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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΓΙΝΕ ΠΕΛΑΤΗΣ ΗΡΩΝ»

        

ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε - ∆ΕΥΤΕΡΑ 19η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
HERON ENERGY S.A. - MONDAY 19th SEPTEMBER 2022

I. Οι παρόντες όροι συµµετοχής (εφεξής οι «Όροι Συµµετοχής») βρίσκονται αναρτηµένοι στον Ιστότοπο της ∆ιοργανώτριας «https://heron.gr» 
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 MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», και το διακριτικό τίτλο «ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε» η 
οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ. 85, Τ.Κ. 115 26, µε ΑΦΜ 099810593, ∆ΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και αριθµό ΓΕΜΗ 
005805601000 (εφεξής η «∆ιοργανώτρια») επιθυµώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων και των υπηρεσιών της, διοργανώνει  την 
προωθητική ενέργεια «ΓΙΝΕ ΠΕΛΑΤΗΣ ΗΡΩΝ» (στο εξής «∆ιαγωνισµός») που θα διεξαχθεί  κατά το χρονικό διάστηµα από 19/09/2022 έως 
10/12/2022 σύµφωνα µε τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι συνοµολογούνται όλοι ουσιώδεις (στο εξής οι «Αναλυτικοί Όροι») 
και οι οποίοι καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του ∆ιαγωνισµού θα είναι αναρτηµένοι σε ηλεκτρονική µορφή στον επίσηµο δικτυακό Ιστότοπο της 
∆ιοργανώτριας «https://heron.gr» (εφεξής η «Ιστοσελίδα της ∆ιοργανώτριας»). 
2. Άρθρο 2: ∆ιάρκεια ∆ιαγωνισµού
2.1. Η διάρκεια του ∆ιαγωνισµού αρχίζει την 19η Σεπτεµβρίου 2022, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ. και λήγει την 10η ∆εκεµβρίου 2022, ηµέρα 
Σάββατο και ώρα 10.00 µ.µ. (στο εξής η «∆ιάρκεια»). Έγκυρες θεωρούνται οι συµµετοχές που θα υποβληθούν εντός της ∆ιάρκειας του 
∆ιαγωνισµού και θα πληρούν τις προϋποθέσεις των παρόντων Αναλυτικών Όρων Συµµετοχής. Μετά την Ηµεροµηνία Λήξης του ∆ιαγωνισµού 
ουδεµία δήλωση συµµετοχής σε αυτόν γίνεται δεκτή ενώ τυχόν εκπρόθεσµες υποβαλλόµενες συµµετοχές θα θεωρούνται αυτοδικαίως 
ανύπαρκτες ως µη πραγµατοποιηθείσες.
2.2. Η κλήρωση για την απονοµή των ∆ώρων θα διεξαχθεί την 20η Ιανουαρίου 2023, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 και τόπος διεξαγωγής της 
κλήρωσης ορίζονται τα Γραφεία της ∆ιοργανώτριας που βρίσκονται στην Αθήνα, στον 10ο όροφο του κτιρίου επί της Λεωφόρου Κηφισίας 124 & 
Ιατρίδου 2, Τ.Κ. 115 26, (η «Ηµεροµηνία - Τόπος Κληρώσεως»).
2.3. Παραµένει στην διακριτική ευχέρεια της ∆ιοργανώτριας να ακυρώσει, αναβάλει ή µεταθέσει την ώρα ή/και ηµέρα διεξαγωγής του 
∆ιαγωνισµού ή/και της κλήρωσης.
3. Άρθρο 3: ∆ικαίωµα Συµµετοχής 
3.1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που είναι νόµιµος και µόνιµος κάτοικος Ελλάδος, έχει συµπληρώσει το 18
ο έτος της ηλικίας του, έχει δικαιοπρακτική ικανότητα και θα συνάψει µε τη ∆ιοργανώτρια, είτε ατοµικά (χρήστης οικιακής παροχής) είτε ως 
νόµιµος εκπρόσωπος νοµικού προσώπου (χρήστης επαγγελµατικής παροχής) Σύµβαση Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ή/και Φυσικού Αερίου 
οιοδήποτε εµπορικού προγράµµατος της ∆ιοργανώτριας µέχρι την 10η ∆εκεµβρίου 2022, αποκλειστικά µέσω των Καταστηµάτων ΗΡΩΝ (Franchise) 
που βρίσκονται στους ∆ήµους Τρικκαίων, Ιωαννιτών, Καβάλας, Ευόσµου Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας και υπό την προϋπόθεση ότι η παροχή της 
εκάστοτε Συµβάσεως θα έχει εκπροσωπηθεί από τη ∆ιοργανώτρια µέχρι την ηµεροµηνία διεξαγωγής της κλήρωσης του ∆ιαγωνισµού, ήτοι µέχρι 
την 20η  Ιανουαρίου 2023, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του Κώδικα Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β΄832/2013) 
και του Κώδικα Προµήθειας Φυσικού Αερίου σε Πελάτες (ΦΕΚ Β΄1969/2018), ως αυτοί ισχύουν αντίστοιχα (εφεξής ο συµµετέχων θα αναφέρεται 
ως «Συµµετέχων»).
3.2. ∆εν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό οι ανήλικοι, οι εργαζόµενοι της ∆ιοργανώτριας και των Συνεργατών αυτής, οι σύζυγοι και 
οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθµού καθώς και τα άτοµα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
4. Άρθρο 4: Τρόπος Συµµετοχής
4.1. Τα φυσικά πρόσωπα που επιθυµούν να συµµετάσχουν στο ∆ιαγωνισµό, είτε ατοµικά ως  χρήστες οικιακών παροχών είτε ως νόµιµοι 
εκπρόσωποι νοµικών προσώπων µε επαγγελµατικές παροχές, θα µπορούν να συµµετάσχουν και να υποβάλλουν τη δήλωση συµµετοχής τους σε 
αυτόν µέχρι την 10η ∆εκεµβρίου 2022 εφόσον προσέλθουν αποκλειστικά σε ένα από τα Καταστήµατα ΗΡΩΝ Franchise στους ∆ήµους Τρικκαίων, 
Ιωαννιτών, Καβάλας, Ευόσµου Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας και συνάψουν Σύµβαση Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ή/και Φυσικού Αερίου, 

υποβάλλοντας συγχρόνως τη δήλωση συµµετοχής τους στο ∆ιαγωνισµό κατά το χρόνο σύναψης της σύµβασης αποκλειστικά µέσω των 
Καταστηµάτων ΗΡΩΝ (Franchise) που βρίσκονται στους ∆ήµους που αναφέρονται ανωτέρω.  
4.2. Κάθε Συµµετέχων µπορεί να συµµετάσχει µε όσες Παροχές του Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου εκπροσωπηθούν από την 
∆ιοργανώτρια µέχρι την ηµεροµηνία της κλήρωσης. Για τη συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό απαιτείται ο Συµµετέχων να έχει γίνει Πελάτης της 
∆ιοργανώτριας µέχρι την ηµεροµηνία διεξαγωγής της κλήρωσης, ήτοι µέχρι την 20η Ιανουαρίου 2023.
5. Άρθρο 5: ∆ώρα
5.1. Το ∆ώρα που κληρώνονται στον ∆ιαγωνισµό (στο εξής τα  «∆ώρα») ορίζονται ως κατωτέρω: 
5.1.1. Ο Πρώτος (1ος) Νικητής κερδίζει ένα (1) ταξίδι για δύο (2) άτοµα στην Αίγυπτο, το οποίο περιλαµβάνει αεροπορικά εισιτήρια για δύο (2) άτοµα, 
πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο (µε πρωϊνό), το οποίο θα µπορεί να πραγµατοποιηθεί κατά το χρονικό διάστηµα από 1/3/2023 έως 31/5/2023.
5.1.2. Ο ∆εύτερος (2ος) Νικητής κερδίζει ένα (1) ταξίδι για δύο (2) άτοµα στη Μάνη, το οποίο περιλαµβάνει πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχείο µε ηµιδιατροφή, το οποίο θα µπορεί να πραγµατοποιηθεί κατά το χρονικό διάστηµα από 1/3/2023 έως 31/5/2023.
5.1.3. Ο Τρίτος (3ος) Νικητής κερδίζει ένα (1) Xiaomi Mi Electric Scooter Pro2 αξίας 599 Ευρώ.
5.2. Το ∆ώρα είναι απολύτως προσωπικά, δεν µεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται µε χρήµατα ή άλλα δώρα. Τα ∆ώρα 
προσφέρονται στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν, αποκλειοµένης της εφαρµογής διατάξεων που θεµελιώνουν οιαδήποτε ευθύνη αναφορικά 
µε πραγµατικά ελαττώµατα, συµφωνηµένες ιδιότητες κ.λπ., έναντι της ∆ιοργανώτριας. Περαιτέρω η ∆ιοργανώτρια δε φέρει ουδεµία ευθύνη για 
οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε συµβεί ή/και ζηµία ή/και βλάβη σωµατική ή υλική ήθελε προκληθεί στους Συµµετέχοντες σχετιζοµένη άµεσα ή 
έµµεσα µε τα ∆ώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
5.3. Η ∆ιοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης του/των ∆ώρου/ων σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο/οι Συµµετέχων/οντες 
δεν έχει/ουν τηρήσει οιονδήποτε εκ των Όρων του ∆ιαγωνισµού.
6. Άρθρο 6: Κλήρωση - Τρόπος Ανάδειξης Νικητή ∆ιαγωνισµού
6.1. Η κλήρωση θα πραγµατοποιηθεί στα Γραφεία της ∆ιοργανώτριας που βρίσκονται στην Αθήνα, στο 10ο όροφο του κτιρίου επί της Λεωφόρου 
Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2, Τ.Κ. 115 26, την 20η Ιανουαρίου 2023, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 παρουσία εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων της 
∆ιοργανώτριας (εφεξής η «Κλήρωση»). 
6.2. Κάθε ∆ήλωση Συµµετοχής καταχωρείται αµέσως σε Λίστα ∆ηλώσεων Συµµετοχής αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου αύξοντα αριθµό 
(ο «Αύξων Αριθµός»), µε τον οποίο θα συµµετάσχει στην Κλήρωση, υπό την προϋπόθεση ότι ο Συµµετέχων έχει γίνει Πελάτης της ∆ιοργανώτριας 
µέχρι την ηµεροµηνία της Κλήρωσης. Οι Νικητές του ∆ιαγωνισµού θα προκύψουν από την κατά τα ανωτέρω, τυχαία Κλήρωση µεταξύ των 
Συµµετοχών που καταγράφηκαν κατά τη διάρκειά του και οι Παροχές των οποίων, είτε Ηλεκτρικής Ενέργειας είτε Φυσικού Αερίου, έχουν 
εκπροσωπηθεί από τη ∆ιοργανώτρια ενώπιον των αρµοδίων ∆ιαχειριστών. Από την Κλήρωση θα αναδειχθούν τρεις (3) Τακτικοί και τρεις  (3) 
Επιλαχόντες Νικητές. Oι Επιλαχόντες Νικητές αναδεικνύονται προς αντικατάσταση/αναπλήρωση εκάστου εκ των Τακτικών Νικητών, όπως αυτοί 
αναδείχθηκαν για κάθε ∆ώρο ξεχωριστά, σε περίπτωση που κάποιος ή όλοι εξ αυτών δεν παραλάβει/-ουν το/τα δώρο/α του/τους ή καταστεί 
αδύνατη η επικοινωνία µαζί του/τους. Αφού γίνει η επιλογή µέσω της κλήρωσης, η ∆ιοργανώτρια θα προχωρήσει σε επιβεβαίωση ότι οι τρεις (3) 
Τακτικοί Νικητές και οι τρεις (3) Επιλαχόντες Νικητές αυτών, πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για έγκυρη συµµετοχή τους στον ∆ιαγωνισµό. Σε 
περίπτωση που δεν πληρούν οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις, όπως αυτές περιγράφονται στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους Συµµετοχής 
∆ιαγωνισµού, η ∆ιοργανώτρια διατηρεί το δικαίωµα να προχωρήσει σε εκ νέου διεξαγωγή της κλήρωσης ώστε να κληρωθούν νέοι Νικητές οι 
οποίοι θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις έγκυρης συµµετοχής.
6.3. Οι  Τακτικοί Νικητές του ∆ιαγωνισµού θα λάβουν τη σχετική ενηµέρωση µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που θα έχουν δηλώσει ενώ τα 
στοιχεία τους, ήτοι το Ονοµατεπώνυµό τους και η πόλη διαµονής τους θα ανακοινωθούν στην Ιστοσελίδα της ∆ιοργανώτριας. Η παράδοση των 
∆ώρων στους Τακτικούς Νικητές θα ξεκινήσει µετά την ολοκλήρωση του ∆ιαγωνισµού. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία µε 
οποιονδήποτε Τακτικό Νικητή του ∆ιαγωνισµού εντός χρονικού διαστήµατος τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηµέρα της αποστολής σε αυτόν 
σχετικού ηλεκτρονικού µηνύµατος (email) ή οποιοσδήποτε Τακτικός Νικητής του ∆ιαγωνισµού, που έλαβε το σχετικό ηλεκτρονικό µήνυµα δεν 
επικοινωνήσει µε την ∆ιοργανώτρια εντός του ανωτέρω ρητώς οριζοµένου χρονικού διαστήµατος, ή σε περίπτωση που ο εκάστοτε Τακτικός 
Νικητής αρνηθεί να παραλάβει το ∆ώρο του, τότε αυτός ο Τακτικός Νικητής χάνει οριστικά και αµετάκλητα κάθε δικαίωµα ή αξίωσή του επί του 

σχετικού ∆ώρου και τη θέση του εν λόγω Τακτικού Νικητή καταλαµβάνει ο Επιλαχών αυτού που αναδείχθηκε από τη συγκεκριµένη κλήρωση προς 
αναπλήρωση αυτού. Ο Επιλαχών Νικητής οµοίως οφείλει να επικοινωνήσει εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την αποστολή σε αυτόν 
γραπτού ηλεκτρονικού µηνύµατος (email), άλλως χάνει οριστικά κάθε δικαίωµα ή αξίωσή του επί του σχετικού ∆ώρου. Σε περίπτωση αδυναµίας 
οποιουδήποτε Τακτικού Νικητή ή Επιλαχόντα αυτού, να παραλάβει το ∆ώρο του κατά τα ως άνω περιγραφόµενα, το ∆ώρο δύναται να παραλάβει 
νοµίµως εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο. Εφόσον δεν καταστεί εφικτή η κατά τα ανωτέρω επικοινωνία ούτε και µε τον Επιλαχόντα Νικητή 
ή σε περίπτωση που ο Επιλαχών Νικητής αρνηθεί να παραλάβει το ∆ώρο του, τότε η ∆ιοργανώτρια δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα και κατά την 
κρίση της το εν λόγω ∆ώρο. 
7. Άρθρο 7: Εµπορικά Σήµατα - Πνευµατική Ιδιοκτησία
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.
8. Άρθρο 8: Λοιποί Όροι
8.1. Η ∆ιοργανώτρια διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους όρους του ∆ιαγωνισµού χωρίς να φέρει οιαδήποτε ευθύνη ή 
υποχρέωση έναντι των Χρηστών ή οιουδήποτε τρίτου.
8.2. Η ∆ήλωση  Συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό αποτελεί ρητή και σαφή εκ µέρους του Συµµετέχοντα συναίνεση για την επεξεργασία από την 
∆ιοργανώτρια των προσωπικών του δεδοµένων αποκλειστικά και µόνο για τη διενέργεια και την επίτευξη του σκοπού του ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις την εθνικής νοµοθεσίας και του Γενικού Κανονισµού περί Προστασίας ∆εδοµένων (ΕΕ679/2016) και τη διατήρηση αυτών για 
χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών σε αρχείο που τηρείται από τη ∆ιοργανώτρια µε την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας. Σκοπός της 
συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων είναι α) η συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό και στην κλήρωση για την ανάδειξη 
του νικητή, β) η επικοινωνία µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email) και ενηµέρωσή τους αναφορικά µε το ∆ώρο (εφόσον 
ανακηρυχθούν νικητές) και τη διαδικασία παράδοσης του ∆ώρου στον εκάστοτε νικητή και γ) η υλοποίηση και διαφηµιστική προβολή του 
∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε τα κατωτέρω. Μετά την ολοκλήρωση του ∆ιαγωνισµού και εφόσον οι Συµµετέχοντες δεν έχουν γίνει Πελάτες της 
∆ιοργανώτριας τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.
8.3. Εκάστη ∆ήλωση Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό αποτελεί ρητή και σαφή εκ µέρους του Συµµετέχοντα συναίνεση προς τη ∆ιοργανώτρια για την 
προβολή του ∆ιαγωνισµού ή/και των αποτελεσµάτων του σε µέσα µαζικής ενηµέρωσης, δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης και στην ιστοσελίδα της 
καθώς και για τη διαφηµιστική προβολή του σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση ενηµέρωσης ή καταβολή αποζηµίωσης. Η ∆ιοργανώτρια 
έχει το δικαίωµα για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών από την ολοκλήρωση του ∆ιαγωνισµού να προβεί α) στην προβολή του ∆ιαγωνισµού ή/και 
των αποτελεσµάτων του µέσω του διαδικτύου και των δικτύων κοινωνικής δικτύωσης για τις ανάγκες της ενηµέρωσης του κοινού, προώθησης 
και προβολής του ∆ιαγωνισµού και β) στην ανακοίνωση των ονοµάτων των Νικητών στην ιστοσελίδα της. Επίσης η ∆ιοργανώτρια θα δικαιούται να 
κάνει χρήση του άνω υλικού για εσωτερική χρήση και αρχειακούς λόγους καθώς και για την παρουσίαση σε εταιρικές εκδηλώσεις. 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 στην ιστοσελίδα της ∆ιοργανώτριας «https://heron.gr».
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΓΙΝΕ ΠΕΛΑΤΗΣ ΗΡΩΝ»

        

I. Οι παρόντες όροι συµµετοχής (εφεξής οι «Όροι Συµµετοχής») βρίσκονται αναρτηµένοι στον Ιστότοπο της ∆ιοργανώτριας «https://heron.gr» 
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 MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», και το διακριτικό τίτλο «ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε» η 
οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ. 85, Τ.Κ. 115 26, µε ΑΦΜ 099810593, ∆ΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και αριθµό ΓΕΜΗ 
005805601000 (εφεξής η «∆ιοργανώτρια») επιθυµώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων και των υπηρεσιών της, διοργανώνει  την 
προωθητική ενέργεια «ΓΙΝΕ ΠΕΛΑΤΗΣ ΗΡΩΝ» (στο εξής «∆ιαγωνισµός») που θα διεξαχθεί  κατά το χρονικό διάστηµα από 19/09/2022 έως 
10/12/2022 σύµφωνα µε τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι συνοµολογούνται όλοι ουσιώδεις (στο εξής οι «Αναλυτικοί Όροι») 
και οι οποίοι καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του ∆ιαγωνισµού θα είναι αναρτηµένοι σε ηλεκτρονική µορφή στον επίσηµο δικτυακό Ιστότοπο της 
∆ιοργανώτριας «https://heron.gr» (εφεξής η «Ιστοσελίδα της ∆ιοργανώτριας»). 
2. Άρθρο 2: ∆ιάρκεια ∆ιαγωνισµού
2.1. Η διάρκεια του ∆ιαγωνισµού αρχίζει την 19η Σεπτεµβρίου 2022, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ. και λήγει την 10η ∆εκεµβρίου 2022, ηµέρα 
Σάββατο και ώρα 10.00 µ.µ. (στο εξής η «∆ιάρκεια»). Έγκυρες θεωρούνται οι συµµετοχές που θα υποβληθούν εντός της ∆ιάρκειας του 
∆ιαγωνισµού και θα πληρούν τις προϋποθέσεις των παρόντων Αναλυτικών Όρων Συµµετοχής. Μετά την Ηµεροµηνία Λήξης του ∆ιαγωνισµού 
ουδεµία δήλωση συµµετοχής σε αυτόν γίνεται δεκτή ενώ τυχόν εκπρόθεσµες υποβαλλόµενες συµµετοχές θα θεωρούνται αυτοδικαίως 
ανύπαρκτες ως µη πραγµατοποιηθείσες.
2.2. Η κλήρωση για την απονοµή των ∆ώρων θα διεξαχθεί την 20η Ιανουαρίου 2023, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 και τόπος διεξαγωγής της 
κλήρωσης ορίζονται τα Γραφεία της ∆ιοργανώτριας που βρίσκονται στην Αθήνα, στον 10ο όροφο του κτιρίου επί της Λεωφόρου Κηφισίας 124 & 
Ιατρίδου 2, Τ.Κ. 115 26, (η «Ηµεροµηνία - Τόπος Κληρώσεως»).
2.3. Παραµένει στην διακριτική ευχέρεια της ∆ιοργανώτριας να ακυρώσει, αναβάλει ή µεταθέσει την ώρα ή/και ηµέρα διεξαγωγής του 
∆ιαγωνισµού ή/και της κλήρωσης.
3. Άρθρο 3: ∆ικαίωµα Συµµετοχής 
3.1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που είναι νόµιµος και µόνιµος κάτοικος Ελλάδος, έχει συµπληρώσει το 18
ο έτος της ηλικίας του, έχει δικαιοπρακτική ικανότητα και θα συνάψει µε τη ∆ιοργανώτρια, είτε ατοµικά (χρήστης οικιακής παροχής) είτε ως 
νόµιµος εκπρόσωπος νοµικού προσώπου (χρήστης επαγγελµατικής παροχής) Σύµβαση Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ή/και Φυσικού Αερίου 
οιοδήποτε εµπορικού προγράµµατος της ∆ιοργανώτριας µέχρι την 10η ∆εκεµβρίου 2022, αποκλειστικά µέσω των Καταστηµάτων ΗΡΩΝ (Franchise) 
που βρίσκονται στους ∆ήµους Τρικκαίων, Ιωαννιτών, Καβάλας, Ευόσµου Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας και υπό την προϋπόθεση ότι η παροχή της 
εκάστοτε Συµβάσεως θα έχει εκπροσωπηθεί από τη ∆ιοργανώτρια µέχρι την ηµεροµηνία διεξαγωγής της κλήρωσης του ∆ιαγωνισµού, ήτοι µέχρι 
την 20η  Ιανουαρίου 2023, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του Κώδικα Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β΄832/2013) 
και του Κώδικα Προµήθειας Φυσικού Αερίου σε Πελάτες (ΦΕΚ Β΄1969/2018), ως αυτοί ισχύουν αντίστοιχα (εφεξής ο συµµετέχων θα αναφέρεται 
ως «Συµµετέχων»).
3.2. ∆εν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό οι ανήλικοι, οι εργαζόµενοι της ∆ιοργανώτριας και των Συνεργατών αυτής, οι σύζυγοι και 
οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθµού καθώς και τα άτοµα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
4. Άρθρο 4: Τρόπος Συµµετοχής
4.1. Τα φυσικά πρόσωπα που επιθυµούν να συµµετάσχουν στο ∆ιαγωνισµό, είτε ατοµικά ως  χρήστες οικιακών παροχών είτε ως νόµιµοι 
εκπρόσωποι νοµικών προσώπων µε επαγγελµατικές παροχές, θα µπορούν να συµµετάσχουν και να υποβάλλουν τη δήλωση συµµετοχής τους σε 
αυτόν µέχρι την 10η ∆εκεµβρίου 2022 εφόσον προσέλθουν αποκλειστικά σε ένα από τα Καταστήµατα ΗΡΩΝ Franchise στους ∆ήµους Τρικκαίων, 
Ιωαννιτών, Καβάλας, Ευόσµου Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας και συνάψουν Σύµβαση Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ή/και Φυσικού Αερίου, 

υποβάλλοντας συγχρόνως τη δήλωση συµµετοχής τους στο ∆ιαγωνισµό κατά το χρόνο σύναψης της σύµβασης αποκλειστικά µέσω των 
Καταστηµάτων ΗΡΩΝ (Franchise) που βρίσκονται στους ∆ήµους που αναφέρονται ανωτέρω.  
4.2. Κάθε Συµµετέχων µπορεί να συµµετάσχει µε όσες Παροχές του Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου εκπροσωπηθούν από την 
∆ιοργανώτρια µέχρι την ηµεροµηνία της κλήρωσης. Για τη συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό απαιτείται ο Συµµετέχων να έχει γίνει Πελάτης της 
∆ιοργανώτριας µέχρι την ηµεροµηνία διεξαγωγής της κλήρωσης, ήτοι µέχρι την 20η Ιανουαρίου 2023.
5. Άρθρο 5: ∆ώρα
5.1. Το ∆ώρα που κληρώνονται στον ∆ιαγωνισµό (στο εξής τα  «∆ώρα») ορίζονται ως κατωτέρω: 
5.1.1. Ο Πρώτος (1ος) Νικητής κερδίζει ένα (1) ταξίδι για δύο (2) άτοµα στην Αίγυπτο, το οποίο περιλαµβάνει αεροπορικά εισιτήρια για δύο (2) άτοµα, 
πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο (µε πρωϊνό), το οποίο θα µπορεί να πραγµατοποιηθεί κατά το χρονικό διάστηµα από 1/3/2023 έως 31/5/2023.
5.1.2. Ο ∆εύτερος (2ος) Νικητής κερδίζει ένα (1) ταξίδι για δύο (2) άτοµα στη Μάνη, το οποίο περιλαµβάνει πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχείο µε ηµιδιατροφή, το οποίο θα µπορεί να πραγµατοποιηθεί κατά το χρονικό διάστηµα από 1/3/2023 έως 31/5/2023.
5.1.3. Ο Τρίτος (3ος) Νικητής κερδίζει ένα (1) Xiaomi Mi Electric Scooter Pro2 αξίας 599 Ευρώ.
5.2. Το ∆ώρα είναι απολύτως προσωπικά, δεν µεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται µε χρήµατα ή άλλα δώρα. Τα ∆ώρα 
προσφέρονται στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν, αποκλειοµένης της εφαρµογής διατάξεων που θεµελιώνουν οιαδήποτε ευθύνη αναφορικά 
µε πραγµατικά ελαττώµατα, συµφωνηµένες ιδιότητες κ.λπ., έναντι της ∆ιοργανώτριας. Περαιτέρω η ∆ιοργανώτρια δε φέρει ουδεµία ευθύνη για 
οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε συµβεί ή/και ζηµία ή/και βλάβη σωµατική ή υλική ήθελε προκληθεί στους Συµµετέχοντες σχετιζοµένη άµεσα ή 
έµµεσα µε τα ∆ώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
5.3. Η ∆ιοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης του/των ∆ώρου/ων σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο/οι Συµµετέχων/οντες 
δεν έχει/ουν τηρήσει οιονδήποτε εκ των Όρων του ∆ιαγωνισµού.
6. Άρθρο 6: Κλήρωση - Τρόπος Ανάδειξης Νικητή ∆ιαγωνισµού
6.1. Η κλήρωση θα πραγµατοποιηθεί στα Γραφεία της ∆ιοργανώτριας που βρίσκονται στην Αθήνα, στο 10ο όροφο του κτιρίου επί της Λεωφόρου 
Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2, Τ.Κ. 115 26, την 20η Ιανουαρίου 2023, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 παρουσία εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων της 
∆ιοργανώτριας (εφεξής η «Κλήρωση»). 
6.2. Κάθε ∆ήλωση Συµµετοχής καταχωρείται αµέσως σε Λίστα ∆ηλώσεων Συµµετοχής αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου αύξοντα αριθµό 
(ο «Αύξων Αριθµός»), µε τον οποίο θα συµµετάσχει στην Κλήρωση, υπό την προϋπόθεση ότι ο Συµµετέχων έχει γίνει Πελάτης της ∆ιοργανώτριας 
µέχρι την ηµεροµηνία της Κλήρωσης. Οι Νικητές του ∆ιαγωνισµού θα προκύψουν από την κατά τα ανωτέρω, τυχαία Κλήρωση µεταξύ των 
Συµµετοχών που καταγράφηκαν κατά τη διάρκειά του και οι Παροχές των οποίων, είτε Ηλεκτρικής Ενέργειας είτε Φυσικού Αερίου, έχουν 
εκπροσωπηθεί από τη ∆ιοργανώτρια ενώπιον των αρµοδίων ∆ιαχειριστών. Από την Κλήρωση θα αναδειχθούν τρεις (3) Τακτικοί και τρεις  (3) 
Επιλαχόντες Νικητές. Oι Επιλαχόντες Νικητές αναδεικνύονται προς αντικατάσταση/αναπλήρωση εκάστου εκ των Τακτικών Νικητών, όπως αυτοί 
αναδείχθηκαν για κάθε ∆ώρο ξεχωριστά, σε περίπτωση που κάποιος ή όλοι εξ αυτών δεν παραλάβει/-ουν το/τα δώρο/α του/τους ή καταστεί 
αδύνατη η επικοινωνία µαζί του/τους. Αφού γίνει η επιλογή µέσω της κλήρωσης, η ∆ιοργανώτρια θα προχωρήσει σε επιβεβαίωση ότι οι τρεις (3) 
Τακτικοί Νικητές και οι τρεις (3) Επιλαχόντες Νικητές αυτών, πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για έγκυρη συµµετοχή τους στον ∆ιαγωνισµό. Σε 
περίπτωση που δεν πληρούν οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις, όπως αυτές περιγράφονται στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους Συµµετοχής 
∆ιαγωνισµού, η ∆ιοργανώτρια διατηρεί το δικαίωµα να προχωρήσει σε εκ νέου διεξαγωγή της κλήρωσης ώστε να κληρωθούν νέοι Νικητές οι 
οποίοι θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις έγκυρης συµµετοχής.
6.3. Οι  Τακτικοί Νικητές του ∆ιαγωνισµού θα λάβουν τη σχετική ενηµέρωση µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που θα έχουν δηλώσει ενώ τα 
στοιχεία τους, ήτοι το Ονοµατεπώνυµό τους και η πόλη διαµονής τους θα ανακοινωθούν στην Ιστοσελίδα της ∆ιοργανώτριας. Η παράδοση των 
∆ώρων στους Τακτικούς Νικητές θα ξεκινήσει µετά την ολοκλήρωση του ∆ιαγωνισµού. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία µε 
οποιονδήποτε Τακτικό Νικητή του ∆ιαγωνισµού εντός χρονικού διαστήµατος τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηµέρα της αποστολής σε αυτόν 
σχετικού ηλεκτρονικού µηνύµατος (email) ή οποιοσδήποτε Τακτικός Νικητής του ∆ιαγωνισµού, που έλαβε το σχετικό ηλεκτρονικό µήνυµα δεν 
επικοινωνήσει µε την ∆ιοργανώτρια εντός του ανωτέρω ρητώς οριζοµένου χρονικού διαστήµατος, ή σε περίπτωση που ο εκάστοτε Τακτικός 
Νικητής αρνηθεί να παραλάβει το ∆ώρο του, τότε αυτός ο Τακτικός Νικητής χάνει οριστικά και αµετάκλητα κάθε δικαίωµα ή αξίωσή του επί του 

σχετικού ∆ώρου και τη θέση του εν λόγω Τακτικού Νικητή καταλαµβάνει ο Επιλαχών αυτού που αναδείχθηκε από τη συγκεκριµένη κλήρωση προς 
αναπλήρωση αυτού. Ο Επιλαχών Νικητής οµοίως οφείλει να επικοινωνήσει εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την αποστολή σε αυτόν 
γραπτού ηλεκτρονικού µηνύµατος (email), άλλως χάνει οριστικά κάθε δικαίωµα ή αξίωσή του επί του σχετικού ∆ώρου. Σε περίπτωση αδυναµίας 
οποιουδήποτε Τακτικού Νικητή ή Επιλαχόντα αυτού, να παραλάβει το ∆ώρο του κατά τα ως άνω περιγραφόµενα, το ∆ώρο δύναται να παραλάβει 
νοµίµως εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο. Εφόσον δεν καταστεί εφικτή η κατά τα ανωτέρω επικοινωνία ούτε και µε τον Επιλαχόντα Νικητή 
ή σε περίπτωση που ο Επιλαχών Νικητής αρνηθεί να παραλάβει το ∆ώρο του, τότε η ∆ιοργανώτρια δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα και κατά την 
κρίση της το εν λόγω ∆ώρο. 
7. Άρθρο 7: Εµπορικά Σήµατα - Πνευµατική Ιδιοκτησία
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.
8. Άρθρο 8: Λοιποί Όροι
8.1. Η ∆ιοργανώτρια διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους όρους του ∆ιαγωνισµού χωρίς να φέρει οιαδήποτε ευθύνη ή 
υποχρέωση έναντι των Χρηστών ή οιουδήποτε τρίτου.
8.2. Η ∆ήλωση  Συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό αποτελεί ρητή και σαφή εκ µέρους του Συµµετέχοντα συναίνεση για την επεξεργασία από την 
∆ιοργανώτρια των προσωπικών του δεδοµένων αποκλειστικά και µόνο για τη διενέργεια και την επίτευξη του σκοπού του ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις την εθνικής νοµοθεσίας και του Γενικού Κανονισµού περί Προστασίας ∆εδοµένων (ΕΕ679/2016) και τη διατήρηση αυτών για 
χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών σε αρχείο που τηρείται από τη ∆ιοργανώτρια µε την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας. Σκοπός της 
συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων είναι α) η συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό και στην κλήρωση για την ανάδειξη 
του νικητή, β) η επικοινωνία µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email) και ενηµέρωσή τους αναφορικά µε το ∆ώρο (εφόσον 
ανακηρυχθούν νικητές) και τη διαδικασία παράδοσης του ∆ώρου στον εκάστοτε νικητή και γ) η υλοποίηση και διαφηµιστική προβολή του 
∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε τα κατωτέρω. Μετά την ολοκλήρωση του ∆ιαγωνισµού και εφόσον οι Συµµετέχοντες δεν έχουν γίνει Πελάτες της 
∆ιοργανώτριας τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.
8.3. Εκάστη ∆ήλωση Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό αποτελεί ρητή και σαφή εκ µέρους του Συµµετέχοντα συναίνεση προς τη ∆ιοργανώτρια για την 
προβολή του ∆ιαγωνισµού ή/και των αποτελεσµάτων του σε µέσα µαζικής ενηµέρωσης, δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης και στην ιστοσελίδα της 
καθώς και για τη διαφηµιστική προβολή του σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση ενηµέρωσης ή καταβολή αποζηµίωσης. Η ∆ιοργανώτρια 
έχει το δικαίωµα για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών από την ολοκλήρωση του ∆ιαγωνισµού να προβεί α) στην προβολή του ∆ιαγωνισµού ή/και 
των αποτελεσµάτων του µέσω του διαδικτύου και των δικτύων κοινωνικής δικτύωσης για τις ανάγκες της ενηµέρωσης του κοινού, προώθησης 
και προβολής του ∆ιαγωνισµού και β) στην ανακοίνωση των ονοµάτων των Νικητών στην ιστοσελίδα της. Επίσης η ∆ιοργανώτρια θα δικαιούται να 
κάνει χρήση του άνω υλικού για εσωτερική χρήση και αρχειακούς λόγους καθώς και για την παρουσίαση σε εταιρικές εκδηλώσεις. 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 στην ιστοσελίδα της ∆ιοργανώτριας «https://heron.gr».
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΓΙΝΕ ΠΕΛΑΤΗΣ ΗΡΩΝ»

        

I. Οι παρόντες όροι συµµετοχής (εφεξής οι «Όροι Συµµετοχής») βρίσκονται αναρτηµένοι στον Ιστότοπο της ∆ιοργανώτριας «https://heron.gr» 
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 MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», και το διακριτικό τίτλο «ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε» η 
οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ. 85, Τ.Κ. 115 26, µε ΑΦΜ 099810593, ∆ΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και αριθµό ΓΕΜΗ 
005805601000 (εφεξής η «∆ιοργανώτρια») επιθυµώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων και των υπηρεσιών της, διοργανώνει  την 
προωθητική ενέργεια «ΓΙΝΕ ΠΕΛΑΤΗΣ ΗΡΩΝ» (στο εξής «∆ιαγωνισµός») που θα διεξαχθεί  κατά το χρονικό διάστηµα από 19/09/2022 έως 
10/12/2022 σύµφωνα µε τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι συνοµολογούνται όλοι ουσιώδεις (στο εξής οι «Αναλυτικοί Όροι») 
και οι οποίοι καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του ∆ιαγωνισµού θα είναι αναρτηµένοι σε ηλεκτρονική µορφή στον επίσηµο δικτυακό Ιστότοπο της 
∆ιοργανώτριας «https://heron.gr» (εφεξής η «Ιστοσελίδα της ∆ιοργανώτριας»). 
2. Άρθρο 2: ∆ιάρκεια ∆ιαγωνισµού
2.1. Η διάρκεια του ∆ιαγωνισµού αρχίζει την 19η Σεπτεµβρίου 2022, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ. και λήγει την 10η ∆εκεµβρίου 2022, ηµέρα 
Σάββατο και ώρα 10.00 µ.µ. (στο εξής η «∆ιάρκεια»). Έγκυρες θεωρούνται οι συµµετοχές που θα υποβληθούν εντός της ∆ιάρκειας του 
∆ιαγωνισµού και θα πληρούν τις προϋποθέσεις των παρόντων Αναλυτικών Όρων Συµµετοχής. Μετά την Ηµεροµηνία Λήξης του ∆ιαγωνισµού 
ουδεµία δήλωση συµµετοχής σε αυτόν γίνεται δεκτή ενώ τυχόν εκπρόθεσµες υποβαλλόµενες συµµετοχές θα θεωρούνται αυτοδικαίως 
ανύπαρκτες ως µη πραγµατοποιηθείσες.
2.2. Η κλήρωση για την απονοµή των ∆ώρων θα διεξαχθεί την 20η Ιανουαρίου 2023, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 και τόπος διεξαγωγής της 
κλήρωσης ορίζονται τα Γραφεία της ∆ιοργανώτριας που βρίσκονται στην Αθήνα, στον 10ο όροφο του κτιρίου επί της Λεωφόρου Κηφισίας 124 & 
Ιατρίδου 2, Τ.Κ. 115 26, (η «Ηµεροµηνία - Τόπος Κληρώσεως»).
2.3. Παραµένει στην διακριτική ευχέρεια της ∆ιοργανώτριας να ακυρώσει, αναβάλει ή µεταθέσει την ώρα ή/και ηµέρα διεξαγωγής του 
∆ιαγωνισµού ή/και της κλήρωσης.
3. Άρθρο 3: ∆ικαίωµα Συµµετοχής 
3.1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που είναι νόµιµος και µόνιµος κάτοικος Ελλάδος, έχει συµπληρώσει το 18
ο έτος της ηλικίας του, έχει δικαιοπρακτική ικανότητα και θα συνάψει µε τη ∆ιοργανώτρια, είτε ατοµικά (χρήστης οικιακής παροχής) είτε ως 
νόµιµος εκπρόσωπος νοµικού προσώπου (χρήστης επαγγελµατικής παροχής) Σύµβαση Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ή/και Φυσικού Αερίου 
οιοδήποτε εµπορικού προγράµµατος της ∆ιοργανώτριας µέχρι την 10η ∆εκεµβρίου 2022, αποκλειστικά µέσω των Καταστηµάτων ΗΡΩΝ (Franchise) 
που βρίσκονται στους ∆ήµους Τρικκαίων, Ιωαννιτών, Καβάλας, Ευόσµου Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας και υπό την προϋπόθεση ότι η παροχή της 
εκάστοτε Συµβάσεως θα έχει εκπροσωπηθεί από τη ∆ιοργανώτρια µέχρι την ηµεροµηνία διεξαγωγής της κλήρωσης του ∆ιαγωνισµού, ήτοι µέχρι 
την 20η  Ιανουαρίου 2023, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του Κώδικα Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β΄832/2013) 
και του Κώδικα Προµήθειας Φυσικού Αερίου σε Πελάτες (ΦΕΚ Β΄1969/2018), ως αυτοί ισχύουν αντίστοιχα (εφεξής ο συµµετέχων θα αναφέρεται 
ως «Συµµετέχων»).
3.2. ∆εν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό οι ανήλικοι, οι εργαζόµενοι της ∆ιοργανώτριας και των Συνεργατών αυτής, οι σύζυγοι και 
οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθµού καθώς και τα άτοµα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
4. Άρθρο 4: Τρόπος Συµµετοχής
4.1. Τα φυσικά πρόσωπα που επιθυµούν να συµµετάσχουν στο ∆ιαγωνισµό, είτε ατοµικά ως  χρήστες οικιακών παροχών είτε ως νόµιµοι 
εκπρόσωποι νοµικών προσώπων µε επαγγελµατικές παροχές, θα µπορούν να συµµετάσχουν και να υποβάλλουν τη δήλωση συµµετοχής τους σε 
αυτόν µέχρι την 10η ∆εκεµβρίου 2022 εφόσον προσέλθουν αποκλειστικά σε ένα από τα Καταστήµατα ΗΡΩΝ Franchise στους ∆ήµους Τρικκαίων, 
Ιωαννιτών, Καβάλας, Ευόσµου Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας και συνάψουν Σύµβαση Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ή/και Φυσικού Αερίου, 

υποβάλλοντας συγχρόνως τη δήλωση συµµετοχής τους στο ∆ιαγωνισµό κατά το χρόνο σύναψης της σύµβασης αποκλειστικά µέσω των 
Καταστηµάτων ΗΡΩΝ (Franchise) που βρίσκονται στους ∆ήµους που αναφέρονται ανωτέρω.  
4.2. Κάθε Συµµετέχων µπορεί να συµµετάσχει µε όσες Παροχές του Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου εκπροσωπηθούν από την 
∆ιοργανώτρια µέχρι την ηµεροµηνία της κλήρωσης. Για τη συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό απαιτείται ο Συµµετέχων να έχει γίνει Πελάτης της 
∆ιοργανώτριας µέχρι την ηµεροµηνία διεξαγωγής της κλήρωσης, ήτοι µέχρι την 20η Ιανουαρίου 2023.
5. Άρθρο 5: ∆ώρα
5.1. Το ∆ώρα που κληρώνονται στον ∆ιαγωνισµό (στο εξής τα  «∆ώρα») ορίζονται ως κατωτέρω: 
5.1.1. Ο Πρώτος (1ος) Νικητής κερδίζει ένα (1) ταξίδι για δύο (2) άτοµα στην Αίγυπτο, το οποίο περιλαµβάνει αεροπορικά εισιτήρια για δύο (2) άτοµα, 
πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο (µε πρωϊνό), το οποίο θα µπορεί να πραγµατοποιηθεί κατά το χρονικό διάστηµα από 1/3/2023 έως 31/5/2023.
5.1.2. Ο ∆εύτερος (2ος) Νικητής κερδίζει ένα (1) ταξίδι για δύο (2) άτοµα στη Μάνη, το οποίο περιλαµβάνει πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχείο µε ηµιδιατροφή, το οποίο θα µπορεί να πραγµατοποιηθεί κατά το χρονικό διάστηµα από 1/3/2023 έως 31/5/2023.
5.1.3. Ο Τρίτος (3ος) Νικητής κερδίζει ένα (1) Xiaomi Mi Electric Scooter Pro2 αξίας 599 Ευρώ.
5.2. Το ∆ώρα είναι απολύτως προσωπικά, δεν µεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται µε χρήµατα ή άλλα δώρα. Τα ∆ώρα 
προσφέρονται στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν, αποκλειοµένης της εφαρµογής διατάξεων που θεµελιώνουν οιαδήποτε ευθύνη αναφορικά 
µε πραγµατικά ελαττώµατα, συµφωνηµένες ιδιότητες κ.λπ., έναντι της ∆ιοργανώτριας. Περαιτέρω η ∆ιοργανώτρια δε φέρει ουδεµία ευθύνη για 
οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε συµβεί ή/και ζηµία ή/και βλάβη σωµατική ή υλική ήθελε προκληθεί στους Συµµετέχοντες σχετιζοµένη άµεσα ή 
έµµεσα µε τα ∆ώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
5.3. Η ∆ιοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης του/των ∆ώρου/ων σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο/οι Συµµετέχων/οντες 
δεν έχει/ουν τηρήσει οιονδήποτε εκ των Όρων του ∆ιαγωνισµού.
6. Άρθρο 6: Κλήρωση - Τρόπος Ανάδειξης Νικητή ∆ιαγωνισµού
6.1. Η κλήρωση θα πραγµατοποιηθεί στα Γραφεία της ∆ιοργανώτριας που βρίσκονται στην Αθήνα, στο 10ο όροφο του κτιρίου επί της Λεωφόρου 
Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2, Τ.Κ. 115 26, την 20η Ιανουαρίου 2023, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 παρουσία εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων της 
∆ιοργανώτριας (εφεξής η «Κλήρωση»). 
6.2. Κάθε ∆ήλωση Συµµετοχής καταχωρείται αµέσως σε Λίστα ∆ηλώσεων Συµµετοχής αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου αύξοντα αριθµό 
(ο «Αύξων Αριθµός»), µε τον οποίο θα συµµετάσχει στην Κλήρωση, υπό την προϋπόθεση ότι ο Συµµετέχων έχει γίνει Πελάτης της ∆ιοργανώτριας 
µέχρι την ηµεροµηνία της Κλήρωσης. Οι Νικητές του ∆ιαγωνισµού θα προκύψουν από την κατά τα ανωτέρω, τυχαία Κλήρωση µεταξύ των 
Συµµετοχών που καταγράφηκαν κατά τη διάρκειά του και οι Παροχές των οποίων, είτε Ηλεκτρικής Ενέργειας είτε Φυσικού Αερίου, έχουν 
εκπροσωπηθεί από τη ∆ιοργανώτρια ενώπιον των αρµοδίων ∆ιαχειριστών. Από την Κλήρωση θα αναδειχθούν τρεις (3) Τακτικοί και τρεις  (3) 
Επιλαχόντες Νικητές. Oι Επιλαχόντες Νικητές αναδεικνύονται προς αντικατάσταση/αναπλήρωση εκάστου εκ των Τακτικών Νικητών, όπως αυτοί 
αναδείχθηκαν για κάθε ∆ώρο ξεχωριστά, σε περίπτωση που κάποιος ή όλοι εξ αυτών δεν παραλάβει/-ουν το/τα δώρο/α του/τους ή καταστεί 
αδύνατη η επικοινωνία µαζί του/τους. Αφού γίνει η επιλογή µέσω της κλήρωσης, η ∆ιοργανώτρια θα προχωρήσει σε επιβεβαίωση ότι οι τρεις (3) 
Τακτικοί Νικητές και οι τρεις (3) Επιλαχόντες Νικητές αυτών, πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για έγκυρη συµµετοχή τους στον ∆ιαγωνισµό. Σε 
περίπτωση που δεν πληρούν οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις, όπως αυτές περιγράφονται στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους Συµµετοχής 
∆ιαγωνισµού, η ∆ιοργανώτρια διατηρεί το δικαίωµα να προχωρήσει σε εκ νέου διεξαγωγή της κλήρωσης ώστε να κληρωθούν νέοι Νικητές οι 
οποίοι θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις έγκυρης συµµετοχής.
6.3. Οι  Τακτικοί Νικητές του ∆ιαγωνισµού θα λάβουν τη σχετική ενηµέρωση µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που θα έχουν δηλώσει ενώ τα 
στοιχεία τους, ήτοι το Ονοµατεπώνυµό τους και η πόλη διαµονής τους θα ανακοινωθούν στην Ιστοσελίδα της ∆ιοργανώτριας. Η παράδοση των 
∆ώρων στους Τακτικούς Νικητές θα ξεκινήσει µετά την ολοκλήρωση του ∆ιαγωνισµού. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία µε 
οποιονδήποτε Τακτικό Νικητή του ∆ιαγωνισµού εντός χρονικού διαστήµατος τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηµέρα της αποστολής σε αυτόν 
σχετικού ηλεκτρονικού µηνύµατος (email) ή οποιοσδήποτε Τακτικός Νικητής του ∆ιαγωνισµού, που έλαβε το σχετικό ηλεκτρονικό µήνυµα δεν 
επικοινωνήσει µε την ∆ιοργανώτρια εντός του ανωτέρω ρητώς οριζοµένου χρονικού διαστήµατος, ή σε περίπτωση που ο εκάστοτε Τακτικός 
Νικητής αρνηθεί να παραλάβει το ∆ώρο του, τότε αυτός ο Τακτικός Νικητής χάνει οριστικά και αµετάκλητα κάθε δικαίωµα ή αξίωσή του επί του 

σχετικού ∆ώρου και τη θέση του εν λόγω Τακτικού Νικητή καταλαµβάνει ο Επιλαχών αυτού που αναδείχθηκε από τη συγκεκριµένη κλήρωση προς 
αναπλήρωση αυτού. Ο Επιλαχών Νικητής οµοίως οφείλει να επικοινωνήσει εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την αποστολή σε αυτόν 
γραπτού ηλεκτρονικού µηνύµατος (email), άλλως χάνει οριστικά κάθε δικαίωµα ή αξίωσή του επί του σχετικού ∆ώρου. Σε περίπτωση αδυναµίας 
οποιουδήποτε Τακτικού Νικητή ή Επιλαχόντα αυτού, να παραλάβει το ∆ώρο του κατά τα ως άνω περιγραφόµενα, το ∆ώρο δύναται να παραλάβει 
νοµίµως εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο. Εφόσον δεν καταστεί εφικτή η κατά τα ανωτέρω επικοινωνία ούτε και µε τον Επιλαχόντα Νικητή 
ή σε περίπτωση που ο Επιλαχών Νικητής αρνηθεί να παραλάβει το ∆ώρο του, τότε η ∆ιοργανώτρια δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα και κατά την 
κρίση της το εν λόγω ∆ώρο. 
7. Άρθρο 7: Εµπορικά Σήµατα - Πνευµατική Ιδιοκτησία
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.
8. Άρθρο 8: Λοιποί Όροι
8.1. Η ∆ιοργανώτρια διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους όρους του ∆ιαγωνισµού χωρίς να φέρει οιαδήποτε ευθύνη ή 
υποχρέωση έναντι των Χρηστών ή οιουδήποτε τρίτου.
8.2. Η ∆ήλωση  Συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό αποτελεί ρητή και σαφή εκ µέρους του Συµµετέχοντα συναίνεση για την επεξεργασία από την 
∆ιοργανώτρια των προσωπικών του δεδοµένων αποκλειστικά και µόνο για τη διενέργεια και την επίτευξη του σκοπού του ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις την εθνικής νοµοθεσίας και του Γενικού Κανονισµού περί Προστασίας ∆εδοµένων (ΕΕ679/2016) και τη διατήρηση αυτών για 
χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών σε αρχείο που τηρείται από τη ∆ιοργανώτρια µε την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας. Σκοπός της 
συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων είναι α) η συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό και στην κλήρωση για την ανάδειξη 
του νικητή, β) η επικοινωνία µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email) και ενηµέρωσή τους αναφορικά µε το ∆ώρο (εφόσον 
ανακηρυχθούν νικητές) και τη διαδικασία παράδοσης του ∆ώρου στον εκάστοτε νικητή και γ) η υλοποίηση και διαφηµιστική προβολή του 
∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε τα κατωτέρω. Μετά την ολοκλήρωση του ∆ιαγωνισµού και εφόσον οι Συµµετέχοντες δεν έχουν γίνει Πελάτες της 
∆ιοργανώτριας τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.
8.3. Εκάστη ∆ήλωση Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό αποτελεί ρητή και σαφή εκ µέρους του Συµµετέχοντα συναίνεση προς τη ∆ιοργανώτρια για την 
προβολή του ∆ιαγωνισµού ή/και των αποτελεσµάτων του σε µέσα µαζικής ενηµέρωσης, δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης και στην ιστοσελίδα της 
καθώς και για τη διαφηµιστική προβολή του σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση ενηµέρωσης ή καταβολή αποζηµίωσης. Η ∆ιοργανώτρια 
έχει το δικαίωµα για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών από την ολοκλήρωση του ∆ιαγωνισµού να προβεί α) στην προβολή του ∆ιαγωνισµού ή/και 
των αποτελεσµάτων του µέσω του διαδικτύου και των δικτύων κοινωνικής δικτύωσης για τις ανάγκες της ενηµέρωσης του κοινού, προώθησης 
και προβολής του ∆ιαγωνισµού και β) στην ανακοίνωση των ονοµάτων των Νικητών στην ιστοσελίδα της. Επίσης η ∆ιοργανώτρια θα δικαιούται να 
κάνει χρήση του άνω υλικού για εσωτερική χρήση και αρχειακούς λόγους καθώς και για την παρουσίαση σε εταιρικές εκδηλώσεις. 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 στην ιστοσελίδα της ∆ιοργανώτριας «https://heron.gr».
     


