
Διαγωνισμός Πανεπιστημίου Πατρών (ΕΛΚΕ) με πλούσια δώρα για τους αποφοίτους του! 
 
 
 
Το Πανεπιστήμιο Πατρών (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας) με ΑΦΜ: 998219694 – Α’ 
ΔΟΥ Πατρών, καλούμενο εφεξής «ο Διοργανωτής» διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο: 

Διαγωνισμός Πανεπιστημίου Πατρών με πλούσια δώρα για τους αποφοίτους του. Σκοπός 
των παρόντων αναλυτικών όρων, εφεξής καλούμενων οι «Αναλυτικοί Όροι» είναι ο καθορισμός 
των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό και της ανάδειξης των νικητών αυτού. Οι παρόντες όροι 
είναι ανηρτημένοι στην διαδικτυακή σελίδα του Διαγωνισμού https://www.upatras.gr  
 
ΟΡΟΙ 
 
1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε διάρκεια ενός μήνα και συγκεκριμένα την εβδομάδα από 
25/05/2022 μέχρι την εβδομάδα 25/06/2022. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι απόφοιτοι/ες 
του Πανεπιστημίου Πατρών. 

 
2. Για να συμμετάσχει κάποιος στον Διαγωνισμό θα πρέπει να είναι απόφοιτος και εγγεγραμμένος 
στο κοινωνικό δίκτυο των απόφοιτων του Πανεπιστημίου Πατρών 
(https://alumni.upatras.gr/register/)  καθώς και να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα: 
-LIKE  στις σελίδες του Πανεπιστημίου Πατρών και των Αποφοίτων στο facebook/ ή FOLLOW στην 
σελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών στο Instagram. 
-Tag (Κοινοποίηση 2 φίλους σας)  
 
Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή κάποιου θα πρέπει να έχει ακολουθήσει όλα τα παραπάνω βήματα.  
 
Ο διαγωνισμός λήγει 25/06 στις 23:59. Οι νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα στο 
Facebook & Instagram (inbox).  

 
 
 
3. Συγκεκριμένα, στις 25/05/2022, ξεκινάει προβαλλόμενος μέσα από ορισμένα μέσα επικοινωνίας 
του Πανεπιστημίου Πατρών (ιστοσελίδα, κοινωνικά δίκτυα), διαγωνισμός με τίτλο Διαγωνισμός 
Πανεπιστημίου Πατρών με πλούσια δώρα για τους αποφοίτους του! 
Πιο συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός βασίζεται σε ένα engagement concept, όπου καλούμε τους 
χρήστες να κάνουν like, tag και follow στις σελίδες μας στο Facebook, Facebook Alumni και στο 
Instagram προκειμένου να λάβουν μέρος σε αυτόν. Με αυτό τον τρόπο μπαίνουν στην κλήρωση 
για να κερδίσουν : 

Πακέτο3: σακίδιο πλάτης, Πακέτο2: T-shirt & ένα φορτιστή κινητού και Πακέτο1: καπέλο & ένα 
Bluetooth speaker, τα οποία είναι  χορηγία των καταστημάτων UPstore, sUPport 
https://1964.gr/ . 
 
 
  
Οι νικητές ορίζονται ως εξής: 
9 τυχεροί (3 στο Facebook, 3 στο Facebook Alumni, 3 στο Instagram) θα κερδίσουν από 1 πακέτο 

με προϊόντα έκαστος. Η κλήρωση θα γίνει το Σάββατο 25/06 στις 23:59. Οι νικητές θα παραλάβουν 
το δώρο τους μέσω ταχυδρομικής αποστολής την οποία επιβαρύνεται το Πανεπιστήμιο Πατρών.   Οι 
νικητές θα αναδειχθούν μέσω κλήρωσης και θα ενημερωθούν μέσω προσωπικού μηνύματος στο 
Facebook & Instagram (inbox).  

 
 
4. Ο διοργανωτής έχει στη διακριτική της ευχέρεια τον αποκλεισμό όσων συμμετεχόντων 
υποπτεύεται πως χρησιμοποιούν αθέμιτα μέσα για τη νίκη τους. 
 
5. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από κάθε νικητή όταν παρουσιαστεί κατά τα 

παραπάνω για να παραλάβει το δώρο του να υπογράψει σχετική δήλωση αποδοχής του δώρου, 
προσκομίζοντας και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό του. 
 
6. Αν για οποιοδήποτε λόγο, ο νικητής δε μπορεί να παραλάβει το δώρο του είτε λόγω αδυναμίας, 
ασθένειας, απουσίας είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει τη μεταφορά 
του δώρου του σε άλλο πρόσωπο και αποποιείται αυτόματα των δικαιωμάτων του στο δώρο. 
 
7. Τα δώρα δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η 
εξαργύρωση τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Ο διοργανωτής  δεν έχει καμία άλλη ευθύνη ή 
υποχρέωση αποζημίωσης από την παρούσα προωθητική ενέργεια προς τους συμμετέχοντες ή 

https://www.upatras.gr/
https://alumni.upatras.gr/register/
https://1964.gr/


οποιονδήποτε τρίτο, πέραν αυτής της παράδοσης των δώρων στους νικητές, εφόσον πληρούν τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στους παρόντες όρους. 
 
8. Οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό συναινούν ανεπιφύλακτα και 
ανέκκλητα στην παρουσίασή τους σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα, ή στη χρήση του ονόματός 
τους και της φωτογραφία τους για λόγους διαφημιστικής προβολής από το διοργανωτή, χωρίς την 

καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.  
 
9. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων 
αναλυτικών όρων (ή των αλλαγών τους) και θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.  
 
10. Το προσωπικό του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Εκδηλώσεων του 
Πανεπιστημίου Πατρών, οι σύζυγοι καθώς και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου 
βαθμού εξ αίματος δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Ομοίως δεν έχουν δικαίωμα 
στο διαγωνισμό οι υπάλληλοι οποιασδήποτε τρίτης εταιρείας αναλάβει να προωθήσει τον εν λόγω 
διαγωνισμό ή εμπλέκεται στη διαδικασία ανάδειξης των νικητών. 
 
11. Το Πανεπιστήμιο Πατρών διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, 

να παρατείνει, να μειώσει τη διάρκεια ή και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό καθώς  και να αλλάξει τα 
βραβεία του Διαγωνισμού για οποιονδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με δημοσίευση στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Facebook Alumni και Instagram) ή/και στον διαδικτυακό 
ιστότοπο  https://www.upatras.gr. 
To Πανεπιστήμιο Πατρών δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των παραπάνω 
τροποποιήσεων. 
 
12. Α. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Διαγωνισμού, το Πανεπιστήμιο Πατρών, κατόπιν 
συγκατάθεσης των συμμετεχόντων, νικητών και επιλαχόντων, συλλέγει από αυτούς τα εξής 
δεδομένα: Από τους συμμετέχοντες μόνο το user name αυτών. 

Από τους νικητές και επιλαχόντες: α) όνομα, β) επώνυμο, γ)τηλέφωνο δ)διεύθυνση για λόγους 
διεξαγωγής του Διαγωνισμού, ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επικοινωνίας 
με τους νικητές. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του 
Συμμετέχοντα, του Νικητή και του Επιλαχόντα κατά την έννοια του (EE) 2016/679 Γενικού 
Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – GDPR, για την συλλογή , τήρηση και την 
επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων – δεδομένων από το «Πανεπιστήμιο Πατρών» για τις 
ανάγκες διεξαγωγής δημοσιότητας της ενέργειας, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και 
επικοινωνίας των νικητών και επιλαχόντων σχετικά με την ενέργεια. 

Β. Οι Συμμετέχοντες, δια της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό, παρέχουν την συγκατάθεσή τους 
στο Πανεπιστήμιο Πατρών, εφόσον αναδειχθούν νικητές: α) να αποσταλεί με inbox μήνυμα 
ενημέρωση για την ανάδειξή του ως νικητής β) να δημοσιοποιηθεί το όνομα τους κατά την 
ανακοίνωση των νικητών αποτελεσμάτων της κλήρωσης μέσω του Διαδικτύου (Internet) στη 

σελίδα (https://www.instagram.com/upatras/ και https://el-gr.facebook.com/upatras/, 
https://www.facebook.com/upatrasalumni ) και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας Διοργανώτριας 
(https://www.upatras.gr) γ) να επικοινωνήσει η Εταιρία μαζί τους μέσω e-mail για να τους ενημερώσει 
σχετικά με την παραλαβή του δώρου τους δ) να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε στοιχείο σχετικό με 
τον παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς. 

**************** 

Γ. Ο διοργανωτής δεσμεύεται ότι το user name των συμμετεχόντων θα διατηρηθεί μέχρι την 
ολοκλήρωση του διαγωνισμού και ότι μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας και την παραλαβή των 

δώρων από τους νικητές τα προσωπικά στοιχεία τους θα τηρούνται μέχρι την ολοκλήρωση του 
διαγωνισμού και μετά από αυτόν για την εξασφάλιση εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας ή και 
νόμιμων υποχρεώσεών της και μέχρι την παραγραφή τυχόν απαιτήσεων αυτών ή της εταιρίας ή 
για δύο μήνες από την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για τους υπόλοιπους σκοπούς επεξεργασίας 
που αναφέρονται εδώ ή σε άλλες περιπτώσεις που η Εταιρεία δικαιούται ή επιβάλλεται από τον 
Νόμο. 

Δ. Οι Νικητές και επιλαχόντες έχουν δικαίωμα να προβούν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση στην 
επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διόρθωση, περιορισμό ή και διαγραφή όλων των προσωπικών 
στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο κατά τους όρους του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 
των Προσωπικών Δεδομένων ( GDPR) επικοινωνώντας με το Πανεπιστήμιο Πατρών στο τηλ. (2610 
996611, 2610 969027) ή μέσω email  (panen@upatras.gr ). 

Σε περίπτωση που οι νικητές και επιλαχόντες θεωρούν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους 

δεδομένων παραβιάζει την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορούν να 
προβάλλουν αντιρρήσεις στο διοργανωτή για της άρση της τυχόν παραβίασης.  
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων στο 
Πανεπιστήμιο Πατρών: https://www.upatras.gr/privacy-policy/ . 

ΣΤ. *************** 

Ο διοργανωτής δηλώνει ρητά και δεσμεύεται ότι ακολουθεί την αρχή επεξεργασίας των ελάχιστων 
προσωπικών δεδομένων και τα άνω δεδομένα που συλλέγονται , επεξεργάζονται αποκλειστικά και 
μόνο για τους σκοπούς που εδώ αναφέρονται. Περαιτέρω δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα 

μέτρα τεχνικά, οργανωτικά προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων αυτών . 

Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του 
συμμετέχοντα προς τη Διοργανώτρια εταιρεία να διατηρήσει τα στοιχεία τους μόνον για τους 
σκοπούς της παρούσας ενέργειας και αποκλειστικά για την αποστολή των Δώρων. Μετά ταύτα τα 
στοιχεία θα καταστραφούν και δεν τηρείται αρχείο. 
 
13. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την 
προωθητική ενέργεια και τους όρους συμμετοχής σε αυτήν, επιλύεται κατά το Ελληνικό δίκαιο από 
τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. 
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