
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο : Ο Πανευβοϊκός Σύλλογος Κακοποιημένης Γυναίκας και Παιδιού «Ο Καλός 

Σαμαρείτης» που εδρεύει στην Χαλκίδα, Κριεζών 4,  με Α.Φ.Μ. 998083682, τηλ. 

6906186374, διοργανώνει κλήρωση ενός (1) ηλεκτρικού αυτοκινήτου για τους κατόχους 

των κουπονιών οικονομικής ενίσχυσης του. Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο θα είναι μάρκας 

Ecosun Ecocar. Προς τον σκοπό αυτό, το μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «O 

Καλός Σαμαρείτης»  έχει τυπώσει και κυκλοφορήσει 100.000 (εκατό χιλιάδες) κουπόνια 

ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και πενήντα λεπτών (2,50 Ευρώ) έκαστο από 00001 έως 

100000. Η διάθεση των ως άνω κουπονιών, θα πραγματοποιηθεί από τις 18-01-2022 έως 

και 15-09-2022.  

ΑΡΘΡΟ 2ο : Ο νικητής θεωρείται ο κάτοχος του κουπονιού, του οποίου τα ψηφία είναι ίδια 

με τα αντίστοιχα ψηφία που θα προκύψουν από κλήρωση στο γραφείο της 

συμβολαιογράφου του Συλλόγου, στην Χαλκίδα.  

ΑΡΘΡΟ 3ο : Το όνομα του τυχερού, εφόσον αυτό είναι γνωστό, θα εμφανίζεται στην 

ιστοσελίδα του συλλόγου μέχρι τις 31/12/2022. Η εμφάνιση του ανωτέρω ονόματος και του 

τυχερού αριθμού στην ιστοσελίδα θα αποτελεί μέθοδο ενημέρωσης όλων των 

συμμετεχόντων στην κλήρωση για την διεξαγωγή της και τα αποτελέσματά της. Ο Σύλλογος 

θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανεύρεση του τυχερού. Το δώρο  μπορεί 

να παραληφθεί μέχρι την 31/12/2022. Μετά την 31/12/2022 το Δ.Σ. του Συλλόγου θα 

αποφασίσει για την διάθεσή του.  

ΑΡΘΡΟ 4ο : Η παραλαβή του δώρου θα πραγματοποιηθεί από τις εγκαταστάσεις της 

εταιρείας Ecosun Ecocar στην Θεσσαλονίκη. Η παράδοση του θα ανακοινωθεί με 

καταχώρηση στην ιστοσελίδα του συλλόγου. Για την παραλαβή του δώρου ο τυχερός 

υποχρεούται να προσκομίσει στον Σύλλογο, την αστυνομική του ταυτότητα, το τυχερό 

κουπόνι και ότι άλλο απαιτηθεί για την μεταβίβαση του αυτοκινήτου.  

ΑΡΘΡΟ 5ο : Ο κάτοχος του κουπονιού θα πρέπει να είναι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών.  

ΑΡΘΡΟ 6ο : Το δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα προϊόντα. 

Σε περίπτωση επίσης απώλειας του κουπονιού δεν μπορεί με κανέναν άλλο τρόπο να 

παραληφθεί το δώρο.  

ΑΡΘΡΟ 7ο : Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των 

όρων, που αναφέρονται σε όλα τα άρθρα. Ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα καταγραφής 

και δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από την κλήρωση και την παράδοση του δώρου 

για διαφημιστικούς σκοπούς.  

ΑΡΘΡΟ 8ο : Η αγορά του αυτοκινήτου θα πραγματοποιηθεί και θα τιμολογηθεί στον 

Σύλλογο, με αριθμό φορολογικού μητρώου 998083682, και μετά την κλήρωση θα 

μεταβιβαστεί στον τυχερό.  

ΑΡΘΡΟ 9ο : Ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει εγκαίρως, και με ανακοίνωσή 

του στην ιστοσελίδα του, τη διεξαγωγή της κλήρωσης ή να μεταβάλλει εγκαίρως και 

αζημίως οποιονδήποτε όρο αυτής, κατά την εύλογη κρίση του και εφόσον αυτό απαιτηθεί. 

Οι όροι θα βρίσκονται αναρτημένοι στην ως άνω ιστοσελίδα του.  



ΑΡΘΡΟ 10ο Τα κουπόνια για να θεωρηθούν έγκυρα θα πρέπει να φέρουν την σφραγίδα του 

Συλλόγου με μελάνη κόκκινου χρώματος. 

 ΑΡΘΡΟ 11ο Οι παρόντες όροι διεξαγωγής διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και πάσα 

διαφορά σχετικά επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της πόλης της Χαλκίδας. 


