
 
 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
  
Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των 
όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα, της κλήρωσης και ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο 
του Προγράμματος.  
 
ΌΡΟΙ  
1. Η διάρκεια του Προγράμματος καθορίζεται από την 01/12/17 – έως και την 31/12/17 
(εφεξής «Διάρκεια»).  
 
2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα (Δικαιούχοι) έχουν όλοι οι συνεργάτες της 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε., οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν τουλάχιστον 2 εξαργυρώσεις 
ανεξαρτήτως ποσού, μέσα στο χρονικό διάστημα 01/12/17 - 31/12/17.  
 
3. Οι δικαιούχοι θα προκύψουν από τη βάση δεδομένων πωλήσεων και εξαργυρώσεων 
της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. και για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση 
που ο αριθμός των δικαιούχων είναι μεγαλύτερος από αυτόν των δώρων οι νικητές θα 
προκύψουν έπειτα από κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 15 
Ιανουαρίου 2018, 12:00μμ  
 
4. H ενέργεια αφορά αποκλειστικά τους συνεργάτες της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. που 
δραστηριοποιούνται σε σημεία της μικρής λιανικής (περίπτερα, καταστήματα ψιλικών, 
mini markets).  
 
5. H ανάδειξη του νικητή του Προγράμματος γίνεται με ηλεκτρονική Κλήρωση. Η 
Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής με 
ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα www.scratch.gr. Η Κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση 
ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία 
παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης του νικητή. 
Διευκρινίζεται ότι το ίδιο φυσικό πρόσωπο δεν μπορεί να αναδειχθεί νικητής 
περισσότερες από μία φορά.  
 
6. Η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. στο πλαίσιο του Προγράμματος θα διαθέσει σε κάθε Νικητή 
της Κλήρωσης το ακόλουθο Δώρο (εφεξής το «Δώρο»):  
 

10 Τηλεοράσεις SAMSUNG 32’’ 
20 Τηλεοράσεις SAMSUNG 27’’ 

 
7. Η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τους Νικητές της κλήρωσης 
με σκοπό την ενημέρωση τους για τον τρόπο παραλαβής του Δώρου. Εάν ο εκάστοτε 
νικητής δεν ανταποκριθεί εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, ή δηλώσει ότι δεν 
επιθυμεί να λάβει το Δώρο, η συμμετοχή του θα ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ και η Ελληνικά Λαχεία 
Α.Ε. θα προχωρά στην ενημέρωση του πρώτου επιλαχόντα νικητή, ο οποίος οφείλει να 
ανταποκριθεί και αυτός εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, άλλως η συμμετοχή του 
ομοίως ακυρώνεται.  

http://www.scratch.gr/


8. Η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής 
οποιουδήποτε από τους νικητές σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της 
παράδοσης/παραλαβής του Δώρου, για τους εξής λόγους:  
(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες 
Όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,  
(β) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με 
τους Νικητές εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες 
Αναλυτικούς Όρους.  
 
9. Το Δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η 
αντικατάστασή του με άλλα ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.  
 
10. Η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το Δώρο καθώς και 
τον αριθμό αυτών με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών, ή 
ακόμη και να ακυρώσει τον διαγωνισμό για λόγους ουσιώδεις ή ανωτέρας βίας ή 
τυχερών ενημερώνοντας σχετικώς τους Συμμετέχοντες στην ιστοσελίδα 
www.scratch.gr.  
 
11. Η ευθύνη της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση 
του προγραμματισμένου Δώρου σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Η Ελληνικά Λαχεία 
Α.Ε. και οι προμηθευτές του Δώρου δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή/και αστική 
προς οποιονδήποτε νικητή συνοδό του νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε 
συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε 
αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή για 
οποιαδήποτε άλλη αιτία που σχετίζεται με το Πρόγραμμα. Η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. δεν 
φέρει ευθύνη ενδεικτικά για τυχόν ελαττώματα στο Δώρο.  
 
12. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και την απονομή του Δώρου 
κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. παύει να 
υφίσταται. Η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε 
περαιτέρω υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων ή /και του Νικητή.  
 
13. Η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους Όρους, εφόσον 
κριθεί απαραίτητο και δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε 
μεταβολή στους ΄Ορους.  
 
14. Με την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα οι Συμμετέχοντες αποδέχονται ρητά και 
ανεπιφύλακτα το σύνολο των παρόντων Όρων.  
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ειδική προωθητική 

ενέργεια/διαγωνισμό, οι συνεργάτες μπορούν να καλούν στο 8008005000 ή να βρουν 

τους όρους συμμετοχής στο www.scratch.gr.  

http://www.scratch.gr/
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