
 
 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

«Ένας  χρόνος  στο Μουσείο» 

 

 

1. Διοργανωτής Διαγωνισμού 

Το κοινωφελές Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Ίδρυμα με την επωνυμία «Ίδρυμα 

Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή», που εδρεύει στη Χώρα Άνδρου Κυκλάδων και διατηρεί 

υποκ/μα στην Αθήνα, επί της οδού Ερατοσθένους αριθ. 13 τκ 11635, με ΑΦΜ 090114626 - 

ΔΟΥ Παλλήνης (εφεξής καλούμενο χάριν συντομίας ο «Διοργανωτής»), διοργανώνει 

διαγωνισμό με την ονομασία «Ένας  χρόνος  στο Μουσείο» (εφεξής καλούμενος χάριν 

συντομίας o «Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι 

«Όροι»), οι οποίοι βρίσκονται κατατεθειμένοι στο συμβολαιογράφο Αθηνών, κ. Αλέξιο-

Δημήτριο Φωτόπουλο (οδός Ζαλοκώστα αριθ. 6, Αθήνα τκ 10671, τηλ. 210 3387600), και θα 

είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού στο 

διαδικτυακό τόπο www.goulandris.gr (εφεξής καλούμενος ως «Διαδικτυακός Τόπος»).  

Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει, με δικά του έξοδα, 

ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού, όπως αυτοί είναι κατατεθειμένοι στον 

παραπάνω Συμβολαιογράφο. Σκοπός των Όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής 

στον Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών 

στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού.  

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες Όρους 

κατά την απόλυτη κρίση του, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει τον 

Διαγωνισμό για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με σχετική δημοσίευση - ανάρτηση στον 

Δικτυακό Τόπο, καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα δώρα/έπαθλα με άλλα ίσης αξίας αυτού 

κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού ή μετά τη λήξη του. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι 

δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει ούτε υπέχει οποιαδήποτε 

ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων. 

 

2. Διάρκεια Διαγωνισμού 

 Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού καθορίζεται ως εξής: αρχίζει από την 4/10/2020 

και ώρα 10:00 Ελλάδος και λήγει την 4/10/2020 και ώρα 19:30 Ελλάδος (εφεξής η 

«Διάρκεια»).  

 Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ή μετά από τυχόν σύντμηση 

της χρονικής διάρκειάς του, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες 

θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον 

οποιονδήποτε. Στην περίπτωση αυτή, γίνεται αποδεκτό ανέκκλητα ότι κανείς δεν αποκτά 

http://www.goulandris.gr/


 
 

δικαίωμα ή απαίτηση κατά του Διοργανωτή ούτε νομιμοποιείται να ζητήσει είτε τη συνέχιση 

του λήξαντος Διαγωνισμού, είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων είτε οιαδήποτε 

περαιτέρω αποζημίωση. 

  

3. Δικαίωμα Συμμετοχής – Διαδικασία 

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι επισκεφθούν το Διαδικτυακό 

Τόπο και προβούν σε ηλεκτρονική προκράτηση εισιτηρίου (ελεύθερη είσοδος) προκειμένου 

να επισκεφτούν το μουσείο του Διοργανωτή στην Αθήνα (Ερατοσθένους 13 – 11635 Αθήνα) 

την 4/10/2020 με αφορμή τον εορτασμό του πρώτου έτους λειτουργίας του Μουσείου (εφεξής 

ο «Συμμετέχων»). Η ολοκλήρωση και επιβεβαίωση της ως άνω ηλεκτρονικής προκράτησης 

εισιτηρίου, με τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας με όλα τα στοιχεία που ορίζονται στην 

ηλεκτρονική φόρμα ως υποχρεωτικά, συνιστά αυτοδικαίως δήλωση συμμετοχής στον 

Διαγωνισμό και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων του Διαγωνισμού, χωρίς 

οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία. Κάθε ηλεκτρονικό εισιτήριο που εκδόθηκε μέσω της  

ηλεκτρονικής προκράτησης αντιστοιχεί αποκλειστικά σε ένα (1) δικαίωμα συμμετοχής στον 

Διαγωνισμό και κάθε Συμμετέχων μπορεί να διεκδικήσει μόνο ένα (1) δώρο. Δεν θα ληφθούν 

υπόψη πολλαπλές συμμετοχές από τον ίδιο Συμμετέχοντα.  

Ο Συμμετέχων φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση 

και υποβολή των προσωπικών του στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα ηλεκτρονικής 

προκράτησης εισιτηρίου που συνιστά και δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό.  

Από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, καθώς και οι 

σύζυγοι και συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού όλων των ανωτέρω. Οποιαδήποτε 

συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στον Διαγωνισμό, κατά παράβαση του παρόντος όρου, 

θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη. 

 Για την έγκαιρη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, ένας χρήστης κάτω των 18 ετών θα 

πρέπει να διαθέτει την έγγραφη συγκατάθεση και αποδοχή του ασκούντος τη γονική μέριμνα. 

Αν κάποιος από τους νικητές του Διαγωνισμού είναι κάτω των 18 ετών, μπορεί να παραλάβει 

το δώρο μόνο με την επίδειξη της συγκεκριμένης έγγραφης συγκατάθεσης. 

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται από τον Συμμετέχοντα η αγορά 

οποιουδήποτε προϊόντος. 

Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να επαληθεύει την εγκυρότητα των συμμετοχών και 

να αποκλείσει αυτομάτως, σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, οποιονδήποτε 

Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή στον 

Διαγωνισμό ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. 

Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες, 

για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον 

Διαγωνισμό. 



 
 

 

4. Δώρα 

Τα δώρα του Διαγωνισμού (εφεξής τα «Δώρα»), τα οποία θα κληρωθούν και με την 

αντίστοιχη σειρά είναι:  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Συνδρομή πακέτου family 

3 Συνδρομές πακέτου senior 

3 Συνδρομές πακέτου young 

3 Συνδρομές πακέτου members 

2 Δίσκος σερβιρίσματος από plexiglass - Ρινόκερος 

5 Μαυροπίνακας καφετιέρα 

4 Bleecker Bag - Claude Monet, Ο καθεδρικός ναός της Ρουέν το πρωί (ροζ απόχρωση), 1894 

5 Σακίδιο πλάτης με ιμάντες - Georges Braque, Γαϊδουράγκαθο, αρχές δεκαετίας 1920 

8 Αφίσα έργου - Edgar Degas, Χορευτριούλα 14 ετών 

8 Αφίσα έργου - Henri de Toulouse Lautrec, Γυναίκα στον κήπο του κυρίου Forest 

8 Αφίσα έργου - Pablo Picasso, Γυμνή γυναίκα με σηκωμένα χέρια 

8 Αφίσα έργου - Pierre Bonnard, Βγαίνοντας από την μπανιέρα 

8 Αφίσα έργου - Jackson Pollock, Αριθμός 13 

30 Βιβλίο: Ο Μιχάλης Τόμπρος στην Συλλογή του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή  

5 Πορσελάνινη κούπα κυλινδρική - Jackson Pollock, Αριθμός 13, 1950 

5 Πορσελάνινη κούπα σοκολάτας - Paul Gauguin, Νεκρή φύση με γκρέιπ φρουτ, 1901 ή 1902 

5 
Πορσελάνινη κούπα κυλινδρική - Henri de Toulouse-Lautrec, Γυναίκα στον κήπο του κυρίου 
Forest, 1891 

5 Μεγάλη πορσελάνινη κούπα - Pablo Picasso, Γυμνή γυναίκα με σηκωμένα χέρια, 1907 

3 Αρωματικό κερί, Άλογο 

2 Αρωματικό κερί, Καρδιά  

20 Φυσικό χειροποίητο σαπούνι - Marthe  

5 Σουβέρ - Edgar Degas, Άλογο στην ποτίστρα, 1866-1868 

10 Cork trivet - Joan Miró «Η ακρίδα», 1926 

7 Σετ πετσέτες κουζίνας - Paul Gauguin «Νεκρή φύση με γκρέιπ φρουτ», 1901 ή 1902 

8 Σετ πετσέτες κουζίνας - Vincent van Gogh «Νεκρή φύση με καφετιέρα», 1888 

3 Κοντομάνικο t-shirt παιδικό - Ρινόκερος 

3 
Κοντομάνικο t-shirt ενηλίκων - Δομήνικος Θεοτοκόπουλος (El Greco), Η Θεία Μορφή, αρχές 
δεκαετίας 1580 

2 
Σκουλαρίκια από οικολογικό πλαστικό - Εμπνευσμένα από το έργο του Roy Lichtenstein 
«Ανατολή», 1965 

1 
Επισμαλτωμένα σκουλαρίκια με ασημένιο γαντζάκι - Εμπνευσμένα από το έργο του Vincent van 
Gogh «Νεκρή φύση με καφετιέρα», 1888 

3 
Επισμαλτωμένα σκουλαρίκια με ασημένιο γαντζάκι - Εμπνευσμένα από το έργο του Georges 
Braque «Η πασιέντζα», 1942 

4 
Πορσελάνινο πιάτο - Εμπνευσμένο από το έργο του Vincent van Gogh «Νεκρή φύση με 
καφετιέρα», 1888 

2 
Πορσελάνινο πιάτο με καρό σχέδιο - Εμπνευσμένο από το έργο του Vincent van Gogh «Νεκρή 
φύση με καφετιέρα», 1888 

2 Θερμός 500ml - Pablo Picasso, Περιστέρι που πετάει, 1961 

10 Συμμετοχές σε ξεναγήσεις +1 

1 Privé ξενάγηση για όλη σου την παρέα (έως 18 άτομα σε ώρες λειτουργίας του Μουσείου) 

2 Γεύματα στο καφέ-εστιατόριο του Ιδρύματος 



 
 

 

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να προσθέσει κάποιο δώρο ή να αφαιρέσει 

κάποιο/κάποια από τα υφιστάμενα, δίχως προηγούμενη ενημέρωση/προειδοποίηση των 

Συμμετεχόντων.  

Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι νικητές του Διαγωνισμού ή οι τυχόν επιλαχόντες 

αυτών, δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα ή αντικατάστασής τους. 

 

5.  Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. 

Μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών του Διαγωνισμού θα αναδειχθούν συνολικά 

διακόσιοι τέσσερις (204) νικητές.  

Οι Συμμετέχοντες που θα έχουν έγκυρες συμμετοχές, θα συμμετέχουν στην κλήρωση 

που θα πραγματοποιηθεί την 5/10/2020 και ώρα 14:00 Ελλάδος στην υποδοχή του μουσείου 

του Διοργανωτή (Ερατοσθένους 13 – 11635 Αθήνα). 

Οι νικητές των Δώρων θα ανακηρυχθούν στην κλήρωση με τη διαδικασία της 

στιγμιαίας επιλογής Συμμετεχόντων. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση του ηλεκτρονικού 

προγράμματος «www.random.org» και του σχετικού αρχείου, στο οποίο θα περιλαμβάνεται το 

σύνολο των έγκυρων κατά τα κατωτέρω οριζόμενα συμμετοχών, το οποίο εξασφαλίζει το 

γεγονός ότι δεν θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία κλήρωσης και 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον 

Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με 

τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω στον όρο 3, (β) δεν αποτελεί κατά την κρίση του 

Διοργανωτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής 

του Συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί εντός του χρονικού 

διαστήματος όπως ορίζεται στον όρο 2, και (δ) ο Συμμετέχων έχει συμπληρώσει πλήρως και 

ορθά όλα τα προσωπικά του στοιχεία που ορίζονται ως υποχρεωτικά στη φόρμα ηλεκτρονικής 

προκράτησης εισιτηρίου σύμφωνα με τον όρο 2. 

 

6. Ενημέρωση για την κατακύρωση του Δώρου. 

Οι αριθμοί των ηλεκτρονικών εισιτηρίων (barcode) που θα κληρωθούν σύμφωνα με 

τον όρο 5, θα ανακοινωθούν στο διαδικτυακό τόπο www.goulandris.gr και στη σελίδα 

facebook του Διοργανωτή την 5/10/2020 και από ώρα 15:00 Ελλάδος.  

Ο κάθε νικητής θα μπορεί να παραλάβει το δώρο του από την υποδοχή του μουσείου 

του Διοργανωτή (Ερατοσθένους 13 – 11635 Αθήνα) τις ημέρες 6/10/2020, 7/10/2020, 

8/10/2020 και 9/10/2020 μεταξύ των ωρών 10:00 και 17:00 Ελλάδος με την προϋπόθεση της 

προσκόμισης του αντιγράφου του ηλεκτρονικού εισιτηρίου του που αναφέρει τον αριθμό 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.random.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR0vR-X77IZlR-yvDHaUr4BOhTFaK9G4d0SzkDDeM0f_u9tEAGNpAJZ8Y1M&h=AT1cSXZhd6OlGwBtrfCu775cvi7AFlXbgUG--zWXtuof8IHEkLzHy_wc7_MFVXDHs1940X6_J8qNuXASZZJqOfZvTfz27KLeQ9v32fHVs_bcEmbuCJTzVEomv8BUOfR_90nNCQ


 
 

(barcode) που κληρώθηκε και του δελτίου ταυτότητάς του ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από 

το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία του.   

Τα δώρα δεν θα αποστέλλονται ταχυδρομικά.  

Εφόσον οποιοσδήποτε εκ των νικητών δεν προσέλθει κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες 

για την παραλαβή του δώρου του, τότε το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα ή 

αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου.  

 

7. Ευθύνη 

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των Συμμετεχόντων στο 

διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία απολύτως 

ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό του 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 αιτημάτων προκράτησης ή τα ηλεκτρονικά αρχεία 

που πρέπει να διατηρηθούν και αφορούν τον παρόντα Διαγωνισμό καταστραφούν μερικώς ή 

ολοσχερώς. 

Ο Διοργανωτής, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη του δεν φέρουν ευθύνη για 

οποιαδήποτε ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου 

Διαγωνισμού.  

 

8. Υποχρεώσεις Συμμετεχόντων. 

Κάθε Συμμετέχων οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και 

συναλλακτικών ηθών και να συμμορφώνεται και αποδέχεται τους παρόντες όρους, οι οποίοι 

στο σύνολό τους θεωρούνται ουσιώδεις. 

Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά Συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από 

τον Διοργανωτή ή παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέροντος του Διοργανωτή 

του σχετικού βάρους της αποδείξεως) τότε ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη 

διακριτική του ευχέρεια, να τον αποκλείσει τελείως από τον Διαγωνισμό, ακυρώνοντας τη 

συμμετοχή του σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και κατά το στάδιο της 

παράδοσης και παραλαβής του Δώρου.  

 

9. Προσωπικά Δεδομένα. 



 
 

Ο Διοργανωτής θα συλλέγει και επεξεργάζεται για τις ανάγκες του Διαγωνισμού μη 

ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, εντάσσοντάς τα σε 

Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. 

Ο Συμμετέχων δια της υποβολής των στοιχείων του και έγκρισης της σχετικής 

ηλεκτρονικής φόρμας προκράτησης που συνιστά δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό 

παρέχει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή του προς τον Διοργανωτή ή/και οποιονδήποτε 

τρίτο λειτουργεί ως βοηθός εκπληρώσεως και όχι υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του 

νόμου, προκειμένου να καταχωρήσουν τα προσωπικά δεδομένα που θα έχει συμπληρώσει στα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία ή/και έντυπα συμμετοχής σε αυτοτελή αρχεία που θα τηρούνται 

σύμφωνα με τον Ν.2472/1997, όπως αυτός ισχύει, και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Τα ως άνω δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, ήτοι 

για την ενημέρωση του νικητή και επιβεβαίωση της ταυτότητάς του κ.λ.π. 

Ως αποδέκτες των δεδομένων ορίζονται για όλα τα δεδομένα, ο Διοργανωτής. 

Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, εναντίωσης, τροποποίησης και 

διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων κατά τις ειδικότερες διατάξεις των Ν.2472/1997 

και Ν.3471/2006 όπως ισχύουν, απευθυνόμενοι γι’ αυτό μέσω e-mail στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση «info@goulandris.gr» ή/και τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 2107252895.  

 

10. Πληροφορίες – Παράπονα. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με τον Διαγωνισμό οποιοσδήποτε 

Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνεί με τον Διοργανωτή στο τηλέφωνο: 210-7252895, 

από Τετάρτη έως Κυριακή (εξαιρουμένων αργιών) και ώρες από τις 10:00 έως τις 17:00 και 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email): info@goulandris.gr 

 

11. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. 

Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να 

επεκτείνει το Διαγωνισμό ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (ενδεικτικά τη διάρκεια του 

Διαγωνισμού, τροποποίηση των Δώρων, τροποποίηση των μηχανισμών επιλογής νικητών, 

κλπ), με δημοσίευση στον τύπο ή με ανάρτηση της σχετικής πληροφορίας με ανάρτηση της 

σχετικής πληροφορίας στην ιστοσελίδα «www.goulandris.gr» ή/και με άλλον συναλλακτικά 

πρόσφορο τρόπο, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία 

της σχετικής ενημέρωσης. 

Σε περίπτωση αναβολής, διακοπής ή ματαίωσης του Διαγωνισμού οι Συμμετέχοντες 

δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά του Διοργανωτή ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται 
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να ζητήσουν τη συνέχιση ή αντικατάσταση του Διαγωνισμού ή οποιοδήποτε ποσό ως 

αποζημίωση. 

Ο Διοργανωτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη προς Συμμετέχοντες ή τρίτους για 

οποιονδήποτε λόγο, αναφορικά με την αναβολή, διακοπή ή ματαίωση του Διαγωνισμού, η 

οποία διενεργείται σύμφωνα με τους παρόντες όρους. 

 

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία -Λοιποί Όροι 

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε 

διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται 

στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. 

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των 

παρόντων όρων, παραιτούμενου του Συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των 

παρόντων Γενικών Όρων του Διαγωνισμού και από τη διεκδίκηση οιασδήποτε αποζημιώσεως 

εξ’ αυτού. 

***************** 


