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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ WE GO GREEN/BE A RECYCLIST 

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Περιγραφή και Αντικείμενο του Διαγωνισμού 

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από την εταιρεία ΑΝΑΜΕΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. 

που εδρεύει στην Αθήνα,  Λεωφ. Μεσογείων 2-4 (στη συνέχεια για συντομία ΑΝΑΜΕΤ) , στο 

πλαίσιο του προγράμματος WE GO GREEN και της δράσης ανακύκλωσης Be A Recyclist, που 

θα λάβει χώρα στην Πλατεία Συντάγματος στις 13 και 14 Απριλίου 2019, μαζί με τον 26ο 

Ποδηλατικό Γύρο της Αθήνας. 

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη δύο νικητών, με κλήρωση μεταξύ όσων θα 

λάβουν μέρος στη δράση ανακύκλωσης κινητών τηλεφώνων Be A Recyclist και θα 

συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, συμπληρώνοντας το ειδικό κουπόνι.  

2. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλα τα άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18ο 

έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα κατά το χρόνο συμμετοχής στο 

Διαγωνισμό, εξαιρουμένων των ατόμων που ορίζονται στον επόμενο όρο. 

3. Μη δικαιούμενοι συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

Δεν δικαιούνται να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό οι απασχολούμενοι με οποιονδήποτε 

τρόπο στην ΑΝΑΜΕΤ ή σε οποιαδήποτε θυγατρική αυτής, καθώς και οι συγγενείς πρώτου 

και δευτέρου βαθμού και οι σύζυγοι αυτών. 

4. Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του Διαγωνισμού 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο περίπτερο του προγράμματος WE GO GREEN στην Πλατεία 

Συντάγματος, από τις 10:00 έως τις 18:00 του Σαββάτου 13/4/2019 και από τις 10:00 έως τις 

13:00 της Κυριακής 14/4/2019.  

5. Διαδικασία συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

Προϋπόθεση για να συμμετάσχει κάποιος στο Διαγωνισμό, είναι να φέρει για ανακύκλωση 

τουλάχιστον ένα κινητό τηλέφωνο ή ένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας, να συμπληρώσει το 

ειδικό αριθμημένο δελτίο συμμετοχής που θα του παραδοθεί, να αποκόψει και να ρίξει 

στην ειδική κάλπη το τμήμα που γράφει ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, με συμπληρωμένες τις 

ζητούμενες απαντήσεις, κρατώντας ως αποδεικτικό της συμμετοχής του το ταυτάριθμο 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ. 

Η ρίψη στην κάλπη  δελτίου συμμετοχής χωρίς να έχουν συμπληρωθεί οι ζητούμενες 

απαντήσεις, καθώς και η ρίψη του στελέχους που προορίζεται για τον συμμετέχοντα δεν 

θεωρούνται έγκυρες συμμετοχές.   
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Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται καμία περαιτέρω διαδικασία, ούτε αγορά 

προϊόντος, ούτε υπάρχει οποιαδήποτε χρέωση. 

6. Δώρα 

Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι δύο (2) Smartwatch Garmin Vivomove HR Sport Rose Black 

και αντιστοιχεί ένα στον καθένα από τους νικητές του Διαγωνισμού.  

Τα δώρα είναι προσωποπαγή και συγκεκριμένα και δεν μεταβιβάζονται, ούτε 

ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα αντικείμενα ή προϊόντα. 

7. Ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού 

Οι δύο (2) νικητές του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν με κλήρωση, η οποία θα λάβει χώρα 

την Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 και ώρα 12.00΄ στις εγκαταστάσεις της ΑΝΑΜΕΤ στον 

Ασπρόπυργο Αττικής, Λεωφόρος ΝΑΤΟ, θέση Αγ. Γεώργιος. Εάν κατά την κλήρωση 

κληρωθεί μη έγκυρη συμμετοχή, θα ακυρώνεται και θα γίνεται νέα κλήρωση, μέχρις ότου 

έχουν κληρωθεί και οι δύο νικητές. 

Από την κλήρωση θα αναδειχθούν και δύο αναπληρωματικοί νικητές, για το ενδεχόμενο να 

μην εμφανιστεί κάποιος από τους δύο αρχικούς νικητές. 

8. Κατακύρωση και παράδοση των δώρων 

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα γνωστοποιηθούν την επόμενη ημέρα της κλήρωσης, με 

ανάρτηση των αριθμών των 2 νικητήριων δελτίων και των 2 αναπληρωματικών: 

 Στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://wegogreen.gr, στη στήλη «ΝΕΑ» 

 Στη σελίδα του ΟΠΑΝΔΑ στο Facebook. 

Οι κάτοχοι των νικητήριων δελτίων συμμετοχής και των αναπληρωματικών, θα πρέπει να 

επικοινωνήσουν με την ΑΝΑΜΕΤ  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 

contact@wegogreen.gr  ή στο τηλέφωνο 210 4898831 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για 

να ταυτοποιηθεί το δελτίο τους με το αντίστοιχο νικητήριο και να δώσουν τα στοιχεία 

επικοινωνίας τους για την παράδοση των δώρων. 

Εάν κάποιος από τους νικητές δεν εμφανιστεί μέσα στις επόμενες τέσσερεις (4) ημέρες από 

τη δημοσίευση των νικητήριων δελτίων, τη θέση του θα παίρνει ο επόμενος στη σειρά 

αναπληρωματικός νικητής.  

Η παράδοση των δώρων θα γίνει σε τόπο και ημερομηνία που θα καθοριστεί σε 

συνεννόηση με τους δικαιούχους. Για την παραλαβή του δώρου του, ο κάθε νικητής θα 

πρέπει να προσκομίσει το πρωτότυπο ΣΤΕΛΕΧΟΣ που αντιστοιχεί στο νικητήριο ΔΕΛΤΙΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο από το οποίο να προκύπτει η 

ηλικία. 
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Η ΑΝΑΜΕΤ θα έχει το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών και να 

δημοσιεύσει οπτικό ή/και ακουστικό υλικό με την εικόνα τους από την παράδοση των 

δώρων. 

9. Προσωπικά δεδομένα. 

Τα στοιχεία και οι απαντήσεις που ζητούνται από τους συμμετέχοντες δεν περιλαμβάνουν 

προσωπικά δεδομένα. 

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, με τη συμμετοχή τους, παρέχουν τη ρητή και 

ανεπιφύλακτη  συναίνεση και συγκατάθεσή τους για τη δημοσιοποίηση του ονόματος και 

της εικόνας τους στην περίπτωση που θα αναδειχθούν νικητές. 

10. Δημοσιότητα. 

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του 

προγράμματος http://wegogreen.gr. 

11. Πληροφορίες – Παράπονα. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε 

συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να απευθύνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

contact@wegogreen.gr  ή στο τηλέφωνο 210 4898831 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

12. Ματαίωση Διαγωνισμού. 

Η ΑΝΑΜΕΤ δικαιούται να ματαιώσει τον Διαγωνισμό μόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας. 

Στην περίπτωση αυτή, θα υπάρξει ανακοίνωση για τη ματαίωση και τους λόγους αυτής στην 

ιστοσελίδα του προγράμματος http://wegogreen.gr, στη στήλη «ΝΕΑ». 

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. 

Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό. 

Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ή διένεξης ανακύψει 

σχετικά με τους παρόντες όρους ή από τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, ορίζονται τα 

δικαστήρια της Αθήνας. 

14. Αποδοχή των όρων. 

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του 

Διαγωνισμού. 


