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ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

 
 

1. Η ΕΛΕΠΑΠ, Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων 
Προσώπων, www.elepap.gr, διενεργεί Λαχειοφόρο Αγορά για τη στήριξη 
του έργου της, με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Εργασίας 
και Οικονομικών με Αρ. Πρωτ. Δ14/30761/292, 22 Σεπτεμβρίου 2020 
 

2. Θα διατεθούν συνολικά 193.280 λαχνοί, προς €1 ο καθένας. 

 

3. Πρώτο μεγάλο δώρο, ένα αυτοκίνητο ΤΟΥΟΤΑ AYGO και πολλά πλούσια 
δώρα. 

 

4. Στην αγορά λαχνών μπορούν να συμμετέχουν άπαντες ,ανεξαρτήτου 
ηλικίας και ιδιότητας , σε Ελλάδα και εξωτερικό. 

 

5. Η διάθεση των λαχνών γίνεται από τα γραφεία της ΕΛΕΠΑΠ, Κόνωνος 16 
στο Παγκράτι, τηλ: 210 7251121, αλλά και ηλεκτρονικά μέσα από την 
πλατφόρμα: https://elepap.gr/i-drasis-mas/drastiriotites/lachioforos/. 

 

6. Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή στην κλήρωση, οι συμμετέχοντες θα 
πρέπει να έχουν στην κατοχή τους το απόκομμα του λαχνού που έχουν 
αγοράσει, φροντίζοντας στο στέλεχος που μένει στην ΕΛΕΠΑΠ, να έχουν 
γράψει σωστά το ονοματεπώνυμό τους, τηλέφωνο ή email. 
 

7. Στην περίπτωση που έχουν αγοράσει ηλεκτρονικά τους λαχνούς τους, 
αρκεί να έχουν επιδείξουν το επιβεβαιωτικό email με τα νούμερα των 
λαχνών που έχουν λάβει. 
 

 
8. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, παρουσία 

συμβολαιογράφου, στα γραφεία της ΕΛΕΠΑΠ, Κόνωνος 16, 116 34 Αθήνα, 
την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021. 

 

9. Την κλήρωση μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι από τους 
συμμετέχοντες το επιθυμούν. 

 

http://www.elepap.gr/
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10. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν συνολικά 181 τυχεροί. 

 

11. Σε κάθε τυχερό νούμερο, αντιστοιχεί μόνο ένα δώρο. 

 

12. Αλλαγές στα δώρα των τυχερών λαχνών δεν είναι δυνατόν να γίνουν. 

 

13. Τα δώρα των τυχερών λαχνών δεν εξαργυρώνονται. 

 

14. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα αναρτηθούν την ίδια ημέρα στο site 
της ΕΛΕΠΑΠ, www.elepap.gr, καθώς και στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ , 
στο φύλλο της Πέμπτης 14 Ιανουαρίου 2021. 
 

 
15. Οι τυχεροί θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά, ανάλογα με τα 

στοιχεία που έχουν δώσει, μέσα σε διάστημα 15 ημερών από την 
ημερομηνία της κλήρωσης. 

 

16. Για την παραλαβή των δώρων τους, είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν 
στην ΕΛΕΠΑΠ, το απόκομμα του τυχερού λαχνού, ή την γραπτή 
επιβεβαίωση που έχουν λάβει στην περίπτωση της ηλεκτρονικής αγοράς 
των λαχνών, μαζί με την αστυνομική τους ταυτότητα. 
Για τα δώρα που η αξία τους ξεπερνά τα €1.000, υποχρεούνται να 

γνωστοποιήσουν επιπλέον στοιχεία τους , όπως το Α.Φ.Μ τους και η ΔΟΥ 

στην οποία ανήκουν. 

 

17. Για τα δώρα που η αξία τους ξεπερνά τα €1.000 , οι τυχεροί είναι 
υποχρεωμένοι για την παραλαβή του δώρου τους, να εξοφλήσουν πρώτα 
στην εφορία το φόρο που τους αναλογεί. 
 

18. Σε περίπτωση που δεν μπορούν οι ίδιοι να παραλάβουν το δώρο τους, 
μπορούν να στείλουν εκπρόσωπό τους με απλή εξουσιοδότηση και 
αντίγραφα των ως άνω εγγράφων, αφού προηγουμένως έχουν φροντίσει 
να ενημερώσουν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά την υπεύθυνη γραμματεία 
στην ΕΛΕΠΑΠ: laxnos@elepap.gr & 210 7251121. 
 

19. Για αποστολή των δώρων ο τυχερός επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής. 
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20. Η παραλαβή των δώρων των τυχερών , πρέπει να γίνεται μέσα σε 
διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης της λαχειοφόρου 
αγοράς. Μετά το πέρας των έξι μηνών και αφού έχει βεβαίως ειδοποιηθεί 
ο τυχερός, το δώρο περνά στην κυριότητα της ΕΛΕΠΑΠ, που θα το 
αξιοποιήσει, όπως εκείνη θεωρεί χρήσιμο για τις εργασίες της. 
 

21. Σε περίπτωση που ο τυχερός δεν επιθυμεί να παραλάβει το δώρο του, θα 
πρέπει να στείλει γραπτώς την παραίτησή του από το δικαίωμα αυτό, στο 
email: laxnos@elepap.gr.  Το δώρο του στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί με 
τον τρόπο που η εταιρία θα κρίνει ότι είναι χρήσιμο για τις εργασίες της. 
 

22. Η συμμετοχή  στη λαχειοφόρο αγορά, προϋποθέτει και συνεπάγεται την 
ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος.  
 

23. Ο χρήστης με τη συμμετοχή του στην κλήρωση, παρέχει στην ΕΛΕΠΑΠ, την 
ανέκκλητη συναίνεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εν λόγω 
κλήρωσης, καθώς και αναγνωρίζει αποδέχεται και συναινεί στην 
επεξεργασία των δεδομένων του, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. 
 

24. Τα έσοδα της λαχειοφόρου αγοράς της ΕΛΕΠΑΠ, αξιοποιούνται για τη 
στήριξη των σύγχρονων θεραπευτικών και εκπαιδευτικών 
αποκαταστασιακών προγραμμάτων που εφαρμόζει καθημερινά,  για 
ακόμα περισσότερα «Βήματα Ζωής», Βήματα Μπροστά για περισσότερα 
από 1.000 βρέφη παιδιά και ενήλικες , με αναπηρία, σε όλη την Ελλάδα. 

 
 
 
 
 
 


