
Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού Απριλίου 2022 “Κυπελλού Ελλάδας” 

 

1) Το τριτοβάθμιο αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Ποδοσφαιρική 

Ομοσπονδία», που εδρεύει στην Αθήνα, Πάρκο Γουδή ΑΦΜ 090036380, ΔΟΥ ΙΒ’ 

Αθηνών, όπως αυτό νομίμως εκπροσωπείται (εφεξής «ΕΠΟ») διοργανώνει 

διαγωνισμό σύμφωνα με την κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, μέσω της 

οποίας θα διανεμηθούν σε δύο τυχερούς τα υπό στοιχείο 4 περιγραφόμενα δώρα. 

Η όλη προωθητική ενέργεια διεξάγεται μέσω του επίσημου λογαριασμού Instagram 

του Κυπέλλου Ελλάδος. 

2) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό μπορούν να έχουν όσα φυσικά πρόσωπα 

έχουν νόμιμη και μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο 

έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και είναι κάτοχοι 

δελτίου αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου 

διαμονής στην Ελληνική Επικράτεια. Στον διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετέχουν 

οι εργαζόμενοι ή συμβεβλημένοι με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών 

προς την ΕΠΟ, οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοι αυτών και τέλος τα 

άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.  

3) Η διαδικασία έχει ως εξής: Από τις 13/04/2022 και ώρα 12:00 έως τις 18/04/2022 

και ώρα 12:00, όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να 

απαντήσουν με σχόλιο για τον αγώνα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να 

αναφέρουν με tag δύο (2) άτομα στην φωτογραφία ανάρτησης του διαγωνισμού 

καθώς και να ακολουθήσουν τον λογαριασμό του Κυπέλλου Ελλάδας στο Ιnstagram 

(@kypelloelladas).  

4) Δώρα διαγωνισμού:  Μία διπλή πρόσκληση για τον αγώνα ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ-  ΠΑΣ 

ΛΑΜΙΑ, στις 20 Απριλίου στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης» και μία διπλή 

πρόσκληση για τον αγώνα ΠΑΟΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ στις 21 Απριλίου, στο στάδιο της 

Τούμπας. Έκαστος νικητής θα λάβει είτε τη μία είτε την άλλη διπλή πρόσκληση 

αναλόγως της προτίμησης που έχει δηλώσει.  



5) Οι νικητές θα παραλάβουν το δώρο τους κατόπιν επικοινωνίας με τον αρμόδιο 

διαχειριστή του λογαριασμού Instagram του Κυπέλλου Ελλάδας.  

6) Για την ανάδειξη του νικητή θα διεξαχθεί κλήρωση μέσω της πιστοποιημένης 

εφαρμογής Arbitery (arbitery.com), η οποία θα πραγματοποιηθεί θα 

πραγματοποιηθεί από τον αρμόδιο υπάλληλο της ΕΠΟ στον τόπο όπου θα 

βρίσκεται, στις 18/04/2022 και ώρα 15:00μ.μ.. Θα αναδειχθούν δύο (2) νικητές για 

τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό στο Instagram, το όνομα των οποίων θα 

ανακοινωθεί επίσης μέσω Instagram, τόσο στη λεζάντα της ανάρτησης (mention) 

όσο και μέσω ιστορίας (mention στο story).   

7) Η ΕΠΟ δικαιούται να ματαιώσει την κλήρωση ή να μεταβάλλει την ημερομηνία 

διεξαγωγής της.  

8) Κατά την κλήρωση, θα αναδειχθούν και δύο  (2) αναπληρωματικοί νικητές, στους 

οποίους θα διατεθούν τα δώρα του διαγωνισμού σε περίπτωση που δεν θα 

παραληφθούν εγκαίρως ή δεν θα απονεμηθούν στους αρχικούς νικητές λόγω 

ακύρωσης της συμμετοχής.  

9) Η ΕΠΟ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών στην 

ιστοσελίδα www.epo.gr . Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ‘Συμμετέχοντες’ 

δίνουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους για την ανωτέρω ανακοίνωση των 

ονομάτων τους.  

10) Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη 

συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από την ΕΠΟ ως υπεύθυνη για την επεξεργασία 

τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη μέσων, είτε από τους ίδιους τους υπαλλήλους 

ή τα στελέχη της ΕΠΟ, είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσουν οι ίδιοι 

κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους για το σκοπό της παρούσας προωθητικής 

ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 όπως ισχύει, καθώς και για 

άλλους προωθητικούς σκοπούς, δηλαδή, για ενέργειες Marketing.  

11) Αν οι νικητές του διαγωνισμού αρνηθούν το δώρο, ή δεν πληρούν τις 

προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, ή αποβεί άκαρπη κάθε 

http://www.epo.gr/


προσπάθεια ειδοποίησης τους έως και τις 19/04/2022, τα δώρα απονέμονται στους 

αναπληρωματικούς νικητές.  

12) Η συμμετοχή και τα δώρα είναι απολύτως προσωποπαγή, ανεπίδεκτα 

μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Μοναδική υποχρέωση της ΕΠΟ 

είναι η παράδοση των  δώρων στους αναδειχθέντες σύμφωνα με την υπό στοιχείο 6 

κλήρωση νικητές. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας των δώρων θα 

αντικατασταθούν από άλλα ίσης αξίας.  

13) Οι ‘Συμμετέχοντες’ συμφωνούν ότι η ΕΠΟ καθώς και όλα τα αντίστοιχα στελέχη, 

διευθυντές, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι δεν θα φέρουν καμία 

ευθύνη, άλλως απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε 

τυχερού/νικητή για τυχόν τραυματισμό, απώλεια ή οποιαδήποτε ζημία προκύψει, 

ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από την αποδοχή, κατοχή, χρήση ή κατάχρηση 

ενός βραβείου, δώρου ή τμημάτων αυτού.  

14) Η ΕΠΟ δικαιούται να μεταβάλει τους όρους του διαγωνισμού ή να τον 

ανακαλέσει, σε οποιοδήποτε χρόνο, με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της 

www.epo.gr και στο https://www.instagram.com/ethnikiomada/. Η ΕΠΟ διατηρεί το 

δικαίωμα, σύμφωνα με τη δική της κρίση, να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή 

θεωρεί ότι αντιβαίνει στους επίσημους όρους και προϋποθέσεις της κλήρωσης ή 

βλάπτει την ορθή και αμερόληπτη διεξαγωγή του διαγωνισμού.  

15) Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των 

ανωτέρω όρων συμμετοχής.  
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