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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Η Δικηγορική Εταιρεία KINANIS LLC, (εν τοις εφεξής αναφερομένης ως 

“Kinanis Law Firm”), Κυπριακή Δικηγορική Εταιρεία, με γραφεία στην Κύπρο και 

στη Μάλτα και γραφείο αντιπροσωπείας στη Σανγκάη, Κίνα, διοργανώνει και 

χρηματοδοτεί “The Kinanis Law Firm 2nd Photography Competition 2020” («ο 

Διαγωνισμός») με θέμα, 

« Μέσα & ‘Εξω» 

ΣΤΟΧΟΙ 

Ο Διαγωνισμός στοχεύει να προωθήσει και να κινήσει τόσο το ενδιαφέρον και τη 

δημιουργικότητα στη φωτογραφία μεταξύ επαγγελματιών και ερασιτεχνών 

φωτογράφων, όσο και να προσφέρει την ευκαιρία για προώθηση και έκθεση της 

δουλειάς τους.  

Τα έσοδα, όπως αυτά καθορίζονται ακολούθως κάτω από τον τίτλο, Ο 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, θα δοθούν στο φιλανθρωπικό 

σύνδεσμο, «Παγκύπριος Σύνδεσμος Σπάνιων Γενετικών Παθήσεων 

Μοναδικά Χαμόγελα»  («ο Φιλανθρωπικός Σύνδεσμος»). 

ΤΟ ΘΕΜΑ  

Το θέμα του Διαγωνισμού σκοπεύει να εξερευνήσει την έννοια του «Μέσα & 

Έξω». 

Οι φωτογραφίες πρέπει να ανταποκρίνονται στο θέμα του Διαγωνισμού.  

Οι συμμετέχοντες πρέπει να χρησιμοποιούν τη φαντασία τους, καθώς 

απαθανατίζουν εσωτερικές ή εξωτερικές σκηνές, τη φύση, δραστηριότητες, μέρες 

και νύχτες έξω και οτιδήποτε άλλο μπορούν να φανταστούν. Είναι σημαντικό να 

σκέπτονται «έξω από το κουτί»,(outside the box), περισσότερο μεταφορικά παρά 

κυριολεκτικά.  
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Συμμετέχοντας στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες αποδέχονται και συμφωνούν με 

τους όρους και τις προϋποθέσεις όπως ορίζονται σε αυτό το έγγραφο. 

Η μη συμμόρφωση με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ή οποιαδήποτε 

παραβίαση οποιουδήποτε από αυτούς, θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του 

αντίστοιχου συμμετέχοντος από τον Διαγωνισμό. 

Φωτογραφίες που έχουν λάβει μέρος σε οποιοδήποτε άλλο διαγωνισμό ή σε 

άλλους διαγωνισμούς, δε θα γίνονται αποδεκτές και θα αποκλείονται.   

Οι φωτογραφίες θα είναι επιλέξιμες για συμμετοχή στον Διαγωνισμό εάν αυτές 

έχουν ληφθεί μετά την 01.01.2019 ΑΛΛΑ ΟΧΙ νωρίτερα. 

Κάθε συμμετέχων, με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό συμφωνεί και εγγυάται 

ότι οι φωτογραφίες είναι η δική του αυθεντική δουλειά και ότι δεν παραβιάζει 

οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων.  

Είναι ευθύνη του συμμετέχοντος να λάβει τη συνέναιση οποιουδήποτε ατόμου, του 

οποίου η εικόνα εμφανίζεται στις φωτογραφίες που έχουν υποβληθεί, όπως 

αναφέρεται ακολούθως κάτω από τον τίτλο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. 

Φωτογραφίες που απεικονίζουν ή άλλως πως περιέχουν ακατάλληλο ή/και 

προσβλητικό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου προκλητικού γυμνού, βίας, 

παραβίαση του περιβάλλοντος ή/και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ή/και 

οποιοδήποτε άλλα περιεχόμενα τα οποία κρίνονται ως αντίθετα με το νόμο, 

θρησκευτικές, πολιτιστικές και ηθικές παραδόσεις και πρακτικές, απαγορεύονται 

αυστηρώς και θα αποκλείονται άμεσα.  

ΠΟΙΟΙ 

Ο Διαγωνισμός είναι ανοικτός σε όλους τους επαγγελματίες και ερασιτέχνες 

φωτογράφους, ανεξαρτήτως ηλικίας ή εθνικότητας ή τόπου διαμονής. 
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Τα μέλη της Επιτροπής των Κριτών δεν επιτρέπεται να λάβουν μέρος στο 

Διαγωνισμό. 

ΠΩΣ 

Κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετέχει υποβάλλοντας μέχρι 5 (πέντε) 

πολύχρωμες ή μαυρόασπρες φωτογραφίες οι οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται 

στο θέμα του Διαγωνισμού.  

Για συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες πρέπει να εγγραφούν στον 

ακόλουθο  σύνδεσμο: https://www.kinanis.com/PhotoCompetition , 

ακολουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες, σχετικά με την μεταφόρτωση και την 

παροχή πληροφοριών που ζητούνται σχετικά με τις συμμετέχουσες φωτογραφίες 

και τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 

Οι φωτογραφίες από κινητό τηλέφωνο απαγορεύονται και θα αποκλειστούν εάν 

υποβληθούν. 

Οι φωτογραφίες που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό πρέπει να πληρούν τα 

ακόλουθα κριτήρια και προδιαγραφές: 

- Αποθηκευμένες σε μορφή JPEG ή TIFF; 

- sRGB or Adobe98 colour space, 8-bit; 

- Δεν υπάρχουν Watermarks, Copyright Units ή λογότυπα στις φωτογραφίες; 

- Only bleed photographs without borders. 

Οι νικητές πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν ένα ψηφιακό αρχείο υψηλής 

ευκρίνειας το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για εκτύπωση. Οι προδιαγραφές πρέπει να 

είναι οι εξής: 

- Μορφή JPEG στην υψηλότερη ποιότητα ή TIFF; 

- Χρωματικός χώρος sRGB ή Adobe98, 8-bit; 

- Δεν υπάρχουν watermarks, Copyright Units ή λογότυπα στις φωτογραφίες; 

https://www.kinanis.com/PhotoCompetition
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- Only bleed photographs without borders. 

 

Οι νικητές που δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια καταλληλότητας θα θεωρούνται 

ακατάλληλοι και θα αποκλείονται. 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ  PHOTOSHOP 

Το photoshop ή άλλο πρόγραμμα επεξεργασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ΜΟΝΟ 

για αφαίρεση κηλίδων, λεκέδων ή γρατζουνιών, αλλά όχι για παραποίηση των 

φωτογραφιών. 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να βελτιώσουν τη φωτογραφία για να την κάνουν πιο 

φωτεινή ή πιο ευκρινή , αλλά όχι για να παραποιήσουν ψηφιακά το περιεχόμενο. 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 

Λαμβάνοντας συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες συμφωνούν και 

επιτρέπουν στη Δικηγορική Εταιρεία KINANIS LAW FIRM να λάβει τέτοια μέτρα 

ώστε οι διαγωνιζόμενες φωτογραφίες, το όνομά τους, το επάγγελμά τους, η 

εθνικότητά τους, η χώρα διαμονής τους και άλλες σχετικές πληροφορίες, 

σύμφωνα με τις υποβληθείσες πληροφορίες από τον κάθε συμμετέχοντα να, 

α. δημοσιεύονται ως επιλέγονται στο αναμνηστικό βιβλίο, στην πρόσκληση 

Διαγωνισμού, στις εγκυκλίους για την προώθηση του Διαγωνισμού, στην 

πρόσκληση για την τελετή απονομής των βραβείων, σε δημοσιεύσεις και 

φυλλάδια της  Δικηγορικής Εταιρείας Kinanis Law Firm, στις ιστοσελίδες της, 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον τύπο, 

β. να εκτίθενται στην έκθεση, (τελετή απονομής βραβείων), που θα 

πραγματοποιηθεί κατά την ημερομηνία της εκδήλωσης, στις εγκαταστάσεις της 

Δικηγορικής Εταιρείας Kinanis Law Firm, στο AKAMANTIS Business Center, και 

σε οποιοδήποτε άλλο υλικό ή χώρο, αποκλειστικά για την προώθηση του 

Διαγωνισμού και των στόχων του, και όχι για οποιουσδήποτε επιχειρηματικούς / 
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εμπορικούς σκοπούς, και χωρίς καμία αμοιβή προς τον ιδιοκτήτη της 

φωτογραφίας. 

Η Δικηγορική Εταιρεία Kinanis Law Firm, μπορεί επιπλέον να δημοσιεύσει στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης και στον τύπο τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων 

όπως αυτά έχουν δοθεί από τους συμμετέχοντες και οποιεσδήποτε φωτογραφίες οι 

συμμετέχοντες υποβάλουν, δημοσιεύσουν, στείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

ή μεταδώσουν με άλλο τρόπο ή ανεβάσουν στον αναφερόμενο σύνδεσμο, 

https://www.kinanis.com/PhotoCompetition κατά την αποκλειστική της κρίση για 

σκοπούς  προώθησης του Διαγωνισμού, αλλά ΟΧΙ για επιχειρηματικούς / 

εμπορικούς σκοπούς εκτός από τους στόχους του Διαγωνισμού και την προώθηση 

των συμμετεχόντων ως επαγγελματιών ή ερασιτεχνών φωτογράφων, όπως 

προνοείται στο παρόν έγγραφο. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Η προθεσμία για την υποβολή λήγει την Κυριακή 04/10/2020 στις 24:00 

ώρες, ώρα Κύπρου. 

Καμία υποβολή μέτα την λήξη της προθεσμίας δε θα γίνεται αποδεκτή. 

Η Επιτροπή των Κριτών επιφυλάσσει το δικαίωμα αλλαγής της προθεσμίας όπως 

αναφέρεται πιο πάνω, εάν κριθεί απαραίτητο. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ 

Η Επιτροπή που αποτελείται από 3 ανεξάρτητους Κριτές θα αξιολογήσει τις 

υποβληθήσες φωτογραφίες, λαμβάνοντας υπόψη το θέμα του Διαγωνισμού, την 

τεχνική αριστεία, τη σύνθεση, το συνολικό αντίκτυπο, την ποιότητα της δουλειάς 

του συμμετέχοντος, την καλλιτεχνική αξία, την πρωτοτυπία, το θέμα και το ύφος, 

καθώς και την προσωπική αντίληψη του θέματος, όπως αυτό γίνεται αντιληπτό 

από το συμμετέχοντα. 

Τα πρόσωπα που αποτελούν την Επιτροπή των Κριτών είναι: 

 

https://www.kinanis.com/PhotoCompetition
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- Χρυστάλλα Κυριάκου, BAA, MVA, Ελεύθερος επαγγελματίας 

φωτογράφος και Λέκτορας, 

- Γιώργος Χατζηπιερής, Συνθέτης, Μουσικός παραγωγός, Ερασιτέχνης 

φωτογράφος, και 

- Χρίστος Κινάνης, Δικηγόρος, Διευθύνων Σύμβουλος στη Δικηγορική 

Εταιρεία Kinanis Law Firm. 

 

Η Επιτροπή των Κριτών με τη δική της αδιαμφισβήτητη και καταληκτική απόφαση, 

θα αξιολογήσει και καθορίσει τις νικώσες φωτογραφίες και θα εγκρίνει τις 

φωτογραφίες που θα συμμετέχουν στην έκθεση και στην τελετή απονομής 

βραβείων. 

 

Τα αποτελέσματα και οι νικητές θα ανακοινωθούν και θα δημοσιευθούν μέσω 

ηλεκτρονικού μηνύματος, στην ιστοσελίδα της Δικηγορικής Εταιρείας KINANIS 

LAW FIRM, στον τοπικό τύπο και περιοδικά, και σε όλα τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης όπως Facebook, Twitter, LinkedIn κ.α.  

 

Η απόφαση της Επιτροπής των Κριτών θα είναι τελική και δεσμευτική για όλους 

τους συμμετέχοντες, σχετικά με όλα τα ζητήματα που αφορούν το Διαγωνισμό.  

 

Η καθορισμένη Επιτροπή των Κριτών, διατηρεί το δικαίωμα επικοινωνίας για 

επεξηγήσεις ή για άλλες πληροφορίες σχετικές με το Διαγωνισμό ή για να ζητήσει 

τα αυθεντικά JPEG ή RAW αρχεία, με αμετάβλητο EXIF των φωτογραφιών που 

έχουν υποβληθεί, για σκοπούς επιβεβαίωσης της γνησιότητας. Μια φωτογραφία 

μπορεί να μη ληφθεί υπόψη και να αποκλειστεί, αν αυτές οι πληροφορίες δεν 

παραχωρηθούν.  

 

ΒΡΑΒΕΙΑ 

Τα ακόλουθα βραβεία θα απονεμηθούν: 

• 1ο βραβείο € 750; 

• 2ο βραβείο € 500; 
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• 3ο βραβείο € 250. 

• Έπαινοι. 

Θα απονεμηθούν πιστοποιητικά για τις νικώσες φωτογραφίες στους 

συμμετέχοντες. 

 

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ 

 

Η τελετή απονομής βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 

Νοεμβρίου 2020 στις 7:30 μ.μ. στο AKAMANTIS Business Center, 10 

Αιγύπτου, 1097, Λευκωσία, Κύπρος, όπου οι νικητές θα ανακοινωθούν 

επισήμως. 

 

ΕΚΘΕΣΗ – ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 

Από τις φωτογραφίες που συμμετέχουν, ένας αριθμός φωτογραφιών θα επιλεγεί 

από την Επιτροπή των Κριτών για να τεθεί προς έκθεση στο AKAMANTIS Business 

Center, 10 Αιγύπτου, 1097, Λευκωσία, Κύπρος, από την Παρασκευή 27 

Νοεμβρίου 2020 μέχρι Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2020. 

Θα τοποθετηθεί κορνίζα σε κάθε μια από τις επιλεχθείσες προς έκθεση 

φωτογραφίες με έξοδα από τη Δικηγορική Εταιρεία Kinanis Law Firm και τους 

Χορηγούς. 

Όλες οι επιλεγμένες φωτογραφίες θα εκτίθενται για δημοπρασία και θα είναι 

διαθέσιμες προς αγορά μέσω υποβολής προσφορών. Η αρχική τιμή προσφοράς για 

όλες τις φωτογραφίες θα είναι €100 πλέον ΦΠΑ. Η υψηλότερη προσφορά που 

θα ληφθεί για κάθε φωτογραφία που θα εκτίθεται θα είναι η νικώσα τιμή πώλησης 

της συγκεκριμένης φωτογραφίας. 

Τα συνολικά έσοδα από τη δημοπασία θα δοθούν στο φιλανθρωπικό σύνδεσμο 

«Παγκύπριος Σύνδεσμος Σπάνιων Γενετικών Παθήσεων «Μοναδικά 

Χαμόγελα» » . 
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Οι φωτογραφίες που δε θα πωληθούν θα παραμείνουν προς πώληση στον 

εκθεσιακό χώρο του AKAMANTIS Business Center και εάν πωληθούν σε μετέπειτα 

ημερομηνία, τα έσοδα θα δοθούν στο φιλανθρωπικό σύνδεσμο, όπως 

υποδεικνύεται στο παρόν έγγραφο.  

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ  

Θα εκτυπωθεί αναμνηστικό βιβλίο για το Διαγωνισμό το οποίο θα περιλαμβάνει 

πληροφορίες για το Διαγωνισμό, τις νικώσες φωτογραφίες, τους νικητές και 

αυτούς των οποίων οι φωτογραφίες έχουν επιλεγεί για την έκθεση – δημοπρασία 

και οι προσωπικές πληροφορίες όπως αυτές έχουν υποβληθεί από τους 

συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες δίνουν τη ρητή συγκατάθεσή τους σχετικά με 

αυτό.  

Όλα τα έξοδα για το αναμνηστικό βίβλιο θα τα αναλάβει η Δικηγορική Εταιρεία 

Kinanis Law Firm και οι Χορηγοί του Διαγωνισμού.  

Το αναμνηστικό βιβλίο για τον Διαγωνισμό, θα είναι διαθέσιμο προς πώληση σε 

ονομαστική τιμή €5 το καθένα και όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις των καταλόγων 

θα δοθούν επίσης στον  τιμώμενο φιλανθρωπικό σύνδεσμο. 

Θα υπάρχει επίσης ειδικό σημείωμα στο αναμνηστικό βιβλίο σχετικά με τους 

διοργανωτές και τους Χορηγούς.  

ΕΛΕΓΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

Τα τελικά οικονομικά αποτελέσματα του Διαγωνισμού και οι δωρεές που θα δοθούν 

στο  φιλανθρωπικό σύνδεσμο θα ελεγχθούν από πιστοποιημένο ελεγκτικό γραφείο 

και θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της Δικηγορικής Εταιρείας KINANIS LAW 

FIRM προς εξέταση από όποιον το επιθυμεί.  
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Οι υποβληθείσες φωτογραφίες πρέπει να είναι πρωτότυπες και να έχουν ληφθεί 

από το συμμετέχοντα. Δεν πρέπει να περιέχουν υλικό που ανήκει ή ελέγχεται από 

τρίτο μέρος, δεν πρέπει να παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, 

ηθικά δικαιώματα, δικαιώματα απορρήτου/δημοσιότητας ή δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου προσώπου ή οντότητας. 

Ο συμμετέχων πρέπει να είναι ο μοναδικός πνευματικός δικαιούχος όλων των 

φωτογραφιών και πρέπει να έχει λάβει γραπτή συγκατάθεση οποιωνδήποτε 

ατόμων που είναι εμφανή στις φωτογραφίες ( ή των γονέων/κηδεμόνων, εάν 

αφορά παιδιά τα οποία είναι κάτω των 18 ετών). 

Τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών θα παραμείνουν πάντοτε με το 

συμμετέχοντα φωτογράφο. Οι διαγωνιζόμενοι διατηρούν την κυριότητα και όλα τα 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τους για μελλοντική χρήση των φωτογραφιών 

τους, με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής τους σε αυτό το 

Διαγωνισμό. 

Για τις συμμετέχουσες και βραβευμένες φωτογραφίες, οι κάτοχοι/ιδιοκτήτες των 

πνευματικών δικαιωμάτων παραχωρούν στη Δικηγορική Εταιρεία Kinanis Law Firm 

απεριόριστα, μη αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης των φωτογραφιών υψηλής 

ανάλυσης για δραστηριότητες σε όλα τα μέσα, συμπεριλαμβανομένων των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης, διαδικτυακά και εκτυπωμένα, σε σχέση με το διαγωνισμό 

και όλες τις δραστηριότητες προώθησής του, χωρίς να απαιτείται καμία αμοιβή. 

Οι κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων όλων των συμμετέχουσων/βραβευμένων 

φωτογραφιών παραχωρούν στη Δικηγορική Εταιρεία Kinanis Law Firm μη 

αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης, χαμηλής ή υψηλής ανάλυσης των φωτογραφιών 

στην ιστοσελίδα μας, χωρίς να απαιτείται καμία αμοιβή. 

Οι φωτογραφίες θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά σε σχέση με τα βραβεία και δεν θα 

χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς προώθησης εκτός από την προώθηση του 

Διαγωνισμού, των φωτογράφων και του φιλανθρωπικού χαρακτήρα του 

Διαγωνισμού. Οι φωτογραφίες δεν θα μεταπωληθούν ή χρησιμοποιηθούν από 
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οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος εκτός εάν αυτό είναι σύμφωνα με τους όρους του 

Διαγωνισμού. 

Για την προώθηση των συμμετεχόντων του Διαγωνισμού, η Δικηγορική Εταιρεία 

Kinanis Law Firm έχει το δικαίωμα ανάρτησης των φωτογραφιών σε ιστότοπους 

κοινωνικών δικτύων (στα επίσημα προφίλ της) όπως: Facebook, LinkedIn και 

Twitter. 

Οι συμμετέχοντες συμφωνούν να συμμετάσχουν σε σχετική δημοσιότητα και στη 

χρήση των ονομάτων και των φωτογραφιών τους για σκοπούς διαφήμισης, 

προώθησης και δημοσιότητας σε σχέση με τον Διαγωνισμό χωρίς την οποιαδήποτε 

αμοιβή. Η Δικηγορική Εταιρεία Kinanis Law Firm και οι συνεργάτες της στα μέσα 

ενημέρωσης δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη και δεν φέρουν καμία ευθύνη για 

λανθασμένη χρήση της φωτογραφίας από εξωτερικά τρίτα μέρη. 

Σε  περίπτωση που στις συμμετέχουσες φωτογραφίες υπάρχουν πρόσωπα ή άλλες 

εικόνες φυσικών ατόμων, οι διαγωνιζόμενοι θα ζητούνται να παρουσιάσουν 

γραπτή συγκατάθεση του συγκεκριμένου ατόμου που απεικονίζεται στη 

διαγωνιζόμενη φωτογραφία όπως προαναφέρεται. Οι συμμετέχοντες οι οποίοι δε 

συμμορφώνονται με το προαναφερόμενο θα αποκλείονται. 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ - INDEMNITY 

Κατά την υποβολή μιας συμμετοχής, ο συμμετέχων συμφωνεί περαιτέρω να 

απαλλάξει και να παρακρατήσει τη Δικηγορική Εταιρεία Kinanis Law Firm και την 

Επιτροπή των Κριτών και τους αντίστοιχους, συνεργάτες, αξιωματούχους, 

διευθυντές,  υπαλλήλους, πράκτορες, θυγατρικές εταιρείες, διάδοχους και 

εκδοχείς, αβλαβείς από οποιαδήποτε ευθύνη ή ζημία οποιουδήποτε είδους, 

συμπεριλαμβανομένων των νομικών αμοιβών και δαπανών, που προκύπτουν από 

οποιαδήποτε αξίωση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων ή οποιουδήποτε 

προσωπικού ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος οποιουδήποτε τρίτου προσώπου ή 

οντότητας σε σχέση με τις υποβληθείσες φωτογραφίες που συμμετέχουν στον 

Διαγωνισμό. 



2ος ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2020  

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ KINANIS LLC 

 

12 | P a g e  
 

ΕΥΘΥΝΗ - LIABILITY 

Λαμβάνοντας συμμετοχή, οι συμμετέχοντες απαλλάσσουν τη Δικηγορική Εταιρεία 

Kinanis Law Firm και τα μέλη της διορισμένης Επιτροπής των Κριτών από 

οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν εσφαλμένες πληροφορίες, απώλεια, αξίωση ή ζημιά 

οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν από ή σε σχέση με τον Διαγωνισμό 

φωτογραφίας ή οποιοδήποτε βραβείο. 

Σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται η Δικηγορική Εταιρεία Kinanis Law Firm ή η 

Επιτροπή των Κριτών για οποιαδήποτε: 

α) χαμένες, καθυστερημένες, λανθασμένες, κλοπιμαίες, δυσανάγνωστες ή 

ελλιπείς υποβολές, 

β) σφάλμα, παράλειψη, διακοπή, διαγραφή, ελάττωμα, καθυστέρηση στη 

λειτουργία ή μετάδοση, αστοχία γραμμής επικοινωνιών, κλοπή ή 

καταστροφή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε, ή τροποποίηση, 

υποβαλλόμενων φωτογραφιών · και / ή, 

γ) αναληθείς ή ανακριβείς πληροφορίες, που προκαλούνται από 

οποιονδήποτε εξοπλισμό ή προγραμματισμό που σχετίζεται με ή 

χρησιμοποιείται στον Διαγωνισμό ή από οποιοδήποτε τεχνικό ή ανθρώπινο 

σφάλμα που μπορεί να προκύψει κατά την επεξεργασία των φωτογραφιών 

και/ή των υποβολών. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Εάν, για οποιοδήποτε λόγω, ο Διαγωνισμός δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ως 

αναμένεται, λόγω ιού του υπολογιστή, σφαλμάτων, παραβίασης, μη 

εξουσιοδοτημένης παρέμβασης, απάτης, τεχνικών βλαβών, ανωτέρας βίας, 

επιδημίας, ή οποιωνδήποτε άλλων αιτιών πέραν της δυνατότητας ελέγχου της 

Δικηγορικής Εταιρείας Kinanis Law Firm, οι οποίες καταστρέφουν ή επηρεάζουν τη 

διοίκηση, την ασφάλεια, τη δικαιοσύνη, την ακεραιότητα την υγεία ή την ορθή 

διεξαγωγή του Διαγωνισμού, η Δικηγορική Εταιρεία Kinanis Law Firm και/ή η 

Επιτροπή των Κριτών διατηρούν το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική τους 
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ευχέρεια να ακυρώσουν, να τερματίσουν, να τροποποιήσουν ή να αναστείλουν το 

Διαγωνισμό, όπως κρίνεται κατάλληλο. 

Η Δικηγορική Εταιρεία Kinanis Law Firm και η Επιτροπή των Κριτών κατέχουν το 

δικαίωμα να ακυρώσουν το Διαγωνισμό εάν οι συμμετέχοντες είναι λιγότεροι από 

15. 

Σε τέτοια περίπτωση διακοπής/ακύρωσης, οι όροι και προϋποθέσεις του 

Διαγωνισμού θεωρούνται ότι δεν έχουν ληφθεί ποτέ και κανείς δεν μπορεί να 

βασιστεί σε αυτούς. Κάθε υλικό που παρέχεται θα καταστρέφεται με κόστος των 

διοργανωτών. Κανένας συμμετέχων δεν μπορεί να έχει οποιαδήποτε αποζημίωση 

σε αυτήν την περίπτωση από τη Δικηγορική Εταιρεία Kinanis Law Firm ή την 

Επιτροπή των Κριτών. 

Ο ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η Δικηγορική Εταιρεία Kinanis Law Firm, επιπρόσθετα από τα έξοδα 

χορηγίας που θα αναλάβει σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού, θα 

δωρίσει επιπλέον, €500,00 στο φιλανθρωπικό σύνδεσμο, «Παγκύπριος 

Σύνδεσμος Σπάνιων Γενετικών Παθήσεων «Μοναδικά Χαμόγελα»», 

σε εκτίμηση της φιλανθρωπικής τους δουλειάς. Λεπτομέρειες για το έργο 

του φιλανθρωπικού συνδέσμου μπορείτε να βρείτε στο 

https://www.monadikaxamogela.org/ .  

 

2.  Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις των αναμνηστικών βιβλίων (€5 το κάθε 

ένα), όπως αναφέρεται ανωτέρω, θα δοθούν επίσης στον προαναφερθέντα 

και τιμώμενο φιλανθρωπικό σύνδεσμο, καθώς και οποιοδήποτε καθαρό 

χρηματικό πλεόνασμα που απομένει από τις χορηγίες. 

 

3.  Όλα τα έσοδα από την πώληση των φωτογραφιών που θα εκτίθενται, μέσω 

της διαδικασίας δημοπρασίας όπως προσδιορίζεται παραπάνω, θα δωρηθούν 

στον τιμώμενο φιλανθρωπικό σύνδεσμο. 

 

https://www.monadikaxamogela.org/


2ος ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2020  

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ KINANIS LLC 

 

14 | P a g e  
 

4. Οι χορηγίες που θα ληφθούν, θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την κάλυψη 

των εξόδων της εκδήλωσης, όπως εκτυπωτικό υλικό, κορνίζες 

φωτογραφιών, οργάνωση της έκθεσης και άλλα σχετικά έξοδα. Οποιαδήποτε 

τυχόν πλεονάσματα θα δοθούν στον τιμώμενο φιλανθρωπικό σύνδεσμο. 

ΧΟΡΗΓΟΙ 

Ο όμιλος VONPENDE HOLDINGS P.L.C. είναι ο κύριος χορηγοί της εκδήλωσης. 

 

Επιπρόσθετα, 

Akamantis Business Center, www.akamantis.com and 
 
Kinanis Law Firm, www.kinanis.com , 

 
είναι χορηγοί της εκδήλωσης. 

 
 
Χορηγός επικοινωνίας 

 
Politis Newspaper, www.politis.com.cy 

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Ο Διαγωνισμός, οι υποβολές των συμμετεχόντων και οι παρόντες κανόνες και 

προϋποθέσεις όπως προσδιορίζονται σε αυτό το έγγραφο, θα διέπονται και θα 

ερμηνεύονται σύμφωνα με τους Κυπριακούς Νόμους. Τυχόν διαφορές που 

προκύπτουν από ή σε σχέση με τον Διαγωνισμό και/ή τις υποβολές των 

συμμετεχόντων θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Επαρχιακών 

Δικαστηρίων της Λευκωσίας, Κύπρος. 

 

http://www.akamantis.com/
http://www.kinanis.com/
http://www.politis.com.cy/
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ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Συμμετέχοντας στον Διαγωνισμό, ο κάθε συμμετέχων συμφωνεί και αναγνωρίζει 

ότι η Δικηγορική Εταιρεία Kinanis Law Firm επιτρέπεται να λαμβάνει τα 

ανεβασμένα δεδομένα εγγραφής των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων των 

προσωπικών τους στοιχείων, όπως καθορίζεται στο παρόν έγγραφο και 

μεταφορτώνονται από τους συμμετέχοντες. 

Οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, ανεξαρτήτως εάν οι 

φωτογραφίες τους είναι νικούσες ή όχι, ή εάν έχουν επιλεχθεί για την Έκθεση 

και/ή τη Δημοπρασία ή όxι,  παρέχουν στη Δικηγορική Εταιρεία Kinanis Law Firm 

και στην Επιτροπή των Κριτών, την ρητή συγκατάθεσή και άδειά τους για τη 

χρήση και την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και των προσωπικών 

τους πληροφοριών, και των συμμετεχουσών φωτογραφιών ως αυτές αναρτήθηκαν 

από τους συμμετέχοντες σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού και 

συγκεκριμένα σε σχέση με οποιαδήποτε δημοσίευση στην οποία θα προβεί η 

Δικηγορική Εταιρεία Kinanis Law Firm , σε οποιοδήποτε έγγραφο, εφημερίδα, 

διαφήμιση, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην ιστοσελίδα της Δικηγορικής 

Εταιρείας Kinanis Law Firm, στο αναμνηστικό βιβλίο το οποίο θα δημοσιευθεί ή σε 

οποιαδήποτε χρήση των συμμετεχουσών φωτογραφιών στο Διαγωνισμό και οι 

προσωπικές πληροφορίες των συμμετεχόντων, προωθώντας το Διαγωνισμό, τους 

συμμετέχοντες και τις φωτογραφίες, για ΜΗ εμπορικό και ΜΗ επιχειρηματικό 

σκοπό.  

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ 

1. Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε το δικαίωμα πρόσβασης και επεξαργασίας 

των προσωπικών πληροφοριών σας όπως αυτά έχουν παραχωρηθεί από 

εσάς. 

 

2. Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη 

διόρθωση των προσωπικών σας στοιχείων σε περίπτωση που αυτά είναι 
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ανακριβή καθώς και το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή τέτοιων 

προσωπικών πληροφορίων (the right to be forgotten). 

 

3. Δικαίωμα ένστασης ή περιορισμού της επεξεργασίας των 

προσωπικών δεδομένων. 

 

4. Δικαίωμα στη φορητότητα (portability) των δεδομένων : έχετε το 

δικαίωμα να λάβετε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται από τη 

Δικηγορική Εταιρεία Kinanis Law Firm σε μια δομημένη, ευρέως 

χρησιμοποιούμενη και υπό μορφή αναγνώσιμη από μηχανογραφική μονάδα, 

καθώς και το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαβίβαση αυτών των δεδομένων σε 

άλλο χειριστή. 

 

5. Δικαίωμα ένστασης στη αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, 

συμπεριλαμβανομένου του προφίλ: έχετε το δικαίωμα να μην υπόκειστε 

σε οποιαδήποτε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά στην 

αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ, η οποία 

παράγει νομικά αποτελέσματα που αφορούν εσάς ή σας επηρεάζουν 

σημαντικά.  

 

6. Δικαίωμα υποβολής παραπόνου με την εποπτική αρχή: έχετε το 

δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο στην εποπτική αρχή στην Κύπρο, τόπο 

εργασίας ή τόπο της φερόμενης παραβίασης εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία 

των προσωπικών σας δεδομένων, όπως αυτά έχουν παραχωρηθεί από εσάς, 

παραβιάζει τις διατάξεις του GDPR και/ή της ισχύουσας νομοθεσίας. 

 

7. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας: έχετε το δικαίωμα να 

ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή επικοινωνώντας μαζί 

μας στο PhotoCompetition@kinanis.com . Εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή 

σας για τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών για τους 

προαναφερθέντες σκοπούς, θα επεξεργαστούμε το σχετικό αίτημά σας για 

τέτοια ανάκληση συγκατάθεσης και ακολούθως θα τερματίσουμε τη χρήση 

mailto:PhotoCompetition@kinanis.com
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και/ή τη γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων και ακολούθως θα 

προχωρήσουμε με τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εντός 30 

(τριάντα) ημερολογιακών ημερών, εκτός εάν αυτές οι πληροφορίες 

προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητες για συμμόρφωση με άλλες 

νομικές υποχρεώσεις σύμφωνα με το Ευρωπαΐκό και Εθνικό Δίκαιο.  

 

Μπορείτε να συζητήσετε και/ή ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με τον 

εξουσιοδοτημένο Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων , ο οποίος είναι 

το υπεύθυνο πρόσωπο για αντιμετώπιση τυχόν ζητημάτων σχετικά με τα 

προσωπικά δεδομένα στο dataprotection@kinanis.com , αριθμός τηλεφώνου: 

00357 22558888 . 

Σημείωση: Σε περίπτωση άσκησης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, η 

Δικηγορική Εταιρεία Kinanis Law Firm  θα συμμορφωθεί με αυτήν, ΑΛΛΑ τέτοια 

άσκηση πιθανώς να σας αποκλείσει από τον Διαγωνισμό σε περίπτωση που τέτοια 

άσκηση συγκρούεται με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του Διαγωνισμού όπως 

καθορίζονται στο παρόν έγγραφο.  

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Για οποιαδήποτε ερωτήματα σχετικά με το Διαγωνισμό, μπορείτε να 

επικοινωνήσετε με ηλεκτρονικό μήνυμα στο PhotoCompetition@kinanis.com ή με 

τη Δις. Νικόλ Παπαδοπούλου στο  Nicole.Papadopoulou@kinanis.com ή με τη 

Δις. Σαββίνα Μιλτιάδου στο Savvina.Miltiadou@kinanis.com. 

 

 

01/07/2020 
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Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ 

Είμαστε μία Δικηγορική Ετιαρεία με γραφεία στην Κύπρο και τη Μάλτα και ένα γραφείο 
αντιπροσωπείας στη Σαγκάη της Κίνας που αποτελείται από περισσότερους από 50 δικηγόρους, 
λογιστές και άλλους επαγγελματίες που συμβουλεύουν, διεθνείς και τοπικούς πελάτες. 

Η Εταιρεία προσφέρει νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες από το 1983 και εξελίσσεται από μία 
παραδοσιακή δικηγορική εταιρεία σε μια καινοτόμο πρωτοποριακή δικηγορική εταιρεία που συνδυάζει 
εξαιρετική εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα δικαίου, φόρου, ΦΠΑ και λογιστικής. 

Από την ίδρυσή της, το επίκεντρο της Εταιρείας ήταν σε μεγάλο βαθμό προσανατολισμένο στις 
επιχειρήσεις και πάντα συμβατό με τις τελευταίες παγκόσμιες εξελίξεις και καινοτομίες. Αντλώντας 
από την ομάδα των έμπειρων επαγγελματιών, παρέχουμε στις επιχειρήσεις των πελατών μας πλήρη 
νομική και λογιστική υποστήριξη σε καθημερινή βάση, καθώς και εξατομικευμένες λύσεις στις 
σημερινές παγκόσμιες οικονομικές και νομικές προκλήσεις. 

Θεωρούμε τους εαυτούς μας ως «παραδοσιακούς πρωτοπόρους» και το σύνθημά μας είναι να 
προβλέψουμε και να προλάβουμε τυχόν ζητήματα που ενδέχεται να επηρεάσουν την επιχείρηση των 
πελατών μας και να προσφέρουμε αποτελεσματικές συμβουλές και λύσεις προληπτικά. 

 

Kinanis LLC 
Lawyers’ Limited Company 
12 Egypt Street, 1097, Nicosia  
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Tel: + 357 22 55 88 88 – Fax: + 357 22 66 25 00 
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Kinanis  
Civil Partnership, Law Firm 
Kinanis Fiduciaries Limited  
Suite 20, The Penthouse, 4th Floor, Ewropa Business Centre, 
Dun Karm Street, Birkirkara, BKR 9034, Malta  
Tel: + 356 27 54 00 24, Fax: + 356 27 54 00 25  
E-mail: malta@kinanis.com Website: www.kinanis.com  
 
Kinanis (China) Limited  
China Representative Office 
Room 909, 9/F, Building No.390-408,  
Beijing East Road, Huangpu District,  
Shanghai. 200001, China 
Tel: + 86 18 410 072 690 
E-mail: china@kinanis.com Website: www.kinanis.com  
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is the service mark through which Kinanis LLC of Cyprus, Kinanis Fiduciaries Limited of Malta, Kinanis, Civil 
Partnership, of Malta, Kinanis (China) Limited of Cyprus and their affiliated companies are conducting their 
business each of which is a separate legal entity. 
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