
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει Αντιπροσωπείες σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 
Αντιπροσωπείες επιτελούν σημαντική αποστολή: αντιπροσωπεύουν την Επιτροπή στα κράτη μέλη, 
συμβάλλουν στην προσπάθεια για πληροφόρηση των πολιτών της Ένωσης για τα ευρωπαϊκά 
θέματα και ενημερώνουν την Επιτροπή για τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στα κράτη μέλη.

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, η 
οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 2, Τ.Κ. 10674, (εφεξής ο 
«Διοργανωτής»), με αφορμή την συμπλήρωση 30 ετών από την ένταξη της Ελλάδος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση διοργανώνει το «30θλον», ένα ψυχαγωγικό διαγωνισμό με εκπαιδευτικό 
χαρακτήρα (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής, οι οποίοι 
είναι όλοι ουσιώδεις και έχουν κατατεθεί στον συμβολαιογράφο Αθηνών, Άγγελο Ασημακόπουλο 
του Ιωάννη, που εδρεύει επί της οδού Θεμιστοκλέους 23-25 στην Αθήνα, τηλ. 210-3823354 (αρ. 
πράξης κατάθεσης 601/25.10.2011), και θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού 
«http://www.30athlon.gr».

2. Δικαίωμα συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής στο 30αθλον έχουν μόνο οι νόμιμοι κάτοικοι 
Ελλάδας οι οποίοι είναι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών και δεν έχουν συμπληρώσει το 34ο έτος της 
ηλικίας τους είναι δε εγγεγραμμένα μέλη στην ιστοσελίδα www.30athlon.gr. Πρέπει δηλαδή ο 
εκάστοτε συμμετέχων να μην έχει γεννηθεί πριν από την 01.01.1978 και μετά την 31.12.1993, 
ούτως ώστε να βρίσκεται μέσα στα παραπάνω ηλικιακά όρια.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι εργαζόμενοι στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (β) 
όσοι εμπλέκονται στην διαχείριση του Διαγωνισμού, δηλαδή οι εργαζόμενοι στις εταιρείες Μίλητος 
& Threenitas, (γ) οι συγγενείς (α΄ και β΄ βαθμού) και οι σύζυγοι των ανωτέρω υπό (α) και (β). 
Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος 
όρου, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη. 

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ο Διαγωνισμός διαρκεί από τις 08:00 το πρωί της 1ης Νοεμβρίου 
2011 μέχρι τις 08:00 το πρωί της 1ης Δεκεμβρίου 2011.

5. Τρόπος συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Για την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό οι 
συμμετέχοντες θα εγγράφονται στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού (www.30athlon.gr) μέσω μιας 
φόρμας ηλεκτρονικής εγγραφής, όπου θα δηλώνεται απαραίτητα το όνομα χρήστη (username), το 
πλήρες ονοματεπώνυμο του εκάστοτε συμμετέχοντος και η διεύθυνση ηλεκτρονικού του 
ταχυδρομείου (e-mail), στην οποία εν συνεχεία θα αποστέλλονται μηνύματα επιβεβαίωσης 
εγγραφής, αναγγελίας νέων κλπ. Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη 
και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Ελλιπής ή μη ορθή συμπλήρωση των 
στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στον Διοργανωτή να αποκλείσει κάθε 
συμμετέχοντα κατά οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού. Τα στοιχεία αυτά προορίζονται για 
χρήση αποκλειστικά από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας και μόνο σε σχέση με το εν λόγω 
παιχνίδι και δεν πρόκειται να δημοσιευθούν ή να δοθούν σε τρίτους, εκτός εάν συντρέχει νόμιμη 
υποχρέωση των διαχειριστών να παράσχουν αυτά τα στοιχεία σε οποιαδήποτε αρμόδια αρχή. Στα 
στοιχεία αυτά οι συμμετέχοντες δια της συμμετοχής τους στο παιχνίδι αποδέχονται ότι οι 
διαχειριστές του διαγωνισμού δύνανται να τους αποστέλλουν ενημερωτικό υλικό. Κάθε 
συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει με έναν μόνο λογαριασμό στο παιχνίδι. Αν ένας νικητής δεν 
καλύπτει τις παραπάνω προϋποθέσεις ή έχει δηλώσει μη πραγματικό ονοματεπώνυμο που δεν 
ταυτίζεται με αυτό που αναγράφει η ταυτότητά του ή αδυνατεί να αποδείξει την ισχύ των στοιχείων 
του σύμφωνα με τη διαδικασία που θα του ζητηθεί από τον Διοργανωτή, τότε θα αποκλείεται και 
θα επιλέγεται ο πρώτος επιλαχών. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να τηρούν τους όρους συμμετοχής 
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και τους Κανονισμούς Διεξαγωγής του παιχνιδιού, τους οποίους θεωρείται ότι αποδέχονται 
ανεπιφύλακτα με την συμμετοχή τους σε αυτό.

6. Τρόπος διεξαγωγής. Οι συμμετέχοντες παίκτες ακολουθούν εικονικές διαδρομές μέσα στο χώρο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ταξιδεύοντας ταυτόχρονα τόσο στο χώρο όσο και στο χρόνο. Το εικονικό 
ταξίδι ξεκινάει το έτος 1981 και ολοκληρώνεται το 2011. Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, ο 
εκάστοτε παίκτης συναντάει πολλές διαφορετικές πόλεις / στάσεις περνώντας από όλα τα 
κράτη/μέλη της Ένωσης και έρχεται αντιμέτωπος με τις «δοκιμασίες» που τον περιμένουν σε κάθε 
μία από τις στάσεις αυτών των διαδρομών.
Κάθε ημέρα του Νοεμβρίου, από τις 08:00 το πρωί και για 24 ώρες είναι διαθέσιμη μια εικονική 
διαδρομή η οποία αποτελείται από 8 στάσεις. Οι δοκιμασίες που καλείται να αντιμετωπίσει ο 
παίκτης είναι δύο ειδών: Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και γρήγορα διασκεδαστικά παιχνίδια 
στα οποία ο παίκτης συμμετέχει με το κλικ του ποντικιού του! Τόσο στις ερωτήσεις όσο και στα 
παιχνίδια η ταχύτητα έχει σημασία!
Όσο πιο γρήγορα δώσει ο παίκτης τη σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση, τόσο περισσότερους 
πόντους μαζεύει (συνολικός χρόνος απάντησης 20”). Κάθε 3άδα ερωτήσεων ακολουθείται πάντα 
από ένα παιχνίδι. Όσο καλύτερη απόδοση έχει στα παιχνίδια (διάρκειας 20” το καθένα) τόσο 
μεγαλύτερο «bonus» παίρνει για να βελτιώσει το σκορ που μάζεψε στις 3 προηγούμενες 
ερωτήσεις!
Για λόγους αξιοπιστίας του διαγωνισμού, οι σωστές απαντήσεις στις ερωτήσεις τις διαδρομής και 
το αναλυτικό σκορ του κάθε παίκτη ανακοινώνονται την επόμενη ημέρα στην ιστοσελίδα του 
διαγωνισμού (www.30athlon.gr), όταν πλέον η συγκεκριμένη διαδρομή έχει «κλείσει» και είναι 
ανοιχτή η επόμενη. 

7. Κατάταξη και μεγάλοι νικητές. Η βαθμολογία στον πίνακα κατάταξης του διαγωνισμού 
προκύπτει από τις 10 καλύτερες επιδόσεις (διαδρομές) του κάθε παίκτη. Αυτό σημαίνει ότι οι 
παίκτες που θα συμμετάσχουν σε πάνω από 10 διαδρομές κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, θα 
κρατήσουν μόνο τις καλύτερες 10 επιδόσεις τους και το συνολικό τους σκορ θα προκύπτει από το 
άθροισμα των 10 αυτών επιδόσεων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο παικτών το προβάδισμα έχει ο 
νεώτερος παίκτης. Σε περίπτωση που και αυτό το κριτήριο είναι ίδιο, θα προκριθεί ο νεότερος σε 
ηλικία παίκτης, στην περίπτωση δε που οι δύο ισοβαθμούντες παίκτες έχουν γεννηθεί την ίδια 
ημέρα τότε θα πραγματοποιηθεί κλήρωση, σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί από την 
Αντιπροσωπεία ενώπιον του ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών, Αγγέλου Ασημακόπουλου, στην 
έδρα που διατηρεί επί της οδού Θεμιστοκλέους 23-25 στην Αθήνα.
Οι 30 παίκτες με το υψηλότερο συνολικό σκορ στο τέλος του διαγωνισμού κερδίζουν την 
συμμετοχή τους σε ένα ομαδικό διήμερο ταξίδι στις Βρυξέλλες, το οποίο θα περιλαμβάνει 
ξενάγηση στα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι νικητές θα πρέπει να πραγματοποιήσουν το ομαδικό ταξίδι στις Βρυξέλλες εντός της χρονικής 
περιόδου 15 Ιανουαρίου 2012 και 15 Φεβρουαρίου 2012, τα δε εισιτήρια δεν μεταβιβάζονται ούτε 
εξαργυρώνονται και οι νικητές δεν έχουν δικαίωμα αλλαγής. Η συγκεκριμένη ημερομηνία για τη 
διεξαγωγή του διήμερου ομαδικού ταξιδιού στις Βρυξέλλες θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα στους 
νικητές από τον Διοργανωτή, ήτοι εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την λήξη του Διαγωνισμού. 

8. Ενημέρωση των νικητών. Η ανακοίνωση των νικητών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
Διαγωνισμού μετά την λήξη του. Η επικοινωνία με τους νικητές θα γίνει μέσω e-mail. Οι 
συμμετέχοντες οφείλουν να ελέγχουν ότι το e-mail επικοινωνίας που έχουν δηλώσει κατά την 
εγγραφή τους είναι ενεργό και να ενημερώνουν τον Διοργανωτή για όποια αλλαγή έχει προκύψει 
σχετικά. Οι διαχειριστές του 30αθλον δεν έχουν καμία υποχρέωση να αναζητήσουν τους νικητές αν 
(i) το e-mail που έχουν δηλώσει δεν λειτουργεί, (ii) έχει αλλάξει και ο συμμετέχων δεν έχει 
ενημερώσει τον Διοργανωτή ή (iii) το ενημερωτικό e-mail που αποστέλλει φιλτράρεται ως 
ανεπιθύμητο με αποτέλεσμα ο συμμετέχων χρήστης να μην το αναγνώσει. Σε περίπτωση που ένας 
εκ των τριάντα νικητών για οποιοδήποτε λόγο δεν ανταποκριθεί στο ενημερωτικό e-mail για πάνω 



από 20 ημέρες και δεν επικοινωνήσει με τον Διοργανωτή εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος 
(συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας), τότε αυτόματα το βραβείο 
δίδεται στον αμέσως επόμενο κατά τη σειρά ανάδειξής του από τη σχετική διαδικασία ή κλήρωση, 
επιλαχόντα νικητή, και μέχρι την συμπλήρωση τριάντα νικητών.

9. Παράδοση του Δώρου. Η κατακύρωση και παράδοση του Δώρου στον εκάστοτε νικητή (εκ των 
τριάντα), τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης από τον εν λόγω νικητή 
του Δελτίου της Αστυνομικής Ταυτότητάς του ή Διαβατηρίου του, όπως ορίζεται ανωτέρω (παρ. 
5), προς το σκοπό της ταυτοποίησης των οριζόμενων ως άνω στοιχείων που δήλωσε κατά τη 
συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, σε αντίθετη δε περίπτωση το σχετικό Δώρο θα τίθεται στην 
ευχέρεια του Διοργανωτή είτε για την ανάκληση ή την αναδιανομή του.

10. Άρνηση αποδοχής του Δώρου. Σε περίπτωση που ο νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να 
αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού ή η συμμετοχή του 
κριθεί άκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου, το οποίο γεννάται 
στον αμέσως επόμενο κατά τη σειρά ανάδειξής του από τη σχετική διαδικασία ή κλήρωση, 
επιλαχόντα νικητή, κ.ο.κ. Τα ίδιο αποτέλεσμα θα ισχύει και στην περίπτωση που ο νικητής του 
Διαγωνισμού αποδειχθεί ανήλικος ή 34 ετών και άνω. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, 
νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: 
(α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 5, (β) δεν 
αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης 
τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του 
συμμετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρισθεί στα συστήματα του 
Διοργανωτή, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη 
του Διαγωνισμού.

11. Απονομή Αναμνηστικών. Οι επόμενοι 300 παίκτες στην συνολική κατάταξη, στο τέλος του 
διαγωνισμού, κερδίζουν από ένα αναμνηστικό μπλουζάκι, το οποίο θα τους αποσταλεί με ευθύνη 
και έξοδα του Διοργανωτή. (Οι ως άνω παίκτες θα οφείλουν μετά από σχετικό αίτημα του 
Διοργανωτή να δηλώσουν τα στοιχεία αποστολής του αναμνηστικού δώρου).

12. Ευθύνη Διοργανωτή. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις 
ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά 
γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. 

13. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει 
την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να επεκτείνει το διαγωνισμό ή να τροποποιήσει τους παρόντες 
όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού, τροποποίηση του πακέτου των 
Δώρων, αλλαγή των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων), ενημερώνοντας σχετικά μέσω της 
ιστοσελίδας του Διοργανωτή ή με γραπτό μήνυμα στους συμμετέχοντες, με ημερομηνία ισχύος της 
ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Σε περίπτωση 
ανάκλησης/παύσης δεν θα ευθύνεται για την απονομή των βραβείων.

14. Αποδοχή Όρων. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά τεκμήριο περί αποδοχής όλων 
ανεξαιρέτως των όρων του από τους συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες δια της συμπλήρωσης και 
αποστολής των στοιχείων τους αποδέχονται ότι μελέτησαν τους όρους του παρόντος Κανονισμού 
ανεπιφύλακτα και τους αποδέχτηκαν στο σύνολό τους, συναινούν δε στη χρήση των στοιχείων τους 
για σκοπούς διενέργειας άμεσης διαφήμισης κατά την έννοια του Ν. 2251/1994. 

15. Πληροφορίες – Παράπονα. Η αποδοχή του δώρου από τον νικητή συνεπάγεται ότι αυτός 
συναινεί στο να δημοσιεύσει ο Διοργανωτής για διαφημιστικούς σκοπούς προσωπικά δεδομένα του 
νικητή (π.χ. φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο με τον νικητή ή οποιοδήποτε άλλο ειδησεογραφικό 



στοιχείο σχετικά με την απονομή των δώρων).
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή 
τρίτος μπορεί να αποστείλει e-mail στο support@30athlon.gr ή να επικοινωνήσει στο τηλ. 211-
8004342.

16. Προσωπικά Δεδομένα. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και 
συναίνεση έκαστου συμμετέχοντος για την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του 
δεδομένων και λοιπών στοιχείων από τον Διοργανωτή, για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, μέσα 
πάντοτε στα πλαίσια της κείμενης Ελληνικής νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, αλλά και για οποιεσδήποτε λοιπές προωθητικές ενέργειες του 
Διοργανωτή που σχετίζονται με αυτόν, χωρίς περαιτέρω υποχρέωση αυτού, (του Διοργανωτή), για 
πρόσθετη ενημέρωση των συμμετεχόντων. Τα προσωπικά δεδομένα των παικτών θα διατηρηθούν 
από τον Διοργανωτή για την επεξεργασία τους, μέσω αυτοματοποιημένων ή μη 
αυτοματοποιημένων μέσων, είτε μέσω οιουδήποτε προσώπου διορίσει ο Διοργανωτής, για τη 
διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, και θα χρησιμοποιηθούν 
για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών, την 
επιλογή και ενημέρωση των νικητών, την ανάρτηση των ονομάτων τους στο διαδίκτυο, την 
παράδοση και τη διανομή των δώρων σε αυτούς, καθώς και την εν γένει επικοινωνία του 
Διοργανωτή με τον εκάστοτε νικητή για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, 
τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.
Μετά την απόδοση του Δώρου, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων/ των 
νικητών του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται, εκτός εάν η τήρησή τους δικαιολογείται ή 
επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Για τυχόν άσκηση από τον νικητή του Διαγωνισμού ή/και τους τυχόν επιλαχόντες των δικαιωμάτων 
τους που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, (ήτοι δικαιώματα 
πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι 
τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με το Διοργανωτή στο e-mail: 
support@30athlon.gr ή στο τηλ. 211-8004342.

17. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής είναι καταχωρημένοι στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού και 
συγκεκριμένα στη θέση http://www.30athlon.gr.

18. Ειδικές περιπτώσεις.
- Οι σωστές απαντήσεις στις ερωτήσεις καθορίζονται από τον Διοργανωτή και γίνονται 
υποχρεωτικά αποδεκτές από τους συμμετέχοντες παίκτες χωρίς να υπάρχει δυνατότητα ένστασης 
σε περίπτωση διαφωνίας.
- Σε περίπτωση που το παιχνίδι καταστεί μη διαθέσιμο για κάποιο χρονικό διάστημα λόγω τεχνικού 
προβλήματος του server ή/και φιλοξενίας της ιστοσελίδας του διαγωνισμού υπάρχει πιθανότητα να 
μην υπολογιστούν κάποιες από τις διαδρομές που έχουν ολοκληρώσει οι συμμετέχοντες. Σε κάθε 
περίπτωση ο Διοργανωτής, αν απαιτείται, κρίνει ανάλογα με την έκταση του τεχνικού προβλήματος 
και ορίζει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο οι διαδρομές που έγιναν δεν 
προσμετρώνται.

19. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. 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 της Αθήνας.

Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των 
όρων του παρόντος, όπως αυτό έχει κατατεθεί στον παραπάνω Συμβολαιογράφο Αθηνών κο 
Άγγελο Ασημακόπουλο του Ιωάννη, διεύθυνση Θεμιστοκλέους 23-25 Αθήνα, τηλ. 210-3823354.

http://www.30athlon.gr/

