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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2022 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Η ανώνυμη εταιρεία µε την επωνυμία «ΗΝΙΟΧΟΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη 

Εταιρεία Ίδρυσης, Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και 

Τεχνολογικών Εφαρμογών Οχημάτων Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα (14ο χλμ. 

Ν.Ε.Ο.  Αθηνών – Λαμίας & Κορνηλίου, Κηφισιά Αττικής θέση «ΒΙΟΠΑ 

Κηφισιάς»), έχει ΑΡ. ΜΑΕ: 55668/01ΑΤ/Β/03/436 και Α.Φ.Μ.: 999399453 της 

Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα (στο εξής: 

«Διοργανώτρια»), διοργανώνει διαγωνισμό - κλήρωση (στο εξής: 

«Διαγωνισμός»). Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων είναι ο 

καθορισμός των όρων συµµετοχής κάθε ενδιαφερομένου - 

συµµετέχοντα στο Διαγωνισµό. Η συμμετοχή κάποιου στον 

Διαγωνισμό (με τον τρόπο που αυτός περιγράφεται κατωτέρω) θα 

σηµαίνει και την ανεπιφύλακτη αποδοχή από πλευράς του, όλων των 

παρόντων όρων συµµετοχής:  

 

1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Ο Διαγωνισµός διεξάγεται για το χρονικό διάστηµα από Δευτέρα 29 

Αυγούστου 2022 έως Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022. 

 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

2.1 Δικαίωµα συµµετοχής στο Διαγωνισµό θα έχουν όλοι όσοι έχουν 

συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι πλήρως ικανοί 

δικαιοπρακτικά και έχουν στην κυριότητα τους ή τη συγκυριότητά, αυτοί ή 

πρόσωπο του περιβάλλοντος τους που θα επιλέξουν και επονόματι 

τους, ως φέροντες την άδεια κυκλοφορίας / οδήγησης, εκδίδεται νόμιμα 

Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ  ιδιωτικής χρήσης επιβατηγό χερσαίο, 

τρίκυκλο, δίκυκλο με την προϋπόθεση η κυριότητα να ανήκει σε ιδιώτη.  
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Σε περίπτωση συγκυριότητας, ο συμμετέχων στον Διαγωνισμό οφείλει 

να έχει προηγουμένως λάβει την συγκατάθεση και του/ων άλλου/ων 

συγκυρίου/ων του οχήματος για το ενδεχόμενο (εφόσον κερδίσει στον 

Διαγωνισμό) έλεγχο ΚΤΕΟ ή Εκούσιο έλεγχο ΚΤΕΟ δαπάναις της 

Διοργανώτριας υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις.  

Σε κάθε δε περίπτωση η έναρξη διαδικασιών παραλαβής του Δώρου 

από τον Νικητή (κατά τα κατωτέρω εκτιθέμενα) θα αποτελεί τεκμήριο 

συγκατάθεσης όλων των συγκυρίων του οχήματος για τον έλεγχο 

ΚΤΕΟ ή εκούσιο Έλεγχο ΚΤΕΟ (2ος και 3ος νικητής αντίστοιχα). 

2.2 Στον Διαγωνισμό θα μπορούν να συμμετέχουν μόνον φυσικά 

πρόσωπα. 

2.3 Εξαιρούνται οι εταίροι της Διοργανώτριας και οι εργαζόμενοι στη 

Διοργανώτρια καθώς και οι σύζυγοί και οι συγγενείς πρώτου και 

δεύτερου βαθµού των ανωτέρω, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να 

συμμετέχουν στο Διαγωνισμό.  

2.4 Στις περιπτώσεις παρακράτησης κυριότητας του οχήματος από 

τράπεζα ή άλλο τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, θα πρέπει 

απαραιτήτως να αναγράφονται στην αντίστοιχη άδεια κυκλοφορίας του 

οχήματος τα στοιχεία του συμμετέχοντος, ως χρήστη του οχήματος και 

υπό αναβλητική αίρεση ιδιοκτήτη του.  

 

3. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

 

3.1 Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση των 

βημάτων που θα αναγράφονται στην ειδική εφαρμογή που θα εμφανίζεται στην 

καρτέλα με τίτλο «Διαγωνισμός», η οποία θα είναι ανηρτημένη στην επίσημη 

σελίδα «Facebook» της Διοργανώτριας κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού 

(https://www.facebook.com/ ΚΤΕΟ-ΗΝΙΟΧΟΣ). Τονίζεται ότι για να 

συμμετάσχει κάποιος στον Διαγωνισμό θα πρέπει, να διενεργήσει 

τεχνικό έλεγχο του οχήματος του (δίκυκλο – τρίκυκλο) σε ένα από τα 

καταστήματα της εταιρείας που εδρεύουν στην περιοχή του Γέρακα και 

της Κηφισιάς. 

https://www.facebook.com/%20%CE%9A%CE%A4%CE%95%CE%9F
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Οι λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό ορίζονται στο 

άρθρο 2 ανωτέρω. 

3.2 Τα στοιχεία που ο συμμετέχων θα δώσει στην επιχείρηση για τον 

τεχνικό έλεγχο του οχήματος του θα τεκμαίρονται ως αληθή και ακριβή.  

 

4. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ – ΝΙΚΗΤΗΣ - ΔΩΡΟ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΟΥ 

 

4.1 Ο διαγωνισμός διεξάγεται για το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 29 

Αυγούστου έως Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου του 2022. Η κλήρωση μεταξύ όλων των 

συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί στις 17/12/2022 (ημέρα Σάββατο) και οι 

νικητές θα επιλεγούν τυχαία με κλήρωση μεταξύ όλων των ονομάτων από την 

λίστα των οχημάτων που πέρασαν τεχνικό έλεγχο στο κρίσιμο διάστημα του 

διαγωνισμού (από Δευτέρα 29 Αυγούστου έως Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου του 

2022), ηλεκτρονικά μέσο ειδικής εφαρμογής του internet την ίδια ημέρα θα 

αναρτηθούν στην ιστοσελίδα  της Διοργανώτριας στην καρτέλα BLOG, με 

απόλυτα ηλεκτρονικό τρόπο. Η εν λόγω εφαρμογή εκ κατασκευής μπορεί να 

«τρέξει» μόνον μία φορά, εξασφαλίζοντας έτσι την πλήρη εγκυρότητα του 

Διαγωνισμού και της κλήρωσης. Από την κλήρωση που θα γίνει μέσω της ως 

άνω εφαρμογής και με απολύτως τυχαίο τρόπο, θα προκύψει ένα (1) όνομα εκ 

των συμμετεχόντων κατά τα ως άνω, ο Νικητής. Επίσης από την κλήρωση θα 

προκύψουν και 3 επιλαχόντες. 

Τα ονόματα και εν γένει τα στοιχεία του Νικητή και των Επιλαχόντων θα είναι 

εκείνα που θα προκύπτουν από τα πεδία: «Ονοματεπώνυμο», «πινακίδα 

κυκλοφορίαςl» και «Αριθμό Δελτίου τεχνικού ελέγχου», όπως αυτά, κατά 

τεκμήριο αληθή και ακριβή, θα έχουν δοθεί από το συμμετέχοντα στην 

επιχείρηση κατά την διάρκεια του τεχνικού ελέγχου του οχήματος του, σύμφωνα 

με το άρθρο 3 του παρόντος. 

4.2 Ο Νικητής θα λάβει ως δώρο ένα κράνος full-face της LS2 FF397 

Vector HPFC, σημερινής αξίας από των τιμοκατάλογο του καταστήματος της 

Xmoto, 239,00 €.  
4.3   Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμέτοχη στον διαγωνισμό, 
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είναι η υφιστάμενη εκ του νόμου υποχρέωση αναφορικά με το όχημα 

του για περιοδικό έλεγχο ΚΤΕΟ (ΦΕΚ 1003Β/2019). 

4.4. Τα  ονοματεπώνυμα  του νικητή και των Επιλαχόντων  του  

Διαγωνισμού θα  ανακοινωθούν  στη σελίδα της Διοργανώτριας στο 

FACEBOOK (https://www.facebook.com/ ΚΤΕΟ-ΗΝΙΟΧΟΣ) καθώς και στον 

ιστότοπό  της  (http://www.kteoinioxos.gr) μετά την ολοκλήρωση της 

κλήρωσης.  

Εν συνεχεία και κατόπιν τηλεφωνικής ενημέρωσης από την επιχείρηση,  

ο Νικητής οφείλει να έλθει σε επαφή με τη Διοργανώτρια και να 

συνεννοηθεί μαζί της, για τις περαιτέρω διαδικασίες παραλαβής ή / και 

εκτέλεσης του Δώρου του.  

4.5 Ο Νικητής χάνει αυτοδικαίως οιοδήποτε δικαίωμα στο Δώρο, αν σε 

οποιοδήποτε στάδιο, ακόμη και αυτό της παραλαβής του Δώρου, 

αρνηθεί ρητώς ή σιωπηρώς το Δώρο ή εάν αντιταχθεί σε οιονδήποτε 

όρο του Διαγωνισμού ή εάν διαπιστωθεί ότι η συµµετοχή του στο 

Διαγωνισμό δεν πληρούσε κάποιον από τους όρους του παρόντος και 

δεν ήταν σύμφωνη με αυτούς ή εάν προβεί σε ψευδείς δηλώσεις ή εάν 

αδικαιολογήτως δεν παρουσιασθεί στο ραντεβού για την παραλαβή του 

δώρου, ή εάν για οποιονδήποτε νομικό, πραγματικό ή άλλο λόγο 

(προκύπτοντα από τους όρους του παρόντος ή και όχι), δεν μπορεί να 

παραλάβει το Δώρο. 

Εφόσον λάβει χώρα οιαδήποτε εκ των ως άνω περιπτώσεων, κάθε 

υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται και ουδεμία 

υποχρέωση θα υπέχει εκείνη έναντι του  Νικητή, ενώ στη θέση του θα 

υπεισέλθει αυτομάτως ο Επιλαχών, για τον οποίο θα ισχύουν ακριβώς 

όσα ισχύουν και για τον Νικητή, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.  

Για την έκπτωση του Νικητή και την υπεισέλευση του Επιλαχόντα στη 

θέση του, θα αναρτηθεί ειδική ανακοίνωση στη σελίδα της 

Διοργανώτριας στο “Facebook” (https://www.facebook.com/ ΚΤΕΟ-

ΗΝΙΟΧΟΣ). 

Μετά την άπρακτη παρέλευση ενός μηνός από την κλήρωση, για 

οποιονδήποτε εκ των άνω ή και για οιονδήποτε άλλο αστάθμητο 

παράγοντα, το Δώρο θα πάψει να υφίσταται και θα ακυρωθεί ή 
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εναλλακτικά θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά το δοκούν από τη 

Διοργανώτρια κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. 

4.6. Ο Νικητής του Διαγωνισμού (ή ο Επιλαχών) δεν έχει δικαίωµα 

αντικατάστασης του Δώρου με χρήµατα ή άλλο πρόϊόν ή άλλη 

υπηρεσία ή άλλη εν γένει παροχή. Το Δώρο δεν ανταλλάσσεται και δεν 

εξαργυρώνεται µε χρήµατα σε οποιαδήποτε τιµή. 

4.7. Η Διοργανώτρια δικαιούται να χρησιμοποιεί το Δώρο για σκοπούς 

διαφήμισης και προβολής της κατά το δοκούν και οποτεδήποτε. Ο 

Νικητής (ή ο Επιλαχών) ήδη με την πρώτη του επαφή με τη 

Διοργανώτρια για την παραλαβή του Δώρου θα θεωρείται ότι συναινεί 

σε αυτή τη χρήση και δεν θα δικαιούται να  εγείρει  καµία  αξίωση  κατά  

της Διοργανώτριας λόγω της  χρήσης του Δώρου από εκείνη για 

διαφημιστικούς σκοπούς.  

Ακόμη η  Διοργανώτρια  διατηρεί  το  δικαίωµα  να  ανακοινώσει  το  

όνομα  του  Νικητή (και των Επιλαχόντων) στον ιστότοπό της και σε 

οποιοδήποτε έντυπο ή ηλεκτρονικό µέσο ενημέρωσης ή κοινωνικής 

δικτύωσης ή προβολής και να δηµοσιεύει φωτογραφίες του, να 

βιντεοσκοπήσει και να αναµεταδώσει την απονομή του Δώρου, χωρίς 

την υποχρέωση προηγούµενης ενηµέρωσης του Νικητή (ή του 

Επιλαχόντα) ή καταβολής σ’ αυτόν οποιασδήποτε αµοιβής ή 

αποζηµίωσης, ο δε Νικητής (ή Επιλαχών) ήδη με την έναρξη των 

διαδικασιών παραλαβής του Δώρου ή με τη μη έγγραφη αντίταξή του 

σε οιονδήποτε εκ των παρόντων όρων,  παρέχει  αυτοµάτως  την  προς  

τούτο  ρητή  συναίνεση  και συγκατάθεσή του.   

Η Διοργανώτρια Εταιρία διατηρεί ρητά το δικαίωµα µη απόδοσης του 

Δώρου στον Νικητή (ή στον Επιλαχόντα) σε περίπτωση που εκείνος 

αρνηθεί ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντιταχθεί στην ως άνω και υπό τους 

ως άνω όρους αναφερόµενη δηµοσιότητα. 

4.8. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καµία ευθύνη σχετική µε καθυστερήσεις, 

αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του Δώρου 

εξαιτίας τοπικών αργιών και εορτών, απεργιών, καιρικών ή άλλων 

συνθηκών, λόγους ανωτέρας βίας ή άλλους λόγους εκτός της σφαίρας 

ελέγχου της που εμποδίζουν την απονομή του Δώρου.   
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4.9 Μετά και την απονομή του Δώρου στον  Νικητή (ή στους 

Επιλαχόντες), κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας έναντι αυτών παύει 

να υφίσταται. Η Διοργανώτρια Εταιρία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει 

οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των Συµµετασχόντων.  

4.10. Η Διοργανώτρια θα τηρεί αρχείο µε τα προσωπικά δεδοµένα των 

Συµµετεχόντων για όσο χρόνο απαιτείται και στο βαθµό που αυτό είναι 

απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών του Διαγωνισµού. Η 

υλοποίηση του Διαγωνισµού δεν απαιτεί τη δημιουργία αρχείων 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.  

Οι Συµµετέχοντες, συναινούν ανεπιφύλακτα όπως τα προσωπικά τους 

στοιχεία χρησιμοποιηθούν για τον Διαγωνισµό ή / και την κλήρωση από 

τη Διοργανώτρια, δι' αυτοµατοποιηµένων ή όχι µέσων, είτε από την ίδια 

τη Διοργανώτρια είτε µέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου, που 

µπορεί να διορίσει η Διοργανώτρια Εταιρία κατ’ εντολή και για 

λογαριασµό της, για τις ανάγκες και κατά το χρόνο διενέργειας και 

ολοκλήρωσης του Διαγωνισµού.  

Επίσης οι Συμμετέχοντες συναινούν στην υπό της Διοργανώτριας 

χρήση των προσωπικών τους λογαριασμών ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου όπως και των προσωπικών τους λογαριασμών στο 

FACEBOOK για ενημερωτικούς ή διαφημιστικούς λόγους, αναφορικά 

με τα προϊόντα της, τις προσφορές της κτλ, διατηρώντας όμως το 

δικαίωμα να ανακαλέσουν ανά πάσα στιγμή, με ρητό και έγγραφο 

τρόπο ή / και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

4.11 Εάν για οιονδήποτε λόγο ο Νικητής δεν πάρει το Δώρο (μη επαφή 

του με τη Διοργανώτρια, αντίταξη, άρνηση, έκπτωση από τα δικαιώματά 

του κτλ), τότε αυτομάτως στη θέση του υπεισέρχεται ο Επιλαχών, για 

τον οποίο θα ισχύουν αυτομάτως άπαντα τα ως άνω δικαιώματα, 

διατυπώσεις και υποχρεώσεις που ισχύουν και για τον Νικητή.  

4.12 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωµα µονοµερώς και χωρίς να 

υπέχει καμία ευθύνη έναντι οιουδήποτε των συμμετεχόντων ή 

οιουδήποτε τρίτου, να διακόψει ή να µαταιώσει το Διαγωνισµό ή 

οποιοδήποτε µέρος αυτού ή/και την κλήρωση, να τροποποιήσει μέρος 

ή το σύνολο των όρων της κλήρωσης ή του Διαγωνισμού εν γένει, να 
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μεταβάλει το χρόνο ή τον τρόπο διεξαγωγής  του  Διαγωνισµού ή/και  

της  κλήρωσης,  να συντοµεύσει ή  να  παρατείνει τη  διάρκεια  του  ή  

να αλλάξει  το προσφερόµενο Δώρο µε άλλα, κατά τη διάρκεια του 

Διαγωνισµού, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και 

ενηµερώνοντας το κοινό µε σχετική αναφορά στον ιστότοπό της 

(http://www.kteoinioxos.gr) καθώς και στη σελίδα της στο FACEBOOK 

(https://www.facebook.com/ ΚΤΕΟ-ΗΝΙΟΧΟΣ). 

 

5. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

5.1 Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί αμάχητο τεκμήριο πλήρους 

γνώσης και πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής του συνόλου των 

όρων του Διαγωνισμού από τον συμμετέχοντα. Η δε έναρξη 

διαδικασιών παραλαβής του Δώρου από τον Νικητή ή τον Επιλαχόντα 

(επαφή με τη Διοργανώτρια, κλείσιμο ραντεβού κτλ) επιβεβαιεί τη ρητή 

και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων του παρόντος 

Διαγωνισµού από εκείνους. 

5.2. Άπαντες οι όροι συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της 

Διοργανώτριας (http://www.kteoinioxos.gr) και στη σελίδα της στο 

FACEBOOK  (https://www.facebook.com/ ΚΤΕΟ-ΗΝΙΟΧΟΣ) 

5.3 Οι παρόντες όροι και ο Διαγωνισμός εν γένει διέπονται από και 

ερμηνεύονται σύµφωνα µε το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφωνία ή 

διαφορά που τυχόν προκύψει σχετικά µε τους παρόντες Όρους και τον 

Διαγωνισµό, θα λύεται σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία, ενώ σε 

περίπτωση δικαστικής αντιδικίας, μόνα αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια 

της Αθήνας. 

  

 

 

 

 


