
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

« ΒΓΑΛΕ ΜΙΑ SELFIE ME ΦΟΝΤΟ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ ΒΙΤΡΙΝΑ ΖONIOU ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΑΞΙΔΙ 

ΓΙΑ ΔΥΟ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ » 

Η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «A. ZΩΝΙΟΥ - K. ΜΠΕΚΡΗΣ O.E.» και τον διακριτικό 

τίτλο «ZONIOU», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη επί των οδών Β. Ουγκώ 9 και Βεροίας - 

54625 Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ) προκηρύσσει 

διαγωνισμό με την ονομασία « ΒΓΑΛΕ ΜΙΑ SELFIE ME ΦΟΝΤΟ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ ΒΙΤΡΙΝΑ 

ΖONIOU ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΑΞΙΔΙ ΓΙΑ ΔΥΟ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ » ( εφεξής ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) , ο οποίος 

ανακοινώνεται μέσω των καταστημάτων φυσικών και ηλεκτρονικών της ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ 

και των social media ZONIOU, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα :  

1.Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη μέσω κληρώσεως ενός (1) τυχερού νικητή, 

στον οποίο η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ θα απονείμει το δια του παρόντος υπό τον όρο 7 

προβλεπόμενο δώρο. 

2. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος που έχουν 

συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και 

αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος μέρος στον διαγωνισμό, εκτός των 

ανωτέρω, είναι να διαθέτει προσωπικό λογαριασμό στο ΙΝSTAGRAM και το προφίλ του να 

είναι οπωσδήποτε δημόσιο « public » , ενώ η συμμετοχή του στον διαγωνισμό προϋποθέτει 

και συνεπάγεται αποδοχή των όρων εγγραφής του ΙΝSTAGRAM, την πολιτική απορρήτου 

και ασφάλειας αυτού και συνακόλουθα την παραίτηση από κάθε σχετική αξίωσή του έναντι 

του ΙΝSTAGRAM σε σχέση με τον διαγωνισμό αυτό.    

Από τον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ εξαιρούνται οι υπάλληλοι, επίσημοι συνεργάτες καθώς και οι πάσης 

φύσεως εργαζόμενοι, με οιαδήποτε σχέση εργασίας, της ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ αλλά και των 

καταστημάτων franchise με διακριτικό τίτλο ZONIOU, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς 

των ανωτέρω μέχρι πρώτου βαθμού.  

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ορίζεται το 

χρονικό διάστημα από 17/5/2019 και ώρα 16.00 μέχρι και 30/6/2019 και ώρα 13.00.  

4. Τρόπος συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στον όρο 2  

του παρόντος, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος για να συμμετέχει στον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ και να 

θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή του θα πρέπει να ακολουθήσει ένα προς ένα τα βήματα της 

διαδικασίας που περιγράφεται κατωτέρω : 

i. να βγάλει μία selfie φωτογραφία ή ένα selfie video σε μία από τις δύο βιτρίνες ΖΟΝΙΟU 

στα φυσικά καταστήματα της Θεσσαλονίκης ( Βίκτωρος Ουγκώ αρ. 9 & Βεροίας   - 

Μητροπολίτου Ιωσήφ  αρ. 17 )     

ii. να κοινοποιήσει ( post ) τη selfie στο προφίλ του στο INSTAGRAM ( το οποίο κατά τον όρο 
2  θα πρέπει να είναι απαραίτητα δημόσιο «public») με hashtag #vitrineszoniou  
iii. Nα ακολουθήσει (follow) τον λογαριασμό της ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ  στο INSTAGRAM  
(@zoniou_perfume_creators )  
iv. Να αναφέρει (tag) στη φωτογραφία για την οποία διεξάγεται ο διαγωνισμός δύο φίλους 
του. 
Με την ολοκλήρωση όλων των ανωτέρω διαδικασιών, ολοκληρώνεται και η διαδικασία 
υποβολής συμμετοχής στο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.  
5. Εάν ο συμμετέχων δεν ολοκληρώσει όλα τα βήματα της διαδικασίας, η συμμετοχή του 
δεν θεωρείται έγκυρη. Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ είναι η μόνη αρμόδια για να επαληθεύσει την 



τήρηση όλων των ανωτέρω διαδικασιών από τους συμμετέχοντες και έχει το δικαίωμα να 
αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα δεν έχει τηρήσει τους παρόντες όρους.  
Επιπλέον η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή 
οποιουδήποτε συμμετέχοντα στον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια,  
χωρίς προειδοποίηση, εφόσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις 
του νόμου ή γίνεται αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά ή συναλλακτικά ήθη ή 
προσβάλλει τη δημόσια αιδώ ή ότι δυσφημεί ή προσβάλλει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την 
εικόνα της ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ ή θίγει καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα ή νόμιμα 
συμφέροντα τρίτων.    
6. Τρόπος ανάδειξης νικητή : Μετά το πέρας της διάρκειας του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ και 
συγκεκριμένα την 30/6/2019 ώρα 17.00 θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική κλήρωση στα 
γραφεία της ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ επί της οδού Βίκτωρος Ουγκώ 9 & Βεροίας στη Θεσσαλονίκη, 
παρουσία των νομίμων εκπροσώπων της.    
Από την κλήρωση θα αναδειχθεί ένας (1) τυχερός νικητής από τους συμμετέχοντες  και 
τρεις (3) επιλαχόντες, οι οποίοι θα μπορούν να διεκδικήσουν το Δώρο με σειρά 
προτεραιότητας σε περίπτωση που ο αρχικός νικητής δεν αποδεχθεί το Δώρο εντός της 
προβλεπόμενης στον όρο 8 προθεσμίας.  
Το δημόσιο όνομα χρήστη ( profile name ) του νικητή στο ΙΝSTAGRAM θα ανακοινωθεί στα 
social media ZONIOU.   
 7. Δώρο του Διαγωνισμού : Το δώρο του Διαγωνισμού είναι ένα  ταξίδι στα Χανιά για δύο 
άτομα ( δηλ. για τον νικητή και ένα ακόμη άτομο της επιλογής του, στο εξής «συνοδός»), το 
οποίο είναι προγραμματισμένο για την περίοδο 16/7/2019 έως 18/7/2019 και 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα :  
α) δύο αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη – Χανιά μετ’ επιστροφής με απευθείας πτήσεις 
της Ellinair.  
H πτήση Θεσσαλονίκη – Χανιά θα πραγματοποιηθεί στις 16/7/2019 και ώρα 9.00 π.μ, με 
προγραμματισμένη άφιξη στα Χανιά ώρα 10.15 π.μ. Η πτήση Χανιά – Θεσσαλονίκη θα 
πραγματοποιηθεί στις 18/7/2019 και ώρα 19.15, με προγραμματισμένη άφιξη στη 
Θεσσαλονίκη ώρα 20.25.   
β) φόρους αεροδρομίων και επίναυλους καυσίμων. 
γ) δύο (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο «Αrkadi Hotel Chania» σε δίκλινο standard 
δωμάτιο με πρωινό.  
Διευκρινίζεται ρητά ότι για τη συμμετοχή στο ταξίδι του νικητή και του συνοδού του, η 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ δεν καλύπτει οποιαδήποτε άλλα έξοδα προκύψουν σχετικά με το ταξίδι, 
πλην των ανωτέρω ρητά αναφερόμενων.  
8. Ενημέρωση του Νικητή – Παραλαβή του Δώρου : Ο τυχερός νικητής θα ενημερωθεί την 
1.7.2019 από τη ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ , με μήνυμα που θα λάβει στο ΙNBOX του στο ΙNSTAGRAM 
στο οποίο θα του γνωστοποιείται ότι είναι ο νικητής του Διαγωνισμού καθώς και το 
τηλέφωνο  ή το e-mail στο οποίο θα πρέπει να επικοινωνήσει με τη ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ για να 
αποδεχθεί το δώρο του. Ο τυχερός νικητής θα πρέπει να επικοινωνήσει με τη 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ και να αποδεχθεί το δώρο του, δίνοντας τα απαραίτητα στοιχεία του, το 
αργότερο μέχρι την 3.7.2019 και ώρα 15.00. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής το 
δικαίωμα παραλαβής του δώρου από τον αρχικό νικητή χάνεται αυτόματα και ουδεμία 
αξίωση δύναται να προβληθεί από αυτόν κατά της ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ.  
Στη θέση του αρχικού νικητή θα υπεισέλθει ο πρώτος επιλαχών, ο οποίος θα πρέπει να 
αποδεχθεί το δώρο του μέχρι την 5.7.2019 και ώρα 15.00, διαφορετικά στη θέση του θα 
υπεισέλθει ο δεύτερος επιλαχών. Ο δεύτερος  επιλαχών θα πρέπει να αποδεχθεί το δώρο 
του μέχρι την 7.7.2019 και ώρα 15.00, διαφορετικά στη θέση του θα υπεισέλθει ο τρίτος 
επιλαχών. Ο τρίτος επιλαχών θα πρέπει να αποδεχθεί το δώρο του μέχρι την 9.7.2019 και 
ώρα 15.00. Η ενημέρωση των επιλαχόντων θα γίνει από τη ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ κατά σειρά 
προτεραιότητας κατά τον ίδιο τρόπο με τον αρχικό νικητή.  



Σε περίπτωση που δεν αποδεχθεί το Δώρο εντός της τασσόμενης προθεσμίας ούτε και ο 
τρίτος επιλαχών,  η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους 
συγκεκριμένους νικητές ( αρχικό και επιλαχόντες ) και διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει ή 
να μη διαθέσει το Δώρο κατά τη διακριτική της ευχέρεια, δεδομένου ότι θα έχει 
εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις της απέναντι στον αρχικό νικητή και τους επιλαχόντες.   
Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του 
αρχικού νικητή και των επιλαχόντων που οφείλονται σε μη λήψη ή μη ανάγνωση από 
αυτούς, για οποιοδήποτε λόγο, του μηνύματος που θα τους αποσταλεί στο ΙΝΒΟΧ τους στο 
ΙΝSTAGRAM.  
Ο τυχερός νικητής, ο οποίος θα αποδεχθεί το Δώρο, θα παραλάβει όλα τα απαιτούμενα 
έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων αεροπορικών εισιτηρίων και την επιβεβαίωση για το 
ξενοδοχείο από το ταξιδιωτικό πρακτορείο …………………….. μετά από συνεννόηση με τη 
Διοργανώτρια και με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή του εν ισχύ 
διαβατηρίου του.  
Διευκρινίζεται ότι η κατακύρωση του δώρου στον νικητή τελεί υπό την αναβλητική αίρεση 
της προσκομιδής και επίδειξης στη ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ των ανωτέρω απαιτούμενων εγγράφων , 
σε αντίθετη περίπτωση το δώρο δεν θα αποδοθεί. Προς αποφυγή οποιασδήποτε 
αμφισβήτησης, κανείς συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός 
νικητής του διαγωνισμού, παρά μόνο εφόσον ολοκληρωθεί η παράδοση του δώρου.  
Τυχόν πρότερη δημοσίευση αποτελέσματος κλήρωσης ή profile name προσώπου ως νικητή, 
δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό και δεν θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του 
προσώπου αυτού.   
9. Σε κάθε περίπτωση ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμη και κατά το στάδιο 
απόδοσης του δώρου μπορεί να ακυρωθεί α) σε περίπτωση που δεν πληροί τους παρόντες 
όρους στο σύνολό τους, β) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή 
η επικοινωνία μαζί του εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στον όρο 8 
και γ) εάν δεν εμφανίσει νόμιμο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητά του και την 
ηλικία του κατά την παραλαβή του δώρου.  
10. Ο νικητής του Διαγωνισμού δεσμεύεται να ποστάρει στο προφίλ του 2 φωτογραφίες ή 2 
video από τον προορισμό του με προϊόντα ΖΟΝΙΟU και συγκεκριμένα με το travel kit και με 
tag στο @zoniou_perfume_creators  ( official page στο Instagram ).  
11. Το Δώρο είναι προσωπικό και ο νικητής του Διαγωνισμού δεν έχει το δικαίωμα να 
ορίσει υποκατάστατο πρόσωπο για τη λήψη του ούτε και να ζητήσει την ανταλλαγή του με 
χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα ή να ζητήσει το ταξίδι που αποτελεί το Δώρο του 
Διαγωνισμού να λάβει χώρα σε άλλες ημερομηνίες από τις ορισθείσες στον όρο 7. Τα 
στοιχεία του προσώπου που ο  νικητής θα γνωστοποιήσει ότι θα τον συνοδεύσει στο ταξίδι 
δεν μπορούν να αλλάξουν από τη στιγμή που θα έχουν εκδοθεί τα αεροπορικά εισιτήρια 
για τη διενέργεια του ταξιδιού.   
12. Η συμμετοχή του νικητή και του συνοδού του στο ταξίδι και στην εν γένει υλοποίηση 
του Δώρου ισοδυναμεί αυτομάτως με δήλωση απαλλαγής της Διοργανώτριας από πάσης 
ευθύνης, συμπεριλαμβανομένης χωρίς κανένα περιορισμό ευθύνης για τυχόν ατύχημα, 
σωματική ή άλλη βλάβη. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική, για 
οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί στον  νικητή και τον συνοδό του άμεσα ή έμμεσα από 
το Διαγωνισμό και από την αξιοποίηση του Δώρου, οι οποίοι φέρουν πλήρως και 
αποκλειστικώς κάθε ευθύνη για τη συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 
Δώρου.  
13. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που για οποιαδήποτε αιτία δεν 
επιτραπεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή η διενέργεια του ταξιδιού ή υπάρξει 
καθυστέρηση ή ακύρωση των αεροπορικών πτήσεων που αποτελεί το Δώρο του 
Διαγωνισμού και ο νικητής ουδεμία αξίωση, απαίτηση ή δικαίωμα διατηρεί έναντι της 
Διοργανώτριας. Επιπλέον η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ δεν φέρει ευθύνη για την ποιότητα των 



υπηρεσιών και δεν υπόσχεται ούτε εγγυάται την τήρηση των συμβατικών ή άλλων 
υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με το ταξίδι . 
14. Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/ και να ανακαλέσει ή να 
ματαιώσει τον διαγωνισμό ή να μεταβάλλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή 
οποιονδήποτε άλλο όρο του για οποιονδήποτε λόγο με ειδοποίηση πριν από την έναρξη 
ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται εγκαίρως πριν από την 
έναρξη ισχύος της μεταβολής στον διαδικτυακό τόπο της ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ.  
Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ μπορεί επίσης να διακόψει τον διαγωνισμό χωρίς προειδοποίηση για 
λόγους ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση ματαίωσης ή διακοπής του διαγωνισμού, οι   ήδη 
συμμετέχοντες δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα ή απαίτηση ή αξίωση κατά της 
Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του 
Διαγωνισμού ή την απευθείας παράδοση Δώρου ή οποιοδήποτε ποσό αποζημίωσης. 
15. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό παρέχουν με τη συμμετοχή τους άνευ 
ανταλλάγματος τη ρητή συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ για την 
προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης 
καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET.  
Έτσι, η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και 
δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς ενδεχομένως φωτογραφίες και βίντεο καθώς και 
να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρόντα 
διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στο διαγωνισμό παρέχει 
αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών 
δικαιωμάτων ατελώς.  
16. Η υλοποίηση του Διαγωνισμού απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα το οποίο θα συμπεριλαμβάνει τα δημόσια ονόματα χρήστη ( profile names ) των 
Συμμετεχόντων και πιθανόν και άλλα προσωπικού χαρακτήρα στοιχεία. Για αυτό το λόγο η 
συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης 
συναίνεσης κάθε Συμμετέχοντα προκειμένου να καταχωρηθούν και να διατηρηθούν τα 
προσωπικά του αυτά στοιχεία σε αρχείο που θα δημιουργηθεί κατά την έννοια του Ν. 
2472/1997, όπως ισχύει. Σκοπός της δημιουργίας και τήρησης του αρχείου αυτού είναι 
αφενός η διενέργεια του διαγωνισμού και η ταυτοποίηση τoυ νικητή και των επιλαχόντων 
αλλά επίσης και η μετέπειτα, μελλοντική ενημέρωση του συνόλου των συμμετασχόντων για 
τυχόν νέα προϊόντα ή/και υπηρεσίες της Διοργανώτριας. Τα στοιχεία του νικητή και  των 
συμμετεχόντων θα μπορούν να διατηρηθούν στη βάση δεδομένων της Διοργανώτριας και 
μετά τη λήξη του εν λόγω διαγωνισμού και οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους δίνουν 
τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους προς τούτο.   Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο 
κάθε συμμετέχων διατηρεί τα δικαιώματα που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 
του Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης, τροποποίησης και αντίρρησης για την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα) με επιστολή στην 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ή επικοινωνώντας στο e-mail : shop@zoniou.gr  
17. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα 
σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.18. Για 
κάθε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με τον Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες μπορούν να 
απευθύνονται στο e-mail : shop@zoniou.gr 
19. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. 
Οποιαδήποτε διαφορά των μερών από ή εξ αφορμής του παρόντος Διαγωνισμού θα 
διευθετείται φιλικά μεταξύ της ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ και των συμμετεχόντων με βάση την καλή 
πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.  Άλλως, θα λύεται οριστικά σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση ως αρμόδια για την επίλυση κάθε τέτοιας διαφοράς 
ορίζονται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.  
 



20. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων 
συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι 
της ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


