
 Όροι Διαγωνισμού «Παίξε Κέρδισε» 

 

Η ανώνυμη εταιρεία τηλεπικοινωνιών με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με έδρα στην Αθήνα, επί της Λεωφ. Αθηνών αρ. 

106, με ΑΦΜ 099936189, τηλέφωνο 210 6158000 (εφεξής καλουμένη χάριν 

συντομίας ως «WIND» ή/και «Διοργανώτρια»), διοργανώνει 

Διαγωνισμό/Προωθητική Ενέργεια με τίτλο «Παίξε Κέρδισε» (εφεξής ο 

«Διαγωνισμός» ή η «Ενέργεια»), σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία με 

την επωνυμία «FLOW OUT LTD»,  η οποία εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, 

επί της οδού Πρασίνου Λόφου αρ. 5 (εφεξής χάριν συντομίας ως η 

«Διαφημιστική εταιρεία»), μέσω του καταστήματος WIND στην Καλλιθέα 

Αττικής, επί των οδών Αριστείδου και Δαβάκη αρ. 62 (εφεξής χάριν συντομίας 

ως το «κατάστημα WIND»). Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής 

οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής στο 

Διαγωνισμό και της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών αυτού. 

Οι παρόντες όροι θα βρίσκονται αναρτημένοι στoν ιστότοπο (website) της 

WIND στο www.wind.gr καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού, όπως 

αυτή ορίζεται κατωτέρω.  

Η WIND διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες Όρους, 

κατά την απόλυτη κρίση της και διακριτική της ευχέρεια, να ανακαλέσει, 

παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάζει τα 

προσφερόμενα Δώρα με άλλα κατά τη διάρκεια που περιγράφεται στο παρόν 

καθώς και τον αριθμό αυτών, με αντίστοιχη τροποποίηση του αριθμού των 

τελικών νικητών, καθώς και να ακυρώσει το Διαγωνισμό στο σύνολό του, χωρίς 

περαιτέρω ειδοποίηση και με μόνες τις παρακάτω αναφερόμενες διατυπώσεις. 

Κάθε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει και θα είναι δεσμευτική για κάθε 

συμμετέχοντα από τη δημοσίευση των τροποποιημένων Όρων στη σελίδα της 

WIND στο www.wind.gr. Η WIND δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη 

αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση ή εκ της ακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

http://www.wind.gr/
http://www.wind.gr/


Ι. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

1. Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού καθορίζεται από την 23/12/2021  μέχρι 

και την 31/12/2021, και συγκεκριμένα θα διεξαχθεί κατά τις ημερομηνίες 

23/12/2021, 24/12/2021, 30/12/2021 και 31/12/2021, από τις 10:00 έως τις 

14:00, εντός του καταστήματος WIND στην Καλλιθέα Αττικής, επί των οδών 

Αριστείδου και Δαβάκη αρ. 62 (εφεξής η «Διάρκεια»). Το δικαίωμα και η 

δυνατότητα συμμετοχής στο Διαγωνισμό υφίσταται μόνο κατά την ως άνω 

Διάρκεια. Απόπειρα συμμετοχής πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη της 

Διάρκειας του Διαγωνισμού είναι ανυπόστατη. 

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι ή 

διαμένοντες στην Ελλάδα, φυσικά πρόσωπα, που έχουν συμπληρώσει το 

18ο έτος της ηλικίας τους, ανεξάρτητα από εθνικότητα, φύλο, επάγγελμα και 

έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο 

Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι και οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας «WIND 

ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και της Διαφημιστικής εταιρείας, οι 

δικαιοδόχοι (franchisees) των καταστημάτων WIND και οι 

εργαζόμενοι/υπάλληλοί τους, οι εργαζόμενοι των καταστημάτων WIND 

καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού όλων των 

ανωτέρω.  

3. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται η 

προηγούμενη αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας. Για να 

συμμετάσχει κάποιος που έχει το σχετικό κατά τα ανωτέρω δικαίωμα στο 

Διαγωνισμό, θα πρέπει να επισκεφθεί αποκλειστικά τα κατάστημα WIND 

στην Καλλιθέα Αττικής (Αριστείδου και Δαβάκη 62). 

4. Η διαδικασία ανάδειξης των νικητών έχει ως εξής: 

• Κάθε δικαιούχος, κατά τα ως άνω αναφερόμενα, θα πρέπει να 

προσέρχεται αποκλειστικά στο ως άνω κατάστημα WIND και να 

λαμβάνει μέρος στο Διαγωνισμό, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής που θα 

βρίσκεται εγκατεστημένη σε Tablet, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός 

του καταστήματος.  

• Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαβάσει τους παρόντες Όρους του 

Διαγωνισμού που θα βρίσκονται αναρτημένοι δίπλα από το Tablet 



συμμετοχής στο Διαγωνισμό και να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό, 

εφόσον τους αποδέχεται. 

• Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό 

πατώντας στο κουμπί με την ένδειξη “Παίξε Κέρδισε” που υποδεικνύεται 

στην οθόνη του Tablet, προκειμένου να ξεκινήσει η αυτόματη 

ηλεκτρονική κλήρωση στον τροχό της τύχης. 

• Κάθε φορά που κάποιος συμμετέχων θα πατάει στο ειδικό κουμπί, θα 

διεξάγεται αυτομάτως και με απόλυτα ηλεκτρονικό τρόπο, χωρίς καμία 

ανθρώπινη παρέμβαση, μια μοναδική κλήρωση, που θα αναδεικνύει 

αυτόματα το δώρο που κερδίζει o συμμετέχων.   

• Το δώρο που θα εμφανιστεί στην οθόνη με αυτόματο τρόπο θα 

αποδίδεται άμεσα στον νικητή. 

• Όλοι όσοι λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό θα έχουν δικαίωμα μιας μόνο 

συμμετοχής ανά ημερολογιακή ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού. 

 

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την πλήρη 

και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων. 

5. Ανά ημερολογιακή ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού θα κληρώνονται τα 

ακόλουθα δώρα: 

NAME ITEMS 23/12 24/12 30/12 31/12 total 

Figures - Cousins 10 3 3 2 2 10 

Figures - Grannies 5 2 1 1 1 5 

4 Pack Figures - 
Family 

21 
6 5 5 5 

21 

Heeler 4WD 10 
3 3 

 

2 
 

 

2 
 

10 

Bluey S3 plush duo 
pk 

20 

 

5 
 

5 5 5 

20 

Pool Time 30 8 8 7 7 30 

Stickers 1000 250 250 250 250 1000 

 



 

6. Τα  δώρα είναι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Disney Networks 

Group Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί 

της οδού Φραγκοκλησιάς αρ. 7 (εφεξής χάριν συντομίας ως η «Disney»). Τα 

δώρα παραδίδονται στους νικητές από τη διαφημιστική εταιρεία και με δική της 

ευθύνη. Η Disney δε φέρει ουδεμία ευθύνη, εξ οιουδήποτε λόγου, σε σχέση με 

τα δώρα, έναντι οιουδήποτε, είτε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, είτε μετά 

τη λήξη αυτού. 

7. Όλα τα ως άνω διαθέσιμα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν 

ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η 

πώλησή τους ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.  

8. Αν οποιοσδήποτε νικητής αρνηθεί να παραλάβει το δώρο του, τότε η WIND 

και η Διαφημιστική εταιρεία απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση απέναντί 

του.   

9. Οποιοσδήποτε από τους νικητές σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, 

ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, μπορεί να αποκλειστεί από το 

Διαγωνισμό, για τους εξής λόγους: 

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως 

τους παρόντες Όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι 

ουσιώδεις. 

(β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους 

όρους του παρόντος. 

 

(γ) σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του 

Διαγωνισμού, έχει χρησιμοποιήσει (ή έχει αποπειραθεί να 

χρησιμοποιήσει) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή του ή έχει 

παραβεί κάποιον από τους παρόντες Όρους ή/και διάταξη νόμου. 



ΙΙ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και η ανάδειξη των νικητών δεν 

προϋποθέτει τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τις 

συνδιοργανώτριες εταιρείες, ως εκ τούτου δεν τηρείται αρχείο συμμετοχών. 

Ειδικότερα, οι συμμετοχές υποβάλλονται ανώνυμα, μέσω της 

προβλεπόμενης στην ενότητα Ι παρ. 4 των παρόντων Όρων διαδικασία, 

και αντιστοίχως ανώνυμα διεξάγεται και η ηλεκτρονική κλήρωση για την 

ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού.   

2. Η WIND και η Διαφημιστική εταιρεία δεν θα δημοσιοποιήσουν, ούτε θα 

διαβιβάσουν σε τρίτους τα στοιχεία επικοινωνίας των τυχερών νικητών και 

τα δεδομένα των συμμετεχόντων που δεν αναδείχθηκαν νικητές. 

 

3. Σε κάθε περίπτωση και για την από μέρους της WIND επίλυση 

οιασδήποτε διευκρίνισης ή απορίας αναφορικά με την ισχύουσα νομοθεσία 

για τα προσωπικά δεδομένα, ο συμμετέχων στο Διαγωνισμός μπορεί να 

επικοινωνήσει ή και να υποβάλει ερώτημα προς την WIND είτε 

τηλεφωνικώς με την Εξυπηρέτηση Πελατών στο 13800 είτε μέσω της 

ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας στο 

https://www.wind.gr/gr/wind/upostirixi/epikoinonia-/forma-epikoinonias/ 

κατά τα οριζόμενα στην Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών 

Δεδομένων της WIND. 

ΙΙΙ. ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ 

1. Η WIND ή/και ο δικαιοδόχος της (franchisee) του καταστήματος WIND όπου 

διεξάγεται ο Διαγωνισμός ή/και η συνδιοργανώτρια Διαφημιστική εταιρεία 

δε θα ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι 

προσωρινώς αδύνατη η συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Η συμμετοχή στο 

Διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά της WIND ή/και της 

περιουσίας της, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας.  



2. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής των 

δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της WIND παύει να 

υφίσταται. Η WIND δε θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση 

έναντι των συμμετεχόντων και των νικητών που αναδείχθηκαν. Η ευθύνη της 

WIND περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των 

προγραμματισμένων δώρων. Η WIND δε φέρει καμία ευθύνη ποινική ή 

αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε 

συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε 

προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα, την χρήση 

των δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.  

3. Ειδικότερα, αναφορικά με τα δώρα η WIND δεν ευθύνεται για την καλή 

λειτουργία τους, ούτε παρέχει κανενός είδους εγγύηση και για οποιοδήποτε 

πρόβλημα προκύψει από τη χρήση τους και οι νικητές θα πρέπει να 

απευθύνονται αποκλειστικά στην κατασκευάστρια εταιρεία. Μετά την 

εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής των δώρων κατά 

τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της WIND παύει να υφίσταται. Η 

WIND δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη μελλοντική  

υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων. 

4. α) Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα 

πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της 

WIND.  

β) Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, 

τα τυχόν σχέδια, τα κείμενα και γενικά όλα τα αρχεία της ηλεκτρονικής 

εφαρμογής της Διοργανώτριας, ανήκουν στην πνευματική ιδιοκτησία της 

Διοργανώτριας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του 

ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. 

γ) Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, 

μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση 

(download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του 

περιεχομένου της ηλεκτρονικής εφαρμογής που διεξάγεται ο 

Διαγωνισμός με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους 



σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας ή 

του εκάστοτε δικαιούχου. 

δ)  Οποιοδήποτε περιεχόμενο της ηλεκτρονικής εφαρμογής ή της 

ιστοσελίδας της Διοργανώτριας (πχ. κείμενα, εικόνες, γραφικά κλπ.) 

απαγορεύεται να αναπαράγεται ή/και να αναδημοσιεύεται ολικώς ή 

μερικώς. 

5. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την 

ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων αναλυτικών Όρων, 

ακόμη και αν αυτοί τροποποιηθούν μελλοντικώς. Οποιαδήποτε διαφορά 

τυχόν ανακύψει σχετικά με το Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων 

Όρων θα επιλύεται από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της 

WIND. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς, 

αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και 

εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό. 

IV. ΡΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ - ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των 

Όρων διεξαγωγής του. Η μη ακριβής τήρηση αυτών αποτελεί λόγο 

αποκλεισμού συμμετέχοντα σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού. Εν 

όψει των παραπάνω αναφερομένων, όλοι οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό 

αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες Όρους. Αν 

κάποιος δεν αποδέχεται τους παρόντες Όρους δεν θα πρέπει να συμμετέχει 

στο Διαγωνισμό. Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν 

και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:  

(α) Είναι μόνιμοι κάτοικοι  ή διαμένοντες στην Ελλάδα. 

(β) Έχουν συμπληρώσει τα δεκαοκτώ (18) έτη και έχουν πλήρη 

δικαιοπρακτική ικανότητα  

(γ) Η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στο εν λόγω Διαγωνισμό.  



(δ) Παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά των της 

Διοργανώτριας του Διαγωνισμού ή /και του δικαιοδόχου (franchisee) του 

καταστήματος WIND που συμμετέχει στο Διαγωνισμό ή/και της 

συνδιοργανώτριας Διαφημιστικής εταιρείας, σε περίπτωση που οι τελευταίοι 

κρίνουν ότι κάποιος συμμετέχων πρέπει να αποκλειστεί από το Διαγωνισμό.  

(ε) Δεσμεύονται από τους παρόντες Όρους και τους νόμους του Ελληνικού 

κράτους.  

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΕΞΥΠΑΚΟΟΥΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


