
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΑΚΕΥΜΕΝΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΝΤΑΙ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΑΚΕΥΜΕΝΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ 
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ) 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στον Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλοι όσοι έχουν μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα και 
έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. 
Από τον διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους 
β) οι εργαζόμενοι της εταιρίας ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 
γ) οι εργαζόμενοι των συνδεδεμένων με την ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ επιχειρήσεων , εξαιρουμένων των 
εμπορικών συνεργατών (συμμετέχοντα καταστήματα/ επιχειρήσεις) 
δ) τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω (β), (γ) εργαζομένους και οι 
σύζυγοι αυτών. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για την ανάδειξη 10 νικητών οι οποίοι, με ένα ακόμα 
συνοδό της επιλογής τους, θα συμμετάσχουν σε οργανωμένο ταξίδι στο εξωτερικό (εφεξής 
«Διαγωνισμός») έχουν όλοι οι εμπορικοί συνεργάτες -ιδιοκτήτες καταστημάτων και εμπορικών 
επιχειρήσεων οι οποίες εμπορεύονται προϊόντα σακευμένου τσιμέντου της εταιρίας και οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση των προωθητικών ενεργειών υπό την επωνυμία ΣΧΕΣΗ ΣΕ 
ΓΕΡΕΣ ΒΑΣΕΙΣ κατά το διάστημα 1/7/2022 ως 31/12/2022. Ο προορισμός του ταξιδιού θα 
ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα www.xtizoumemazi.gr στις 15/11/2022. 
 
Τα καταστήματα / επιχειρήσεις θα συμμετέχουν στην κλήρωση αναλογικά, δηλαδή σύμφωνα με 
τον αριθμό συμμετοχών των πελάτων/χρηστών σακευμένου τσιμέντου της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στο 
διαγωνισμό για τελικούς χρήστες ( εφεξής «διαγωνισμός για τελικούς χρήστες»),  οι οποίοι 
έχουν υποδείξει ως κατάστημα συνεργασίας τα συμμετέχοντα καταστήματα/ επιχειρήσεις. Επί 
παραδείγματι εάν 5 πελάτες/τελικοί χρήστες υποδείξουν στις  έγκυρες συμμετοχές τους στο 
Διαγωνισμό για τελικούς χρήστες, το συγκεκριμένο συμμετέχον κατάστημα/επιχείρηση, το 
τελευταίο λαμβάνει αυτομάτως 5 συμμετοχές στον παρόντα Διαγωνισμό.  
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΩΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
• Τα καταστήματα αυτά συμμετέχουν μόνο μέσω των έγκυρων συμμετοχών των δικών τους 
πελατών, οι οποίοι υποχρεούνται να δηλώνουν το κατάστημα/επιχείρηση από την οποία 
προμηθεύτηκαν τα προϊόντα στις έγκυρες συμμετοχές τους, με όλους τους παρεχόμενους 
τρόπους συμμετοχής (δελτίο συμμετοχής, sms και συμπλήρωση σχετικής φόρμας στην 
ιστοσελίδα www.xtizoumemazi.gr) 
• Κάθε συμμετοχή πελάτη του καταστήματος/επιχείρησης στο Διαγωνισμό για τελικούς 
χρήστες εξασφαλίζει στο συνεργαζόμενο έμπορο μία συμμετοχή του στην κλήρωση για το 
ταξίδι. 
• Η κλήρωση του διαγωνισμού θα αναδείξει  τους 10 εμπορικούς συνεργάτες που θα κερδίσουν  
ένα ταξίδι στο εξωτερικό για 2 άτομα (δηλαδή 20 άτομα συνολικά).   
• Ο κάθε συνεργαζόμενος έμπορος, μπορεί να κερδίσει  μόνο ένα δώρο και σε περίπτωση που 
ο νικητής κερδίσει και δεύτερο δώρο, η θέση αυτή θα δίνεται στον επόμενο επιλαχόντα 
• Στο ταξίδι περιλαμβάνονται αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή, αριθμός γευμάτων, μεταφορές 
προς/από το αεροδρόμιο και τις οργανωμένες ξεναγήσεις, Ελληνόφωνος ξεναγός και ξεναγήσεις 
σε αξιοθέατα της πόλης αναλόγως διαθεσιμότητας και καιρικών συνθηκών. Όλα τα ανωτέρω 
επιλέγονται αποκλειστικά από τη Διοργανώτρια Εταιρεία και όχι από το νικητή, 
συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά ημερομηνιών, κατηγοριών ξενοδοχείων και εστιατορίων και 
ειδών μεταφοράς. 
 
 
 

http://www.xtizoumemazi.gr/


ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
Η ευθύνη της Εταιρίας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των δώρων ως 
ανωτέρω. Το δώρο δε μεταβιβάζεται. Δεν είναι δυνατή η εξαργύρωση του δώρου σε μετρητά ή 
πιστωτικό υπόλοιπο. Ρητά συμφωνείται ότι δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα ανταλλαγής του 
δώρου με άλλο δώρο ή χρήματα. 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από 01/07/2022 ως 31/12/2022. Οι συμμετοχές στην 
κλήρωση θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022  (τελευταία ημέρα διαγωνισμού). 
 
 
ΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η κλήρωση για τους 10 εμπορικούς συνεργάτες που θα κερδίσουν ένα ταξίδι στο εξωτερικό για 
2 άτομα, θα πραγματοποιηθεί στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας (Διονυσίου Σολωμού 32, ΤΚ 
14123, Λυκόβρυση), παρουσία εκπροσώπων αυτής, την Πέμπτη 26/01/2023 στις 14.00. 
Στην κλήρωση αυτή μπορούν να παραβρεθούν όσοι συμμετέχοντες επιθυμούν. Πέραν των δέκα 
νικητών, θα κληρωθούν και δέκα επιλαχόντες, σε περίπτωση που δεν μπορέσουν να 
παραλάβουν το δώρο οι νικητές. 
Έγκυρη θεωρείται κάθε συμμετοχή εμπορικού συνεργάτη στο Διαγωνισμό, η οποία εδράζεται 
σε έγκυρη συμμετοχή τελικού χρήστη στο Διαγωνισμό τελικών χρηστών στην οποία 
υποδεικνύεται ο εν λόγω εμπορικός συνεργάτης. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Στη συνέχεια η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τους δέκα (10) νικητές που 
κερδίζουν συμμετοχή σε ένα οργανωμένο ταξίδι στο εξωτερικό, προκειμένου να τους 
ενημερώσει για την περαιτέρω διαδικασία για την παραλαβή του δώρου τους (διεξαγωγή 
ταξιδιού), η οποία θα λάβει χώρα σε κοινή ημερομηνία για όλους τους νικητές με επιμέλεια της 
Διοργανώτριας Εταιρίας. 
Οι 10 νικητές της κλήρωσης, θα πρέπει εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ειδοποίησή τους 
από την εταιρία ότι έχουν κερδίσει, να ενημερώσουν την εταιρία αν δέχονται να 
συμμετάσχουν στο ταξίδι στην προκαθορισμένη ημερομηνία και να ενημερώσουν για τα 
στοιχεία τους (Αριθμό Διαβατηρίου / ΑΔΤ) που είναι απαραίτητα για την έκδοση των 
εισιτηρίων, καθώς και τα στοιχεία του 2ου ατόμου (συνοδού) που θα τους ακολουθήσει.  
Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στο ταξίδι στην 
προκαθορισμένη ημερομηνία ή δεν παραδώσει εγκαίρως τις απαιτούμενες από την Εταιρεία 
πληροφορίες για την ολοκλήρωση της παράδοσης του δώρου, χάνει το δικαίωμα συμμετοχής, 
το οποίο μεταβιβάζεται στον επόμενο επιλαχόντα.  
Παράλληλα τα αποτελέσματα της κλήρωσης του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στις  έως 10 
Φεβρουαρίου 2023 στην ιστοσελίδα www.lafarge.gr και www.xtizoumemazi.gr 
  
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
Στo πλαίσιο του Διαγωνισμού και μετά τη λήξη αυτού η Διοργανώτρια πρόκειται να 
επεξεργαστεί τα δηλωθέντα στοιχεία των συμμετεχόντων, σύμφωνα τον Γενικό Κανονισμό 
Προστασίας προσωπικών Δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύει (ο «Νόμος»), αποκλειστικά και 
μόνο για τις ανάγκες της προσήκουσας διεξαγωγής του Διαγωνισμού και της εξυπηρέτησης 
και παρακολούθησης της δια του Διαγωνισμού καθιδρυμένης σχέσης. Συμμετέχοντας στο 
Διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενος παρέχει αποκλειστικά και μόνο στη Διοργανώτρια, ως 
υπεύθυνο επεξεργασίας του Νόμου, τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του και την 
εξουσιοδότησή του να τηρεί σε ηλεκτρονικό ή μη αρχείο και να επεξεργάζεται, κατά την 
κρίση της και το Νόμο, τα ως άνω στοιχεία του αποκλειστικά και μόνο για τον ανωτέρω 
σκοπό.  

http://www.lafarge.gr/


Τα υποκείμενα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διατηρούν στο ακέραιο όλα τα 
δικαιώματα που παρέχονται σε αυτούς από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας προσωπικών 
Δεδομένων, όπως ενδεικτικά το δικαίωμα  πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού 
επεξεργασίας, αντίρρησης στην επεξεργασία καθώς και φορητότητας των δεδομένων. Για 
τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού 
επεξεργασίας, αντίρρησης στην επεξεργασία καθώς και φορητότητας των δεδομένων που 
τους αφορούν, οι Συμμετέχοντες/ οι Ψηφοφόροι / οι νικητές του Διαγωνισμού μπορούν να 
επικοινωνούν με τη Διοργανώτρια στο τηλέφωνο 210 2898264 και στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου heracles.greece@lafargeholcim.com. Τέλος, για κάθε 
περίπτωση καταγγελίας  μπορούν να απευθύνονται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα (πληροφορίες στο www.dpa.gr). 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 
Οι παρόντες όροι και οι κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν 
κατ' εφαρμογή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο για όλους τους συμμετέχοντες. Κάθε 
διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην 
αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. 
 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους ή/και να ματαιώσει 
τον Διαγωνισμό οποτεδήποτε αυτή κρίνει σκόπιμο, ενημερώνοντας με κάθε πρόσφορο μέτρο 
τους συμμετέχοντες, όπως ενδεικτικά μέσω της ιστοσελίδας www.lafarge.gr 
Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στον Συμβολαιογράφο Αθηνών κ. 
Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου (οδός Σκουφά 59, Αθήνα), και έχουν δημοσιευθεί στην 
ιστοσελίδα www.lafarge.gr και www.xtizoumemazi.gr 
Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τον διαγωνισμό οι συμμετέχοντες μπορούν να 
επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 210 2898000. 
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