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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΩΡΩΝ 

 

Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 

Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής αναφερόµενη ως «Εταιρεία»), που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης (Τ.Θ. 

1093, 71001) και εκπροσωπείται νόµιµα, προκηρύσσει κλήρωση δώρων, σύµφωνα µε τους 

ακόλουθους όρους συµµετοχής, οι οποίοι έχουν κατατεθεί στη Συµβολαιογράφο Ηρακλείου 

Χαρίκλεια Γεωργίου Περτσινάκη-Αναστασάκη (οδός Κοραή 30, Ηράκλειο - 2ος όροφος-τηλ. 

2810222000) και θα δηµοσιευθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.plastikakritis.com. 

Κάθε συµµετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαµβάνει µε έξοδά του ακριβές αντίγραφο των 

όρων του παρόντος, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί στην παραπάνω Συµβολαιογράφο. 

 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχει κάθε φυσικό πρόσωπο εφόσον πληρεί τις κατωτέρω 

προϋποθέσεις:  

Να είναι ενήλικος αγρότης και µόνιµος κάτοικος/νόµιµα διαµένων στην Ελλάδα ή αγροτική 

επιχείρηση, µε έδρα την Ελλάδα.  

Εξαιρούνται από τη συµµετοχή οι εργαζόµενοι, οι κατά τόπους αντιπρόσωποι και 

συνεργάτες της εταιρείας καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς µέχρι και τον δεύτερο βαθµό 

των ανωτέρω προσώπων. 

Πιο συγκεκριµένα, η συµµετοχή στην κλήρωση θα ισχύει ως ακολούθως: 

1) Κάθε συµµετέχων πρέπει να συµπληρώσει πλήρως και ευκρινώς τα απαιτούµενα 

στοιχεία του σε ένα ή περισσότερα δελτία συµµετοχής από αυτά που θα υπάρχουν σε 

κάθε ρολό φύλλων γραµµικής κάλυψης ή εδαφοκάλυψης της εταιρίας, εκ των 

συγκεκριµένων τύπων φύλλων που αναφέρονται στον πίνακα στο τέλος του 

παρόντος, και να αποστείλει το αποσπώµενο µέρος αυτού, στη διεύθυνση: Πλαστικά 

Κρήτης Α.Ε., Τ.Θ. 1093, 71001 Ηράκλειο Κρήτης ή να το/τα παραδώσει στους κατά 

τόπους αντιπροσώπους - συνεργάτες της εταιρίας. Κάθε συµµετέχων έχει δικαίωµα 

 

 



πολλαπλών συµµετοχών αλλά στην κλήρωση θα δικαιούται προσωπικά µόνο ένα 

δώρο. 

2) Για τη συµµετοχή στην κλήρωση δεν απαιτείται αγορά προϊόντος. Όποιος παραγωγός 

καλλιεργειών γραµµικής κάλυψης επιθυµεί να συµµετάσχει στην κλήρωση µπορεί να 

παραλάβει ένα µόνο δελτίο συµµετοχής από οποιοδήποτε κατάστηµα αντιπροσώπου - 

συνεργάτη µας και να το αποστείλει συµπληρωµένο στη διεύθυνση Πλαστικά Κρήτης 

Α.Ε., Τ.Θ. 1093, 71001 Ηράκλειο Κρήτης, εξασφαλίζοντας µία συµµετοχή στην 

κλήρωση.  

3) Οι δηλώσεις συµµετοχής για την κλήρωση θα υποβάλλονται από την 20-12-2016 έως 

τις 31-05-2017.  

4) Κάθε συµπληρωµένο δελτίο εξασφαλίζει µία συµµετοχή στην κλήρωση, η οποία θα 

πραγµατοποιηθεί ενώπιον της συµβολαιογράφου Ηρακλείου κας Χαρίκλειας 

Γεωργίου Περτσινάκη-Αναστασάκη, στα γραφεία της εταιρίας στη ΒΙ.ΠΕ. 

Ηρακλείου, οδός Ρ, παρουσία εκπροσώπου της διοργανώτριας εταιρείας καθώς και 

κάθε ενδιαφερόµενου. Η ηµέρα και η ώρα της κλήρωσης θα ανακοινωθούν από την 

ιστοσελίδα της εταιρείας, www.plastikakritis.com, σε κάθε δε περίπτωση η κλήρωση 

θα διεξαχθεί το αργότερο ως την 31η Ιουλίου 2017.  

5) Τα δώρα της κλήρωσης είναι τα εξής:  

Α) Ένα (1) αυτοκίνητο µάρκας Toyota Yaris Υβριδικό 1500cc, λευκού χρώµατος  

Β) Πέντε (5) τηλεοράσεις 40 ιντσών 

Γ) Πέντε (5) φορητοί υπολογιστές (laptops) 

Η κλήρωση των δώρων θα πραγµατοποιηθεί µε την παραπάνω σειρά.  

6) Από την κλήρωση θα αναδειχθούν ένδεκα νικητές (11) και δώδεκα (12) επιλαχόντες. 

Ειδικότερα ανά κατηγορία δώρου οι εξής: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΩΡΑ ΝΙΚΗΤΕΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ 

Α Αυτοκίνητο 1 2 

Β Τηλεοράσεις 5 5 

Γ Φορητοί υπολογιστές 5 5 

Από την κλήρωση θα αναδειχθεί πρώτα ένα τυχερός, ο οποίος θα κερδίσει το πρώτο 

[1] δώρο, καθώς και δύο [2] αναπληρωµατικοί [επιλαχόντες] κατά τη σειρά της 

κλήρωσής τους, για την περίπτωση που συντρέχουν οι παρακάτω αναφερόµενοι 

λόγοι. Στη συνέχεια, θα αναδειχθούν  από την Κλήρωση πέντε (5) επιπλέον τυχεροί, 

που θα κερδίσουν το δεύτερο [2] ∆ώρο, καθώς επίσης και πέντε [5] αναπληρωµατικοί   

 



(επιλαχόντες) κατά τη σειρά κλήρωσής τους για την περίπτωση που συντρέχουν οι 

παρακάτω αναφερόµενοι λόγοι. Τέλος, στη συνέχεια, θα αναδειχθούν από την 

Κλήρωση πέντε (5) επιπλέον τυχεροί, που θα κερδίσουν το τρίτο [3] ∆ώρο, καθώς 

επίσης και πέντε [5] αναπληρωµατικοί (επιλαχόντες) κατά τη σειρά κλήρωσής τους 

για την περίπτωση που συντρέχουν οι παρακάτω αναφερόµενοι λόγοι.  

Στην περίπτωση που κάποιος από τους τυχερούς που θα προκύψει από την Κλήρωση 

είτε αρνηθεί το ∆ώρο, είτε αποκλειστεί από την Κλήρωση λόγω µη αποδοχής των 

όρων συµµετοχής του, είτε διαπιστωθεί ότι η συµµετοχή του είναι άκυρη, είτε ότι δεν 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις συµµετοχής του στην εν λόγω Κλήρωση, είτε σε 

περίπτωση αδυναµίας εξεύρεσης του από την εταιρεία εντός 30 ηµερών 

συµπεριλαµβανοµένης της ηµεροµηνίας της Κλήρωσης, τη θέση του θα 

καταλαµβάνει ο πρώτος αναπληρωµατικός κατά τη σειρά της κλήρωσής του, και σε 

περίπτωση που και στο πρόσωπο αυτού συντρέχουν οι ανωτέρω περιστάσεις, ο 

δεύτερος αναπληρωµατικός κ.ο.κ. Η εταιρεία, επιφυλασσοµένη παντός άλλου 

δικαιώµατός της, δικαιούται να αρνηθεί την παράδοση του ∆ώρου σε τυχερό της 

Κλήρωσης που κατά την εύλογη αυτής κρίση έχει παραβεί τους όρους του παρόντος.  

Στην περίπτωση που κληθεί ο αναπληρωµατικός νικητής να παραλάβει το δώρο, 

σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, ο αρχικός νικητής χάνει αυτοµάτως και 

αυτοδικαίως το δικαίωµα να αναζητήσει το δώρο του και εν γένει ουδεµία αξίωση 

διατηρεί έναντι της Εταιρείας στο πλαίσιο της παρούσας διοργάνωσης. Επίσης, στην 

περίπτωση που ο τυχερός που αποδέχθηκε τελικά το ∆ώρο, δεν προσέλθει για 

οιονδήποτε λόγο για την παραλαβή του από το σηµείο και την ηµεροµηνία που θα του 

υποδείξει η εταιρεία σύµφωνα µε τον όρο 7, τότε η εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε 

υποχρέωση έναντι του τυχερού (αρχικού ή/και αναπληρωµατικών) και δικαιούται 

κατά την ανέλεγκτη αυτής κρίση είτε να προσφέρει αυτό σε µεταγενέστερη κλήρωση 

ή διαγωνισµό που τυχόν διοργανωθεί από την εταιρεία είτε να το αποσύρει και να µη 

το διαθέσει.  

7) Μετά την κλήρωση, όλοι οι νικητήριοι αριθµοί (νικητές και επιλαχόντες) θα 

δηµοσιευθούν στην ιστοσελίδα της εταιρίας, www.plastikakritis.com, και θα 

ειδοποιηθούν τηλεφωνικά στο τηλέφωνο που έχουν δηλώσει. Οι νικητές και 

επιλαχόντες της κλήρωσης, για να παραλάβουν το δώρο τους, κατά την ηµέρα και 

ωρα (εργάσιµες ηµέρες, από ∆ευτέρα έως Παρασκευή και από τις 10.00 π.µ. έως 

15.00 µ.µ.), που θα υποδείξει η εταιρεία, θα πρέπει να παρουσιάσουν το απόκοµµα 

του ∆ελτίου Συµµετοχής µε τον νικητήριο αριθµό στα γραφεία της εταιρείας. Οι 

 



συµµετέχοντες θα έχουν την ευθύνη να διατηρούν σε καλή κατάσταση το απόκοµµα 

του ∆ελτίου Συµµετοχής. Σε περίπτωση που η εταιρεία κρίνει, κατά την απόλυτη 

κρίση της, ότι το εν λόγω δελτίο δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση, για την 

απαιτούµενη ταυτοποίηση, έχει το δικαίωµα να θεωρεί τη νίκη άκυρη και ανίσχυρη 

και να διαθέτει το δώρο στον πρώτο στη σειρά επιλαχόντα χωρίς να φέρει οιαδήποτε 

ευθύνη έναντι του κοµιστή του αποκόµµατος του ∆ελτίου Συµµετοχής. Η Εταιρεία 

διατηρεί, επίσης, το απόλυτο δικαίωµα άρνησης απόδοσης οποιουδήποτε δώρου σε 

περίπτωση που κατά την απόλυτη κρίση της υπάρχουν εύλογες αµφιβολίες για τη 

γνησιότητα του αποκόµµατος του ∆ελτίου Συµµετοχής ή/και για την ορθή τήρηση 

των όρων συµµετοχής στην κλήρωση και κυρίως εάν ο νικητής δεν είναι αγρότης 

µόνιµος κάτοικος/νόµιµα διαµένων στην Ελλάδα ή αγροτική επιχείρηση, µε µόνιµη 

έδρα στην Ελλάδα, παρά την αντίθετη δήλωσή του. 

8) Ο νικητής, ή αντίστοιχος επιλαχών, προκειµένου να κατοχυρώσει το δώρο του, θα 

προσέρχεται αυτοπροσώπως ή δια του νοµίµου πληρεξουσίου του δια της επίδειξης 

ειδικής εξουσιοδότησης µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής, στα γραφεία της 

εταιρίας στο Ηράκλειο Κρήτης στο σηµείο και κατά την ηµεροµηνία που θα του 

υποδείξει η εταιρεία σύµφωνα µε τον όρο 7, και θα πρέπει, επιπλέον του 

αποκόµµατος του ∆ελτίου Συµµετοχής, να προσκοµίσει αστυνοµική ταυτότητα ή 

άλλο αποδεικτικό της ταυτότητάς του έγγραφο στοιχείο. Εάν επιθυµεί να γίνει 

αποστολή του δώρου στη διεύθυνσή του ή στον τόπο κατοικίας ή διαµονής του εκτός 

Ηρακλείου, βαρύνεται µε τα σχετικά έξοδα αποστολής και τη σχετική ευθύνη της 

µεταφοράς. 

9) Τα δώρα είναι συγκεκριµένα, προσωπικά δεν µεταβιβάζονται και δεν 

ανταλλάσσονται ούτε είναι δυνατή η αντικατάστασή τους µε άλλα είδη ή η 

εξαργύρωσή τους σε χρήµα σε οιαδήποτε τιµή.  

10) Η εταιρεία περιορίζει την ευθύνη της στη διάθεση των δώρων που αναφέρονται 

ανωτέρω αποκλειστικά µέσω των ανωτέρω αναφερόµενων διαδικασιών και δεν θα 

φέρει επίσης ευθύνη για την µη κατοχύρωση ή/και παραλαβή του δώρου από τους 

νικητές ή τους επιλαχόντες εντός των ανωτέρω προθεσµιών.  

11) Οι συµµετέχοντες στην κλήρωση συµφωνούν ότι η εταιρεία ουδεµία ευθύνη ή 

υπαιτιότητα έχει σχετικά µε οποιεσδήποτε άλλες ζηµίες/δαπάνες που θα προκύψουν 

σε σχέση µε τα δώρα που παρέλαβαν ή θα παραλάβουν οι συµµετέχοντες. Επίσης δε 

θα φέρει καµία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τυχερού/νικητή για τυχόν απώλεια ή 

 



οποιαδήποτε ζηµία προκύψει, ολικά ή µερικά, άµεσα ή έµµεσα από την αποδοχή, 

κατοχή ή χρήση ενός δώρου ή τµήµατος αυτού. 

12) Η Εταιρεία ή οι διευθυντές ή τα στελέχη ή υπάλληλοι αυτής απαλλάσσονται 

οιασδήποτε ευθύνης, ιδίως δεν φέρουν οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν νοµικά ή 

πραγµατικά ελαττώµατα των προϊόντων που θα αποκτήσουν οι νικητές ή οι 

επιλαχόντες, τα οποία επιλέχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των προδιαγραφών του 

κατασκευαστή και συνοδεύονται από την εγγύηση του κατασκευαστή εάν και 

εφόσον υπάρχει, και η Εταιρεία ουδεµία ευθύνη φέρει σχετικά µε την ποιότητα, 

καταλληλόλητα και/ ή τη χρήση αυτών. 

13) Η εταιρεία έχει το δικαίωµα να αναβάλει την κλήρωση και/ή να παρατείνει τη 

διάρκεια της κλήρωσης, να ανακαλέσει ή να ακυρώσει τη διενέργεια της κλήρωσης 

για σπουδαίο λόγο, ή για λόγους ανωτέρας βίας, ή να αντικαταστήσει τα δώρα µε 

άλλα ίσης αξίας ή να µεταβάλλει οποιοδήποτε όρο του παρόντος οποτεδήποτε. 

Επίσης θα έχει το δικαίωµα να τροποποιήσει τους όρους και κανονισµούς της 

κλήρωσης οποιαδήποτε στιγµή κατά τη διάρκεια της ισχύος της. Κάθε, σύµφωνα µε 

τα παραπάνω, τροποποίηση θα κατατίθεται στη Συµβολαιογράφο, στην οποία έχουν 

κατατεθεί και οι παρόντες όροι, θα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των παρόντων 

όρων και θα ισχύει από τη δηµοσίευση των τροποποιηµένων όρων στο δικτυακό 

τόπο της εταιρείας (www.plastikakritis.com). Σε κάθε τέτοια περίπτωση, οι 

συµµετέχοντες στην κλήρωση δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωµα για 

αποζηµίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από την εταιρεία. 

14) Η συµµετοχή στην κλήρωση συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του 

συµµετέχοντος για την τήρηση και επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα για τους σκοπούς της συγκεκριµένης κλήρωσης και στη χρήση τους για 

µελλοντική επικοινωνία από την εταιρία. Τα στοιχεία των συµµετεχόντων στην 

κλήρωση αποτελούν προσωπικά δεδοµένα και η επεξεργασία των στοιχείων αυτών 

θα διεξάγεται όπως ορίζει ο Νόµος 2472/1997 «περί προστασίας δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα», ως ισχύει, αποκλειστικά και µόνο από πρόσωπα που θα 

τελούν υπό τον πλήρη έλεγχο της Εταιρείας µε την ιδιότητά της ως Υπευθύνου 

επεξεργασίας, σύµφωνα µε τον Νόµο, κατ’ εντολή τους και πάντοτε στο πλαίσιο των 

παρόντων όρων αναφορικά µε τη σωστή εξυπηρέτηση, υποστήριξη και 

παρακολούθηση της κλήρωσης. Η εταιρία δικαιούται να αναθέσει την εκτέλεση της 

επεξεργασίας και σε τρίτες εταιρίες µε τις οποίες έχει συνάψει σύµβαση τήρησης 

όλων των κανόνων επεξεργασίας και ασφάλειας των δεδοµένων και των σχετικών 

 



συστηµάτων. Κάθε συµµετέχων έχει το δικαίωµα πρόσβασης και αντίρρησης στα 

προσωπικά του δεδοµένα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 2472/1997, 

οποιαδήποτε στιγµή, για την ανασκευή ή διαγραφή τους, κατόπιν επικοινωνίας µε 

την εταιρία. 

15) Η συµµετοχή στην κλήρωση συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του 

συµµετέχοντος στη χρήση των προσωπικών του στοιχείων για λόγους διαφάνειας και 

διαφηµιστικής προβολής των αποτελεσµάτων χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε 

αµοιβής ή αποζηµίωσης. Η εταιρεία έχει το δικαίωµα να φωτογραφίσει ή και να 

βιντεοσκοπήσει τους νικητές καθώς επίσης να χρησιµοποιήσει αυτό το υλικό για 

διαφηµιστικούς λόγους, όπως η ίδια κρίνει, πάντα στα πλαίσια της καλής πίστης και 

των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

16) Η κατά τα ανωτέρω συµµετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή 

του συνόλου των εδώ προβλεπόµενων όρων. 

17) Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Για κάθε διαφορά ήθελε 

ανακύψει ως προς την ερµηνεία ή την εφαρµογή των ανωτέρω όρων αρµόδια να 

επιληφθούν ορίζονται τα ∆ικαστήρια του Ηρακλείου Κρήτης. 

 

 

  

 



 

 

1. Τύποι φύλλων γραμμικής κάλυψης και 

εδαφοκάλυψης που περιέχουν 

λαχνούς 

KRITIFIL 4021 ΘΕΡΜΙΚΟ 

KRITIFIL 4021 ΘΕΡΜΙΚΟ-ΔΙΑΤΡΗΤΟ OL 

KRITIFIL 4072 ΑΣΗΜΙ 

KRITIFIL 4072 ΑΣΗΜΙ-ΔΙΑΤΡΗΤΟ OL 

KRITIFIL 4471 ΚΑΦΕ 

KRITIFIL 4471 ΚΑΦΕ-ΔΙΑΤΡΗΤΟ  

KRITIFIL 4480 ΑΣΗΜΙ-ΜΑΥΡΟ 

KRITIFIL 6020 ΜΑΥΡΟ 

KRITIFIL 6020 ΜΑΥΡΟ-ΔΙΑΤΡΗΤΟ 

KRITIFIL 6022 ΜΑΥΡΟ 

KRITIFIL 6023 ΜΑΥΡΟ 

KRITIFIL 6028 ΜΑΥΡΟ 

KRITIFIL 6040 ΦΥΜΕ 

KRITIFIL PE 1030 

KRITIFIL PE 1071 ΑΣΗΜΙ 

KRITIFIL PE 1071 ΑΣΗΜΙ-ΔΙΑΤΡΗΤΟ 

 

 

 


