
Όροι συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια & Κλήρωση

“ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤ

 

Η εταιρεία με την επωνυμία 

Χαλάνδρι Αττικής επι της οδού Παπανικολή 40

νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον 

διοργανώνει προωθητική ενέργεια κληρώσεων δώρων.

1.- Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχει κάθε 

φυσικό πρόσωπο ηλικίας άνω των 21 ετών που διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα 

είναι κάτοχος ατομικής κάρτας

αναφέρονται παρακάτω. 

Δεν επιτρέπετε η συμμετοχή

ετών θα θεωρούνται αυτόματος

α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, της ΟΠΑΠ Α.Ε., της ΛΟΤΑΡΙΑ Α.Ε., και των θυγατρικών 

ή/και συνδεδεμένων με αυτούς εταιρειών, β) τα πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα στην 

οργάνωση της κλήρωσης, γ) οι σύζυγοι και οι συγγενείς όλων των ανωτέρω προσώπων σε 

πρώτο (α’) και δεύτερο (β’) βαθμό.

2.- Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας.

χρονικό διάστημα από 09/08/2019

3.- Τρόπος Συμμετοχής. Όσοι επισκεφθούν ένα από τα καταστήματα 

GAMING MON IKE κατά την Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, έχουν την ευκαιρία να 

λάβουν μέρος στην ενέργεια και να 

καταστήματα της εταιρείας 

παρακάτω: 

 Αγίου Δημητρίου 10 , 

 Αχαρνών 266 & Φολεγάνδρου

 1ο Χλμ. Αγρινίου - Αντιρρίου

 Σιδηράς μεραρχίας 

 Εθνικής αντιστάσεως

 Λ. Βουδούρη & Αγγελή

 Λ.Κρυονερίου 1 , Άγιος

                          
 

Όροι συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια & Κλήρωση 

ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ PLAY ΟΠΑΠ ΤΗΣ 21 GAMING ΜΟΝ. ΙΚΕ”

‘BIG BANG 21’ 

Η εταιρεία με την επωνυμία «21 GAMING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», που εδρεύει στ

επι της οδού Παπανικολή 40, με ΑΦΜ 801017252 / ΔΟΥ Χαλανδρίου

νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Διευθύνων Σύμβουλο αυτής κ. Θεόδωρο Μποτέλη

διοργανώνει προωθητική ενέργεια κληρώσεων δώρων. 

Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχει κάθε 

ηλικίας άνω των 21 ετών που διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα 

κάρτας του ΟΠΑΠ και ακολουθήσει όλα τα βήματα που 

συμμετοχή ατόμων κάτω των 21 ετών. Συμμέτοχες ατόμων

αυτόματος άκυρες. Από την Προωθητική Ενέργεια αποκλείονται

α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, της ΟΠΑΠ Α.Ε., της ΛΟΤΑΡΙΑ Α.Ε., και των θυγατρικών 

υτούς εταιρειών, β) τα πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα στην 

οργάνωση της κλήρωσης, γ) οι σύζυγοι και οι συγγενείς όλων των ανωτέρω προσώπων σε 

πρώτο (α’) και δεύτερο (β’) βαθμό. 

Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας. Η Προωθητική Ενέργεια θα διεξαχθεί κατά 

09/08/2019 έως 22/09/2019. 

. Όσοι επισκεφθούν ένα από τα καταστήματα PLAY της εταιρείας 21 

κατά την Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, έχουν την ευκαιρία να 

λάβουν μέρος στην ενέργεια και να διεκδικήσουν ένα από τα δώρα της κλήρωσης.

καταστήματα της εταιρείας 21 GAMING ΜΟΝ. ΙΚΕ που συμμετέχουν στην κλήρωση είναι τα 

10 , Πετρούπολη 

Φολεγάνδρου 25 , Αθήνα 

Αντιρρίου , Αγρίνιο 

 13 , Ναύπλιο 

αντιστάσεως 21 , Χαλκίδα Αρτάκη 

Αγγελή Γοβιού 19 , Χαλκίδα 

Άγιος στέφανος 

 

 

” 

που εδρεύει στο 

Χαλανδρίου, 

Θεόδωρο Μποτέλη, 

Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχει κάθε 

ηλικίας άνω των 21 ετών που διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα 

που 

ατόμων κάτω των 21 

Από την Προωθητική Ενέργεια αποκλείονται: 

α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, της ΟΠΑΠ Α.Ε., της ΛΟΤΑΡΙΑ Α.Ε., και των θυγατρικών 

υτούς εταιρειών, β) τα πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα στην 

οργάνωση της κλήρωσης, γ) οι σύζυγοι και οι συγγενείς όλων των ανωτέρω προσώπων σε 

Η Προωθητική Ενέργεια θα διεξαχθεί κατά το 

της εταιρείας 21 

κατά την Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, έχουν την ευκαιρία να 

διεκδικήσουν ένα από τα δώρα της κλήρωσης. Τα 

που συμμετέχουν στην κλήρωση είναι τα 



 Κωνσταντινουπόλεως 59 , περιστέρι 

 Λ. ποσειδώνος  25 & Μακρυγιάννη , μοσχάτο 

 Αχαρνών 110 & Δεριγνί , Αθήνα 

 Λ. Ειρήνης 40 , Ηλιούπολη 

 Λ. Ανδρέα Παπανδρέου 268 , Ίλιον 

 Ακτή Μουτσοπούλου 28 , Πειραιάς 

 Λ.Θηβών 246 & φαναριού , περιστέρι 

 Οικονομίδου 9 , Τρίπολη 

 Λ. Θηβών 142 & Μακρυγιάννη 2 , Άγιος Ιωάννης Ρέντης 

 Λ. Πειραιώς 26 , Ταύρος 

 Λ.Κηφισού 46-48 , Αθήνα 

 Βασιλέως Παύλου 107-109 , Βούλα 

 Στύρων & Γ. Λινάρδου - καμάρες , Χαλκίδα 

 Π.Π Γερμανού 18 , Νέα Ιωνία 

 Αρκαδίας & Υγειάς 1 , κορυδαλλός 

 Κουντουριώτου 2 και ελ. Βενιζέλου , Αγία Βαρβάρα 

Ο ενδιαφερόμενος επισκέπτης, που θα κάνει είκοσι ‘check in’ σε ένα από τα καταστήματα 

της εταιρείας 21 GAMING ΜΟΝ. ΙΚΕ.θα παίρνει μια συμμετοχή για την μεγάλη κλήρωση 

επίσης την ημέρα της διεξαγωγής της κλήρωσης θα πρέπει να παραβρίσκεται στον χώρο και 

θα έχει ενάμιση λεπτό περιθώριο από την στιγμή που θα κληρωθεί το κουπόνι του να το 

υποδείξει στον υπεύθυνο του καταστήματος (υποδοχή) σε περίπτωση που περάσει ο 

απαιτούμενος χρόνος θεωρείται άκυρος και πάει στον επόμενο επιλαχόν λαχνό .   

4.- Δώρα της Προωθητικής Ενέργειας. Από την κλήρωση που θα διεξαχθεί στο τέλος της 

Προωθητικής Ενέργειας, θα αναδειχθούν (62) τυχεροί νικητές που θα κερδίσουν. Το τυχερό 

κουπόνι  ισχύει για ορισμένο χρονικό διάστημα που αναγράφεται, η δε εξαργύρωσή του θα 

πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους όρους αυτής εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, 

στα καταστήματα ‘PLAY’ της εταιρείας 21 GAMING ΜΟΝ. ΙΚΕ. Τα δώρα ορίζονται από τον 

Διοργανωτή και αποκλείεται η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή εκχώρησή τους, η 

πώληση, προσφορά προς πώληση, δωρεάν διάθεση ή ανταλλαγή τους με άλλο δώρο. 

5.- Ανάδειξη – Ενημέρωση Νικητών. Οι νικητές της Προωθητικής Ενέργειας θα 

αναδειχθούν με κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί σε χώρο της εταιρείας ΛΟΤΑΡΙΑ ΑΕ 

στην οδό Πανός 3 Βάρη Αττικής . Η κλήρωση θα διεξαχθεί ηλεκτρονικώς με γεννήτρια 

τυχαίων αριθμών και με σειριακό αριθμό 13255Α410 αδιαμφισβητήτως πιστοποιημένη 

στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο (ΕΟΧ) το οποίο αποκλείει πιθανότητα ανθρώπινης 

παρέμβασης και εξασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας στην οποία θα εισαχθούν οι 

συμμετέχοντες αριθμοί των κουπονιών της κλήρωσης, και θα διεξαχθεί την 28/09/2019 και 

ωρα 20:00. Ανακοίνωση σχετικά με τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της κλήρωσης θα 

ευρίσκεται αναρτημένη στον χώρο του καταστήματος του Διοργανωτή, στις αφίσες της 

Προωθητικής Ενέργειας. Νικητής του πρώτου δώρου ανακηρύσσεται ο κάτοχος του 

κουπονιού, του οποίου το νούμερο θα εξαχθεί πρώτο από την ανωτέρω γεννήτρια και 

αφού προηγηθεί προφορική κήρυξη της κληρώσεως και του πρώτου δώρου. Με την 

ανωτέρω διαδικασία , ανακηρύσσονται και οι υπόλοιποι νικητές της κληρώσεως. Έκαστο 

κουπόνι μπορεί να κερδίσει άπαξ και μόνον. Σε περίπτωση εξαγωγής του αυτού αριθμού 



κουπονιού σε δύο ή περισσότερες , διαδοχικές ή μη κληρώσεις, η εμφάνιση του αριθμού 

αυτού, σε κλήρωση μεταγενέστερη αυτής κατά την οποία το πρώτον τυχόν εμφανίστηκε, 

θεωρείται ως μη γενόμενη και επακολουθεί επανακλήρωση. Το κουπόνι παραμένει στα 

χέρια του παίκτη, ώστε να μπορεί να ελέγξει το αποτέλεσμα της κληρώσεως και θα πρέπει 

να είναι παρόν κατά την διάρκεια της διεξαγωγής της κλήρωσης σε ένα από τα παρακάτω 

καταστήματα play που λαμβάνουν μέρος στην προωθητική ενέργεια. Σε περίπτωση που 

αναδειχθεί νικητής και δεν παραβρίσκεται σε ένα από τα παρακάτω καταστήματα ‘PLAY’ 

της εταιρείας 21 GAMING ΜΟΝ. ΙΚΕ’ κατά την διάρκεια της κλήρωσης και ανακοίνωσης  

των νικητών, ο τυχερός αριθμός του θεωρείται άκυρος και νικητής θα θεωρηθεί ο επόμενος 

επιλαχόν τυχερός αριθμός που θα αναδειχτεί από την κλήρωση.  

 

 

 

Από την κλήρωση θα αναδειχθούν 62 νικητές που θα κερδίσουν 
 

 1 MHXANΗ SYM 200cc ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΦΕ 

 1 ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ ΤΑ ΨΩΝΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΞΙΑΣ 1200 ΕΥΡΩ ‘’SUPER MARKET ΚΡΗΤΙΚΟΣ’’ 

 1 ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΞΙΑΣ 800 ΕΥΡΩ 

 1 TV PHILLIPS 55’’ 

 3 AIR CONDITION TOYOTOMI 9000 BTU ME ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 1 ΦΟΡΗΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ACER 

 1 KINHTO ΤΗΛΕΦΩΝΟ SAMSUNG A40 

 1 TV JVC 40’’ 

 5 ΑΣΦΑΛΙΣΤIΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 

 2 ΦΟΥΝΟΣ ΜIΚΡΟΚΥΜΑΤΑ KENWOOD 

 20 ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΞΙΑΣ 50 ΕΥΡΩ Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ‘’PUBLIC’’ 

 25 ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΞΙΑΣ 40 ΕΥΡΩ Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ‘’S/M ΚΡΗΤΙΚΟΣ’’ 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω ειδικότερα οριζόμενα, καθώς και επιλαχόντες νικητές για την 

περίπτωση που δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής του ή δεν αποδεχθεί το 

δώρο. Οι νικητές θα ανακοινωθούν με την ανάρτηση  στον χώρο των καταστήματος όπου 

έλαβαν μέρος στην Προωθητική Ενέργεια. 

6.- Παραλαβή των Δώρων. Οι Νικητές θα παραλάβουν το δώρο από το κατάστημα ‘’PLAY’’ 

της εταιρείας <<21 GAMING MON. IKE>> όπου συμμετείχαν στην Προωθητική Ενέργεια. Για 

την παραλαβή του δώρου είναι απαραίτητη η επίδειξη δημόσιου εγγράφου που να 

αποδεικνύει την ταυτότητα του Νικητή καθώς και η συμπλήρωση και υπογραφή σχετικής 

δήλωσης αποδοχής επίσης ο νικητής έχει ευθύνη για την παραλαβή παράδοση του δώρου .  

Σε περίπτωση απώλειας του κουπονιού της κλήρωσης, δεν μπορεί με κανέναν άλλο τρόπο 

να παραληφθεί το δώρο. 

7.- Ευθύνη. Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των 

Δώρων. Ο Διοργανωτής ουδεμία απολύτως ευθύνη θα φέρει για την χρήση του τυχερού 

κουπονιού. 



8.- Δημοσιότητα. Οι συμμετέχοντες παρέχουν την συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση 

στον Διοργανωτή για την προβολή της προωθητικής ενέργειας και των αποτελεσμάτων του 

μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, έντυπου & ηλεκτρονικού τύπου και διαδικτύου. Επίσης, οι 

Νικητές αποδέχονται ότι ο Διοργανωτής θα έχει το δικαίωμα να δημοσιεύσει φωτογραφικό 

και οπτικοακουστικό υλικό, περιλαμβανομένου του ονόματός τους, από την παράδοση των 

δώρων, μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, έντυπου & ηλεκτρονικού τύπου, Internet και 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς οι ίδιοι να δικαιούνται οποιαδήποτε αμοιβή ή 

αποζημίωση. 

9.- Δημοσιότητα Όρων. Οι παρόντες όροι συμμετοχής θα είναι αναρτημένοι στα 

καταστήματα ‘’PLAY’’ <<21 GAMING MON. IKE>>  και στην ιστοσελίδα της εταιρίας 

Λοταρία ΑΕ http://www.lotaria-sa.gr που συμμετέχουν στην Προωθητική Ενέργεια και 

έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Αθηνών Αγκάθα Κουτσοσπύρου – Κανατούρη. 

Τηλ.: 210 3645120. 

10.- Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να παρατείνει, να αναβάλει ή/και να 

ματαιώσει την Προωθητική Ενέργεια, καθώς επίσης και να τροποποιήσει οποιονδήποτε 

από τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών, της αντικατάστασης 

του Δώρου με άλλο ανάλογης αξίας, ως και της κληρώσεως) για οποιονδήποτε λόγο και 

κατά την απόλυτη κρίση του, ενημερώνοντας σχετικά μέσω ανακοίνωσης που θα αναρτάται 

εντός των καταστημάτων ‘’PLAY’’ <<21 GAMING MON. IKE>> όπου διεξάγεται η 

Προωθητική Ενέργεια, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την 

ημερομηνία της σχετικής ανακοίνωσης. 

11.- Προσωπικά Δεδομένα. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης της Προωθητικής Ενέργειας, οι 

Συνεργάτες ενεργώντας ως βοηθοί εκπληρώσεως του Διοργανωτή και ο Διοργανωτής ως 

υπόχρεο πρόσωπο σύμφωνα με το νόμο περί προσωπικών δεδομένων, συλλέγουν από τους 

συμμετέχοντες τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον λαχνό που έκαστος από αυτούς 

διαθέτει. 

Με τη συμμετοχή τους στην Προωθητική Ενέργεια οι συμμετέχοντες συγκατατίθενται στην 

τήρηση και επεξεργασία (με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων) των 

προσωπικών τους δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από αυτούς τους ίδιους, από τον 

Διοργανωτή ή/και από άλλα τρίτα πρόσωπα, στα οποία τυχόν θα ανατεθεί εν όλω ή εν 

μέρει η εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, προς το σκοπό της διεξαγωγής 

της Προωθητικής Ενέργειας, της ανακήρυξης των Νικητών, της δημοσίευσης των 

αποτελεσμάτων και της παράδοσης των Δώρων. 

Η τήρηση των ανωτέρω αρχείων με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα γίνει 

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει και τις 

Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα 

προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δεν θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από 

τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό 

του Διοργανωτή, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των Νικητών και στην απόδοση 

των Δώρων σε αυτούς. Μετά την ολοκλήρωση της προωθητικής ενέργειας και την 

παραλαβή των δώρων, τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διαγραφούν. 



Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/ 1997, 

όπως ισχύει, διατηρούν το δικαίωμα να γνωρίζουν εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

που τους αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα 

πρόσβασης), καθώς και το δικαίωμα να προβάλλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την 

επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης). Για την άσκηση 

των δικαιωμάτων τους θα απευθύνονται στον Διοργανωτή «21 GAMING MON. IKE» . 

12.- Αποδοχή των Όρων. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε 

τυχόν διαφορά που τυχόν προκύψει θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια Πειραιώς. Η 

συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή 

των παρόντων όρων ως παρατίθενται ανωτέρω, ακόμη και αν τροποποιηθούν μελλοντικώς 

σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, παραιτουμένου του συμμετέχοντα από την προσβολή 

της εγκυρότητας των παρόντων ή μελλοντικώς τροποποιημένων Όρων και από την 

διεκδίκηση οιασδήποτε αποζημιώσεως εξ αυτής της αιτίας. 

 

13. - Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής ή βλάβης ή κλοπής του δώρου κατόπιν της 

παραλαβής του για οποιαδήποτε αιτία ή λόγο, ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια. Τα 

δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα αντικατάστατα, δεν 

εκχωρούνται σε τρίτους, ούτε αντικαθίστανται. 

 

14. - Η εταιρεία 21 GAMING MON. IKE και ΛΟΤΑΡΙΑ ΑΕ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν 

τυπογραφικά λάθη. Επίσης, η διοργανώτρια εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη, αν για λόγους 

αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά λόγω φυσικών 

καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική 

ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμύρων ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών 

ή κοινωνικών ταραχών κλπ), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 

το παρόν και απαλλάσσεται σύμμετρα και αζημίως των εκατέρωθεν υποχρεώσεων της. 

15. - Η εταιρεία 21 GAMING MON. IKE και ΛΟΤΑΡΙΑ ΑΕ διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει 

συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να 

ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. 

Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) 

από την εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, τότε η εταιρεία έχει το 

δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το Διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο. 

16. - Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής θα βρίσκονται επίσης καθ’ όλη τη Διάρκεια του 

Διαγωνισμού στη σελίδα www.lotaria-sa.gr και σε όλα τα καταστήματα Play της 21 GAMING 

MON. IKE ενώ το κοινό για οποιαδήποτε επιπλέον μορφή πληροφορίας για το διαγωνισμό 

μπορεί να επικοινωνήσει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο info@21gaming.gr 


