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Διαγωνισμός φωτογραφίας «Η Ευρώπη στην περιφέρειά 

μου» για το 2017 

 

Κανόνες 

 

1.  Θέμα του διαγωνισμού 

 

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής σας καλεί να συμμετάσχετε στον διαγωνισμό φωτογραφίας «Η Ευρώπη στην 

περιφέρειά μου» στο Facebook, προκειμένου να προβάλετε τα έργα που χρηματοδοτούνται 

από την ΕΕ σε όλη την Ευρώπη.  

2.  Πώς να δηλώσετε συμμετοχή 

 Οι συμμετέχοντες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον διαγωνισμό αναφορτώνοντας τις 

φωτογραφίες τους στην εφαρμογή «Η Ευρώπη στην περιφέρειά μου» στο Facebook (εφαρμογή 

του Facebook»), στη σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Facebook. 

3.  Επιλεξιμότητα 
 

 Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της ΕΕ ή οι κάτοικοι χωρών οι οποίες βρίσκονται σε προενταξιακό 
στάδιο (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, 
Κοσσυφοπέδιο1, Μαυροβούνιο, Σερβία, και Τουρκία), είναι επιλέξιμοι να συμμετάσχουν.  
 
Αποκλείονται από τον διαγωνισμό οι υπάλληλοι και οι συγγενείς πρώτου βαθμού των 
υπαλλήλων τού φορέα υλοποίησης ή των μητρικών, θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών του 
ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που συνδέεται με τον παρόντα διαγωνισμό. Βλ. σημείο 4 των 
όρων και προϋποθέσεων. 
 
Οι συμμετέχοντες ηλικίας κάτω των 18 ετών τη στιγμή της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων 
(15 Σεπτεμβρίου 2017), θα συνοδεύονται από γονέα ή νόμιμο κηδεμόνα σε περίπτωση που 
κερδίσουν το ταξίδι δύο διανυκτερεύσεων στις Βρυξέλλες.  
 
Όλες οι συμμετοχές θα ελεγχθούν προσεκτικά.  

 
 

                                                           
1 Ο χαρακτηρισμός αυτός δεν θίγει τις θέσεις όσον αφορά το καθεστώς, είναι δε σύμφωνος με την απόφαση 
1244/1999 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου για τη 
διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου. 

http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/funding-by-country/albania/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/funding-by-country/bosnia-herzegovina/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/funding-by-country/former-yugoslav-republic-of-macedonia/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/funding-by-country/montenegro/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/funding-by-country/serbia/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/funding-by-country/turkey/index_en.htm
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4.  Συμμετοχές 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν το πολύ τρεις φωτογραφίες.  

Όλες οι φωτογραφίες που δείχνουν ένα έργο που χρηματοδοτείται από την ΕΕ σε ένα κράτος 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μια υποψήφια και δυνάμει υποψήφια χώρα2 είναι 

επιλέξιμες, υπό την προϋπόθεση ότι η σημαία της ΕΕ και οι πληροφορίες σχετικά με τη 

χρηματοδότηση φαίνονται καθαρά στη φωτογραφία.  

Επιτρέπονται τα κολάζ –φωτογραφίες ενός έργου που χρηματοδοτείται από την ΕΕ υπό τη 

μορφή συλλογής φωτογραφιών– δηλαδή δύο ή περισσότερες φωτογραφίες τοποθετημένες 

δίπλα η μία στην άλλη με ενδιαφέροντα τρόπο. Τουλάχιστον μία από τις φωτογραφίες του κολάζ 

θα πρέπει να περιέχει τη σημαία της ΕΕ καθώς και τις πληροφορίες χρηματοδότησης οι οποίες 

πρέπει να φαίνονται ξεκάθαρα.  

Οι σύνθετες εικόνες δεν είναι επιλέξιμες: οι σύνθετες εικόνες απαρτίζονται από ξεχωριστές 

εικόνες οι οποίες συνδυάζονται για να δημιουργηθεί μία ενιαία εικόνα, αλλάζοντας έτσι τη 

σημασία της αρχικής εικόνας. 

Μπορεί να γίνει επεξεργασία των φωτογραφιών και εφαρμογή φίλτρων. Γίνονται αποδεκτές 

φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί με διάφορες μεθόδους (π.χ. μακρά έκθεση, αύξηση του 

βάθους πεδίου-stacking) και με ειδικά εφέ ενσωματωμένα στη φωτογραφική μηχανή.  

Οι συμμετοχές που είναι προσβλητικές, δυσφημιστικές ή άσεμνες, ή που περιέχουν 

πληροφορίες προσωπικού περιεχομένου που δεν είναι απαραίτητες θα αποκλείονται από τον 

διαγωνισμό.  

Εικόνες που περιλαμβάνουν υδατογράφημα που υπόκειται σε δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας και κείμενα θα απορρίπτονται. Εντούτοις, φωτογραφίες στις οποίες φαίνονται μόνο 

ημερομηνίες ή τίτλοι θα είναι επιλέξιμες.  

Βλ. «Συχνές ερωτήσεις» για παραδείγματα.  

5.  Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

Όλες οι συμμετοχές πρέπει να είναι πρωτότυπες, και οι συμμετέχοντες πρέπει είτε να είναι οι 

μοναδικοί ιδιοκτήτες των εικόνων είτε οι δικαιούχοι των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.  

Με τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες διατηρούν τα πλήρη δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας των φωτογραφιών τους. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες συμφωνούν επίσης 

ότι δεσμεύονται από τους νομικούς όρους του Facebook 

(https://www.facebook.com/legal/terms). Επίσης, οι συμμετέχοντες εκχωρούν στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή το δικαίωμα να δημοσιεύσει και να εκθέσει τις φωτογραφίες που έχουν 

αναφορτωθεί.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν οφείλει να καταβάλει καμία αμοιβή για την εν λόγω χρήση. 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν λάβει τη γραπτή συγκατάθεση των ατόμων ηλικίας 18 ετών ή 

άνω, τα οποία είναι αναγνωρίσιμα στη φωτογραφία. Οι συμμετέχοντες που φωτογραφίζουν 

οποιοδήποτε άτομο ηλικίας κάτω των 18 ετών πρέπει να διασφαλίζουν ότι έχουν λάβει τη 

                                                           
2 Αλβανία, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Μαυροβούνιο, Σερβία, Τουρκία, Βοσνία-
Ερζεγοβίνη και Κοσσυφοπέδιο*) 
*Ο χαρακτηρισμός αυτός δεν θίγει τη θέση όσον αφορά το καθεστώς, είναι δε σύμφωνος με την απόφαση 
1244/99 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου για τη 
διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου. 

https://www.facebook.com/legal/terms
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/fyrom/index_en.htm
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γραπτή συγκατάθεση του γονέα/κηδεμόνα του εν λόγω παιδιού.  

Ο συμμετέχων φέρει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι έχει ληφθεί η αναγκαία συγκατάθεση. Οι 

συμμετέχοντες πρέπει να διατηρούν όλα τα έντυπα συγκατάθεσης που έχουν λάβει, καθώς 

ενδέχεται να τους ζητηθεί να αποδείξουν ότι τους έχει δοθεί όντως η συγκατάθεση. Κάντε λήψη 

της δήλωσης συγκατάθεσης εδώ.  

Οι συμμετέχοντες πρέπει να διατηρούν το πρωτότυπο ψηφιακό αρχείο/αρνητικό της 

φωτογραφίας τους, καθώς ενδέχεται να τους ζητηθεί να αποδείξουν την κυριότητα του έργου, 

αλλά και να χορηγήσουν στον φορέα υλοποίησης τη φωτογραφία με την καλύτερη δυνατή 

ανάλυση. 

6.  Έλεγχος 

Όλες οι φωτογραφίες ελέγχονται για να διασφαλισθεί ότι συμμορφώνονται με τους κανόνες του 

διαγωνισμού πριν γίνουν αποδεκτές στη συλλογή φωτογραφιών. Μετά τον έλεγχο μιας 

φωτογραφίας, οι συμμετέχοντες θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα όπου θα τους κοινοποιείται εάν 

η φωτογραφία έχει γίνει αποδεκτή ή αν έχει απορριφθεί.  

7.  Περίοδος δήλωσης συμμετοχής 

Η υποβολή των φωτογραφιών για συμμετοχή στον διαγωνισμό μπορεί να γίνει οποιαδήποτε 

στιγμή  

από τις 2 Μαΐου 2017 έως τις 27 Αυγούστου 2017, στις 23:59 θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης. 

8.  Επιλογή νικητών 

Τρεις νικητές θα επιλεγούν από μια κριτική επιτροπή που απαρτίζεται από τρεις φωτογράφους 

ή ειδικούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

i. Ψήφοι:  

Η ψηφοφορία ξεκινάει την 1η Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 10 Σεπτεμβρίου 2017, στις 

23:59 θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης. Θα ζητηθεί στους χρήστες που ανοίγουν την εφαρμογή 

να ψηφίσουν τις αγαπημένες τους συμμετοχές, επιλέγοντας το εικονίδιο της ψήφου. 

Οι χρήστες θα μπορούν να ψηφίσουν, το πολύ, τρεις συμμετοχές. 
 
ii. Τελική λίστα υποψήφιων συμμετοχών της κριτικής επιτροπής: 

 

Οι 100 φωτογραφίες που θα έχουν λάβει τις περισσότερες ψήφους θα συμμετέχουν στην τελική 

λίστα υποψήφιων συμμετοχών της κριτικής επιτροπής μαζί με 25 τυχαίες φωτογραφίες του 

διαγωνισμού, οι οποίες θα επιλεγούν από την κριτική επιτροπή. Από αυτό το σύνολο 

φωτογραφιών, η κριτική επιτροπή θα επιλέξει τρεις νικητές. 

Η επιλογή των 25, το πολύ, τυχαίων φωτογραφιών και των τριών τελικών νικητών θα βασιστεί 
στα ακόλουθα κριτήρια: σχετικότητα με το θέμα του διαγωνισμού, αισθητική ποιότητα και 
δημιουργικότητα. Η απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι αμετάκλητη και κανενός είδους 
επικοινωνία δεν πρόκειται να επηρεάσει την απόφασή της. Στο τέλος της περιόδου κατά την 
οποία η κριτική επιτροπή θα έχει βγάλει την απόφασή της, οι τρεις νικητές της κριτικής 
επιτροπής θα ειδοποιηθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα. Κάθε φωτογραφία που περιλαμβάνεται 
στην τελική λίστα υποψήφιων συμμετοχών θα πρέπει να διατίθεται σε υψηλή ανάλυση, αλλιώς 
μπορεί να αποκλειστεί από τον διαγωνισμό. 

 
9.  Απάτη 

https://apps-europa.eu/DG-REGIO/photo-competition/2017/files/statement-of-release_en.pdf
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Οφείλετε να συναγωνιστείτε με δίκαιους όρους και να σέβεστε τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. 

Αν υπάρχουν εύλογες υποψίες απάτης για κάποιον συμμετέχοντα, συμπεριλαμβανομένης αλλά 

χωρίς να περιορίζεται σε αυτή, λήψης ψήφων με αθέμιτο τρόπο, θα αποκλείεται από τον 

διαγωνισμό και οι συμμετοχές του θα αποσύρονται. 

Κανενός είδους επικοινωνία δεν μπορεί να επηρεάσει την απόφαση όσον αφορά αυτό το 

ζήτημα. 

10.  Βραβεία 

Κάθε νικητής θα κερδίσει:  

 Ένα ταξίδι δύο διανυκτερεύσεων στις Βρυξέλλες, για δύο άτομα, συμπεριλαμβανομένων 
των εξόδων μετακίνησης και διαμονής, από τις 9 έως τις 12 Οκτωβρίου 2017.  

 Ένα κουπόνι για ένα εργαστήριο φωτογραφίας στις Βρυξέλλες. 
 

Το ταξίδι στις Βρυξέλλες θα είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί μόνο κατά τις συγκεκριμένες 

ημερομηνίες. Οι νικητές θα πρέπει να παραβρεθούν στην εκδήλωση της «Ευρωπαϊκής 

εβδομάδας περιφερειών και πόλεων», και να συμμετέχουν στην τελετή απονομής στις 10 

Οκτωβρίου για να παραλάβουν το βραβείο τους.  

11.  Αποδοχή των κανόνων του διαγωνισμού 

Με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι δεσμεύονται από τους 

κανόνες του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης των δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας των συμμετοχών. 

 

Όροι και προϋποθέσεις 

1. Ο παρών διαγωνισμός διοργανώνεται υπό την αιγίδα της ICF Mostra, για λογαριασμό της 
Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, B-1049 
Βρυξέλλες, Βέλγιο («φορέας υλοποίησης»).  

 
2. Για να συμμετάσχετε σε αυτόν τον διαγωνισμό δεν χρειάζεται να προβείτε σε καμία αγορά.  

 
3. Κανενός είδους επικοινωνία δεν θα ληφθεί υπόψη σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό, 

συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, των ψήφων, της τελικής 
λίστα υποψηφίων και των αποτελεσμάτων.  

 
4. Αποκλείονται από αυτόν τον διαγωνισμό οι υπάλληλοι και οι συγγενείς πρώτου βαθμού των 

υπαλλήλων του φορέα υλοποίησης ή των μητρικών, θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών 
του ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που συνδέεται με τον παρόντα διαγωνισμό 
(συμπεριλαμβάνονται τα άτομα που εργάζονται στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, καθώς και στις διαχειριστικές αρχές, στους ενδιάμεσους φορείς, στις κοινές 
τεχνικές γραμματείες κλπ. που φέρουν την ευθύνη της διαχείρισης της περιφερειακής 
χρηματοδότησης της ΕΕ). Οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να είναι νομικά πρόσωπα. 

 
5. Ο φορέας υλοποίησης διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει από τον διαγωνισμό 

οποιονδήποτε συμμετέχοντα για τον οποίο υπάρχουν υποψίες απάτης υπό οποιαδήποτε 
μορφή, καθώς και να αποσύρει τις συμμετοχές του από τον διαγωνισμό. Κανενός είδους 
επικοινωνία δεν μπορεί να επηρεάσει την απόφαση όσον αφορά αυτό το ζήτημα. 
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6. Στον φορέα υλοποίησης αναγνωρίζεται το δικαίωμα να επιλέξει εναλλακτικό νικητή σε 

περίπτωση που ο φορέας υλοποίησης έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι ένας 
συμμετέχοντας έχει καταστρατηγήσει κάποιον από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. 

 
7. Ο νικητής θα απαιτείται να χορηγεί γραπτή βεβαίωση αποδοχής όλων των όρων, καθώς και 

να υπογράψει ξεχωριστό έντυπο συγκατάθεσης, το οποίο παρέχεται από τον φορέα 
υλοποίησης. Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συγκατάθεσης εδώ. 

 
8. Όλοι οι συμμετέχοντες φέρουν την ευθύνη για τυχόν κόστος ή δαπάνες που θα τους 

επιβαρύνουν ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους στον διαγωνισμό 
(συμπεριλαμβανομένου, αλλά χωρίς να περιορίζεται σε αυτό, του κόστους πρόσβασης στο 
διαδίκτυο). Το κόστος για τη δήλωση συμμετοχής στον διαγωνισμό μέσω διαδικτύου μπορεί 
να ποικίλει, ως εκ τούτου οι συμμετέχοντες καλούνται να ενημερωθούν από τους τοπικούς 
παρόχους υπηρεσιών για τις εκάστοτε χρεώσεις. 

 
9. Κάθε συμμετέχων φέρει την ευθύνη για τυχόν κόστος, φόρους, δασμούς ή τέλη που 

προκύπτουν ως αποτέλεσμα της συμμετοχής του ή της νίκης του στον διαγωνισμό. 
Επιπλέον, ο συμμετέχων με το παρόν συμφωνεί και αποδέχεται ότι κερδίζοντας τον 
διαγωνισμό, ο συμμετέχων ενδέχεται να επιβαρυνθεί με φόρους, δασμούς ή άλλα τέλη, 
συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζονται σε αυτούς, τυχόν φόρων επί του 
βραβείου κλπ., βάσει της εφαρμοστέας νομοθεσίας και των εφαρμοστέων κανονιστικών 
ρυθμίσεων. Ο συμμετέχων αποδέχεται άνευ όρων με το παρόν να καταβάλει τους εν λόγω 
φόρους, δασμούς ή οποιοδήποτε άλλο τέλος για λογαριασμό τού συμμετέχοντα ή 
καλεσμένου που τον συνοδεύει. 

 
10. Δεν γίνεται αποδεκτή ευθύνη για συμμετοχές που έχουν χαθεί, καθυστερήσει, διαβιβαστεί 

εσφαλμένα, υποστεί ζημιές ή δεν έχουν παραδοθεί, είτε λόγω τεχνικών δυσκολιών που 
επηρεάζουν την ηλεκτρονική επικοινωνία είτε για άλλους λόγους. 

 
11. Τα βραβεία είναι αυτά που δηλώθηκαν και ούτε μεταβιβάζονται ούτε μπορούν να 

αποτελέσουν αντικείμενο ανταλλαγής. Δεν θα γίνουν ανταλλαγές του βραβείου με 
χρηματικό ποσό ή πίστωση. Αν, λόγω περιστάσεων πέρα από τον έλεγχο του φορέα 
υλοποίησης, ο φορέας υλοποίησης δεν είναι σε θέση να απονείμει το(τα) δηλωθέν(τα) 
βραβείο(α), ο φορέας υλοποίησης διατηρεί το δικαίωμα να απονείμει, αντί αυτού, ένα 
βραβείο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας. Όλα τα βραβεία υπάγονται στους όρους και τις 
προϋποθέσεις του παρόχου της σχετικής υπηρεσίας η οποία περιλαμβάνεται στο βραβείο. 

 
12. Οι συμμετέχοντες και οι νικητές συμφωνούν ότι ενδέχεται να χρειαστεί να συμμετάσχουν σε 

διαφήμιση ή άλλες δράσεις προώθησης, χωρίς περαιτέρω συγκατάθεση ή πληρωμή, 
σύμφωνα με όσα θα οριστούν αργότερα από τον φορέα προώθησης. Η εν λόγω διαφήμιση 
ενδέχεται να περιλαμβάνει τα ονόματα, τις εικόνες και/ή φωτογραφίες τους καθώς και 
τυχόν σχόλια που έχουν υποβάλλει στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Ο συμμετέχων με το 
παρόν εκχωρεί στον φορέα υλοποίησης όλα τα δικαιώματα που είναι αναγκαία για τη 
διανομή και τη δημόσια προβολή υποβληθέντος κειμένου, εικόνας ή άλλου δικαιώματος 
πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία ενδέχεται να προκύπτουν από τη συμμετοχή στον εν 
λόγω διαγωνισμό, τα βραβεία ή σχετική διαφήμιση, και με το παρόν εκχωρεί στον φορέα 
υλοποίησης πάγιο δικαίωμα αποκλειστικής, άνευ δικαιωμάτων και χωρίς περιορισμό 
χρήσης, επεξεργασίας, αντιγραφής, αναπαραγωγής, διανομής, μετάφρασης και δημόσιας 
προβολής ή δημοσίευσης οποιωνδήποτε συναφών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, 
για οποιονδήποτε σκοπό, σε οποιαδήποτε μορφή ή μέσο, είτε στον παρόντα δικτυακό τόπο 

https://apps-europa.eu/DG-REGIO/photo-competition/2017/files/statement-of-release_en.pdf
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είτε αλλού, για δράσεις ή εκδηλώσεις προώθησης που έχει οργανώσει ο φορέας 
υλοποίησης, είτε σε τοπικό είτε σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 
13. Τυχόν πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να 

περιορίζονται σε αυτά, του ονόματος, της ηλικίας, της διεύθυνσης (συμπεριλαμβανομένου 
του ταχυδρομικού κώδικα), του κινητού τηλεφώνου ή/και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου του συμμετέχοντα θα χρησιμοποιούνται μόνο σε σχέση με τον διαγωνισμό 
και δεν θα κοινοποιούνται σε κανέναν τρίτο παρά μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού 
(συμπεριλαμβανομένων μεταγενέστερων δράσεων προώθησης, όπως αναφέρεται στους 
όρους και τις προϋποθέσεις). Η ανακοίνωση νομικού περιεχομένου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής που έχει δημοσιευτεί στο http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_el.htm με 
τον τίτλο «Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου» ισχύει για οποιαδήποτε επεξεργασία 
δεδομένων που πραγματοποιείται σε σχέση με το παρόντα διαγωνισμό. 

 
14. Ο συμμετέχων, με την πρόσβαση στην εφαρμογή τού Facebook, συμφωνεί ότι δεσμεύεται 

από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι ενδέχεται να τροποποιηθούν ή να 
αλλάξουν ανά πάσα στιγμή από τον φορέα υλοποίησης. 

 
15. Ο φορέας υλοποίησης δεν φέρει ευθύνη για μη πραγματοποίηση σύνδεσης μετά από 

προσπάθεια του συμμετέχοντα να αποκτήσει πρόσβαση στην εφαρμογή τού Facebook για 
οποιονδήποτε λόγο. 

 
16. Ο φορέας υλοποίησης, σε καμιά περίπτωση, ανεξάρτητα από την αιτία αυτών, δεν φέρει 

ευθύνη για τυχόν απώλεια, ζημία ή προσωπικό τραυματισμό του νικητή ή ιδιοκτησίας, ή για 
κάτι άλλο που προκλήθηκε ή υπέστη στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού ή στο πλαίσιο 
τυχόν βραβείου(ων) που απονεμήθηκε(αν) σε αυτόν. 

 
17. Ο φορέας υλοποίησης δεν φέρει ευθύνη σε καμία περίπτωση για καθυστερήσεις, αλλαγές, 

διαταραχές, ακυρώσεις, διαφοροποιήσεις ή αντικαταστάσεις, για μη διαθεσιμότητα 
του(των) βραβείο(ων) λόγω τοπικών δημόσιων αργιών ή άλλων συνθηκών που επηρεάζουν 
τη διαθεσιμότητα ή τη λήψη του(των) βραβείο(ων), ούτε για οποιαδήποτε ενέργεια ή 
παράλειψη οποιασδήποτε μορφής μεταφοράς και/ή καταλύματος που περιλαμβάνονται 
στο(α) βραβείο(α). Ο φορέας υλοποίησης δεν φέρει ευθύνη για τυχόν μη εκτέλεση των 
υποχρεώσεών του για λόγους ανωτέρας βίας, εμφυλίου πολέμου ή συρράξεων, 
εχθροπραξιών, ενέργειας αλλοδαπού εχθρού, εισβολής, πολέμου, βλάβης δορυφόρου, 
νομοθετήματος, κυβερνητικής εντολής ή ρύθμισης ή για οποιονδήποτε άλλον λόγο που 
είναι πέρα από τον έλεγχό του. 

 
18. Η εφαρμογή του Facebook ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς 

τόπους, πηγές και διαφημιστές. Ο φορέας υλοποίησης δεν φέρει ευθύνη για τη μη 
διαθεσιμότητα αυτών των εξωτερικών δικτυακών τόπων, ούτε ο φορέας υλοποίησης 
στηρίζει ή συμφωνεί να φέρει ευθύνη για τα περιεχόμενα, τις διαφημίσεις, τα προϊόντα ή 
άλλου είδους υλικό που διατίθεται σε αυτούς τους εξωτερικούς δικτυακούς τόπους ή 
διαμέσου αυτών. Σε καμία περίπτωση δεν θα θεωρείται υπεύθυνος ή υπόλογος ο φορέας 
υλοποίησης, άμεσα ή έμμεσα, για τυχόν απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε ή φέρεται ότι 
προκλήθηκε σε χρήστη στο πλαίσιο της χρήσης ή της εμπιστοσύνης προς περιεχόμενο, 
προϊόντα ή υπηρεσίες που διατίθενται στους εν λόγω εξωτερικούς δικτυακούς τόπους. Οι 
συμμετέχοντες θα πρέπει να εκφράζουν τυχόν ανησυχίες απευθείας στον διαχειριστή ή 
στον υπεύθυνο ανάπτυξης των εν λόγω εξωτερικών δικτυακών τόπων. 

 
19. Η εφαρμογή του Facebook χρησιμοποιείται μόνο για νόμιμους σκοπούς. Οι συμμετοχές δεν 

περιλαμβάνουν υλικό και/ή δηλώσεις που παραβιάζουν ή καταστρατηγούν κατά 
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οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα τρίτων, που είναι παράνομα, απειλητικά, 
καταχρηστικά, δυσφημιστικά, που προσβάλλουν το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και στη 
δημοσιότητα, που είναι χυδαία, άσεμνα, βλάσφημα, απρεπή ή με άλλον τρόπο 
απαγορευτικά, που ενθαρρύνουν συμπεριφορά ή αποτελούν συμπεριφορά που θα 
συνιστούσε ποινικό αδίκημα, από τα οποία προκύπτει αστική ευθύνη ή παραβιάζουν με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο το εφαρμοστέο δίκαιο. Οι συμμετοχές που δεν συμμορφώνονται 
με αυτή τη διάταξη αποκλείονται από τον διαγωνισμό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ο 
φορέας υλοποίησης διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει τυχόν συμμετοχές που θεωρεί ότι 
είναι ακατάλληλες. Η απόφαση του φορέα υλοποίησης για αυτό το ζήτημα είναι 
αμετάκλητη. 

 

20. Ο φορέας υλοποίησης διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή και κατά διαστήματα, χωρίς 
να φέρει καμία ευθύνη, να τροποποιεί ή να διακόπτει, προσωρινώς ή μόνιμα, την εν λόγω 
εφαρμογή του Facebook, ακόμα και του παρόντα διαγωνισμού, με ή χωρίς προηγούμενη 
ειδοποίηση προς τους συμμετέχοντες. 

 


