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Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «I.S.N. 

A.E.», που εδρεύει στον Δήμο Πυλαίας – Xορτιάτη, στη συμβολή των οδών Κ. 

Παλαμά αρ.2 & 17ης Νοέμβρη 73, (περιοχή «Κωνσταντινοπολίτικα») και 

εκπροσωπείται νόμιμα, (στο εξής η «Διοργανώτρια»), διοργανώνει προωθητικές 

ενέργειες μέσω χρήσης διαδικτύου σχετικά με προϊόντα / υπηρεσίες της τελευταίας, 

στοχεύοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη της εμπορικής φήμης του συστήματος 

δικαιόχρησης “4all”. Η Διοργανώτρια έχει δημιουργήσει επίσημες σελίδες στα 

γνωστά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ενδεικτικά αναφέρονται η επίσημη 

ιστοσελίδα “4allstores.officialpage” στο κοινωνικό δίκτυο Facebook, όπως και η 

επίσημη ιστοσελίδα “4all_4coffee_official” στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης 

Instagram. Η Διοργανώτρια, έχει επιπλέον ήδη προβεί στη δημιουργία των καναλιών 

“4allstores” και “baronessarabica100%” στο δημοφιλές μέσο κοινοποίησης, 

αναπαραγωγής και διαμοιρασμού βίντεο YouTube, καθώς και στη δημιουργία google 

account υπό το όνομα “I.S.N. Α.Ε.”. Τέλος, προγραμματίζει τη δημιουργία 

λογαριασμών στα επίσης δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα Linkedin και TikTok. Στους 

προαναφερόμενους ιστότοπους, ήδη φιλοξενούνται και θα φιλοξενούνται όλοι οι 

διαδικτυακοί διαγωνισμοί και οι σχετικές διενεργούμενες προωθητικές ενέργειες και 

δράσεις. 

Το σχεδιασμό της εφαρμογής, την τεχνική υποστήριξη, την οργάνωση και εν γένει 

διαχείριση των διαδικτυακών εργαλείων καθώς και το δομικό, τεχνικό μέρος για τη 

συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις προωθητικές ενέργειες έχει αναλάβει εξ 

ολοκλήρου η ως άνωθι αναφερόμενη διοργανώτρια ανώνυμη εταιρεία.  

Ο Χορηγός θα ορίζεται σε περίπτωση που υπάρχει και θα αναφέρεται σε σχετική 

ανάρτηση του εκάστοτε Διαγωνισμού, στη σελίδα της εταιρίας στο Facebook ή σε 

οποιαδήποτε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών 

όρων (εφεξής «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στους 

Διαγωνισμούς και της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1] Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής στους διαδικτυακούς διαγωνισμούς / 

διαδικτυακώς διενεργούμενες προωθητικές ενέργειες. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας. Oι ανήλικοι, 

τεκμαίρεται ότι συμμετέχουν, έχοντας προηγουμένως λάβει τη συναίνεση των 

προσώπων που ασκούν κατά νόμο τη γονική μέριμνα, άλλως την επιμέλεια αυτών. 

Στην περίπτωση που τα δώρα συνέχονται με προϊόντα τα οποία εκ του νόμου δε 

δύναται να απευθυνθούν σε ανήλικα άτομα (κάτω του 18ου έτους ηλικίας), τα εν λόγω 

ανήλικα άτομα δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στον εν λόγω Διαγωνισμό ή 

προωθητική ενέργεια (π.χ. αλκοολούχα ποτά).  

Στην περίπτωση, που κάποιος από τους νικητές της εκάστοτε προωθητικής ενέργειας 

είναι κάτω των δέκα τεσσάρων (14) ετών, η τυχόν παραλαβή του δώρου, θα γίνεται 

μόνο με την επίδειξη έγγραφης συγκατάθεσης των προσώπων που ασκούν κατά νόμο 

τη γονική μέριμνα, άλλως την επιμέλεια αυτού.  



ΟΡΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – I.S.N. Α.Ε. ver 28.06.2021 2 

Δικαίωμα αποκλεισμού υπάρχει σε οποιοδήποτε στάδιο του εκάστοτε Διαγωνισμού 

για τους συμμετέχοντες που τυχόν δηλώσουν ψευδή ή / και παραποιημένα στοιχεία, 

ακόμα και αν έχουν ανακηρυχθεί νικητές και θα ευθύνονται απέναντι στην 

Διοργανώτρια για κάθε μορφής και είδους ζημία που δύναται να προκληθεί στη φήμη 

και το όνομά της από τυχόν γενόμενες ψευδείς ή / και παραποιημένες δηλώσεις.  

Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή στον εκάστοτε Διαγωνισμό δεν απαιτείται η 

αγορά κάποιου προϊόντος, ούτε υπάρχει κάποια χρέωση για τους συμμετέχοντες. Η 

συμμετοχή, ωστόσο, στην εκάστοτε προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση 

των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Για τη συμμετοχή 

στον εκάστοτε Διαγωνισμό απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων 

όρων και η ρητή συναίνεση για την εκούσια συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων 

και η αποστολή τους στην ειδική φόρμα (εάν αυτή  υφίσταται για το σκοπό αυτό) από 

τον κάθε συμμετέχοντα / συμμετέχουσα. 

 

2] Αρχικές προϋποθέσεις συμμετοχής σε εκάστοτε Διαγωνισμό / προωθητική 

ενέργεια. 

Ο χρήστης για να λάβει μέρος στον εκάστοτε Διαγωνισμό θα πρέπει να έχει προβεί 

στην αντίστοιχη αλληλεπίδραση, που προβλέπεται σύμφωνα με τις εκάστοτε 

κατευθυντήριες οδηγίες ανά μέσο κοινωνικής δικτύωσης και να έχει αποδεχθεί τους 

γενικούς όρους χρήσης που θέτoυν οι εν λόγω ιστότοποι για τη λειτουργία των 

εφαρμογών και επιπλέον τους όρους που έχει θέσει η διοργανώτρια εταιρία. Οι όροι 

συμμετοχής για τον κάθε Διαγωνισμό, την εκάστοτε προωθητική ενέργεια, θα 

αναφέρονται όλως ενδεικτικώς σε σχετική ανάρτηση της Διοργανώτριας εταιρίας στη 

σελίδα της 4allstores.officialpage, στο κοινωνικό δίκτυο Facebook και στην επίσημη 

ιστοσελίδα 4all_4coffee_official στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Instagram, 

ανάλογα, πάντοτε, με το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, που θα επιλέξει η 

Διοργανώτρια για τη διενέργεια της εκάστοτε προωθητικής ενέργειας. 

 

Η τυχόν παροχή προσωπικών στοιχείων των συμμετεχόντων (πάντοτε σε περίπτωση 

που αυτή ζητηθεί σε τυχόν διενεργηθησόμενη προωθητική ενέργεια) αποτελεί ρητή 

εκ μέρους των συμμετεχόντων χορήγηση άδειας στη Διοργανώτρια, συναίνεση, 

συγκατάθεση και αποδοχή για την επεξεργασία τους και τη δημοσίευσή τους στο 

πλαίσιο του διενεργούμενου Διαγωνισμού και αποκλειστικά προς εκπλήρωση των 

σκοπών του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους. Με τη 

συμμετοχή του στον εκάστοτε Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων ή συμμετέχουσα 

συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα και παρέχει τη συγκατάθεσή του, όπως τα 

προσωπικά του στοιχεία ή και η φωτογραφία του προφίλ του στο Facebook 

χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια αποκλειστικά για τους σκοπούς του 

Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την 

εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή 

σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο ή αναφορικά με τη 

συμμετοχή τους στον εκάστοτε Διαγωνισμό. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του 

Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνον υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή 
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(server), προς πλήρωση των προϋποθέσεων και τήρησης των λοιπών προδιαγραφών 

της εκάστοτε προωθητικής ενέργειας. 

Η Διοργανώτρια εύλογα κρίνει και καλόπιστα θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι 

κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της διεύθυνσης ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου που δηλώνει. 

 

3] Χρόνος έναρξης – Χρόνος λήξης προωθητικής ενέργειας – Διάρκεια αυτής – 

Περιγραφή και μορφοποίηση των βασικών σταδίων της εκάστοτε διαδικτυακής 

προωθητικής ενέργειας. 

Ο εκάστοτε Διαγωνισμός θα έχει προκαθορισμένη διάρκεια που θα ορίζεται 

ενδεικτικά σε σχετική ανάρτηση της Διοργανώτριας εταιρίας στη σελίδα 

της 4allstores.officialpage, στο κοινωνικό δίκτυο Facebook ή / και στην επίσημη 

ιστοσελίδα 4all_4coffee_official στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Instagram, 

ανάλογα, πάντοτε, με το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, που θα επιλέξει η 

Διοργανώτρια για τη διενέργεια της εκάστοτε προωθητικής ενέργειας. 

Ο χρόνος έναρξης της εν λόγω διάρκειας θα ισχύει, σε κάθε περίπτωση, από τη 

δημοσίευσή του στην επίσημη σελίδα της Διοργανώτριας στο κοινωνικό δίκτυο 

Facebook ή / και στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Instagram. Οι ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές που έχει στη διάθεση της η Διοργανώτρια αποτελούν το επίσημο όργανο 

χρονομέτρησης του εκάστοτε Διαγωνισμού, βάσει του οποίου ορίζεται ο Χρόνος 

Έναρξης, ο Χρόνος Λήξης, καθώς και ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής ή 

εμφανούς λήψης της συμμετοχής στον εκάστοτε Διαγωνισμό. 

Η εκάστοτε διενεργούμενη προωθητική ενέργεια, ανεξαρτήτως του μέσου κοινωνικής 

δικτύωσης που τυχόν η Διοργανώτρια θα επιλέξει να την πραγματοποιήσει (Facebook 

ή Instagram), περιέχει, ως ανώτατο όριο και μορφή, τα ακόλουθα πέντε (5) στάδια, 

στα οποία, ει δυνατόν, αυτή να διενεργηθεί: 

1ο στάδιο: O κάθε συμμετέχων / συμμετέχουσα εκδηλώνει την προτίμησή του, 

κάνοντας like στην σελίδα της 4allstores.officialpage στο κοινωνικό δίκτυο Facebook 

ή στην επίσημη ιστοσελίδα 4all_4coffee_official στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης 

Instagram, ανάλογα, πάντοτε, με το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, που θα επιλέξει η 

Διοργανώτρια για τη διενέργεια της εκάστοτε προωθητικής ενέργειας. 

2ο στάδιο: O κάθε συμμετέχων / συμμετέχουσα εκδηλώνει την προτίμησή του, 

κάνοντας like στην ανάρτηση της εκάστοτε διενεργούμενης προωθητικής ενέργειας. 

3ο στάδιο: O κάθε συμμετέχων / συμμετέχουσα προβαίνει στην προσθήκη / συγγραφή 

σχολίου κάτω από τον διαδικτυακό τόπο της ως άνω περιγραφόμενης στο 2ο στάδιο 

ανάρτησης. 

4ο στάδιο: Ο κάθε συμμετέχων / συμμετέχουσα προβαίνει σε προσθήκη ετικέτας 

(διαδικασία tag) στην παραπάνω ανάρτηση, με φωτογραφία έτερου γνωστού του 

προσώπου, που είναι, βέβαια, εγγεγραμμένο στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης, 

που έχει επιλέξει η Διοργανώτρια για τη διενέργεια της εκάστοτε προωθητικής 

ενέργειας. 

5ο στάδιο: Ο κάθε συμμετέχων / συμμετέχουσα προβαίνει σε προσθήκη ετικέτας 

(διαδικασία tag) σε σχόλιο που βρίσκεται στον τόπο ανάρτησης, με φωτογραφία 

έτερου γνωστού του προσώπου, που είναι, βέβαια, εγγεγραμμένο στον ιστότοπο 
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κοινωνικής δικτύωσης, που έχει επιλέξει η Διοργανώτρια για τη διενέργεια της 

εκάστοτε προωθητικής ενέργειας. 

Στη συνέχεια, το πρόσωπο που έχει προκύψει από την ως άνω περιγραφόμενη 

διαδικασία προσθήκης ετικέτας (διαδικασία tag) έχει το δικαίωμα συμμετοχής στην 

εκάστοτε προωθητική ενέργεια, ακολουθώντας τα προπεριγραφόμενα στάδια. 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η εκάστοτε προωθητική ενέργεια μπορεί να 

αποτελείται αποκλειστικά και μόνον από το 1ο στάδιο ή / και από το συνδυασμό της 

διενέργειας περισσοτέρων εκ των προαναφερομένων σταδίων, πάντοτε, όμως, και 

μέχρι σήμερα, προβλέπεται, ως ανώτατο όριο και μορφή, η διενέργεια της εκάστοτε 

προωθητικής ενέργειας στα προαναφερόμενα πέντε (5) στάδια.  

   

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης της προωθητικής 

ενέργειας, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει τη Διοργανώτρια 

ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής. Οι τυχόν ήδη υποβληθείσες συμμετοχές 

μετά τη πάροδο της λήξης του εκάστοτε Διαγωνισμού είναι ανύπαρκτες και δεν 

επάγονται αποτελέσματα, ούτε δεσμεύουν πλέον τη Διοργανώτρια ή / και 

οποιονδήποτε τρίτο. Σε τυχόν συνδρομή της ανωτέρω περίπτωσης, οι συμμετέχοντες 

αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν έχουν ή διατηρούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση ή 

απαίτηση κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν (αθροιστικά ή 

διαζευκτικά) τη συνέχιση του λήξαντος εκάστοτε Διαγωνισμού ή / και την παράδοση 

των μη παραδοθέντων δώρων ή / και τη διεκδίκηση πάσας άλλης οιουδήποτε είδους 

και μορφής περαιτέρω αποζημίωσης. 

 

4] Ρητή αποδοχή αναλυτικών όρων εκ μέρους των συμμετεχόντων. 

Όλοι οι συμμετέχοντες στον εκάστοτε Διαγωνισμό – προωθητική ενέργεια 

αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους 

και μπορούν να συμμετέχουν με έναν (1) μόνο λογαριασμό πρόσβασης στον 

επιλεγόμενο από τη Διοργανώτρια διαδικτυακό τόπο πραγματοποίησης της εκάστοτε 

προωθητικής ενέργειας.  

Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους ως άνω όρους δεν μπορεί να συμμετέχει στον 

εκάστοτε Διαγωνισμό. Όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και 

αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα τα εξής:  

(α) ο τηλεφωνικός αριθμός, ή / και το e-mail που τυχόν δηλώνουν ως συμμετέχοντες 

στην εκάστοτε προωθητική ενέργεια δεν μπορεί να ανήκει σε τρίτο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο, αλλά αποκλειστικά και μόνον στους ίδιους. 

(β) τα προσωπικά τους στοιχεία είναι ακριβή και αληθή. 

(γ) η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται, ουδέ μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

από την συμμετοχή τους στην εκάστοτε προωθητική ενέργεια της Διοργανώτριας 

στην οποία, εί δυνατόν να μετέχουν, με τα προσωπικά δεδομένα τους 

(ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας σταθερό ή κινητό, e-mail). 

(δ) δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας 

οποιουδήποτε τρίτου. 

(ε) δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου. 

(στ) ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει η Διοργανώτρια τα προσωπικά τους 
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στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) με σκοπό την 

εξυπηρέτηση του Διαγωνισμού. 

(ζ) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στη Διοργανώτρια για την 

προβολή του εκάστοτε Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου 

και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (internet) καθ’ όλο το χρόνο διάρκειας 

αυτού. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει 

οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή του εκάστοτε 

Διαγωνισμού. 

(η) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση για τη διαφημιστική εκμετάλλευση 

κάθε σχετικού γεγονότος εκ μέρους της Διοργανώτριας, χωρίς την υποχρέωση 

πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. Η Διοργανώτρια επίσης διατηρεί 

το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από την κλήρωση και την 

απόδοση των δώρων. 

(θ) δίνουν τη ρητή συγκατάθεσή τους στην Διοργανώτρια και την εταιρεία που 

διαχειρίζεται το τεχνικό κομμάτι του εκάστοτε Διαγωνισμού να έχουν πρόσβαση 

μέσω της εφαρμογών του Facebook ή / και του Instagram στις βασικές πληροφορίες 

του προφίλ τους στην πλατφόρμα των ανωτέρω διαδικτυακών μέσων, να στέλνουν 

απευθείας e-mail αναφορικά με την εξέλιξη του εκάστοτε Διαγωνισμού στο e-mail 

που έχουν δηλώσει οι χρήστες στην πλατφόρμα του Facebook ή / και του Instagram, 

χωρίς αυτό να δύναται να θεωρηθεί ως ανεπιθύμητο μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (spam) και να επιτρέπουν στις εφαρμογές του Facebook ή / και του 

Instagram, εφόσον το επιθυμούν, την αποστολή μηνυμάτων στο τοίχο του προφίλ 

τους στην Πλατφόρμα των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. 

ι) παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά της Διοργανώτριας σε 

περίπτωση που η τελευταία κρίνει ότι κάποιος συμμετέχων πρέπει να διαγραφεί από 

τον εκάστοτε Διαγωνισμό για τους λόγους που αναφέρονται στους παρόντες όρους. 

 

5] Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. 

Από τον εκάστοτε Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

(α) Όσοι ρητά δεν έχουν συμφωνήσει με τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους. 

(β) Οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας καθώς και οι εργαζόμενοι του τυχόν Χορηγού. 

(γ) Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα – ιδιοκτήτες των καταστημάτων – επιχειρήσεων 

“4all”. 

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν υποχρεούται) να αποκλείσει από τον 

εκάστοτε Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, πρόσωπα που, κατά 

την άποψή της είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να 

χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή παραβούν 

κάποιον από τους επιμέρους όρους του παρόντος άρθρου. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών 

υπολογιστών ή / και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών 

συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή κ.λπ. 

 

6] Μεταβολή αναλυτικών όρων – Αλλαγή προσφερόμενων δώρων. 
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Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, καθώς και 

να μεταβάλλει τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή 

/ και να ματαιώσει την εκάστοτε προωθητική ενέργεια, ανακοινώνοντας το γεγονός 

εγκαίρως στην ιστοσελίδα της εφαρμογής του Διαγωνισμού ή στην επίσημη σελίδα 

της εταιρίας στα social. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια αλλά και η Χορηγός 

εταιρία (αν υπάρχει), ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των συμμετεχόντων ή / και 

οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση, δε, που ενδεχομένως ματαιωθεί η εκάστοτε 

προωθητική ενέργεια, οι συμμετέχοντες – υποψήφιοι δεν αποκτούν οποιοδήποτε 

δικαίωμα ουδέ έχουν ή διατηρούν ουδεμία αξίωση κατά της Διοργανώτριας ή του 

Χορηγού (αν υπάρχει), ουδέ νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση 

του Διαγωνισμού ή και να αξιώσουν οιασδήποτε μορφής και είδους αποζημίωση. 

 

7] Κλήρωση / Δώρα. 

Κάθε συμμετέχων / συμμετέχουσα με την έγκαιρη και έγκυρη συμμετοχή του στον 

εκάστοτε Διαγωνισμό και εφόσον δεν εμπίπτει σε κάποιες από τις ανωτέρω 

περιπτώσεις αποκλεισμού του από τον εκάστοτε Διαγωνισμό, διεκδικεί τα δώρα, 

όπως αυτά θα ορίζονται σε σχετική ανάρτηση της Διοργανώτριας εταιρίας στις 

επίσημες σελίδες των ανωτέρω ιστοτόπων – εφαρμογών (Facebook και Instagram). 

Τα δώρα δύνανται να είναι προϊόντα, που διατίθενται στα καταστήματα 

εξυπηρέτησης συμφερόντων της Διοργανώτριας ή πάσας μορφής και είδους άλλα 

αντικείμενα ή υπηρεσίες.  

Μετά τη λήξη του εκάστοτε διαδικτυακού Διαγωνισμού, θα εκκινεί η διαδικασία 

ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του τμήματος Marketing της Διοργανώτριας, χωρίς, 

ωστόσο, το εν λόγω τμήμα να δύναται, σύμφωνα και με τους κανόνες της συνήθους 

λογικής και τα διδάγματα της κοινής πείρας, καθ΄οιονδήποτε τρόπο, να αναμειχθεί ή 

ανθρωπίνως παρέμβει στο αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής κληρωτίδας. Η χρήση 

ηλεκτρονικού συστήματος (εφαρμογής) και η μέσω αυτής ανάδειξη του νικητή, 

εξασφαλίζει το γεγονός ότι δε θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία 

ανάδειξης του νικητή μεταξύ όσων έχουν εγκύρως συμμετάσχει στον εκάστοτε 

Διαγωνισμό. Για όλους τους ανωτέρω λόγους, κάθε συμμετέχων / συμμετέχουσα, 

στον εκάστοτε Διαγωνισμό, μπορεί να αναδειχθεί νικητής.  

Για την απόδοση του δώρου, της οποίας (απόδοσης) οι τρόποι αναφέρονται 

αναλυτικά κατωτέρω, ο τυχερός θα ειδοποιηθεί με κάθε πρόσφορο τρόπο από τη 

Διοργανώτρια και ακολούθως θα πρέπει να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα 

στη Διοργανώτρια προς παραλαβή αυτού. 

Οι νικητές θα ενημερωθούν αναφορικά με την απόδοση του δώρου τους, όπως 

προαναφέρθηκε με κάθε πρόσφορο τρόπο και το όνομά τους θα αναρτηθεί στην 

σελίδα της Διοργανώτριας, είτε στο Facebook, είτε στο Intagram, ανάλογα με τον 

επιλεγόμενο από τη Διοργανώτρια διαδικτυακό τόπο – εφαρμογή πραγματοποίησης 

της εκάστοτε προωθητικής ενέργειας. 

Το δώρο είναι προσωπικό, δε μεταβιβάζεται σε άλλο πρόσωπο και δεν 

ανταλλάσσεται με χρήματα, ούτε δύναται να αντικατασταθεί από χρήματα. Ο νικητής 

του εκάστοτε Διαγωνισμού δεν έχει το δικαίωμα να ορίσει υποκατάστατο πρόσωπο 
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για τη λήψη του, ούτε και να ζητήσει την ανταλλαγή του με χρήματα ή άλλα 

αντικαταστατά πράγματα.  

Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, οι νικητές δύνανται σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος 

να εξουσιοδοτήσουν νομίμως άλλο πρόσωπο για την παραλαβή του δώρου τους με 

σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση, νομίμως θεωρημένη. Η ευθύνη του Χορηγού, αν 

αυτή υπάρχει, περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των 

προγραμματισμένων δώρων. 

Η Διοργανώτρια δικαιούται να προσδιορίσει, κατά την ελεύθερη κρίση της, τα 

ειδικότερα χαρακτηριστικά των δώρων. Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία για 

οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων ανωτέρας βίας) με 

τον νικητή / νικήτρια εντός δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση 

των στοιχείων των εκάστοτε νικητών, τότε η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε 

υποχρέωση απέναντι στον συγκεκριμένο νικητή.  

Η Διοργανώτρια κατά την αναζήτηση των νικητών θα ζητεί τα ελάχιστα αναγκαία 

στοιχεία τους, ώστε να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τον προσδιορισμό 

των νικητών και την παράδοση των δώρων σε αυτούς. Αν οποιοσδήποτε νικητής / 

νικήτρια δε βρεθεί ή αρνηθεί το δώρο του ή δεν εμφανιστεί για την παραλαβή του, 

τότε η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση σχετικά με την παραλαβή – 

απόδοση του δώρου. 

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει μέσω Facebook, SMS, 

καταχωρίσεις σε περιοδικά, εφημερίδες, μέσω του διαδικτύου και στα καταστήματά 

της, τα ονόματα των νικητών και σε κάθε περίπτωση θα αναρτά το όνομα του νικητή 

σε όλα τα επίσημα δικά της social.  

Με τη συμμετοχή στον εκάστοτε Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες δίδουν τη συναίνεση 

και συγκατάθεσή τους για την ανωτέρω ανακοίνωση και επεξεργασία των στοιχείων 

τους. Διευκρινίζεται ότι η κατακύρωση οποιουδήποτε δώρου στο νικητή αυτού, τελεί 

επιπροσθέτως υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης στη 

Διοργανώτρια από τον εν λόγω νικητή των στοιχείων που αναφέρονται στον παρόντα 

όρο (επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας) εντός της προθεσμίας που ορίζεται, σε 

αντίθετη, δε, περίπτωση η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση 

απόδοσης δώρου. Έκαστος συμμετέχων / συμμετέχουσα, δίδει με τους παρόντες 

Αναλυτικούς Όρους τη συναίνεση και συγκατάθεσή του, όπως, στην περίπτωση που 

αυτός επιλεχθεί ως νικητής, η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να βγάλει φωτογραφίες 

μαζί του και να τις αναρτήσει στα επίσημα social δικής της διαχείρισης.  

Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε 

και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής σύμφωνα με τους παρόντες Αναλυτικούς 

Όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απόδοση προς αυτόν του δώρου 

σύμφωνα με τα άνωθι οριζόμενα. Τυχόν δημοσίευση ονόματος προσώπου φερόμενου 

ως νικητή στην Ιστοσελίδα του εκάστοτε Διαγωνισμού, δεν καθιστά το αποτέλεσμα 

οριστικό, ούτε και θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού.  

Η απόδοση των δώρων θα γίνεται το αργότερο εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την 

ανάρτηση των στοιχείων των εκάστοτε νικητών. Μετά τη λήξη της κατά τα ανωτέρω 

οριζόμενης χρονικής προθεσμίας, η Διοργανώτρια και ο Χορηγός (αν βέβαια αυτός 

υπάρχει), απαλλάσσονται από την απόδοση των δώρων ή / και των επάθλων. 
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8] Δημοσιότητα. 

Οι όροι συμμετοχής του εκάστοτε Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην επίσημη 

ιστοσελίδα της Διοργανώτριας www.4allstores.gr. 

 

9] Τροποποίηση Όρων – Ευθύνη. 

Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο 

είναι αδύνατη η λήψη από τα τεχνικά συστήματα και η καταχώριση των στοιχείων 

όσων συμμετέχουν και δη για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή 

τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, 

λογισμικού, μη αποστολή ή αδυναμία λήψης δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου 

χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε 

οποιονδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω αθροιστικού ή / και διαζευκτικού 

συνδυασμού των ανωτέρω γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και 

προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις 

τρίτων, απατηλές ενέργειες κ.λπ.).  

Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τεχνικά προβλήματα που τυχόν 

προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου Internet ή λόγω τεχνικών δυσκολιών που μπορεί 

να προκύψουν στους ιστοτόπους – εφαρμογές του Facebook ή / και του Instagram. Η 

Διοργανώτρια δεν ελέγχει και δε δύναται να ελέγξει τη διαθεσιμότητα, το 

περιεχόμενο, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των 

πληροφοριών της εφαρμογής ή και άλλων ιστοτόπων, στις οποίες παραπέμπει η 

εφαρμογή μέσω «δεσμών», hyperlinks (υπερσυνδέσμων) ή διαφημιστικών 

δημιουργικών. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την 

επίσκεψη ή χρήση άλλων ιστοτόπων, οι χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να 

απευθυνθούν απευθείας στου αντίστοιχους ιστοτόπους, οι οποίοι και φέρουν ακέραια 

την αντίστοιχη ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Σε καμία περίπτωση δεν 

μπορεί να θεωρηθεί ότι η Διοργανώτρια υιοθετεί ή απλώς αποδέχεται το περιεχόμενο 

ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων, στους οποίους ο ιστότοπος παραπέμπει ή / και 

συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο. 

Η Διοργανώτρια δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε 

νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή / και ζημία ή / και βλάβη 

σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα 

δώρα, την παραλαβή αυτών ή / και για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Επισημαίνεται ότι οι 

επιλεγμένοι ιστότοποι εκ μέρους της Διοργανώτριας, σε καμία περίπτωση δεν 

σχετίζονται, διαχειρίζονται, προωθούν ή ενισχύουν την εκάστοτε προωθητική 

ενέργεια.  

Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται σε οιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες 

ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, 

δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά με την πραγματική και νομική 

κατάσταση των δώρων του εκάστοτε Διαγωνισμού.  

Η Διοργανώτρια δικαιούται, σε έκτακτες περιπτώσεις και για λόγους ασφάλειας 

δικαίου, μη δυναμένων των ανωτέρω περιπτώσεων και λόγων να διακριβωθούν 

http://www.4allstores.gr/
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περαιτέρω στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, να ακυρώσει οποτεδήποτε τον 

εκάστοτε Διαγωνισμό, ολικά ή μερικά ή να τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς 

Όρους (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και της διάρκειας αυτού) ή να αλλάξει τα 

προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά την διάρκεια του εκάστοτε 

Διαγωνισμού ή μετά την λήξη του, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση.  

Η Διοργανώτρια δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα που τυχόν 

εμφανισθούν στα δώρα του εκάστοτε Διαγωνισμού. Τα δώρα παρέχονται στους 

νικητές αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή 

άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, 

συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ., έναντι της Διοργανώτριας.  

 

10] Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία. 

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα 

σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα της 

Διοργανώτριας και στον κώδικα και το λογισμικό της εφαρμογής. 

 

11] Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων –Αποδοχή όρων. 

α) Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων διατηρούνται από την Διοργανώτρια 

και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον προς εξυπηρέτηση των σκοπών του 

εκάστοτε Διαγωνισμού / προωθητικής ενέργειας, ήτοι για την επαλήθευση των 

στοιχείων των νικητών, την απόδοση των δώρων σε αυτούς κ.λπ., καθώς και για την 

ενημέρωσή τους (τυχόν αποστολή διαφημιστικού υλικού, εφόσον αυτό έχει ζητηθεί 

από τον συμμετέχοντα κ.λπ.). 

β) Τα σχετικά video ή φωτογραφίες που αφορούν διαγωνισμούς δύνανται να 

χρησιμοποιηθούν εκ μέρους της διοργανώτριας στα social δικής της διαχείρισης και 

ευθύνης.  

Απλά και μόνον η συμμετοχή, μέσω της ολοκλήρωσης, σε κάθε περίπτωση στην 

εκάστοτε προωθητική ενέργεια / διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή 

και συγκατάθεση εκ μέρους του κάθε συμμετέχοντος / συμμετέχουσας όλων των 

ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων. 

 

12] Επίλυση Διαφορών. 

Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον εκάστοτε Διαγωνισμό και την 

εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται καταρχήν από τριμελή 

Επιτροπή επιλογής της Διοργανώτριας. Η κρίση της Επιτροπής, στις περιπτώσεις 

αυτές, είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες. Σε οποιαδήποτε περίπτωση 

δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της 

Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και το απορρέον δίκαιο από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. 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. 

 


