
 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ ΑΓΟΡΑΣ  

ΣΕΟ 2020 

------------------ 

1. Το μη κερδοσκοπικό σωματείο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΣΩΜΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ» (Σ.Ε.Ο.) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός 

Ξενοφώντος αριθμός 10, με Α.Φ.Μ. 090061862, Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, 

προκηρύσσει και διοργανώνει με αποκλειστική του επιμέλεια και ευθύνη, 

Λαχειοφόρο Αγορά, που θα λάβει χώρα κατά το χρονικό διάστημα από 

01/09/2020 έως τις 31/12/2020, με σκοπό την ενίσχυση των σκοπών και των 

στόχων του. 

2. Οι λαχνοί θα διατίθενται από μέλη του Σ.Ε.Ο. ανά την Ελλάδα στα Τοπικά 

Τμήματα που λειτουργούν σε διάφορους Νομούς της χώρας τόσο σε έγχαρτη 

όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. 

3. Στη Λαχειοφόρο Αγορά δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι 

Ελλάδας, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Σε 

διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εάν δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της 

ηλικίας τους, θα κληθούν, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο, να έχουν την γραπτή 

έγκριση των γονέων ή κηδεμόνων τους.  

Εξαιρούνται της συμμετοχής, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι 

εργαζόμενοι του Σ.Ε.Ο., καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς πρώτου 

βαθμού των ανωτέρω.  

4. Για την συμμετοχή στην ως άνω λαχειοφόρο αγορά, οι επιθυμούντες να 

συμμετέχουν αγοράζουν λαχνό/λαχνούς αξίας ευρώ τριών (3,00) έκαστος. 

Λαχνοί προς διάθεση θα ευρίσκονται στα κεντρικά γραφεία του Σώματος 

Ελληνικού Οδηγισμού στην Αθήνα, οδός Ξενοφώντος αριθμός 10 (1ος 

όροφος) έως 31/12/2020 και ώρες λειτουργίας των γραφείων. Λαχνοί επίσης 

θα διατίθενται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Σώματος Ελληνικού 

Οδηγισμού (www.seo.gr) καθώς και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
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5.  Οι όροι του διαγωνισμού, καθώς και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 

της κληρώσεως θα αναρτηθούν στον επίσημο ιστότοπο του Σωματείου 

(www.seo.gr) σε εμφανές σημείο για 6 μήνες και σε κάθε περίπτωση για 

διάρκεια, όπως ορίζεται από το νόμο. Επίσης, οι τυχεροί αριθμοί θα 

δημοσιευθούν στις 27/01/2021 στο φύλλο της εφημερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» 

και σε κάθε άλλο μέσο μαζικής επικοινωνίας, αν προβλέπεται στη σχετική 

νομοθεσία και όπως υποδειχθεί σχετικώς. 

6. Θα αναδειχθούν δεκαέξι (16) νικητές και δεκαέξι (16) αναπληρωματικοί 

αυτών. 

7. Τα δώρα της κλήρωσης είναι τα εξής δεκαέξι (16): 

 1ος Λαχνός : Αυτοκίνητο μάρκας Peugeot 208 AMFO-5P,  1.200 cc, 

έκδοση 1.2 Pure Tech 82 ACTIVE 5P  Χρώμα: ΛΕΥΚΟ.  

 2ος Λαχνός : Ταξείδι στην Ρόδο, 2 ατόμων για 5 ημέρες (διαμονή και 

καμπίνα πλοίου) 

 3ος Λαχνός :  Ηλεκτρικό Πατίνι URBANGLIDE RIDE 80XL PRO 

  4ος Λαχνός : Laptop NB ASUS, X412DA-EK25T R3-3200U/4/128 

 5ος Λαχνός :  Δωροεπιταγή € 600 για ψώνια από τον ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 

 6ος Λαχνός : Επίχρυσο μενταγιόν και βραχιόλι 925ο 

 7ος -16ος Λαχνός : 10 boxes με βιβλία και συλλεκτικά κόμικς για μικρούς 

και μεγάλους.  

Αυτονόητο είναι, ότι ο πρώτος νικητής θα κερδίσει το δώρο που αντιστοιχεί 

στον πρώτο λαχνό (αυτοκίνητο), ο δεύτερος το δώρο που αντιστοιχεί στον 

δεύτερο λαχνό (Ταξείδι), ο τρίτος  το δώρο που αντιστοιχεί στον τρίτο λαχνό 

(ηλεκτρικό πατίνι), κ.ο.κ. 

8. Απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. για τα έσοδα της εν λόγω λαχειοφόρου,  

χορηγείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ιη΄ του άρθρου 22 του 

ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύει, με την αρ. πρωτ. 14590/2020 

απόφαση της Δ΄ΔΟΥ Αθηνών. 
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9. Ο διοργανωτής δικαιούται να μεταβάλει οιονδήποτε όρο της λαχειοφόρου 

αγοράς, να ακυρώσει αυτήν ή να παρατείνει τη διάρκειά της, κατά τη διάρκειά 

της, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση του οργάνου 

διοίκησης. 

10. Οι συμμετέχοντες στη λαχειοφόρο αγορά παρέχουν την συγκατάθεσή 

τους και εξουσιοδότηση στο Σ.Ε.Ο. με την συμμετοχή τους και μόνον, για την 

προβολή της λαχειοφόρου και των αποτελεσμάτων της μέσω ραδιοφώνου, 

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

INTERNET.  

11. Τυχόν αναλογούντες φόροι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που 

επιβαρύνουν τον δικαιούχο του δώρου/επάθλου, κατά περίπτωση, 

υποχρεούνται να καταβληθούν στο Σ.Ε.Ο. από αυτόν, προκειμένου να 

αποδοθούν στο Δημόσιο.    

12. Δικαιούχοι των δώρων είναι οι κάτοχοι των νικητήριων λαχνών. Η 

απόδοση των δώρων γίνεται στους νικητές με την προσκόμιση των λαχνών 

που κληρώθηκαν είτε ως αποκόμματα από στέλεχος, είτε ως εκτύπωση 

ηλεκτρονικώς αγορασθέντος λαχνού από το διαδίκτυο. 

13. Σε περίπτωση μη εμφάνισης νικητή για παραλαβή του δώρου, εντός έξι 

(6) μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης, ήτοι μέχρι και 23/6/2021, 

δικαιούχος του δώρου είναι ο αναπληρωματικός νικητής. 

14. Σε περίπτωση μη εμφάνισης νικητών ή αναπληρωματικών νικητών για 

κάποιον ή κάποιους λαχνούς, τα δώρα παραμένουν στην κυριότητα του 

Σ.Ε.Ο., εφόσον έχουν περιέλθει σε αυτήν.   

15. Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία που δεν θα επιλυθεί φιλικά κατά τη 

διαδικασία του ως άνω όρου 10, θα επιλύεται με διαμεσολάβηση.  
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16. Πληροφορίες για την εν γένει διαδικασία του διαγωνισμού βρίσκονται στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση project@seo.gr Web www.seo.gr και στα τηλέφωνα 

210 – 3235794, 3236548 fax 210 – 3228104. 

 

17. Η κλήρωση θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στα γραφεία του ΣΕΟ (Ξενοφώντος 

10, Αθήνα) στις 23/01/2020, ημέρα Σάββατο, 12:00 το μεσημέρι, ενώπιον της 

Συμβολαιογράφου Αθηνών κας Ειρήνης Φίλη (Ζωοδόχου Πηγής 3 – 106 78 

ΑΘΗΝΑ ) ή ενώπιον του νομίμου αναπληρωτή της.  

 

 

 

 

Ελένη Γεωργοπούλου 
Πρόεδρος Δ.Σ. 
Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού. 
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