
1. Η εταιρεία με την επωνυμία «Φαρμακείο Νικόλαρος Κωνσταντίνος», Pham24.gr, η οποία εδρεύει στο 

Δαφνί Λακωνίας, 3, καλούμενη εφεξής και χάριν συντομίας «Pharm24.gr», αναλαμβάνει να 

διοργανώσει διαγωνισμό μέσω της σελίδας ομώνυμης σελίδας της στο Facebook.  

1.1. Σκοπός του εν λόγω διαγωνισμού, ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με τη κατωτέρω αναλυτικά 

περιγραφόμενη διαδικασία, είναι η διανομή, με κλήρωση, των κατωτέρω αναφερομένων δώρων.  

1.2. Ο τρόπος και οι όροι συμμετοχής, καθώς και τα δώρα που θα κληρωθούν περιγράφονται στο 

παρόν.  

1.3. Οποιαδήποτε συμμετοχή δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, καθίσταται 

άκυρη. 

2. Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα μέσω της σελίδας www.facebook.com/pharm24.  

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν (οι παρακάτω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά) 

αποκλειστικά (καλούμενοι εφεξής και χάριν συντομίας οι «Χρήστες»): α) τα φυσικά πρόσωπα που 

διαμένουν στην Ελλάδα, β) είναι χρήστες του Internet και έχουν συμπληρώσει το δέκατο (10) έτος της 

ηλικίας τους, για όσους συμμετέχοντες δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας 

τους, κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη γονικής συγκατάθεσης, γ) δεν είναι εργαζόμενοι της εταιρείας 

Pharm24.gr, δ) δεν εμπλέκονται άμεσα στη διαχείριση της εν λόγω προωθητικής ενέργειας και ε) δεν 

είναι συγγενείς όλων των παραπάνω έως β' βαθμού.  

3. To Pharm24.gr δικαιούται να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει τους 

συμμετέχοντες – χρήστες οι οποίοι επιχειρούν να παρέμβουν και να συμμετέχουν, δίχως να έχουν το 

σχετικό δικαίωμα σύμφωνα με τους παρόντες όρους.  

4. Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από την 20.10.2015, μέχρι και την 01.11.2015.  

5. Η διαδικασία συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η ακόλουθη: κατά το χρονικό διάστημα από την 

20.10.2015 έως 01.11.2015, οι χρήστες θα εισέρχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.facebook.com/phamr24, θα εισάγουν τα απαιτούμενα στοιχεία στο tab «Διαγωνισμός», εν 

συνεχεία θα μπαίνουν αυτόματα στη κλήρωση. Κάθε μέρα θα ανακοινώνεται ένας νικητής, ο οποίος θα 

πρέπει να επικοινωνήσει με το Pharm24.gr εντός 7 ημερών ώστε να δώσει τα στοιχεία αποστολής. Η 

αποστολή του δώρου γίνεται δωρεάν προς τον νικητή, αρκεί αυτός να βρίσκεται εντός Ελλάδας. 

6. Τα δώρα του συγκεκριμένου διαγωνισμού θα είναι μία (6) τεμάχια Hair Tone Nails & Skin και (6) 

τεμάχια Arthrosis της εταιρίας Power Health.  Θα υπάρξουν 12 νικητές και κάθε νικητής θα λάβει από 

ένα τεμάχιο δώρο. 

7. Όλα τα δώρα είναι προσωπικά, δε μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα (μετρητά).  

7.1. Τα δώρα θα παραδοθούν σε κάθε έναν από τους νικητές αυτοπροσώπως, μόνο με την επίδειξη της 

αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλου σχετικού αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας. 



8. Στη περίπτωση κατά την οποία κάποιος ή και όλοι οι νικητές αρνηθούν να παραλάβουν τα δώρα τους 

ή δεν προσέλθουν για τη παραλαβή τους εντός δέκα (10) ημερών από την ενημέρωσή τους ή 

διαπιστωθεί ότι δεν πληρούσαν τις που θέτει το παρόν για τη συμμετοχή τους, χάνουν το σχετικό 

δικαίωμά τους και δεν θα παραλάβουν το δώρο.  

8.1.      Ουδεμία ευθύνη δεν φέρει το Pharm24.gr στη περίπτωση κατά την οποία δεν κατορθώσει να 

ειδοποιήσει  τους νικητές για τη παραλαβή των δώρων τους. Ενδεικτικά αναφέρονται οι περιπτώσεις 

άκαρπων προσπαθειών ειδοποίησης των νικητών, όπως είναι μη απάντηση τους σε τηλεφωνική κλήση 

από τo Pharm24.gr, απουσίας ή και λόγω μη προσέλευσης για παραλαβή του δώρου, εντός της 

παραπάνω προθεσμίας. Σε καμία περίπτωση το Pharm24.gr δεν θα φέρει, επίσης, ουδεμία ευθύνη για 

τη μη παραλαβή των ανωτέρω δώρων από τους χρήστες.  

9. Οι χρήστες αποδέχονται ότι το Pharm24.gr και οι διαφημιστικές εταιρείες και εταιρείες προωθητικών 

ενεργειών που συνεργάζονται σ’ αυτή την προωθητική ενέργεια, δεν έχουν ουδεμία ευθύνη ή 

υπαιτιότητα σχετικά με τυχόν επαγωγή σε φορολογία των βραβείων ή δώρων ή για οποιεσδήποτε 

άλλες δαπάνες που θα προκύψουν σε σχέση με τα βραβεία ή τα δώρα που παρέλαβαν ή θα 

παραλάβουν οι συμμετέχοντες.  

10. Οι χρήστες συμφωνούν ότι το Pharm24.gr και οι διαφημιστικές εταιρείες και εταιρείες 

προωθητικών ενεργειών που συνεργάζονται σ’ αυτή την προωθητική ενέργεια, 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, κατάχρηση ή χρήση ενός βραβείου, δώρου ή τμημάτων αυτών.  

11. To Pharm24.gr δηλώνει ότι έχει το δικαίωμα να παρατείνει, να αναβάλει, να ματαιώσει ή/ και να 

επαναλάβει οποτεδήποτε το διαγωνισμό, καθώς επίσης και να τροποποιήσει, κάποιον από τους 

παρόντες όρους, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσής μέσω του τύπου ή και με προφορική ανακοίνωση, για 

σπουδαίο, κατά την απόλυτη αυτής κρίση, λόγο ή αν αυτό επιβληθεί με δικαστική απόφαση ή 

απόφαση Διοικητικής ή Δημόσιας Αρχής. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται, ενδεικτικά, και η αδυναμία 

διεξαγωγής της κλήρωσης για τεχνικούς λόγος οφειλόμενους είτε στo Pharm24.gr, είτε σε τρίτους, 

ακόμη και αν αυτοί οφείλονται σε αμέλεια τους.  

12. Οι χρήστες δηλώνουν ότι παρέχουν την συγκατάθεσή τους στο Pharm24.gr για την προβολή του 

διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή/ και του 

Διαδικτύου. Ειδικότερα, το Pharm24.gr δύναται να δημοσιοποιήσει με οποιονδήποτε πρόσφορο, κατά 

την κρίση της, τρόπο και μέσο τα ονόματα των νικητών και να χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς 

σκοπούς φωτογραφίες αυτών, προβάλλοντας τα με φιλμ  και βίντεο, καθώς και οποιοδήποτε 

ειδησεογραφικό στοιχείο, σχετικό με την παράδοση των δώρων στους νικητές. Η συμμετοχή των 

χρηστών στην κλήρωση θα συνεπάγεται την συναίνεση τους και την εκχώρηση των, τυχών, σχετικών 

πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς στο Pharm24.gr.  

13. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Στο πλαίσιο της διοργάνωσης της εν λόγω κλήρωσης, το Pharm24.gr 

συλλέγει από τους συμμετέχοντες τα εξής στοιχεία: α) ονοματεπώνυμο, β) τηλέφωνα και γ) 



ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας ή προώθησης προσφορών 

στους χρήστες. Το Pharm24.gr υποχρεούται να διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των ανωτέρω 

προσωπικών στοιχείων κάθε χρήστη και δεν θα τα μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο, παρά μόνο 

όπου αυτά που προβλέπονται από το νόμο και εφόσον της ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές. Tο 

Pharm24.gr δηλώνει ότι, ενδέχεται, να κάνει χρήση των άνω στοιχείων. Ωστόσο, κάθε ενδιαφερόμενος 

δύναται να απευθυνθεί, εγγράφως, στην στο Pharm24.gr να ενημερωθεί, να μεταβάλει ή να ζητήσει τη 

διαγραφή των ανωτέρω στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 11-13 του ν. 2472/1997 

«Περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».  

14. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων 

των ανωτέρω όρων από το χρήστη. 

15. Ο διοργανωτής του διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλλει, ματαιώσει η τροποποιήσει 

τους όρους του διαγωνισμού ή και τον διαγωνισμό κατά την απόλυτη κρίση του. 


