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OΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

H ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και 

τον διακριτικό τίτλο « I.S.N. A.E.», που εδρεύει στον Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη (Θεσσαλονίκη), στην οδό Κ. 

Παλαμά αρ.2, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 143289404000, με Α.Φ.Μ. 800862892 / Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης, 

όπως νόμιμα εκπροσωπείται, (στο εξής «η Διοργανώτρια»), διοργανώνει διαγωνισμό (εφεξής ο 

«Διαγωνισμός»), στα πλαίσια της παγιωμένης φήμης της, όπως αυτή εξακολουθητικά πραγματοποιείται 

,μέσω της προώθησης πλήθους εκ των διατιθεμένων, από τα Καταστήματα που χρησιμοποιούν το 

διακριτικό γνώρισμα – εμπορικό σήμα «4all» ή/και «4coffee», προϊόντων. Ειδικότερα η διοργάνωση του 

εν λόγω Διαγωνισμού συνέχεται και συνδέεται με την επιβράβευση της διαρκούς και απαρέγκλιτης 

προτίμησης, που αναντίρρητα έχει επιδείξει το καταναλωτικό κοινό στο Δίκτυο «4all», το οποίο και με 

απόλυτη επιτυχία εφαρμόζει και διαρκώς εξελίσσει η παραπάνω εταιρία ως δικαιοπάροχος για χρονικό 

διάστημα εννέα (9) ετών, όπως το τελευταίο συμπληρώνεται την ημεροχρονολογία της 13ης Μαΐου του 

έτους 2022. Ταυτόχρονα, ο εν λόγω Διαγωνισμός συνιστά δήλωση της εταιρίας, ότι θα συνεχίσει να 

ανταποκρίνεται στις επιλογές – απαιτήσεις του αγοραστικού κοινού, κατά τρόπο πρότυπο και απολύτως 

επαρκή σε ένα ολοένα μεταβαλλόμενο καταναλωτικό περιβάλλον, το οποίο και χαρακτηρίζεται από 

διαρκώς διαμορφούμενους όρους, συνθήκες και περιστάσεις. Ακολουθούν παρακάτω οι Όροι Συμμετοχής 

του Διαγωνισμού με την εξειδίκευση και περιγραφή των δώρων και των νικητών.  

 

1] Αντικείμενο του Διαγωνισμού.  

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη, με τη διενέργεια κλήρωσης χιλίων εξήντα ενός (1061) 

νικητών, που ο καθένας από αυτούς θα κερδίσει σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα: 

 

α) Ο καθένας από τους πρώτο (1ο), δεύτερο (2ο), τρίτο (3ο), τέταρτο (4ο), πέμπτο (5ο), έκτο (6ο), έβδομο 

(7ο), όγδοο (8ο) και ένατο (9ο), νικητές, όπως η έννοια αυτού εξειδικεύεται στα άρθρα 6 και 7 του 

παρόντος, θα κερδίσει μία (1) δωροεπιταγή, ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 2.500,00), η οποία 

και αποκλειστικά θα εξαργυρωθεί στην ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία με την επωνυμία «GRECOS ΤΟURS 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (χρήση επωνυμίας στην αλλοδαπή: «GRECOS TOURS PRIVATE 

COMPANY») και τον διακριτικό τίτλο «GRECOS TOURS I.K.E.» (χρήση διακριτικού τίτλου στην αλλοδαπή: 

«GRECOS TOURS P.C.»), που εδρεύει στην οδό Δωδεκανήσου αριθμός 22 και με έδρα υποκαταστήματος 

στην οδό Ναυάρχου Κουντουριώτου αριθμός 19, με Α.Φ.Μ. 800906069 / Α’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης και 

αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 144621806000, όπως νόμιμα εκπροσωπείται. Η έννοια της εξαργύρωσης συνιστά την 

παροχή, εκ μέρους της παραπάνω εταιρίας, ταξιδιωτικής υπηρεσίας, όπως η τελευταία περαιτέρω 

εξειδικεύεται στη διενέργεια ενός ταξιδιού με προορισμό χώρα του εξωτερικού. Σημειώνεται και ρητά 

υπογραμμίζεται στο παρόν σημείο ότι ο καταμερισμός – κατανομή του ποσού των δύο χιλιάδων 

πεντακοσίων ευρώ (€ 2.500,00), ανά μορφή και είδος δαπάνης συμπεριλαμβανομένης αυτής στη 

διαδικασία εκτέλεσης και πραγμάτωσης του ταξιδιού (π.χ. κόστος μετάβασης, κόστος διαμονής κ.λπ.) και 

η αντίστοιχη ενημέρωση κάθε νικητή περί αυτού θα γίνει από την παραπάνω ιδιωτική κεφαλαιουχική 

εταιρία, πάντα σε συνδυασμό και προς εξυπηρέτηση της επιλογής κάθε νικητή, ως προς τη χώρα 

εξωτερικού προορισμού του ταξιδιού. Το χρηματικό ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 

2.500,00) της προαναφερόμενης δωροεπιταγής είναι μη κυμαινόμενο, σταθερό και αμετάβλητο, μη 

δυνάμενο να μειωθεί σε κάθε περίπτωση, ο, δε, έκαστος νικητής διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει τη 

διενέργεια ταξιδιού σε χώρα του εξωτερικού, το οποίο και να υπερβαίνει, ως προς το συνολικό του 

κόστος, το ανωτέρω προσδιοριζόμενο ποσό, καταβάλλοντας, όμως, με δική του ευθύνη, την προκύπτουσα 

χρηματική διαφορά. Χρόνος λήξης της ως άνω δωροεπιταγής, ορίζεται η ημεροχρονολογία της 1ης 

Σεπτεμβρίου του έτους 2023, υπό την έννοια ότι, έως την έλευση της παραπάνω ημεροχρονολογίας, 

έκαστος νικητής θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη διενέργεια του εν λόγω ταξιδιού, δηλαδή να έχει 

συντελεστεί και η επιστροφή στον τόπο κατοικίας/διαμονής του.  

 

β) Ο καθένας από τους δέκατο (10ο), ενδέκατο (11ο), δωδέκατο (12ο), δέκατο τρίτο (13ο), δέκατο τέταρτο 

(14ο), δέκατο πέμπτο (15ο), δέκατο έκτο (16ο), δέκατο έβδομο (17ο) και δέκατο όγδοο (18ο), νικητές, όπως 

η έννοια αυτού εξειδικεύεται στα άρθρα 6 και 7 του παρόντος, θα κερδίσει μία (1) δωροεπιταγή, ποσού 

χιλίων ευρώ (€ 1.000,00), η οποία και αποκλειστικά θα εξαργυρωθεί στην ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία 

με την επωνυμία «GRECOS ΤΟURS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (χρήση επωνυμίας στην αλλοδαπή: 
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«GRECOS TOURS PRIVATE COMPANY») και τον διακριτικό τίτλο «GRECOS TOURS I.K.E.» (χρήση διακριτικού 

τίτλου στην αλλοδαπή: «GRECOS TOURS P.C.»), που εδρεύει στην οδό Δωδεκανήσου αριθμός 22 και με 

έδρα υποκαταστήματος στην οδό Ναυάρχου Κουντουριώτου αριθμός 19, με Α.Φ.Μ. 800906069 / Α’ Δ.Ο.Υ. 

Θεσσαλονίκης και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 144621806000, όπως νόμιμα εκπροσωπείται. Η έννοια της 

εξαργύρωσης συνιστά την παροχή, εκ μέρους της παραπάνω εταιρίας, ταξιδιωτικής υπηρεσίας, όπως η 

τελευταία περαιτέρω εξειδικεύεται στη διενέργεια ενός ταξιδιού σε, εντός της Ελλάδας, ευρισκόμενο 

προορισμό. Σημειώνεται και ρητά υπογραμμίζεται στο παρόν σημείο ότι ο καταμερισμός – κατανομή του 

ποσού των χιλίων ευρώ (€ 1.000,00), ανά μορφή και είδος δαπάνης, συμπεριλαμβανομένης αυτής στη 

διαδικασία εκτέλεσης και πραγματοποίησης του ταξιδιού (π.χ. κόστος μετάβασης, αριθμός και κόστος 

ημερών διαμονής κ.λπ.) και η αντίστοιχη ενημέρωση κάθε νικητή περί αυτού θα γίνει από την παραπάνω 

ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία, πάντα σε συνδυασμό και προς εξυπηρέτηση της επιλογής κάθε νικητή, 

ως προς τoν, εντός της Ελλάδας, τόπο προορισμού του ταξιδιού. Το χρηματικό ποσό των χιλίων ευρώ (€ 

1.000,00) της προαναφερόμενης δωροεπιταγής είναι μη κυμαινόμενο, σταθερό και αμετάβλητο, μη 

δυνάμενο να μειωθεί σε κάθε περίπτωση, ο, δε, έκαστος νικητής διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει τη 

διενέργεια ταξιδιού σε τόπο εσωτερικού προορισμού, δηλαδή εντός της Ελλάδας, το οποίο και να 

υπερβαίνει, ως προς το συνολικό του κόστος, το ανωτέρω προσδιοριζόμενο ποσό, καταβάλλοντας, όμως, 

με δική του ευθύνη, την προκύπτουσα χρηματική διαφορά. Χρόνος λήξης της ως άνω δωροεπιταγής, 

ορίζεται η ημεροχρονολογία της 1ης Σεπτεμβρίου του έτους 2023, υπό την έννοια ότι, έως την έλευση της 

παραπάνω ημεροχρονολογίας, έκαστος νικητής θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη διενέργεια του εν λόγω 

ταξιδιού, δηλαδή να έχει συντελεστεί και η επιστροφή στον τόπο κατοικίας/διαμονής του.  

 

γ) Ο καθένας από τους δέκατο ένατο (19ο), εικοστό (20ο), εικοστό πρώτο (21ο), εικοστό δεύτερο (22ο), 

εικοστό τρίτο (23ο), εικοστό τέταρτο (24ο), εικοστό πέμπτο (25ο), εικοστό έκτο (26ο) και εικοστό έβδομο 

(27ο), νικητές, όπως η έννοια αυτών εξειδικεύεται στα άρθρα 6 και 7 του παρόντος, θα κερδίσει ένα (1) 

κινητό τηλέφωνο της εταιρίας SAMSUNG (με απόδοση στην Ελληνική Γλώσσα: ΣΑΜΣΟΥΝΓΚ), λειτουργικού 

συστήματος “Android” (με απόδοση στην Ελληνική Γλώσσα: ΑΝΤΡΟΙΝΤ), τύπου «Samsung Galaxy S21 FE 

6GB/128GB Graphite» (με απόδοση στην Ελληνική Γλώσσα: ΣΑΜΣΟΥΝΓΚ ΓΚΑΛΑΞΙ ΕΣ21 ΕΦ Η 6ΤΖΙ ΜΠΙ/128 

ΤΖΙ ΜΠΙ ΓΚΡΑΦΑΪΤ), με Κωδικό Μοντέλου SM – G990BZADEUE, χρώματος γραφίτη (Graphite), με διαγώνιο 

και τύπο οθόνης, αντίστοιχα, 6,4’’ και FHD+, μνήμη RAM/ROM: 66GB/128GB, ανάλυση οθόνης 2340 Χ 

1080 pixels (εικονοστοιχεία), βάρους εκατόν εβδομήντα επτά γραμμαρίων (177gr), διαστάσεων (Υ x Φ x Π 

σε χιλιοστά) 155,7mm x 74,5mm x 7,9mm, με συνδεσιμότητα 5G. 

 

δ) O καθένας από τους εικοστό όγδοο (28ο), εικοστό ένατο (29ο), τριακοστό (30ο), τριακοστό πρώτο (31ο), 

τριακοστό δεύτερο (32ο), τριακοστό τρίτο (33ο), τριακοστό τέταρτο (34ο), τριακοστό πέμπτο (35ο) και 

τριακοστό έκτο (36ο), νικητές, όπως η έννοια αυτών εξειδικεύεται στα άρθρα 6 και 7 του παρόντος, θα 

κερδίσει έναν (1) φορητό υπολογιστή – ταμπλέτα (TABLET), της εταιρίας SAMSUNG (με απόδοση στην 

Ελληνική Γλώσσα: ΣΑΜΣΟΥΝΓΚ), λειτουργικού συστήματος “Android” (με απόδοση στην Ελληνική Γλώσσα: 

ΑΝΤΡΟΙΝΤ), τύπου «Samsung Galaxy Tab S7 FE (12,4’’, Wi – Fi) Black» [με απόδοση στην Ελληνική Γλώσσα: 

ΣΑΜΣΟΥΝΓΚ ΓΚΑΛΑΞΙ ΤΑΜΠ ΕΣ7 ΕΦ Η (12,4’’, ΓΟΥΑΙ ΦΑΙ) ΜΠΛΑΚ], με Κωδικό Μοντέλου SM-

T733NZKAEUE, χρώματος μαύρου (Black), με διαγώνιο και τύπο οθόνης, αντίστοιχα, 12,4’’ και TFT, μνήμη 

RAM/ROM: 4GB/64GB, ανάλυση οθόνης 2560 Χ 1600 pixels (εικονοστοιχεία), βάρους εξακοσίων δέκα 

γραμμαρίων (610gr), διαστάσεων (Υ x Φ x Π σε χιλιοστά) 185,00mm x 284,8mm x 6,3mm, με 

συνδεσιμότητα τεχνολογίας ασύρματης δικτύωσης (Wi-Fi). 

 

ε) Ο καθένας από τους τριακοστό έβδομο (37ο), τριακοστό όγδοο (38ο), τριακοστό ένατο (39ο), 

τεσσαρακοστό (40ο), τεσσαρακοστό πρώτο (41ο), τεσσαρακοστό δεύτερο (42ο), τεσσαρακοστό τρίτο (43ο), 

τεσσαρακοστό τέταρτο (44ο) και τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο), νικητές, όπως η έννοια αυτών εξειδικεύεται 

στα άρθρα 6 και 7 του παρόντος, θα κερδίσει μία (1) τηλεόραση της εταιρίας SAMSUNG (με απόδοση στην 

Ελληνική Γλώσσα: ΣΑΜΣΟΥΝΓΚ), τύπου «Samsung 50" AU7172 UHD 4K Smart TV» (με απόδοση στην 

Ελληνική Γλώσσα: ΣΑΜΣΟΥΝΓΚ 50’’ ΕΙ ΓΙΟΥ7172 ΓΙΟΥ ΕΙΤΖ ΝΤΙ 4ΚΕΙ ΣΜΑΡΤ ΤΙ – ΒΙ) , με Κωδικό Μοντέλου 

UE50AU7172UXXH, χρώματος σκούρου – γκρι – ανθρακί (titan gray), με διαγώνιο και τύπο οθόνης 

αντίστοιχα, 50’’ και LED, ανάλυση οθόνης 3840 Χ 2160 pixels (εικονοστοιχεία), διαστάσεις της συσκευής 

της τηλεόρασης με τη βάση αυτής (Π x Υ x Β σε χιλιοστά) 1.116,80mm x 719,1mm x 250,2mm, βάρους της 
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εν λόγω συσκευής της τηλεόρασης, συμπεριλαμβανομένης της βάσης αυτής, έντεκα κιλών και εξήντα 

γραμμαρίων (11,60Kg). 

 

στ) Ο καθένας από τους τεσσαρακοστό έκτο (46ο), τεσσαρακοστό έβδομο (47ο), τεσσαρακοστό όγδοο 

(48ο), τεσσαρακοστό ένατο (49ο), πεντηκοστό (50ο), πεντηκοστό πρώτο (51ο), πεντηκοστό δεύτερο (52ο), 

πεντηκοστό τρίτο (53ο) και πεντηκοστό τέταρτο (54ο), νικητές, όπως η έννοια αυτών εξειδικεύεται στα 

άρθρα 6 και 7 του παρόντος, θα κερδίσει μία (1) ολική υποτροφία, που θα αφορά δύο (2) έτη φοίτησής 

του σε ειδικότητα, από τις αντίστοιχες υφιστάμενες συνολικής διάρκειας διετούς φοίτησης, που παρέχει 

στα προγράμματα σπουδών της, η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με Α.Φ.Μ. 094297558 / Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στην 

Θεσσαλονίκη, στην οδό Ερμού αριθμ. 45 και εκπροσωπείται νόμιμα, όπως οι εν λόγω υφιστάμενες 

ειδικότητες περιγράφονται στην ιστοσελίδα, υπό το όνομα χώρου www.iekdelta360.gr. 

 

ζ) Ο καθένας από τους, πεντηκοστό πέμπτο (55ο), πεντηκοστό έκτο (56ο), πεντηκοστό έβδομο (57ο), 

πεντηκοστό όγδοο (58ο), πεντηκοστό ένατο (59ο), εξηκοστό (60ο), εξηκοστό πρώτο (61ο), εξηκοστό δεύτερο 

(62ο), εξηκοστό τρίτο (63ο) και εξηκοστό τέταρτο (64ο), νικητές, όπως η έννοια αυτών εξειδικεύεται στα 

άρθρα 6 και 7 του παρόντος, θα κερδίσει μία (1) ετήσια υποτροφία, που αποκλειστικά θα αφορά το πρώτο 

έτος φοίτησής του σε ειδικότητα, από τις αντίστοιχες υφιστάμενες συνολικής διάρκειας διετούς φοίτησης, 

που παρέχει στα προγράμματα σπουδών της, η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με Α.Φ.Μ. 094297558 / Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης, που 

εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Ερμού αριθμ. 45 και εκπροσωπείται νόμιμα, όπως οι εν λόγω 

υφιστάμενες ειδικότητες περιγράφονται στην ιστοσελίδα, υπό το όνομα χώρου www.iekdelta360.gr. 

 

η) Ο καθένας από τους, εξηκοστό πέμπτο (65ο), εξηκοστό έκτο (66ο), εξηκοστό έβδομο (67ο), εξηκοστό 

όγδοο (68ο), εξηκοστό ένατο (69ο), εβδομηκοστό (70ο), εβδομηκοστό πρώτο (71ο), εβδομηκοστό δεύτερο 

(72ο), εβδομηκοστό τρίτο (73ο) και εβδομηκοστό τέταρτο (74ο), νικητές, όπως η έννοια αυτών 

εξειδικεύεται στα άρθρα 6 και 7 του παρόντος, θα κερδίσει μία (1) δυνατότητα επιμόρφωσης και 

κατάρτισης ενηλίκου, μέσω παρακολούθησης σεμιναρίου σε υφιστάμενες ειδικότητες των 

πιστοποιημένων «Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2» (Κ.Δ.Β.Μ.2), όπως τα τελευταία λειτουργούν, 

υπό την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με 

Α.Φ.Μ. 094297558 / Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Ερμού αριθμ. 

45 και εκπροσωπείται νόμιμα, οι οποίες εν λόγω επιμορφωτικές, μέσω παρακολούθησης σεμιναρίου, 

δυνατότητες περιγράφονται στην ιστοσελίδα, υπό το όνομα χώρου www.iekdelta360.gr. 

 

θ) Ο καθένας από τους επόμενους, από τον εβδομηκοστό πέμπτο (από τον 75ο) έως και τον εκατοστό τρίτο 

(έως και τον 103ο), νικητές, όπως η έννοια αυτών εξειδικεύεται στα άρθρα 6 και 7 του παρόντος, θα 

κερδίσει μία (1) αυτόματη μηχανή παρασκευής κρύων και ζεστών ροφημάτων καφέ τύπου espresso, υπό 

την εμπορική ονομασία «ΜΗΧΑΝΗ ESPRESSO ILLY», με Κωδικό Μοντέλου «Francis Francis Χ7.1 Κόκκινη με 

54 κάψουλες (2 Classico & 1 Intenso)», κόκκινου χρώματος, με ακροφύσιο για την παρασκευή 

αφρογάλακτος, ισχύος 1.200W, τάσεως 230V, βάρους έξι κιλών (6Kg) και διαστάσεων πλάτους 28εκ., 

μήκους 28εκ. και ύψους 31εκ. 

 

ι) Ο καθένας από τους επόμενους, από τον εκατοστό τέταρτο (από τον 104ο) έως και τον εκατοστό 

ογδοηκοστό δεύτερο (έως και τον 182ο), νικητές, όπως η έννοια αυτών εξειδικεύεται στα άρθρα 6 και 7 

του παρόντος, θα κερδίσει ένα (1) ηλεκτρικό πατίνι από υλικό κατασκευής αλουμινίου, βάρους επτάμισι 

κιλών (7,5Kg), με μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο εκατόν τριάντα πέντε κιλών (135Kg), ισχύος ηλεκτρικού 

κινητήρα 180W, τάσεως ηλεκτρικού φορτιστή 29,4V, με μέγιστη αυτονομία, πάντα προϋποτιθέμενης της 

πλήρους φόρτισης αυτού, διάνυσης απόστασης περίπου δέκα χιλιομέτρων (10Km), υπό φορτίο βάρους 

εξήντα κιλών (60Kg), με μέγιστη αναπτυσσόμενη ταχύτητα είκοσι πέντε χιλιομέτρων ανά ώρα (25Km/h), 

διαστάσεων του εν λόγω πατινιού σε θέση – κατάσταση χρήσης (ανοικτό) 885mm x 435mm x 1070mm.  

 

κ) Ο καθένας από τους επόμενους, από τον εκατοστό ογδοηκοστό τρίτο (από τον 183ο) έως και τον 

χιλιοστό εξηκοστό πρώτο (έως και τον 1.061ο), νικητές, όπως η έννοια αυτών εξειδικεύεται στα άρθρα 6 

http://www.iekdelta360.gr/
http://www.iekdelta360.gr/
http://www.iekdelta360.gr/
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και 7 του παρόντος, θα κερδίσει ένα (1) Δώρο, το οποίο και θα συνίσταται στην υλοποίηση της ενέργειας, 

υπό το όνομα «ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ». Η ανωτέρω οριζόμενη ενέργεια πραγματοποιείται, μέσω 

της δωρεάν εξυπηρέτησης των εν λόγω νικητών (καταναλωτών), αναφορικά με την εκτέλεση της 

προτίμησης εκάστου εξ αυτών, να επιλέγει, δηλαδή, δωρεάν για έναν (1) μήνα και αποκλειστικά μία (1) 

φορά κάθε ημέρα του εν λόγω μήνα, ένα (1) ρόφημα καφέ, οποιουδήποτε τύπου διαδικασίας 

παρασκευής (κρύου ή ζεστού) αυτού και περιεχομένου του εν λόγω ροφήματος σε ποτήρι ανεξαρτήτως 

ποσότητας, χωρητικότητας και μεγέθους (είτε normal size είτε XL size). Η ως άνω προσδιοριζόμενη 

ενέργεια, για κάθε νικητή – καταναλωτή, θα λαμβάνει χώρα και θα εκτελείται από το Κατάστημα του 

Δικτύου «4all», το οποίο και θα έχει συμπληρώσει ο νικητής (καταναλωτής) στο αντίστοιχο πεδίο του 

αναφερόμενου, στο άρθρο 5 του παρόντος, έντυπου χάρτινου αποκόμματος. Υπογραμμίζεται το γεγονός 

ότι, προς εκπλήρωση της επιθυμίας εκάστου των ανωτέρω νικητών (καταναλωτών), αυτός μπορεί να 

επιλέξει οποιονδήποτε από τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 

έτους 2022, σχετικά με την εκτέλεση της προσωποποιημένης, σε αυτόν, προπεριγραφόμενης ενέργειας, 

υπό το όνομα «ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ». 

 

Οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις του διενεργηθησόμενου Διαγωνισμού περιγράφονται διεξοδικά στα 

κατωτέρω οριζόμενα, υπό στοιχείο 2, 3, 4, 5, 6 και 7 άρθρα του παρόντος. 

  

2] Διάρκεια του Διαγωνισμού. 

Ως διάρκεια διεξαγωγής και πραγματοποίησης του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 1η 

Απριλίου του έτους 2022 και ώρα 06:00 π.μ. (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 30η 

Ιουνίου του έτους 2022 και ώρα 23:59 μ.μ. (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού). 

 

3] Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 

Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλα τα πρόσωπα, που έχουν τη μόνιμη ή κύρια κατοικία ή τη 

συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα και αθροιστικά έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της 

ηλικίας τους και επιπλέον τα πρόσωπα, που έχουν τη μόνιμη ή κύρια κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους 

στην Ελλάδα, τα οποία έχουν συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15ο) έτος της ηλικίας τους, όπου και 

τεκμαίρεται ότι συμμετέχουν έχοντας λάβει την προηγούμενη συναίνεση των προσώπων, που ασκούν 

κατά νόμο τη γονική μέριμνα άλλως την επιμέλεια αυτών, ρητώς οριζομένου, ότι σε περίπτωση ρητής 

άρνησης των γονέων/κηδεμόνων να συμμετάσχει κάποιος ανήλικος στο διαγωνισμό θα επέρχεται 

ακύρωση της συμμετοχής του. Στο παρόν σημείο, κατά πάγια τακτική της Διοργανώτριας και προς 

απόλυτη δική της συμμόρφωση στο προστατευτικό, για τους ανηλίκους, πλέγμα της κείμενης νομοθεσίας, 

ρητά υπογραμμίζεται το γεγονός ότι απαγορεύεται απολύτως η όποια θεώρηση ή/και πλήρωση της 

έννοιας της συμμετοχής, στον Διαγωνισμό, ανηλίκου ατόμου, δηλαδή ατόμου, το οποίο δεν έχει 

συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του, στην περίπτωση που η εν λόγω συμμετοχή 

άπτεται ή συνδέεται, καθ΄οιονδήποτε τρόπο, λόγο ή αιτία, με προϊόντα αλκοόλ ή/και καπνικά είτε 

μεμονωμένα είτε συνδυαστικά.  

 

4] Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. 

Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται αυτοδίκαια όσοι εμπίπτουν στις κάτωθι περιοριστικά απαριθμούμενες 

περιπτώσεις: α) Οι μέτοχοι, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντες Σύμβουλοι και νόμιμοι 

εκπρόσωποι της Διοργανώτριας, β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού και οι σύζυγοι των ανωτέρω 

προσώπων, γ) οι απασχολούμενοι υπάλληλοι στη νόμιμη έδρα της Διοργανώτριας, δ) οι ιδιοκτήτες 

επιχειρήσεων ενταγμένων στο σύστημα δικαιόχρησης – franchise της Διοργανώτριας, που φέρουν το 

εμπορικό σήμα «4all» ή/και «4coffee», στην περίπτωση, δε, που οι ανωτέρω επιχειρήσεις ανήκουν σε 

νομικά πρόσωπα, οι τυχόν εταίροι, διαχειριστές, νόμιμοι εκπρόσωποι, μέτοχοι, μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου ή/και διευθύνοντες σύμβουλοι αυτών, ε) οι απασχολούμενοι υπάλληλοι – μισθωτοί στα 

καταστήματα των υπό στοιχείο δ’ αναφερόμενων επιχειρήσεων, αποκλειστικά και μόνο σε ό,τι αφορά τη 

συμμετοχή τους στο κατάστημα που παρέχουν την εργασία τους και τέλος στ) όλα τα άτομα – πρόσωπα, 

τα οποία και δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους, πάντα, δε, σε 

συνδυασμό με τα λοιπά οριζόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος και εφόσον η συμμετοχή τους συνδυάζεται 
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με την αγορά ή οποιαδήποτε διάθεση σε αυτά, προϊόντων αλκοόλ ή/και καπνικών είτε μεμονωμένα είτε 

συνδυαστικά.  

Στο Διαγωνισμό συμμετέχουν όλα τα, εντός της Ελλάδας, ευρισκόμενα καταστήματα, που φέρουν στην 

προμετωπίδα τους την ένδειξη «4all» ή/και «4coffee».  

 

5] Τρόπος – Διαδικασία Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 

Ο υποψήφιος πελάτης/καταναλωτής, προσερχόμενος σε επιχείρηση – κατάστημα λιανικής διάθεσης 

προϊόντων, που φέρει στην προμετωπίδα του την ένδειξη «4all» ή/και «4coffee» και εφόσον επιλέξει να 

αγοράσει αυτοβούλως οποιοδήποτε προϊόν, το οποίο και φέρει στον σχετικό χώρο ή σημείο (λ.χ. ράφι, 

προθήκη, βιτρίνα, ψυγείο κ.λπ.) εναπόθεσης ή τοποθέτησής του την οικεία έγχαρτη – έγγραφη ένδειξη – 

σήμανση, η οποία οπωσδήποτε αποτυπώνει και συμπεριλαμβάνει τη φράση «ΕΠΙΛΕΞΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ & 

ΜΠΕΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ» ή/και οποιοδήποτε ρόφημα τυχόν παρασκευάζεται εντός του “Πόστου Μπαρ 

Επιχείρησης/Καταστήματος του Δικτύου «4all»”, συμπεριλαμβανομένων όλων των τύπων ροφημάτων 

καφέ, γρανίτας, σοκολάτας, τσαγιού, φυσικού χυμού, κ.λπ., οποιουδήποτε τύπου παρασκευής (κρύου ή 

ζεστού), ανεξαρτήτως ποσότητας, χωρητικότητας και μεγέθους ποτηριού (είτε normal είτε XL size), όπως 

σε κάθε αντίστοιχο “Πόστο Μπαρ” του Δικτύου θα αποτυπώνεται και θα συμπεριλαμβάνεται η φράση 

«ΕΠΙΛΕΞΕ ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΣΟΥ ΡΟΦΗΜΑ & ΜΠΕΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ» ή/και οποιοδήποτε από τα 

«ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ», δύναται να συμπληρώσει, για κάθε μία αγορά του καθενός από τα παραπάνω 

προϊόντα, συγκεκριμένο έντυπο χάρτινο απόκομμα (στο εφεξής το «κουπόνι»), εν συνεχεία να το 

τοποθετήσει σε κουτί που θα φέρει χαραμάδα στο πάνω μέρος του και θα είναι ήδη τοποθετημένο στο εν 

λόγω κατάστημα, ώστε να λάβει μέρος στην κλήρωση για τα κάτωθι περιγραφόμενα δώρα. Τα «ΛΟΙΠΑ 

ΠΡΟΪΌΝΤΑ» συνιστούν προϊόντα, τα οποία, εφόσον επιλεγούν προς αγορά από τον υποψήφιο 

πελάτη/καταναλωτή, χορηγούν αυτοδίκαια και ισάριθμα, προς τα τυχόν επιλεγόμενα προϊόντα, 

δικαιώματα συμμετοχής του στον Διαγωνισμό, μέσω εκτέλεσης αυτοματοποιημένης εντολής περί 

καταγραφής του αριθμού των εν λόγω δικαιωμάτων, τα οποία και σχετίζονται με την έκδοση του 

παρακάτω περιγραφόμενου κουπονιού. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του δικαιώματος συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι ο κάθε 

υποψήφιος συμμετέχων / υποψήφια συμμετέχουσα να έχει συμπληρώσει όλα τα πεδία, που βρίσκονται 

στο εκάστοτε κουπόνι και ιδίως αθροιστικά να γράψει το ονοματεπώνυμό του, να συμπληρώσει το 

τηλέφωνο επικοινωνίας, να αναφέρει το e-mail επικοινωνίας, την ηλικία του και να καταγράψει τη 

διεύθυνση του καταστήματος «4all» ή/και «4coffee», στο οποίο προσήλθε και πραγματοποίησε την 

αγορά των παραπάνω προϊόντων. Μόνον η πλήρης, προς όλα τα ανωτέρω και εκ μέρους του εκάστου 

συμμετέχοντος / εκάστης συμμετέχουσας στο Διαγωνισμό, συμμόρφωση, είναι απόλυτα ικανή να 

προσδώσει στο έντυπο χάρτινο απόκομμα («κουπόνι») το χαρακτηρισμό του ως έγκυρο.  

 

6] Δώρα του Διαγωνισμού. 

Τα δώρα για καθέναν από τους χίλιους εξήντα έναν (1.061) νικητές είναι τα ακόλουθα:  

Α) «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΩΡΩΝ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α’» 

α) Ο καθένας από τους πρώτο (1ο), δεύτερο (2ο), τρίτο (3ο), τέταρτο (4ο), πέμπτο (5ο), έκτο (6ο), έβδομο 

(7ο), όγδοο (8ο) και ένατο (9ο), νικητές (συνολικά 9 νικητές), όπως η έννοια αυτού περαιτέρω εξειδικεύεται 

στο άρθρο 7 του παρόντος, θα κερδίσει το πρώτο (1ο) Δώρο, δηλαδή μία (1) δωροεπιταγή, ποσού δύο 

χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 2.500,00), η οποία και αποκλειστικά θα εξαργυρωθεί στην ιδιωτική 

κεφαλαιουχική εταιρία με την επωνυμία «GRECOS ΤΟURS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (χρήση 

επωνυμίας στην αλλοδαπή: «GRECOS TOURS PRIVATE COMPANY») και τον διακριτικό τίτλο «GRECOS 

TOURS I.K.E.» (χρήση διακριτικού τίτλου στην αλλοδαπή: «GRECOS TOURS P.C.»), που εδρεύει στην οδό 

Δωδεκανήσου αριθμός 22 και με έδρα υποκαταστήματος στην οδό Ναυάρχου Κουντουριώτου αριθμός 19, 

με Α.Φ.Μ. 800906069 / Α’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 144621806000, όπως νόμιμα 

εκπροσωπείται. Η έννοια της εξαργύρωσης συνιστά την παροχή, εκ μέρους της παραπάνω εταιρίας, 

ταξιδιωτικής υπηρεσίας, όπως η τελευταία περαιτέρω εξειδικεύεται στη διενέργεια ενός ταξιδιού με 

προορισμό χώρα του εξωτερικού. Σημειώνεται και ρητά υπογραμμίζεται στο παρόν σημείο ότι ο 

καταμερισμός – κατανομή του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 2.500,00), ανά μορφή και 

είδος δαπάνης συμπεριλαμβανομένης αυτής στη διαδικασία εκτέλεσης και πραγμάτωσης του ταξιδιού 

(π.χ. κόστος μετάβασης, κόστος διαμονής κ.λπ.) και η αντίστοιχη ενημέρωση κάθε νικητή περί αυτού θα 
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γίνει από την παραπάνω ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία, πάντα σε συνδυασμό και προς εξυπηρέτηση της 

επιλογής κάθε νικητή, ως προς τη χώρα εξωτερικού προορισμού του ταξιδιού. Το χρηματικό ποσό των δύο 

χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 2.500,00) της προαναφερόμενης δωροεπιταγής είναι μη κυμαινόμενο, 

σταθερό και αμετάβλητο, μη δυνάμενο να μειωθεί σε κάθε περίπτωση, ο, δε, έκαστος νικητής διατηρεί το 

δικαίωμα να επιλέξει τη διενέργεια ταξιδιού σε χώρα του εξωτερικού, το οποίο και να υπερβαίνει, ως 

προς το συνολικό του κόστος, το ανωτέρω προσδιοριζόμενο ποσό, καταβάλλοντας, όμως, με δική του 

ευθύνη, την προκύπτουσα χρηματική διαφορά. Χρόνος λήξης της ως άνω δωροεπιταγής, ορίζεται η 

ημεροχρονολογία της 1ης Σεπτεμβρίου του έτους 2023, υπό την έννοια ότι, έως την έλευση της παραπάνω 

ημεροχρονολογίας, έκαστος νικητής θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη διενέργεια του εν λόγω ταξιδιού, 

δηλαδή να έχει συντελεστεί και η επιστροφή στον τόπο κατοικίας/διαμονής του.  

 

β) Ο καθένας από τους δέκατο (10ο), ενδέκατο (11ο), δωδέκατο (12ο), δέκατο τρίτο (13ο), δέκατο τέταρτο 

(14ο), δέκατο πέμπτο (15ο), δέκατο έκτο (16ο), δέκατο έβδομο (17ο) και δέκατο όγδοο (18ο), νικητές 

(συνολικά 9 νικητές), όπως η έννοια αυτού περαιτέρω εξειδικεύεται στο άρθρο 7 του παρόντος, θα 

κερδίσει το δεύτερο (2ο) Δώρο, μία (1) δωροεπιταγή, ποσού χιλίων ευρώ (€ 1.000,00), η οποία και 

αποκλειστικά θα εξαργυρωθεί στην ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία με την επωνυμία «GRECOS ΤΟURS 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (χρήση επωνυμίας στην αλλοδαπή: «GRECOS TOURS PRIVATE 

COMPANY») και τον διακριτικό τίτλο «GRECOS TOURS I.K.E.» (χρήση διακριτικού τίτλου στην αλλοδαπή: 

«GRECOS TOURS P.C.»), που εδρεύει στην οδό Δωδεκανήσου αριθμός 22 και με έδρα υποκαταστήματος 

στην οδό Ναυάρχου Κουντουριώτου αριθμός 19, με Α.Φ.Μ. 800906069 / Α’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης και 

αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 144621806000, όπως νόμιμα εκπροσωπείται. Η έννοια της εξαργύρωσης συνιστά την 

παροχή, εκ μέρους της παραπάνω εταιρίας, ταξιδιωτικής υπηρεσίας, όπως η τελευταία περαιτέρω 

εξειδικεύεται στη διενέργεια ενός ταξιδιού σε, εντός της Ελλάδας, ευρισκόμενο προορισμό. Σημειώνεται 

και ρητά υπογραμμίζεται στο παρόν σημείο ότι ο καταμερισμός – κατανομή του ποσού των χιλίων ευρώ (€ 

1.000,00), ανά μορφή και είδος δαπάνης, συμπεριλαμβανομένης αυτής στη διαδικασία εκτέλεσης και 

πραγμάτωσης του ταξιδιού (π.χ. κόστος μετάβασης, αριθμός και κόστος ημερών διαμονής κ.λπ.) και η 

αντίστοιχη ενημέρωση κάθε νικητή περί αυτού θα γίνει από την παραπάνω ιδιωτική κεφαλαιουχική 

εταιρία, πάντα σε συνδυασμό και προς εξυπηρέτηση της επιλογής κάθε νικητή, ως προς τoν, εντός της 

Ελλάδας, τόπο προορισμού του ταξιδιού. Το χρηματικό ποσό των χιλίων ευρώ (€ 1.000,00) της 

προαναφερόμενης δωροεπιταγής είναι μη κυμαινόμενο, σταθερό και αμετάβλητο, μη δυνάμενο να 

μειωθεί σε κάθε περίπτωση, ο, δε, έκαστος νικητής διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει τη διενέργεια 

ταξιδιού σε τόπο εσωτερικού προορισμού, δηλαδή εντός της Ελλλάδας, το οποίο και να υπερβαίνει, ως 

προς το συνολικό του κόστος, το ανωτέρω προσδιοριζόμενο ποσό, καταβάλλοντας, όμως, με δική του 

ευθύνη, την προκύπτουσα χρηματική διαφορά. Χρόνος λήξης της ως άνω δωροεπιταγής, ορίζεται η 

ημεροχρονολογία της 1ης Σεπτεμβρίου του έτους 2023, υπό την έννοια ότι, έως την έλευση της παραπάνω 

ημεροχρονολογίας, έκαστος νικητής θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη διενέργεια του εν λόγω ταξιδιού, 

δηλαδή να έχει συντελεστεί και η επιστροφή στον τόπο κατοικίας/διαμονής του.  

 

γ) Ο καθένας από τους δέκατο ένατο (19ο), εικοστό (20ο), εικοστό πρώτο (21ο), εικοστό δεύτερο (22ο), 

εικοστό τρίτο (23ο), εικοστό τέταρτο (24ο), εικοστό πέμπτο (25ο), εικοστό έκτο (26ο) και εικοστό έβδομο 

(27ο), νικητές (συνολικά 9 νικητές), όπως η έννοια αυτών περαιτέρω εξειδικεύεται στο άρθρο 7 του 

παρόντος, θα κερδίσει το τρίτο (3ο) Δώρο, δηλαδή ένα (1) κινητό τηλέφωνο της εταιρίας SAMSUNG (με 

απόδοση στην Ελληνική Γλώσσα: ΣΑΜΣΟΥΝΓΚ), λειτουργικού συστήματος “Android” (με απόδοση στην 

Ελληνική Γλώσσα: ΑΝΤΡΟΙΝΤ), τύπου «Samsung Galaxy S21 FE 6GB/128GB Graphite» (με απόδοση στην 

Ελληνική Γλώσσα: ΣΑΜΣΟΥΝΓΚ ΓΚΑΛΑΞΙ ΕΣ21 ΕΦ Η 6ΤΖΙ ΜΠΙ/128 ΤΖΙ ΜΠΙ ΓΚΡΑΦΑΙΤ), με Κωδικό 

Μοντέλου SM – G990BZADEUE, χρώματος γραφίτη (Graphite), με διαγώνιο και τύπο οθόνης, αντίστοιχα, 

6,4’’ και FHD+, μνήμη RAM/ROM: 66GB/128GB, ανάλυση οθόνης 2340 Χ 1080 pixels (εικονοστοιχεία), 

βάρους εκατόν εβδομήντα επτά γραμμαρίων (177gr), διαστάσεων (Υ x Φ x Π σε χιλιοστά) 155,7mm x 

74,5mm x 7,9mm, με συνδεσιμότητα 5G. 

 

δ) O καθένας από τους εικοστό όγδοο (28ο), εικοστό ένατο (29ο), τριακοστό (30ο), τριακοστό πρώτο (31ο), 

τριακοστό δεύτερο (32ο), τριακοστό τρίτο (33ο), τριακοστό τέταρτο (34ο), τριακοστό πέμπτο (35ο) και 

τριακοστό έκτο (36ο), νικητές (συνολικά 9 νικητές), όπως η έννοια αυτών περαιτέρω εξειδικεύεται στο 

άρθρο 7 του παρόντος, θα κερδίσει το τέταρτο (4ο) Δώρο, δηλαδή έναν (1) φορητό υπολογιστή – 
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ταμπλέτα (TABLET), της εταιρίας SAMSUNG (με απόδοση στην Ελληνική Γλώσσα: ΣΑΜΣΟΥΝΓΚ), 

λειτουργικού συστήματος “Android” (με απόδοση στην Ελληνική Γλώσσα: ΑΝΤΡΟΙΝΤ), τύπου «Samsung 

Galaxy Tab S7 FE (12,4’’, Wi – Fi) Black» [με απόδοση στην Ελληνική Γλώσσα: ΣΑΜΣΟΥΝΓΚ ΓΚΑΛΑΞΙ ΤΑΜΠ 

ΕΣ7 ΕΦ Η (12,4’’, ΓΟΥΑΙ ΦΑΙ) ΜΠΛΑΚ], με Κωδικό Μοντέλου SM-T733NZKAEUE, χρώματος μαύρου (Black), 

με διαγώνιο και τύπο οθόνης, αντίστοιχα, 12,4’’ και TFT, μνήμη RAM/ROM: 4GB/64GB, ανάλυση οθόνης 

2560 Χ 1600 pixels (εικονοστοιχεία), βάρους εξακοσίων δέκα γραμμαρίων (610gr), διαστάσεων (Υ x Φ x Π 

σε χιλιοστά) 185,00mm x 284,8mm x 6,3mm, με συνδεσιμότητα τεχνολογίας ασύρματης δικτύωσης (Wi-

Fi). 

 

ε) Ο καθένας από τους τριακοστό έβδομο (37ο), τριακοστό όγδοο (38ο), τριακοστό ένατο (39ο), 

τεσσαρακοστό (40ο), τεσσαρακοστό πρώτο (41ο), τεσσαρακοστό δεύτερο (42ο), τεσσαρακοστό τρίτο (43ο), 

τεσσαρακοστό τέταρτο (44ο) και τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο), νικητές (συνολικά 9 νικητές), όπως η έννοια 

αυτών περαιτέρω εξειδικεύεται στο άρθρο 7 του παρόντος, θα κερδίσει το πέμπτο (5ο) Δώρο, δηλαδή μία 

(1) τηλεόραση της εταιρίας SAMSUNG (με απόδοση στην Ελληνική Γλώσσα: ΣΑΜΣΟΥΝΓΚ), τύπου 

«Samsung 50" AU7172 UHD 4K Smart TV» (με απόδοση στην Ελληνική Γλώσσα: ΣΑΜΣΟΥΝΓΚ 50’’ ΕΙ 

ΓΙΟΥ7172 ΓΙΟΥ ΕΙΤΖ ΝΤΙ 4ΚΕΙ ΣΜΑΡΤ ΤΙ – ΒΙ) , με Κωδικό Μοντέλου UE50AU7172UXXH, χρώματος σκούρου 

– γκρι – ανθρακί (titan gray), με διαγώνιο και τύπο οθόνης, αντίστοιχα, 50’’ και LED, ανάλυση οθόνης 3840 

Χ 2160 pixels (εικονοστοιχεία), διαστάσεις της συσκευής της τηλεόρασης με τη βάση αυτής (Π x Υ x Β σε 

χιλιοστά) 1.116,80mm x 719,1mm x 250,2mm, βάρους της εν λόγω συσκευής της τηλεόρασης, 

συμπεριλαμβανομένης της βάσης αυτής, έντεκα κιλών και εξήντα γραμμαρίων (11,60Kg). 

 

στ) Ο καθένας από τους τεσσαρακοστό έκτο (46ο), τεσσαρακοστό έβδομο (47ο), τεσσαρακοστό όγδοο 

(48ο), τεσσαρακοστό ένατο (49ο), πεντηκοστό (50ο), πεντηκοστό πρώτο (51ο), πεντηκοστό δεύτερο (52ο), 

πεντηκοστό τρίτο (53ο) και πεντηκοστό τέταρτο (54ο), νικητές (συνολικά 9 νικητές), όπως η έννοια αυτών 

περαιτέρω εξειδικεύεται στο άρθρο 7 του παρόντος, θα κερδίσει το έκτο (6ο) Δώρο, δηλαδή μία (1) ολική 

υποτροφία, που θα αφορά δύο (2) έτη φοίτησής του σε ειδικότητα, από τις αντίστοιχες υφιστάμενες 

συνολικής διάρκειας διετούς φοίτησης, που παρέχει στα προγράμματα σπουδών της, η ανώνυμη εταιρία 

με την επωνυμία «ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με Α.Φ.Μ. 094297558 / Δ.Ο.Υ. 

Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Ερμού αριθμ. 45 και εκπροσωπείται 

νόμιμα, όπως οι εν λόγω υφιστάμενες ειδικότητες περιγράφονται στην ιστοσελίδα, υπό το όνομα χώρου 

www.iekdelta360.gr. 

 

ζ) Ο καθένας από τους, πεντηκοστό πέμπτο (55ο), πεντηκοστό έκτο (56ο), πεντηκοστό έβδομο (57ο), 

πεντηκοστό όγδοο (58ο), πεντηκοστό ένατο (59ο), εξηκοστό (60ο), εξηκοστό πρώτο (61ο), εξηκοστό δεύτερο 

(62ο), εξηκοστό τρίτο (63ο) και εξηκοστό τέταρτο (64ο), νικητές (συνολικά 10 νικητές), όπως η έννοια 

αυτών περαιτέρω εξειδικεύεται στο άρθρο 7 του παρόντος, θα κερδίσει το έβδομο (7ο) Δώρο, δηλαδή μία 

(1) ετήσια υποτροφία, που αποκλειστικά θα αφορά το πρώτο έτος φοίτησής του σε ειδικότητα, από τις 

αντίστοιχες υφιστάμενες συνολικής διάρκειας διετούς φοίτησης, που παρέχει στα προγράμματα σπουδών 

της, η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με 

Α.Φ.Μ. 094297558 / Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Ερμού αριθμ. 

45 και εκπροσωπείται νόμιμα, όπως οι εν λόγω υφιστάμενες ειδικότητες περιγράφονται στην ιστοσελίδα, 

υπό το όνομα χώρου www.iekdelta360.gr. 

 

η) Ο καθένας από τους, εξηκοστό πέμπτο (65ο), εξηκοστό έκτο (66ο), εξηκοστό έβδομο (67ο), εξηκοστό 

όγδοο (68ο), εξηκοστό ένατο (69ο), εβδομηκοστό (70ο), εβδομηκοστό πρώτο (71ο), εβδομηκοστό δεύτερο 

(72ο), εβδομηκοστό τρίτο (73ο) και εβδομηκοστό τέταρτο (74ο), νικητές (συνολικά 10 νικητές), όπως η 

έννοια αυτών περαιτέρω εξειδικεύεται στο άρθρο 7 του παρόντος, θα κερδίσει το όγδοο (8ο) Δώρο, 

δηλαδή μία (1) δυνατότητα επιμόρφωσης και κατάρτισης ενηλίκου, μέσω παρακολούθησης σεμιναρίου 

σε υφιστάμενες ειδικότητες των πιστοποιημένων «Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2» (Κ.Δ.Β.Μ.2), 

όπως τα τελευταία λειτουργούν, υπό την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με Α.Φ.Μ. 094297558 / Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στην 

Θεσσαλονίκη, στην οδό Ερμού αριθμ. 45 και εκπροσωπείται νόμιμα, οι οποίες εν λόγω επιμορφωτικές, 

μέσω παρακολούθησης σεμιναρίου, δυνατότητες περιγράφονται στην ιστοσελίδα, υπό το όνομα χώρου 

www.iekdelta360.gr. 

http://www.iekdelta360.gr/
http://www.iekdelta360.gr/
http://www.iekdelta360.gr/
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θ) Ο καθένας από τους επόμενους, από τον εβδομηκοστό πέμπτο (από τον 75ο) έως και τον ενενηκοστό 

πρώτο (έως και τον 91ο), νικητές (συνολικά 17 νικητές), όπως η έννοια αυτών περαιτέρω εξειδικεύεται 

στο άρθρο 7 του παρόντος, θα κερδίσει το ένατο (9ο) Δώρο, δηλαδή μία (1) αυτόματη μηχανή 

παρασκευής κρύων και ζεστών ροφημάτων καφέ τύπου espresso, υπό την εμπορική ονομασία «ΜΗΧΑΝΗ 

ESPRESSO ILLY», με Κωδικό Μοντέλου «Francis Francis Χ7.1 Κόκκινη με 54 κάψουλες (2 Classico & 1 

Intenso)», κόκκινου χρώματος, με ακροφύσιο για την παρασκευή αφρογάλακτος, ισχύος 1.200W, τάσεως 

230V, βάρους έξι κιλών (6Kg) και διαστάσεων πλάτους 28εκ., μήκους 28εκ. και ύψους 31εκ. 

 

Β) «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΩΡΩΝ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β’» 

α) Ο καθένας από τους επόμενους, από τον ενενηκοστό δεύτερο (από τον 92ο), έως και τον εκατοστό τρίτο 

(έως και τον 103ο), νικητές (συνολικά 12 νικητές), όπως η έννοια αυτών περαιτέρω εξειδικεύεται στο 

άρθρο 7 του παρόντος, θα κερδίσει το δέκατο (10ο) Δώρο, δηλαδή μία (1) αυτόματη μηχανή παρασκευής 

κρύων και ζεστών ροφημάτων καφέ τύπου espresso, υπό την εμπορική ονομασία «ΜΗΧΑΝΗ ESPRESSO 

ILLY», με Κωδικό Μοντέλου «Francis Francis Χ7.1 Κόκκινη με 54 κάψουλες (2 Classico & 1 Intenso)», 

κόκκινου χρώματος, με ακροφύσιο για την παρασκευή αφρογάλακτος, ισχύος 1.200W, τάσεως 230V, 

βάρους έξι κιλών (6Kg) και διαστάσεων πλάτους 28εκ., μήκους 28εκ. και ύψους 31εκ. 

 

β) Ο καθένας από τους επόμενους, από τον εκατοστό τέταρτο (από τον 104ο) έως και τον εκατοστό 

ογδοηκοστό δεύτερο (έως και τον 182ο), νικητές (συνολικά 79 νικητές), όπως η έννοια αυτών περαιτέρω 

εξειδικεύεται στο άρθρο 7 του παρόντος, θα κερδίσει το ενδέκατο (11ο) Δώρο, δηλαδή ένα (1) ηλεκτρικό 

πατίνι από υλικό κατασκευής αλουμινίου, βάρους επτάμισι κιλών (7,5Kg), με μέγιστο επιτρεπόμενο 

φορτίο εκατόν τριάντα πέντε κιλών (135Kg), ισχύος ηλεκτρικού κινητήρα 180W, τάσεως ηλεκτρικού 

φορτιστή 29,4V, με μέγιστη αυτονομία διάνυσης απόστασης περίπου δέκα χιλιομέτρων (10Km), φέροντος 

του πατινιού φορτίο βάρους εξήντα κιλών (60Kg), πάντα προϋποτιθέμενης της πλήρους φόρτισης αυτού, 

με μέγιστη αναπτυσσόμενη ταχύτητα είκοσι πέντε χιλιομέτρων ανά ώρα (25Km/h), διαστάσεων του εν 

λόγω πατινιού σε θέση – κατάσταση χρήσης (ανοικτό) 885mm x 435mm x 1070mm.  

 

Γ) «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΩΡΟΥ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ’» 

Ο καθένας από τους επόμενους, από τον εκατοστό ογδοηκοστό τρίτο (από τον 183ο) έως και τον χιλιοστό 

εξηκοστό πρώτο (έως και τον 1.061ο), νικητές (συνολικά 879 νικητές), όπως η έννοια αυτών περαιτέρω 

εξειδικεύεται στο άρθρο 7 του παρόντος, θα κερδίσει το δωδέκατο (12ο) Δώρο, το οποίο και θα 

συνίσταται στην πραγμάτωση της ενέργειας, υπό το όνομα «ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ». Η ανωτέρω 

οριζόμενη ενέργεια πραγματώνεται, μέσω της δωρεάν εξυπηρέτησης των εν λόγω νικητών 

(καταναλωτών), αναφορικά με την εκτέλεση της προτίμησης εκάστου εξ αυτών, να επιλέγει, δηλαδή, 

δωρεάν για έναν (1) μήνα και αποκλειστικά μία (1) φορά κάθε ημέρα του εν λόγω μήνα, ένα (1) ρόφημα 

καφέ, οποιουδήποτε τύπου διαδικασίας παρασκευής (κρύου ή ζεστού) αυτού και περιεχομένου του εν 

λόγω ροφήματος σε ποτήρι ανεξαρτήτως ποσότητας, χωρητικότητας και μεγέθους (είτε normal size είτε XL 

size). Η ως άνω προσδιοριζόμενη πραγμάτωση ενέργειας για κάθε νικητή – καταναλωτή θα λαμβάνει 

χώρα και θα εκτελείται από το Κατάστημα του Δικτύου «4all», το οποίο και θα έχει συμπληρώσει ο 

νικητής (καταναλωτής) στο αντίστοιχο πεδίο του αναφερόμενου, στο άρθρο 5 του παρόντος, έντυπου 

χάρτινου αποκόμματος. Υπογραμμίζεται το γεγονός ότι, προς εκπλήρωση της επιθυμίας εκάστου των 

ανωτέρω νικητών (καταναλωτών), αυτός μπορεί να επιλέξει οποιονδήποτε από τους μήνες Αύγουστο, 

Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του έτους 2022, σχετικά με την εκτέλεση της 

προσωποποιημένης, σε αυτόν, προπεριγραφόμενης ενέργειας, υπό το όνομα «ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ 

ΜΗΝΑ». 

 

Η απόδοση και παραλαβή του κάθε δώρου από καθέναν από τους παραπάνω νικητές θα γίνει, όπως θα 

οριστεί σχετικά με τον τρόπο, τον χρόνο και τον τόπο απόδοσης και παραλαβής, εκ μέρους της 

Διοργανώτριας ανώνυμης εταιρίας.  

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει την απόδοση και παραλαβή των δώρων στην 

έδρα αυτής και ταυτόχρονα το αντίστοιχο δικαίωμα απόδοσης και παραλαβής των δώρων από το 

Κατάστημα/Καταστήματα, στην περίπτωση που κάποιος αναδειχθεί νικητής/κάποιοι αναδειχθούν νικητές 
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από Κατάστημα/Καταστήματα, που λειτουργεί/λειτουργούν ή θα λειτουργήσει/θα λειτουργήσουν, εκτός 

της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης. 

Η απόδοση των Δώρων σε καθένα από τα πρόσωπα, που αντιστοιχούν από τον τεσσαρακοστό έκτο (46ο) 

έως και τον εβδομηκοστό τέταρτο (74ο) νικητή, θα γίνει σε απόλυτη συνεννόηση, επαφή και τηλεφωνική 

επικοινωνία της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με Α.Φ.Μ. 094297558 / Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό 

Ερμού αριθμ. 45 και εκπροσωπείται νόμιμα με τον εκάστοτε νικητή. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παράδοση καθενός από τα προαναφερόμενα Δώρα σε έκαστο νικητή 

είναι η εκ μέρους του επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή των οικείων νομιμοποιητικών εγγράφων 

που αποδεικνύουν τη νόμιμη διαμονή του στην Ελλάδα. 

Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν κληρονομούνται ουδέ μεταβιβάζονται σε άλλο πρόσωπο και δεν 

ανταλλάσσονται με χρήματα, ούτε δύνανται να αντικατασταθούν από χρήματα. Η παράδοση του κάθε 

δώρου στο νικητή πραγματοποιείται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή των οικείων 

νομιμοποιητικών εγγράφων που αποδεικνύουν τη νόμιμη διαμονή τους στην Ελλάδα. Ο κάθε νικητής δεν 

έχει το δικαίωμα να ορίσει υποκατάστατο πρόσωπο για τη λήψη του δώρου, ούτε και να ζητήσει την 

ανταλλαγή του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.  

Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, ο νικητής δύνανται σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος να εξουσιοδοτήσει 

νομίμως άλλο πρόσωπο για την παραλαβή του δώρου του με σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση, νομίμως 

θεωρημένη. 

 

7] Κλήρωση – Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. 

Όλοι οι συμμετέχοντες / συμμετέχουσες του Διαγωνισμού θα συμμετέχουν στην κλήρωση, που θα 

διενεργηθεί την 20η Ιουλίου του έτους 2022 και ημέρα Τετάρτη στην έδρα της Διοργανώτριας, ήτοι σε 

χώρο γραφείων που βρίσκεται στον δεύτερο (2ο) όροφο κτιρίου, που έχει ανεγερθεί επί της συμβολής των 

οδών Κ. Παλαμά 02 – 06 & 17ης Νοέμβρη 73, στην περιοχή «Κων/τικα», του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη 

(Θεσσαλονίκη) και ώρα 17.00 μ.μ.  

 

Ειδικότερα, την ανωτέρω ημεροχρονολογία, θα έχουν ήδη συγκεντρωθεί στην έδρα της Διοργανώτριας, 

όλα τα κουτιά, από όλα τα καταστήματα, που φέρουν ήδη στην προμετωπίδα τους την ένδειξη «4all» 

ή/και «4coffee» και σε κάθε περίπτωση αυτά που θα λειτουργήσουν, κατά το χρονικό διάστημα, όπως 

αυτό άρχεται την ημεροχρονολογία έναρξης της διαδικασίας διενέργειας του παρόντος Διαγωνισμού και 

θα λήγει, κατά την ανέλεγκτη κρίση της Διοργανώτριας ως προς τον πλήρη προσδιορισμό του χρόνου 

λήξης, λίγο πριν την ημεροχρονολογία λήξης του και τα οποία κουτιά θα περιέχουν τα κουπόνια όλων των 

συμμετεχόντων / συμμετεχουσών. Εν συνεχεία, θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση και ειδικότερα η έναρξη 

της διαδικασίας αυτής θα περιλαμβάνει την εγγραφή σε χάρτινα αποκόμματα της διεύθυνσης του κάθε 

καταστήματος, που συμμετέχει στο Διαγωνισμό. Ακολούθως, η κλήρωση περιλαμβάνει δύο (2) στάδια 

πραγματοποίησης και εκτέλεσης αυτής.  

Κατά το πρώτο (1ο) στάδιο, όλα τα παραπάνω χάρτινα αποκόμματα θα τοποθετηθούν σε δοχείο και θα 

ακολουθείται η εξής ενέργεια: Κάθε Κατάστημα και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των ενενήντα ενός 

(91) Καταστημάτων, θα αναδεικνύει αντίστοιχους έντεκα (11) νικητές, εκ των οποίων ένας (1) θα κερδίζει 

το Δώρο, υπό το όνομα «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΩΡΩΝ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α’», άλλος ένας (1) θα κερδίζει το Δώρο, υπό 

το όνομα «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΩΡΩΝ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β’» και τέλος άλλοι εννέα (9), έκαστος εξ αυτών θα κερδίζει 

το Δώρο, υπό το όνομα «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΩΡΟΥ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ’». 

Κρίνεται απαραίτητο στο παρόν σημείο, όπως επαρκώς προσδιοριστούν και εξειδικευτούν τα ανωτέρω 

ονόματα Δώρων και υπό τις προαναφερόμενες Κατηγορίες αυτών. 

Τα περιλαμβανόμενα, στην «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΩΡΩΝ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α’», Δώρα είναι τα αντίστοιχα, που 

αποτυπώνονται αριθμητικά και κατά σειρά στο άρθρο 6 του παρόντος και ειδικότερα τα σύνολα των 

ταυτάριθμων με τους νικητές μονάδων των, πρώτου (1ου), δεύτερου (2ου), τρίτου (3ου), τέταρτου (4ου), 

πέμπτου (5ου), έκτου (6ου), έβδομου (7ου), όγδοου (8ου), και ένατου (9ου), Δώρων. Όπως προαναφέρθηκε 

κάθε Κατάστημα θα αναδεικνύει αποκλειστικά και μόνον έναν (1) νικητή για κάθε ένα (1) Δώρο της 

παραπάνω Κατηγορίας και μέχρι συμπληρώσεως ενενήντα ενός (91) Καταστημάτων, που θα αναδείξουν 

συνολικά ενενήντα ένα (91) πρόσωπα νικητών των ισάριθμων Δώρων της εν λόγω Κατηγορίας. Κάθε 

επόμενο Κατάστημα που κληρώνεται θα αναδεικνύει τον επόμενο νικητή Δώρου αυτής της Κατηγορίας, το 
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οποίο Δώρο θα προκύπτει τηρουμένων των αρχών προοδευτικής μείωσης των μονάδων της κάθε σειράς 

Δώρου και εφόσον η τελευταία πληρωθεί, μετάβασης στην επόμενη σειρά, όπως αυτή παραπάνω ορίζεται 

και σε απόλυτη σύνδεση με το άρθρο 6 του παρόντος. Υπό αυτήν την έννοια, το πρώτο (1ο) Κατάστημα θα 

αναδείξει τον πρώτο (1ο) νικητή για το πρώτο (1ο) Δώρο, δηλαδή μία (1) δωροεπιταγή, ποσού δύο 

χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 2.500,00), για ταξίδι σε χώρα του εξωτερικού, το δέκατο (10ο) Κατάστημα 

θα αναδείξει τον δέκατο (10ο) νικητή, δηλαδή τον πρώτο από τους συνολικά εννέα (9) νικητές για το 

δεύτερο (2ο) Δώρο, ήτοι μία (1) δωροεπιταγή, ποσού χιλίων ευρώ (€ 1.000,00), για ταξίδι σε ευρισκόμενο, 

εντός της Ελλάδας, τόπο, το εβδομηκοστό πέμπτο (75ο) Κατάστημα, θα αναδείξει τον εβδομηκοστό 

πέμπτο (75ο) νικητή, δηλαδή τον πρώτο από τους συνολικά δέκα επτά (17) νικητές του ένατου (9ου) 

Δώρου, επομένως μίας (1) αυτόματης μηχανής παρασκευής κρύων και ζεστών ροφημάτων καφέ τύπου 

espresso, υπό την εμπορική ονομασία «ΜΗΧΑΝΗ ESPRESSO ILLY», το ενενηκοστό πρώτο (91ο) Κατάστημα, 

θα αναδείξει τον ενενηκοστό πρώτο (91ο) νικητή, δηλαδή τον δέκατο έβδομο (17o) νικητή του ένατου (9ου) 

Δώρου, επομένως της προαναφερόμενης μίας (1) αυτόματης μηχανής παρασκευής κρύων και ζεστών 

ροφημάτων καφέ τύπου espresso.  

Τα περιλαμβανόμενα, στην «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΩΡΩΝ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β’», Δώρα είναι τα αντίστοιχα, που 

αποτυπώνονται αριθμητικά και κατά σειρά στο άρθρο 6 του παρόντος και ειδικότερα τα σύνολα των 

ταυτάριθμων με τους νικητές μονάδων των, δέκατου (10ου) και ενδέκατου (11ου) Δώρων. Όπως 

προαναφέρθηκε κάθε Κατάστημα θα αναδεικνύει αποκλειστικά και μόνον έναν (1) νικητή για κάθε ένα (1) 

Δώρο της παραπάνω Κατηγορίας και μέχρι συμπληρώσεως ενενήντα ενός (91) Καταστημάτων, που θα 

αναδείξουν συνολικά ενενήντα ένα (91) πρόσωπα νικητών των ισάριθμων Δώρων της εν λόγω Κατηγορίας. 

Κάθε επόμενο Κατάστημα που κληρώνεται θα αναδεικνύει τον επόμενο νικητή Δώρου αυτής της 

Κατηγορίας, το οποίο Δώρο θα προκύπτει τηρουμένων των αρχών προοδευτικής μείωσης των μονάδων 

της κάθε σειράς Δώρου και εφόσον η τελευταία πληρωθεί, μετάβασης στην επόμενη σειρά, όπως αυτή 

παραπάνω ορίζεται και σε απόλυτη σύνδεση με το άρθρο 6 του παρόντος, σημειώνεται, δε, ότι η εν λόγω 

Κατηγορία απαρτίζεται αποκλειστικά και μόνον από δύο (2) σειρές Δώρων και πιο συγκεκριμένα τη σειρά 

Δώρου της αυτόματης μηχανής παρασκευής κρύων και ζεστών ροφημάτων καφέ τύπου espresso, υπό την 

εμπορική ονομασία «ΜΗΧΑΝΗ ESPRESSO ILLY» και επιπλέον την αντίστοιχη σειρά του ηλεκτρικού 

πατινιού από υλικό κατασκευής αλουμινίου. Υπό αυτήν την έννοια, το πρώτο (1ο) Κατάστημα θα αναδείξει 

τον ενενηκοστό δεύτερο (92ο) νικητή για το δέκατο (10ο) Δώρο, δηλαδή τον πρώτο (1ο) από τους συνολικά 

δώδεκα (12) νικητές του δέκατου (10ου) Δώρου, επομένως μίας (1) αυτόματης μηχανής παρασκευής 

κρύων και ζεστών ροφημάτων καφέ τύπου espresso, υπό την εμπορική ονομασία «ΜΗΧΑΝΗ ESPRESSO 

ILLY», το δωδέκατο (12ο) Κατάστημα θα αναδείξει τον εκατοστό τρίτο (103ο) νικητή, δηλαδή τον τελευταίο 

και δωδέκατο (12o) για το παραπάνω δέκατο (10ο) Δώρο, το δέκατο τρίτο (13ο) Κατάστημα θα αναδείξει 

τον εκατοστό τέταρτο (104ο) νικητή, δηλαδή τον πρώτο από τους συνολικά εβδομήντα εννέα (79) νικητές 

για το ενδέκατο (11ο) Δώρο, ήτοι ένα (1) ηλεκτρικό πατίνι από υλικό κατασκευής αλουμινίου και το 

ενενηκοστό πρώτο (91ο) Κατάστημα, θα αναδείξει τον εκατοστό ογδοηκοστό δεύτερο (182ο) νικητή, 

δηλαδή τον τελευταίο και εβδομηκοστό ένατο (79o) από τους συνολικά εβδομήντα εννέα (79) νικητές του 

προαναφερόμενου ενδέκατου (11ου) Δώρου.  

Τα περιλαμβανόμενα, στην «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΩΡΟΥ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ’», Δώρα, από τα αντίστοιχα 

υπολειπόμενα, που αποτυπώνονται αριθμητικά και κατά σειρά στο άρθρο 6 του παρόντος, συνιστούν 

αποκλειστικά και μόνον τμήμα του συνόλου και δη οκτακοσίων δέκα εννέα (819) ταυτάριθμων με νικητές 

μονάδων του δωδέκατου (12ου) Δώρου. Όπως προαναφέρθηκε κάθε Κατάστημα θα αναδεικνύει εννέα (9) 

νικητές, καθένας, δε, από αυτούς θα λαμβάνει ένα (1) Δώρο της παραπάνω Κατηγορίας και μέχρι 

συμπληρώσεως ενενήντα ενός (91) Καταστημάτων, που θα αναδείξουν συνολικά (91 x 9) οκτακόσια δέκα 

εννέα (819) πρόσωπα νικητών για ισάριθμα Δώρα της εν λόγω Κατηγορίας, από τους συνολικά 

οκτακόσιους εβδομήντα εννέα (879) νικητές αυτής (της Κατηγορίας). Κάθε επόμενο Κατάστημα που 

κληρώνεται θα αναδεικνύει τους επόμενους εννέα (9) νικητές Δώρων αυτής της Κατηγορίας, τα οποία 

Δώρα θα προκύπτουν τηρουμένης της αρχής προοδευτικής μείωσης εννέα (9) μονάδων της συγκεκριμένης 

σειράς του δωδέκατου (12ου) Δώρου. Υπό αυτήν την έννοια, το πρώτο (1ο) Κατάστημα θα αναδείξει 

συνολικά εννέα (9) νικητές, δηλαδή από τον τρίτο (από τον 3ο) έως και τον ενδέκατο (έως και τον 11ο) 

νικητή, όπως αυτοί θα περιλαμβάνουν τα πρόσωπα από τον εκατοστό ογδοηκοστό τρίτο (183ο) έως και 

τον εκατοστό ενενηκοστό πρώτο (191ο) νικητή, όπου ο καθένας από αυτούς θα κερδίσει το δωδέκατο (12ο) 

Δώρο, δηλαδή την κάρπωση της προπεριγραφόμενης, στο άρθρο 6 του παρόντος, ενέργειας, υπό το 

όνομα «ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ», ενώ, τέλος, το ενενηκοστό πρώτο (91ο) Κατάστημα θα αναδείξει 
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συνολικά κι αυτό με τη σειρά του εννέα (9) νικητές, όπως αυτοί θα περιλαμβάνουν τα πρόσωπα από τον 

εννιακοσιοστό ενενηκοστό τρίτο ενδέκατο (993ο) έως και τον χιλιοστό πρώτο (1.001ο) νικητή, όπου ο 

καθένας από αυτούς θα κερδίσει το προπεριγραφόμενο δωδέκατο (12ο) Δώρο. 

Κατόπιν των παραπάνω επεξηγήσεων και προς απόλυτη ικανοποίηση του δικαιώματος πληροφόρησης 

εκάστου συμμετέχοντος / εκάστης συμμετέχουσας στον Διαγωνισμό, σχετικά με την τυπικότητα της 

ενέργειας πραγματοποίησης, εκτέλεσης και περάτωσης του πρώτου (1ου) σταδίου της κλήρωσης, 

αναφέρεται ότι στη συνέχεια, θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία: Από το δοχείο, όπου και 

συγκεντρωμένα όλα τα χάρτινα αποκόμματα, που θα φέρουν τις διευθύνσεις όλων των λειτουργούντων 

Καταστημάτων του Δικτύου «4all», θα κληρωθεί το πρώτο (1ο) χάρτινο απόκομμα και επομένως η 

διεύθυνση, η οποία και θα είναι αποτυπωμένη σε αυτό, θα συνιστά το πρώτο (1ο) Κατάστημα. 

Ακολούθως, το ονοματεπώνυμο που θα είναι γραμμένο στο πρώτο κουπόνι που θα αναδείξει η κλήρωση 

από το κουτί του πρώτου (1ου) καταστήματος κερδίζει το πρώτο (1ο) Δώρο της προαναφερόμενης 

«ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΩΡΩΝ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α’» (Δωροεπιταγή € 2.500,00 για ταξίδι εξωτερικού) και αποτελεί τον 

πρώτο νικητή του εν λόγω Καταστήματος και ταυτόχρονα τον πρώτο (1ο) νικητή, σύμφωνα με το άρθρο 6 

του παρόντος. Το ονοματεπώνυμο που θα είναι γραμμένο στο δεύτερο κουπόνι που θα αναδείξει η 

κλήρωση θα αποτελεί τον αναπληρωματικό του πρώτου νικητή του εν λόγω Καταστήματος, δηλαδή τον 

αναπληρωματικό του πρώτου (1ου) νικητή. Το ονοματεπώνυμο που θα είναι γραμμένο στο τρίτο κουπόνι 

που θα αναδείξει η κλήρωση από το κουτί του πρώτου (1ου) καταστήματος κερδίζει το δέκατο (10ο) Δώρο 

της προαναφερόμενης «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΩΡΩΝ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β’» («Μηχανή espresso illy») και αποτελεί τον 

δεύτερο νικητή του εν λόγω Καταστήματος και ταυτόχρονα τον ενενηκοστό δεύτερο (92ο) νικητή, 

σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος. Το ονοματεπώνυμο που θα είναι γραμμένο στο τέταρτο κουπόνι 

που θα αναδείξει η κλήρωση θα αποτελεί τον αναπληρωματικό του δεύτερου νικητή του εν λόγω 

Καταστήματος, δηλαδή τον αναπληρωματικό του ενενηκοστού δεύτερου (92ου) νικητή. Το 

ονοματεπώνυμο που θα είναι γραμμένο στο πέμπτο κουπόνι που θα αναδείξει η κλήρωση από το κουτί 

του πρώτου (1ου) καταστήματος κερδίζει το δωδέκατο (12ο) Δώρο της προαναφερόμενης «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΔΩΡΟΥ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ’» («ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ») και αποτελεί τον τρίτο νικητή του εν λόγω 

Καταστήματος και ταυτόχρονα τον εκατοστό ογδοηκοστό τρίτο (183ο) νικητή, σύμφωνα με το άρθρο 6 του 

παρόντος. Το ονοματεπώνυμο που θα είναι γραμμένο στο έκτο κουπόνι που θα αναδείξει η κλήρωση θα 

αποτελεί τον αναπληρωματικό του τρίτου νικητή του εν λόγω Καταστήματος, δηλαδή τον 

αναπληρωματικό του εκατοστού ογδοηκοστού τρίτου (183ου) νικητή. Η αυτή ως άνω διαδικασία θα 

ακολουθηθεί για το ανωτέρω Κατάστημα προς εξεύρεση των υπόλοιπων οκτώ νικητών του δωδέκατου 

(12ου) Δώρου της προαναφερόμενης «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΩΡΟΥ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ’» («ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ 

ΜΗΝΑ») του εν λόγω Καταστήματος, δηλαδή προς εξεύρεση έως και του εκατοστού ενενηκοστού πρώτου 

(191ου) νικητή, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος. Ρητά, ορίζεται, ότι μετά την επιλογή των παραπάνω 

έντεκα νικητών το πρώτο κατάστημα θα παύσει να συμμετέχει στην περαιτέρω διαδικασία της κλήρωσης 

για την εξεύρεση των υπόλοιπων νικητών.  

Στην περίπτωση που για τον πρώτο νικητή διαπιστωθεί ότι η συμμετοχή του είναι άκυρη ή ότι δε 

συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στην κλήρωση ή η Διοργανώτρια περιέλθει σε κατάσταση 

αδυναμίας εξεύρεσής του εντός αποκλειστικού χρονικού διαστήματος δύο (2) εργασίμων ημερών από την 

ημερομηνία της κλήρωσης, τη θέση του ως άνω δικαιούχου θα καταλάβει ο αναπληρωματικός του 

πρώτου νικητή κατά τα ως άνω αναφερόμενα.  

Σε περίπτωση, που για τον αναπληρωματικό του πρώτου νικητή διαπιστωθεί, ότι η συμμετοχή του είναι 

άκυρη ή ότι δε συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στην κλήρωση ή η Διοργανώτρια περιέλθει 

σε κατάσταση αδυναμίας εξεύρεσής του εντός αποκλειστικού χρονικού διαστήματος δύο (2) εργασίμων 

ημερών από την πάροδο άπρακτης της προαναφερθείσας ισόχρονης προθεσμίας για τον πρώτο νικητή, 

τότε η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να επαναλάβει το Διαγωνισμό, προβαίνοντας στις απαραίτητες 

έγγραφες γνωστοποιήσεις περί της διενέργειας αυτού στην επίσημη ιστοσελίδα της www@4allstores.gr 

Τα αυτά, ως άνω, οριζόμενα ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις των υπόλοιπων νικητών του παρόντος 

Διαγωνισμού και των αντίστοιχων αναπληρωματικών αυτών.  

Η καθοριζόμενη, κατά τις παραπάνω παραγράφους, διαδικασία θα ακολουθηθεί για την εξεύρεση των 

υπόλοιπων ενενήντα (90) καταστημάτων, που θα αναδείξουν το καθένα από αυτά και με τη σειρά του 

υπόλοιπους εννιακόσιους ενενήντα (990) νικητές, εκ των οποίων, ενενήντα θα περιλαμβάνουν τα 

πρόσωπα από τον δεύτερο (2ο) έως και τον ενενηκοστό πρώτο (91ο) νικητή, σύμφωνα με το άρθρο 6 του 

παρόντος, έκαστος των οποίων θα λάβει το αντίστοιχο Δώρο της «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΩΡΩΝ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α’», 

mailto:www@4allstores.gr


 12 

έτερα ενενήντα θα περιλαμβάνουν τα πρόσωπα από τον ενενηκοστό τρίτο (93ο) έως και τον εκατοστό 

ογδοηκοστό δεύτερο (182ο) νικητή, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος, έκαστος των οποίων θα λάβει 

το αντίστοιχο Δώρο της «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΩΡΩΝ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β’», οκτακόσια δέκα πρόσωπα θα 

περιλαμβάνουν τα πρόσωπα από τον εκατοστό ενενηκοστό δεύτερο (192ο) έως και τον χιλιοστό πρώτο 

(1.001ο) νικητή, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος, έκαστος των οποίων θα λάβει το αντίστοιχο Δώρο 

της «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΩΡΟΥ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ’» και προσέτι τους ισάριθμους αναπληρωματικούς των 

παραπάνω νικητών αντίστοιχα. 

Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνεται και τυπικά περατώνεται το πρώτο (1ο) στάδιο πραγματοποίησης και 

εκτέλεσης της κλήρωσης, υπό την έννοια ότι τα παραπάνω ενενήντα ένα (91) Καταστήματα παύουν να 

συμμετέχουν στο αντίστοιχο δεύτερο (2ο) στάδιο πραγματοποίησης και εκτέλεσης αυτής (της κλήρωσης), 

ως αυτό ακολουθεί, ως προς την περιγραφή της διαδικασίας του: 

Στη συνέχεια, όλα τα έντυπα χάρτινα αποκόμματα (κουπόνια) των λειτουργούντων Καταστημάτων, τα 

οποία δε συμπεριλήφθηκαν ουδέ αναδείχθηκαν στα προαναφερόμενα ενενήντα ένα (91) Καταστήματα, 

θα τοποθετηθούν, εν συνόλω, σε κουτί, προς εκτέλεση του δεύτερου (2ου) σταδίου της κλήρωσης, ούτως 

ώστε: Το ονοματεπώνυμο που θα είναι γραμμένο στο πρώτο κουπόνι που θα αναδείξει η κλήρωση από το 

κουτί, κερδίζει το δωδέκατο (12ο) Δώρο της προαναφερόμενης «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΩΡΟΥ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ’» 

(«ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ») και αποτελεί τον χιλιοστό δεύτερο (1.002ο) νικητή, σύμφωνα με το 

άρθρο 6 του παρόντος. Το ονοματεπώνυμο που θα είναι γραμμένο στο δεύτερο κουπόνι που θα αναδείξει 

η κλήρωση θα αποτελεί τον αναπληρωματικό του χιλιοστού δεύτερου (1.002ου) νικητή. Η αυτή ως άνω 

διαδικασία θα ακολουθηθεί προς εξεύρεση των υπόλοιπων πενήντα εννέα (59) νικητών του δωδέκατου 

(12ου) Δώρου της προαναφερόμενης «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΩΡΟΥ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ’» («ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ 

ΜΗΝΑ»), δηλαδή προς εξεύρεση έως και του χιλιοστού εξηκοστού πρώτου (1.061ου) και τελευταίου, 

σύμφωνα με τον παρόντα Διαγωνισμό, νικητή, καθ’ απόλυτη πλήρωση των οριζομένων στο άρθρο 6 του 

παρόντος. 

 

Οι χίλιοι εξήντα ένας (1.061) νικητές και οι ισάριθμοι αναπληρωματικοί αυτών θα ειδοποιηθούν σε κάθε 

περίπτωση τηλεφωνικώς στον τηλεφωνικό αριθμό που συμπλήρωσαν στο κουπόνι. Τα ονόματα των 

νικητών της κλήρωσης θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργανώτριας www.4allstores.gr.  

Ως έγκυρη συμμετοχή για την κλήρωση, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία 

ισχύουν αθροιστικώς τα κατωτέρω: α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο 

άρθρο 5 ανωτέρω, πάντα σε συνδυασμό με το άρθρο 3 των παρόντων όρων και β) τα δηλωθέντα 

προσωπικά στοιχεία είναι αληθή και ακριβή. 

Ρητώς ορίζεται στο παρόν σημείο, ότι η ως άνω διαδικασία της κλήρωσης, ως προς τον τρόπο διεξαγωγής 

της, βρίσκεται σε απόλυτη ευθυγράμμιση με την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος Διαγωνισμού, ο 

οποίος συνδέεται με την επιτυχημένη και διαρκώς ανελισσόμενη πορεία της Διοργανώτριας Εταιρίας ως 

Δικαιοπάροχος του Δικτύου «4all» και δη για ικανό χρονικό διάστημα εννέα (9) ετών οσονούπω, όπως η 

επιτυχία αυτή συνέχεται με την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία όλων των 

Επιχειρήσεων/Καταστημάτων, που φέρουν στην προμετωπίδα τους το σήμα «4all», Επιχειρήσεις οι οποίες 

ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις των καταναλωτών με πρότυπες μεθόδους εξυπηρέτησης αυτών, 

καταναλωτές οι οποίοι με τη σειρά τους, για τον λόγο αυτόν και επιλέγουν τα καταστήματα του Δικτύου, 

διότι ικανοποιούν τις απαιτήσεις τους, εξυπηρετούμενοι κατά τον προπεριγραφόμενο τρόπο. 

 

8] Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία. 

Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα 

σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα της Διοργανώτριας. 

 

9] Προσωπικά Στοιχεία και Δεδομένα – Η ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΩΝ, ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ, ΜΕ 

ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. 

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων /συμμετεχουσών (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, e-mail, και 

ηλικία) χρησιμοποιούνται από τη Διοργανώτρια, με αποκλειστικό σκοπό επεξεργασίας τους τη διενέργεια 

του Διαγωνισμού, την, μέσω της κλήρωσης, ανάδειξη των νικητών και την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

απόδοσης και παραλαβής των Δώρων, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και τις αρχές επεξεργασίας που 

διέπουν το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR), οι δε, 

http://www.4allstores.gr/
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συμμετέχοντες / συμμετέχουσες παρέχουν, δια της συμμετοχής τους, τη ρητή και ανεπιφύλακτη 

συναίνεσή και συγκατάθεσή τους στη Διοργανώτρια, στην, κατά τα ανωτέρω και εκ μέρους της, 

επεξεργασία των εν λόγω προσωπικών στοιχείων και δεδομένων. 

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες / συμμετέχουσες, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος 

της ηλικίας τους, δίδουν, με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, τη ρητή συναίνεση και συγκατάθεσή 

τους προς την Διοργανώτρια, στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, όπως η τελευταία 

συνίσταται στην, εκ μέρους της Διοργανώτριας, διατήρηση αυτών, για χρονικό διάστημα έως δύο (2) ετών, 

από την ημεροχρονολογία διενέργειας της κλήρωσης (20/07/2022), διατήρηση η οποία άπτεται και 

συνδέεται αποκλειστικά και μόνον με σκοπούς εξυπηρέτησης των εν λόγω ατόμων – προσώπων, στα 

πλαίσια της πρότυπης ικανοποίησης των απαιτήσεων αυτών, υπό την ιδιότητά τους, ως καταναλωτές των 

Επιχειρήσεων/Καταστημάτων του Δικτύου, υπό την επωνυμία «4all». Προσέτι, οι συμμετέχοντες / 

συμμετέχουσες, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους, δίδουν, με τη 

συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, τη ρητή συναίνεση και συγκατάθεσή τους προς την Διοργανώτρια, στην 

επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, όπως η τελευταία συνίσταται στη διαβίβαση των εν λόγω 

στοιχείων και δεδομένων στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με Α.Φ.Μ. 094297558 / Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στην 

Θεσσαλονίκη, στην οδό Ερμού αριθμ. 45 και εκπροσωπείται νόμιμα, για σκοπούς που άπτονται και 

συνδέονται με τη διενέργεια του παρόντος Διαγωνισμού και ειδικότερα με τη διαδικασία απόδοσης του 

Δώρου σε καθένα από τα πρόσωπα, που αντιστοιχούν από τον τεσσαρακοστό έκτο (46ο) έως και τον 

εβδομηκοστό τέταρτο (74ο) νικητή, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος ή/και ενημέρωσης εκάστου, εκ 

των ανωτέρω, συμμετέχοντος / συμμετέχουσας για τα υφιστάμενα, προς διάθεση, εκπαιδευτικά 

προγράμματα της εν λόγω ανώνυμης εταιρίας. Η Διοργανώτρια δηλώνει ότι δε θα διαβιβάσει ούτε θα 

κοινοποιήσει ούτε θα κοινολογήσει τα προαναφερόμενα προσωπικά δεδομένα σε οποιοδήποτε τρίτο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πλην της ανωτέρω ανώνυμης εταιρίας και αποκλειστικά και μόνον για τους 

προπεριγραφόμενους σκοπούς. 

Λαμβάνοντας μέρος στον συγκεκριμένο Διαγωνισμό, έκαστος των νικητών παρέχει προς τη Διοργανώτρια 

τη ρητή συναίνεση και συγκατάθεσή του και αποδέχεται ρητώς τον όρο ότι η εικόνα του είτε ως στοιχείο 

φωτογραφικής αναπαράστασης ή/και ως αντικείμενο αποτύπωσης σε σύστημα εγγραφής και 

αναπαραγωγής κινούμενης εικόνας με ήχο (βίντεο) ή/και ως δημιουργία εικόνας με ήχο (βίντεο) δύναται 

να χρησιμοποιηθεί για λόγους δημοσιότητας. Το πάσης φύσεως φωτογραφικό υλικό με την εικόνα που 

έχει αποκτηθεί από τη Διοργανώτρια, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

από τους υπευθύνους / εκπροσώπους αυτής, χωρίς καμία χρέωση ή επιβάρυνση. Αθέμιτη και 

αδικαιολόγητη άρνηση εκάστου των νικητών να συμμετάσχει σε ανακοίνωση ή διαδικτυακή ανάρτηση ή 

άρνηση να περιληφθεί το όνομα και η φωτογραφία του ή/και βίντεο σε ιστότοπους χρήσης και 

εκμετάλλευσης της Διοργανώτριας, νομιμοποιεί τη Διοργανώτρια να αρνηθεί ή να ανακαλέσει τη 

χορήγηση του Δώρου. 

Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες / συμμετέχουσες δεν επιθυμούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω τα 

προσωπικά τους στοιχεία για τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας, στα πλαίσια του παρόντος 

Διαγωνισμού, εξυπακούεται ότι δύνανται να ανακαλέσουν, ανά πάσα χρονική στιγμή, δηλαδή 

οποτεδήποτε, την παρασχεθείσα συγκατάθεσή τους για το μέλλον με την υποβολή σχετικού αιτήματος 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπευθύνου Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων της 

Διοργανώτριας privacy@4allstores.gr, οπότε και θα παύσει η οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των εν 

λόγω στοιχείων και δεδομένων, η οποία μπορεί να συνδέεται, ανάλογα με τον χρόνο άσκησης του εν λόγω 

δικαιώματος, ακόμα και με την παύση της εξακολούθησης του δικαιώματος συμμετοχής τους στο 

Διαγωνισμό.  

Οι συμμετέχοντες / συμμετέχουσες έχουν αναφαίρετο και αναντίρρητο, εκ του Νόμου, δικαίωμα να 

προβούν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση σε διόρθωση, περιορισμό, εναντίωση, διαγραφή όλων των 

προσωπικών δεδομένων τους που παρέχουν στη Διοργανώτρια για τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας 

και τηρούνται στο αρχείο κατά τους όρους του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών 

Δεδομένων 2016/679 (GDPR), όπως σήμερα ισχύει σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., ερχόμενοι σε 

ηλεκτρονική επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων της 

Διοργανώτριας στο email privacy@4allstores.gr. Η Διοργανώτρια δηλώνει ρητώς και δεσμεύεται ότι θα 

εξαντλήσει κάθε τεχνικό και οργανωτικό μέτρο προστασίας των προσωπικών δεδομένων και θα κάνει την 

βέλτιστη, ελάχιστη και απολύτως αναγκαία μόνο χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, 

mailto:privacy@4allstores.gr
mailto:privacy@4allstores.gr
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όπως ο νόμος ορίζει και αυστηρώς και αποκλειστικώς για τους σκοπούς, για τους οποίους μας τα έχετε 

διαθέσει, όπως αυτοί συνδέονται κυρίως με τη διενέργεια του Διαγωνισμού, της κλήρωσης, της 

αντίστοιχης διαδικασίας απόδοσης και παραλαβής των Δώρων του Διαγωνισμού και τη διατήρηση των 

σκοπών εξυπηρέτησης των προσώπων των συμμετεχόντων / συμμετεχουσών, στα πλαίσια της πρότυπης 

ικανοποίησης των απαιτήσεων αυτών, υπό την ιδιότητά τους, ως καταναλωτές των 

Επιχειρήσεων/Καταστημάτων του Δικτύου, υπό την επωνυμία «4all». 

 

10] Λοιποί όροι. 

Κατά τη χρονική διάρκεια διενέργειας του Διαγωνισμού και εφόσον μέσα σε αυτήν, νέο Κατάστημα φέρει 

στην προμετωπίδα του την ένδειξη «4all» ή/και «4coffee», το συγκεκριμένο νέο Κατάστημα θα 

συμμετάσχει κανονικά στον παρόντα Διαγωνισμό, σύμφωνα πάντα με τους προδιαλαμβανόμενους όρους 

και τις προϋποθέσεις. 

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων συμμετοχής.  

Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις από δόλο ή 

βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας που τυχόν 

συντρέξουν στο πρόσωπο της Διοργανώτριας.  

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του Διαγωνισμού, εφόσον 

κρίνει τέτοια ενέργεια εκ των περιστάσεων και λόγω αστάθμητων παραγόντων ως απαραίτητη και δεν 

αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση. 

Η Διοργανώτρια δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για πραγματικά ή/και νομικά ελαττώματα που τυχόν 

εμφανισθούν στα Δώρα του παρόντος Διαγωνισμού. Ρητά ορίζεται ότι η Διοργανώτρια Εταιρία ουδεμία 

ευθύνη δύναται να φέρει για τυχόν μη πλήρωση όρων και προϋποθέσεων σχετικά με την πραγμάτωση και 

ουσιαστική εκτέλεση του πραγματικού του κάθε Δώρου.  

Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης τυχόν ανακύψασας διαφοράς με τον διενεργηθησόμενο 

Διαγωνισμό, δυνάμει των παρόντων όρων, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και 

εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων, κριθεί αντίθετη προς το νόμο, 

παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. 

Η έγγραφη αποτύπωση των εν λόγω όρων, έχει κατατεθεί στην Συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης 

Ελευθερία Αποστολίδου (οδός Κομνηνών αρ. 22, Θεσσαλονίκη) και θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς 

ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας 

www.4allstores.gr. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή συμμετέχουσα ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά 

του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό έχει κατατεθεί στην ως άνω Συμβολαιογράφο 

Θεσσαλονίκης. 

 Θεσσαλονίκη, 28-03-2022 

                                       

Για τη Διοργανώτρια Εταιρία 

 

 

 

 

Οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι 

 

 

http://www.4allstores.gr/

