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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 
1. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα») διοργανώνει κλήρωση (εφεξής η «Κλήρωση») στο πλαίσιο διαγωνισμού 
(εφεξής ο «Διαγωνισμός»), στον οποίο μπορούν να συμμετέχουν οι κύριοι κάτοχοι των πιστωτικών καρτών και οι κάτοχοι 
των χρεωστικών και επαναφορτιζόμενων προπληρωμένων καρτών εκδόσεως της Τράπεζας (εφεξής οι «Κάρτες»), εφόσον 
σωρευτικά συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) είναι ενήλικες, β) έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και γ) είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος (εφεξής οι «Κάτοχοι»). 
Από την Κλήρωση εξαιρούνται οι κάτοχοι Καρτών που αναφέρονται αναλυτικά στον όρο 7, καθώς επίσης και όλοι οι 
απασχολούμενοι με σχέση έμμισθης εντολής ή εξαρτημένης εργασίας στην Τράπεζα, ή/και τις συνδεδεμένες με αυτήν 
εταιρείες. Επιπλέον, από την Κλήρωση εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε». 
2. Οι Κάτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των όρων  1 και 4 και επιπλέον 
πραγματοποιήσουν τουλάχιστον μία (1) συναλλαγή με οποιαδήποτε από τις ανωτέρω Κάρτες που έχουν στην κατοχή τους 
(εφεξής η «Συναλλαγή») σε κάποια από τις επιχειρήσεις (εφεξής «Βραβευμένα Εστιατόρια») με βάση τον κατάλογο 
Βραβευμένων Εστιατορίων που συμμετέχουν στην ενέργεια «Ημέρες Βραβευμένης Γαστρονομίας 2021», όπως αυτός 
εκάστοτε συντάσσεται, αναρτάται και επικαιροποιείται στην ιστοσελίδα www.xrysoiskoufoi.gr, με μέριμνα της εταιρείας 
«ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.», κατά το χρονικό διάστημα από 14/09/2021 έως και 15/10/2021 (εφεξής η «Διάρκεια 
Συμμετοχής») εφόσον η επιχείρηση δέχεται συναλλαγές με χρήση καρτών Visa ή/και Maestro/Mastercard και υπό την 
επιπλέον προϋπόθεση ότι η Συναλλαγή θα έχει εκκαθαριστεί και καταγραφεί στα λογιστικά βιβλία της Τράπεζας μέχρι και 
τις 20/10/2021. Η Συναλλαγή δύναται να πραγματοποιηθεί στα POS των Βραβευμένων Εστιατορίων με φυσική παρουσία 
του Κατόχου της Κάρτας ή ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.xrysoiskoufoi.gr/Vravevmeni_Gastronomia (εφεξής το 
«Site»). Η δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής στο Site παρέχεται κατά τη Διάρκεια Συμμετοχής αποκλειστικά για τις 
Κάρτες της Τράπεζας και αφορά μόνο στα ειδικά μενού που προσφέρονται με έκπτωση 50% στο πλαίσιο της ενέργειας 
«Ημέρες βραβευμένης Γαστρονομίας 2021». Τυχόν εξαιρέσεις εστιατορίων, για τα οποία δεν παρέχεται η δυνατότητα 
ηλεκτρονικής πληρωμής, αναγράφονται στο Site. 
3. Οι Κάτοχοι θα λαμβάνουν μία (1) συμμετοχή στην Κλήρωση για κάθε Συναλλαγή που πραγματοποιούν με κάθε Κάρτα 
τους στα POS των Βραβευμένων Εστιατορίων, κατά τα οριζόμενα στον όρο 2. Κάθε επόμενη Συναλλαγή που 
πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στον όρο 2 στα POS των Βραβευμένων Εστιατορίων, θα αποτελεί και μια νέα 
συμμετοχή στην Κλήρωση. Για κάθε ηλεκτρονική πληρωμή στο Site με Κάρτα, κατά τα οριζόμενα στον όρο 2 και στον όρο 
7, θα λαμβάνουν πέντε (5) συμμετοχές στην Κλήρωση. Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό συμμετοχών.  
4. Οι Κάτοχοι των Καρτών προκειμένου να συμμετέχουν στην Κλήρωση θα πρέπει, κατά την ημέρα διεξαγωγής της 
Κλήρωσης, να μην έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές οποιουδήποτε είδους προς την Τράπεζα  
5. Στις περιπτώσεις των πρόσθετων Καρτών, στην Κλήρωση θα συμμετέχει μόνο ο Κάτοχος της κύριας Κάρτας και όχι ο 
κάτοχος της πρόσθετης. Οι Συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν κατά τα οριζόμενα στον όρο 2 με τις πρόσθετες Κάρτες 
θα προσμετρούνται στις συμμετοχές του Κατόχου της κύριας Κάρτας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 3. 
6. Την ημερομηνία διεξαγωγής της Κλήρωσης η Κάρτα θα πρέπει να είναι σε ισχύ, να μην έχει ακυρωθεί –υπό την 
επιφύλαξη όσων κατωτέρω ορίζονται για την ακύρωση λόγω απώλειας ή κλοπής- και να μην έχει ζητηθεί η διακοπή της για 
οποιοδήποτε λόγο. Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής από οποιαδήποτε αιτία της Κάρτας, ο Κάτοχος που 
έχει πραγματοποιήσει Συναλλαγή κατά τα οριζόμενα στον όρο 2, έχει Δικαίωμα Συμμετοχής, εφόσον εκδοθεί ή έχει 
ζητηθεί η έκδοση νέας Κάρτας την ημέρα διεξαγωγής της Κλήρωσης. Δεν συνυπολογίζονται στις Συναλλαγές, οι 
Συναλλαγές που έχουν ακυρωθεί ή που έχουν αμφισβητηθεί από τον Κάτοχο με δήλωσή του λόγω απώλειας ή κλοπής της 
Κάρτας και οι οποίες διενεργήθηκαν μέχρι την ημερομηνία επικοινωνίας του Κατόχου με την Τράπεζα, κατά την οποία 
δήλωσε την απώλεια ή την κλοπή και κατά συνέπεια ακυρώθηκε η Κάρτα. 
7. Δεν συμμετέχουν στο Διαγωνισμό οι εταιρικές κάρτες που έχουν εκδοθεί για λογαριασμό Νομικού Προσώπου, οι μη 
επαναφορτιζόμενες προπληρωμένες κάρτες, η επαναφορτιζόμενη προπληρωμένη κάρτα Prepaid Visa KEA καθώς και η 
Κάρτα του Αγρότη Mastercard. 
8. Η Κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά την Τρίτη 26/10/2021 στις 12:00 στα γραφεία της Τράπεζας Πειραιώς στη 
διεύθυνση Λ. Συγγρού, αριθ. 87, Αθήνα, με χρήση αυτοματοποιημένου συστήματος και ειδικά σχεδιασμένου λογισμικού, 
το οποίο διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας και την απουσία ανθρώπινης παρέμβασης. 
9. Από την Κλήρωση θα αναδειχθούν τριάντα δύο (32) νικητές και ενενήντα (90) αναπληρωματικοί (επιλαχόντες). Οι 
τυχεροί νικητές θα κερδίσουν τα Δώρα που περιγράφονται παρακάτω στον όρο 10 (εφεξής τα «Δώρα»).  

10. Οι δύο (2) πρώτοι νικητές που θα αναδείξει η Κλήρωση θα κερδίσουν από ένα γαστρονομικό 3ήμερο 2 ατόμων με 
διαμονή στο "Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία" και δείπνο στα βραβευμένα εστιατόρια “GB Roof Garden” και “CTC”. 
Το κάθε πακέτο δύναται να εξαργυρωθεί έως το τέλος του έτους 2021 υπό την προϋπόθεση ύπαρξης διαθεσιμότητας και 
με εξαίρεση τις ημερομηνίες 25/11, 24/12, 25/12, 31/12, και περιλαμβάνει διαμονή, φαγητό (προκαθορισμένο menu), 
επιπρόσθετες παροχές (ενδεικτικά: εισιτήρια για θέατρο ή πολιτιστικό δρώμενο ή/και spa, που θα επιλεγούν από την 
εταιρεία «ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.» αναλόγως διαθεσιμότητας) και μεταφορές: Α) Από επαρχία σε Αθήνα και επιστροφή 
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(εφόσον απαιτείται), ακτοπλοϊκώς ή αεροπορικώς βάσει διαθεσιμότητας και επιλογής της εταιρείας «ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ 
Α.Ε.». Δεν περιλαμβάνεται ταξιδιωτική ασφάλιση. Β) Από και προς το ξενοδοχείο, εφόσον απαιτείται, ή και το εστιατόριο 

“CTC”. Οι τριάντα (30) επόμενοι νικητές που θα αναδείξει η Κλήρωση θα κερδίσουν από ένα τραπέζι 2 ατόμων με 
προκαθορισμένο menu σε προκαθορισμένο εστιατόριο, κοντά στον τόπο διαμονής του κάθε νικητή, το οποίο θα πρέπει να 
επισκεφθούν έως 20/12/2021 κατόπιν κράτησης. Ειδικότερα, για τα εστιατόρια που λειτουργούν μόνο κατά τη θερινή 
περίοδο, η εξαργύρωση θα μετατεθεί για την επόμενη θερινή περίοδο και έως 15/7/2022.  Το εστιατόριο θα είναι ένα από 
τα Βραβευμένα Εστιατόρια. Για τη διαμονή στο ξενοδοχείο, τις μεταφορές και την πρόσβαση στα εστιατόρια θα ισχύουν 
όλα τα προβλεπόμενα στα σχετικά πρωτόκολλα και τις αποφάσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο λήψης ειδικών 
μέτρων για την πανδημία covid-19. 
11. Κάθε Κάτοχος που συμμετέχει στην Κλήρωση σύμφωνα με τα ανωτέρω δύναται να αναδειχθεί νικητής μόνο μία (1) 
φορά, ανεξαρτήτως του αριθμού συμμετοχών του.  
12. Η αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην Κλήρωση 
και την παραλαβή των Δώρων. Η συμμετοχή των Κατόχων  στον Διαγωνισμό συνεπάγεται και την ανεπιφύλακτη αποδοχή 
των όρων συμμετοχής τους σε αυτόν. 
13. Τα Δώρα που θα κληρωθούν είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Οι νικητές θα 
ειδοποιηθούν τηλεφωνικά από την Τράπεζα μετά την Κλήρωση στον αριθμό τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην Τράπεζα 
και στην εν λόγω επικοινωνία τους με την Τράπεζα θα πρέπει να αποδεχθούν το Δώρο και να δώσουν τη συγκατάθεσή 
τους ώστε η Τράπεζα να διαβιβάσει τα απαραίτητα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τόπο διαμονής και 
τηλέφωνο) στη «ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.» που έχει αναλάβει για λογαριασμό της Τράπεζας, τη διαχείριση των Δώρων 
προκειμένου η τελευταία να επικοινωνήσει με τους νικητές και να τους ενημερώσει σχετικά με τις λεπτομέρειες που 
αφορούν τα Δώρα και τον τρόπο πραγματοποίησης των σχετικών κρατήσεων. Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τα Δώρα 
στο πλαίσιο της παρούσας Κλήρωσης, οι νικητές θα επικοινωνούν με τη “ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.” (στοιχεία επικοινωνίας: 
τηλ. 2107450100, email: athinorama@athinorama.gr). Στην περίπτωση που κάποιος από τους νικητές που θα προκύψει 
από την Κλήρωση αρνηθεί το Δώρο ή αποκλειστεί λόγω μη αποδοχής των όρων συμμετοχής του στην Κλήρωση ή εάν δεν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στην Κλήρωση ή, τέλος, σε περίπτωση αδυναμίας της Τράπεζας να 
επικοινωνήσει μαζί του εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της Κλήρωσης, τη θέση του θα 
καταλαμβάνει ο επόμενος επιλαχών κατά τη σειρά ανάδειξής του στην Κλήρωση. Στην περίπτωση αυτή ο αρχικός νικητής 
χάνει αυτοδικαίως και αυτομάτως το δικαίωμα να αναζητήσει το Δώρο και εν γένει ουδεμία αξίωση διατηρεί έναντι της 
Τράπεζας. 
14. Οι Κάτοχοι αποδέχονται ότι τα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα που θα περιέλθουν νόμιμα στην Τράπεζα στο 
πλαίσιο και για το σκοπό εξυπηρέτησης του Διαγωνισμού και της Κλήρωσης , θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας 
από την Τράπεζα αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό του Διαγωνισμού και της Κλήρωσης. Όσον αφορά τα δικαιώματα 
των υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έναντι της Τράπεζας ως Υπευθύνου Επεξεργασίας ισχύουν τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στο ενημερωτικό έντυπο «Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα» το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων της 
Κλήρωσης.  
15. Οι Κάτοχοι, οι οποίοι δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Κλήρωση, μπορούν να το δηλώσουν στην Τράπεζα μέχρι 
και τις 15/10/2021 στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών, στο τηλ.: 210 3288000. 
16. Οι όροι της Κλήρωσης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει 
ή να ακυρώσει την Κλήρωση για σπουδαίο λόγο, ή για λόγους ανωτέρας βίας, ή να αντικαταστήσει τα Δώρα με άλλα ίσης 
αξίας, ή να μεταθέσει τις ημερομηνίες εξαργύρωσης, ή και να μεταβάλλει οποιοδήποτε όρο εκ των παρόντων 
οποτεδήποτε, αφού δημοσιεύσει τις μεταβολές αυτές με κάθε πρόσφορο μέσο, περιλαμβανομένης και της ανακοίνωσης 
δια του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της. Σε κάθε τέτοια περίπτωση οι 
συμμετέχοντες στην Κλήρωση δεν αποκτούν για τον λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη 
αξίωση από την Τράπεζα. 
17. Η Τράπεζα, ή οι διευθυντές, ή στελέχη, ή οι υπάλληλοι αυτής, δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οποιοδήποτε 
νομικό, ή πραγματικό, ελάττωμα υπάρχει ή παρουσιαστεί στα Δώρα, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.  
18. Εάν οποιοσδήποτε όρος εκ των παρόντων κριθεί παράνομος ή ανεφάρμοστος δεν θα επηρεάζεται η διατήρηση σε 
πλήρη ισχύ και η εφαρμογή των υπόλοιπων όρων. 
19. Οι ανωτέρω όροι συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά ήθελε ανακύψει ως προς την 
ερμηνεία, ή την εφαρμογή των ανωτέρω όρων, αρμόδια να επιληφθούν ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. 
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