
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE – XMAS Promo 2017» 

 
1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής 

«COSMOTE» ή/και  «Διοργανώτρια Εταιρεία») που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας 
αρ. 99) διοργανώνει, σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «OGILVY ONE 
WORLDWIDE -ATHENS-PROMOTION, ADVERTISING AND DIRECT MARKETING S.A. (ΟΓΚΙΛΒΥ 
ΟΥΑΝ ΓΟΥΟΡΛΝΤΓΟΥΑΪΝΤ ΑΘΗΝΑΣ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ)» που εδρεύει στο Γέρακα, Ημαθίας 10, (εφεξής 
«Διαφημιστική»), προωθητικό πρόγραμμα  με τίτλο  «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE – XMAS Promo 
2017» (εφεξής το «Πρόγραμμα»). 
 
Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των 
όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα, της κλήρωσης και ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο του 
Προγράμματος. 

2.  Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι 

Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.  

3. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της COSMOTE και της εταιρείας OGILVY ONE, καθώς και οι 

συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοι καθώς και τα άτομα που στερούνται 

δικαιοπρακτικής ικανότητας. 

4. H προωθητική ενέργεια θα ξεκινήσει την 11-12-2017 (και ώρα 20:00 μ.μ.) και θα ολοκληρωθεί 

την 21-12-2017 (και ώρα 23:59). Σκοπός της προωθητικής ενέργειας είναι οι συμμετέχοντες να 

κάνουν comment στη σχετική σελίδα “COSMOTE” στο Facebook, στην ερώτηση του σχετικού 

post του Προγράμματος προκειμένου να συμμετάσχουν στην προωθητική ενέργεια και τυχόν 

να επιλεγούν και να κερδίσουν ένα video-τραγούδι με στίχους αφιερωμένους προσωπικά σε 

αυτούς. Η «Διοργανώτρια» και η « Διαφημιστική»  δεν φέρουν καμία ευθύνη για τις 

φωτογραφίες που ανεβάζει ο χρήστης στο προφίλ του στο facebook. 

5.  Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων της 

ενέργειας (δηλ. Από 11-12-2017 έως και 21-12-2017). 

6.  Επιτροπή αποτελούμενη από εκπρόσωπο της OGILVY ONE και εκπροσώπους της COSMOTE θα 

επιλέξουν τις καλύτερες συμμετοχές κατά την απόλυτη κρίση τους. Η εν λόγω Επιτροπή είναι 

αρμόδια και για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος ανακύψει σε σχέση με την παρούσα 

προωθητική ενέργεια.  

7. Για κάθε μία από τις επιλεγμένες από την Επιτροπή συμμετοχές, θα δημιουργηθεί ένα 

τραγούδι το οποίο θα βιντεοσκοπηθεί και θα ερμηνεύσει το συγκρότημα ONIRAMA (εφεξής 

«Δώρο»). Οι στίχοι του τραγουδιού θα περιλαμβάνουν το όνομα του συμμετέχοντα, καθώς και 

πληροφορίες που αφορούν αποκλειστικά τα ενδιαφέροντα του συμμετέχοντα  και που 



μπορούν να αντληθούν από το προφίλ τους στο facebook. Με την συμμετοχή στην προωθητική 

ενέργεια ο συμμετέχων δίνει την ρητή συγκατάθεση του να συγκεντρωθούν στοιχεία από το 

προφίλ του στο facebook  καθώς και συναινεί στη προβολή των video -τα οποία θα επιμεληθεί 

και παράγει η OGILVY ONE- στο διαδίκτυο μέσω facebook και youtube είτε εν είδει trailer, είτε 

αυτούσια.  

Το video-τραγούδι παραμένει στην κυριότητα της διοργανώτριας ακόμη και μετά τη λήξη της 

προωθητικής ενέργειας. Επίσης , ο συμμετέχων δηλώνει ρητά ότι παραιτείται όλων των 

δικαιωμάτων του επί του video-τραγουδιού το οποίο παραμένει στην κυριότητα της 

διοργανώτριας.  

8. Με την αποδοχή των όρων χρήσης, ο συμμετέχων δηλώνει ότι είναι ενήλικος (ήτοι, ότι έχει 

συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του). Παρόλο που η «Διοργανώτρια» καταβάλει 

προσπάθειες προκειμένου να επιβλέπει και να λαμβάνει μέτρα για την προσήκουσα χρήση του 

facebook είναι δυνατό σε οποιονδήποτε χρόνο να παρουσιάζεται στο facebook ή εν γένει υλικό 

που μπορεί να είναι ακατάλληλο για παιδιά. Η « Διοργανώτρια» και οι συνεργαζόμενες 

εταιρείες δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι άλλοι συμμετέχοντες δε θα τοποθετήσουν υλικό στο 

facebook το οποίο μπορεί να κριθεί ακατάλληλο .Η «Διοργανώτρια» και οι συνεργαζόμενες 

εταιρείες ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε πληροφορίες, 

αγαθά και υπηρεσίες που αντίκεινται στον νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή 

ανάρμοστα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων και ιδίως για ανηλίκους. 

9. Η Διοργανώτρια Εταιρία και η OGILVYONE διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν, 

ανακαλέσουν, παρατείνουν ή μειώσουν τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας, 

χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση τους καθώς και να μεταβάλλουν τους όρους και 

τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσουν την προωθητική ενέργεια με σχετική 

ανακοίνωση στο www.facebook.com/cosmote. Η Διοργανώτρια Εταιρία και η OGILVYONE 

διατηρούν την ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην 

συμμετέχουν στην προωθητική ενέργεια, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που προσβάλλουν την 

εικόνα της Διοργανώτριας ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα κ.λ.π. Μετά την εκπνοή της διάρκειας 

της προωθητικής ενέργειας κάθε υποχρέωση των COSMOTE και OGILVY ONE παύει να 

υφίσταται, μη υπεχουσών οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων 

ή/και νικητών. Το Δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η 

αντικατάστασή του με άλλα ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. 



10.  Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, 

ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των COSMOTE και OGILVY ONE. 

11. Κάνοντας comment στην ερώτηση του σχετικού post του Προγράμματος, κάθε συμμετέχων 

αποδέχεται και συναινεί στην ταυτόχρονη εκχώρηση καθώς και στην πλήρη και οριστική 

μεταβίβαση όλων των περιουσιακής φύσης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων του επί 

του τραγουδιού, της φωτογραφίας, της βιντεοσκόπησης στην Διοργανώτρια άνευ 

ανταλλάγματος, της τελευταίας δικαιούμενης να προβεί στη με κάθε τρόπο εκμετάλλευση των 

ανωτέρω και την παρουσίασή τους στο κοινό και την προβολή του υλικού (του τραγουδιού, της 

φωτογραφίας, της βιντεοσκόπησης) είτε online, είτε μέσω τηλεόρασης είτε εν είδει trailer, είτε 

αυτούσιο. 

12. Η Διοργανώτρια και η OGILVYONE έχουν όλες τις εξουσίες που απορρέουν από το video-

τραγούδι, τη φωτογραφία, τη βιντεοσκόπηση δικαιούμενες να τις μεταβιβάσουν περαιτέρω 

κατά την απόλυτη κρίση τους σε οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο δε 

συμμετέχων συναινεί στη δυνατότητα της Διοργανώτριας και της OGILVYONE  να προβούν σε 

κάθε είδους τροποποιήσεις, αλλαγές και προσθήκες αυτές επιθυμούν. 

13. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των 

ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι εταιρείες COSMOTE και OGILVY 

ONE δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση 

της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η 

πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας 

του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του 

διαγωνισμού. Περαιτέρω, οι διοργανώτριες εταιρίες δεν ευθύνονται για οιαδήποτε 

επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά 

αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Facebook  και της σελίδας 

“COSMOTE” και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι των 

εταιρειών COSMOTE και OGILVY ONE. Περαιτέρω, οι εταιρείες COSMOTE και OGILVY ONE δεν 

ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook  και την σελίδα “COSMOTE” με 

αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας. 

14. Οι συμμετέχοντες/νικητές στην προωθητική ενέργεια  παρέχουν τη συγκατάθεση τους και 

εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια και την OGILVYONE για την προβολή του προγράμματος 

ή/και των αποτελεσμάτων, του video-τραγουδιού και της φωτογραφίας τους του μέσω 

ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του 



INTERNET. Έτσι, η Διοργανώτρια  και η OGILVYONE επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το 

δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο 

των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο, video-τραγούδι και φωτογραφία του 

συμμετέχοντα και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο 

σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή 

στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και 

εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς. 

15. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και 

συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας  

και της OGILVYONE. Περαιτέρω η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια την ταυτόχρονη 

υποβολή δήλωσης συναίνεσης του συμμετέχοντα. 

16. Oι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην 

ιστοσελίδα https://www.facebook.com/cosmote/ 

17.  Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την προωθητική ενέργεια που αποτελεί 

αντικείμενο του παρόντος αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια Αθηνών. 

18. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά τα 

προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της COSMOTE και της OGILVYONE παύει να υφίσταται.  

19. Δεν θα γίνονται αποδεκτές, συμμετοχές με φωτογραφία προφίλ που προσβάλλει τη δημόσια 

αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν περισσότερα από ένα άτομα, παρουσιάζουν ασάφειες 

ή άλλα τεχνικά ελαττώματα. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές που η φωτογραφία προφίλ 

περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής ή 

Εκκλησιαστικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου, περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, 

ή αντικείμενο στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την 

απόλυτη κρίση της COSMOTE και της OGILVYONE. 

20. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα 

δήλωση κατά την έννοια του ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα, για την τήρηση των στοιχείων 

του και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της προωθητικής 

ενέργειας καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με την 

προωθητική ενέργεια. Τα προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων δεν θα κοινοποιηθούν σε 

τρίτους, θα τηρηθούν μέχρι  τη  διεξαγωγή της επιλογής και βιντεοσκόπησης του video-

τραγουδιού και μετά τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.  

https://www.facebook.com/cosmote/


21. Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη 

διάθεση του Δώρου, ήτοι την δημιουργία video-τραγουδιού.. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία 

ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε 

συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτόν 

σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

Μετά την εκπνοή της Διάρκειας της προωθητικής ενέργειας κάθε υποχρέωση της 

Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική 

δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄– «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ» 

1. Ο Συμμετέχων δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση του συνόλου των Αναλυτικών Όρων της 

προωθητικής ενέργειας τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους. 

2. Ο Συμμετέχων δηλώνει ότι δεν έχει οποιαδήποτε αξίωση, υφιστάμενη ή/ και μελλοντική 

κατά της Διοργανώτριας και της ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ, των στελεχών, υπαλλήλων και βοηθών 

εκπληρώσεώς της αναφορικά με τη διενέργεια της προωθητικής ενέργειας, την εφαρμογή των 

όρων, τη διαδικασία διενέργειας της επιλογής των συμμετεχόντων και φωτογραφιών τους ή 

οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την προωθητική ενέργεια. 

3. Ο Συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι στην φωτογραφία που έχει αναρτήσει στο προφίλ 

του εμφανίζεται μόνος τους και δίχως συνοδό.   Απαγορεύεται η εμφάνιση στην φωτογραφία 

οποιουδήποτε άλλου προσώπου πέραν του ίδιου του συμμετέχοντα στην προωθητική 

ενέργεια. Ο Συμμετέχων δηλώνει και συναινεί ότι η «Διοργανώτρια» και η « Διαφημιστική»  

δεν φέρουν καμία ευθύνη για τις φωτογραφίες που ανεβάζει ο χρήστης στο προφίλ του στο 

facebook. 

4. Ο συμμετέχων δίνει την ρητή συγκατάθεση του να συγκεντρωθούν στοιχεία και 

φωτογραφικό υλικό από το προφίλ του στο facebook  καθώς και συναινεί στη προβολή του 

video-τραγουδιού μέσω facebook και youtube.) (internet) είτε εν είδει trailer, είτε αυτούσια. 

5. Ο Συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι το video-τραγούδι ανήκει στην κυριότητα της 

Διοργανώτριας ακόμη και μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας.  

6. Ο Συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι με το uploading της φωτογραφίας του στο προφίλ 

του στο facebook ο συμμετέχων μεταβιβάζει όλα τα δικαιώματα του (π.χ. κυριότητάς, εικόνας, 

πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων κλπ) επί της φωτογραφίας στη 

«Διοργανώτρια» και την Διαφημιστική, μεταξύ άλλων και κατ' επέκταση το δικαίωμα 

εκμετάλλευσης αυτού.  



7. Ο συμμετέχων δηλώνει ρητά και εγγυάται ότι παραιτείται όλων των δικαιωμάτων του επί 

του video-τραγουδιού το οποίο παραμένει στην κυριότητα της Διοργανώτριας.  

8. Ο Συμμετέχων δηλώνει ρητά και εγγυάται ότι η φωτογραφία του α. δεν θίγει οποιοδήποτε 

δικαίωμα τρίτου πνευματικό ή συγγενικό και ιδιαίτερα το δικαίωμα της προσωπικότητας και το 

δικαίωμα επί του ονόματος οπουδήποτε τρίτου και ότι είναι απαλλαγμένη από νομικά και 

πραγματικά ελαττώματα, β. δεν προβάλλει ρητά ή έμμεσα προιόντα ή υπηρεσίες που θα 

μπορούσαν σύμφωνα με τον νόμο να προκαλέσουν έλεγχο ή πολύ περισσότερο κύρωση από 

εποπτεύοντα τα τηλεοπτικά προγράμματα, όργανα γ. σέβεται τη δεοντολογία των 

ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων εν γένει, τη νομοθεσία και ιδίως αυτή των 

ραδιοτηλεοπτικών μέσων και γενικά αποφεύγει εικόνες, φράσεις ή ενέργειες που θα 

μπορούσαν να βλάψουν στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας τη φήμη, αξιοπιστία και το 

κύρος των τηλεοπτικών σταθμών, των προϊόντων, της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής.  

9. Ο Συμμετέχων δηλώνει ότι είναι ενήλικος (ήτοι, ότι έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας 

του). 

10. Ο συμμετέχων αποδέχεται και συναινεί στην ταυτόχρονη εκχώρηση καθώς και στην πλήρη 

και οριστική μεταβίβαση όλων των περιουσιακής φύσης πνευματικών και συγγενικών 

δικαιωμάτων του επί του τραγουδιού, της φωτογραφίας, της βιντεοσκόπησης στην 

Διοργανώτρια άνευ ανταλλάγματος, της τελευταίας δικαιούμενης να προβεί στη με κάθε τρόπο 

εκμετάλλευση των ανωτέρω και την παρουσίασή τους στο κοινό και την προβολή του υλικού 

(του τραγουδιού, της φωτογραφίας, της βιντεοσκόπησης) είτε online, είτε μέσω τηλεόρασης 

είτε εν είδει trailer, είτε αυτούσιο. 

11. Ο Συμμετέχων δηλώνει ρητά και εγγυάται ότι η Διοργανώτρια και η OGILVYONE έχουν όλες 

τις εξουσίες που απορρέουν από το video-τραγούδι, τη φωτογραφία, τη βιντεοσκόπηση 

δικαιούμενες να τις μεταβιβάσουν περαιτέρω κατά την απόλυτη κρίση τους σε οποιονδήποτε 

τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο δε συμμετέχων συναινεί στη δυνατότητα της 

Διοργανώτριας και της OGILVYONE  να προβούν σε κάθε είδους τροποποιήσεις, αλλαγές και 

προσθήκες αυτές επιθυμούν. 

12. Ο Συμμετέχων παρέχει τη συγκατάθεση του και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια και την 

OGILVYONE για την προβολή του προγράμματος ή/και των αποτελεσμάτων, του ονόματος του, 

φωτογραφιών, φιλμ, βίντεο,  του video-τραγουδιού και της φωτογραφίας του μέσω 

ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του 

INTERNET. 


