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Όροι συμμετοχής στην επιπλέον Κλήρωση του Εθνικού Λαχείου 

(Έκδοση 229) 
 

H ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.  (εφεξής η «Εταιρεία») θα διεξάγει  μια επιπλέον κλήρωση για  την 

έκδοση 229 του Εθνικού Λαχείου, (εφεξής η «Κλήρωση») με έπαθλο 15 καλοκαιρινά ταξίδια 

στην Ελλάδα για δύο άτομα το καθένα, συνολικής αξίας κάθε ταξιδίου μέχρι του ποσού των 

500€  (εφεξής το «Έπαθλο»). 

 

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην 

επιπλέον Κλήρωση και της ανάδειξης των νικητών. 

 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στην επιπλέον Κλήρωση του Εθνικού Λαχείου έχει κάθε παίκτης 

που θα συμμετάσχει στις κανονικές κληρώσεις της έκδοσης 229 του Εθνικού, ανεξάρτητα από 

την επιτυχία του ή όχι σε αυτές, και θα δώσει τα έγκυρα στοιχεία του στην Εταιρεία (εφεξής ο 

«Παίκτης»).  

 

Ο Παίκτης, προκειμένου να συμμετάσχει στην επιπλέον Κλήρωση, θα πρέπει να καταχωρίσει 

όλα τα παρακάτω αναφερόμενα προσωπικά στοιχεία του, μέσω του site www.laheia.gr ή να 

τα δηλώσει, καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο της Εταιρείας στο 800 800 5000 (γραμμή χωρίς 

χρέωση) και εφόσον επιβεβαιωθεί η ηλεκτρονική του διεύθυνση στο ηλεκτρονικό μήνυμα που 

θα λάβει, παρέχοντας προς την Εταιρεία ρητά την συγκατάθεση και την άδειά του για τη 

χρήση και επεξεργασία των εν λόγω προσωπικών του στοιχείων στο πλαίσιο της παρούσας 

ενέργειας : 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ONOMA 

ΠΑΤΡΟΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΛΑΧΕΙΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

Δ/ΝΣΗ (e-mail) 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

       

 

Κάθε Παίκτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και 

υποβολή των στοιχείων του και δικαιούται μία (1) συμμετοχή στην Κλήρωση. Θα επιλεγούν 

δέκα πέντε (15) νικητές. 

 

2.       Καταληκτική ημερομηνία για την συμμετοχή στην Κλήρωση είναι η 30η Ιουνίου 2015. 

 

3.       Η Κλήρωση θα πραγματοποιηθεί  την 14η Ιουλίου 2015.  

 

Στην Κλήρωση θα ληφθούν υπόψη οι έγκυρες συμμετοχές.  

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω νοείται συμμετοχή στην Κλήρωση για την οποία 

ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:  

(α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω,  

(β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Εταιρείας, προϊόν παράνομης ενέργειας ή εν γένει 

απάτης ή αθέμιτης τεχνικής παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου στην Ιστοσελίδα και  

(γ) έχει υποβληθεί εντός της διάρκειας και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, όπως αυτή 

ορίζεται ανωτέρω. 

http://www.laheia.gr/
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4.      Το Έπαθλο, για τον νικητή, θα είναι θα είναι ένα ταξίδι για δύο (2) άτομα με προορισμό 

οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας συνολικής αξίας μέχρι του ποσού των 500 ευρώ και  

περιλαμβάνει αεροπορικά ή ακτοπλοϊκά (ανάλογα του προορισμού) εισιτήρια με επιστροφή 

για δύο (2) άτομα και τα έξοδα για 2 διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωμάτιο ξενοδοχείου 3*.  

 Τυχόν άλλα έξοδα του νικητή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, όπως ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά αναφέρονται έξοδα μετακίνησης από και προς το αεροδρόμιο ή λιμάνι  ή 

έξοδα σίτισης κ.λπ. βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον νικητή και σε καμία 

περίπτωση την Εταιρεία. 

 

 Το ταξίδι πρέπει να πραγματοποιηθεί από το πρακτορείο που συνεργάζεται η Εταιρεία μέχρι 

και την 30η Σεπτεμβρίου 2015. 

 

Η Εταιρεία δεν φέρει απολύτως ουδεμία ευθύνη αναφορικά με το Έπαθλο και την ποιότητα 

των προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με αυτό πέραν της απόδοσής του στον τελικό 

νικητή σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. 
 

 Μετά την απονομή του Επάθλου στον νικητή, η Εταιρεία δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη 

για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που πιθανόν προκύψει σε βάρος του νικητή ή σε 

βάρος τρίτου από οποιαδήποτε εν γένει αιτία στα πλαίσια της παρούσας ενέργειας ή εξ 

αφορμής του απονεμηθέντος Επάθλου, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε περίπτωση 

τυχόν ατυχήματος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού κτλ.  

 

Το Έπαθλο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται, δεν ανταλλάσσεται ή αντικαθίσταται με άλλο 

και δεν εξαργυρώνεται σε χρήμα σε οιαδήποτε τιμή. 

 

5.    Τα ονόματα των νικητών θα δημοσιευτούν στο site www.laheia.gr. Επιπρόσθετα, οι 

νικητές θα ειδοποιηθούν από τους εκπροσώπους της Εταιρείας τηλεφωνικώς ή μέσω 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος  για τις λεπτομέρειες   της 

παραλαβής του Επάθλου.  

 

Οι νικητές θα πρέπει απαραιτήτως κατά την παραλαβή του Επάθλου να προσκομίσουν και να 

επιδείξουν αστυνομική ταυτότητα ή ισχύον διαβατήριο καθώς και το  τεμάχιο του Εθνικού 

λαχείου τους από την έκδοση 229, ο αριθμός του οποίου θα πρέπει να αντιστοιχεί στον 

αριθμό του λαχείου που έχουν δηλώσει για να συμμετάσχουν στην Κλήρωση για το Επαθλο.  

 

Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς Παίκτης δεν θεωρείται ούτε και 

νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον 

έχει ολοκληρωθεί η παράδοση προς αυτόν του Επάθλου σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα. 

Τυχόν δημοσίευση αποτελέσματος της Κλήρωσης ή ονόματος προσώπου φερόμενου ως 

νικητή στο site www.laheia.gr. δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό ούτε και θεμελιώνει 

οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού.   

 

Ο κάθε νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παραλαβής του Επάθλου, δεν 

νομιμοποιείται να παραλάβει το Έπαθλο στις παρακάτω περιπτώσεις: 

α. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες 

http://www.laheia.gr/
http://www.laheia.gr/
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όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και δεν υπογράψει σχετική 

δήλωση, 

β. σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί 

καθυστερημένα στην παραλαβή του Επάθλου, 

γ. σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα από αυτόν στοιχεία είναι ελλιπή ή 

αναληθή και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. 

 

6.      Ο Παίκτης με τη συμμετοχή του παρέχει στην Εταιρεία τη συγκατάθεση και την άδειά του 

σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 και τον Ν. 3471/2006 για τη χρήση και επεξεργασία των 

προσωπικών του στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία γνωστοποιεί ο 

ίδιος για το σκοπό της συμμετοχής του στην Κλήρωση. Η επεξεργασία δύναται να 

πραγματοποιηθεί δι' αυτοματοποιημένων ή όχι μέσων, είτε από την ίδια είτε μέσω 

οποιουδήποτε άλλου προσώπου, που μπορεί να διορίσει η Εταιρεία κατ’ εντολή και για 

λογαριασμό της, για τις ανάγκες και κατά το χρόνο διενέργειας και ολοκλήρωσης της 

Κλήρωσης.  

 

Παράλληλα, η αποδοχή του Επάθλου από το νικητή αποτελεί και παροχή συναίνεσης και 

έγκρισης προς την Εταιρεία για χρήση των προσωπικών του στοιχείων, προς το σκοπό της 

δημοσιοποίησης της Κλήρωσης και των αποτελεσμάτων αυτής.  

Προς το σκοπό αυτό, αυτομάτως με τη συμμετοχή του στην Κλήρωση, ο νικητής αποδέχεται 

ρητά και συναινεί ανεπιφύλακτα να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά του στοιχεία για 

διαφημιστικούς σκοπούς με οποιοδήποτε τρόπο διαφημίσεως, και χωρίς οικονομική ή άλλη 

απαίτηση από μέρους του έναντι της ς Εταιρείας. 

 

7.            Ο νικητής δια του παρόντος αποδέχεται ρητώς ότι όπου και όταν απαιτηθεί, θα 

συμμετέχει, χωρίς οποιαδήποτε, οικονομική ή άλλου είδους απαίτηση, στη διαφημιστική 

προβολή και δημοσιοποίηση με κάθε πρόσφορο μέσο κάθε γεγονότος σχετικού με την 

Κλήρωση και το Έπαθλο.  

Η Εταιρεία δύναται να προβεί σε οιαδήποτε ενέργεια κριθεί σκόπιμη για τη διαφημιστική 

εκμετάλλευση της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων της Κλήρωσης. Ενδεικτικά αναφέρεται 

η αναπαραγωγή οπτικοακουστικού υλικού στα μέσα μαζικής ενημέρωσης από την κλήρωση ή 

την παράδοση των Επάθλων στους νικητές, η δημοσίευση των ονομάτων τους σε αυτά. Οι 

συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στη εταιρία για τις ως άνω προωθητικές 

ενέργειες.  

 

8.             H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί κατά την κρίση της τους παρόντες 

όρους, να μεταβάλει το χρόνο της Κλήρωσης, να ανακαλέσει ή/και να ματαιώσει  την 

Κλήρωση, καθώς επίσης και να αντικαταστήσει τα Έπαθλα με άλλα ίσης αξίας, κατόπιν 

σχετικής ανακοίνωσης που θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο www.laheia.gr. Κάθε τέτοια 

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

οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων.  

9. Λαμβάνοντας μέρος στον διαγωνισμός ο παίκτης παρέχει ρητώς τη συναίνεση του για την 
καταχώριση σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων τηρούμενο από την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. 
σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, των προσωπικών στοιχείων που δηλώνει, 
διατηρώντας το δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης στο σχετικό αρχείο, δικαίωμα 
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αντίρρησης και δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας. Η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. ή/και οι 
εταιρείες του Ομίλου της ή/και οι συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες ή/και κάθε τρίτο πρόσωπο 
της επιλογής της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. ή/και οποιασδήποτε άλλης εταιρίας του Ομίλου 
ΟΠΑΠ   δύνανται να χρησιμοποιήσουν τα συγκεκριμένα στοιχεία για την παροχή γενικής 
ενημέρωσης. Ο παίκτης δηλώνει ρητά ότι συμπληρώνει οικειοθελώς μέσω της Ιστοσελίδας τα 
προσωπικά του δεδομένα, καθώς και ότι αυτά είναι ορθά και πλήρη, άλλως ευθύνεται 
αποκλειστικά για την ψευδή ή ανακριβή δήλωση/καταχώριση των προσωπικών του 
δεδομένων. 

10. Εξαιρούνται από την απονομή των δώρων οι υπάλληλοι της εταιρίας Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., 

οι υπάλληλοι των εταιριών του Ομίλου ΟΠΑΠ καθώς και των συνδεδεμένων με την Ελληνικά 

Λαχεία και τον Όμιλο ΟΠΑΠ επιχειρήσεων), καθώς και οι σύζυγοι αυτών και οι συγγενείς τους 

1ου βαθμού. 

 

 

Η συμμετοχή στην παρούσα επιπλέον Κλήρωση για την έκδοση 229 του Εθνικού Λαχείου 

προϋποθέτει και συνιστά  ανεπιφύλακτη αποδοχή των ως άνω όρων και συνεπάγεται τη 

συνακόλουθη παραίτηση του συμμετέχοντα από κάθε τυχόν αξίωση έναντι της Εταιρείας.  

 

 


