
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Η εταιρεία CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (στο εξής η 

«Διοργανώτρια») εκ μέρους της «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», στο πλαίσιο της 

συμβάσης με τίτλο «Ενέργειες Προβολής και Δημοσιότητας της Αστικής Αρχής για τη 

Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης», η οποία έχει υπογραφεί αναμεσά 

τους,  διοργανώνει «Διαγωνισμό Φωτογραφίας». H ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται 

και εξαντλείται στην παροχή του δώρου στον νικητή για τους σκοπούς του παρόντος 

διαγωνισμού. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό φωτογραφίας έχουν όλοι οι ενήλικοι πολίτες 

με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις και 

οι οποίοι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους. Δεν έχει δικαίωμα 

συμμετοχής στον διαγωνισμό το κάθε είδους προσωπικό της Διοργανώτριας και της 

«ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ/ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΠΚΜ», οι σύζυγοι καθώς και οι συγγενείς 

των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου βαθμού. 

 

2. Για να θεωρηθεί ότι κάποιος δηλώνει συμμετοχή στο διαγωνισμό φωτογραφίας θα 

πρέπει να συμπληρώσει το ονοματεπώνυμό του και έναν έγκυρο λογαριασμό 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να πληροί τα παρακάτω κριτήρια: 

α. Χρειάζεται να δηλώνεται στην περιγραφή της φωτογραφίας την 

ακριβή τοποθεσία αυτής. 

β. Με την υποβολή της συμμέτοχης, αυτόματα ο συμμετέχων δηλώνει 

ότι τα έργα είναι πρωτότυπα, αποτελούν αποκλειστικά δικό του 

δημιούργημα στο σύνολο των απεικονιζομένων σε κάθε φωτογραφία 

στοιχείων.  

γ. Τα φωτογραφικά έργα δεν αποτελούν αντικείμενο σύνθεσης όπου 

έστω και εν μέρει έχουν χρησιμοποιηθεί φωτογραφικά στοιχεία 

ανήκοντα σε τρίτους, δεν έχουν εκχωρηθεί τα περιουσιακά δικαιώματα 

κάθε φωτογραφίας σε τρίτο και ο υποβάλλων διατηρεί γενικώς το 

πλήρες ηθικό και περιουσιακό δικαίωμα επί αυτών 

δ. Στη περίπτωση που η φωτογραφία περιέχει πρόσωπα τότε ο 

συμμετέχων πρέπει να έχει γραπτή συγκατάθεση τους για συμμετοχή 

στον εν λόγω διαγωνισμό 

ε. Αποκλείεται πλήρως η συμμετοχή με έργα τρίτων επί των οποίων ο 

συμμετέχων έχει προβεί σε ψηφιακή ή αναλογική επεξεργασία, 

σύνθεση, κολλάζ ή άλλη αλλοίωση ή επέμβαση. Στη περίπτωση που 

αποδειχθεί – έστω και των υστέρων και ακόμη και μερική- ιδιοκτησία 

αλλού δημιουργού και όχι του συμμετέχοντος η Διοργανώτρια δε φέρει 

καμία απολύτως αστική ή ποινική ευθύνη. Ο συμμετέχων αναλαμβάνει 

την ευθύνη για την ανωτέρω παράβαση του όρου, ενώ ταυτόχρονα 

αποκλείεται από το διαγωνισμό. 



ζ. Φωτογραφίες με ακατάλληλο ή προσβλητικό περιεχόμενο 

ακυρώνονται αυτομάτως από τη Διοργανώτρια χωρίς αυτή να φέρει 

καμία ευθύνη απέναντι στους συμμετέχοντες. 

 

3. Κάθε συμμετέχων στο «Διαγωνισμό Φωτογραφίας» με την υποβολή της 
συμμετοχής του θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα τους 
όρους διεξαγωγής του Διαγωνισμού καθώς επίσης πως και οι φωτογραφίες θα 
χρησιμοποιηθούν από την Διοργανώτρια και την ΠΚΜ στο πλαίσιο της ανωτέρω 
σύμβασης για την δημοσιότητα των έργων. 

 

4. Η υποβολή των συμμετοχών στο «Διαγωνισμό Φωτογραφίας» θα πραγματοποιηθεί 

από τις 9.5.22  και μέχρι τις 15.7.22. 

 

5. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει ύστερα από διαδικασία διαδικτυακής 

ψηφοφορίας, μετά το πέρας της υποβολής των συμμετοχών και θα υπάρχει 

ενημέρωση στο site μας (www.thma.gov.gr) καθώς και σε όλα τα social media του 

προγράμματος "ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚH".  Οι τρεις συμμετοχές που θα 

συγκεντρώσουν τις περισσότερες ψήφους θα είναι οι νικητήριες. 

 

6. Η Διοργανώτρια θα παρέχει στους 3 νικητές του διαγωνισμού τα εξής έπαθλα: 

 

Α. ένα κινητό τηλέφωνο τελευταίας τεχνολογίας για τον πρώτο νικητή 

Β. Ένα ηλεκτρονικό πατίνι για τον δεύτερο νικητή 

Γ. Ένα tablet για τον τρίτο νικητή 

 

7. Τα δώρα θα αποδοθούν στον νικητή μετά από σχετική ενημέρωσή του στο 

λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής. 

 

8. Τα δώρα είναι προσωπικά, με αυστηρώς προσωποπαγή χαρακτήρα, δεν 

μεταβιβάζονται, δεν εκχωρούνται  και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. 

Το δε δικαίωμα παραλαβής των δώρων δεν εκχωρείται από τον νικητή σε 

οποιονδήποτε τρίτο. Κατά την παραλαβή του δώρου ο νικητής πρέπει απαραιτήτως 

να υπογράψει σχετική δήλωση αποδοχής του, προσκομίζοντας και επιδεικνύοντας 

την ταυτότητά ή το διαβατήριό του αλλιώς χάνει το δικαίωμα στο δώρο που κέρδισε. 

 

9. Σε περίπτωση που  μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από τη λήξη του Διαγωνισμού 

και την ανάδειξη δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή, το δώρο 

απόλλυται γι’ αυτόν και καλούνται οι επιλαχόντες με την σειρά που κληρώθηκαν. Για 

τους επιλαχόντες ισχύουν εκ νέου τα ανωτέρω. Τα ονόματα των νικητών θα 

αναρτηθούν στο site μας. 

 

10. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει σε σχέση με τον συγκεκριμένο 

διαγωνισμό αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο 

είναι το Ελληνικό Δίκαιο. 

 

 

http://www.thma.gov.gr/


11. Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα που δεν θα 

υπερβαίνει το ένα (1) έτος και σε πλήρη συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές 

διατάξεις, ιδίως του Κανονισμού 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός 

Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - GDPR). 

 

12. Για περαιτέρω πληροφορίες και συμβουλές, σχετικές με τα δικαιώματά σας, 

μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: 2106475600, Fax: 

2106475628 

 


