
ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΥ   

Η εταιρεία «Roadshow Advertising Μ.Ε.Π.Ε.», ςε ςυνεργαςία με τθν εταιρεία «KARCHER 

ΑΕΕ» (οι «Διοργανϊτριεσ Εταιρείεσ») διοργανϊνουν Διαγωνιςμό – Κλιρωςθ ςτον διαδικτυακό 
τόπο τθσ πρϊτθσ «www.baby.gr», (εφεξισ: τo Site). Στα πλαίςια αυτά, θ  «Roadshow Advertising 
Μ.Ε.Π.Ε.» κα υλοποιιςει τεχνικά και κα αναλάβει τθν εκτζλεςθ και τθν επικοινωνιακι 
υποςτιριξθ του διαγωνιςμοφ μζςω του Site και θ «KARCHER ΑΕΕ»κα αναλάβει τθν παροχι των 
επάκλων / δϊρων. 
Ο Διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί από τισ 19/10/2015 ζωσ και τθν 09/11/2015, (θμερομθνία λιξεωσ 

τθσ φάςεωσ υποβολισ ςυμμετοχϊν) ϊρα 15:00, και κα υλοποιθκεί ςτο ςφνολό του μζςα από το 

Site.  

Ο Διαγωνιςμόσ διζπεται από ςυγκεκριμζνεσ διατάξεισ που εμπεριζχονται ςτουσ παρόντεσ Όρουσ 

και τθν Διαδικαςία Διεξαγωγισ του. 

Οριςμοί 

Ο Διαγωνιςμόσ 

Ο  Διαγωνιςμόσ που διοργανϊνουν οι Διοργανϊτριεσ Εταιρείεσ μζςα από το Site και ςτο ςφνολό 

του διζπεται από τουσ παρόντεσ Όρουσ. 

Όροι Διαγωνιςμοφ 

Οι  Όροι του Διαγωνιςμοφ που διοργανϊνουν οι Διοργανϊτριεσ Εταιρείεσ όπωσ ακριβϊσ ζχουν 

αναρτθκεί ςτο Site. 

Γενικζσ Διατάξεισ 

1. Η ςυμμετοχι ςτον Διαγωνιςμό ςυνεπάγεται τθν ανεπιφφλακτθ αποδοχι των παρόντων Όρων 

Συμμετοχισ και τθ ςυνακόλουκθ παραίτθςθ από κάκε ςχετικι αξίωςθ ζναντι των Διοργανωτριϊν 

Εταιρειϊν. 

Κάκε ςυμμετζχων οφείλει να διαβάςει προςεκτικά τουσ Όρουσ αυτοφσ πριν από τθν εγγραφι του 

και τθν αυτόματθ ςυμμετοχι του ςτθ ςχετικι κλιρωςθ.   

Η ςυμμετοχι ςτον Διαγωνιςμό πραγματοποιείται πρωτίςτωσ με το like ςτο Page του Baby.gr ςτο 

Facebook και ςτθ ςυνζχεια οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν τα ςτοιχεία τουσ ςτθν 

φόρμα ςυμμετοχισ (Όνομα, επίκετο, email, τθλζφωνο) ςτο www.baby.gr Οι ςυμμετζχοντεσ ςτον 

Διαγωνιςμό φζρουν τθν πλιρθ και αποκλειςτικι ευκφνθ τθσ διλωςθσ των ςτοιχείων τα οποία 

απαιτοφνται κατά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ ςχετικισ φόρμασ.   

2. Οι Διοργανϊτριεσ Εταιρείεσ ζχουν δικαίωμα χωρίσ προθγοφμενθ ανακοίνωςθ να 

τροποποιιςουν τουσ Όρουσ του Διαγωνιςμοφ, να αναβάλουν ι να ματαιϊςουν τον Διαγωνιςμό, 

προβαίνοντασ εκ των υςτζρων ςε ςχετικζσ ανακοινϊςεισ  ςτο Site. 

Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ οι Διοργανϊτριεσ Εταιρείεσ ουδεμία ευκφνθ φζρουν ζναντι των 

ςυμμετεχόντων ι / και οποιουδιποτε τρίτου αναφορικά με τισ εν λόγω ενζργειζσ τουσ. Σε 

περίπτωςθ δε τυχόν ματαίωςθσ του Διαγωνιςμοφ, οι ςυμμετζχοντεσ δεν αποκτοφν δικαίωμα ι 

https://www.facebook.com/www.baby.gr
http://www.baby.gr/


απαίτθςθ κατά των Διοργανωτριϊν Εταιρειϊν, οφτε νομιμοποιοφνται ι/και δικαιοφνται να 

ηθτιςουν τθ ςυνζχιςθ του ι οποιαδιποτε αποηθμίωςθ ι οιοδιποτε αντάλλαγμα. 

3. Οι Διοργανϊτριεσ Εταιρείεσ κακϊσ και όλοι όςοι ςυμμετζχουν ςτθν οργάνωςι του, 

υποχρεοφνται να τθροφν απόλυτθ εχεμφκεια για όςα υποπίπτουν ςτθν αντίλθψθ τουσ, κατά τθ 

διάρκεια τθσ άςκθςθσ των κακθκόντων τουσ. Ειδικότερα, οφείλουν να τθροφν το απόρρθτο 

ςχετικά με τισ δθλϊςεισ ςυμμετοχισ,  κακϊσ και τθν ανακιρυξθ των νικθτϊν και βραβείων ιδίωσ 

μζχρι τθν επίςθμθ ανακοίνωςθ τουσ.    

Δικαίωμα υμμετοχήσ 

4. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό ζχουν Ζλλθνεσ υπικοοι κακϊσ και όςοι κατοικοφν / 

διαμζνουν ςτθν Ελλάδα.  Οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να είναι άνω των 18 (δεκαοκτϊ) ετϊν. Δεν 

ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό τα ανίκανα προσ δικαιοπραξία άτομα κακϊσ και οι 

εργαηόμενοι των Διοργανωτριϊν Εταιρειϊν, των ςυνδεδεμζνων με αυτζσ εταιρειϊν, των 

κυγατρικϊν τουσ εταιρειϊν κακϊσ και οι ςυγγενείσ τουσ μζχρι βϋ βακμοφ, οι ςφηυγοι. Στο 

Διαγωνιςμό δεν μποροφν να λάβουν μζροσ Νομικά Πρόςωπα (εταιρείεσ, ςφλλογοι κλπ). 

Οι Διοργανϊτριεσ Εταιρείεσ δφνανται ςε οποιαδιποτε φάςθ του Διαγωνιςμοφ να ηθτιςουν 

νομιμοποιθτικά ζγγραφα που να βεβαιϊνουν τθν εγκυρότθτα τθσ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τουσ 

παραπάνω όρουσ, ςυνολικά ι μεμονωμζνα.   

Σε περίπτωςθ ψευδοφσ διλωςθσ θλικίασ, υπθκοότθτασ, διαμονισ, οι Διοργανϊτριεσ Εταιρείεσ 

διατθροφν το δικαίωμα ακφρωςθσ τθσ ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό και ουδεμία ευκφνθ φζρουν 

ζναντι οιουδιποτε.  

5. Οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να ςυμμετάςχουν ςτον Διαγωνιςμό μόνο με μία (1) ςυμμετοχι ο 

κακζνασ και μόνο Ατομικά.Σε περίπτωςθ πολλαπλισ ςυμμετοχισ, λαμβάνεται ωσ ζγκυρθ μονο 

μία ςυμμετοχι και κάκε νικθτισ μπορεί να παραλάβει 1 μόνο Δϊρο.  

Σε κάκε Ατομικι ςυμμετοχι κα υπάρχει ζνασ (1) κωδικόσ αρικμόσ ο οποίοσ είναι μοναδικόσ και 

κα δι’ αυτοφ κα πραγματοποιείται θ ςυμμετοχι ςτθ ςχετικι κλιρωςθ. 

6. Κατάλογοσ των νικθτϊν ςυμμετεχόντων (Ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ςτθν κλιρωςθ, όπωσ 

ζχουν οριςτικοποιθκεί μετά τθν επίςθμθ θμερομθνία λιξθσ τθσ υποβολισ των ςυμμετοχϊν, 

δθμοςιεφονται ςτθ ςχετικι ςελίδα του Site. 

7. Όλεσ οι τελικά ζγκυρεσ ςυμμετοχζσ κα λάβουν μζροσ ςε μια ενιαία και μοναδικι κλιρωςθ θ 

οποία κα πραγματοποιθκεί τθν 09/11/2015 ςτα γραφεία τθσ εταιρείασ «Roadshow Advertising 

Μ.Ε.Π.Ε.»  Τα ονόματα των νικθτϊν κα αναρτθκοφν ςτο Site. 

8. Ο Διαγωνιςμόσ λήγει μετά το πζρασ τθσ προβλεπόμενθσ διάρκειασ ιτοι τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ ςυμμετοχϊν και τθν ανάρτθςθ των – των τελικϊσ εγκφρων - ςτοιχείων τουσ (ονομ/μο, 

πατρϊνυμο) ςτo Site. Διευκρινίηεται ρθτά ότι θ οποιαδιποτε υποβολι διλωςθσ ςυμμετοχισ μετά 

τθν παρζλευςθ τθσ οριςκείςασ καταλθκτικισ προκεςμίασ κα κεωρείται αυτοδικαίωσ άκυρθ και 

δεν κα επιφζρει κανζνα αποτζλεςμα.  



Ο Διαγωνιςμόσ  ολοκληρώνεται με τθν ανάδειξθ του ενόσ (1) βαςικοφ και ενόσ (1) 

αναπλθρωματικοφ νικθτι από τθν Διοργανϊτρια Εταιρεία.  

Νικητζσ - Βραβεία 

9. Ο νικθτισ κα αναδειχκεί μζςω μιασ και ενιαίασ θλεκτρονικισ κλιρωςθσ που κα 

πραγματοποιθκεί από τθν «Roadshow Advertising Μ.Ε.Π.Ε.»  ςτα γραφεία τθσ, μετά τθ λιξθ του 

διαγωνιςμοφ και ςυγκεκριμζνα τθν 09/11/2015, ϊρα 15:00.  

10.  Μζςω τθσ κλιρωςθσ κα αναδειχκοφν ζνασ (1) βαςικόσ και ζνασ (1) αναπλθρωματικόσ 

νικθτισ. 

Ειδικότερα το προβλεπόμενο βραβείο - Δϊρο είναι τα εξισ: ζνασ ατμοκακαριςτισ Kärcher SC1 για 
πατϊματα και επιφάνειεσ. 

11. Ο νικθτισ κα ενθμερωκεί μζςω τθσ θλεκτρονικισ διεφκυνςθσ (e-mail) που ζχει δθλϊςει εντόσ 

δφο (2) ωρϊν από τθν κλιρωςθ, προκειμζνου να λάβει αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ 

διαδικαςία παραλαβισ του (π.χ. χρόνοσ και τόποσ παραλαβισ δϊρων). Ο νικθτισ κα ειδοποιθκεί 

από τισ Διοργανϊτριεσ Εταιρείεσ και θ προςπάκεια ειδοποίθςθσ των νικθτϊν (βαςικοφ ι 

αναπλθρωματικοφ) κα αποδεικνφεται πλιρωσ με τθν απλι βεβαίωςθ του ςχετικά 

επιφορτιςμζνου υπαλλιλου. Ουδεμία ευκφνθ φζρουν οι Διοργανϊτριεσ Εταιρείεσ για άκαρπεσ 

προςπάκειεσ ειδοποίθςθσ των νικθτϊν των δϊρων, όπωσ π.χ. όταν οφείλεται ςε μθ απάντθςθ 

του θλεκτρονικοφ μθνφματοσ (e-mail) που κα τουσ αποςταλεί. 

12. Κατά τθν  περίπτωςθ κατά τθν οποία ο βαςικόσ νικθτισ δεν ζχει αποδεχκεί, για οποιοδιποτε 

λόγο, εντόσ 24 ωρϊν από τθν ανακοίνωςθ των ονομάτων των νικθτϊν, το Δϊρο που κζρδιςε, κα 

κλθκεί προσ αποδοχι του δϊρου ο αναπλθρωματικόσ νικθτισ, αν υπάρχει. Μετά το πζρασ του 

εικοςιτετραϊρου, το δικαίωμα αποδοχισ των βαςικϊν νικθτϊν αυτόματα απόλλυται και ουδεμία 

αξίωςθ δφναται να προβλθκεί ζναντι των Διοργανωτριϊν Εταιρειϊν ι των ςυνεργαηομζνων ι/και 

των ςυνδεδεμζνων  εταιριϊν.  

13. Για τθν παραλαβι, χριςθ του Δϊρου, είναι απαραίτθτθ θ επίδειξθ τθσ αςτυνομικισ 

ταυτότθτασ του νικθτι, κακϊσ και θ υπογραφι κάκε ςχετικισ διλωςθσ αποδοχισ που εφλογα κα 

του ηθτθκεί ωσ προχπόκεςθ και προαπαιτοφμενο παράδοςθσ του Δϊρου, μθ εξαιρουμζνθσ τθσ 

φωτογράφθςθσ και δθμοςίευςθσ τθσ ςχετικισ φωτογραφίασ ςτο Site. Διευκρινίηεται ότι τθν 

ευκφνθ για τθν παροχι των επάκλων / δϊρων φζρει αποκλειςτικά  θ «KARCHER ΑΕΕ». 

14. Τα Δϊρα είναι προςωπικά, δεν μεταβιβάηονται και δεν ανταλλάςςονται με χριματα ι άλλθ 

υπθρεςία ι προϊόντα, δεν εκχωροφνται ςε ςυγγενικά πρόςωπα ι τρίτουσ οφτε αντικακίςτανται ι 

εξαργυρϊνονται.  

 

 

Περιοριςμόσ Ευθφνησ - Εγγυήςεισ 



15. Οι Διοργανϊτριεσ Εταιρείεσ και οι λοιπζσ ςυνεργαηόμενεσ εταιρίεσ ι και ςυνδεδεμζνεσ 

εταιρίεσ ουδεμία ευκφνθ φζρουν για τυχόν εκτυπωτικά ι / και τεχνικισ φφςεωσ λάκθ ι 

δυςλειτουργίεσ των ςελίδων του Site. Επίςθσ, οι Διοργανϊτριεσ Εταιρείεσ και οι λοιπζσ 

ςυνεργαηόμενεσ εταιρίεσ ι και ςυνδεδεμζνεσ εταιρίεσ δε φζρουν καμία ευκφνθ που για λόγουσ 

αναγόμενουσ ςε περιςτατικό που ςυνιςτά ανωτζρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, λόγω 

φυςικϊν καταςτροφϊν, απεργίασ, πολζμου, τρομοκρατικϊν ενεργειϊν ι απειλϊν για 

τρομοκρατικι ενζργεια, ατυχθμάτων, πυρκαγιϊν, πλθμμφρων ι άλλων φυςικϊν καταςτροφϊν, 

απεργιϊν ι κοινωνικϊν διαταραχϊν κλπ) ι λόγω άλλων ςυνκθκϊν που εμποδίηουν τθν απονομι 

ι τθν εκμετάλλευςθ του Δϊρου ι άλλων επιπτϊςεων που ζχει ςτον Νικθτι θ χριςθ ι/και θ 

αξιοποίθςθ του Δϊρου και δεν μποροφν να εκτελζςουν τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από το 

παρόν και απαλλάςςονται των υποχρεϊςεϊν τουσ. Επίςθσ οι Διοργανϊτριεσ Εταιρείεσ και οι 

λοιπζσ ςυνεργαηόμενεσ εταιρίεσ ι και ςυνδεδεμζνεσ εταιρίεσ δεν φζρουν ουδεμία ευκφνθ για τθν 

ομαλι ςφνδεςθ των χρθςτϊν με το διαδίκτυο και ςυνεπϊσ και με τισ ςελίδεσ του Site, κακϊσ γι’ 

αυτό απαιτείται  θ αξιοποίθςθ των  δικτφων τρίτων φορζων, ανεξαρτιτων των Διοργανωτριϊν ι 

των λοιπϊν ςυνεργαηόμενων  εταιριϊν ι και ςυνδεδεμζνων εταιριϊν. Επίςθσ, ουδεμία ευκφνθ 

φζρουν για οποιοδιποτε πραγματικό ι νομικό ελάττωμα τυχόν παρουςιάςουν τα Δϊρα ι/και για 

οποιαδιποτε βλάβθ τυχόν προκλθκεί ςτουσ Νικθτζσ ι/και ςε όςουσ κάνουν χριςθ των Δϊρων.   

16. Οι Διοργανϊτριεσ Εταιρείεσ διατθροφν τθν ευχζρεια να ακυρϊνουν ςυμμετοχζσ εφόςον δεν 

πλθροφν τουσ όρουσ του παρόντοσ. Οι ςυμμετζχοντεσ οφείλουν να ενεργοφν νόμιμα και μζςα ςτα 

πλαίςια των χρθςτϊν και ςυναλλακτικϊν θκϊν. Οποιαδιποτε ενζργεια ι ςυμπεριφορά κάποιου 

ςυμμετζχοντοσ κρικεί (βάςει ενδείξεων) από τισ Διοργανϊτριεσ Εταιρείεσ παράνομθ ι 

καταχρθςτικι ι αντιςυμβατικι (μθ φζρουςεσ αυτζσ, ιτοι οι Διοργανϊτριεσ Εταιρείεσ το βάροσ 

τθσ αποδείξεωσ) τότε οι Διοργανϊτριεσ Εταιρείεσ ζχουν το δικαίωμα να τον αποκλείςουν τελείωσ 

από το διαγωνιςμό, ακόμθ και να ακυρϊςουν το Δϊρο. 

17. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό παρζχουν τθ ςυγκατάκεςι τουσ και εξουςιοδότθςθ ςτισ 

Διοργανϊτριεσ Εταιρείεσ ι/και ςε  λοιπζσ ςυνεργαηόμενεσ εταιρίεσ ι και ςυνδεδεμζνεσ εταιρίεσ 

για τθν προβολι του διαγωνιςμοφ και των αποτελεςμάτων του μζςω ραδιοφϊνου, κακϊσ και 

μζςω του ζντυπου και θλεκτρονικοφ τφπου ι και του INTERNET. Ζτςι, οι Διοργανϊτριεσ Εταιρείεσ 

ι/και οι  λοιπζσ ςυνεργαηόμενεσ εταιρίεσ ι και ςυνδεδεμζνεσ εταιρίεσ επιφυλάςςουν για τον 

εαυτό τουσ το δικαίωμα να χρθςιμοποιιςουν και δθμοςιεφςουν οποιοδιποτε ειδθςεογραφικό 

ςτοιχείο ςχετικό με τθν απονομι και τθν κλιρωςθ για διαφθμιςτικοφσ ςκοποφσ, κακϊσ και να 

προβοφν ςε χριςθ του ονόματοσ και τθσ εικόνασ των ςυμμετεχόντων χωρίσ προθγοφμενθ 

ςυνεννόθςθ μαηί τουσ και χωρίσ οποιαδιποτε οικονομικι ι άλλθ αξίωςθ από μζρουσ τουσ, θ δε 

ςυμμετοχι κακενόσ ςτον παρόντα διαγωνιςμό περιλαμβάνει αυτομάτωσ και τθν προσ τοφτο ρθτι 

ςυναίνεςθ. 

18. Μετά τθν ολοκλιρωςθ του Διαγωνιςμοφ και τθν ειδοποίθςθ των Νικθτϊν, οι Διοργανϊτριεσ 

Εταιρείεσ ι/και οι  λοιπζσ ςυνεργαηόμενεσ εταιρίεσ ι και ςυνδεδεμζνεσ εταιρίεσ απαλλάςςονται 

από οποιαδιποτε ευκφνθ ιδίωσ για ακφρωςθ ι / και ματαίωςθ των εκδθλϊςεων για 

οποιονδιποτε λόγο και αιτία. 

Προςωπικά Δεδομζνα 



Η διαχείριςθ και προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων του εκάςτοτε ςυμμετζχοντοσ ςτον 

Διαγωνιςμό υπόκειται ςτουσ παρόντεσ όρουσ κακϊσ και ςτισ ςχετικζσ διατάξεισ του ιςχφοντοσ 

νομοκετικοφ και κανονιςτικοφ πλαιςίου για τθν προςταςία του ατόμου από τθν επεξεργαςία 

δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και το απόρρθτο των επικοινωνιϊν. 

Με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο διαγωνιςμό οι με οιοδιποτε από τουσ ανωτζρω τρόπουσ 

ςυμμετζχοντεσ δθλϊνουν ρθτά και αποδζχονται ότι οι Διοργανϊτριεσ Εταιρείεσ ι/και οι  λοιπζσ 

ςυνεργαηόμενεσ εταιρίεσ ι και ςυνδεδεμζνεσ εταιρίεσ ζχουν το δικαίωμα να εντάξουν τα μθ 

ευαίςκθτα προςωπικά δεδομζνα τουσ ςε Αρχείο Προςωπικϊν Δεδομζνων, είτε οι ίδιεσ ωσ 

υπεφκυνοι επεξεργαςίασ είτε μζςω οποιουδιποτε άλλου προςϊπου διορίςουν για τθ διενζργεια 

τθσ ωσ άνω επεξεργαςίασ κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τουσ.  

Το ωσ άνω Αρχείο κα χρθςιμοποιθκεί είτε από τισ Διοργανϊτριεσ Εταιρείεσ είτε από τισ 

ςυνεργαηόμενεσ εταιρείεσ που αυτζσ κα διορίςουν, αποκλειςτικά και μόνο για τουσ ςκοποφσ του 

διαγωνιςμοφ, ιτοι για τθν επαλικευςθ των ςτοιχείων των νικθτϊν και άλλων ςυναφϊν ςκοπϊν 

κακϊσ και, ςε περίπτωςθ που οι ςυμμετζχοντεσ ςυμφωνιςουν, για μελλοντικι ενθμζρωςι τουσ 

ςχετικά με διαφθμιςτικζσ – προωκθτικζσ ενζργειεσ (marketing) των Διοργανωτριϊν Εταιρειϊν. Τα 

ανωτζρω δεδομζνα δεν κα κοινοποιθκοφν ςε άλλα εκτόσ των ανωτζρω, νομικά ι φυςικά 

πρόςωπα. Σε κάκε περίπτωςθ, τα προςωπικά ςτοιχεία των ςυμμετεχόντων κα τθροφνται 

ςφμφωνα με το Ν.2472/1997, όπωσ ιςχφει, το  Ν.3471/2006 και τισ Αποφάςεισ και Οδθγίεσ τθσ 

Αρχισ Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα. Οι ςυμμετζχοντεσ διατθροφν το 

δικαίωμα να ηθτιςουν οποτεδιποτε και χωρίσ επιβάρυνςθ τθν επιβεβαίωςθ, τροποποίθςθ ι 

διαγραφι των ςτοιχείων τουσ που τθροφνται ςτο ανωτζρω Αρχείο, επικοινωνϊντασ με τθν 

εταιρεία «KARCHER ΑΕΕ», τθλ. 210-2316153 

Το παρόν αποτελεί τθ ςυνολικι ςυμφωνία μεταξφ των Διοργανωτριϊν Εταιρειϊν και 

διαγωνιηομζνου και δε δεςμεφει παρά μόνο αυτοφσ. Καμία τροποποίθςθ των όρων αυτϊν δεν κα 

λαμβάνεται υπόψθ και δεν κα αποτελεί τμιμα τθσ ςυμφωνίασ αυτισ, εάν δεν ζχει διατυπωκεί 

εγγράφωσ και δεν ζχει ενςωματωκεί ςε αυτι. Σε κάκε περίπτωςθ  οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει 

να προςφεφγουν ςτουσ παρόντεσ  Όρουσ προκειμζνου να ενθμερϊνονται για ενδεχόμενεσ 

τροποποιιςεισ τουσ.  

Οποιαδιποτε διαφορά μεταξφ των μερϊν από ι εξ αφορμισ του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ κα 

διευκετείται  φιλικά μεταξφ τθσ των Διοργανωτριϊν Εταιρειϊν και των διαγωνιηομζνων με βάςθ 

τθν καλι πίςτθ και τα ςυναλλακτικά ικθ και πρακτικι. Σε κάκε περίπτωςθ ωσ αρμόδια για τθν 

επίλυςθ κάκε τζτοιασ διαφοράσ ορίηονται τα δικαςτιρια τθσ Ακινασ.Οι παρόντεσ όροι και οι κάκε 

είδουσ ςυμβατικζσ και εξωςυμβατικζσ ςχζςεισ που προκφπτουν κατ’ εφαρμογι τουσ διζπονται 

από το ελλθνικό δίκαιο. Κάκε διαφορά ςχετικά με το Διαγωνιςμό που ενδζχεται να προκφψει ςτο 

μζλλον και δεν υφίςταται δυνατότθτα φιλικισ διευκζτθςθσ υποβάλλεται ςτθν αποκλειςτικι 

αρμοδιότθτα των Δικαςτθρίων τθσ Ακινασ.  

 


