
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – ΚΛΗΡΩΣΗ 
 
 

  
Η εδρεύουσα στο Κλειδί Ηµαθίας (Επαρχιακή οδός Πλατάνου-Κλειδίου) 
εταιρεία «AGRIS Α.Ε.» (εφεξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία»), 
διοργανώνει, µέσω του ιστοτόπου της 
www.agrishorticulture.com µία προωθητική ενέργεια και δη ένα 
Διαγωνισµό – Κλήρωση (ο «Διαγωνισµός»/ «Κλήρωση»).  
Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής «Όροι Συµµετοχής») είναι ο 
καθορισµός των όρων συµµετοχής στο Διαγωνισµό για την ανάδειξη 
µέσω κλήρωσης ενός (1) Τυχερού Νικητή, ο οποίος και θα κερδίσει το 
κατωτέρω αναφερόµενο δώρο. Η συµµετοχή στον Διαγωνισµό 
προϋποθέτει και συνεπάγεται αυτόµατα την ανεπιφύλακτη αποδοχή των 
παρόντων όρων συµµετοχής, καθώς και των επίσηµων κανόνων και 
των σχετικών µε τον Διαγωνισµό αποφάσεων της Διοργανώτριας 
Εταιρείας, οι οποίες αποφάσεις είναι οριστικές και δεσµευτικές. 
 
Όροι συµµετοχής στον Διαγωνισµό  - Κλήρωση 
 
1.    Ο Διαγωνισµός θα λάβει χώρα κατά το διάστηµα, από την 
Παρασκευή, 26.5.2017 και ώρα 08.00µ.µ. έως και την 
Παρασκευή, 17.11.2017 και ώρα 16:00 µ.µ. («Διάρκεια του 
Διαγωνισµού-Κλήρωσης») και η Δήλωση Συµµετοχής θα είναι δυνατή 
καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισµού-Κλήρωσης. Οποιαδήποτε 
συµµετοχή τυχόν ληφθεί πέραν της ως άνω Διάρκειας του 
Διαγωνισµού, δε θα γίνει δεκτή. 
 
2.    Το Δώρο του Διαγωνισµού – Κλήρωσης, που θα δοθεί στον ένα (1) 
Τυχερό – Νικητή του Διαγωνισµού- Κλήρωσης είναι 1 Φορτηγό 
αυτοκίνητο NAVARA 2.3D 160HP 4X4 KC ACENTA EURO  6 
WHITE  
 
3.Δικαίωµα συµµετοχής στο Διαγωνισµό έχουν όσοι είναι παραγωγοί 
οπωροκηπευτικών στην Κρήτη και έχουν προβεί σε παραγγελία 
Σποροφύτων είτε απευθείας, είτε µέσω Καταστηµάτων Γεωργικών 
Εφοδίων, στην Διοργανώτρια Εταιρία ανεξαρτήτως ύψους παραγγελίας 
σε ευρώ (€), κατά το προαναφερθέν διάστηµα του Διαγωνισµού. 
  
4.    Δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο Διαγωνισµό όλοι όσοι είναι 
υπάλληλοι ή συνεργάτες ή διατηρούν οποιαδήποτε επαγγελµατική ή 
άλλη σχέση ή άλλης µορφής εξάρτηση µε/από τη Διοργανώτρια 
Εταιρεία, ούτε οι συγγενείς τους (µέχρι A’ βαθµού). Σε διαφορετική 
περίπτωση, η συµµετοχή τους θα είναι αυτοδίκαια άκυρη και οι 



ανωτέρω θα υποχρεούνται στην επιστροφή οποιουδήποτε Δώρου τυχόν 
έχουν λάβει. 
  
5.    Ως «Συµµετέχων» ορίζεται εφεξής οποιοσδήποτε έγκυρα, κατά τα 
αναφερόµενα στους παρόντες όρους, συµµετέχει στο Διαγωνισµό- 
Κλήρωση. 
  
6.    Προκειµένου να συµµετάσχουν έγκυρα στο Διαγωνισµό, οι 
Συµµετέχοντες θα πρέπει κατ’ αρχήν να έχουν εγγραφεί ως 
«χρήστες» (εφεξής οι «Χρήστες») στην ιστοσελίδα της 
Διοργανωτριας Εταιρίας µε το Ονοµατεπώνυµο τους και τον 
αριθµό κινητού τους τηλεφώνου, αποδεχόµενοι τους παρόντες 
«Όρους Συµµετοχής Στην Κλήρωση».  
Εν συνεχεία, οι «Χρήστες» θα πρέπει, σε ειδικού χώρο της ιστοσελίδας 
της Διογρανώτριας Εταιρίας να καταχωρήσουν τον Ειδικό Κωδικό 
Συµµετοχής στην κληρωση που θα τους έχει χορηγηθεί απο την 
Διοργανωτρια Εταιρία κατά τη διάρκεια της παραγγελίας των 
Σποροφύτων τους. Κάθε «Χρήστης» θα έχει δυνατότητα να Δηλώσει 
Συµµετοχή στον Διαγωνισµό, καταχωρώντας τον Ειδικό Κωδικό 
συµµετοχής στην κλήρωση περισσότερες από µια (1) φορές, και τόσες 
όσες και οι παραγγελίες Σποροφύτων, ανεξαρτήτως ύψους παραγγελίας 
σε ευρώ (€), που θα κάνει κατά τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισµού. 
  
7.  Όλες οι έγκυρες Δηλώσεις Συµµετοχής θα συγκεντρώνονται σε 
ειδικό, ενιαίο αρχείο (Excel) της Διοργανώτριας Εταιρείας και θα 
λαµβάνουν αύξοντα αριθµό, κατά την σειρά κάθε Συµµετοχής. 
 
8.    Η Κλήρωση θα πραγµατοποιηθεί ηλεκτρονικά µε τη χρήση του 
ιδίου ηλεκτρονικού συστήµατος µε το οποίο θα χρησιµοποιηθεί και για 
επικύρωση του Κωδικού Συµµετοχής, µέσω της ιστοσελίδας της 
Διοργανώτριας Εταιρίας, την Παρασκευή, 30.11.2017 και ώρα 
14:00µµ στην έδρα της Διοργανώτριας Εταιρείας, µεταξύ όλων των 
κατά τα άνω εγκύρως Συµµετεχόντων στον Διαγωνισµό - Κλήρωση, 
προκειµένου να αναδειχθούν τα καταχωρηµένα στοιχεία ενός 
Συµµετέχοντα  Χρήστη, τα οποία θα αντιστοιχούν - ανήκουν στον 
τυχερό νικητή (στο εξής ο «Νικητής»). Στη συνέχεια, προστηθέντες της 
Διοργανώτριας Εταιρείας θα επικοινωνήσουν µε το Νικητή µε αποστολή 
µηνύµατος στον αριθµό κινητού τηλεφώνου, µέσω του οποίου 
συµµετείχε στο Διαγωνισµό» (ή µε κάθε άλλο πρόσφορο µέσο, κατά 
την κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας), προκειµένου να τον 
ενηµερώσουν ότι κληρώθηκε ως Νικητής και να του γνωστοποιήσουν 
την περαιτέρω διαδικασία για την κάρπωση του Δώρου του, η οποία θα 
λάβει χώρα µε επιµέλεια της Διοργανώτριας Εταιρείας. Σε κάθε 
περίπτωση, ο χρόνος, τόπος και τρόπος παραλαβής του Δώρου από το 



Νικητή, θα γνωστοποιείται στον τελευταίο εγκαίρως από τη 
Διοργανώτρια Εταιρεία, µε κάθε πρόσφορο τρόπο.  
 
9.    Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωµα µονοµερώς και κατά την 
απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να παρατείνει ή να συντοµεύει τη 
Διάρκεια του Διαγωνισµού, υπό την προϋπόθεση ότι θα ενηµερώνει 
σχετικά τους επισκέπτες της ιστοσελίδας της, τους Χρήστες και τους 
Συµµετέχοντες στον Διαγωνισµό, µε κάθε πρόσφορο µέσο, όπως 
ενδεικτικά µέσω της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας Εταιρείας (στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση (www.agrishorticulture.com) ή/και τυχόν 
άλλων ιστοσελίδων, καθώς και της σελίδας της Διοργανώτριας εταιρίας 
στο Facebook  
 
10. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει, ανά πάσα στιγµή, 
το προσφερόµενο Δώρο µε άλλο/α της επιλογής της, µε την 
προϋπόθεση ότι θα ενηµερώνει σχετικά τους επισκέπτες της ιστοσελίδας 
της,  τους Χρήστες και Συµµετέχοντες στον Διαγωνισµό, µε κάθε 
πρόσφορο µέσο, όπως ενδεικτικά µέσω της ιστοσελίδας της 
Διοργανώτριας Εταιρείας (στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.agrishorticulture.com) ή/και τυχόν άλλων ιστοσελίδων, καθώς και 
της σελίδας της Διοργανώτριας εταιρίας στο Facebook  
 
11. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δύνανται να ανακοινώσει δηµοσίως τυχόν 
προσωπικά στοιχεία του Νικητή (λ.χ. όνοµα, επίθετο), µέσω της 
ιστοσελίδας της  ή/και µε όποιον άλλο τρόπο κρίνει πρόσφορο, εντός 
ευλόγου χρονικού διαστήµατος µετά την ως άνω Κλήρωση για την 
ανάδειξη του Νικητή, καθώς και να προβαίνουν σε οποιαδήποτε 
προωθητική ενέργεια κρίνουν απαραίτητη και να εκµεταλλεύονται 
εµπορικά το γεγονός µε οποιοδήποτε τρόπο. 
 
12.  Ρητά σηµειώνεται ότι ο Νικητής ακυρώνεται ως τέτοιος και χάνει το 
δικαίωµα στο Δώρο που κέρδισε, αν, για οποιοδήποτε λόγο και εντός 
της ορισθησοµένης από τη Διοργανώτρια Εταιρεία προθεσµίας - όχι 
µικρότερης των πέντε (5) ηµερών από τη σχετική γνωστοποίηση κατά 
τα οριζόµενα ανωτέρω – (α) δεν έχει µεταβεί στο χώρο, που θα του 
υποδειχθεί και υπογράψει τη σχετική τυχόν δήλωση Αποδοχής του 
Δώρου και των Όρων του Διαγωνισµού, προσκοµίζοντας την 
αστυνοµική του ταυτότητα και (β) δεν αποδεχτεί πλήρως του παρόντες 
όρους συµµετοχής. Με την εκπνοή της εκάστοτε προθεσµίας παραλαβής 
από το Νικητή του αντίστοιχου Δώρου του ή µε τη µη αποδοχή από το 
Νικητή των παρόντων όρων, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας 
Εταιρείας παύει να υφίσταται και η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν υπέχει ή 
αναλαµβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι του ως άνω Νικητή, που 
δεν προσήλθε να παραλάβει ή δεν παρέλαβε έγκυρα το Δώρο του ή δεν 



αποδέχτηκε τους παρόντες όρους. Σε αυτή την περίπτωση η 
διενεργηθείσα κλήρωση επαναλαµβάνεται και αναδεικνύεται νέος 
Νικήτης. Σε περίπτωση που ούτε αυτός προσέλθει να παραλάβει το 
Δώρο ή δεν αποδεχθεί τους Όρους Συµµετοχής η διαδικασία της 
Κλήρωσης επαναλαµβάνεται µέχρις ότου τελεσφορήσει η διαδικασία 
απονοµής του Δώρου σύµφωνα µε τους περιγραφόµενους όρους. 
  
13. Κατά την παραλαβή του Δώρου του, ο Νικητής ενδέχεται να 
υπογράψει σχετικό έντυπο αποδοχής του Δώρου και των παρόντων 
Όρων Συµµετοχής. Σε κάθε περίπτωση, η αποδοχή του Δώρου από το 
Νικητή προϋποθέτει και συνεπάγεται αυτόµατα ότι ο τελευταίος 
ανεπιφύλακτα αποδέχεται και συµµορφώνεται µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του παρόντος. Μπορεί να αφαιρεθεί το δικαίωµα 
συµµετοχής στον Διαγωνισµό από οποιονδήποτε Συµµετέχοντα ή να 
ακυρωθεί η Συµµετοχή του ή να µην απονεµηθεί το Δώρο στο Νικητή, 
σε περίπτωση αθέτησης κάποιου από τους όρους και τις προϋποθέσεις 
του παρόντος. 
 
14. Η συµµετοχή στον Διαγωνισµό συνεπάγεται την παροχή της ρητής 
και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε Συµµετέχοντα προς την 
Διοργανώτρια Εταιρεία, προκειµένου η τελευταία να καταχωρήσει τα 
προσωπικά του δεδοµένα σε αρχείο που θα τηρεί, σύµφωνα µε τους Ν. 
2472/1997 και  2774/1999, όπως εκάστοτε  ισχύουν και τις Αποφάσεις 
και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
Οι Συµµετέχοντες έχουν δικαίωµα εναντίωσης, τροποποίησης και 
διαγραφής των προσωπικών τους δεδοµένων κατά τις ειδικότερες 
διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας, απευθυνόµενοι γι' αυτό µε επιστολή 
τους προς την Διοργανώτρια Εταιρεία. Οι Συµµετέχοντες, µε την 
παροχή των όποιων προσωπικών τους στοιχείων, συναινούν 
ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιµοποιηθούν για τον Διαγωνισµό ή/και 
την Κλήρωση από τη Διοργανώτρια Εταιρεία, δι' αυτοµατοποιηµένων ή 
όχι µέσων, είτε από την ίδια τη Διοργανώτρια Εταιρεία, είτε µέσω 
οποιουδήποτε άλλου προσώπου, που µπορεί να διορίσει η Διοργανώτρια 
Εταιρεία, κατ’ εντολή και για λογαριασµό της, για τις ανάγκες και κατά 
το χρόνο διενέργειας και ολοκλήρωσης του Διαγωνισµού. Παράλληλα, 
η αποδοχή του Δώρου από το Νικητή αποτελεί και παροχή συναίνεσης 
και έγκρισης προς τη Διοργανώτρια Εταιρεία για χρήση των 
προσωπικών τους στοιχείων, προς το σκοπό της δηµοσιοποίησης του 
Διαγωνισµού και των αποτελεσµάτων του. Ειδικότερα, ο Νικητής του 
Διαγωνισµού 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 τον Διαγωνισµό και το 
Δώρο. Προς το σκοπό αυτό, αυτοµάτως µε τη συµµετοχή του στον 



Διαγωνισµό, ο Νικητής αποδέχεται ρητά και συναινεί ανεπιφύλακτα να 
χρησιµοποιηθούν τα προσωπικά του στοιχεία για διαφηµιστικούς 
σκοπούς µε οποιοδήποτε τρόπο διαφηµίσεως, χωρίς προηγούµενη 
συνεννόηση µαζί του και χωρίς οικονοµική ή άλλη απαίτηση από 
µέρους του έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας, µέσω ιστοσελίδας της, 
ή άλλων ιστοσελίδων, ή/και κάθε άλλου έντυπου ή/και ηλεκτρονικού 
µέσου επιλέξει η Διοργανώτρια Εταιρεία για προωθητικούς σκοπούς.     
    
15.  Η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει το δικαίωµα, µονοµερώς, να 
διακόψει ή/και να µαταιώσει τον Διαγωνισµό, να τροποποιεί 
οποιονδήποτε από τους όρους του, να µεταβάλλει τον χρόνο, τρόπο και 
τόπο διεξαγωγής του, να συντοµεύει ή να παρατείνει την διάρκεια του, 
να µεταβάλλει τον αριθµό των Νικητών ή να αλλάζει το προσφερόµενο 
Δώρο µε άλλο/α της επιλογής της (µικρότερης, ίσης ή µεγαλύτερης 
αξίας κατά την επιλογή της), σε οποιοδήποτε χρόνο ακόµα και κατά την 
Διάρκεια του Διαγωνισµού, µε την προϋπόθεση ότι θα ενηµερώνει 
σχετικά τους επισκέπτες της ιστοσελίδας της τους Χρήστες και τους 
Συµµετέχοντες στον Διαγωνισµό, µε κάθε πρόσφορο µέσο, όπως 
ενδεικτικά µε ανακοίνωση µέσω της ιστοσελίδας της (στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.agrishorticulture.com) ή/και τυχόν άλλων ιστοσελίδων. 
 
16. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν ευθύνεται για το υλικό και το 
λογισµικό ή/και για τυχόν σφάλµατα προγραµµάτων του συστήµατος 
δικτύου επικοινωνιών ή του κινητού τηλεφώνου/ ή/και άλλων 
συσκευής/ων του Χρήστη/Συµµετέχοντα, για προβλήµατα, που πιθανόν 
παρουσιαστούν στο δίκτυο ή στις διαβιβάσεις µέσω κινητού τηλεφώνου 
ή για συµµετοχές που ενδεχοµένως χαθούν, καθυστερήσουν, είναι 
άκυρες, ελλιπείς, δυσανάγνωστες ή τυχόν έχουν λάθος στοιχεία ή/και 
περιεχόµενο.  
 
17. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά µε 
καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, µαταιώσεις, αδυναµία απονοµής του 
Δώρου, εξαιτίας αργιών και εορτών, απεργιών ή άλλων συνθηκών, που 
εµποδίζουν την απονοµή ή την κάρπωση του ή άλλων πράξεων ή 
παραλείψεων, που προκαλούνται από κάθε µορφής απρόβλεπτα 
γεγονότα και συνθήκες. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρουν 
καµία ευθύνη σε περίπτωση που δεν δύνανται να τηρήσουν τις 
υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας 
βίας, πολέµου ή διαµάχης, εχθροπραξιών, ενεργειών εξωτερικού 
εχθρού, εισβολής, πολέµου, νοµοθετικής ρύθµισης, κυβερνητικής 
διαταγής ή νόµου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του 
ελέγχου της. Σε περίπτωση που η Διοργανώτρια Εταιρεία, χωρίς δική 
της υπαιτιότητα, δεν δύναται να παραδώσει το Δώρο, διατηρεί το 
δικαίωµα (και όχι την υποχρέωση) να απονείµει σε αντικατάσταση του 



Δώρου, κάποιο άλλο, ίσης ή άλλης (µικρότερης ή µεγαλύτερης) αξίας. 
 
18. Οποιοσδήποτε από τους συµµετέχοντες (ή/και Νικητές) δεν θα 
προβεί σε οποιαδήποτε δηµόσια δήλωση ή δηµοσιοποίηση οποιασδήποτε 
πληροφορίας αναφορικά µε το Δώρο στα µέσα ενηµέρωσης, δίχως την 
πρότερη έγκριση της Διοργανώτριας Εταιρείας. 
 
19. Ο Νικητής δεν έχει το δικαίωµα εξαγοράς του Δώρου του σε 
χρήµατα. Το Δώρο είναι προσωπικό και δεν µεταβιβάζεται. 
Οποιουσδήποτε φόρους, τέλη ή οποιαδήποτε δαπάνη κλπ. τυχόν 
βαρύνουν το Δώρο, τα επωµίζεται αποκλειστικά ο Νικητής, η δε 
Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεµία ευθύνη φέρει σχετικά. 
 
20. Η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και µόνο στη 
διάθεση του Δώρου ως ανωτέρω. Το δώρο δε µεταβιβάζεται. Δεν είναι 
δυνατή η εξαργύρωση του δώρου σε µετρητά ή πιστωτικό υπόλοιπο. 
Ρητά συµφωνείται ότι δεν υπάρχει καµιά δυνατότητα ανταλλαγής του 
δώρου µε άλλο δώρο ή χρήµατα. 
 
21. Τα οποιαδήποτε έξοδα σχετικά µε την απόκτηση και µεταβίβαση του 
οχήµατος στον νικητή (έξοδα µεταβίβασης, τέλη κυκλοφοράς, αριθµός 
κυκλοφορίας, µεταφορικά , έξοδα προετοιµασίας, ασφαλιστήριο κτλ), 
θα βαρύνουν αποκλειστικά τον νικητή. Η διοργανώτρια εταιρεία καθώς 
και η εταιρεία που θα διαθέσει το δώρο δεν αναλαµβάνουν το 
οποιοδήποτε κόστος προκύψει, ούτε τη διεκπεραίωση των απαραιτήτων 
διαδικασιών για την µεταβίβαση του δώρου. 
 
22. Οι Συµµετέχοντες µπορούν να επικοινωνούν µε τη Διοργανώτρια 
στο e-mail info@agris.gr για οποιαδήποτε πληροφορία/παράπονο 
σχετικά µε την διαδικασία διεξαγωγής του Διαγωνισµού. 
  
23. Το σύνολο των παρόντων Όρων Συµµετοχής βρίσκεται αναρτηµένο 
στην στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας, 
www.agrishorticulture.com. Η Δήλωση Συµµετοχής στο Διαγωνισµό 
συνιστά αµάχητο τεκµήριο ότι ο Συµµετέχων γνωρίζει και αποδέχεται 
πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες  Όρους Χρήσης καθώς και 
κάθε επιπλέον ανακοίνωση, οδηγία, όρους ή/και τροποποιήση σχετικά 
µε τους παρόντες όρους για την συµµετοχή στον Διαγωνισµό ή/και την 
κάρπωση του Δώρου, η οποία θα αναρτηθεί από τη Διοργανώτρια 
Εταιρεία στην ιστοσελίδα της ή/και θα δηµοσιευθεί µε οποιοδήποτε 
τρόπο και η οποία συµφωνείται ότι αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα των 
παρόντων όρων. Εάν οποιοσδήποτε όρος του παρόντος κριθεί 
παράνοµος ή ανίσχυρος, δεν θα επηρεάζεται η διατήρηση σε πλήρη 
ισχύ και η εφαρµογή των υπόλοιπων όρων. 



  
 


