
Η εφημερίδα «Σα Μετέωρα» που εδρεύει στην Καλαμπάκα, οδός Παπαφιλίππου αριθ. 5 (εφεξής χάριν 
συντομίας ο «Διοργανωτής»), νομίμως εκπροσωπούμενη προτίθεται να διεξάγει διαγωνισμό που θα 
φιλοξενηθεί στην ιστοσελίδα της www.tameteora.gr και στη σελίδα της στο facebook 
https://www.facebook.com/tameteora.gr  με τους εξής όρους συμμετοχής που άπαντες θεωρούνται 
ουσιώδεις και δεσμεύουν άπαντα τα μέρη: 
 
ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟN ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 
 
ΟΝΟΜΑΙΑ: 
“ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ ΒΙΒΛΙΩΝ” (εφεξής ο «Διαγωνισμός»). Η συμμετοχή σε αυτόν το «Διαγωνισμό» είναι 
δωρεάν και δεν απαιτεί την αγορά κάποιου προϊόντος ή υπηρεσίας. Δεν παρέχεται αμοιβή στους 
συμμετέχοντες για μόνη τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό. 
 
ΤΜΜΕΣΟΧΗ:  
α. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι ατομική. Επιτρέπεται η συμμετοχή σε όσους κατοικούν μόνιμα 
στην Ελλάδα. 
υμμετοχή επιτρέπεται και σε ανηλίκους που έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας μόνο με την 
έγγραφη συναίνεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα του, ο οποίος (συμμετέχων) θα αποδεικνύει 
εγγράφως ότι έχει ήδη λάβει τη συναίνεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα του ανηλίκου για τη 
συμμετοχή του τελευταίου. Σα έγγραφα που αποδεικνύουν τη συναίνεση θα προσκομίζονται στο 
«Διοργανωτή» στην ως άνω έδρα του, αν και εφόσον ζητηθούν. 
β. Μόνο με το πραγματικό ονοματεπώνυμο μπορεί κάποιος να συμμετάσχει στον διαγωνισμό. 
γ. Ο διοργανωτής τηρεί βάση δεδομένων με όλες τις έγκυρες συμμετοχές. 
δ. Η εγκυρότητα της συμμετοχής γίνεται με τη συμπλήρωση των υποχρεωτικών στοιχείων 
(Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Διεύθυνση κατοικίας, Αρ. τηλεφώνου) που συνοδεύει τον διαγωνισμό και 
την ορθή υποβολή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση books@tameteora.gr 
ε. Η ευθύνη για την πλήρη, ορθή συμπλήρωση αλλά και την ειλικρινή υποβολή των στοιχείων ανήκει 
στους συμμετέχοντες. 
ε περίπτωση ελλιπούς ή ανακριβούς συμπληρώσεως των στοιχείων η ο Διοργανωτής διατηρεί τη 
δυνατότητα ακύρωσης της συμμετοχής στο Διαγωνισμό. ε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια έχει 
δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση και αφού ζητήσει από τους συμμετέχοντες 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς εξακρίβωση της ακρίβειας των στοιχείων τους, αποκλεισμού 
οποιουδήποτε συμμετέχοντος στον Διαγωνισμό. 
 
ΑΠΟΚΛΕΙΜΟ 
Από το Διαγωνισμό αποκλείονται ο «Διοργανωτής», οι υπάλληλοι του «Διοργανωτή» και τα πρόσωπα 
συγγένειας μέχρι και β’ βαθμού των ανωτέρω και οι σύζυγοι αυτών. 
 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ-ΜΕΣΑΒΟΛΕ 
Ο «Διοργανωτής» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιοδήποτε / οποιουσδήποτε όρο (-ους) εκ 
των παρόντων ή / και να ματαιώσει τον παρόντα «Διαγωνισμό», αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή / 
ματαίωση αυτή με κάθε πρόσφορο και κατά την εύλογη κρίση του μέσο. 
 
ΚΛΗΡΩΗ 
1. Η κλήρωση για την ανάδειξη των Νικητών του Διαγωνισμού γίνεται με τη χρήση του προγράμματος 
http://www.random.org/  και του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου συμμετεχόντων (βάση δεδομένων). 
Πληροφορίες για την εγκυρότητα/αξιοπιστία της ηλεκτρονικής κλήρωσης είναι διαθέσιμες μέσω του 
random.org στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.random.org/faq/#S2  
2. Οι νικητές (και ο ασκών τη γονική μέριμνα αυτών όπου απαιτείται) αποδέχεται ότι για την παραλαβή 
του Δώρου απαιτείται η επίδειξη της ταυτότητας (ή άλλου εγγράφου ταυτοπροσωπίας) του νικητή και του 
ασκούντος τη γονική του μέριμνα όπου απαιτείται. 
Σα δώρα δεν μεταβιβάζονται. Δεν είναι δυνατή η εξαργύρωση των δώρων σε μετρητά ή πιστωτικό 
υπόλοιπο. Ρητά συμφωνείται ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα ανταλλαγής των δώρων. 
Μετά την απονομή των Δώρων στους νικητές, ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε 
θετική ή αποθετική ζημία που πιθανόν να προκύψει σε βάρος του/των νικητή/ων ή σε βάρος τρίτου από 
οποιαδήποτε εν γένει αιτία στα πλαίσια του Διαγωνισμού ή εξαφορμής των απονεμηθέντων Δώρων. 
3. Με την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό ο κάθε συμμετέχων και ο ασκών την γονική μέριμνα του 
όπου απαιτείται συναινεί ότι τα προσωπικά του δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν από τον Διοργανωτή ως 
υπεύθυνου για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων είτε από 
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τον ίδιο είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου αυτός διορίσει για τη διενέργεια 
της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, για το σκοπό για τον οποίο συλλέγονται, 
ήτοι τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. ε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία θα τηρούνται σύμφωνα 
με το Ν. 2472/1997 και κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης σχετικά με τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας 
από τον Διοργανωτή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κατά τα ανωτέρω. 
Όσον αφορά στον κάθε ένα νικητή του Διαγωνισμού, ο Διοργανωτής δηλώνει και ο Nικητής και ο ασκών 
την γονική μέριμνα αυτού όπου αυτό απαιτείται αποδέχεται ότι ο Διοργανωτής ή/και ο Εκτελών την 
Επεξεργασία του θα επεξεργασθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του που θα συλλέξουν από τον 
ίδιο, σύμφωνα με τα ειδικότερα ανωτέρω, με σκοπό τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες όρους καθώς και την πραγματοποίηση όλων των 
αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση του Δώρου.  
Επίσης, ο Διοργανωτής δηλώνει και ο Νικητής και ο ασκών την γονική μέριμνα αυτού, αποδέχεται ότι ο 
Διοργανωτής έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα του (όνομα, εικόνα, δηλώσεις, 
οπτικοακουστικό ή άλλης φύσης υλικό κτλ.) με σκοπό την με οποιοδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε 
μέσο (συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, κοινωνικών δικτύων κτλ.) προβολή του Διαγωνισμού. ε 
περίπτωση ανηλίκου νικητή η έγγραφη συναίνεση του ασκούντος την γονική μέριμνα είναι απαραίτητη. 
Για τυχόν άσκηση από τους συμμετέχοντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 
12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι τελευταίοι μπορούν να απευθυνθούν στον Διοργανωτή στο 
τηλέφωνο 24320 79133. 
4. Σα ονόματα των νικητών θα αναγράφονται στο έντυπο φύλλο της εφημερίδας «Σα Μετέωρα», την 
ημέρα κυκλοφορίας της μετά τη λήξης του διαγωνισμού, δυνητικά και στη σελίδα της στο facebook 
https://www.facebook.com/tameteora.gr , μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης. 
5. Μετά την κλήρωση και εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από αυτήν θα επιχειρείται - από υπαλλήλους 
ή εντεταλμένους προς τούτο συνεργάτες της Διοργανώτριας επικοινωνία με τους Νικητές με την 
αποστολή ενημερωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
ή/και τηλεφωνικά, με σκοπό την ενημέρωση τους για τον τρόπο παραλαβής των δώρων τους. Κατά την 
επικοινωνία θα ζητούνται από τους Νικητές τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, 
κ.λπ.) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση των δώρων . 
Μετά από τρείς (3) ανεπιτυχείς προσπάθειες επικοινωνίας με τους Νικητές, μέσα στο χρονικό διάστημα 
τριών (3) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων οι Νικητές χάνουν αυτομάτως και οριστικά το 
δικαίωμα τους επί των δώρων και δεν έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν άλλο ή οποιοδήποτε 
αντίτιμο ή αποζημίωση και η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη, διατηρεί δε το 
δικαίωμα να προβεί είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων είτε στην διάθεση τους με 
οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. 
 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας ή της 
περιουσίας της, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 
 Η συμμετοχή στον διαγωνισμό γίνεται μέσω διαδικτύου, χωρίς να απαιτείται αγορά του προϊόντος. 
 Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της απόδοσης των δώρων στους Νικητές κατά 
τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια δεν 
υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στον 
Διαγωνισμό. 
 Η παράδοση οιουδήποτε δώρου σε Νικητή τελεί επίσης υπό την αίρεση της προσκόμισης και 
επίδειξης από τον εν λόγω νικητή Δελτίου Αστυνομικής Σαυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το 
οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία του νικητή. 
Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται 
ως οριστικός Νικητής σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η 
παράδοση προς αυτόν του δώρου σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα. 
 Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται σε οποιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, 
δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, 
απόδοση και γενικά με την πραγματική και νομική κατάσταση των δώρων του Διαγωνισμού. 
 Η πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας 
του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του 
Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό 
έλεγχο της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώνει. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για 
οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων – χρηστών εκ των άνω αιτιών. 
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 Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων 
συμμετοχής από τους συμμετέχοντες και από τον ασκούντα την γονική μέριμνα εκάστου συμμετέχοντος. 
Οι συμμετέχοντες και ο ασκών την γονική μέριμνα εκάστου συμμετέχοντος όπου απαιτείται 
αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί 
προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση και η αποστολή δεδομένων, 
καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως 
από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα 
από τον έλεγχο και την ευθύνη του Διοργανωτή και του Εκτελούντος την Επεξεργασία. Ο Διοργανωτής 
και ο Εκτελών την Επεξεργασία δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω 
από την σφαίρα του ελέγχου τους (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά 
προβλήματα, μη κάλυψη διαδικτύου, υπερφόρτωση διαδικτύου, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, μη 
αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος απάντησης) ή 
από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου που θα μεταφέρει τα μηνύματα καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή 
ή/και η λήψη των μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 
 Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή 
τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει με τον Διοργανωτή στο τηλέφωνο 2432079133. 
 Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το 
Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των 
Δικαστηρίων των Σρικάλων. 
 Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα www.tameteora.gr  
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό γίνεται μέσω διαδικτύου, χωρίς να απαιτείται αγορά του προϊόντος. 
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