
ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΕΛΙΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ι.Κ.Ε.» 

Το πρατήριο «ελίν» που λειτουργεί η επιχείρηση  «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ι.Κ.Ε.» στην Τήνο (Λ. 
Σταυρού Κιονίων), διοργανώνει στο πλαίσιο του προγράμματος «ελίν up επιβράβευση», ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό μέσω της εφαρμογής “ελίν up επιβράβευση”. 

Προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι η αγορά καυσίμων ελίν αξίας 30€ και άνω αποκλειστικά 
από το ανωτέρω πρατήριο, με τη χρήση  της κάρτας «ελίν up επιβράβευση» ή της αντίστοιχης εφαρμογής 
«ελίν up επιβράβευση» μέσω κινητού τηλεφώνου. H αγορά καυσίμων Crystal προσμετράται ως διπλή 
συμμετοχή. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στη διοργανώτρια εταιρία, στην εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., καθώς και οι 
συγγενείς τους πρώτου βαθμού. 

Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να είναι κάτοχος της κάρτας «ελίν up επιβράβευση» ή να είναι εγγεγραμμένος 
στο ίδιο πρόγραμμα στην εφαρμογή “ελίν up επιβράβευση” της εταιρίας ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.  

Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται σε έναν (1) μήνα , θα αρχίσει την 15η Δεκεμβρίου 2022 ώρα 5.00 πμ και 
θα λήξει στις 15 Ιανουαρίου 2023 ώρα 22.00. Η επιχείρηση  «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ι.Κ.Ε» δύναται 
να τροποποιεί τη διάρκεια του Διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωση στην σελίδα της στο Facebook.  

Θα διεξαχθεί μία (1) κλήρωση από την οποία θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής (και ένας επιλαχών) που θα 
κερδίσει ένα σετ τεσσάρων (4) ελαστικών αυτοκινήτου συνολικής αξίας 300€ (συμπ.ΦΠΑ) από το 
πρατήριο ελίν «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ι.Κ.Ε». Στην περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει ελαστικά 
μεγαλύτερης αξίας από την προαναφερθείσα, τη διαφορά θα την καλύψει ο ίδιος. 

Το δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν είναι ανταλλάξιμο ή εξαργυρώσιμο με χρήματα. Η 
ευθύνη της επιχείρησης  «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ι.Κ.Ε» περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην 
αποστολή ενημέρωσης στον λογαριασμό κάθε νικητή.  

Κάθε συναλλαγή 30€ ή μεγαλύτερη αυτών σε καύσιμα ελίν αντιστοιχεί σε μια συμμετοχή στο διαγωνισμό. 
Κάθε συναλλαγή 30€ ή μεγαλύτερη αυτών σε καύσιμα Crystal αντιστοιχεί σε διπλή συμμετοχή στον 
διαγωνισμό. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να πραγματοποιήσει όσες συναλλαγές επιθυμεί και θα δικαιούται 
αντιστοίχων συμμετοχών με τον αριθμό των συναλλαγών του. Για κάθε συναλλαγή/συμμετοχή που πληροί 
τους όρους συμμετοχής, ο διαγωνιζόμενος θα λαμβάνει σχετικό μήνυμα ή push στον αριθμό του κινητού 
τηλεφώνου που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στο πρόγραμμα «ελίν up επιβράβευση».  

Η ανάδειξη του νικητή (και του επιλαχόντα) θα γίνει με ηλεκτρονική κλήρωση, που θα διεξαχθεί με 
αυτοματοποιημένο τρόπο, ο οποίος δεν επιδέχεται ανθρώπινης παρέμβασης, από εξουσιοδοτημένο ειδικά 
προς το σκοπό αυτό, υπάλληλο της εταιρίας, με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Συγκεκριμένα η κλήρωση 
θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 12:00 μεσημβρινή.  

Οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν αναρτηθεί στην σελίδα Facebook της διοργανώτριας εταιρίας 
«TINOS CAR STATION (ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ι.Κ.Ε.)». 

Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει χώρα εντός της διάρκειας του διαγωνισμού και για τις 
οποίες κάθε διαγωνιζόμενος έχει τηρήσει τη διαδικασία συμμετοχής που περιγράφεται ανωτέρω, καθώς και 
το σύνολο των επιμέρους όρων του παρόντος, τους οποίους έχει αναγνώσει και έχει αποδεχθεί 
ανεπιφύλακτα με την συμμετοχή του στον Διαγωνισμό.  

Η επιχείρηση  «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ι.Κ.Ε» μπορεί να  ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση της, 
οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης ενέργειας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης 
παρεμβολής του συμμετέχοντος ή τρίτου.  

Η επιχείρηση  «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ι.Κ.Ε» δεν υποχρεούται να προβεί σε αντικατάσταση του 
δώρου σε περίπτωση κλοπής ή  απώλειας ή καταστροφής. Με την ολοκλήρωση της το όνομα του νικητή θα 
αναρτηθεί στη σελίδα facebook της διοργανώτριας εταιρίας. Ο νικητής παρέχει με μόνη την συμμετοχή του 
στον διαγωνισμό την ανεπιφύλαχτη συγκατάθεση του για ανάρτηση, για λόγους διαφάνειας, του 
ονοματεπώνυμού του στο facebook της εταιρίας. 

Το δώρο θα είναι άμεσα διαθέσιμο στην εγκατάσταση της εταιρίας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ι.Κ.Ε» 
στην Τήνο ώστε ο νικητής να το παραλάβει μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης. 



Η διοργανώτρια επιχείρηση  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη 
διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, κατά την κρίση της, καθώς και να μεταβάλει τους όρους και τις 
ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση στην σελίδα της στο 
Facebook . 

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η διοργανώτρια επιχείρηση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες 
και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία της εφαρμογής «ελίν up 
επιβράβευση», καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τα δώρα του διαγωνισμού. Στην 
περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους στον παρόντα Διαγωνισμό αποδέχονται 
ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της επιχείρησης «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
Ι.Κ.Ε», ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε την συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού, είτε απόδοση του 
δώρου, είτε αποζημίωση. 

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις 
εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της επιχείρησης «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ι.Κ.Ε» ή/και της εταιρίας 
ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ. 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται 
τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της επιχείρησης «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
Ι.Κ.Ε». 

Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής του δώρου, κάθε υποχρέωση της 
επιχείρησης «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ι.Κ.Ε» παύει να υφίσταται, της τελευταίας μη υπέχουσας 
οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων ή/και νικητών (η επιλαχόντων). 

Προσωπικά δεδομένα.  
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται τηρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση κάθε συμμετέχοντος για 
συλλογή, καταχώρηση, διατήρηση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (όνομα, επώνυμο, 
ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας) σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από την ΕΛΙΝΟΙΛ και την 
εταιρία Roadcube για το σκοπό διεκπεραίωσης του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού 
Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και 
επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από τις ανωτέρω εταιρίες είναι η υποστήριξη των απαραίτητων 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο και μόνο για τους σκοπούς του συγκεκριμένου Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες 
στον Διαγωνισμό, των οποίων τα στοιχεία θα ενταχθούν στο αρχείο έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό και 
αντίρρησης, καθώς και αίτησης διαγραφής τους αναφορικά με τα δεδομένα που τα αφορούν, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του άνω Γενικού Κανονισμού. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο εκάστοτε συμμετέχων 
διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην 
περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του, καθώς και διαγραφής αυτών, βάσει των σχετικών διατάξεων του 
Γενικού Κανονισμού. Τα σχετικά δικαιώματα αυτά ασκούνται με την αποστολή επιστολής στην διεύθυνση 
Πηγών αρ. 33 -Κηφισιά 145 64  ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στην Υπεύθυνη Προσωπικών Δεδομένων της 
Εταιρίας κα Στέλλα Καγιάννη στην ηλ. δ/νση dpo@elin.gr.   
 
Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν αναρτηθεί στην σελίδα Facebook της διοργανώτριας 
εταιρίας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ι.Κ.Ε – TINOS CAR STATION»,  όπου και θα αναρτώνται τυχόν 
τροποποιήσεις αυτών.  
Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από το Διαγωνισμό που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος, 
αρμόδια δικαστήρια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.  

 

 


