
 
 

Η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. διοργανώνει τον διαγωνισμό  "Ενημερωθείτε για 

τα μπάζα – Κερδίστε για το Δήμο σας" που θα διενεργηθεί κατά 

την διάρκεια της εκθέσεως "BEYOND" από 14-10-2021 και ώρα 

10:00π.μ. έως και την ημερομηνία λήξης αυτού την 16-10-2021 και 

ώρα 08:00μ.μ. 

 

Όροι Συμμετοχής:  

«Ενημερωθείτε  για τα μπάζα – Κερδίστε για το Δήμο σας» 

A. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία εταιρεία ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. που ε-

δρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Φραντζή 1, όπως εκπροσωπεί-

ται νόμιμα (στο εξής «Διοργανώτρια»), αποτελεί Συλλογικό Σύστημα 

Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατα-

σκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και μεταξύ των σκοπών της είναι 

η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση πολιτών και φορέων για την δια-

χείριση των ΑΕΚΚ και την το περιβάλλον. Η εταιρεία, επιθυμώντας 

να προωθήσει την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ και την μείωση 

της ανεξέλεγκτης διάθεσης τους στο περιβάλλον, διοργανώνει ηλε-

κτρονικά την προωθητική ενέργεια «Ενημερωθείτε  για τα μπάζα – 

Κερδίστε για το Δήμο σας» (στο εξής η «Ενέργεια» ή/και «Διαγωνι-

σμός») που θα φιλοξενείται στο cloud και τα στοιχεία θα αποθηκεύο-

νται σε βάση δεδομένων. Η πρόσβαση θα είναι εφικτή μέσω συγκε-

κριμένης ηλεκτρονικής συσκευής (ταμπλέτα) ιδιοκτησίας της Διοργα-

νώτριας στον εκθεσιακό χώρο της  περίπτερο 15 stand 20 στην έκ-

θεση beyond 4.0. Πληροφορίες θα αναρτηθούν στον επίσημο ιστό-

τοπο της Διοργανώτριας στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.anakem.gr, και στην σελίδα στο facebook 

https://www.facebook.com/anakem.ssed. 

 

 

http://www.anakem.gr/
https://www.facebook.com/anakem.ssed


 
B. Δικαίωμα Συμμετοχής (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται 

ως «Συμμετέχων» ή «Χρήστης»): 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν αιρετοί και υπάλλη-

λοι των ΟΤΑ, ενώ αποκλείονται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, 

καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοι τους, καθώς 

και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. 

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε Συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό 

είναι να διαθέτει ενεργή διεύθυνση email και προαιρετικά ενεργό α-

ριθμό τηλεφώνου, τα οποία και θα πρέπει να συμπληρωθούν στην 

κατωτέρω αναφερόμενη φόρμα αίτησης. 

3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω αποκλειόμενων προσώ-

πων ή προσώπων που δεν έχουν την ιδιότητα του αιρετού ή εργαζο-

μένου με υπαλληλική σχέση ΟΤΑ στο Διαγωνισμό κατά παράβαση 

των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.  

 

Γ. Διάρκεια του διαγωνισμού: 

1. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές κατά την διάρκεια της εκ-

θέσεως "BEYOND", ήτοι από την 14η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 

10:00 (που αποτελεί ημερομηνία ενάρξεως του διαγωνισμού) έως και 

την ημερομηνία λήξης αυτού την 16 Απριλίου και ώρα 20:00 (τοπική 

ώρα Ελλάδος). Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή 

σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μη πραγματοποιηθείσα.  

2. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα την 18η Οκτω-

βρίου 2021 και ώρα 13:00 θα διεξαχθεί κλήρωση για την απονομή 

του δώρου.  

3. Η Διοργανώτρια μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια 

να αναβάλει ή να μεταθέσει την ώρα ή/και ημέρα έναρξης και λήξης 

της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης.  

 

 

 

 



 
Δ. Τρόπος Συμμετοχής: 

1. Για να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό οι Συμμετέχοντες θα πρέπει 

αφού επισκεφτούν τον εκθεσιακό χώρο της Διοργανώτριας στην Έκ-

θεση beyond 4.0 που διοργανώνει η HELEXPO στην Θεσσαλονίκη 

να εισάγουν τα απαραίτητα στοιχεία που εμφανίζονται στην φόρμα, 

στην ηλεκτρονική συσκευή (ταμπλέτα) που θα διατίθεται από την 

Διοργανώτρια, και στην συνέχεια να απαντήσουν στις ερωτήσεις που 

έχουν τεθεί από αυτήν. 

2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και στην κλήρωση θεωρείται έγκυρη, 

όταν οι Συμμετέχοντες απαντήσουν σωστά σε όλες τις ερωτήσεις του 

διαγωνισμού, που ανέρχονται σε δώδεκα (12). 

3. Μόνο και με αυτόν τον τρόπο, ύστερα από την ολοκλήρωση της 

προπεριγραφείσης διαδικασίας λαμβάνουν οι Συμμετέχοντες μέρος 

στην κλήρωση για να κερδίσουν το δώρο που προβλέπεται. Σε περί-

πτωση που κανείς από τους συμμετέχοντες δεν απαντήσει ορθά και 

σε όλες τις ερωτήσεις του διαγωνισμού, η συμμετοχή στην κλήρωση 

θεωρείται έγκυρη για του συμμετέχοντες που απαντήσουν ορθά σε 

έντεκα (11) ερωτήσεις. 

6. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να έχει μόνον μία συμμετοχή στον δια-

γωνισμό. 

7. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊό-

ντος/υπηρεσίας τρίτου ή της διοργανώτριας. 

 

Ε. Δώρα: 

1. Το δώρο που κληρώνεται στο Διαγωνισμό αφορά στην δωρεάν 

διοργάνωση περιβαλλοντικής δράσης στον Δήμο στον οποίο εργά-

ζεται ή εκλέγεται ο Συμμετέχων. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων 

εργάζεται ή εκλέγεται σε ΟΤΑ Β’ βαθμού, η περιβαλλοντική δράση θα 

οργανωθεί στον Δήμο της Περιφέρειας του οποίου είναι δημότης. 

2. Το δώρο δεν μεταβιβάζεται σε άλλον φορέα, δεν εξαργυρώνεται 

και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα. 



 
3. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για το δώρο θα έχουν όλες 

οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη είναι η συμμετοχή που (α) πληροί τις 

προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά πε-

ριγράφονται στους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση 

της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το 

συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης 

ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβλη-

θεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, από την 

ημερομηνία και ώρα έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία 

και ώρα λήξης του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια μπορεί κατά τη δια-

κριτική της ευχέρεια να ακυρώσει και μετά την ηλεκτρονική κλήρωση 

συμμετοχή, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας εντοπιστεί 

εκ των υστέρων. Το Δώρο θα παραδοθεί στον νικητή σε χρονική πε-

ρίοδο που θα συμφωνηθεί από κοινού μεταξύ του Δήμου του νικητή 

και της Διοργανώτριας. 

 

ΣΤ. Ηλεκτρονική Κλήρωση - Τρόπος Ανάδειξης Νικητή του Δια-

γωνισμού: 

1. Κάθε συμμετοχή στο Διαγωνισμό καταχωρείται αμέσως, με την  ο-

λοκλήρωση των απαντήσεων σε όλες τις ερωτήσεις του διαγωνι-

σμού. Οι συμμετέχοντες που πληρούν τις προϋποθέσεις που περι-

γράφονται  στην παράγραφο Δ. του παρόντος θα συμμετέχουν στην 

κλήρωση.  

2. Από την κλήρωση θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής. Η κλήρωση θα 

γίνει ηλεκτρονικά στα γραφεία της Διοργανώτριας, με χρήση ανεξάρ-

τητης διαδικτυακής πλατφόρμας παραγωγής τυχαίων αριθμών και με 

βάση τους αύξοντες αριθμούς συμμετοχής που θα οριστούν σε αντί-

στοιχη φόρμα της εφαρμογής. 

3. Το όνομα του νικητή και ο Δήμος για τον οποίο έχει κερδίσει το 

δώρο θα ανακοινωθούν στον επίσημο ιστότοπο της Διοργανώτριας 

www.anakem.gr και στη Σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook. 

http://www.anakem.gr/


 
4. Ο νικητής θα ενημερωθεί με προσωπικό email ή/και τηλεφωνικά 

στο τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα έ-

χουν ορίσει στην φόρμα συμμετοχής τους.  

5. Σε περίπτωση που ο Δήμος που έχει κερδίσει, με αποφάσεις των 

αρμοδίων οργάνων του, δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το 

δώρο της Διοργανώτριας εντός δύο (2) μηνών από την ενημέρωσή 

του αυτή, θα ορίζεται στη θέση του ως νικητής ο πρώτος επιλαχών, 

ο οποίος θα είναι ο αμέσως επόμενος στη λίστα με τους αύξοντες 

αριθμούς που κατά σειρά κληρώθηκαν και ούτω καθεξής. 

 

Ζ. Εμπορικά Σήματα - Πνευματική Ιδιοκτησία: 

1. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δι-

καίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά 

διακριτικά της Διοργανώτριας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροπο-

ποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, δια-

νομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο 

εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνι-

σμού, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκο-

πούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας. 

  

H. Τήρηση – επεξεργασία αρχείου μη ευαίσθητων προσωπι-

κών δεδομένων 

Η συμμετοχή κάθε φυσικού προσώπου στον Διαγωνισμό συνιστά και 

εκ μέρους του ανεπιφύλακτη συναίνεση στην από τη Διοργανώτρια 

χρήση και επεξεργασία μη ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χα-

ρακτήρα και αναγνώριση του δικαιώματός της να εντάξει τα μη ευαί-

σθητα προσωπικά δεδομένα τους σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομέ-

νων («Αρχείο»), είτε η ίδια ως υπεύθυνος επεξεργασίας είτε μέσω 

οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει για τη διενέργεια της ως 

άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Το ως άνω 

Αρχείο θα χρησιμοποιηθεί, είτε από τη Διοργανώτρια, είτε από τις 

συνεργαζόμενες εταιρείες που αυτή τυχόν θα διορίσει, αποκλειστικά 



 
και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, ήτοι για την επαλή-

θευση των στοιχείων των νικητών, την επικοινωνία με τον νικητή και 

άλλους συναφείς σκοπούς. Υπεύθυνος επεξεργασίας του Αρχείου εί-

ναι η Διοργανώτρια και στοιχεία επικοινωνίας με αυτήν τα παρα-

πάνω. Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα, εκτός 

των ανωτέρω, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, τα 

προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων και τον Κα-

νονισμό ΕΕ 2016/679. Σκοπός δημιουργίας του Αρχείου είναι η ανά-

δειξη των νικητών του Διαγωνισμού και η προώθηση της εναλλακτι-

κής διαχείρισης των ΑΕΚΚ.  Οι Συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα 

πρόσβασης στο Αρχείο και αντίρρησης, καθώς και να ζητήσουν οπο-

τεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή 

διαγραφή των στοιχείων τους, ή μέρους αυτών  που τηρούνται στο 

ανωτέρω Αρχείο, επικοινωνώντας ως άνω με τη Διοργανώτρια στο 

τηλέφωνο +302310595085 και μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@anakem.gr. Η συμμε-

τοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Διαγωνιζό-

μενου δήλωση για τις ανάγκες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, καθώς 

και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με τον 

Διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια δηλώνει ότι έχει πλήρως συμμορφωθεί 

με τις διατάξεις του Κανονισμού ΕΕ 2016/679, όπως ρητά δηλώνεται 

στη δήλωση απορρήτου, της οποίας μπορείτε να λάβετε γνώση 

στο https://www.anakem.gr/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%BF

%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-

%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%AE%CF%8

4%CE%BF%CF%85/. Για οποιοδήποτε θέμα επεξεργασίας των 

προσωπικών τους δεδομένων που οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι 

δεν είναι νόμιμη μπορούν να απευθύνονται στην Αρχή Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων. 

 

 

mailto:info@anakem.gr


 
Θ. Λοιποί Όροι: 

1. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανακαλεί, πα-

ρατείνει ή μειώνει τη διάρκεια της παρούσας ενέργειας, χωρίς περαι-

τέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της, καθώς και να μεταβάλει τους 

όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής και κλήρωσης ή/και να μα-

ταιώνει τον Διαγωνισμό. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, δια-

κοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κλπ. του Διαγωνισμού, η 

Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμ-

μετεχόντων, από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται αυτή.  

2. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει 

στον επίσημο ιστότοπο της Διοργανώτριας, στο Facebook, στη Σε-

λίδα της Διοργανώτριας στο Facebook ή σε άλλους πιθανούς διαδι-

κτυακούς προορισμούς, όπου θα αναρτηθούν σχετικά διαφημιστικά 

πλαίσια (banners), η οποία ενδεχομένως θα έχει ως αποτέλεσμα την 

προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή την αδυναμία συμ-

μετοχής σε αυτόν. 

3. Οι Συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση 

τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή του δια-

γωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεό-

ρασης, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και 

του Internet. Έτσι, στο πλαίσιο της προβολής και προώθησης των 

προϊόντων και υπηρεσιών της Διοργανώτριας, μπορεί να χρησιμο-

ποιηθεί και να δημοσιευθεί για διαφημιστικούς σκοπούς το ονοματε-

πώνυμο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο, και ενδεχομέ-

νως να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχε-

τικό με τον παρόντα διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε 

συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την 

προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών 

δικαιωμάτων ατελώς, για όλα τα μέσα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. 

4. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο 

στην διοργάνωση περιβαλλοντικής δράσης στον Δήμο του νικητή 



 
που αποτελεί το δώρο του διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια δεν ευθύ-

νεται έναντι των Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό ή οποιουδήποτε 

τρίτου για οποιονδήποτε λόγο συμπεριλαμβανομένης της αμελείας, 

τυχερών και ανωτέρας βίας.     

5. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της υλοποίη-

σης του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της 

Διοργανώτριας παύει να υφίσταται.  

6. Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό βρίσκο-

νται αναρτημένοι στον επίσημο ιστότοπο της Διοργανώτριας 

www.anakem.gr και σε σχετική περί του Διαγωνισμού ανάρτηση 

(post) στη Σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook. 

7. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά 

σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, 

υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Θεσ-

σαλονίκης. Οι παρόντες όροι έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο 

Θεσσαλονίκης Έλενα Γεωργιάδου, Πολυτεχνείου 45, 6ος όροφος, 

τηλ. 2310500044. 

 

http://www.anakem.gr/

