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I. Οι παρόντες όροι συµµετοχής (εφεξής οι «Όροι Συµµετοχής») βρίσκονται αναρτηµένοι στον Ιστότοπο της ∆ιοργανώτριας «https://heron.gr» 
καθώς και στη Σελίδα αυτής https://www.facebook.com/heronGR/.

II. Η συµµετοχή στον ∆ιαγωνισµό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Συµµετοχής:

1. Άρθρο 1: Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού
Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 
αρ. 85, Τ.Κ. 11526, µε ΑΦΜ 099810593, ∆ΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και αριθµό ΓΕΜΗ 005805601000 (εφεξής η «∆ιοργανώτρια») επιθυµώντας να προβεί 
στην προβολή των προϊόντων ή/και υπηρεσιών της, διοργανώνει  την προωθητική ενέργεια «Ο ΗΡΩΝ ΣΕ ΠΑΕΙ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ» (στο εξής 
«∆ιαγωνισµός») που θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστηµα από 20/7/2020 έως 8/8/2020 σε όλα τα Καταστήµατα ΗΡΩΝ που βρίσκονται 
πανελλαδικώς στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη, στη Θήβα, στο Ηράκλειο Κρήτης, στη Λάρισα και στην Καβάλα και πλέον συγκεκριµένα στα 
παρακάτω αναγραφόµενα σηµεία:

Α. ΑΤΤΙΚΗ
     • Λεωφ. Κηφισίας αρ. 140 - ΨΥΧΙΚΟ, 
     • Λεωφ. Κύπρου 143 & Κωνσταντινουπόλεως 91 - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 
     • ΣΤΑΘΜΟΣ «ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ» της Γραµµής 2 του ΜΕΤΡΟ

Β. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
     • Οδός Τσιµισκή αρ. 5 - Κέντρο Θεσσαλονίκης - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
     • Συµβολή των οδών Βούλγαρη αρ. 38 & Κουρτίδου - ΒΟΥΛΓΑΡΗ

Γ. ΘΗΒΑ
     • Επαµεινώνδα αρ. 62 - ΘΗΒΑ

∆. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
     • Έβανς αρ.13 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Ε. ΛΑΡΙΣΑ
     • Μεγάλου Αλεξάνδρου αρ. 41 - ΛΑΡΙΣΑ

ΣΤ. ΚΑΒΑΛΑ 
     • ∆αγκλή αρ.24 -ΚΑΒΑΛΑ

2. Άρθρο 2: ∆ικαίωµα Συµµετοχής 
2.1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν όλοι όσοι  θα προσέλθουν στα ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΗΡΩΝ, τα οποία αναγράφονται αναλυτικά ανωτέρω 
και θα υπογράψουν  είτε Σύµβαση Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας αποκλειστικά για τα Εµπορικά Προγράµµατα της ∆ιοργανώτριας «UP 1-12» 
ή «24/7 ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ 12» είτε Σύµβαση Προµήθειας Φυσικού Αερίου αποκλειστικά για το εµπορικό πρόγραµµα της ∆ιοργανώτριας «Double Flex 
Economy» έως και την 8η Αυγούστου 2020 (εφεξής ο συµµετέχων θα αναφέρεται ως «Συµµετέχων»).

2.2. ∆εν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό οι εργαζόµενοι της ∆ιοργανώτριας, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθµού και οι 
σύζυγοι αυτών.
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3. Άρθρο 3: Τρόπος Συµµετοχής
3.1. Προκειµένου να συµµετάσχουν, οι Συµµετέχοντες  θα πρέπει να προσέλθουν στα ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΗΡΩΝ, τα οποία αναγράφονται αναλυτικά 
ανωτέρω, να συµπληρώσουν και να παραδώσουν στους αρµόδιους υπαλλήλους ή/και συνεργάτες της ∆ιοργανώτριας, το Κουπόνι Συµµετοχής στο 
∆ιαγωνισµό και  ταυτοχρόνως να έχουν υπογράψει µε τη ∆ιοργανώτρια, ως Προµηθευτή, είτε Σύµβαση Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας για τα 
Εµπορικά Προγράµµατα «UP 1-12» ή «24/7 ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ 12» είτε Σύµβαση Προµήθειας Φυσικού Αερίου για το Εµπορικό Πρόγραµµα «Double Flex 
Economy» έως την ηµεροµηνία λήξεως του ∆ιαγωνισµού, ήτοι έως και την 8η Αυγούστου 2020. 

3.2. Για την υπογραφή της Σύµβασης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ή/και  Φυσικού Αερίου, ο Συµµετέχων θα προσκοµίζει στη ∆ιοργανώτρια, 
µε τον τρόπο που η τελευταία θα ορίσει, ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας ή άλλου δηµοσίου εγγράφου, από το οποίο να επιτυγχάνεται η 
ταυτοποίηση του καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται.

3.3. Κάθε Συµµετέχων  µπορεί να συµµετάσχει µε ισάριθµα Κουπόνια Συµµετοχών των Συµβάσεων Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ή/και 
Φυσικού Αερίου που θα έχει υπογράψει µέχρι την ηµεροµηνία λήξης του ∆ιαγωνισµού, ήτοι µέχρι και την 8η Αυγούστου 2020.

4. Άρθρο 4: ∆ιάρκεια ∆ιαγωνισµού
4.1. Κουπόνια Συµµετοχής γίνονται δεκτά εφόσον συµπληρώνονται και παραδίδονται στον αρµόδιο υπάλληλο ή/και συνεργάτη της ∆ιοργανώτριας 
στα ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΗΡΩΝ κατά το χρόνο κατάρτισης της σχετικής Σύµβασης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ή/και Φυσικού Αερίου µεταξύ του 
Συµµετέχοντα και της ∆ιοργανώτριας. Μετά το πέρας της 8ης Αυγούστου 2020 ουδέν Κουπόνι Συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό θα γίνεται δεκτό, 
άλλως λογίζεται ως µηδέποτε υποβληθέν.

4.2. Η κλήρωση για την απονοµή των ∆ώρων θα διεξαχθεί την Πέµπτη 13 Αυγούστου 2020 και ώρα Ελλάδος 13:00 και τόπος διεξαγωγής της 
κλήρωσης ορίζονται τα Κεντρικά Γραφεία της ∆ιοργανώτριας που βρίσκονται στην Αθήνα, στον 10ο όροφο του κτιρίου επί της Λεωφόρου 
Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2, Τ.Κ. 11526,  (η «Ηµεροµηνία - Τόπος Κληρώσεως»).

4.3. Παραµένει στην διακριτική ευχέρεια της ∆ιοργανώτριας να ακυρώσει, αναβάλει ή µεταθέσει την ώρα ή/και ηµέρες διεξαγωγής του 
∆ιαγωνισµού ή/και της κλήρωσης.

5. Άρθρο 5: ∆ώρα
5.1. Τα ∆ώρα που κληρώνονται στον ∆ιαγωνισµό (στο εξής τα «∆ώρα») ορίζονται ως εξής:

5.1.1. Ο κάθε Νικητής του ∆ιαγωνισµού θα κερδίσει µία (1) δωρεάν διαµονή  έξι (6) ηµερών (5 διανυκτερεύσεις)  για δύο (2) άτοµα σε 
Standard δίκλινο µε ηµιδιατροφή σε ένα (1), κατόπιν επιλογής του, εκ των εξής ορισθέντων Ξενοδοχείων του Οµίλου GRECOTEL:

     • GRECOTEL CRETA PALACE,
     • GRECOTEL FILOXENIA, 
     • GRECOTEL CASA MARRON, 
     • GRECOTEL OLYMPIA OASIS & AQUA PARK.

5.1.2. Το χρονικό διάστηµα που µπορούν οι Νικητές να κάνουν χρήση του ∆ώρου τους είναι αποκλειστικά από 23/8/2020 έως 30/9/2020, ανάλογα 
µε τη διαθεσιµότητα του Ξενοδοχείου που θα επιλέξουν. 
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5.1.3. Έκαστο των ∆ώρων περιλαµβάνει αποκλειστικά και µόνο τη δωρεάν διανυκτέρευση 6 ηµερών (5 διανυκτερεύσεις) σε standard δίκλινο µε 
ηµιδιατροφή για δύο (2) άτοµα, ως εκ τούτου η όποια οικονοµική επιβάρυνση που τυχόν προκύψει από την προσθήκη επιπλέον ατόµων ή/και από 
τυχόν επιπλέον της ηµιδιατροφής καταναλώσεις κατά τη διάρκεια της διαµονής των Νικητών, αυτή θα βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους. 

5.2. Τα ∆ώρα είναι απολύτως προσωπικά, δεν µεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται µε χρήµατα ή άλλα δώρα.  Περαιτέρω 
η ∆ιοργανώτρια δε φέρει ουδεµία ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε συµβεί ή/και ζηµία ή/και βλάβη σωµατική ή υλική ήθελε προκληθεί 
στους Νικητές, η οποία θα σχετίζεται  άµεσα ή έµµεσα µε τα ∆ώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

5.3. Η ∆ιοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης εκάστου ∆ώρου σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Συµµετέχων δεν έχει 
τηρήσει οιονδήποτε εκ των Όρων του ∆ιαγωνισµού.

6. Άρθρο 6: Κλήρωση - Τρόπος Ανάδειξης Νικητή ∆ιαγωνισµού
6.1. Η κλήρωση θα πραγµατοποιηθεί στα Κεντρικά Γραφεία της ∆ιοργανώτριας που βρίσκονται στην Αθήνα, στο 10ο όροφο του κτιρίου επί της 
Λεωφόρου Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Τ.Κ. 11526, την Πέµπτη 13 Αυγούστου 2020 και ώρα 13:00, παρουσία εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων της 
∆ιοργανώτριας. 

6.2. Κάθε Κουπόνι Συµµετοχής καταχωρείται αµέσως σε Λίστα ∆ηλώσεων Συµµετοχής υπό την προϋπόθεση ότι ο Συµµετέχων έχει καταρτίσει µε 
τη ∆ιοργανώτρια Σύµβαση Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ή/και Φυσικού Αερίου, κατά τα ανωτέρω στα Άρθρα 2 & 3 των παρόντων, µέχρι την 
ηµεροµηνία λήξης του ∆ιαγωνισµού, ήτοι έως και την 8η Αυγούστου 2020. Οι Νικητές του ∆ιαγωνισµού θα προκύψουν από τυχαία κλήρωση 
µεταξύ των Συµµετοχών που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια αυτού και από  την κλήρωση θα αναδειχθούν δύο (2) τακτικοί και δύο (2) 
επιλαχόντες Νικητές. 

6.3. Οι Νικητές του ∆ιαγωνισµού θα λάβουν τη σχετική ενηµέρωση µέσω του τηλεφώνου ή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που θα έχουν δηλώσει 
στο Κουπόνι Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό, ενώ τα στοιχεία τους, ήτοι το Ονοµατεπώνυµό τους και η πόλη διαµονής τους, θα ανακοινωθούν στην 
Ιστοσελίδα και στη σελίδα του Facebook της ∆ιοργανώτριας καθώς και στις σελίδες του Facebook των νικητήριων Καταστηµάτων ΗΡΩΝ. Η 
παράδοση των ∆ώρων  στους Νικητές θα ξεκινά µετά την ολοκλήρωση του ∆ιαγωνισµού. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία 
µε οποιονδήποτε Νικητή του ∆ιαγωνισµού εντός χρονικού διαστήµατος µίας (1) εργάσιµης ηµέρας από την ηµέρα επικοινωνίας της 
∆ιοργανώτριας µαζί του είτε τηλεφωνικώς είτε µέσω αποστολής ηλεκτρονικού µηνύµατος (email), προκειµένου να δηλώσει ότι αποδέχεται το 
∆ώρο, τότε ο Νικητής αυτός χάνει οριστικά και αµετάκλητα κάθε δικαίωµα ή αξίωσή του επί του σχετικού ∆ώρου και τη θέση του εν λόγω νικητή 
καταλαµβάνει ο επιλαχών αυτού για τη συγκεκριµένη κλήρωση. Ο επιλαχών οµοίως οφείλει να δηλώσει ότι αποδέχεται το ∆ώρο εντός  µίας (1) 
εργάσιµης ηµέρας από την ηµέρα επικοινωνίας της ∆ιοργανώτριας µαζί του είτε τηλεφωνικώς είτε µέσω αποστολής ηλεκτρονικού µηνύµατος 
(email), άλλως χάνει οριστικά κάθε δικαίωµα ή αξίωσή του επί του σχετικού ∆ώρου. Σε περίπτωση που, δεν καταστεί εφικτή η κατά τα ανωτέρω 
επικοινωνία ούτε και µε τον επιλαχόντα, τότε η ∆ιοργανώτρια δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση της το εν λόγω ∆ώρο. 

6.4. Μετά την επιβεβαίωση του Νικητή ότι αποδέχεται το ∆ώρο του ∆ιαγωνισµού, η ∆ιοργανώτρια θα αποστείλει το ονοµατεπώνυµό του και τα 
στοιχεία επικοινωνίας του στα Ξενοδοχεία του Οµίλου GRECOTEL που αναφέρονται στο Άρθρο (1) των παρόντων. Ο Νικητής για να κάνει χρήση του 
∆ώρου του θα πρέπει να καλέσει στο κεντρικό τµήµα κρατήσεων του Οµίλου GRECOTEL στο τηλέφωνο 210-7280477 ή να αποστείλει σχετικό 
µήνυµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση book@grecotel.com, κάνοντας αναφορά στο ∆ιαγωνισµό «Ο ΗΡΩΝ ΣΕ ΠΑΕΙ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ» και δηλώνοντας το 
ονοµατεπώνυµό του, το Ξενοδοχείο που επιλέγει καθώς και τις επιθυµητές από αυτόν ηµεροµηνίες, υπό την επιφύλαξη πάντοτε της 
διαθεσιµότητας του Ξενοδοχείου. Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης µέχρι και επτά (7) ηµέρες πριν από την συµφωνηµένη ηµεροµηνία 
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άφιξης στο κατ’ επιλογήν του Ξενοδοχείο, ο Νικητής θα έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τις ηµεροµηνίας που θα δύναται να κάνει χρήση του ∆ώρου 
του αλλά πάντα εντός του χρονικού διαστήµατος από 23/8/2020 έως 30/9/2020 και κατόπιν επιβεβαίωσης της διαθεσιµότητας του Ξενοδοχείου 
που θα έχει επιλέξει. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που πραγµατοποιείται εκ µέρους το Νικητή ακύρωση της κράτησης έξι (6) ηµέρες πριν από τη 
συµφωνηµένη ηµεροµηνία άφιξης στο κατ’ επιλογήν του Ξενοδοχείο ή µη προσέλευσης σε αυτό εντός της συµφωνηµένης ηµεροµηνίας άφιξης 
ή αποχώρησης αυτού από το Ξενοδοχείο πριν τη συµπλήρωση των έξι (6) ηµερών δωρεάν διαµονής, θα θεωρείται ότι έχει γίνει χρήση του ∆ώρου 
και δεν µπορεί αυτό να αντικατασταθεί µε άλλες ηµεροµηνίες. 

7. Άρθρο 7: Εµπορικά Σήµατα - Πνευµατική Ιδιοκτησία
7.1. Οι Συµµετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωµα πάνω στα σήµατα, ονόµατα, ενδείξεις, εµβλήµατα και λοιπά 
διακριτικά της ∆ιοργανώτριας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε και δι’ οιουδήποτε µέσου τροποποίηση, δηµοσίευση, µετάδοση, µεταβίβαση, 
αναπαραγωγή, διανοµή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση («download») ή µε άλλον τρόπο εκµετάλλευση, εν όλω ή εν µέρει, του περιεχοµένου 
του ∆ιαγωνισµού. 

7.2. Περαιτέρω, η ∆ιοργανώτρια δεν φέρει καµία ευθύνη για το περιεχόµενο των αναρτήσεων των Συµµετεχόντων στον ∆ιαγωνισµό, στους 
οποίους Συµµετέχοντες απαγορεύεται να αναρτούν ή να δηµοσιοποιούν περιεχόµενο παράνοµο, ανήθικο, προσβλητικό ή/και που παραβιάζει 
δικαιώµατα τρίτου.

8. Άρθρο 8: Λοιποί Όροι
8.1. Η ∆ιοργανώτρια διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιεί τους όρους του ∆ιαγωνισµού χωρίς να φέρει οιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των 
Χρηστών ή οιουδήποτε τρίτου. 

8.2. To Κουπόνι Συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό αποτελεί πλήρη και σαφή εκ µέρους του Συµµετέχοντα συναίνεση κατά την έννοια του ν.2472/1997, 
όπως ισχύει σήµερα, και του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 σχετικά µε την  Προστασία ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GPDR) για την 
επεξεργασία από τη ∆ιοργανώτρια των προσωπικών του δεδοµένων για σκοπούς συµµετοχής του στο ∆ιαγωνισµό.

8.3. Οι παρόντες Όροι Συµµετοχής διέπονται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής µε το ∆ιαγωνισµό, αποκλειστικά 
αρµόδια είναι τα ∆ικαστήρια των Αθηνών.

Οι παρόντες Όροι Συµµετοχής έχουν αναρτηθεί στη σελίδα της ∆ιοργανώτριας στο facebook, η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://www.facebook.com/heronGR καθώς και στην ιστοσελίδα της www.heron.gr.


