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ΟΡΟΙ  ΚΛΗΡΩΣΗΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΛΩΝ  

1. Η ανώνυμη εταιρία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος Μονοπρόσωπη Α.Ε.», που εδρεύει στην Καλλιθέα, Λεωφόρος Συγγρού 364, (Α.Φ.Μ. 
998092132, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά) (εφεξής η «ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ»), στο πλαίσιο της λειτουργίας του 
Προγράμματος Μελών του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (εφεξής «Πρόγραμμα 
Μελών»), διοργανώνει κλήρωση για την ανάδειξη πέντε (5) νικητών (εφεξής «Κλήρωση»), η οποία  
θα διέπεται από τους παρόντες όρους (στο εξής οι «Όροι»).  

2. Οι Όροι, όπως εκάστοτε ισχύουν, θα είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ 
«www.snfcc.org» (εφεξής ο «Ιστότοπος»). 

3. Δικαίωμα συμμετοχής στην Κλήρωση έχουν τα  φυσικά πρόσωπα που πληρούν σωρευτικά τις 
ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:  

3.1  έχουν ενεργή συνδρομή ως Μέλη του Προγράμματος Μελών (Member, Young, Senior και Family) 
την 28.02.2022,  και 

3.2 έχουν ενεργή συνδρομή την ημερομηνία διενέργειας της Κλήρωσης. 

Διευκρινίζεται ότι αναφορικά με την κατηγορία συνδρομής Family, στην Κλήρωση θα συμμετάσχει 
αποκλειστικά και μόνο το πρωτεύον Μέλος της συνδρομής.  

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στην Κλήρωση κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στον παρόντα όρο 
συμμετέχουν αυτομάτως στην Κλήρωση, χωρίς να απαιτείται οιαδήποτε άλλη ενέργεια. 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στην Κλήρωση έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν τη συμμετοχή τους στην 
Κλήρωση, με σχετική έγγραφη δήλωσή τους προς την ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ (είτε στη διεύθυνση Καλλιθέα, 
Λεωφόρος Συγγρού 364,ΤΚ: 17674, είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 
members@snfcc.org) το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της Κλήρωσης, 
αλλιώς θα θεωρείται ότι έχουν αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τη συμμετοχή τους σε αυτήν σύμφωνα με 
τους παρόντες Όρους, ως εκάστοτε ισχύουν. 

4. Η Κλήρωση θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ, παρουσία συμβολαιογράφου, σε 
ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στον Ιστότοπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ. 
Στην Κλήρωση θα αναδειχθούν πέντε (5) νικητές, κάθε ένας εκ των οποίων κερδίζει: 

α) Μία (1) διπλή πρόσκληση για συγκεκριμένες παραστάσεις της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε στην Αίθουσα Σταύρος 
Νιάρχος και στον Θόλο. Η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ θα καθορίσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια σε 
ποιες παραστάσεις θα δύναται να χρησιμοποιηθεί η διπλή πρόσκληση. 
 
β) Μία (1) διπλή πρόσκληση για επιλεγμένες παραστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (εφεξής 
«ΕΛΣ»). Η ΕΛΣ θα καθορίσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια σε ποιες παραστάσεις θα 
δύναται να χρησιμοποιηθεί η διπλή πρόσκληση. 
 
γ) Ένα (1) πακέτο με εκδόσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (εφεξής «ΕΒΕ»). Η ΕΒΕ θα 
καθορίσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια τις εκδόσεις που θα περιληφθούν στο εν λόγω 
πακέτο. 
 
Στην Κλήρωση θα κληρωθούν και πέντε (5) αναπληρωτές νικητές. 
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5. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα και προσωπικά, και δεν δύνανται να εξαργυρωθούν σε χρήματα, ούτε 
να ανταλλαχθούν με άλλα, ακόμα και αν είναι ίσης αξίας.  
 
6. Νικητές: Τα ονοματεπώνυμα των νικητών θα αναρτηθούν μετά την ολοκλήρωση της Κλήρωσης 
στον Ιστότοπο της ΚΠΙΣΝ Α.Ε. απ’ όπου μπορούν οι συμμετέχοντες να λάβουν γνώση του 
αποτελέσματος της Κλήρωσης.  
Έκαστος νικητής  δύναται να χρησιμοποιήσει/παραλάβει τα δώρα εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
ενός έτους που εκκινεί από την ημερομηνία διενέργειας της Κλήρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι κατά 
την ημερομηνία παραλαβής/ χρήσης των δώρων έχει ενεργή συνδρομή στο Πρόγραμμα Μελών. 
 
Σε περίπτωση που νικητής κατοικεί σε περιοχή εκτός Αττικής, το κόστος αποστολής των εκδόσεων 
της ΕΒΕ θα το καλύψει η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ. 
 
Οι νικητές θα ειδοποιηθούν από την ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ τηλεφωνικά και μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή/ανανέωση/ενεργοποίηση 
συνδρομής-δώρου) εντός 7 ημερών από την ημερομηνία της Κλήρωσης και θα πρέπει να δηλώσουν 
προς την ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τα δώρα κατά τα οριζόμενα στους παρόντες 
Όρους. 
 
Εάν κάποιος νικητής δεν αποδεχθεί τα δώρα κατά τα οριζόμενα στους Όρους, ή δεν καταστεί δυνατή 
η επικοινωνία μαζί του κατά τα ανωτέρω σε χρονικό διάστημα 14 ημερών από την ημερομηνία της 
Κλήρωσης ή αποδειχθεί ότι η συμμετοχή του ήταν άκυρη, χάνει το δικαίωμά του στη λήψη των 
δώρων και στη θέση του υπεισέρχεται ο πρώτος κ.ο.κ., κατά τη σειρά της κλήρωσής του/τους, 
αναπληρωματικός/αναπληρωματικοί, ο οποίος/οι οποίοι θα ειδοποιηθεί/ειδοποιηθούν και 
αυτός/αυτοί από την ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ κατά τα ανωτέρω οριζόμενα στον παρόντα όρο. 
 
Η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ δεν ευθύνεται σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η προσπάθεια επικοινωνίας 
με τους νικητές και τους αναπληρωματικούς νικητές για την γνωστοποίηση του αποτελέσματος της 
Κλήρωσης αποβεί άκαρπη.  
 
Ρητά διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο νικητής που έχει αποδεχτεί τη λήψη των δώρων 
σύμφωνα με τους Όρους δεν χρησιμοποιήσει ή δεν παραλάβει εμπρόθεσμα δώρο για οποιονδήποτε 
λόγο κατά τα οριζόμενα στους Όρους - ακόμα και εξαιτίας ανωτέρας βίας -, θα απωλέσει κάθε 
δικαίωμά του στη διεκδίκηση του δώρου, το οποίο χάνεται οριστικά για τον συγκεκριμένο νικητή.  
 
7.  Η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιοδήποτε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα 
υπάρχει ή παρουσιαστεί στα δώρα. Η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη, ποινική ή αστική, προς 
οποιονδήποτε τυχερό ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για 
οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με 
τα δώρα, τη χρήση των δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
 
8. Η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης φωτογραφιών ή υλικού βίντεο σχετικά με την 
παραλαβή του επάθλου από τον νικητή, για διαφημιστικούς λόγους, χωρίς δικαίωμα αμοιβής και/ή 
αποζημίωσης του νικητή.  
 
9. Η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες Όρους, ενδεικτικώς να 
τροποποιήσει τα δώρα κ.ά., για οποιονδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, κατόπιν δημοσίευσης σχετικής 
ανακοίνωσης στον Ιστότοπο.  
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Επιπροσθέτως, η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ δικαιούται να ακυρώσει, διακόψει ή μεταθέσει χρονικά την Κλήρωση, 
για οποιονδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, κατόπιν δημοσίευσης σχετικής ανακοίνωσης στον 
Ιστότοπο.  
 
Στις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω στον παρόντα όρο οι δικαιούμενοι να συμμετάσχουν 
στην Κλήρωση δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ, ούτε νομιμοποιούνται ή 
δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση της Κλήρωσης ή οποιαδήποτε αποζημίωση. 
Αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή, η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση 
έναντι των δικαιούμενων να συμμετέχουν στην Κλήρωση.  
 
10. Η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ θα επικοινωνεί με τους νικητές της Κλήρωσης όταν θα δημοσιοποιείται το 
πρόγραμμα παραστάσεων της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ και της ΕΛΣ καθώς και όταν είναι έτοιμα προς παραλαβή 
τα πακέτα εκδόσεων της ΕΒΕ. Αναφορικά με τις προσκλήσεις για παραστάσεις της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ και της 
ΕΛΣ, έκαστος νικητής θα πρέπει να ενημερώνει το Πρόγραμμα Μελών ότι επιθυμεί να 
χρησιμοποιήσει την πρόσκληση εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος πριν την παράσταση, το 
οποίο θα ορίζεται από την ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ. 
 
Για τυχόν ακυρώσεις παραστάσεων, οι νικητές θα ενημερώνονται από τον εκάστοτε οργανισμό.  

11. Προσωπικά Δεδομένα: Η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ θα κοινοποιήσει το ονοματεπώνυμο των νικητών και τα 
στοιχεία επικοινωνίας τους (email, τηλέφωνο) στην ΕΛΣ, προκειμένου η ΕΛΣ να επικοινωνήσει μαζί 
τους για τη χρήση της διπλής πρόσκλησης σε παραστάσεις της ΕΛΣ. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα όσα 
ορίζονται στους Όρους Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μελών τους οποίους μπορείτε να εντοπίσετε και 
εδώ.  

12. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, 
παύει να ισχύει και δεν επηρεάζεται η νομιμότητα, ισχύς και η εφαρμογή των λοιπών όρων. 
 
13. Τυχόν καθυστέρηση από την ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ άσκησης των δικαιωμάτων της δε θα σημαίνει και 
παραίτηση της από αυτά.   
 
14. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Τυχόν διαφορές που προκύψουν, οι οποίες 
δεν θα επιλυθούν εξωδικαστικά, θα υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της 
Αθήνας. 
 
 

https://www.snfcc.org/melh/oroi-symmetohis-sto-programma-melon-kpisn?lang=el

