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1. Διοργανώτρια Διαγωνισμού 
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ECOELASTIKA», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (οδός Σωρού αρ. 14, ΤΚ1521) και  

αποτελεί τον εγκεκριμένο από την πολιτεία φορέα που έχει συσταθεί σύμφωνα τη νομοθεσία 

(Ν. 2939/2001  και ΠΔ 109/2004)  για την οικολογική διαχείριση των μεταχειρισμένων 

ελαστικών, διοργανώνει τον παρακάτω διαγωνισμό με τίτλο «ECOELASTIKA SPOT- ΒΡΕΣ ΤΟ 

ΣΗΜΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΣΟΥ ΛΑΣΤΙΧΑ» (στο εξής ο «Διαγωνισμός»), με τους 

ακόλουθους όρους συμμετοχής (στο εξής οι «Όροι Συμμετοχής»). Οι Όροι Συμμετοχής  θα 

είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στον 

επίσημο διαδικτυακό τόπο της ECOELASTIKA https://eke.ecoelastika.gr/pdf/ecoelastika-

terms-and-conditions-mhniaios-diagonismos-elastika.pdf, καθώς επίσης και στον επίσημο 

λογαριασμό της ECOELASTIKA στο Facebook στην παρακάτω διεύθυνση: 

https://www.facebook.com/ecoelastika στο side tab Notes 

Σκοπός των Όρων Συμμετοχής είναι να καθοριστούν οι όροι για τη συμμετοχή στο 
διαγωνισμό και για την ανάδειξη των νικητών. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά 
αυτοδικαίως και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Συμμετοχής.  

2. Διάρκεια Διαγωνισμού 

Ο Διαγωνισμός διενεργείται κάθε μήνα και διαρκεί από την πρώτη έως και δύο (2) ημέρες 
πριν το τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα και ώρα 20:00 μμ. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού 
η συμμετοχή δεν είναι πλέον δυνατή, ούτε δεσμεύει την ECOELASTIKA.  Ο Διαγωνισμός 
διενεργείται σε μηναία βάση για όσο χρονικό διάστημα αποφασιστεί από την ECOELASTIKA. 
Η μη ανάρτηση post από την ΕCOELASTIKA σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3, 
συνεπάγεται τη διακοπή του Διαγωνισμού.   

3. Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της 

ηλικίας τους. Η συμμετοχή ατόμων κάτω των 18 ετών είναι δυνατή μόνο με παρουσία του 

προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα για την παροχή συναίνεσης για τη συμμετοχή. 

Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Ecoelastika καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους μέχρι 

πρώτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.  

Κατά τη διάρκεια του μηνιαίου Διαγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 2, η 
συμμετοχή μπορεί να γίνει με τον παρακάτω τρόπο:  

Η ECOELASTIKA αναρτά κάθε μήνα στη Σελίδα στο Facebook ένα post που αφορά την 
κλήρωση του τρέχοντος μήνα. Όποιος ενδιαφέρεται να συμμετέχει στον διαγωνισμό πρέπει:   

1. Να κάνει Like στη σελίδα της ecoelastika 
2. Να επιλέξει βουλκανιζατέρ ή Συνεργείο στην περιοχή της κατοικίας του, από τα 

συνεργαζόμενα eco-elastika-spots της ecoelastika, 
https//eke.ecoelastika.gr/ecoelastikaspot-des-to-sima-kai-bes/   
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3. Να γράψει σε σχόλιο το όνομά του και την επωνυμία του eco-elastika-spot που 
επέλεξε  

4. Να απαντήσει στην ερώτηση του post του διαγωνισμού 
5. Να κάνει share το post του διαγωνισμού 

Η καταχώρηση του σχολίου αποτελεί αυτόματα συμμετοχή στην κλήρωση του διαγωνισμού 
του τρέχοντος μηνός. Περισσότερες καταχωρήσεις σχολίων με τον παραπάνω τρόπο από τον 
ίδιο συμμετέχοντα λαμβάνονται υπόψιν ως μία συμμετοχή.   

 4. Δώρο Διαγωνισμού  

Το δώρο του διαγωνισμού είναι η δωρεάν αντικατάσταση των παλαιών ελαστικών ΙΧ 
αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας του νικητή με καινούργια της επιλογής του αξίας έως 300 Ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το δώρο είναι συγκεκριμένο και δεν ανταλλάσσεται, ούτε 
μπορεί να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα ή σε άλλα 
δώρα. 

5. Κλήρωση – Ανάδειξη Νικητή 

H ECOELASTIΚΑ συγκεντρώνει όλες τις συμμετοχές οι οποίες έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3. Η κλήρωση πραγματοποιείται την τελευταία ημέρα του 
κάθε μήνα Η κλήρωση διενεργείται με το σύστημα παραγωγής τυχαίου αριθμού που παρέχει 
η Google, ο οποίος προκύπτει από το αριθμητικό εύρος των συμμετοχών.  

Το όνομα του Νικητή ανακοινώνεται στη σελίδα της ECOELASTIKA στο Facebook. 

Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης κατά την παραπάνω ορισθείσα 
ημέρα, η ECOELASTIKA διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα  της κλήρωσης,  έχοντας 
προηγουμένως προβεί σε σχετική ανακοίνωση με την οποία ορίζεται η νέα ημέρα της 
κλήρωσης.  

6. Ενημέρωση Νικητών – Διαδικασία παραλαβής δώρου 

H ECOELASTIKA αποστέλλει στον λογαριασμό Facebook του Νικητή γραπτό μήνυμα, το οποίο 
περιέχει τον Κωδικό του δώρου. Ο Νικητής θα πρέπει να επικοινωνήσει με την ECOELASTIKA 
στο email i_alexopoulou@ecoelastika.gr και να στείλει τα στοιχεία του και τον Κωδικό του 
δώρου που έχει λάβει, εντός 15 ημερών από την ενημέρωσή του. Σε περίπτωση που δεν 
επικοινωνήσει με την Ecoelastika, η τελευταία έχει δικαίωμα να επαναλάβει την κλήρωση και 
να αναδείξει νέο νικητή. Ο Νικητής του Διαγωνισμού, εφόσον τηρήσει την παραπάνω 
διαδικασία, έχει δικαίωμα να παραλάβει το δώρο του μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από 
τον μήνα που διενεργείται η κλήρωση. Σε περίπτωση που παρέλθει το παραπάνω χρονικό 
διάστημα χωρίς ο Νικητής να έχει προσέλθει για να παραλάβει το δώρο από το 
συνεργαζόμενο eco-elastika-spot της Ecoelastika που επέλεξε, το δικαίωμα στο δώρο 
χάνεται.  

7. Τροποποίηση Όρων – Δώρων 

H ECOELASTIKA διατηρεί το δικαίωμα για εύλογη αιτία να αλλάξει τους όρους και το δώρο, 
να αναβάλει ή και να ματαιώσει το Διαγωνισμό και την κλήρωση, χωρίς καμία πρότερη 
προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή η ECOELASTIKA δεν θα υπέχει οιαδήποτε υποχρέωση 
για τυχόν αποζημίωση προς τον τυχερό, που θα αναδειχθεί από την εν λόγω κλήρωση. 

mailto:i_alexopoulou@ecoelastika.gr


8. Περιορισμός ευθύνης της ECOELASTIKA  

H ECOELASTIKA, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη τους δεν φέρουν καμιά απολύτως 
ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για 
οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή 
συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού 

 
9. Προσωπικά Δεδομένα  
Στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, η ECOELASTIKA A.E – Σωρού αρ. 14- ΤΚ 15125 – 
ΜΑΡΟΥΣΙ – ΤΗΛ. 210 6128370, 210 6128260, email: info@ecoelastika.gr,  ως Υπεύθυνη 
Επεξεργασίας, δύναται να συλλέγει προσωπικά δεδομένα (π.χ ονοματεπώνυμο, , διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό τα οποία είναι 
απαραίτητα για τον διαγωνισμό. Η ECOELASTIKA λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και 
φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον 
Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR) και στο ειδικότερο ρυθμιστικό 
πλαίσιο εφαρμογής του, διαφυλάσσοντας το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα 
οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται σε γνώση της. 
Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό δηλώνουν ότι ενημερώθηκαν για την καταχώρηση και 
επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων και την ανάρτηση των στοιχείων τους (όνομα 
– επώνυμο) σε περίπτωση που κληρωθούν ως Νικητές. Η ECOELASTIKA μπορεί να 
χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες στον 
Διαγωνισμό και την ενημέρωσή τους για ζητήματα που σχετίζονται με αυτόν. Τα εν λόγω 
δεδομένα μπορεί να διαβιβασθούν στο πλαίσιο διενέργειας του Διαγωνισμού και σε 
συνεργαζόμενα με τη ECOELASTIKA τρίτα μέρη, στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο στο 
πλαίσιο του Διαγωνισμού για σκοπούς που συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τη 
διεκπεραίωση του Διαγωνισμού. Η ECOELASTIKA επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των 
συμμετεχόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού και μετά την ολοκλήρωσή του για το 
χρονικό διάστημα που ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Τα 
προσωπικά δεδομένα, των οποίων γίνεται συλλογή και επεξεργασία στο πλαίσιο του 
διαγωνισμού δεν θα χρησιμοποιούνται για διαφημιστικούς σκοπούς. 
 
10. Ο Διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Facebook, 
ούτε συνδέεται μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ τούτου το Facebook δεν φέρει 
ουδεμία ευθύνη για οιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οιουδήποτε τρίτου 
προκύψει από τον παρόντα Διαγωνισμό ή σε σχέση με αυτόν. 
 

Για πληροφορίες σχετικά με το Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα 
τηλέφωνα της ECOELASTIKA  (Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ιωάννα Αλεξοπούλου 
i_alexopoulou@ecoelastika.gr  ) 

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ 
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