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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

 

1. Η εταιρεία με την  επωνυμία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ» (εφεξής ο 

«ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ»), που εδρεύει στον Πειραιά στο Νέο Φάληρο (οδός Εθνάρχου Μακαρίου 

και Δ. Φαληρέως αρ. 2, 185 47, τηλ. Επικοινωνίας 210 4808242 ωρες 10.00-17.00), 

διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο «ΣΤΕΙΛΕ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ» (εφεξής «ο Διαγωνισμός») 

μέσω του περιοδικού «ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ» (το «Περιοδικό») που κυκλοφορεί στα περίπτερα 

(κάθε εβδομάδα) με χορηγό του επάθλου του Διαγωνισμού την εταιρεία «MLS 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»,( Διγενή Ακρίτα 40 & Αργυρουπόλεως, Τ.Κ. 16451, 

Αργυρούπολη) 

 Οι όροι του παρόντος Διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα 
http://www.kathimerini.gr/disney-magazines 

 

2 Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και 

την Κύπρο, ηλικίας έως 15 ετών, με αναγκαία προϋπόθεση συμμετοχής τη δήλωση 

συναίνεσης από τους έχοντες τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια του ανηλίκου για τη 

συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και την παραλαβή του επάθλου.  

 

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό θα γίνεται  

α) με αποστολή ηλεκτρονικά της φόρμας που θα βρίσκεται στη σελίδα του Διαγωνισμού 

http://www.kathimerini.gr/disney-magazines ή 

β) με αποστολή  κουπονιού μέσω ταχυδρομείου , το οποίο (κουπόνι) θα βρίσκεται στο 

περιοδικό «ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ (τεύχος  53 που κυκλοφορεί την 19η Ιουνίου 2015 έως την 17η 

Ιουλίου 2015)   

 

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται ο συμμετέχων να είναι αγοραστής του 

περιοδικού «ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ» που κυκλοφορεί στα περίπτερα. 

 

3. Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι  αλλά και οι συγγενείς  τους 

έως δευτέρου (2ου) βαθμού της εταιρείας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε» και της 

εταιρείας «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.. και των θυγατρικών αυτών (σύμφωνα με το άρθρο 

42ε παρ. 5 υποπαρ. α (στοιχεία αα, ββ, γγ και δδ) του κ.ν. 2190/1920)  

 

4. Ως έπαθλο για τους (2) τυχερούς νικητές που θα κληρωθούν ορίζεται MLS IQ TAB KIDO, 
προσφορά της εταιρείας MLS A.E.. 

 

Οι «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» δεν ευθύνονται για τυχόν πραγματικά ή νομικά 

ελαττώματα του  επάθλου ή για  ζημίες σε άλλες συσκευές ή εγκαταστάσεις ηλεκτρικές  ή για 

ατυχήματα/σωματικές βλάβες, τα οποία τυχόν προκληθούν από το έπαθλο.  

 

Αποκλειστικά υπεύθυνη για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας του επάθλου ή για την 

αντικατάστασή του ή για την αποκατάσταση ζημιών σε άλλες συσκευές ή 

ατυχημάτων/σωματικών βλαβών ή για την χρηματική ικανοποίηση του ζημιωθέντος ή άλλων 

τρίτων συνεπεία της λειτουργίας ή μη λειτουργίας του επάθλου θα είναι αποκλειστικά η 

εταιρεία MLS A.E.. 

 

 

5. Για όσους συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τη φόρμα στη σελίδα του διαγωνισμού 

http://www.kathimerini.gr/disney-magazines ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από τις 19.06.2015, 

ημέρα Παρασκευή ώρα 10.00 έως και τις 17.07.2015 ημέρα Παρασκευή ώρα 17.00 . 

 

http://www.kathimerini.gr/disney-magazines
http://www.kathimerini.gr/disney-magazines
http://www.kathimerini.gr/disney-magazines
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Για όσους στείλουν κουπόνι μέσω ταχυδρομείου, θα πρέπει να το αποστείλουν 

συμπληρωμένο έως τις 17.07.2015 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη διεύθυνση: «Για το 

διαγωνισµό ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ ΤΕΥΧΟΣ 53», Εθνάρχου Μακαρίου και Φαληρέως 2, τκ 18547, 

Νέο Φάληρο, τηλ 2104808242. 

 

6. Διευκρινίζεται ότι το έπαθλο είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται σε τρίτους.  

 

Ρητά διευκρινίζεται ότι το ως άνω έπαθλο παρέχεται ένεκα προκηρύξεως διαγωνισμού και 

κατά κανένα τρόπο ένεκα άλλης αιτίας, ιδίως όχι ένεκα δωρεάς. Το έπαθλο,  είναι ήδη 

προκαθορισμένο και συγκεκριμένο και αποκλείεται επιστροφή, ανταλλαγή ή εξαργύρωσή 

του σε οποιαδήποτε τιμή.  

 

To έπαθλο θα αποσταλεί στον τυχερό νικητή με courier, στη διεύθυνση που θα δηλώσει στην 

εταιρία courier ο έχων την επιμέλεια του ανηλίκου. 

 

7. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, μόνο εφόσον υπάρχει η συναίνεση των εχόντων τη 

γονική μέριμνα ή την επιμέλειά τους, θα πρέπει να συμπληρώσουν το κουπόνι το οποίο  θα  

βρούν στο περιοδικό «ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ», ή στη σελίδα του διαγωνισμού 

http://www.kathimerini.gr/disney-magazines.   

 

 Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν στα αντίστοιχα πεδία το ονοματεπώνυμο, 

την ημερομηνία γέννησης, τα στοιχεία του κηδεμόνα τους, την ταχυδρομική τους διεύθυνση, 

την τυχόν ηλεκτρονική  διεύθυνση (email) του έχοντος την επιμέλεια ή μέριμνα του ανηλίκου 

και τον  αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας (κινητού ή σταθερού). 

 

Το κουπόνι ή η ηλεκτρονική φόρμα θα υπογράφεται από οποιονδήποτε από τους έχοντες τη 

γονική μέριμνα ή την επιμέλειά του ανηλίκου, ο οποίος αποδέχεται ότι με αυτόν τον τρόπο θα 

δηλώνει τη συναίνεσή του για τη συμμετοχή του ανηλίκου στο Διαγωνισμό και την 

παραλαβή του επάθλου από αυτόν. 

  

8. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων 

όρων. 

 

9. Δεν επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή του ιδίου προσώπου στην κλήρωση. Οι επόμενες 

της πρώτης συμμετοχής θα ακυρώνονται.  

 

10. Όσοι από τους συμμετέχοντες αποστείλουν το συμπληρωμένο κουπόνι συμμετοχής εντός 

της υπό τον όρο 5 προβλεπόμενης προθεσμίας, θα συμμετάσχουν στην κλήρωση για την 

ανάδειξη των νικητών.  

 

 

11.   Η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών θα λάβει χώρα ηλεκτρονικά την Παρασκευή 

24.07.2015 και θα αναδειχθεί  ο τυχερός νικητής, ο οποίος θα κερδίσει τo έπαθλο  που 

αναφέρεται ανωτέρω στον όρο 4 καθώς και 2 αναπληρωματικοί νικητές  με τη σειρά που θα 

εξαχθεί το όνομά τους. 

 

12. Τα ονόματα των νικητών θα δημοσιευθούν στην άνω ηλεκτρονική σελίδα του  

Διαγωνισμού http://www.kathimerini.gr/disney-magazines την επόμενη της κλήρωσης 

 

13. Η συμμετοχή του νικητή στο Διαγωνισμού, μπορεί να ακυρωθεί, σε οποιοδήποτε στάδιο 

του Διαγωνισμού και για 1 μήνα μετά την παράδοση και παραλαβή του επάθλου, για τους 

εξής λόγους:, (α) σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι ο ανήλικος δεν πληροί τις προϋποθέσεις 
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συμμετοχής στο διαγωνισμό (βλ. ανωτέρω όρος 2) ή  ότι ο ανήλικος ή συγγενής του 

περιλαμβάνεται στις ανωτέρω (υπό όρο 3) κατηγορίες προσώπων που δεν δικαιούνται vα 

συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό, (β) αν αποδειχθεί  με οποιονδήποτε τρόπο ότι, 

οποιοσδήποτε από τους έχοντες τη γονική μέριμνα ή την επιμέλειά του ανηλίκου, δεν είχε 

δηλώσει στην πραγματικότητα ότι συναινούσε στη συμμετοχή του ανηλίκου στο Διαγωνισμό 

και την παραλαβή του επάθλου από αυτόν. 

Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής του νικητή  για τους λόγους που αναφέρονται 

ανωτέρω (π.χ. συγγενείας, μη αποδοχής όρων κ.λ.π.) το δικαίωμά του στο έπαθλο χάνεται 

οριστικά και θα καλείται ο αναπληρωματικός νικητής. 

Σε περίπτωση δε που έχει επέλθει οποιαδήποτε βλάβη στο έπαθλο εξ υπαιτιότητας του έως 

τότε νικητή, ο έχω τη γονική μέριμνα ή την επιμέλειά του θα ευθύνεται σε αποκατάσταση της 

αξίας του επάθλου στην εταιρεία MLS A.E.. 

 

14. Μετά την ανακήρυξη των νικητών κάθε υποχρέωση της εταιρείας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» απέναντι στους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό παύει να υφίσταται.  

 

15. Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες και οι έχοντες τη γονική 

μέριμνα ή επιμέλεια  των ανηλίκων ρητά αποδέχονται ότι η  συμμετοχή των ανηλίκων  

αποτελεί ελεύθερη και σαφή εκ μέρους τους δήλωση και συναίνεση για τη συμμετοχή στο 

Διαγωνισμό καθώς και για την εκ μέρους της εταιρείας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» 

τήρηση αρχείου με τα στοιχεία του ανηλίκου, που θα συλλέξει από τους ίδιους κατά την 

έννοια του ν. 2472/1997 για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. 

 

 

Τα προσωπικά αυτά δεδομένα οι ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. δεσμεύονται να μην τα 

κοινοποιήσουν σε κανένα τρίτο πρόσωπο ούτε και στην εταιρεία MLS A.Ε. , εκτός εάν είναι 

απαραίτητα για την αποστολή του επάθλου. 

 

Οι «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» θα διατηρούν έως και 1 μήνα μετά την παράδοση 

του επάθλου στο νικητή  τα αποστελλόμενα από τους συμμετέχοντες κουπόνια και τις 

ηλεκτρονικές συμμετοχές τους αντίστοιχα. 

 

Για την τήρηση αρχείου από τις ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ με στοιχεία των 

Διαγωνιζομένων και για την αποστολή ενημερώσεων σε αυτούς για μελλοντικές προωθητικές 

ενέργειες, εκδόσεις ή διαγωνισμούς που θα έχουν σχέση με τη Disney , θα πρέπει να υπάρχει 

η ρητή συναίνεση των εχόντων τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια του ανηλίκου , με αποδοχή 

σχετικής ένδειξης στην ηλεκτρονική φόρμα και στο κουπόνι του Διαγωνισμού. 

 

Η συναίνεση/αποδοχή αυτή θα ισχύει μέχρι την παραλαβή από τις ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ έγγραφης ανακλήσεώς της από τον έχοντα τη γονική μέριμνα ή την 

επιμέλεια του ανηλίκου. 

 

 

16. Οι  έχοντες τη γονική μέριμνα  των ανηλίκων συμμετεχόντων διατηρούν τη δυνατότητα 

να ασκήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση προς τις «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

Α.Ε.» το δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα αντίστοιχα ή την επιβεβαίωση, ή τροποποίηση στοιχείων των δικών τους και του 

ανηλίκου που τυχόν θα  τηρούνται σε Αρχείο, κατά τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως 

ισχύει.  

 

Στην περίπτωση αυτή μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2104808199  
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17.Ο νικητής, με την συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, καθώς και οι ασκούντες τη γονική 

μέριμνα ή επιμέλεια αυτού, συναινούν ανεπιφύλακτα στη χρήση του ονόματός τους για 

λόγους διαφημιστικής προβολής από τις «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» κατά τα 

ανωτέρω, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.  

 

 

18. Οι «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» δικαιούται να ανακαλέσουν εν όλο ή εν μέρει 

την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσουν τους παρόντες όρους, ενημερώνοντας 

σχετικά μέσω της σελίδας του διαγωνισμού http://www.kathimerini.gr/disney-magazines  ή 

μέσω του περιοδικού ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ.  

19. Αν οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος ή του έχοντος τη 

γονική μέριμνα  ή την επιμέλεια του ανηλίκου κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από τις 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. παράνομη ή καταχρηστική ή εμποδίσει άλλους να 

συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), τότε οι 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ θα έχουν  το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το 

Διαγωνισμό ειδοποιώντας τον έχοντα τη γονική μέριμνα  ή την επιμέλειά του . 

20. Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από τον έχοντα τη γονική μέριμνα  ή 

την επιμέλειά του συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό, σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή 

όρου τινός του Διαγωνισμού, αυτός θα απευθύνεται, πριν προβεί σε οποιαδήποτε δικαστική 

ενέργεια, στις ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε., η οποία θα καταβάλει προσπάθεια 

συμβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς. Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας 

αυτής, θα έχει το δικαίωμα προσφυγής στα ελληνικά δικαστήρια, όπως ορίζεται παρακάτω. 

21 Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία που δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά τη διαδικασία 

του προηγούμενου άρθρου και απορρέει από την παρούσα προκήρυξη ή σχετίζεται με αυτή, 

θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας (αποκλειόμενης οποιασδήποτε 

άλλης δικαιοδοσίας ακόμη και συντρέχουσας) σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.  

 


