
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «Κερδίζηε 100 ηριήμερα ηαξίδια ζηην Ελλάδα 

από ηην COSMOΚΑΡΣΑ!» 

Η αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ 

ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο ε 

«COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο (Λ. Κεθηζίαο 44) 

κε ηε ζπλεξγαζία  ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 

«OGILVY ONE WORLDWIDE -ATHENS-PROMOTION, 

ADVERTISING AND DIRECT MARKETING S.A. (ΟΓΚΙΛΒΤ 

ΟΤΑΝ ΓΟΤΟΡΛΝΣΓΟΤΑΪΝΣ ΑΘΗΝΑ- ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΠΡΟΩΘΗΗ ΠΩΛΗΔΩΝ, ΓΙΑΦΗΜΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΜΔΟΤ 

ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ)» πνπ εδξεχεη ζην Γέξαθα Αηηηθήο (Ηκαζίαο 10), 

(εθεμήο «Γηαθεκηζηηθή»),  δηνξγαλψλεη πξνσζεηηθφ πξφγξακκα  

κε ηίηιν «Κεξδίζηε 100 ηξηήκεξα ηαμίδηα ζηελ Διιάδα απφ ηελ 

COSMOΚΑΡΣΑ!» (θαινχκελo εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, 

«Πξφγξακκα»). 

θνπφο ησλ παξφλησλ αλαιπηηθψλ φξσλ (εθεμήο νη «Αλαιπηηθνί 

Όξνη») είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ φξσλ ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα, 

ηεο θιήξσζεο θαη αλάδεημεο ληθεηψλ ζην πιαίζην ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο. 

OΡΟΙ 

1] Η COSMOTE σο εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηψλ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο επηζπκεί φπσο  πξνβεί ζηελ πξνβνιή ησλ πξντφλησλ 

θαη ππεξεζηψλ ηεο κέζσ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ. ην πιαίζην 



Φχιιν 1,5 

απηφ δηνξγαλψλεη ην πξνσζεηηθφ πξφγξακκα «Κεξδίζηε 100 

ηξηήκεξα ηαμίδηα ζηελ Διιάδα απφ ηελ COSMOΚΑΡΣΑ».  

2]  Η δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

00.00.01 ηεο Παξαζθεπήο 25 Ννεκβξίνπ 2011 έσο θαη ηελ 

10.59.59 ηεο Παξαζθεπήο 30 Γεθεκβξίνπ 2011 (εθεμήο 

«Γηάξθεηα»).  

3] Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα έρεη θάζε 

ζπλδξνκεηήο  «COSMOΚΑΡΣΑ» ηεο COSMOTE.  ε πεξίπησζε 

πνπ  ρξήζηεο ηεο ζχλδεζεο COSMOΚΑΡΣΑ είλαη δηαθνξεηηθφ 

πξφζσπν απφ ην ζπλδξνκεηή ηεο ζχλδεζεο, γηα ηελ παξαιαβή 

ηνπ δψξνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε ηνπ ζπλδξνκεηή 

φηη δέρεηαη λα παξαζρεζεί ην δψξν ζην ρξήζηε. Δάλ ν ρξήζηεο 

ηεο ζχλδεζεο είλαη αλήιηθνο, ζεσξείηαη φηη ζην Πξφγξακκα 

ζπκκεηέρεη ν πλδξνκεηήο ν νπνίνο είλαη θαη ν κφλνο ν νπνίνο 

κπνξεί λα ιάβεη ηα Γψξα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 9 ησλ 

παξφλησλ Αλαιπηηθψλ Όξσλ. 

4] Γηα λα ζεσξεζεί θάπνηνο σο ζπκκεηέρσλ ζην Πξφγξακκα 

(εθεμήο «πκκεηέρσλ») ζα πξέπεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο: 

Α. Αξρηθά λα θαιέζεη απφ ηε ζχλδεζε  «COSMOΚΑΡΣΑ» ζηνλ 

ηεηξαςήθην αξηζκφ 1330 ρσξίο ρξέσζε, θαη λα  παηήζεη ην 

πιήθηξν κε ηνλ αξηζκφ νθηψ (8), πξνθεηκέλνπ λα εγγξαθεί ζην 

Πξφγξακκα, θαη ζηε ζπλέρεηα, θαη κέρξη ηελ ιήμε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο, λα πξνβεί ζε αλαλέσζε ηνπ ρξφλνπ νκηιίαο ηεο 

ζχλδεζήο ηνπ.   

Β. Δλαιιαθηηθά, φπνηνο επηζπκεί λα ζπκκεηέρεη ζην 

Πξφγξακκα κπνξεί, θαηά ηε Γηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο, 

ρσξίο ηελ αγνξά πξντφληνο, λα ζπκπιεξψζεη, κε επίδεημε 

ηεο αζηπλνκηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο, έλα θνππφλη ζπκκεηνρήο 

ζην Πξφγξακκα πνπ ζα βξίζθεηαη ζηα γξαθεία ηεο 



Φχιιν 2 

Γηαθεκηζηηθήο, ζην Γέξαθα Αηηηθήο (Ηκαζίαο 10), θαηά ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη κεηαμχ ησλ σξψλ απφ 11:00 π.κ. έσο 

17:00 κ.κ.  

 

5] Κάζε πκκεηέρσλ ζα θαηαρσξείηαη ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 

ηεο θιήξσζεο κε κία (1) ζπκκεηνρή, αλεμαξηήησο ηνπ πφζεο 

θνξέο θάιεζε ζην 1330 ή ηνπ αξηζκνχ ησλ  αλαλεψζεσλ ρξφλνπ 

νκηιίαο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη. εκεηψλεηαη φηη ζηελ θιήξσζε 

ζα ιακβάλνπλ κέξνο κφλν νη αξηζκνί ζχλδεζεο  πνπ  ηε ρξνληθή 

ζηηγκή πνπ ιήγεη ην Πξφγξακκα εμαθνινπζνχλ λα είλαη 

«COSMOΚΑΡΣΑ».   

6] Κάζε πκκεηέρσλ ζην Πξφγξακκα ζπκκεηέρεη ζηελ ειεθηξνληθή 

θιήξσζε πνπ αλαθέξεηαη θαησηέξσ (εθεμήο «Κιήξσζε») γηα ηελ 

αλάδεημε ησλ ληθεηψλ ζηνπο νπνίνπο ζα δηαηεζνχλ ηα δψξα πνπ 

αλαθέξνληαη θαησηέξσ.  

7] ηηο 13 Ιαλνπαξίνπ 2012 θαη ψξα 12:01 κ.κ., ζηα γξαθεία ηεο 

Γηαθεκηζηηθήο, Ηκαζίαο 10, Γέξαθαο, παξνπζία ηεο 

ζπκβνιαηνγξάθνπ Αζελψλ, θαο Υαξίθιεηαο ππξηδνπνχινπ ή 

λφκηκνπ αλαπιεξσηή ηεο ζα δηεμαρζεί ε ειεθηξνληθή θιήξσζε, κε 

βάζε ηνπο αξηζκνχο ζχλδεζεο (MSISDN) νη νπνίνη ζα έρνπλ 

εγγξαθεί ζην Πξφγξακκα ζχκθσλα ηνπο φξνπο 4,5 ηνπ παξφληνο, 

έσο ηελ Παξαζθεπή 30 Γεθεκβξίνπ. Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν 

είλαη αδχλαηε ε δηεμαγσγή ηεο πξναλαθεξζείζαο ειεθηξνληθήο 

θιήξσζεο θαηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκέξα θαη ψξα ε 

COSMOTE δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αιιάμεη ηελ εκέξα θαη ηελ 

ψξα απηήο κε πξνεγνχκελε πξν είθνζη ηεζζάξσλ σξψλ 

αλαθνίλσζή ηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο.  Η Κιήξσζε ζα δηεμαρζεί κε 

ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ, ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ ην ηπραίν 

ηεο επηινγήο θαη ηελ αδπλακία παξέκβαζεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

παξάγνληα θαηά ηε δηαδηθαζία αλάδεημεο ησλ ληθεηψλ. 



Φχιιν 2,5 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην ίδην θπζηθφ πξφζσπν δελ κπνξεί λα 

αλαδεηρζεί ληθεηήο πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξά.   

8] ηελ θιήξσζε ζα αλαθεξπρηνχλ ζπλνιηθά εθαηφ (100) 

ληθεηέο θαη εβδνκήληα (70) επηιαρφληεο. Νηθεηέο ζα 

αλαθεξχζζνληαη νη ζπλδξνκεηέο ή/θαη ρξήζηεο, εθφζνλ δελ είλαη 

αλήιηθνη,  ηεο θάξηαο SIM, πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκφ θιήζεο 

ηνπ θηλεηνχ κε ηνλ νπνίν έιαβαλ κέξνο ζην Πξφγξακκα. 

9] ΓΩΡΑ: Η COSMOTE, ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο, έρεη 

πξνγξακκαηίζεη λα δηαζέζεη ζηνπο ληθεηέο ηεο Κιήξσζεο  

ζπλνιηθά εθαηφ (100) ηξηήκεξα ηαμίδηα γηα δχν (2) άηνκα (ν ληθεηήο 

θαη ν ζπλνδφο πνπ ζα δειψζεη) κε εκηδηαηξνθή ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο πξννξηζκνχο ζηελ Διιάδα. Σν ηαμίδη ζα πξέπεη 

λα πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη θαη 6 κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο 

Κιήξσζεο , ζε έλαλ (1) απφ ηνπο παξαθάησ πξννξηζκνχο ηεο 

επηινγήο ηνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε δηαζεζηκφηεηαο δσκαηίσλ 

θαηά ηηο πξνηεηλφκελεο απφ ηνλ ληθεηή εκεξνκελίεο (εμαηξνχληαη 

αξγίεο & ενξηέο).  

Σν Γψξν πεξηιακβάλεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηε δηακνλή γηα δχν 

(2) λχρηεο κε  εκηδηαηξνθή ζε κία απφ ηηο πεξηνρέο: Ισάλληλα 

(Ξελνδνρείν 5 Αζηέξσλ), Λίκλε Πιαζηήξα (Ξελνδνρείν 4σλ 

Αζηέξσλ), Καζηνξηά (Ξελνδνρείν 5 Αζηέξσλ), Πήιην (Ξελνδνρείν 

5 Αζηέξσλ), Βφινο (Ξελνδνρείν 5 Αζηέξσλ), Πέιια-Άγηνο 

Αζαλάζηνο (Ξελνδνρείν 5 Αζηέξσλ), Καξπελήζη (Ξελνδνρείν 5 

Αζηέξσλ), Ηξάθιεην-Κξήηεο (Ξελνδνρείν 5 Αζηέξσλ), Υαληά-

Κξήηεο (Ξελνδνρείν 4σλ Αζηέξσλ), Βπηίλα-Αξθαδίαο (Ξελνδνρείν 

3σλ Αζηέξσλ). Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα έμνδα κεηαθίλεζεο πξνο θαη 

απφ ηνλ εθάζηνηε πξννξηζκφ θαζψο θαη θάζε άιια έμνδα  

βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνπο ληθεηέο.  

10] Με ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ησλ ληθεηψλ γηα ηνλ ηξφπν 

παξάδνζεο ησλ Γψξσλ, εληφο νθηψ (8) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ 



Φχιιν 3 

ηε δηελέξγεηα ηεο Κιήξσζεο ε Γηαθεκηζηηθή ζα επηθνηλσλεί 

ηειεθσληθά  κε ηνπο ληθεηέο θαιψληαο ηνπο ζηνλ αξηζκφ ζχλδεζεο  

(MSISDN) κέζσ ηνπ νπνίνπ  ζπκκεηείραλ  ζην Πξφγξακκα. Καηά 

ηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία ζα δεηνχληαη απφ ηνπο ληθεηέο ηα 

ζηνηρεία ηνπο (νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε, θ.ιπ.) κε ζθνπφ ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο ηαπηνπξνζσπίαο ηνπο θαηά ηελ παξάδνζε ησλ 

Γψξσλ. 

ε πεξίπησζε πνπ ληθεηήο δειψζεη δηαθνξεηηθά ζηνηρεία, απφ ηα  

ζηνηρεία πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ζηα αξρεία ηεο COSMOTE (είηε 

ζπλδξνκεηή είηε ρξήζηε), ζα αλαθεξχζζεηαη ληθεηήο ν πξψηνο 

επηιαρφληαο. 

Δάλ σο ρξήζηεο ηεο ζχλδεζεο πνπ έρεη ηαπηνπνηεζεί έρεη δεισζεί 

αλήιηθνο, ην Γψξν ην δηθαηνχηαη ν ζπλδξνκεηήο ηεο ζχλδεζεο. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ληθεηήο νπνηνπδήπνηε απφ 

ηα πξναλαθεξφκελα Γψξα αλαδεηρζεί αξηζκφο θιήζεο (MSISDN) 

εηαηξηθήο ζχλδεζεο, ην Γψξν ζα απνδίδεηαη ζην ρξήζηε κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ζα πξνζθνκίζεη θαη βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζψπνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη 

θαη ζα βεβαηψλεηαη φηη είλαη ρξήζηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ 

θιήζεο (MSISDN), άιισο ζα αθπξψλεηαη θαη δελ ζα δηθαηνχηαη ην 

Γψξν, πνπ ηνπ αληηζηνηρεί. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ κε ην παξφλ αλαιακβαλνκέλσλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο COSMOTE θαη ηεο Γηαθεκηζηηθήο θαη ηελ 

παξάδνζε ησλ Γψξσλ, ηα σο άλσ ζηνηρεία ζα θαηαζηξέθνληαη. Η 

Γηαθεκηζηηθή θαηά ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο ληθεηέο κπνξεί λα δεηά 

νπνηαδήπνηε επηπιένλ ζηνηρεία θξίλεη απαξαίηεηα γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ληθεηή – ηειηθνχ απνδέθηε 

δψξνπ. Αλ θάπνηνο ληθεηήο δελ αληαπνθξηζεί ή δελ θαηαζηεί 

δπλαηή ε επηθνηλσλία καδί ηνπ ζε δηάζηεκα πέληε (5) εξγάζηκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ απφπεηξα ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο ηεο OGILVY 



Φχιιν 3,5 

ONE , ην Γψξν ζα ΑΚΤΡΩΝΔΣΑΙ, ε Γηαθεκηζηηθή ζα πξνρσξάεη 

ζηελ ελεκέξσζε ηνπ πξψηνπ επηιαρφληα  ληθεηή.  

Κάζε ληθεηήο, θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ Γψξνπ, ππνρξενχηαη λα 

ζπκπιεξψζεη θαη ππνγξάςεη ηελ Γήισζε Απνδνρήο Γψξνπ, 

πξνζθνκίδνληαο θαη επηδεηθλχνληαο ηελ ηαπηφηεηα ή ην δηαβαηήξηφ 

ηνπ ή άιιν αληίζηνηρν έγγξαθν ζχκθσλα κε ην Ν. 3783/2009, 

αιιηψο ράλεη  ην δηθαίσκα ζην Γψξν πνπ θέξδηζε. 

11]  Οπνηνζδήπνηε απφ ηνπο ληθεηέο, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην 

αθφκα θαη απηφ ηεο παξάδνζεο ησλ δψξσλ, κπνξεί λα αθπξσζεί 

γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: 

(α) ζε πεξίπησζε πνπ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, δελ απνδερζεί 

πιήξσο ηνπο παξφληεο φξνπο ή δελ πιεξνί απηνχο ζην ζχλνιφ 

ηνπο, νη νπνίνη ζεσξνχληαη φινη νπζηψδεηο. 

(β) ιφγσ θσιχκαηφο ηνπ βάζεη ησλ παξφλησλ Αλαιπηηθψλ Όξσλ. 

(γ) ζε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ θαηαζηεί δπλαηή 

ε επηθνηλσλία κε ηνλ ληθεηή εληφο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ 

πξνζεζκηψλ πνπ ηάζζνληαη ζηνπο παξφληεο φξνπο. 

(δ) ρσξίο πξνζθφκηζε ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ή άιινπ 

επίζεκνπ αληίζηνηρνπ εγγξάθνπ ελ ηζρχεη θαηά ηελ παξάδνζε ησλ 

Γψξσλ 

(ε) ιφγσ αληθαλφηεηαο δηθαηνπξαμίαο ηνπ πκκεηέρνληα  

(ζη) ζε πεξίπησζε πνπ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, δελ ππνγξάςεη ηε 

ζρεηηθή δήισζε απνδνρήο δψξνπ. 

12] Η COSMOTE ζε πεξίπησζε πνπ ζην πξφζσπν θάπνηνπ απφ 

ηνπο ληθεηέο, ζπληξέρεη θάπνηα απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο 

πεξηπηψζεηο έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζηελ αθχξσζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην, αθφκα θαη θαηά ην ζηάδην 

ηεο παξάδνζεο ησλ Γψξσλ. 



Φχιιν 4 

13] Σα Γψξα είλαη πξνζσπηθά θαη δελ κεηαβηβάδνληαη, δελ 

αληαιιάζζνληαη νχηε δχλαηαη λα δεηεζεί ε αληηθαηάζηαζή ηνπο κε 

άιια ή ε εμαξγχξσζή ηνπο ζε ρξήκα ζε νπνηαδήπνηε ηηκή. 

14] Η COSMOTE δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ηα Γψξα 

θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ απηψλ κε αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε θαη ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ηειηθψλ ληθεηψλ. 

15] Καηά ηε Γηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη κέρξη ηελ παξάδνζή 

ηνπο, ε COSMOTE δηθαηνχηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηα Γψξα γηα 

ζθνπνχο δηαθήκηζεο. Οη ηειηθνί απνδέθηεο ησλ Γψξσλ δελ 

δηθαηνχληαη λα εγείξνπλ θακία αμίσζε θαηά ηεο COSMOTE ιφγσ 

ηεο ρξήζεο ησλ Γψξσλ γηα δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο. 

16] Μεηά ηελ εθπλνή ηεο Γηάξθεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηεο 

δηαλνκήο ησλ Γψξσλ θαηά ηα πξναλαθεξφκελα, θάζε ππνρξέσζε  

ηεο  COSMOTE θαη ηεο Γηαθεκηζηηθήο παχεη λα πθίζηαηαη. Η 

COSMOTE θαη ε Γηαθεκηζηηθή δελ ζα ππέρνπλ νχηε ζα 

αλαιάβνπλ νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε έλαληη ησλ πκκεηερφλησλ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ, γηα ιφγνπο πνπ δελ 

νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο COSMOTE,   δελ δηαηεζνχλ φια ηα 

Γψξα, ε COSMOTE δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί είηε ζηε 

καηαίσζε ηεο δηάζεζεο ησλ κε δηαηεζέλησλ κέρξη ηελ εκεξνκελία 

εθείλε Γψξσλ ή ζηελ δηάζεζε ηνπο κε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία 

(π.ρ. θιήξσζε) ή θαη ειεχζεξα, θαηά ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή ηεο 

επρέξεηα.  

17] Η επζχλε ηεο COSMOTE πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

ζηε δηάζεζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ Γψξσλ. Δπίζεο, ε 

COSMOTE θαη ε Γηαθεκηζηηθή δελ θέξνπλ θακία επζχλε πνηληθή ή 

αζηηθή πξνο νπνηνλδήπνηε ληθεηή, ή ζπλνδφ  ή ηξίην, γηα 

νπνηνδήπνηε αηχρεκα ήζειε ζπκβεί θαη/ή δεκία θαη/ή γηα 

νπνηαδήπνηε ζσκαηηθή ή άιιε βιάβε ήζειε πξνθιεζεί ζε απηνχο 

ζρεηηδφκελε άκεζα ή έκκεζα κε ηα Γψξα, ηελ ρξήζε ησλ Γψξσλ, 
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ην ηαμίδη, ηελ κεηαθνξά ηνπο, ηελ παξακνλή ζην μελνδνρείν θαη 

ζηνλ πξννξηζκφ ηεο επηινγήο ηνπ ελ γέλεη ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε 

αηηία. Οη αλσηέξσ εηαηξείεο δελ θέξνπλ επζχλε γηα ηπρφλ 

ειαηηψκαηα ή βιάβεο ζηα μελνδνρεία θαη δελ ππέρεη νχηε 

αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε έλαληη ησλ ληθεηψλ. 

Δπίζεο, ε COSMOTE θαη OGILVY ONE δελ δεζκεχνληαη κε ην 

παξφλ νχηε επζχλνληαη γηα ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο 

ηαμηδίνπ. 

18] H COSMOTE δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαθνηλψζεη ηα νλφκαηα 

θαη λα δεκνζηεχζεη θσηνγξαθίεο ησλ ληθεηψλ ζην Site ηεο 

COSMOTE (www.cosmote.gr), θαζψο θαη ζε νπνηνδήπνηε έληππν 

ηεο ή ζε κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο (π.ρ ηληεξλεη, social media, 

ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν, θ.η.ι)  θαη λα πξνβεί ζε δηαθεκηζηηθή 

εθκεηάιιεπζε θάζε ζρεηηθνχ γεγνλφηνο, φπσο ελδεηθηηθά ηεο 

παξάδνζεο ησλ Γψξσλ. Οη ληθεηέο ππνρξενχληαη, θαηά ηελ 

παξάδνζε ησλ Γψξσλ, ζε ππνγξαθή δήισζεο – ζπλαίλεζεο γηα 

παξνπζία ζε ζρεηηθφ δηαθεκηζηηθφ πξφγξακκα, ή γηα ηε ρξήζε ηνπ 

νλφκαηφο ηνπο θαη θσηνγξαθία ηνπο γηα ιφγνπο δηαθεκηζηηθήο 

πξνβνιήο απφ ηε COSMOTE, ρσξίο ηελ θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε 

ακνηβήο ή απνδεκηψζεσο. Άξλεζε ηνπ ληθεηή λα ζπκκεηάζρεη ζε 

ζρεηηθφ δηαθεκηζηηθφ πξφγξακκα ή άιιε αλαθνίλσζε ή άξλεζε λα 

πεξηιεθζεί ην φλνκά ηνπ ζε θαηαρσξήζεηο, εθφζνλ θιεζεί γηα 

ηνχην, λνκηκνπνηεί ηελ COSMOTE λα αξλεζεί ηε ρνξήγεζε ηνπ 

ζρεηηθνχ Γψξνπ. 

19] Οη παξφληεο Αλαιπηηθνί Όξνη, έρνπλ θαηαηεζεί ζηελ 

πκβνιαηνγξάθν Αζελψλ, θα Υαξίθιεηα ππξηδνπνχινπ 

(Αζθιεπηνχ 26-28, Αζήλα). Οπνηνζδήπνηε πκκεηέρσλ ή ηξίηνο 

δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη κε έμνδά ηνπ αθξηβέο αληίγξαθν ησλ φξσλ 

ηνπ παξφληνο, φπσο απηφ ζα θαηαηεζεί ζηελ παξαπάλσ 

πκβνιαηνγξάθν. Δπίζεο νη παξφληεο φξνη, θαηά ηελ Γηάξθεηα ηνπ 
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Πξνγξάκκαηνο, ζα είλαη αλαξηεκέλνη ζην Site ηεο COSMOTE 

www.cosmote.gr 

20] Η COSMOTE δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ηνπο 

παξφληεο Αλαιπηηθνχο Όξνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, εθφζνλ απηφ 

θξηζεί απαξαίηεην. Κάζε ηέηνηα ηξνπνπνίεζε ζα θαηαηίζεηαη ζηε 

πκβνιαηνγξάθν, ζηελ νπνία έρνπλ θαηαηεζεί θαη νη παξφληεο 

Αλαιπηηθνί Όξνη, ζα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ησλ παξφλησλ 

Αλαιπηηθψλ Όξσλ θαη ζα ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζε ησλ 

ηξνπνπνηεκέλσλ φξσλ ζην Site ηεο COSMOTE www.cosmote.gr. 

Η COSMOTE δελ αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε επζχλε αλαθνξηθά 

κε νπνηαδήπνηε ηέηνηα κεηαβνιή. 

21] Σν πξνζσπηθφ ησλ εηαηξεηψλ «COSMOTE Κηλεηέο 

Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ.», «OGILVYΟΝΔ WORLDWIDE ATHENS 

S.A.», «BOLD OGILVY & MATHER ΑΔΔ, «MOBILE MEDIA Α.Δ.» 

νη ζχδπγνη θαζψο θαη νη ζπγγελείο ησλ αλσηέξσ κέρξη θαη 

δεπηέξνπ βαζκνχ εμ αίκαηνο δελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην 

Πξφγξακκα . 

22] Οη πκκεηέρνληεο κε ηελ εγγξαθή ηνπο ζην Πξφγξακκα, 

ζπγθαηαηίζεληαη ζηε ρξήζε ησλ νπνησλδήπνηε αξρείσλ πξνβνιήο 

(βίληεν, θσηνγξαθίεο θιπ) πνπ πινπνηήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο  ή ηεο παξάδνζεο ησλ Γψξσλ ζηνπο ληθεηέο. 

23] Καηά ην ζηάδην ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα ηα κφλα 

ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη είλαη ν αξηζκφο ζχλδεζεο ηνπ θηλεηνχ 

COSMOTE ησλ πκκεηερφλησλ. Καηά ην ζηάδην ηεο 

επηβεβαίσζεο ησλ ληθεηψλ, ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ζα ηεξνχληαη 

κέρξη ηελ παξάδνζε ησλ Γψξσλ θαηά ηα αλσηέξσ. Μεηά δε ηελ 

παξάδνζε ησλ Γψξσλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηνπο παξφληεο 

Αλαιπηηθνχο Όξνπο, ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ζα θαηαζηξέθνληαη. Η 

ζπκκεηνρή ζην Πξφγξακκα απνηειεί ζαθή θαη εθ κέξνπο ηνπ 

πκκεηέρνληα δήισζε ζπλαίλεζεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λ. 



Φχιιν 5,5 

2472/1997 θαη ηνπ λ.3471/2006 γηα ηηο αλάγθεο δηεμαγσγήο θαη 

δεκνζηφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη γηα ζθνπνχο 

ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο ηνπ ζρεηηθά κε ην Πξφγξακκα.   

24] Οπνηαδήπνηε δηαθνξά ηπρφλ αλαθχςεη ζρεηηθά κε ην 

Πξφγξακκα θαη ηελ εθαξκνγή ησλ παξφλησλ Αλαιπηηθψλ Όξσλ 

ζα επηιχεηαη απφ ηελ ηξηκειή Δπηηξνπή θξίζεο ηεο COSMOTE 

πνπ απαξηίδεηαη απφ ηνπο: Δθπξφζσπν ηεο Γ/ληεο Δμππεξέηεζεο 

Πειαηψλ, εθπξφζσπν ησλ Ννκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη εθπξφζσπν 

ηεο Γηεχζπλζεο Marketing. Η θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ζηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνπο πκκεηέρνληεο. 

25] Η ζπκκεηνρή ζην Πξφγξακκα πξνυπνζέηεη θαη ζπλεπάγεηαη 

ξεηή θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ παξφλησλ 

Αλαιπηηθψλ Όξσλ. 

 

ΔΗΛΩΗ ΑΠΟΔΟΥΗ ΣΟΤ ΔΩΡΟΤ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κερδίζηε 100 ηριήμερα ηαξίδια ζηην Ελλάδα 

από ηην COSMOΚΑΡΣΑ!» 
 

 
1. ηνηρεία Πξνζψπνπ πνπ Γεζκεχεηαη απφ ηελ παξνχζα Γήισζε 

 

Δπψλπκν:_______________________________ 

Όλνκα: ________________________________ 

Αξηζκφο Σαπηφηεηαο : ____________________  

Ηκεξνκελία Γελλήζεσο:___________________ 

Γηεχζπλζε: _____________________________ 

Σειέθσλν : _____________________________ 

 

Σν πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ηα ζηνηρεία αλαγξάθνληαη αλσηέξσ ζα 

θαιείηαη ζηε ζπλέρεηα «Γσξενδφρνο». 

 

2. ηνηρεία πλνδνχ  

 

Δπψλπκν:_______________________________ 
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Όλνκα: ________________________________ 

Αξηζκφο Σαπηφηεηαο : ____________________  

Ηκεξνκελία Γελλήζεσο: ___________________ 

Γηεχζπλζε: _____________________________ 

Σειέθσλν : _____________________________ 

 

Σν πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ηα ζηνηρεία αλαθέξνληαη αλσηέξσ θαη ζα 

ζπλνδεχζεη ηνλ Γσξενδφρν ζην δψξν ζα θαιείηαη ζηε ζπλέρεηα 

«πλνδφο». 

 

1.  Ο Γσξενδφρνο ζπκκεηείρε ζηελ θιήξσζε ηνπ Πξνσζεηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Κεξδίζηε 100 ηξηήκεξα ηαμίδηα ζηελ Διιάδα απφ 

ηελ COSMOΚΑΡΣΑ!» πνπ δηνξγάλσζε ε αλψλπκε εηαηξία κε ηελ 

επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ.» 

(εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο (Λ. 

Κεθηζίαο αξ. 44), θαη ε αλψλπκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία 

«OGILVY ONE WORLDWIDE -ATHENS-PROMOTION, 

ADVERTISING AND DIRECT MARKETING S.A. (ΟΓΚΙΛΒΤ 

ΟΤΑΝ ΓΟΤΟΡΛΝΣΓΟΤΑΪΝΣ ΑΘΗΝΑ- ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΠΡΟΩΘΗΗ ΠΩΛΗΔΩΝ, ΓΙΑΦΗΜΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΜΔΟΤ 

ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ)», πνπ εδξεχεη ζην Γέξαθα Αηηηθήο (νδφο Ηκαζίαο 

αξ.10), βάζεη ησλ Αλαιπηηθψλ Όξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη 

αλαδείρζεθε ληθεηήο.  

2. Ο Γσξενδφρνο δειψλεη φηη έιαβε πιήξε γλψζε ηνπ ζπλφινπ 

ησλ Αλαιπηηθψλ Όξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηνπο νπνίνπο 

απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ζην ζχλνιφ ηνπο. 

3. Ο Γσξενδφρνο δειψλεη φηη απνδέρεηαη ην Γψξν ηνπ, πνπ 

πεξηιακβάλεη έλα (1) ηαμίδη ζε έλα (1) απφ ηνπο πξννξηζκνχο πνπ 

αλαθέξνληαη παξαπάλσ ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο 6 

κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ελεκέξσζεο ηνπ ληθεηή θαη 

πεξηιακβάλεη ηελ εκηδηαηξνθή θαη ηε δηακνλή γηα δχν (2) λχρηεο ζε 

θάπνην απφ ηνπο πξννξηζκνχο ηεο παξαγξάθνπ 9 πνπ ζα 

επηιέμεη. Σα έμνδα κεηαθίλεζεο πξνο θαη απφ ην ηφπν δηακνλήο 

θαζψο θαη θάζε άιιν έμνδν βαξχλεη  ηνλ Γσξενδφρν. 
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Ο Γσξενδφρνο δειψλεη φηη είλαη πιήξσο ηθαλνπνηεκέλνο απφ ην 

Γψξν ηνπ, ην νπνίν βξήθε ηεο απφιπηεο αξεζθείαο ηνπ. Ο 

Γσξενδφρνο δειψλεη φηη δελ έρεη νπνηαδήπνηε αμίσζε, 

πθηζηάκελε ή/ θαη κειινληηθή θαηά ηεο COSMOTE θαη ηεο 

ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ  ησλ ζηειερψλ, ππαιιήισλ θαη βνεζψλ 

εθπιεξψζεψο ηεο αλαθνξηθά κε ηε δηελέξγεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο, 

ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ, ηε δηαδηθαζία θιεξψζεσο, ηελ θαηαλνκή 

ησλ δψξσλ ή νπνηαδήπνηε άιιε αηηία ζρεηίδεηαη άκεζα ή έκκεζα 

κε ην Πξφγξακκα.  

4. Αλαθνξηθά κε ην Γψξν, ν Γσξενδφρνο δειψλεη φηη απνδέρεηαη 

πιήξσο ηνπο αθφινπζνπο πξφζζεηνπο φξνπο, ε απνδνρή ησλ 

νπνίσλ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 

ηαμηδηνχ θαη πξνβαίλεη ζηηο αθφινπζεο πξφζζεηεο δειψζεηο: 

4.1.Νηθεηέο κε θηλεηηθά, δηαλνεηηθά ή άιια πξνβιήκαηα ζα 

ηαμηδέςνπλ κε ηδία επζχλε, απαιιαζζφκελεο ησλ εηαηξεηψλ απφ 

νπνηαδήπνηε επζχλε, ζπλνδεπφκελα απφ άηνκα πνπ ζα 

ππνδείμνπλ νη ίδηνη. 

4.2.Σν Γψξν  ηζρχεη κφλν γηα ην πξννξηζκφ πνπ ζα επηιέμεη ν 

ληθεηήο απφ απηνχο πνπ έρεη θαζνξίζεη ε COSMOTE, κφλε ηεο ή 

ζε ζπλεξγαζία κε ηξίηνπο θνξείο ηεο απφιπηεο επηινγήο ηεο. Οη 

ληθεηέο δελ έρνπλ δηθαίσκα λα δεηήζνπλ νπνηνδήπνηε ρξεκαηηθφ 

αληάιιαγκα ή Γψξν  ζε ελαιιαθηηθή εκεξνκελία ζε πεξίπησζε 

αθχξσζεο ή καηαίσζεο ηνπ Γψξνπ ή αδπλακίαο ηνπο λα 

ηαμηδέςνπλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. 

4.3.Γεδνκέλνπ φηη ε δηνξγάλσζε ηνπ ηαμηδηνχ έρεη αλαιεθζεί απφ 

ηελ COSMOTE ζε ζπλεξγαζία κε ηξίηνπο, ε ζπκκεηνρή ησλ 

ληθεηψλ πξνυπνζέηεη ηελ εθ κέξνπο ηνπο ξεηή θαη έγγξαθε 

απνδνρή ησλ εηδηθφηεξσλ φξσλ πνπ ζέηνπλ νη ηξίηνη απηνί (ηδίσο 

πξάθηνξεο, μελνδνρεηαθέο εηαηξίεο θαη ινηπά εκπιεθφκελα 

πξφζσπα), ε δε Γηαθεκηζηηθή νπδφισο επζχλεηαη ζρεηηθά. Καηά 

ζπλέπεηα, νη ζπκκεηέρνληεο ππνρξενχληαη λα παξάζρνπλ 

εγγξάθσο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί, έγγξαθε επηβεβαίσζε ησλ φξσλ 

πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηα πξφζσπα απηά θαη αθνξνχλ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζην ηαμίδη. 
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4.4.Η ζπκκεηνρή ζην ηαμίδη γίλεηαη κε απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ 

ληθεηψλ. ην επξχηεξν κέηξν πνπ είλαη επηηξεπηφ απφ ην θαηά 

πεξίπησζε ηζρχνλ εθαξκνζηέν δίθαην, ε COSMOTE, θαζψο θαη ε 

Γηαθεκηζηηθή, νη ηαμηδησηηθνί πξάθηνξεο, νη μελνδνρεηαθέο εηαηξείεο 

θαη νη ινηπνί εκπιεθφκελνη θνξείο απαιιάζζνληαη απφ θάζε 

επζχλε. Δηδηθφηεξα, ε COSMOTE θαη ε Γηαθεκηζηηθή  δελ ππέρνπλ 

νπνηαδήπνηε επζχλε γηα θαζπζηεξήζεηο δξνκνινγίσλ, αηπρήκαηα, 

αζζέλεηεο ή πηαίζκα ησλ πξνζψπσλ ηα νπνία αλαιακβάλνπλ ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζε νπνηνδήπνηε 

ζηάδην ηνπ ηαμηδηνχ. 

4.5.Οη ληθεηέο θέξνπλ πιήξσο θαη απνθιεηζηηθψο θάζε νηθνλνκηθή 

θαη άιιε επζχλε γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ηαμηδηνχ. Οη ληθεηέο νθείινπλ λα ηεξήζνπλ ηνπο φξνπο ππφ ηνπο 

νπνίνπο παξέρεηαη ε δηακνλή θαη ε εκηδηαηξνθή ηνπ ηαμηδίνπ. 

4.6.Η COSMOTE επηθπιάζζεη ην δηθαίσκα λα κεηαβάιεη θάζε 

ιεπηνκέξεηα, νπζηψδε ή κε ηνπ ηαμηδηνχ. Σπρφλ αιιαγέο ζα 

γλσζηνπνηνχληαη κφιηο απηφ θαηαζηεί αληηθεηκεληθά εχινγα 

δπλαηφ. 

4.7.Η ζπκκεηνρή ζην ηαμίδη ησλ ληθεηψλ δελ θαιχπηεη πξνζσπηθέο 

δαπάλεο φπσο ελδεηθηηθά, θαηαλάισζε θαγεηνχ θαη πνηψλ, θάζε 

άιιε πξνζσπηθή δαπάλε, φπσο ηδίσο αγνξέο απφ θαηαζηήκαηα, 

κνπζεία ή μελνδνρεία, ηειεθσλήκαηα, έμνδα θαζαξηζηεξίνπ ή 

πιπληεξίνπ ξνχρσλ, εμππεξέηεζε δσκαηίνπ (room service), 

ελνηθίαζε νρεκάησλ, νπνηαδήπνηε εθδξνκή θ.ά. ηηο νπνίεο ζα 

επηβαξπλζνχλ απνθιεηζηηθά νη ληθεηέο. 

4.8.Οη ληθεηέο θέξνπλ αλεπηθχιαθηα θαη απνθιεηζηηθά θάζε επζχλε 

θαη θίλδπλν αλαθνξηθά κε δξαζηεξηφηεηεο πέξαλ απφ ην 

δεκνζηεπκέλν δξνκνιφγην ηνπ ηαμηδηνχ. 

4.9. Ο Γσξενδφρνο δελ θαιχπηεηαη απφ αζθάιηζε αλαθνξηθά 

κε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηνπ Γψξνπ ηνπ, εθηφο εάλ άιισο 

πξνβιέπεηαη απφ ζπκβάζεηο ηνπ κε ηξίηνπο. 

4.10. ε πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, ιφγσλ 

αζθαιείαο ή άιισλ πεξηζηάζεσλ πέξαλ απφ ηνλ έιεγρν ηεο  

COSMOTE ή ηξίησλ εκπιεθφκελσλ ζηε δηνξγάλσζε ή/θαη 



Φχιιν 7,5 

παξνρή ηνπ Γψξνπ, ε  COSMOTE δχλαηαη θαη δηθαηνχηαη λα 

καηαηψζεη νξηζηηθά ηελ παξνρή ηνπ Γψξνπ,  ρσξίο λα πξνζθέξεη 

ελαιιαθηηθφ Γψξν, νπφηε θαη ζα απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε 

θαη δελ ζα ππνρξενχηαη ζε πξνζθνξά ελαιιαθηηθνχ Γψξνπ 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαη αμίαο.  

4.11. Ο Γσξενδφρνο κε ηελ παξνχζα ζπλαηλεί ζηελ ρξήζε ηνπ 

νλφκαηφο ηνπο θαη/ ή θσηνγξαθίαο ηνπ γηα ιφγνπο δηαθεκηζηηθήο 

πξνβνιήο κε ζθνπφ ηε δεκνζίεπζε ησλ νλνκάησλ ησλ ληθεηψλ 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε ζρεηηθέο δειψζεηο ή δηαθεκίζεηο ζηηο 

νπνίεο ήζειε πξνβεί ε COSMOTE αλαθνξηθά κε ην Πξφγξακκα, 

ζχκθσλα κε ηνπο Αλαιπηηθνχο Όξνπο θαη ηνπο Δηδηθνχο Όξνπο 

ηνπ κελφο Οθησβξίνπ ρσξίο ηελ θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε ακνηβήο 

ή απνδεκηψζεσο.  

4.12. Ο Γσξενδφρνο δειψλεη φηη ηα αλαγξαθφκελα ζηελ παξνχζα 

ζηνηρεία ηνπ είλαη πιήξε, αθξηβή θαη επίθαηξα θαη δηαβεβαηψλεη ηελ 

COSMOTE θαη ηελ Γηαθεκηζηηθή φηη νχηε ν ίδηνο νχηε ν ζχδπγνο 

ηνπ νχηε θαη νπνηνζδήπνηε ζπγγελήο ηνπ έσο θαη πξψηνπ βαζκνχ 

είλαη ππάιιεινο ησλ εηαηξεηψλ «COSMOTE Κηλεηέο 

Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ.» ή ηεο «OGILVY ONE WORLWIDE SA». 

4.13 Ο πλνδφο ηα ζηνηρεία, ηνπ νπνίνπ αλαγξάθνληαη ζηελ αξρή 

ηεο παξνχζαο δειψλεη φηη απνδέρεηαη ηε ζπκκεηνρή ζην Γψξν, 

πξνζρσξψληαο αλεπηθχιαθηα ζηνπο φξνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

θαη επαλαιακβάλνληαο φζνλ αθνξά ην πξφζσπν ηνπ ηηο ίδηεο 

αθξηβψο δειψζεηο θαη δεζκεχζεηο ζην ζχλνιν ηνπο ζηηο νπνίεο 

πξνβαίλεη ζηελ παξνχζα δήισζε ν Γσξενδφρνο.   

 

 

 

 

 

 

Αζήλα,  /   /2011 

 

Ο Γσξενδφρνο 
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____________________________ (νλνκαηεπψλπκν πιήξεο)  

 

____________________________ (ππνγξαθή)  

 

 

Ο πλνδφο 

____________________________ (νλνκαηεπψλπκν πιήξεο)  

 

____________________________ (ππνγξαθή)  

 

 

 

 

 


