζητήσει την αυτούσια επιστροφή του επάθλου ή το ισάξιο αυτού σε χρήματα.  

10. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Αρμοδιότητα – Κύρος Όρων : Οι παρόντες Όροι διέπονται από 

το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά από την Ενέργεια ή Διαγωνισμό υπάγεται στην 

αποκλειστική αρμοδιότητα των καθ’ ύλην αρμοδίων δικαστηρίων της Αθήνας. 

http://www.matalon.gr/Page/309/-Oroi-Xrisis-Prosopika-Dedomena
mailto:newsletter@matalon.gr
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Οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων ήθελε κριθεί άκυρη ή ανίσχυρη, παύει 

αυτοδικαίως να ισχύει, δίχως να θίγεται το κύρος και η ισχύς των υπολοίπων Όρων.  

 

 


