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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ  
«Δες τους Ορυζώνες σου από ψηλά» της Corteva Agriscience 

1. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PIONEER HI-BRED HELLAS Α.Ε.», που εδρεύει στο 
Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Ύδρας 2 και Λεωφόρος Κηφισίας 280, νομίμως 
εκπροσωπούμενη (εφεξής αποκαλούμενη «η Διοργανώτρια»), διοργανώνει διαγωνισμό – 
πρόγραμμα επιβράβευσης Παραγωγών, με την ονομασία «Δες τους Ορυζώνες σου από ψηλά» 
(εφεξής αποκαλούμενος «ο Διαγωνισμός» ή «ο Διαγωνισμός Παραγωγών»), υπό τους κάτωθι 
ειδικότερους όρους (εφεξής αποκαλούμενοι «οι Όροι»).  

2. Ο Διαγωνισμός Παραγωγών απευθύνεται σε νόμιμους/δηλωμένους κατά ΟΣΔΕ 
καλλιεργητές/παραγωγούς ρυζιού (εφεξής αποκαλούμενοι «Παραγωγοί») που διατηρούν 
καλλιέργειες ρυζιού σε μία ή περισσότερες από τις Περιφερειακές Ενότητες Σερρών, 
Θεσσαλονίκης, Έβρου, Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας, Πιερίας και Καβάλας (εφεξής 
αποκαλούμενες «Περιοχές Διαγωνισμού»), οι οποίοι προμηθεύονται/χρησιμοποιούν στις 
Περιοχές Διαγωνισμού τα Προϊόντα που εμπορεύεται η Διοργανώτρια, σύμφωνα με τις 
Προτάσεις της Διοργανώτριας, κυρίως δε σύμφωνα με την Ολοκληρωμένη Πρότασή της, στις 
Προτεινόμενες Δοσολογίες, για την καταπολέμηση ζιζανίων στις καλλιέργειες ρυζιού. Οι 
έννοιες των «Προϊόντων», «Προτάσεων», «Ολοκληρωμένης Πρότασης» και «Προτεινόμενων 
Δοσολογιών» δίνονται στο Παράρτημα 1 των παρόντων Όρων. 

3. Από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται όλα τα στελέχη και οι υπάλληλοι / εργαζόμενοι της 
Διοργανώτριας και των εταιρειών: (α) «ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και (β) «ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ 
Α.Ε.Β.Ε.» και οι σύζυγοί τους, καθώς και οι συγγενείς των εργαζομένων, υπαλλήλων και 
συζύγων τους έως 3ου βαθμού και τα ελεγχόμενα από τους ανωτέρω νομικά πρόσωπα. Επίσης 
εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι / εργαζόμενοι σε νομικά πρόσωπα συνδεδεμένα με 
τη Διοργανώτρια και τις ως άνω στον παρόντα Όρο εταιρείες και οι σύζυγοί τους, καθώς και οι 
συγγενείς τους έως 3ου βαθμού και τα ελεγχόμενα από τους ανωτέρω νομικά πρόσωπα. 

4. Ο Διαγωνισμός Παραγωγών είναι αυτοτελής και ανεξάρτητος από τον συναφή διαγωνισμό που 
επίσης διοργανώνει η Διοργανώτρια με την ονομασία «Ολοκληρωμένη πρόταση 2 μόνο 
ψεκασμών» (εφεξής αποκαλούμενος «ο Διαγωνισμός Εμπόρων»), ο οποίος απευθύνεται σε  
εμπόρους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) γεωργικών εφοδίων που διατηρούν κατάστημα στις 
Περιοχές Διαγωνισμού (εφεξής αποκαλούμενοι «Έμποροι»), υπό τους αντίστοιχους ισχύοντες 
για το Διαγωνισμό Εμπόρων αναλυτικούς όρους. Κάθε Συμμετέχων στον Διαγωνισμό 
Παραγωγών, μπορεί να συμμετέχει και στο Διαγωνισμό Εμπόρων (και αντίστροφα), εφόσον 
πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. 

5. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι Παραγωγοί να 
συμπληρώσουν πλήρως και να υποβάλουν στην Διοργανώτρια, το αργότερο μέχρι την 
30.07.2020 (εφεξής αποκαλούμενη «Καταληκτική Ημερομηνία»), την ειδική «ΑΙΤΗΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ «Δες τους Ορυζώνες σου από ψηλά»» (εφεξής 



2 
 

αποκαλούμενη «Αίτηση Συμμετοχής»), στο ειδικό, επισυναπτόμενο ως Παράρτημα 2 των 
παρόντων Όρων, έντυπο, με το επίσημο λογότυπο της Διοργανώτριας.  

6. Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό μπορούν να προμηθευτούν τα ειδικά 
έντυπα Αιτήσεων Συμμετοχής από τα γραφεία της Διοργανώτριας, τους κατά τόπους 
εργαζόμενους γεωπόνους της Διοργανώτριας, καθώς και τις κατά τόπους επιχειρήσεις 
πώλησης γεωργικών εφοδίων που εμπορεύονται προϊόντα της Διοργανώτριας. Αιτήσεις 
Συμμετοχής σε άλλο έντυπο ή ατελώς συμπληρωμένες δεν θα γίνονται δεκτές και δεν 
θεμελιώνουν κανένα δικαίωμα υπέρ του αιτούντος. 

7. Με τη συμπλήρωση και υπογραφή της Αίτησης Συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους 
(εφεξής αποκαλούμενοι «Συμμετέχοντες»), οι Συμμετέχοντες βεβαιώνουν υπεύθυνα την 
αλήθεια και ακρίβεια των υποβαλλόμενων στοιχείων και αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους 
τους παρόντες Όρους. Οι Συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και 
ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους στην Αίτηση Συμμετοχής.  

8. Οι Αιτήσεις Συμμετοχής υποβάλλονται υποχρεωτικά αυτοπροσώπως από τους Συμμετέχοντες, 
αποκλειστικά και μόνο στα συνεργαζόμενα με την Διοργανώτρια καταστήματα πώλησης 
γεωργικών εφοδίων που ανακοινώνονται από τη Διοργανώτρια στην Ιστοσελίδα του 
Διαγωνισμού, σε ειδικό κυτίο (κάλπη) που θα βρίσκεται εντός των εν λόγω καταστημάτων και 
θα φέρει το λογότυπο της Διοργανώτριας και το όνομα του Διαγωνισμού. Κάθε Συμμετέχων 
μπορεί να υποβάλει μόνο μία (1) Αίτηση Συμμετοχής. Σε περίπτωση αμφισβήτησης, ο 
Συμμετέχων οφείλει να αποδείξει με έγγραφα την εμπρόθεσμη και προσήκουσα υποβολή της 
Αίτησης Συμμετοχής.  

9. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται:  
a. Η προσήκουσα και εμπρόθεσμη συμπλήρωση, υπογραφή και υποβολή από τον 

Συμμετέχοντα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια συμμετοχής, της Αίτησης Συμμετοχής. 
b. Η αγορά από τον Συμμετέχοντα Παραγωγό (προς χρήση στις καλλιέργειές του στις 

Περιοχές Διαγωνισμού), στο όνομά του (ή στο όνομα του/της συζύγου του ή συγγενούς 
του εξ αίματος α΄ βαθμού, υπό τις κατωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις), εντός του 
2020, από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της Διοργανώτριας, των αναγκαίων 
ποσοτήτων Κύριου και Συνοδευτικών Προϊόντων ή άλλων ζιζανιοκτόνων, ώστε να 
εμπίπτει σε μία από τις παρακάτω υποκατηγορίες:  

i. Υποκατηγορία PLATINUM: Αγορά ποσοτήτων Κύριου και Συνοδευτικών 
Προϊόντων σε ποσότητες ικανές για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης 
Πρότασης της Διοργανώτριας σε τουλάχιστον 300 στρέμματα καλλιέργειας 
ρυζιού.  

ii. Υποκατηγορία SILVER: Αγορά ποσοτήτων Κύριου και Συνοδευτικών Προϊόντων 
σε ποσότητες ικανές για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πρότασης της 
Διοργανώτριας σε τουλάχιστον 100 στρέμματα καλλιέργειας ρυζιού (εφόσον ο 
συγκεκριμένος Παραγωγός δεν εμπίπτει στην Υποκατηγορία PLATINUM).  
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iii. Υποκατηγορία GREEN: Αγορά ποσοτήτων Κύριου Προϊόντος και ενός ή 
περισσότερων (εφόσον τούτο συνάδει με τις άδειες διάθεσης στην αγορά των 
σκευασμάτων) οποιωνδήποτε άλλων (συμπεριλαμβανομένων και των 
Συνοδευτικών Προϊόντων) κατάλληλων ζιζανιοκτόνων διαφορετικού τρόπου 
δράσης (σε σχέση με το Κύριο Προϊόν) σε ποσότητες ικανές (σύμφωνα με τις 
οδηγίες χρήσης του Κύριου Προϊόντος και των άλλων ζιζανιοκτόνων) για την 
εφαρμογή τουλάχιστον της Πρότασης της Διοργανώτριας για τη χρήση του 
Κύριου Προϊόντος σε τουλάχιστον 250 στρέμματα καλλιέργειας ρυζιού (εφόσον 
ο συγκεκριμένος Παραγωγός δεν εμπίπτει σε μία από τις Υποκατηγορίες 
PLATINUM και SILVER) και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι το Κύριο Προϊόν 
θα χρησιμοποιηθεί δύο φορές κατά την καλλιεργητική περίοδο, μεταφυτρωτικά.  

Κάθε Συμμετέχων μπορεί να εμπίπτει σε μία μόνο από τις ως άνω Υποκατηγορίες και η 
πλήρωση των κριτηρίων υπαγωγής σε ανώτερη κατηγορία αποκλείει την υπαγωγή του σε 
όλες τις κατώτερες. Εφόσον δεν πληρούνται τα κριτήρια συμμετοχής σε καμία κατηγορία, ο 
Παραγωγός αποκλείεται από τη συνέχεια του Διαγωνισμού. 

10. Με την υπογραφή και υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής ο Συμμετέχων εξουσιοδοτεί 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα και παρέχει το δικαίωμα:  
a. Στη Διοργανώτρια να αναζητήσει από τα συνεργαζόμενα με τον Παραγωγό 

καταστήματα πώλησης γεωργικών εφοδίων (που θα δηλωθούν στην Αίτηση 
Συμμετοχής) επιβεβαίωση της αγοράς των Προϊόντων (Κύριου, Συνοδευτικών και 
οποιωνδήποτε άλλων ζιζανιοκτόνων τυχόν δηλωθούν στην Αίτηση Συμμετοχής) εντός 
του 2020, ακόμη και αντίγραφο των αντίστοιχων παραστατικών φορολογικής 
απεικόνισης συναλλαγών που έχουν εκδοθεί στο όνομα του Παραγωγού, προκειμένου 
να εξακριβωθεί η υποκατηγορία στην οποία υπάγεται ο Παραγωγός. Τα παραστατικά 
μπορεί να έχουν εκδοθεί και στο όνομα της συζύγου του Παραγωγού ή συγγενούς του 
εξ αίματος α΄ βαθμού (γονέα ή/και τέκνου), υπό την προϋπόθεση ότι ο Παραγωγός θα 
δηλώσει τούτο εγγράφως στην Αίτηση Συμμετοχής και θα προσκομίσει στη 
Διοργανώτρια, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από σχετικό αίτημα της τελευταίας, 
έγγραφη εξουσιοδότηση των ως άνω προσώπων που θα εγκρίνουν την συμμετοχή του 
Παραγωγού στο Διαγωνισμό με προϊόντα που έχουν αγοραστεί στο δικό τους όνομα (με 
αντίστοιχα παραστατικά) και θα εξουσιοδοτούν τη μεν Διοργανώτρια για την 
αναζήτησή τους και τα καταστήματα για τη χορήγησή τους στη Διοργανώτρια. Κανένα 
παραστατικό δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη περισσότερες από μία (1) φορές, δηλαδή 
για να υποστηρίξει περισσότερες από μία (1) Αιτήσεις Συμμετοχής ή Συμμετέχοντες. 

b. Στα δηλωθέντα στην Αίτηση Συμμετοχής καταστήματα πώλησης γεωργικών εφοδίων να 
παρέχουν στη Διοργανώτρια τα αντίστοιχα στοιχεία.  

11. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν, ανεξάρτητα από τις ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις, εφόσον τους 
ζητηθεί από τη Διοργανώτρια, να της αποστείλουν τα επίσημα έγγραφα που θα αποδεικνύουν 
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τη νομιμότητα της συμμετοχής τους, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, τα στοιχεία της 
Αίτησης Συμμετοχής τους, αλλά και την ένταξή τους σε συγκεκριμένη Υποκατηγορία 
(PLATINUM, SILVER, GREEN) εντός δεκαπέντε (15) ημερών, διαφορετικά αποκλείονται από τον 
Διαγωνισμό.  

12. Μετά την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής, οι Συμμετέχοντες οφείλουν να επιτρέψουν σε 
εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της Διοργανώτριας να επισκεφθούν, εφόσον το επιθυμούν 
και κατόπιν συνεννόησης με τους Παραγωγούς, τους αγρούς που δηλώθηκαν στις Αιτήσεις 
Συμμετοχής, προκειμένου να παρακολουθήσουν τα αποτελέσματα χρήσης της Πρότασης και  
Ολοκληρωμένης Πρότασης.  

13. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: Πέραν των ειδικών περιπτώσεων που 
αναγράφονται στους επί μέρους Όρους, από το Διαγωνισμό αποκλείονται σε οποιαδήποτε 
φάση του, μέχρι και 6 μήνες μετά την απονομή των δώρων/βραβείων και δεν θεμελιώνουν 
(άλλως χάνουν) οποιοδήποτε δικαίωμα επί των δώρων/βραβείων του οι Συμμετέχοντες σε 
περίπτωση που παραβιάσουν οποιονδήποτε από τους Όρους του Διαγωνισμού, όπως 
ενδεικτικά στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
a. Μη συνδρομή στο πρόσωπό τους των απαραίτητων για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό 

ιδιοτήτων.  
b. Ανακριβής ή ελλιπής συμπλήρωση της Αίτησης Συμμετοχής.  
c. Μη προσκομιδή των απαραίτητων αποδεικτικών/δικαιολογητικών που θα ζητηθούν 

από τη Διοργανώτρια ή υποβολή ανακριβών στοιχείων. 
d. Μη αγορά επαρκών ποσοτήτων Κύριου ή/και Συνοδευτικών Προϊόντων ή άλλων 

ζιζανιοκτόνων.  
14. Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την πάροδο της Καταληκτικής Ημερομηνίας, η Διοργανώτρια, 

με βάση τους κανόνες που αναφέρονται στους παρόντες Όρους, θα συντάξει τους Πίνακες 
Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν:  
a. Τα ονοματεπώνυμα των Συμμετεχόντων Παραγωγών, που πληρούν τα κριτήρια 

συμμετοχής, έχουν τηρήσει όλους τους όρους του Διαγωνισμού και δεν έχουν 
αποκλειστεί από το Διαγωνισμό μέχρι την ημέρα σύνταξης των Πινάκων. 

b. Την Υποκατηγορία (PLATINUM, SILVER, GREEN) στην οποία εντάσσεται κάθε 
Συμμετέχων Παραγωγός, σύμφωνα με τους κανόνες των παρόντων Όρων.  

15. Μετά την οριστικοποίηση των Πινάκων Αποτελεσμάτων, η Διοργανώτρια θα προχωρήσει στην 
ανακήρυξη των Νικητών. Νικητές του Διαγωνισμού Παραγωγών θα ανακηρυχθούν:  
a. Στην Υποκατηγορία PLATINUM, όλοι οι Συμμετέχοντες Παραγωγοί που αναφέρονται 

στους Πίνακες Αποτελεσμάτων και εμπίπτουν στην εν λόγω Υποκατηγορία, εφόσον 
αυτοί είναι λιγότεροι από πέντε (5). 

b. Στην Υποκατηγορία SILVER, όλοι οι Συμμετέχοντες Παραγωγοί που αναφέρονται στους 
Πίνακες Αποτελεσμάτων και εμπίπτουν στην εν λόγω Υποκατηγορία, εφόσον αυτοί 
είναι λιγότεροι από δεκαπέντε (15). 
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c. Στην Υποκατηγορία GREEN, όλοι οι Συμμετέχοντες Παραγωγοί που αναφέρονται στους 
Πίνακες Αποτελεσμάτων και εμπίπτουν στην εν λόγω Υποκατηγορία, εφόσον αυτοί 
είναι λιγότεροι από τριάντα (30). 

Εφόσον οι αναφερόμενοι στους Πίνακες Αποτελεσμάτων είναι περισσότεροι από τους 
ανωτέρω ανώτατους αριθμούς ανά Υποκατηγορία, θα διενεργηθεί κλήρωση για την 
ανάδειξη τόσων Νικητών ανά Υποκατηγορία, όσων οι αντίστοιχοι αναφερόμενοι ανωτέρω 
ανώτατοι αριθμοί. Η κλήρωση, εφόσον απαιτηθεί για συγκεκριμένη Υποκατηγορία, θα 
διενεργηθεί μεταξύ όλων των Παραγωγών που, με βάση τους Πίνακες Αποτελεσμάτων της 
Διοργανώτριας, υπάγονται στη συγκεκριμένη Υποκατηγορία, ενώπιον της 
Συμβολαιογράφου του Διαγωνισμού, σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα ανακοινωθεί 
από τη Διοργανώτρια μέσω της Ιστοσελίδας του Διαγωνισμού ή/και μέσω των 
συνεργαζόμενων με τους Παραγωγούς καταστημάτων. Κάθε Συμμετέχων Παραγωγός που 
συμπεριλαμβάνεται στον αντίστοιχο Πίνακα Αποτελεσμάτων μπορεί, με δικές του δαπάνες, 
εφόσον το επιθυμεί, να παρακολουθήσει την κλήρωση.  

16. Στους Νικητές του Διαγωνισμού η Διοργανώτρια θα απονείμει τα ακόλουθα δώρα / βραβεία:  
a. Σε καθέναν από τους πέντε (5) Νικητές της Υποκατηγορίας PLATINUM, θα παραδοθεί 

ένα (1) μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), τιμολογιακής αξίας αγοράς από τη 
Διοργανώτρια κατ’ ελάχιστον 800,00 ευρώ.  

b. Σε καθέναν από τους δεκαπέντε (15) Νικητές της Υποκατηγορίας SILVER, θα παραδοθεί 
ένα (1) μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), τιμολογιακής αξίας αγοράς από τη 
Διοργανώτρια κατ’ ελάχιστον 250,00 ευρώ.  

c. Σε καθέναν από τους τριάντα (30) Νικητές της Υποκατηγορίας GREEN, θα παραδοθεί 
ένα (1) μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), τιμολογιακής αξίας αγοράς από τη 
Διοργανώτρια κατ’ ελάχιστον 100,00 ευρώ. 

Η επιλογή του τύπου, του είδους, των τεχνικών χαρακτηριστικών και του εξοπλισμού των 
drones που θα δοθούν ως βραβεία θα γίνει αποκλειστικά από τη Διοργανώτρια.  

17. Τα δώρα/βραβεία είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η 
αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Παράδοση 
του βραβείου σε τρίτο πρόσωπο απαιτεί ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση του Νικητή, με 
θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του. 

18. Η ανακοίνωση των Νικητών του Διαγωνισμού θα γίνει το αργότερο μέχρι την 31-12-2020, με 
ανάρτηση των ονομάτων των Νικητών στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού. Πέρα από την 
ανακοίνωση των Νικητών, κάθε Συμμετέχων στο Διαγωνισμό έχει δικαίωμα πρόσβασης μόνο 
στα δικά του αποτελέσματα. 

19. Κατά των αποφάσεων της Διοργανώτριας που αφορούν: (α) Τη μη αποδοχή κάποιας αίτησης ή 
τον αποκλεισμό κάποιου Συμμετέχοντα, (β) Τους Πίνακες Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, (γ) 
Την ανακοίνωση των Νικητών του Διαγωνισμού και (δ) Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία ή 
εφαρμογή των παρόντων Όρων, μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις από κάθε Συμμετέχοντα 
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που δικαιολογεί έννομο συμφέρον το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα 
ανακοίνωσης της αντίστοιχης πράξης της Διοργανώτριας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται 
εγγράφως προς τη Διοργανώτρια και σε αυτές θα πρέπει να περιγράφονται ειδικά και 
αιτιολογημένα οι λόγοι της ένστασης. Οι ενστάσεις κρίνονται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό 
από Τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων που αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Διοργανώτριας, έναν υπάλληλο αυτής – γεωπόνο και από τον Νομικό 
Σύμβουλο της Διοργανώτριας, που ορίζονται από την ίδια τη Διοργανώτρια. Μετά την πάροδο 
της ως άνω προθεσμίας ή με την έκδοση της απόφασης της Τριμελούς Επιτροπής Ενστάσεων, 
οι αντίστοιχες πράξεις καθίστανται απρόσβλητες και αμετάκλητες.  

20. Μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων, η Διοργανώτρια θα αποστείλει, εντός δύο (2) 
μηνών, με έξοδά της τα δώρα/βραβεία στους Νικητές του Διαγωνισμού. Κάθε Νικητής οφείλει 
να συνεργαστεί με κάθε αναγκαίο τρόπο με την Διοργανώτρια για την παραλαβή του 
δώρου/βραβείου του.  

21. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και την αποστολή των δώρων/βραβείων στους Νικητές κατά τα 
προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η παραλαβή του 
δώρου/βραβείου από τους Νικητές συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή του βραβείου και 
παραίτησή τους από οποιοδήποτε περαιτέρω δικαίωμά τους, έναντι της Διοργανώτριας, των 
Διευθυντών, νομίμων εκπροσώπων και εργαζομένων της. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε 
αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων, πέραν αυτών που 
ορίζονται από τους παρόντες Όρους. Σε περίπτωση που μετά την απονομή του 
δώρου/βραβείου και σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, διαπιστωθεί ότι κάποιος από τους 
Νικητές παραβίασε τους παρόντες Όρους, η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται παντός νομίμου 
δικαιώματός της για να αξιώσει την επιστροφή του δώρου/βραβείου ή, κατ’ επιλογή της, της 
χρηματικής του αξίας και την ανόρθωση κάθε άλλης ζημίας της. 

22. Η Διοργανώτρια διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη χρονική 
διάρκεια του Διαγωνισμού, να ανακαλέσει το Διαγωνισμό και να μεταβάλλει τους Όρους, 
δημοσιεύοντας τις ανωτέρω αλλαγές στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού. Επίσης διατηρεί το 
δικαίωμα της προβολής του Διαγωνισμού, των Όρων του, των αποτελεσμάτων, των 
Συμμετεχόντων και των Νικητών και της εικόνας τους στα ΜΜΕ και τη διαφημιστική 
εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος (εφόσον δεν έχει λάβει ειδική αντίθετη εντολή από 
τους Συμμετέχοντες), σε οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων και του διαδικτύου και 
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media), χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης, 
λήψης ειδικότερης συναίνεσης ή καταβολής οποιασδήποτε αποζημίωσης στους 
Συμμετέχοντες.   

23. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης 
συναίνεσης των Συμμετεχόντων προς την Διοργανώτρια, προκειμένου να συλλέξει και να 
διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα που οι ίδιοι θα υποβάλλουν προς τη Διοργανώτρια καθώς 
και εκείνα που η τελευταία θα συλλέξει με βάση τους παρόντες Όρους σε αρχείο που η 
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Διοργανώτρια θα τηρεί, στην έδρα της που αναφέρεται στον πρώτο (1ο) Όρο, και να τα 
επεξεργάζεται κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), του ν. 
2472/1997, όπως ισχύει, του ν. 3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και 
επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από τη Διοργανώτρια είναι η εκπλήρωση των Όρων 
του παρόντος Διαγωνισμού και των υποχρεώσεών της που απορρέουν από αυτούς, καθώς και 
περαιτέρω εν γένει η υποστήριξη, προώθηση, διαφήμιση και εκτέλεση των υπηρεσιών και 
πωλήσεων που παρέχονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Διοργανώτριας και οι λοιποί 
σκοποί που αναφέρονται στον παρόντα Όρο. Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά θα έχουν οι 
εργαζόμενοι της Διοργανώτριας που έχουν σχέση με τους εν λόγω σκοπούς επεξεργασίας ή 
εκτελούν την επεξεργασία, καθώς και τρίτοι που η Διοργανώτρια χρησιμοποιεί ως εκτελούντες 
επεξεργασία για την από μέρους της υλοποίηση του Διαγωνισμού ή για να της παρέχουν 
υπηρεσίες σχετικά με τους σκοπούς για τους οποίους η Διοργανώτρια συλλέγει τα προσωπικά 
δεδομένα των Συμμετεχόντων. Η Διοργανώτρια δικαιούται, επίσης (εφόσον δεν έχει λάβει 
αντίθετη εντολή από τους Συμμετέχοντες), να ανακοινώσει τα προσωπικά δεδομένα τους σε 
τρίτους για την διαφημιστική προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της ή επιχειρήσεων με 
τις οποίες η Διοργανώτρια έχει συνεργασία, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια 
δραστηριότητα και την προώθηση από απόσταση προϊόντων ή υπηρεσιών. Η διατήρηση των 
στοιχείων των Συμμετεχόντων θα λαμβάνει χώρα μέχρι την υλοποίηση των ανωτέρω σκοπών 
επεξεργασίας και σε όποια έκταση αυτό επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το Νόμο. Σε 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε Συμμετέχων, διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα 
προσωπικά δεδομένα του, τροποποίησής τους και ενημέρωσής του, περιορισμού ή και 
αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του και διαγραφής τους, εν όλω ή εν 
μέρει, μέσω επικοινωνίας του με τη Διοργανώτρια στα τηλέφωνα +30 210 688 9700, fax +30 
210 688 9799, email christos.dimitriou@corteva.com. 

24. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Η Διοργανώτρια, οι Διευθυντές, οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι 
εργαζόμενοι και συνεργάτες της δεν υπέχουν, ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη ή 
υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων ή οποιουδήποτε τρίτου, πέραν αυτών που ορίζονται 
από τους παρόντες Όρους. Ιδίως δεν υπέχουν, ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη, 
δέσμευση ή εγγύηση, ως προς τους αγρούς, τις καλλιέργειες, το περιβάλλον και τις επιπτώσεις 
σε ζώα και στον άνθρωπο, σχετικά με τη χρήση ή τα αποτελέσματα των προϊόντων της 
Πρότασης ή της Ολοκληρωμένης Πρότασης της Διοργανώτριας. Κάθε Παραγωγός είναι 
απολύτως υπεύθυνος για την τήρηση των οδηγιών χρήσης κάθε Προϊόντος, σύμφωνα με την 
ετικέτα και σήμανσή του (ενδεικτικά: τρόπος και χρόνος εφαρμογής, τρόπος παρασκευής 
ψεκαστικού υγρού, καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων, ασφαλή απόσυρση προϊόντων και 
συσκευασιών, όγκος ψεκαστικού υγρού, μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική 
περίοδο, ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες τα 
προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αποκλειστούν, χρονικά διαστήματα ασφαλείας 
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μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν, 
αλλά και μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια, 
συνθήκες φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας, τήρηση 
προφυλάξεων και τυχόν αναγκαίων πρώτων βοηθειών, προστασία των καταναλωτών, 
συνθήκες αποθήκευσης και χρονικής σταθερότητας των προϊόντων κλπ.), αλλά και γενικά για 
την τήρηση κανόνων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, σύμφωνα και με τις γενικές και τοπικές 
συνθήκες και άλλες ιδιαιτερότητες κάθε αγρού και καλλιέργειάς του, τις οποίες μόνον ο ίδιος 
γνωρίζει. Οι δε Έμποροι, κατά την πώληση των Προϊόντων και λοιπών εφοδίων της 
Διοργανώτριας, οφείλουν να ακολουθούν οι ίδιοι και να επισημαίνουν στους Παραγωγούς – 
πελάτες τους να ακολουθούν πιστά τόσο τις οδηγίες χρήσης κάθε προϊόντος, σύμφωνα με την 
ετικέτα και σήμανσή του, όσο και γενικά τους κανόνες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, σύμφωνα 
και με τις γενικές και τοπικές συνθήκες και άλλες ιδιαιτερότητες κάθε αγρού και καλλιέργειας 
και ευθύνονται οι ίδιοι αποκλειστικά για τις οδηγίες, συμβουλές και προτάσεις που τυχόν 
υποβάλλουν προς τους Παραγωγούς – πελάτες τους, καθώς η Διοργανώτρια, οι Διευθυντές, 
νόμιμοι εκπρόσωποι, εργαζόμενοι και συνεργάτες της ουδεμία επαφή έχουν με τους 
Παραγωγούς ή με τους αγρούς τους. Επιπλέον, τόσο οι Παραγωγοί όσο και οι Έμποροι 
γνωρίζουν και αποδέχονται ότι τα αποτελέσματα κάθε καλλιέργειας εξαρτώνται από πλείστους 
αστάθμητους παράγοντες, όσο και από την τήρηση των κανόνων της Ορθής Γεωργικής 
Πρακτικής, με δική τους ευθύνη. Για το λόγο αυτό, οι Συμμετέχοντες, με την υποβολή της 
Αίτησης Συμμετοχής τους, δηλώνουν ανεπιφύλακτα ότι δεν έχουν, άλλως παραιτούνται, κάθε 
αξίωσής τους, ευθείας ή αναγωγικής, κατά της Διοργανώτριας, των Διευθυντών, των νομίμων 
εκπροσώπων, των εργαζομένων και συνεργατών της σχετικά με τα αποτελέσματα των 
καλλιεργειών στις οποίες θα εφαρμοστούν τα Προϊόντα και εν γένει εμπορεύματα της 
Διοργανώτριας και τις επιδράσεις αυτών, καθώς και των Προτάσεων της Διοργανώτριας στις 
καλλιέργειες, στους αγρούς και στο περιβάλλον και τις επιπτώσεις σε ζώα και στον άνθρωπο.  

25. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την ανωτέρω 
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ, η όποια ευθύνη της Διοργανώτριας, των νομίμων εκπροσώπων, 
Διευθυντών και εργαζομένων και συνεργατών της έναντι των Συμμετεχόντων, από τη χρήση 
των Προϊόντων και των εν γένει εμπορευμάτων καθώς και από την εφαρμογή των Προτάσεων 
της Διοργανώτριας, εξαντλείται και περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις που αποδίδονται σε 
δόλο ή βαρειά αμέλεια των ανωτέρω, αφορά μόνο θετικές ζημίες (καθώς αποκλείεται 
οποιαδήποτε αναζήτηση διαφυγόντων κερδών, αποθετικών ζημιών ή ηθικής βλάβης) και 
περιορίζεται στο ύψος του τιμήματος αγοράς των συγκεκριμένων Προϊόντων ή εμπορευμάτων 
(στη χρήση των οποίων επιχειρείται να θεμελιωθεί ευθύνη). Οι δε Συμμετέχοντες 
παραιτούνται ρητά οποιασδήποτε άλλης σχετικής αξίωσής τους κατά της Διοργανώτριας.  

26. Οι ενημερώσεις και γνωστοποιήσεις της Διοργανώτριας προς τους Συμμετέχοντες, που 
προβλέπονται στους Όρους και η γνωστοποίηση των σχετικών αποφάσεών της, μπορούν να 
γίνονται: (α) Είτε με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας www.loyant.gr (στους 
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παρόντες Όρους αποκαλούμενη «Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού»), (β) Είτε/και (κατ’ επιλογή 
της Διοργανώτριας) με ταχυδρομείο ή αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
στους ενδιαφερόμενους, στις διευθύνσεις που αναγράφονται στις Αιτήσεις Συμμετοχής κάθε 
Συμμετέχοντα. Οι πάσης φύσεως γνωστοποιήσεις των Συμμετεχόντων προς την Διοργανώτρια, 
μετά την συμπλήρωση και υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής τους και η υποβολή των πάσης 
φύσεως αντιρρήσεων, δηλώσεων, κοινοποιήσεων και ενστάσεων, θα πρέπει να γίνονται 
εγγράφως στο email: stavros.rigalos@corteva.com. 

27. Διευκρινίζεται ρητά ότι κανένας παραγωγός δεν υποχρεούται να συμμετέχει στον Διαγωνισμό, 
προκειμένου να προμηθευτεί προϊόντα της Διοργανώτριας. Επομένως, η υποβολή Αίτησης 
Συμμετοχής επαφίεται αποκλειστικά στην ελεύθερη βούληση, επιλογή και κρίση των 
Συμμετεχόντων. Οι Συμμετέχοντες ουδεμία έχουν επιβάρυνση ή δέσμευση έναντι της 
Διοργανώτριας, συμμετέχουν δε στο Διαγωνισμό και επιδιώκουν να πληρούν τα κριτήρια 
συμμετοχής σε αυτόν για να αποκτήσουν τη δυνατότητα διεκδίκησης των δώρων/βραβείων 
του Διαγωνισμού, υπό τους παρόντες Όρους. 

28. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να καταθέσει τους παρόντες Όρους, όπως και τις 
Αιτήσεις Συμμετοχής και τα λοιπά δικαιολογητικά των Συμμετεχόντων, σε οποιαδήποτε αρχή, 
συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών και ασφαλιστικών αρχών, για την τήρηση νομίμων 
υποχρεώσεών της. 

29. Τα Παραρτήματα των παρόντων Όρων αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος τους. 
30. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ.  
31. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που δημιουργείται από 

την εφαρμογή οποιουδήποτε από τους παρόντες Όρους ή/και συνδέεται με οποιονδήποτε 
τρόπο με το Διαγωνισμό ή την εφαρμογή ή ερμηνεία των Όρων, αποκλειστικώς αρμόδια 
ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. 

32. Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης Φιλαρέτη 
Κώτση του Παύλου (Βασιλέως Ηρακλείου 26, τηλ. 2310-224424), η οποία στους παρόντες 
Όρους αναφέρεται ως «Συμβολαιογράφος του Διαγωνισμού». Οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή 
τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων Όρων από τη 
Συμβολαιογράφο του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή διαφοράς, οι παρόντες 
Αναλυτικοί Όροι, όπως είναι κατατεθειμένοι στη Συμβολαιογράφο του Διαγωνισμού, 
κατισχύουν έναντι οποιασδήποτε άλλης εκδοχής των όρων του Διαγωνισμού, σε οποιοδήποτε 
διαφημιστικό ή άλλο φυλλάδιο ή έντυπο, ακόμη και σε αυτήν την Ιστοσελίδα του 
Διαγωνισμού, αλλά και στην Αίτηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
Στους παρόντες Όρους (και πέραν των επί μέρους ορισμών που αναφέρονται σε επί μέρους 
Όρους) οι παρακάτω λέξεις ή συνδυασμός λέξεων, που απαντώνται με κεφαλαίο το αρχικό 
γράμμα τους, θα έχουν τις ακόλουθες έννοιες:  
Α. Ως «Προϊόντα» που εμπορεύεται η Διοργανώτρια θα καλούνται για τις ανάγκες του 
Διαγωνισμού τα ακόλουθα:  

A.1. “LOYANT 25EC” – δρ. ουσία: Florpryrauxifen-benzyl (εφεξής αποκαλούμενο «Κύριο 
Προϊόν»), με Αριθμό Άδειας Διάθεσης στην Αγορά 70386.  
A.2. “VIPER” – δρ. ουσία: Penoxsulam, με Αριθμό Άδειας Διάθεσης στην Αγορά 70218 και 
“CLINCHER Neo 200EC” – δρ. Ουσία: Cyhalofop-Butyl, με Αριθμό Άδειας Διάθεσης στην 
Αγορά 70042 (εφεξής αποκαλούμενα «Συνοδευτικά Προϊόντα»).  

Β. Ως «Προτεινόμενη Δοσολογία» των Προϊόντων θα αποκαλείται για τις ανάγκες του 
Διαγωνισμού η ακόλουθη δοσολογία:  

B.1. Για το Κύριο Προϊόν η χρήση του σε δόση 120 cc/στρέμμα καλλιέργειας ρυζιού.  
B.2. Για τα Συνοδευτικά Προϊόντα:  

B.2.1. Για το VIPER: Δόση 200 cc/στρέμμα καλλιέργειας ρυζιού.  
B.2.2. Για το CLINCHER Neo 200EC: Δόση 150cc/στρέμμα καλλιέργειας ρυζιού. 

Γ. Η «Πρόταση» της Διοργανώτριας για τη χρήση του Κύριου Προϊόντος, ανά στρέμμα 
καλλιέργειας ρυζιού, είναι η ακόλουθη:  

Γ.1. 1os ψεκασμός: Κύριο Προϊόν στην Προτεινόμενη Δοσολογία του + Ένα οποιοδήποτε 
άλλο ζιζανιοκτόνο διαφορετικού τρόπου δράσης (συμπεριλαμβανομένων των 
Συνοδευτικών Προϊόντων) στην ενδεδειγμένη κατά τις οδηγίες χρήσης του και την ορθή 
γεωργική πρακτική δοσολογία και λοιπούς όρους χρήσης και εφαρμογής.  
Γ.2. 2os ψεκασμός: Κύριο Προϊόν στην Προτεινόμενη Δοσολογία του + Ένα οποιοδήποτε 
άλλο ζιζανιοκτόνο διαφορετικού τρόπου δράσης (συμπεριλαμβανομένων των 
Συνοδευτικών Προϊόντων), που δεν έχει χρησιμοποιηθεί στον 1ο ψεκασμό, στην 
ενδεδειγμένη κατά τις οδηγίες χρήσης του και την ορθή γεωργική πρακτική δοσολογία και 
λοιπούς όρους χρήσης και εφαρμογής.  

Δ. Ως «Ολοκληρωμένη Πρόταση» της Διοργανώτριας θα αποκαλείται για τις ανάγκες του 
Διαγωνισμού η αγορά και χρήση (ψεκασμός), ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΩΝΤΑΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ, των 
Προϊόντων ανά στρέμμα καλλιέργειας ρυζιού, στις κάτωθι ποσότητες/δοσολογίες ανά στρέμμα:  

Δ.1. 1os ψεκασμός: Κύριο Προϊόν στην Προτεινόμενη Δοσολογία του + Ένα μόνο από τα 
Συνοδευτικά Προϊόντα (ήτοι VIPER Ή CLINCHER Neo 200EC) στην Προτεινόμενη για το 
καθένα Δοσολογία του.  
Δ.2. 2os ψεκασμός: Κύριο Προϊόν στην Προτεινόμενη Δοσολογία του + Το έτερο από τα 
Συνοδευτικά Προϊόντα (ήτοι VIPER Ή CLINCHER Neo 200EC), που δεν έχει χρησιμοποιηθεί 
στον 1ο ψεκασμό, στην Προτεινόμενη για το καθένα Δοσολογία του. 
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Ε. Η Πρόταση και η Ολοκληρωμένη Πρόταση θα αποκαλούνται ενιαία για τις ανάγκες του 
Διαγωνισμού ως «Προτάσεις» της Διοργανώτριας. 
ΣΤ. Τονίζεται και διευκρινίζεται, όπως και στο κύριο σώμα των Αναλυτικών Όρων, ότι κάθε 
Έμπορος και κάθε Παραγωγός είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την τήρηση των οδηγιών χρήσης 
κάθε Προϊόντος (ενδεικτικά: τρόπος και χρόνος εφαρμογής, τρόπος παρασκευής ψεκαστικού 
υγρού, καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων, ασφαλή απόσυρση προϊόντων και συσκευασιών, 
όγκος ψεκαστικού υγρού, μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο, ειδικές 
συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες τα προϊόντα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ή να αποκλειστούν, χρονικά διαστήματα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και 
σποράς ή φύτευσης ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν, αλλά και μεταξύ εφαρμογής 
και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια, συνθήκες φυτοτοξικότητας, 
ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας, τήρηση προφυλάξεων και τυχόν αναγκαίων 
πρώτων βοηθειών, προστασία των καταναλωτών, συνθήκες αποθήκευσης και χρονικής 
σταθερότητας των προϊόντων κλπ.), αλλά και γενικά για την τήρηση κανόνων Ορθής Γεωργικής 
Πρακτικής, σύμφωνα και με τις τοπικές και άλλες ιδιαιτερότητες κάθε αγρού και των καλλιεργειών 
στις οποίες τα Προϊόντα θα χρησιμοποιηθούν. Επιπλέον, τόσο οι Παραγωγοί όσο και οι Έμποροι 
γνωρίζουν και αποδέχονται ότι τα αποτελέσματα κάθε καλλιέργειας εξαρτώνται από πλείστους 
αστάθμητους παράγοντες, όσο και από την τήρηση των κανόνων της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, 
με δική τους ευθύνη.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ CORTEVA AGRISCIENCE «Δες τους Ορυζώνες σου από ψηλά»  
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 

 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………………………..…………... ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: …………………………………………….……. 

Ή 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: …………………………………………………………………….………………. ΝΟΜ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ………………………………………… 

 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ΕΔΡΑΣ:………….……….……………………………………  ΠΟΛΗ/ΧΩΡΙΟ:…………………………………………..……… Τ.Κ.: …………… 

ΝΟΜΟΣ: …………………………………... Α.Φ.Μ.: …………………… Δ.Ο.Υ.:……………………… EMAIL: …………………… ΤΗΛ: ……………………. 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΡΥΖΙΟΥ: 
 

Γ. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: 

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ: …………………….. ΠΕΡΙΟΧΗ: …………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: 
 

ΚΥΡΙΟ / ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΑΓΟΡΕΣ ΣΕ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΥΓΓΕΝΩΝ 
Προϊόν Ποσότητα Προϊόν Ποσότητα (Συγγενείς στο όνομα των οποίων έχουν αγοραστεί προϊόντα) 

LOYANT 25EC    1. 
VIPER    2. 

CLINCHER Neo 200EC    3. 
 

Με την υποβολή της παρούσας ο Συμμετέχων Παραγωγός δηλώνει ότι έχει διαβάσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα το σύνολο 
των Αναλυτικών Όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό «Δες τους Ορυζώνες σου από ψηλά», όπως έχουν κατατεθεί στη 
συμβολαιογράφο Θεσ/νίκης Φιλαρέτη Κώτση και είναι αναρτημένοι στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού (www.loyant.gr) και 
περίληψη αυτών αναφέρεται πιο κάτω. Σε περίπτωση διαφοράς, οι Αναλυτικοί Όροι υπερισχύουν της περίληψης. Η παρούσα 
ισχύει μόνο εάν έχει συμπληρωθεί σε όλα τα στοιχεία της, φέρει τις υπογραφές του Συμμετέχοντος και υποβληθεί στα ειδικά 
κυτία (κάλπες) που βρίσκονται σε συνεργαζόμενα με τη Διοργανώτρια καταστήματα πώλησης γεωργικών εφοδίων. 

Ο Παραγωγός/Συμμετέχων 
 

(Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή) 

 Ημερομηνία 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

1. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PIONEER HI-BRED HELLAS Α.Ε.» («η Διοργανώτρια»), διοργανώνει διαγωνισμό με την ονομασία 
«Δες τους Ορυζώνες σου από ψηλά» («ο Διαγωνισμός» ή «ο Διαγωνισμός Παραγωγών»), υπό τους κάτωθι, συνοπτικά, όρους. Οι 
Αναλυτικοί Όροι του Διαγωνισμού («οι Όροι») έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης Φιλαρέτη Κώτση 
(«Συμβολαιογράφος του Διαγωνισμού») και υπερισχύουν έναντι κάθε άλλης εκδοχής των όρων του Διαγωνισμού, σε οποιοδήποτε 
φυλλάδιο, ιστοσελίδα ή στην Αίτηση Συμμετοχής. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται αποδοχή των Όρων στο σύνολό τους.  

2. Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε καλλιεργητές/παραγωγούς ρυζιού («Παραγωγοί»), που διατηρούν καλλιέργειες ρυζιού σε μία ή 
περισσότερες από τις Περιφερειακές Ενότητες Σερρών, Θεσσαλονίκης, Έβρου, Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας, Πιερίας και Καβάλας 
(«Περιοχές Διαγωνισμού»), οι οποίοι χρησιμοποιούν στις Περιοχές Διαγωνισμού τα Προϊόντα που εμπορεύεται η Διοργανώτρια, 
σύμφωνα με τις Προτάσεις της Διοργανώτριας και ιδίως σύμφωνα με την Ολοκληρωμένη Πρότασή της, στις Προτεινόμενες Δοσολογίες. 
ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ «ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», «ΚΥΡΙΟΥ» ΚΑΙ «ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ», «ΠΡΟΤΑΣΗΣ», «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ 
«ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΟΣΟΛΟΓΙΩΝ» ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, που έχει διαβάσει και αποδέχεται ο 
Συμμετέχων. 

3. Από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας και των εταιρειών: (α) «ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και (β) 
«ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» και οι σύζυγοί τους, καθώς και οι συγγενείς των εργαζομένων και συζύγων τους έως 3ου βαθμού και τα 
ελεγχόμενα από τους ανωτέρω νομικά πρόσωπα, καθώς και τα υπόλοιπα πρόσωπα που αναφέρονται στους Όρους.  
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4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι Παραγωγοί συμπληρώνουν πλήρως και υποβάλλουν στην Διοργανώτρια, μέσω 
των συνεργαζόμενων με τη Διοργανώτρια καταστημάτων που ανακοινώνονται στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού, το αργότερο μέχρι την 
30.07.2020 («Καταληκτική Ημερομηνία»), την «Αίτηση Συμμετοχής», στα ειδικά προς τούτο έντυπα της Διοργανώτριας. Με την 
υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής, οι Συμμετέχοντες βεβαιώνουν την ακρίβεια των υποβαλλόμενων στοιχείων και αποδέχονται 
ανεπιφύλακτα όλους τους Όρους. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να υποβάλει μόνο μία (1) Αίτηση Συμμετοχής.  

5. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται, εκτός από την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής, η εκ μέρους του Συμμετέχοντος αγορά, 
εντός του 2020, από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της Διοργανώτριας, των αναγκαίων ποσοτήτων Κύριου και Συνοδευτικών 
Προϊόντων ή άλλων ζιζανιοκτόνων, ώστε να εμπίπτει σε μία από τις παρακάτω Υποκατηγορίες:  

i. PLATINUM: Αγορά Κύριου και Συνοδευτικών Προϊόντων σε ποσότητες ικανές για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πρότασης της 
Διοργανώτριας σε τουλάχιστον 300 στρέμματα καλλιέργειας ρυζιού.  

ii. SILVER: Αγορά Κύριου και Συνοδευτικών Προϊόντων σε ποσότητες ικανές για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πρότασης της 
Διοργανώτριας σε τουλάχιστον 100 στρέμματα καλλιέργειας ρυζιού.  

iii. GREEN: Αγορά Κύριου Προϊόντος και ενός ή περισσότερων οποιωνδήποτε άλλων ζιζανιοκτόνων διαφορετικού τρόπου δράσης (σε 
σχέση με το Κύριο Προϊόν) σε ποσότητες ικανές (σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του Κύριου Προϊόντος και των άλλων 
ζιζανιοκτόνων) για την εφαρμογή της Πρότασης της Διοργανώτριας για τη χρήση του Κύριου Προϊόντος σε τουλάχιστον 250 
στρέμματα καλλιέργειας ρυζιού και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι το Κύριο Προϊόν θα χρησιμοποιηθεί δύο φορές κατά την 
καλλιεργητική περίοδο, μεταφυτρωτικά.  

Κάθε Συμμετέχων μπορεί να εμπίπτει σε μία μόνο από τις ως άνω Υποκατηγορίες και η πλήρωση των κριτηρίων υπαγωγής σε ανώτερη 
κατηγορία αποκλείει την υπαγωγή του σε όλες τις κατώτερες.  

6. Κάθε Συμμετέχων εξουσιοδοτεί τη Διοργανώτρια να αναζητήσει από τα δηλωθέντα στην Αίτηση Συμμετοχής καταστήματα τα 
παραστατικά που αποδεικνύουν την υποκατηγορία στην οποία υπάγεται ο Παραγωγός. Εάν οι αγορές έχουν γίνει στο όνομα του/της 
συζύγου ή συγγενούς α΄ βαθμού του Παραγωγού, ο Συμμετέχων πρέπει να προσκομίσει σχετική εξουσιοδότηση των τελευταίων. Ο 
Συμμετέχων εξουσιοδοτεί επίσης τα δηλωθέντα καταστήματα να παραδώσουν τα απαραίτητα στοιχεία στη Διοργανώτρια. Εφόσον 
ζητηθεί από τη Διοργανώτρια, οι Συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν οι ίδιοι όλα τα απαραίτητα στοιχεία, εντός 15 ημερών.  

7. Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την πάροδο της Καταληκτικής Ημερομηνίας, η Διοργανώτρια θα συντάξει τους Πίνακες Αποτελεσμάτων 
του Διαγωνισμού, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν τα στοιχεία των Συμμετεχόντων, που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής και δεν έχουν 
αποκλειστεί από το Διαγωνισμό, λόγω παράβασης των Όρων του, καθώς και την Υποκατηγορία στην οποία εμπίπτει κάθε Συμμετέχων.  

8. Μετά την οριστικοποίηση των Πινάκων Αποτελεσμάτων, η Διοργανώτρια θα προχωρήσει στην ανακήρυξη των Νικητών του 
Διαγωνισμού, σε καθέναν από τους οποίους η Διοργανώτρια θα παραδώσει ως δώρο/βραβείο ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος 
(drone) επιλογής της Διοργανώτριας και της ακόλουθης τιμολογιακής αξίας. Νικητές θα ανακηρυχθούν:  

a. Στην Υποκατηγορία PLATINUM, έως πέντε (5) Συμμετέχοντες, οι οποίοι θα λάβουν drone αξίας 900,00 ευρώ.  
b. Στην Υποκατηγορία SILVER, έως δεκαπέντε (15) Συμμετέχοντες, οι οποίοι θα λάβουν drone αξίας 250,00 ευρώ. .  
c. Στην Υποκατηγορία GREEN, έως τριάντα (30) Συμμετέχοντες, οι οποίοι θα λάβουν drone αξίας 100,00 ευρώ.  

Εφόσον οι Συμμετέχοντες σε κάθε Υποκατηγορία είναι περισσότεροι από τους ανωτέρω αριθμούς, θα διενεργηθεί κλήρωση για την 
ανάδειξη, μέχρι τις 31-12-2020, των αντίστοιχων Νικητών, ενώπιον της Συμβολαιογράφου του Διαγωνισμού.  

9. Τα βραβεία είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε αντικαθίστανται, ούτε μπορούν να εξαργυρωθούν.  
10. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και την αποστολή των βραβείων στους Νικητές, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να 

υφίσταται. Η παραλαβή του βραβείου συνεπάγεται αποδοχή του και παραίτηση των Νικητών από κάθε άλλο δικαίωμα. Η Διοργανώτρια 
δεν αναλαμβάνει καμία άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων, πέραν αυτών που ορίζονται από τους Αναλυτικούς Όρους.  

11. Η Διοργανώτρια διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού, να τον 
ανακαλέσει και να μεταβάλλει τους Όρους, δημοσιεύοντας τις ανωτέρω αλλαγές στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού. Επίσης διατηρεί το 
δικαίωμα της προβολής του Διαγωνισμού, των αποτελεσμάτων, των Συμμετεχόντων και των Νικητών και της εικόνας τους στα ΜΜΕ και 
τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, σε οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων και του διαδικτύου και των 
social media, χωρίς υποχρέωση ενημέρωσης, λήψης συναίνεσης ή καταβολής αποζημίωσης στους Συμμετέχοντες.   

12. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την παροχή της συναίνεσης των Συμμετεχόντων προς την Διοργανώτρια, προκειμένου αυτή 
να συλλέξει και να διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα τους, με βάση τους Όρους, σε αρχείο που η Διοργανώτρια θα τηρεί στην έδρα 
της και να τα επεξεργάζεται κατά την έννοια του εφαρμοστέου κανονιστικού πλαισίου. Πληροφορίες για τους σκοπούς της συλλογής και 
επεξεργασίας των δεδομένων, για τα πρόσωπα που θα έχουν πρόσβαση σε αυτά, για τις περιπτώσεις, τους σκοπούς και τις περιστάσεις 
ανακοίνωσής τους σε τρίτους και για το χρόνο διατήρησής τους από τη Διοργανώτρια, δίδονται στους Αναλυτικούς Όρους του 
Διαγωνισμού. Κάθε Συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του, τροποποίησής τους και ενημέρωσής 
του, περιορισμού ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του και διαγραφής τους, εν όλω ή εν μέρει, μέσω 
επικοινωνίας με τη Διοργανώτρια στα τηλ. +302106889700, fax +302106889799, email christos.dimitriou@corteva.com. 

13. Όπως αναλύεται και εξειδικεύεται στους Όρους, τους οποίους έχει διαβάσει και αποδέχεται ο Συμμετέχων, η Διοργανώτρια, οι 
εκπρόσωποι, εργαζόμενοι και συνεργάτες της δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων ή 
οποιουδήποτε τρίτου, πέραν αυτών που ορίζονται από τους Όρους. Ιδίως δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη, δέσμευση ή εγγύηση, 
σχετικά με τη χρήση ή τα αποτελέσματα των Προϊόντων ή των Προτάσεων της Διοργανώτριας. Κάθε Παραγωγός είναι απολύτως 
υπεύθυνος για την τήρηση των οδηγιών χρήσης κάθε Προϊόντος, σύμφωνα με την ετικέτα και σήμανσή του, αλλά και γενικά για την 
τήρηση κανόνων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, σύμφωνα και με τις γενικές και τοπικές συνθήκες και άλλες ιδιαιτερότητες κάθε αγρού και 
καλλιέργειάς του, τις οποίες μόνον ο ίδιος γνωρίζει, από τις οποίες ενέργειες, όπως και από πλείστους αστάθμητους παράγοντες, 
εξαρτώνται τα αποτελέσματα κάθε καλλιέργειας. Για το λόγο αυτό, οι Συμμετέχοντες δηλώνουν ανεπιφύλακτα ότι δεν έχουν, άλλως 
παραιτούνται, κάθε αξίωσής τους κατά της Διοργανώτριας, των εκπροσώπων, εργαζομένων και συνεργατών της σχετικά με τα 
αποτελέσματα των καλλιεργειών στις οποίες θα εφαρμοστούν τα Προϊόντα και εν γένει εμπορεύματα, καθώς και οι Προτάσεις της 
Διοργανώτριας στις καλλιέργειες, στους αγρούς, στο περιβάλλον, σε ζώα και στον άνθρωπο. 

14. Η όποια τυχόν ευθύνη της Διοργανώτριας, των εκπροσώπων, εργαζομένων και συνεργατών της από τη χρήση των Προϊόντων και των εν 
γένει εμπορευμάτων καθώς και από την εφαρμογή των προτάσεων της Διοργανώτριας, εξαντλείται και περιορίζεται σε πράξεις ή 
παραλείψεις που αποδίδονται σε δόλο ή βαρειά αμέλεια των ανωτέρω, αφορά μόνο θετικές ζημίες και περιορίζεται στο ύψος του 
τιμήματος πώλησης των συγκεκριμένων Προϊόντων ή εμπορευμάτων της Διοργανώτριας.  
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15. Οι ενημερώσεις και γνωστοποιήσεις της Διοργανώτριας προς τους Συμμετέχοντες μπορούν να γίνονται με ανάρτηση στην ιστοσελίδα 
www.loyant.gr («Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού») ή/και με επιστολή ή email στις αντίστοιχες διευθύνσεις τους. Οι γνωστοποιήσεις κλπ. 
των Συμμετεχόντων προς την Διοργανώτρια θα πρέπει να γίνονται στο email: stavros.rigalos@corteva.com. 

16. Κανένας παραγωγός δεν υποχρεούται να συμμετέχει στον Διαγωνισμό, προκειμένου να προμηθευτεί προϊόντα της Διοργανώτριας. 
Επομένως, η υποβολή Αίτησης Συμμετοχής επαφίεται αποκλειστικά στην ελεύθερη βούληση, επιλογή και κρίση των Συμμετεχόντων.  

17. Οι Όροι του Διαγωνισμού διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια για την επίλυση κάθε σχετικής με το Διαγωνισμό διαφοράς 
ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. 

Ο Παραγωγός/Συμμετέχων 
 

(Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή) 

 Ημερομηνία 

 
 


