
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Fraport Regional Airports of Greece Management 
Company S.A.», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι, Γερμανικής Σχολής αρ. 10 (εφεξής η 
«Διοργανώτρια»), διενεργεί προωθητική ενέργεια μέσω του Instagram Account της 
@fraport.greece.  

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων 
συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια, της κλήρωσης και της ανάδειξης νικητών, στο πλαίσιο 
του Διαγωνισμού.  

1. Δικαίωμα Συμμετοχής  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και είναι άνω των 
18 ετών, ενώ εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και των συνδεδεμένων με αυτή 
εταιριών, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των εργαζόμενων αυτών έως δευτέρου 
βαθμού. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών 
της Διοργανώτριας. 

2. Τρόπος Συμμετοχής / Μηχανισμός Διαγωνισμού  

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, απαιτείται ο συμμετέχων να επισκεφθεί, κατά τη 
χρονική περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 5, το Instagram Account @fraport.greece και 
να: 

α) κάνει follow στο IG account @fraport.greece 

β) κάνει like στην εν λόγω ανάρτηση 

γ) γράψει στα σχόλια, ποιος είναι ο προορισμός στον οποίο θα ήθελε να περάσει τις 
διακοπές του και tag το άτομο που θα έπαιρνε μαζί σε διακοπές εκεί.  

Οι παρόντες όροι, στο σύνολό τους, ορίζουν την έγκυρη συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Η 
συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού, οι 
οποίοι θα είναι αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού στο ειδικό tab στο 
link in bio του επίσημου Instagram account της Διοργανώτριας, @fraport.greece με την 
επισήμανση «ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». 



Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση 
και υποβολή των στοιχείων τους. Η Διοργανώτρια βασίζεται στην ορθότητα, την αλήθεια 
και τη νομιμότητα των στοιχείων στις δηλώσεις των συμμετεχόντων της καθώς και στο 
πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού και δεν υποχρεούται ούτε είναι σε θέση να ελέγξει τα 
παραπάνω. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των 
συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στη Διοργανώτρια να ακυρώσει τη συμμετοχή τους στον 
διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμπεριφέρονται στα πλαίσια της καλής 
πίστης και των χρηστών ηθών καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του διαγωνισμού, καθώς και να 
μην προσβάλουν την εικόνα της Διοργανώτριας. Διαφορετικά η Διοργανώτρια κατά την 
ελεύθερη κρίση της δύναται να ακυρώνει συμμετοχές, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι 
να μην συμμετέχουν στον διαγωνισμό. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας θα 
περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία 
περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. 

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων  στο διαδίκτυο 
με δικά τους τεχνικά μέσα καθώς και έγκυρο λογαριασμό στην πλατφόρμα του  Instagram. Η 
Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την  εξασφάλιση, την 
υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την  παροχή διευκολύνσεων σε κάθε 
ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα 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 του λογαριασμού του στην πλατφόρμα του 
Instagram και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που δηλώνει.  

3. Διάρκεια Διαγωνισμού  

Το χρονικό διάστημα συμμετοχής στο διαγωνισμό ξεκινά την 01.08.2022 ώρα 11:30 π.μ. και θα 
ολοκληρωθεί την 08.08.2022 και ώρα 11:59 μ.μ. (εφεξής η «Διάρκεια»).  

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ως άνω ημερομηνίας και ώρας  λήξης, καμία 
συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή και δεν θα δεσμεύει τη  Διοργανώτρια ως προς το εμπρόθεσμο 
της συμμετοχής. Τυχόν υποβληθείσες  συμμετοχές μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα λήξης 
θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν τη  
Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο.  

4. Κλήρωση / Ανακοίνωση νικητών 

 
Η κλήρωση για την ανάδειξη ενός (1) νικητή και ενός (1) επιλαχόντος θα  πραγματοποιηθεί την 
09.08.2022, και ώρα 13:00 στα γραφεία της  Διοργανώτριας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
παραγωγής τυχαίων κωδικών, random selection tool,  διασφαλίζοντας το αδιάβλητο της 



διαδικασίας. Οι νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα και αργότερα με email στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση που οι ίδοι θα υποδείξουν σε απάντηση του σχετικού προσωπικού 
μηνύματος που θα λάβουν από τη διοργανώτρια. Η Διοργανώτρια μπορεί να μεταθέσει  την 
ώρα ή/ και ημέρα διεξαγωγής της Κλήρωσης.  

5. Δώρο Διαγωνισμού / Τρόπος Παραλαβής  

Τα δώρα του διαγωνισμού συνίστανται στα ακόλουθα (εφεξής «τα Δώρα»):  

 Wizz Air 400 ευρώ μέσω ewallet 

Οι νικητές θα ενημερωθούν από τη Διοργανώτρια για τον χρόνο και τον τρόπο παραλαβής του 
Δώρου τους μέσω μηνύματος (direct) στο Instagram account τους μετά τη λήξη της Διάρκειας 
του Διαγωνισμού. Κατά την επικοινωνία, θα ζητείται από τους νικητές να επιβεβαιώσουν τα 
στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, e-mail και τηλέφωνο). Το 
Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα και ουδεμία 
ευθύνη φέρει η  Διοργανώτρια επ’ αυτού.   

Σε περίπτωση που η επικοινωνία με τον νικητή που έχει αναδείξει η ηλεκτρονική κλήρωση δεν 
σταθεί επιτυχής για το διάστημα 3 ημερολογιακών ημερών ή ο νικητής αρνηθεί το δώρο του, 
η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει με τον επόμενο επιλαχόντα.  

Αναφορικά με το δώρο ισχύουν όροι και προϋποθέσεις που βρίσκονται αναρτημένοι στην 
ιστοσελίδα της Wizz Air. Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://wizzair.com/en-
gb/information-and-services/wizz-services/gift-voucher/value-voucher-terms 
 
6. Ρητή Δήλωση / Συγκατάθεση / Αποδοχή Συμμετεχόντων  

Όλοι οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά, πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη 
τους παρόντες Όρους. Αν οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος δεν αποδέχεται τους παρόντες 
όρους, δεν μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό. Επίσης, όλοι οι Συμμετέχοντες 
αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:  

(α) είναι νόμιμοι δικαιούχοι του λογαριασμού στην πλατφόρμα του Instagram. 

(β) είναι ενήλικοι ηλικίας ίσης ή άνω των δεκαοκτώ (18) ετών. 

(γ) η προσωπικότητά τους, η υγεία ή/και σωματική τους ακεραιότητα δεν  προσβάλλεται ούτε 
βλάπτεται καθ' οιονδήποτε τρόπο από τη συμμετοχή τους  στο Διαγωνισμό. 



(δ) με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα, το 
δικαίωμα της προσωπικότητας ή δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, 
εμπορικά μυστικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου. 

 

  

(ε Παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά της  Διοργανώτριας σε 
περίπτωση που η τελευταία κρίνει  ότι κάποιος Συμμετέχων πρέπει να διαγραφεί από το 
Διαγωνισμό για τους  λόγους που αναφέρονται στους παρόντες όρους συμμετοχής.  

7. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων 

 
Η Διοργανώτρια θα αποκλείει από τον Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο  διεξαγωγής του, 
οποιονδήποτε συμμετέχοντα που κατά την άποψη της είναι  πιθανό να έχει χρησιμοποιήσει (ή 
να έχει αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή του ή έχει 
παραβεί (ή έχει αποπειραθεί να παραβιάσει) κάποιον από τους παρόντες όρους. Ως αθέμιτα 
μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, μέσων, ηλεκτρονικών 
υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών 
συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή κλπ.  

Επιπλέον, δεν θα γίνονται αποδεκτές, συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια 
αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν ασάφειες ή  άλλα τεχνικά ελαττώματα. Επίσης, θα 
ακυρώνονται συμμετοχές με περιεχόμενο υβριστικό, χυδαίο, δυσφημιστικό, επικίνδυνο, 
ρατσιστικό, που  προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή εν γένει αντίκειται στις κείμενες  
διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της  Διοργανώτριας. 
Ειδικότερα η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μην αναρτήσει ή/και να αφαιρέσει εκ των 
υστέρων οποιαδήποτε συμμετοχή της οποίας το περιεχόμενο είναι κατά την απόλυτη κρίση 
της προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιανδήποτε τρόπο αποκλείοντας 
με τον τρόπο αυτό την συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Σε κάθε περίπτωση η Διοργανώτρια δεν 
φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων των  Συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό 
στους οποίους απαγορεύεται να αναρτούν ή να δημοσιοποιούν περιεχόμενο παράνομο, 
ανήθικο, προσβλητικό ή/και παραβιάζει δικαιώματα τρίτου.   

Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο ακυρώνεται για τους εξής λόγους:  

(α) Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους  παρόντες Όρους 
ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις κάποιου από τους Όρους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι 



ουσιώδεις.  

(β) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή 
εντός 3 ημερολογιακών ημερών. 

(γ) Σε περίπτωση που ο νικητής δεν αποδεχθεί το Δώρο του ή σε περίπτωση που για 
οποιοδήποτε λόγο δεν παραλάβει αυτό κατά τα προβλεπόμενα στους παρόντες όρους.  

(δ) Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει αντικειμενική αδυναμία  παράδοσης 
του Δώρου στο νικητή, για λόγους που αφορούν στο πρόσωπό του.  

8. Ακύρωση Διαγωνισμού / Τροποποίηση Όρων / Ευθύνη  

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση της, 
να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή συντμήσει τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα 
προσφερόμενα Δώρα, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους αυτού ή/και να ματαιώσει το 
Διαγωνισμό, με ανακοίνωση στον Τύπο ή στον Ιστότοπο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια 
ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που 
τυχόν ματαιωθεί ο Διαγωνισμός, οι  Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της 
Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη  συνέχισή του ή οποιαδήποτε 
αποζημίωση.  

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, 
δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από  τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή 
καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία  σχετικά με τον Διαγωνισμό ή την ακύρωσή του.  

Η Διοργανώτρια δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη για συμμετοχές που 
απωλέσθησαν ή έφεραν λανθασμένα  ή ελλιπή στοιχεία.  

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα εκμετάλλευσης, χωρίς χρονικό ή άλλο περιορισμό τόσο 
για την Ελλάδα όσο και για το εξωτερικό, ανεξαρτήτως του τρόπου ή του μέσου εκμετάλλευσής 
τους, κάθε μορφής περιεχομένου,  συμπεριλαμβανομένων χωρίς κανένα περιορισμό του 
υλικού που θα προκύψει  κατά τα ανωτέρω, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που δύναται να 
τύχει εμπορικής εκμετάλλευσης και σχετίζεται με τους αυτούς και τη συμμετοχή τους  στο 
Διαγωνισμό, για οποιοδήποτε σκοπό σχετικό με τις δραστηριότητές της,  καθώς και για 
σκοπούς διαφήμισης και προώθησης των δραστηριοτήτων της.  Οι νικητές δηλώνουν με τη 
συμμετοχή τους ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεν διατηρούν ούτε τώρα ούτε στο μέλλον καμία 
αξίωση ή οικονομική απαίτηση για  οποιασδήποτε μορφής αμοιβή ή αποζημίωση από την 
Διοργανώτρια ή/και από τυχόν τρίτους στους οποίους θα παραχωρηθεί η χρήση  ή/και η 
εκμετάλλευση του υλικού από την Διοργανώτρια. Εφόσον απαιτηθεί, οι νικητές που θα 
κληρωθούν στο πλαίσιο  του Διαγωνισμού κατά τα ανωτέρω θα υπογράψουν σχετική δήλωση 



ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αφορά στη μεταβίβαση των εν λόγω  δικαιωμάτων κατά τα 
ανωτέρω.  

9. Εμπορικά Σήματα / Πνευματική Ιδιοκτησία της Διοργανώτριας  

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, 
ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.  

10. Επίλυση Διαφορών  

Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την  εφαρμογή των 
παρόντων όρων συμμετοχής θα επιλύεται καταρχήν φιλικά.  

Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αρμόδια ορίζονται τα 
Δικαστήρια της Αττικής και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό. Οποιαδήποτε διάταξη των 
ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει  αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία 
περίπτωση να θίγεται η ισχύς των  λοιπών όρων.  

11. Δημοσιότητα  

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος 
μπορεί να στείλει προσωπικό μήνυμα εδώ:  https://www.instagram.com/fraport.greece/ 

 
 


