
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ   

«ΕΛΕΤΑΕΝ | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2019» 

 

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού 

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ 

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛΕΤΑΕΝ ΑΜΚΕ), η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι 

με ΑΦΜ 997355504 της ΔΟΥ Χαλανδρίου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (εφεξής 

καλούμενη η «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την εταιρεία «COMSPEQ IT 

SOLUTIONS», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Σπ. Λούη, αρ. 

21, με ΑΦΜ 099083987 της ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται 

(εφεξής καλούμενη η «Διαφημιστική»), προκηρύσσει διαγωνισμό με την 

ενδεικτική ονομασία «ΕΛΕΤΑΕΝ | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ | ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2019» (εφεξής καλούμενος ο «Διαγωνισμός»), ο 

οποίος θα διενεργηθεί μέσω της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας «www.eletaen.gr» 

(εφεξής καλούμενη η «Ιστοσελίδα»). 

 

2. Σκοπός του Διαγωνισμού 

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη μέσω αξιολόγησης από επιτροπή που 

θα ορισθεί από τη Διοργανώτρια τριών (3) νικητών, σε έκαστο των οποίων η 

Διοργανώτρια θα απονείμει το στον όρο 9 του παρόντος προβλεπόμενο Δώρο, 

σύμφωνα με τα ειδικότερα δια του παρόντος διαλαμβανόμενα.   

 

3. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν επαγγελματίες ή/και ερασιτέχνες 

φωτογράφοι που διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο 

έτος (18ο) της ηλικίας τους (εφεξής καλούμενοι «Συμμετέχοντες»).  

 

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε 

προϊόντος ή υπηρεσίας της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής. 

 

5. Διάρκεια του Διαγωνισμού  

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 23 

Απριλίου 2019, ώρα 11:00 έως και τις 28 Μαΐου 2019, ώρα 23:59:59 (εφεξής η 

«Διάρκεια»).  

 

 



6. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό  

i. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 3 και 4 του παρόντος, κατά 

την προορισθείσα Διάρκεια, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να 

συμμετάσχει στο Διαγωνισμό ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:  

a) Επισκέπτεται την Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας www.eletaen.gr και 

συγκεκριμένα την ειδική σελίδα του Διαγωνισμού 

(www.eletaen.gr/photo_contest)  

b) Αποδέχεται τους παρόντες Όρους του Διαγωνισμού. 

c) Συμπληρώνει τα απαραίτητα για τη Συμμετοχή του προσωπικά στοιχεία, 

ως ακολούθως: 

o Όνομα 

o Επώνυμο 

o Τηλέφωνο Επικοινωνίας 

o Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email) 

d) Συμπληρώνει τα απαραίτητα για τη Συμμετοχή του στοιχεία εκάστης 

φωτογραφίας, ως ακολούθως: 

o Θεματική Κατηγορία Φωτογραφίας 

o Τίτλος / Θέμα Φωτογραφίας 

o Σημείο Λήψης της Φωτογραφίας (περιγραφικά) 

o Σημείο Λήψης της Φωτογραφίας (προαιρετικός ορισμός σημείου 

λήψης της φωτογραφίας στο χάρτη) 

o Χρόνος Λήψης Φωτογραφίας 

o Οτιδήποτε άλλο επιθυμεί ο συμμετέχοντας που θεωρεί ότι θα 

βοηθήσει την κριτική επιτροπή 

Ο Συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό με την υποβολή έως και 

πέντε (5) φωτογραφιών. Σε αυτή την περίπτωση τα ανωτέρω βήματα 

(παράγραφος -d- του παρόντος) θα πρέπει να επαναληφθούν για κάθε 

υποβληθείσα φωτογραφία. 

ii. Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, ολοκληρώνεται η υποβολή της 

συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Η υποβολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό κατά τα 

ανωτέρω γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη των Συμμετεχόντων. Τα αρχεία τα 

οποία θα τηρεί η Διαφημιστική, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, 

με τα στοιχεία Συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη 

λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα της 

Διαφημιστικής, καθώς και την εγκυρότητα της συμμετοχής του. 

iii. Η κατά τα ανωτέρω υποβολή της συμμετοχής του κάθε Συμμετέχοντος 

συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και συγκατάθεση του 

http://www.eletaen.gr/
http://www.eletaen.gr/photo_contest


συμμετέχοντος στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων 

σύμφωνα με τους παρόντες όρους.  

iv. Η Διοργανώτρια μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση της, 

οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή 

εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου ή για 

οποιοδήποτε άλλο λόγο που σχετίζεται με το σκοπό της Διοργανώτριας και του 

Διαγωνισμού.  

v. Κάθε Συμμετέχων στο Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα 

χρηστά και συναλλακτικά ήθη και σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού.    

 

7. Θεματικές Κατηγορίες Φωτογραφιών - Συμμετοχών 

Το θέμα της κάθε φωτογραφίας - συμμετοχής πρέπει να έχει άμεση σχέση με τις 

σύγχρονες ανεμογεννήτριες στην Ελλάδα. 

Η κάθε φωτογραφία - συμμετοχή πρέπει να εντάσσεται σε μια από τις ακόλουθες 

θεματικές κατηγορίες: 

• Κατηγορία 1: Η Ανεμογεννήτρια στο τοπίο - το τοπίο της Ανεμογεννήτριας 

• Κατηγορία 2: Ανεμογεννήτριες, Ανάπτυξη και Απασχόληση στην Ελλάδα 

• Κατηγορία 3: Ανεμογεννήτριες στον Ελληνικό χώρο από ψηλά 

(αεροφωτογράφιση) 

 

8. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Φωτογραφιών – Συμμετοχών 

Οι φωτογραφίες που θα υποβληθούν θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες τεχνικές 

προδιαγραφές: 

• jpg format 

• υψηλότερη δυνατή ανάλυση (οδηγός: κάθε φωτογραφία πρέπει να έχει 

τουλάχιστον 2000 pixel στην μικρή της πλευρά και τουλάχιστον 2MB στο 

μέγεθος) 

• Φωτογραφίες με περιθώρια (frames) και υδατογραφήματα (watermarks) δεν 

θα λάβουν μέρος στην τελική αξιολόγηση για την ανάδειξη των νικητών. 

 

9. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

Με την συμμετοχή του και αποστολή των φωτογραφιών, ο Συμμετέχων στο 

Διαγωνισμό παραχωρεί στην Διοργανώτρια και στο σύλλογο με την επωνυμία 

Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας και το διακριτικό τίτλο 

ΕΛΕΤΑΕΝ το μη αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης των φωτογραφιών αυτών, 

σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:  



• Η Διοργανώτρια επιθυμεί να αξιοποιήσει εμπορικά τις εν λόγω φωτογραφίες 

για οποιονδήποτε σκοπό, σε οποιοδήποτε μέσο. Ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά οι φωτογραφίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε άρθρα, εκθέσεις, 

ανακοινώσεις, αφίσες, εκδόσεις ή δραστηριότητες προβολής των σκοπών της. 

• O Συμμετέχων παραχωρεί μη αποκλειστική ανέκκλητη άδεια εμπορικής 

χρήσης του εν λόγω υλικού, για χρονική διάρκεια δεκαπέντε (15) ετών και χωρίς 

κανέναν περιορισμό του αριθμού προβολών της και της μορφής 

αναπαραγωγής της. Επίσης, παραχωρεί και άδεια επεξεργασίας και 

τροποποίησης του αρχικού δημιουργικού αρχείου (της φωτογραφίας). 

• Η Διοργανώτρια δεν θα παραχωρήσει ούτε μεταβιβάσει σε τρίτους το 

υποβαλλόμενο υλικό (φωτογραφίες) πλην του συλλόγου με την επωνυμία 

Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας και το διακριτικό τίτλο 

ΕΛΕΤΑΕΝ. Η Διοργανώτρια δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

αναπαραγωγή του υλικού που πραγματοποιήθηκε χωρίς την άδεια ή τη γνώση 

της (ενδεικτικά, αναπαραγωγή από τρίτους μέσω διαδικτύου) για την οποία δεν 

αναλαμβάνει καμία ευθύνη. 

• Ο Συμμετέχων εγγυάται πως είναι ο δημιουργός ή/και ο  δικαιούχος 

πνευματικών δικαιωμάτων επί των φωτογραφιών που υπέβαλλε με τη 

συμμετοχή του στο Διαγωνισμό. Περαιτέρω, ο Συμμετέχων εγγυάται ότι έκαστη 

φωτογραφία που έχει υποβάλλει στο Διαγωνισμό είναι πρωτότυπη, ότι δεν 

αντιτίθεται στην ελληνική νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, ότι δεν 

προσβάλλει πνευματικά δικαιώματα τρίτων και ότι δεν έχει δυσφημιστικό ή 

αντίθετο προς τα χρηστά ήθη περιεχόμενο.   

• Το περιεχόμενο στο οποίο θα αξιοποιηθεί εμπορικά το παραχωρούμενο υλικό 

από την Διοργανώτρια δεν θα έχει δυσφημιστικό ή αντίθετο προς τα χρηστά 

ήθη περιεχόμενο. 

 

10. Κριτική Επιτροπή  

Στην κριτική επιτροπή που θα αναδείξει τους νικητές, συμμετέχουν οι κάτωθι: 

• Αλέξανδρος Μαραγκός, Filmmaker/Photographer, alexandrosmaragos.com 

• Θοδωρής Παναγούλης, Δημοσιογράφος, energypress.gr 

• Λήδα Κωτσονοπούλου, Καλλιτέχνης, Instagram: @ledart 

• Παναγιώτης Παπασταματίου, Διευθυντής ΕΛΕΤΑΕΝ 

 

 

 

 

https://alexandrosmaragos.com/
http://www.energypress.gr/


11. Κριτήρια Αξιολόγησης 

Η Κριτική Επιτροπή θα αξιολογήσει τις φωτογραφίες βάσει των εξής κριτηρίων:  

• τη δημιουργικότητα 

• το περιεχόμενο και την πρωτοτυπία 

• τη σύνθεση και την τεχνική  

• καθώς και την ιστορία πίσω από τη φωτογραφία σας   

 

12. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού  

i. Μετά το πέρας του Διαγωνισμού και της διαδικασίας υποβολής των συμμετοχών 

κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενα η ορισθείσα επιτροπή θα αναδείξει, κατά την 

κρίση της, τρεις (3) συνολικά νικητές, έναν για κάθε κατηγορία.  

ii. Στην εν λόγω διαδικασία αξιολόγησης για την ανάδειξη των Νικητών θα ληφθεί 

υπόψη το σύνολο των «Έγκυρων Συμμετοχών». Ως «Έγκυρη Συμμετοχή» νοείται 

οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα 

κατωτέρω:  

i. Έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται υπό τον 

όρο 7 ανωτέρω, 

ii. Πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται υπό τον όρο 9 

ανωτέρω, 

iii. Δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας ή/και της 

Διαφημιστικής, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το 

συμμετέχοντα ή τρίτο των συστημάτων της Διοργανώτριας ή/και της 

Διαφημιστικής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του 

συμμετέχοντα ή τρίτου και δεν αντιβαίνει για οποιοδήποτε άλλο λόγο 

στο σκοπό της Διοργανώτριας και του Διαγωνισμού,  

iv. Δεν προσβάλλει τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και είναι σύμφωνη με 

τους όρους του παρόντος Διαγωνισμού, και 

v. Έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της 

Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, εντός του χρονικού 

διαστήματος που ορίζεται στον όρο 6 ανωτέρω. 

 

13. Βραβεία Διαγωνισμού.  

Μεταξύ όλων των συμμετοχών και στις τρεις θεματικές κατηγορίες, θα επιλεγεί η 

καλύτερη φωτογραφία που θα λάβει ως βραβείο χρηματικό έπαθλο οκτακοσίων (€ 

800) ευρώ και ένα μικρό τεχνούργημα επιλογής της Διοργανώτριας. 



Η καλύτερη φωτογραφία, που θα αναδειχθεί κατά την κρίση της επιτροπής, από 

κάθε μια από τις δύο άλλες κατηγορίες (στις οποίες δεν θα ανήκει η νικήτρια 

φωτογραφία) θα λάβει ως βραβείο από ένα μικρό τεχνούργημα επιλογής της 

Διοργανώτριας. 

 

14. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Απόδοση και Παραλαβή των Δώρων 

i.Τα στοιχεία των Νικητών που θα αναδειχθούν από την κριτική επιτροπή ως άνω 

αναφερόμενα και συγκεκριμένα το Ονοματεπώνυμό τους και τα στοιχεία της 

φωτογραφίας με την οποία αναδείχθηκαν Νικητές, θα ανακοινωθούν στην 

Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας πριν την Παγκόσμια Ημέρα Αιολικής Ενέργειας 

(Global Wind Day) 15 Ιουνίου 2019.  

ii. Οι Νικητές θα ενημερωθούν από τη Διοργανώτρια για τη διαδικασία που θα 

πρέπει να ακολουθήσουν για την παραλαβή του Δώρου τους με αποστολή 

ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email), την οποία δήλωσαν 

κατά την υποβολή της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό.  

iii. Οι Νικητές θα καλούνται να επιβεβαιώσουν την αποδοχή του Δώρου, εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων (4) ημερολογιακών ημερών από την 

αποστολή σε αυτούς του ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος. 

iv. Προς τους σκοπούς της απόδοσης των Δώρων στους Νικητές, η Διοργανώτρια 

θα ζητήσει από τους Νικητές και οι Νικητές θα πρέπει να αποστείλουν, κατά τη 

διαδικασία που θα τους υποδειχθεί, απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο 

θα δηλώνουν τα ακόλουθα στοιχεία τους: Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία Γέννησης, 

Διεύθυνση (οδός, αριθμός, περιοχή, ΤΚ), καθώς και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.  

vi. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία των 4 ημερών, 

εντός της οποίας οι Νικητές θα πρέπει να επιβεβαιώσουν την αποδοχή του Δώρου 

τους, δηλαδή σε περίπτωση που κάποιος από τους Νικητές δεν αποδεχθεί το 

Δώρο του ή δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του εντός της 

προαναφερθείσας προθεσμίας, τότε ο συγκεκριμένος Νικητής χάνει το δικαίωμα 

να αποκτήσει το Δώρο του. 

vii. Η παραλαβή των Δώρων από τους Νικητές θα γίνει σε απευθείας συνεννόησή 

τους με τη Διοργανώτρια. Είναι δυνατό η Διοργανώτρια να προσκαλέσει τους 

Νικητές σε τελετή απονομής που πιθανόν οργανωθεί, εντός Αθηνών, στην οποία 

θα μπορούν να προσέλθουν οι Νικητές εφόσον επιθυμούν.  

Για την παραλαβή των Δώρων τους οι Νικητές,  θα πρέπει να επιδείξουν στο 

εντεταλμένο από τη Διοργανώτρια πρόσωπο, το οποίο θα πραγματοποιήσει την 

παράδοση των Δώρων στους Νικητές, το πρωτότυπο Αστυνομικό Δελτίο 

Ταυτότητάς τους, ή άλλο έγγραφο απόδειξης ταυτοπροσωπίας (π.χ. άδεια 



οδήγησης, διαβατήριο) από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι 

προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό (π.χ. ηλικία Νικητή, τόπος διαμονής 

στην Ελλάδα) και να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία τους, καθώς και να 

παραδώσουν συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το ειδικό έντυπο αποδοχής και 

παραλαβής Δώρου, το οποίο θα τους παραδοθεί από το ως άνω πρόσωπο κατά 

την παράδοση του δώρου. Σε αντίθετη περίπτωση, η Διοργανώτρια δύναται να μην 

προχωρήσει στην απόδοση του Δώρου.  

viii. Σε περίπτωση που κάποιος από τους Νικητές δεν αποδεχθεί το Δώρο του ή 

δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του,  χάνεται οριστικά κάθε δικαίωμα επί 

του Δώρου και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας 

ή/και της Διαφημιστικής. Η προσπάθεια ειδοποίησης των Νικητών θα 

αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου 

στελέχους της Διοργανώτριας. 

 

15. Ευθύνη  

i.Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν 

άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των Νικητών λόγω του ότι οι τελευταίοι δεν 

έλαβαν το ως άνω ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση ή δεν 

έλαβαν γνώση του περιεχομένου του μηνύματος λόγω μη ανάγνωσης αυτού ή για 

οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη εάν οι Νικητές 

έχουν αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξουν αδιαφορία ή 

αμέλεια προκειμένου να παραλάβουν το Δώρο τους ή αν τα στοιχεία επικοινωνίας 

και η διεύθυνση που έχουν δηλώσει δεν είναι ορθά ή αν η συμμετοχή τους 

ακυρωθεί ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στον 

Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές οι Νικητές χάνουν κάθε δικαίωμα, απαίτηση 

ή αξίωσή τους επί του Δώρου, το οποίο παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας, 

η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να 

διαχειριστεί το μη αποδοθέν Δώρο κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της 

ευχέρεια.  

ii. Τα Δώρα που θα αποδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία το 

Διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του 

πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά 

ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας ή/και της 

Διαφημιστικής. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της Διοργανώτριας ή/και της 

Διαφημιστικής περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους τελούμενες από 

δόλο ή βαριά αμέλεια και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή 



παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα 

ανωτέρας βίας. 

iii. Η Διοργανώτρια θα ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τη διάθεση του 

συγκεκριμένου αριθμού Δώρων που προβλέπεται στον όρο 13 ανωτέρω. Εφ’ όσον 

διατεθεί το σύνολο των Δώρων, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται προς οποιονδήποτε 

τρίτο, συμπεριλαμβανομένων και των Νικητών του Διαγωνισμού για παροχή 

επιπρόσθετων δώρων, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. 

iv. Οι Συμμετέχοντες που επισκέπτονται την Ιστοσελίδα και χρησιμοποιούν τις 

εφαρμογές της και γενικότερα τις δυνατότητες που δίδει, δεν θα πρέπει να 

προσβάλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα 

δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας 

περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου. Η 

Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να αποκλείουν την 

ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου και παράνομου περιεχομένου στην Ιστοσελίδα 

χωρίς προειδοποίηση καθώς επίσης και να αναφέρουν το ζήτημα στις αρμόδιες 

αρχές. 

v. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο 

διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται 

στην περίπτωση που, για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο, είναι αδύνατη η λήψη και 

καταχώρηση συμμετοχής κάποιου διαγωνιζόμενου στο σύστημα της Ιστοσελίδας. 

H Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για 

λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, 

προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online 

συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων 

υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης 

διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή 

σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, 

διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, 

κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) 

καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στο 

πλαίσιο του Διαγωνισμού. 

vi. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή χρήστης του Διαγωνισμού 

παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα 

ή λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και η 

Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. 

vii. H Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την 

εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσουν οποιονδήποτε Συμμετέχοντα 



επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η 

συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, η Διοργανώτρια 

ή/και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν οποτεδήποτε τη 

συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσουν 

την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, καθ’ 

οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνουν ότι η 

συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή 

καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, 

την ελληνική νομοθεσία, γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το 

πνεύμα του Διαγωνισμού, καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ 

οιονδήποτε τους όρους του. 

viii. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική πέραν των ρητά αναφερομένων στο 

παρόν, δεν καλύπτουν καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο 

πρόσωπο των Νικητών για την παραλαβή του Δώρου τους, αλλά και στο πρόσωπο 

των Συμμετεχόντων κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω. 

 

16. Προσωπικά Δεδομένα 

i. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική θα τηρήσει 

αρχείο με τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: 

(1) των Συμμετεχόντων: Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο, email 

(2) των Νικητών που θα αποδεχθούν το Δώρο (α) ονοματεπώνυμο, (β) email, (γ) 

ημερομηνία γέννησης, (δ) αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, (ε) διεύθυνση, (ε) άλλα 

στοιχεία που εμπεριέχονται στα έγγραφα ταυτοπροσωπίας που δύναται να 

υποδεικνύονται κατά τα ανωτέρω από τη Διοργανώτρια προς τους σκοπούς 

επιβεβαίωσης της ταυτοπροσωπίας των Νικητών για την παραλαβή των Δώρων. 

Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της 

διενέργειας του Διαγωνισμού,  αλλά και της εν γένει χρήσης/εκμετάλλευσης του 

υλικού που θα προκύψει στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους 

παρόντες όρους. 

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων και των Νικητών 

βασίζεται στην συγκατάθεσή τους, την οποία μπορούν να ανακαλέσουν ανά πάσα 

στιγμή ελεύθερα αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη 

διεύθυνση info@eletaen.gr. Σε περίπτωση ανάκλησης της εν λόγω συγκατάθεσης, 

η Διαφημιστική ή/και η Διοργανώτρια δεν θα είναι σε θέση να επεξεργαστεί την 

συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό και συνεπώς η συμμετοχή τους θα ακυρώνεται. 

Τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσης εκ μέρους των Συμμετεχόντων ή/και των 
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Νικητών δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την 

ανάκληση.  

ii. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων και των Νικητών 

θα είναι κατ’ αρχήν μόνο τα αρμοδίως εξουσιοδοτημένα στελέχη της 

Διοργανώτριας που είναι επιφορτισμένα με καθήκοντα για τη διεξαγωγή του 

Διαγωνισμού, καθώς επίσης και οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της 

Διαφημιστικής, οι οποίοι ομοίως είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για τη 

διεξαγωγή του Διαγωνισμού και οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό της 

Διοργανώτριας. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες 

της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική 

ενδέχεται να αξιοποιήσουν υπηρεσίες τρίτων μερών, στους οποίους θα 

κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών, 

όπως, ενδεικτικά, εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής ή και εντεταλμένα 

από τη Διοργανώτρια πρόσωπα για την παράδοση των Δώρων (για τα στοιχεία 

των Νικητών που έχουν αποδεχθεί το Δώρο) και οι οποίοι θα τα επεξεργαστούν 

για λογαριασμό τους ή και για το σκοπό της παράδοσης των Δώρων στους Νικητές.  

iii. Κατ’ εξαίρεση η Διοργανώτρια δύναται να γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα 

των Συμμετεχόντων και των Νικητών σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των 

αρμόδιων αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του 

νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό, ή υποχρεωθεί δυνάμει απόφασης/ 

παραγγελίας δικαστικής αρχής.  

iv. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών θα παραμένουν 

και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν 

θα διαβιβάζονται σε προορισμούς εκτός του Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

v. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών θα τηρηθούν για 

όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού 

και θα καταστρέφονται εντός έξι (6) μηνών μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. 

vi. Οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές έχουν το δικαίωμα κατόπιν αιτήματός τους 

αφ’ενός να ενημερωθούν για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά τους δεδομένα 

υφίστανται επεξεργασία και αφ’ετέρου να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά 

με την επεξεργασία. Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την διόρθωση των 

ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων. Επίσης, εφ’όσον συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις του νόμου, έχουν το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού 

της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας και το δικαίωμα εναντίωσης της 

επεξεργασίας. 

vii. Τέλος, οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές έχουν το δικαίωμα υποβολής 

καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 



(Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) εφόσον κρίνουν ότι η επεξεργασία των 

προσωπικών τους δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.  

viii. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών 

τους δεδομένων, τα ανωτέρω δικαιώματά τους καθώς και για την άσκηση αυτών, 

συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της συγκατάθεσής τους, οι Συμμετέχοντες 

και οι Νικητές μπορούν να απευθύνονται εγγράφως στη Διοργανώτρια, 

αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση  

info@eltaen.gr. 

 

17. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων.  

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει το Διαγωνισμό ή/και να 

μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και να τροποποιήσει οποιονδήποτε 

άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου διεξαγωγής του Διαγωνισμού, 

της Διάρκειάς του και των Δώρων που παρέχονται στο πλαίσιο του. Οι μεταβολές 

αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό μέσω της Ιστοσελίδας με ημερομηνία ισχύος 

της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λπ. την ημερομηνία της σχετικής 

γνωστοποίησης. Η Διοργανώτρια μπορεί, επίσης, να διακόψει ή να ακυρώσει το 

Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας 

ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη 

φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε 

ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές δεν αποκτούν 

οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ή/και της 

Διαφημιστικής ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του 

Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής ή 

ματαίωσης. 

 

18. Αποδοχή των όρων 

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή (α) όλων 

των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, και (β) των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας 

και τη συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, 

απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής.  

 

19. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω 

στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της 

Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής. 
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20. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία 

Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το 

Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει, υπόκειται στην αποκλειστική 

αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Αθηνών. 

 

21. Οι παρόντες όροι συμμετοχής βρίσκονται στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου 

μέσω της της Διοργανώτριας www.eletaen.gr. 

 

Για τη Διοργανώτρια 

 

 

 

http://eletaen.gr/wp-content/uploads/2019/04/photo_contest_terms2019.pdf

