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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

με τίτλο «ΒΡΑΒΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ PUBLIC 2018» 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η εταιρεία με την επωνυμία «RETAIL WORLD (ΡΙΤΕΪΛ ΓΟΥΟΡΛΝΤ) ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» και με το διακριτικό τίτλο «RETAIL WORLD Α.Ε.» (εφεξής 

καλούμενη χάριν συντομίας «η Διοργανώτρια Εταιρεία» ή «Χορηγός») που εδρεύει στην 

Κηφισιά Αττικής, οδός Ερμού, αριθμός 25, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό (εφεξής ο 

«Διαγωνισμός»), ο οποίος θα λάβει χώρα υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις.  

2. Η Διοργανώτρια Εταιρεία αναλαμβάνει την εκτέλεση και την επικοινωνιακή 

υποστήριξη του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα παρακάτω αναλυτικώς οριζόμενα, τα οποία 

αποτελούν τους όρους συμμετοχής στο Διαγωνισμό και της ανάδειξης των νικητών του 

Διαγωνισμού, οι οποίοι έχουν κατατεθεί στην Συμβολαιογράφο Αθηνών Αγγελική Γρατσία, 

οδός Καρνεάδου, αριθμός 41, Αθήνα, τηλέφωνο 210 – 2107214344.  

3. Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό ή και τρίτος δικαιούται να λαμβάνει, με έξοδά του, 

από την ως άνω συμβολαιογράφο, ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος. Η 

Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή 

μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, ή/και να μεταβάλει τους όρους και τις ημερομηνίες 

συμμετοχής, ή/και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της, 

κατά την διάρκεια που περιγράφεται στο παρόν, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και με μόνες τις 

παρακάτω αναφερόμενες διατυπώσεις και χωρίς να θεμελιώνεται οποιαδήποτε αξίωση των 

συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό από αυτούς τους λόγους, έναντι της Διοργανώτριας 

Εταιρείας. 

4. Οι τυχόν κατά τα ως άνω τροποποιήσεις θα γίνονται μετά από αφενός νεότερη 

ανάρτηση των όρων και με σχετική ευδιάκριτη επισήμανση στη διαδικτυακή σελίδα 

www.publicbookawards.gr ή/και στο www.public.gr, ή/ και ακόμη με κάθε πρόσφορο τρόπο 

κατά την εύλογη κρίση της και αφετέρου με κατάθεση των τροποποιήσεων στην ως άνω 

συμβολαιογράφο. 

5. O Διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στη διαδικτυακή σελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.publicbookawards.gr. 

6. Ο Διαγωνισμός αρχίζει την  Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 και ώρα 13.00 μ.μ. και θα 

διαρκέσει έως και τις 19 Μαΐου 2018 και ώρα 23.59 μ.μ. και ολοκληρώνεται σε δύο (2) φάσεις. 

7. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν σε ειδική τελετή που θα 

διεξαχθεί στα τέλη Μαΐου σε ακριβή ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στα μέσα περίπου 

Απριλίου 2018 στο εν λόγω microsite (εφεξής η «Ισχύς του Διαγωνισμού»). Σκοπός των 

παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής 

στο Διαγωνισμό και της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών.  

8. Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού «ΒΡΑΒΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ PUBLIC 2018» διεξάγεται σε 

τρείς (3) επιμέρους διαδικασίες ψηφοφορίας και ειδικότερα:  

 

Α’ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ «ΒΡΑΒΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ 

PUBLIC 2018»  

Η διαδικασία αυτή αφορά την ψηφοφορία του αναγνωστικού κοινού για την ανάδειξη των 

Βραβείων κοινού και αρχίζει την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 και ώρα 13:00 μ.μ. και θα 

http://www.publicbookawards.gr/
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διαρκέσει έως και τις 19 Μαΐου 2018 και ώρα 23.59 μ.μ., με εξαίρεση την κατηγορία με την 

ονομασία «Ανεξάρτητο Βιβλιοπωλείο», όπου η ψηφοφορία του αναγνωστικού κοινού θα 

ξεκινήσει το αργότερο έως την Δευτέρα 16 Απριλίου 2018 και ολοκληρώνεται σε δύο (2) 

φάσεις.     

Τα βιβλία και οι συγγραφείς που θα αναδείξει το αναγνωστικό κοινό από την εν λόγω 

ψηφοφορία θα βραβευτούν σε ειδική τελετή που θα λάβει χώρα εντός του μηνός Μαΐου 2018, 

η ακριβής ημερομηνία της οποίας θα ανακοινωθεί ομοίως την ως άνω ημερομηνία στο εν 

λόγω microsite.  

Δικαίωμα συμμετοχής στον εν λόγω Διαγωνισμό έχουν όσα φυσικά πρόσωπα έχουν 

συμπληρώσει κατά την συμμετοχή τους στην ψηφοφορία τουλάχιστον το δέκατο τέταρτο (14) 

έτος της ηλικίας τους (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»). Το δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

είναι προσωπικό. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται προς τούτο 

η προηγούμενη αγορά οποιουδήποτε προϊόντος.  

Ο Διαγωνισμός διεξάγεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου και συνεπώς η συμμετοχή σε 

αυτόν απαιτεί και προϋποθέτει τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς και την 

επίσκεψη στον ιστότοπο (site) της Διοργανώτριας Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.publicbookawards.gr με τον τρόπο που εξειδικεύεται κατωτέρω. Επιπλέον, οι 

Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν ενεργή διεύθυνση και λογαριασμό 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των νικητών των βραβείων αυτών 

θα φιλοξενηθεί στο microsite www.publicbookawards.gr, το οποίο έχει δημιουργηθεί ειδικά για 

τους σκοπούς της διοργάνωσης του Διαγωνισμού αυτού. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρεία 

δηλώνει ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι απαγορεύεται η μαζική «συλλογή» ψήφων από ψεύτικα 

«εικονικά» accounts. Συνεπώς, περιπτώσεις εμφάνισης ψήφων από ψεύτικα – «εικονικά» 

accounts κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση της Εταιρείας δεν θα λαμβάνονται 

υπ’ όψιν.  

Η διαδικασία της ψηφοφορίας αυτής πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο μέσα από το 

ανωτέρω microsite και ολοκληρώνεται σε δύο (2) φάσεις. Κατά την διάρκεια της Α’ και Β’ 

Φάσης της ψηφοφορίας του αναγνωστικού κοινού, τόσο οι εκδοτικοί οίκοι όσο και οι 

συγγραφείς των υποψηφίων έργων δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν επικοινωνιακά μέσα 

όπως newsletters,  social media & άλλη διαφήμιση ή/και να πραγματοποιούν διαγωνισμούς, 

προκειμένου να προσκαλέσουν το αναγνωστικό κοινό να λάβει μέρος στην ψηφοφορία, εκτός 

αν έχουν λάβει την πρότερη έγγραφη έγκριση της Διοργανώτριας Εταιρείας, η οποία 

εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας Εταιρείας. Σε διαφορετική 

περίπτωση, εάν δηλαδή, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν έχει εγκρίνει τυχόν ενέργειες 

πρόσκλησης συμμετοχής του αναγνωστικού κοινού σε κάθε φάση της ψηφοφορίας, η 

Διοργανώτρια Εταιρεία έχει δικαίωμα να αφαιρέσει την συμμετοχή των υποψηφίων έργων 

από τα Βραβεία Βιβλίου Public ή/και να ακυρώσει τις ψήφους των υποψήφιων έργων. 

 

Η διαδικασία έχει ως εξής: 

 

Α’ ΦΑΣΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ:  

Οι Συμμετέχοντες επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.publicbookawards.gr και καλούνται 

να επιλέξουν το αγαπημένο τους βιβλίο ανά κατηγορία μέσα από τις υποψηφιότητες/έργα 

από την εκδοτική παραγωγή 2017, που κατατέθηκαν στην Διοργανώτρια Εταιρεία έως την 9η 

Μαρτίου 2018 από τους ελληνικούς εκδοτικούς οίκους που θέλησαν να συμμετέχουν στα 
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ PUBLIC 2018 της Διοργανώτριας Εταιρείας, με σχετικό έγγραφό τους, το 

περιεχόμενο του οποίου δεν ανακαλείται ή τροποποιείται κατά κανένα τρόπο.  

Κάθε εκδοτικός οίκος, ο οποίος πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμέτοχης στον εν 

λόγω Διαγωνισμό, έχει δικαίωμα, χωρίς κάποιο οικονομικό αντάλλαγμα, υποβολής πενήντα 

(50) τίτλων βιβλίων ανά κατηγορία βράβευσης υποψηφίων κοινού και για την κατηγορία 

ανεξάρτητου βιβλιοπωλείου έως πέντε (5) βιβλιοπωλεία και συγκεκριμένα έως δύο (2) 

βιβλιοπωλεία που βρίσκονται εντός της περιφέρειας της Αττικής & έως τρία (3) βιβλιοπωλεία 

ευρισκόμενα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Την ευθύνη για την υποβολή των υποψηφιοτήτων έχει 

αποκλειστικά ο κάθε εκδοτικός οίκος.  

Δικαίωμα συμμετοχής στα ΒΡΑΒΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ PUBLIC 2018 έχουν οι κάτωθι εκδόσεις:  

1. Εκδόσεις που τυπώθηκαν και κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά από 1/1/2017 έως και 

31/12/2017 (Γίνεται μνεία ότι τίτλοι που ανατυπώνονται ή επανεκδίδονται δεν έχουν δικαίωμα 

συμμετοχής).  

2. Εκδόσεις με πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα (για τις κατηγορίες ελληνικό 

μυθιστόρημα, διήγημα, non-Fiction, πεζογραφία από πρωτοεμφανιζόμενο συγγραφέα, 

εφηβική λογοτεχνία, σύγχρονη ποίηση, παιδική λογοτεχνία, ευ ζην ηρωίδα έμπνευση), 

εκδόσεις μεταφρασμένες στα ελληνικά (μεταφρασμένη λογοτεχνία).  

3. Εκδόσεις που δεν έχουν καταργηθεί και διατίθενται.  

4. Εκδόσεις των οποίων η θεματολογία εντάσσεται σε μια ή περισσότερες από τις 

κατηγορίες βραβείων που προαναφέρθηκαν στο υπ’ αριθμ. 2.  

5. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι αυτό-εκδόσεις.  

Σε κάθε φάση της ψηφοφορίας του αναγνωστικού κοινού, αν διαπιστωθεί κατά την 

απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας Εταιρείας ότι κάποιο από τα υποψήφια βιβλία 

δεν πληροί τα ως άνω κριτήρια, η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει δικαίωμα να αφαιρέσει την 

συμμετοχή του από τα Βραβεία Βιβλίου Public ή/και να ακυρώσει τις ψήφους του ή/και να 

αντικαταστήσει την υποψηφιότητά του με το αμέσως επόμενο δημοφιλέστερο σε ψήφους 

βιβλίο στην αντίστοιχη κατηγορία βράβευσης κατά την διάρκεια της Β’ Φάσης της ψηφοφορίας 

του αναγνωστικού κοινού.  

 

Οι κατηγορίες των βιβλίων που διαγωνίζονται είναι οι κάτωθι έντεκα (11):  

1. Ελληνικό μυθιστόρημα της χρονιάς, 

2. Μεταφρασμένο μυθιστόρημα της χρονιάς (στην ελληνική γλώσσα),  

3. Ελληνικό non-Fiction (περιλαμβάνει: δοκίμιο, έρευνα, βιογραφία, μαρτυρία, 

πολιτική, οικονομία, ψυχολογία),  

4. Ελληνικό διήγημα της χρονιάς, 

5. Ελληνική πεζογραφία (αφηγηματική και όχι διδακτική) από 

πρωτοεμφανιζόμενο συγγραφέα, 

6. Ελληνική σύγχρονη ποίηση, 

7. Ελληνική παιδική λογοτεχνία, 

8. Ελληνική εφηβική λογοτεχνία,  

9. Ευ Ζην (ελληνικά βιβλία Μαγειρικής, Αυτοβελτίωσης, Χόμπυ-Ελεύθερου 

Χρόνου),  

10. Κατηγορία «έκπληξη», μια ειδική κατηγορία με θεματική που ανακοινώνουν τα 

Public κάθε χρόνο. Στα φετινά ΒΡΑΒΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ PUBLIC 2018 στην εν λόγω κατηγορία 

συμμετέχουν όλες οι υποψηφιότητες της κατηγορίας Ελληνικό Μυθιστόρημα & Ελληνικό 
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διήγημα που θα δηλώσουν οι εκδότες στη συγκεκριμένη κατηγορία που ορίζεται ως: 

«Ήρωας/Ηρωΐδα έμπνευση».  

11. Ανεξάρτητο Βιβλιοπωλείο Στόχος της κατηγορίας αυτής είναι να συστήσει στο 

κοινό ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία με χαρακτήρα, που με συνέπεια και συνέχεια αποτελούν 

εστίες πολιτισμού και στηρίζουν το βιβλίο.  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Αθροιστικά) ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ: 

- Να είναι ενημερωμένο βιβλιοπωλείο με προτάσεις. 

- Να αποτελεί εστία πολιτισμού & ανταλλαγής απόψεων για το βιβλίο. 

- Να λειτουργεί τουλάχιστον 1,5 χρόνο. 

- Να μην έχει εκδοτική δραστηριότητα ή μετοχική σχέση με εκδοτικό οίκο (δεν μπορούν 

να συμμετέχουν βιβλιοπωλεία εκδοτών ή στα οποία συμμετέχουν εκδότες). 

- Να συντηρεί ένα και μόνο βιβλιοπωλείο/κατάστημα. 

- Η αναλογία βιβλίου με τυχόν άλλο προϊόν να είναι εμφανώς μεγαλύτερη προς το 

βιβλίο (για παράδειγμα όχι μεγαλύτερο ποσοστό χαρτικών ή φροντιστηριακών βιβλίων). Το 

βιβλίο θα πρέπει είναι το βασικό προϊόν. 

- Να απασχολεί λιγότερα από 10 άτομα προσωπικό, και  

- Το βιβλιοπωλείο να έχει  μια ιδιαίτερη βιβλιοφιλική ταυτότητα – χαρακτήρα. 

 

Η τελική λίστα των υποψηφιοτήτων στην κατηγορία «Ανεξάρτητο Βιβλιοπωλείο» θα τεθεί 

στην ψηφοφορία του αναγνωστικού κοινού αφού προηγουμένως ελεγχθεί η ορθότητα των 

υποψηφιοτήτων από επιτροπή, τα μέλη της οποίας θα ανακοινωθούν στην τελετή απονομής. 

Η εν λόγω επιτροπή θα επιβεβαιώσει ότι όλα τα υποψήφια βιβλιοπωλεία πληρούν αθροιστικά 

τα παραπάνω κριτήρια συμμετοχής.  

Για τον τρέχοντα Διαγωνισμό του αναγνωστικού κοινού «ΒΡΑΒΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ PUBLIC 

2018», ο κατάλογος με τους εκδοτικούς οίκους που συμμετείχαν σύμφωνα με την ανωτέρω 

περιγραφείσα διαδικασία, καθώς και λίστα με τα υποψήφια βιβλία ανά κατηγορία και 

βιβλιοπωλεία στην κατηγορία «Ανεξάρτητο Βιβλιοπωλείο, όπως προτάθηκαν από τους 

συμμετέχοντες εκδοτικούς οίκους, θα επισυναφθούν τυχαία ως Παράρτημα στους Όρους που 

θα κατατεθούν στην Συμβολαιογράφο Αθηνών Αγγελική Γρατσία, οδός Καρνεάδου, αριθμός 

41, Αθήνα, τηλέφωνο 210 – 2107214344 και χωρίς να διακρίνονται οι επιλογές των εκδοτικών 

οίκων ανά κατηγορία, οι οποίες παραμένουν μυστικές. 

Ο κάθε αναγνώστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας έχει δικαίωμα μίας (1) και μόνο ψήφου 

ανά κατηγορία  και μπορεί να ψηφίσει σε μια (1) ή και σε περισσότερες κατηγορίες.  

Ο επισκέπτης της άνω ιστοσελίδας και Συμμετέχων στον Διαγωνισμό κατά την διαδικασία 

της ψηφοφορίας της Α’ Φάσεως, καλείται να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο θα συμμετέχει: 

Μπορεί είτε να καταχωρήσει το e-mail του, είτε να συνδεθεί και να υποβάλει την ψήφο του 

μέσω του λογαριασμού που τηρεί στο κοινωνικό δίκτυο «facebook». Για λόγους διασφάλισης 

της μοναδικότητας και μυστικότητας εκάστης ψήφου, εάν ο Συμμετέχων επιλέξει να ψηφίσει 

με καταχώρηση του e-mail του, του αποστέλλεται από την ομάδα διαχείρισης του 

Διαγωνισμού, e-mail επιβεβαίωσης της έγκυρης υποβολής της ψήφου του. Ο Συμμετέχων 

πατώντας πάνω στο σχετικό Link επιβεβαιώνει ότι αυτό είναι το e-mail του και έτσι καθίσταται 

έγκυρη η ψήφος-συμμετοχή του. Στην περίπτωση υποβολής της ψήφου μέσω του κοινωνικού 

δικτύου «facebook», η πιστοποίηση της εγκυρότητας της ψήφου γίνεται αυτόματα, καθώς το 

προφίλ του κάθε χρήστη στο συγκεκριμένο κοινωνικό δίκτυο είναι δημόσιο.  

 

Β’ ΦΑΣΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ:  
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Κατά την ολοκλήρωση της Α’ φάσεως ψηφοφορίας του αναγνωστικού κοινού θα επιλεγούν 

από το σύνολο το υποψήφιων βιβλίων & βιβλιοπωλείων που προτάθηκαν από τους 

εκδοτικούς οίκους για το τρέχον έτος τα δέκα (10) δημοφιλέστερα βιβλία & βιβλιοπωλεία ανά 

κατηγορία βράβευσης, σύμφωνα με τον αριθμό των ψήφων του αναγνωστικού κοινού που 

συγκέντρωσαν. Σε περίπτωση ισοψηφίας, θα συμμετάσχουν στην φάση αυτή όλα τα 

ισοψηφήσαντα βιβλία ανά κατηγορία βράβευσης.  

Η Διοργανώτρια Εταιρεία έως την 23η Απριλίου 2018, θα ανακοινώσει στο microsite 

www.publicbookawards.gr, με απλή αλφαβητική σειρά, τα δέκα (10) δημοφιλέστερα βιβλία 

ανά κατηγορία βράβευσης & τα δέκα (10) δημοφιλέστερα βιβλιοπωλεία σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της Α’ φάσεως ψηφοφορίας του αναγνωστικού κοινού που συμμετείχε στην Α’ 

φάση του Διαγωνισμού.  

Τόσο ο αριθμός των ψήφων που συγκέντρωσε το κάθε υποψήφιο βιβλίο & βιβλιοπωλείο, 

όσο και η σειρά κατάταξής με βάση τους συγκεντρωθέντες ψήφους των δέκα (10) 

δημοφιλέστερων βιβλίων ανά κατηγορία βράβευσης, δεν θα είναι ανακοινώσιμα, ούτε στον 

Τύπο, ούτε στους συμμετέχοντες συγγραφείς, ή στους εκδοτικούς οίκους ή στα συμμετέχοντα 

βιβλιοπωλεία κ.α., καθώς τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας είναι απολύτως μυστικά και 

συνεπώς δεν επιτρέπεται η ως άνω Συμβολαιογράφους να παραδώσει αντίγραφα του 

πρακτικού αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, για λόγους μη επηρεασμού της κοινής 

γνώμης και με σκοπό την εύρυθμη διενέργεια και ολοκλήρωση του Διαγωνισμού.  

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, τα οποία θα προκύψουν από το ηλεκτρονικό σύστημα 

που υποστηρίζει τη διαδικασία ψηφοφορίας, θα κατατεθούν προς φύλαξη από τους 

εκπροσώπους της Διοργανώτριας Εταιρείας στην Συμβολαιογράφο Αθηνών Αγγελική 

Γρατσία, οδός Καρνεάδου, αριθμός 41, Αθήνα, τηλέφωνο 210 – 2107214344, η οποία θα 

συντάξει σχετική πράξη αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας – πρακτικό αποτελεσμάτων 

ψηφοφορίας και η οποία εκτός των δέκα (10) δημοφιλέστερων βιβλίων ανά κατηγορία 

βράβευσης & βιβλιοπωλείων, δεν δικαιούται να ανακοινώσει σε κανέναν, μη εργαζόμενο στην 

Διοργανώτρια Εταιρεία, σχετικές πληροφορίες ή/και να χορηγήσει αντίγραφο της εν λόγω 

πράξεως.  

Στη Β’ και τελική φάση της ψηφοφορίας του αναγνωστικού κοινού, η οποία θα διαρκέσει 

από τις 26 Απριλίου 2018 και ώρα 18.00 μ.μ. έως τις 19 Μαΐου 2018 και ώρα 23.59 μ.μ., οι 

Συμμετέχοντες - αναγνώστες θα αναδείξουν τον νικητή κάθε κατηγορίας βιβλίου, επιλέγοντας 

από την παραπάνω λίστα με τα δημοφιλέστερα βιβλία, το αγαπημένο τους βιβλίο ανά 

κατηγορία & βιβλιοπωλείο, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.  

Όλοι οι Συμμετέχοντες-αναγνώστες στην Β’ Φάση της ψηφοφορίας του Διαγωνισμού 

έχουν δικαίωμα μιας (1) και μόνο ψήφου ανά κατηγορία και δεν είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση η προηγούμενη συμμετοχή στην Α’ φάση της ψηφοφορίας.  

Ο επισκέπτης, με την ίδια διαδικασία που αναφέρθηκε παραπάνω, επιλέγει και ψηφίζει το 

βιβλίο ή βιβλιοπωλείο της επιλογής του από την τελική λίστα με τα δημοφιλέστερα βιβλία ανά 

κατηγορία & βιβλιοπωλεία.  

Ομοίως, τα αποτελέσματα τα οποία θα προκύψουν από το ηλεκτρονικό σύστημα που 

υποστηρίζει τη διαδικασία της Β’ και τελικής φάσης της άνω ψηφοφορίας, θα κατατεθούν 

προς φύλαξη από τους εκπροσώπους της Διοργανώτριας Εταιρείας στην Συμβολαιογράφο 

Αθηνών Αγγελική Γρατσία, η οποία και θα συντάξει σχετική πράξη αποτελεσμάτων της 

ψηφοφορίας αυτής – πρακτικό και η οποία δεν δικαιούται να τα ανακοινώσει σε κανέναν, μη 

εργαζόμενο στην Διοργανώτρια Εταιρεία ή/και να ανακοινώσει άλλες σχετικές πληροφορίες 

ή/και να χορηγήσει αντίγραφο των εν λόγω αποτελεσμάτων, αλλά οφείλει να γνωστοποιήσει 
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τα στοιχεία των τελικών νικητών στην Διοργανώτρια Εταιρεία την ίδια ημέρα που θα διεξαχθεί 

η τελετή βράβευσης, η οποία θα λάβει χώρα περίπου στα τέλη Μαΐου 2018, κατόπιν σχετικής 

προς τούτο ανακοίνωσης στον τύπο, ή/και στη διαδικτυακή σελίδα www.public.gr, ή/και στο 

microsite www.publicbookawards.gr, ή/και ακόμη με κάθε πρόσφορο τρόπο κατά την εύλογη 

κρίση της.  

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα καταχωρηθούν σε σχετική συμβολαιογραφική 

πράξη – πρακτικό αποτελεσμάτων ψηφοφορίας που θα συνταχθεί από την Συμβολαιογράφο 

Αθηνών Αγγελική Γρατσία και δεν θα είναι ανακοινώσιμα. Ομοίως, δεν θα είναι 

ανακοινώσιμος ο αριθμός των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιο βιβλίο ανά κατηγορία 

βράβευσης, σύμφωνα με τα αναφερθέντα και για τα αποτελέσματα της Α’ ψηφοφορίας.   

 

Β’ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

Στην συγκεκριμένη κατηγορία βραβείων συμμετέχουν όλοι οι εκδοτικοί οίκοι, που έχουν 

έγκυρα και εμπρόθεσμα υποβάλει προς την Διοργανώτρια Εταιρεία την συμμετοχή τους στον 

διαγωνισμό για τα «ΒΡΑΒΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ PUBLIC 2018», σύμφωνα με τα ανωτέρω και οι 

οποίοι συνεχίζουν την εκδοτική τους δραστηριότητα έως και σήμερα.  

Για τα εν λόγω βραβεία θα αποφασίσει κριτική επιτροπή, η οποία θα απαρτίζεται από 

πρόσωπα που σχετίζονται λόγω της επαγγελματικής τους δραστηριότητας -άμεσα ή έμμεσα- 

με τον κλάδο του βιβλίου, κατ’ επιλογή της Διοργανώτριας Εταιρείας.  

Η έναρξη της ψηφοφορίας των βραβείων της ως άνω επιτροπής θα συμπίπτει με την 

έναρξη της Β’ Φάσης της ψηφοφορίας του αναγνωστικού κοινού. Τα ονόματα των μελών της 

ως άνω κριτικής επιτροπής θα κατατεθούν από την διοργανώτρια εταιρεία με σχετικό 

έγγραφο της, προς την Συμβολαιογράφο Αθηνών Αγγελική Γρατσία, το περιεχόμενο του 

οποίου δεν δύναται να τροποποιηθεί και θα αναρτηθεί για να διασφαλιστεί το αδιάβλητο της 

διαδικασίας ομοίως στο microsite της διοργανώτριας μετά το πέρας του διαγωνισμού 

www.publicbookawards.gr με την ανακοίνωση των τελικών νικητών του διαγωνισμού.  

 

Οι κατηγορίες βραβείων της Κριτικής επιτροπής για τους διαγωνιζόμενους 

Εκδοτικούς οίκους, είναι οι εξής:  

1. Κατηγορία Βραβείο Εκδοτικό Αποτύπωμα.  

2. Κατηγορία Βραβείο Εικονογράφησης ελληνικού παιδικού βιβλίου.  

 

Ειδικά για την κατηγορία εικονογράφησης ελληνικού παιδικού βιβλίου, αρχικά κάθε 

εκδοτικός οίκος έχει δικαίωμα υποβολής από ένα έως δέκα (10) υποψήφια βιβλία.  

Η διαδικασία ψηφοφορίας διενεργείται σε μυστική σελίδα (ελεγχόμενης πρόσβασης) εντός 

του άνω microsite www.publicbookawards.gr. Στην συνέχεια, από τα υποβληθέντα από τους 

εκδοτικούς οίκους υποψήφια βιβλία και ανεξάρτητα της σειράς κατάταξής τους στην 

ψηφοφορία των εκδοτικών οίκων, η κριτική επιτροπή θα επιλέξει τρεις (3) εικονογράφους με 

σειρά προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας τα ισοψηφήσαντα βιβλία θα υποβληθούν εκ νέου 

σε διαδικασία ψηφοφορίας από την κριτική επιτροπή προκειμένου να προκύψει το νικητήριο 

εξώφυλλο.  

Ομοίως τα αποτελέσματα τα οποία θα προκύψουν από το ηλεκτρονικό σύστημα που 

υποστηρίζει τη διαδικασία της εν λόγω ψηφοφορίας, θα κατατεθούν προς φύλαξη από τους 

εκπροσώπους της Διοργανώτριας Εταιρείας στην Συμβολαιογράφο Αθηνών Αγγελική 

Γρατσία, η οποία και θα συντάξει την σχετική πράξη κατάθεσης των αποτελεσμάτων της 

ψηφοφορίας αυτής και η οποία δεν δικαιούται να ανακοινώσει σε κανέναν, μη εργαζόμενο 
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στην Διοργανώτρια Εταιρεία, σχετικές πληροφορίες ή να χορηγήσει αντίγραφο των εν λόγω 

αποτελεσμάτων, αλλά οφείλει να γνωστοποιήσει τα στοιχεία των τελικών νικητών στην 

Διοργανώτρια Εταιρεία την ίδια ημέρα που θα διεξαχθεί η τελετή βράβευσης, η οποία θα λάβει 

χώρα περίπου στα τέλη Μαΐου 2018, κατόπιν σχετικής προς τούτο ανακοίνωσης στον τύπο, 

ή/και στη διαδικτυακή σελίδα www.public.gr, ή/και στο microsite www.publicbookawards.gr, 

ή/και ακόμη με κάθε πρόσφορο τρόπο κατά την εύλογη κρίση της. 

 

Γ’ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: ΒΡΑΒΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ PUBLIC (2)  

Μέσω του εν λόγω Διαγωνισμού θα αναδειχθούν και δύο νικητές για την κατηγορία 

«Βραβεία Βιβλιοπωλείων Public», στην οποία θα ψηφίσουν οι πωλητές βιβλίων των 

καταστημάτων της Διοργανώτριας Εταιρείας, έκαστος εκ των οποίων έχει δικαίωμα μιας 

ψήφου ανά κατηγορία. Τα ονόματα των συμμετεχόντων πωλητών βιβλίων των καταστημάτων 

της Διοργανώτριας για την ανάδειξη του εν λόγω βραβείου θα κατατεθούν με σχετικό έγγραφο 

της Διοργανώτριας Εταιρείας, προς την Συμβολαιογράφο Αθηνών Αγγελική Γρατσία, το 

περιεχόμενο του οποίου δεν δύναται να τροποποιηθεί. Στις συγκεκριμένες κατηγορίες 

βραβείου, θα συμπεριληφθούν:  

1. Όλα τα βιβλία που έχουν υποβληθεί στις κατηγορίες ελληνικό fiction, non 

fiction & ποίηση, και 

2. Όλα τα βιβλία που έχουν υποβληθεί στη κατηγορία ελληνικό παιδικό βιβλίο.  

 

Η ψηφοφορία από τους συμμετέχοντες πωλητές είναι μυστική, φιλοξενείται σε μυστική 

σελίδα περιορισμένης πρόσβασης εντός του microsite www.publicbookawards.gr και ο 

κωδικός πρόσβασης χορηγείται προς τους άνω ψηφοφόρους με ευθύνη της Διοργανώτριας 

Εταιρείας. Ομοίως, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για τα «Βραβεία Βιβλιοπωλείων 

Public», τα οποία θα προκύψουν από το ηλεκτρονικό σύστημα που υποστηρίζει τη 

διαδικασία της εν λόγω ψηφοφορίας, θα κατατεθούν προς φύλαξη από τους εκπροσώπους 

της Διοργανώτριας Εταιρείας στην Συμβολαιογράφο Αθηνών Αγγελική Γρατσία, η οποία δεν 

δικαιούται να τα ανακοινώσει σε κανέναν, μη εργαζόμενο στην Διοργανώτρια Εταιρεία ή/και 

να χορηγήσει άλλες σχετικές πληροφορίες ή/και αντίγραφο των εν λόγω αποτελεσμάτων, 

αλλά οφείλει να γνωστοποιήσει τα στοιχεία των τελικών νικητών στην Διοργανώτρια Εταιρεία 

την ίδια ημέρα που θα διεξαχθεί η τελετή βράβευσης η οποία θα λάβει χώρα περίπου στα 

τέλη Μαΐου 2018, κατόπιν σχετικής προς τούτο ανακοίνωσης στον τύπο, ή/και στη 

διαδικτυακή σελίδα www.public.gr, ή/και στο microsite www.publicbookawards.gr, ή/και ακόμη 

με κάθε πρόσφορο τρόπο κατά την εύλογη κρίση της.  

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

9. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που θα ζητούνται, σύμφωνα με τις 

διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου (Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998, Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 

8 Ν. 2819 / 2000), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ, Οδ. 97/66/ΕΚ και 

Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την  Προστασία  Δεδομένων ΕΕ 2016/679) για την έγκυρη 

συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι: ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο και e-mail επικοινωνίας. 

10. Έγκυρες θα θεωρούνται οι συμμετοχές εφόσον έχουν συμπληρωθεί αληθώς, ορθά 

και πλήρως τα σχετικά ως άνω πεδία και ο Συμμετέχων θα καλείται να προβεί σε σχετική 

ηλεκτρονική επιβεβαίωση, σε περίπτωση δε ανηλίκου σε επιβεβαίωση ύπαρξης της γονικής 

συναίνεσης, σε διαφορετική περίπτωση η Εταιρεία θα δικαιούται να προβεί σε ακύρωση της 



8 
 

συμμετοχής του. Επιπρόσθετα, θα ζητείται από τον Συμμετέχοντα η ρητή παροχή ή μη της 

συγκατάθεσής του για την μελλοντική (εκτός διαγωνισμού) επικοινωνία εκ μέρους της 

Διοργανώτριας Εταιρείας για ενημερωτικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς, τυχόν δε σχετική 

άρνηση δεν θα συνιστά λόγο ακυρότητας της συμμετοχής.  

11. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους 

Συμμετέχοντες προς επαλήθευση των ατομικών στοιχείων τους. Για την έγκυρη συμμετοχή 

στον Διαγωνισμό, θα πρέπει να συμπληρωθεί η σχετική ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής, να 

γίνει αποδοχή των όρων όπως θα ζητείται από το σύστημα, όπως περιγράφεται αναλυτικά 

στους παρόντες όρους και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαδικασία της ψηφοφορίας.  

12. Κάθε έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό επιβεβαιώνεται με την εμφάνιση 

ηλεκτρονικού μηνύματος στην οθόνη του Συμμετέχοντος που θα επιβεβαιώνει την εγκυρότητα 

της συμμετοχής του. Το μήνυμα αυτό θα εμφανίζεται στην οθόνη κάθε συμμετέχοντος που 

έχει συμπληρώσει σωστά τα αναγκαία ηλεκτρονικά πεδία, έχει επιβεβαιώσει τα ζητούμενα 

κατά τα ανωτέρω. Σε αντίθετη περίπτωση θα εμφανίζεται ηλεκτρονικό μήνυμα που θα 

ενημερώνει περί της ακυρότητας της συμμετοχής. Ως έγκυρες θεωρούνται μόνο οι 

συμμετοχές για τις οποίες ο Συμμετέχων έχει διαβάσει το σχετικό μήνυμα επιβεβαίωσης της 

συμμετοχής και έχει αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής στο σχετικό πεδίο. Στο κεντρικό 

λογισμικό σύστημα θα τηρείται αρχείο που θα επιβεβαιώνει την εγκυρότητα ή ακυρότητα κάθε 

συμμετοχής.  

13. Η υλοποίηση του Διαγωνισμού απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο και 

το e-mail και θα τηρείται από την Διοργανώτρια Εταιρεία. Για αυτόν τον λόγο η συμμετοχή 

στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης κάθε 

Συμμετέχοντα προς την Διοργανώτρια Εταιρεία, προκειμένου η τελευταία να καταχωρήσει το 

ονοματεπώνυμό του και τα λοιπά ζητηθέντα στοιχεία σε αρχείο που θα δημιουργηθεί κατά την 

έννοια του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, του Ν. 2774/1999, του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για 

την  Προστασία  Δεδομένων ΕΕ 2016/679 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σκοπός της τήρησης του αρχείου αυτού 

είναι η διενέργεια του διαγωνισμού και ειδικότερα η ταυτοποίηση των Συμμετεχόντων 

(επιβεβαίωση στοιχείων) και των νικητών, καθώς, επίσης, και η ενδεχόμενη μελλοντική 

επικοινωνία με τους Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό για τη διαφήμιση και την 

πραγματοποίηση προωθητικών ενεργειών. Στην τελευταία περίπτωση, τα δεδομένα των 

Συμμετεχόντων θα διατηρηθούν για χρονικό διάστημα ενός έτους. Σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν.2472/1997, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί εγγράφως στη διεύθυνση της 

εταιρείας RETAIL WORLD Α.Ε. (Ερμού αριθμός 25, Νέα Κηφισιά Αττικής, τηλ: 

+302108181000) και να ασκήσει τα δικαιώματά του περί ενημέρωσης, πρόσβασης στο αρχείο 

προσωπικών δεδομένων ή/και μεταβολής/διαγραφής των ανωτέρω στοιχείων κατά τα 

ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 11-13 του ν. 2472/97 περί προστασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για 

την  Προστασία  Δεδομένων ΕΕ 2016/679. Σε ό,τι αφορά στην τήρηση και επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα προβεί, αν και 

τυχόν απαιτείται εκ του νόμου, σε κάθε απαραίτητη γνωστοποίηση προς την Αρχή 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

14. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, 

παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και 

τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/ και να ματαιώσει το Διαγωνισμό κατά την κρίση της και χωρίς 



9 
 

να θεμελιώνεται οποιαδήποτε αξίωση των συμμετεχόντων από αυτούς τους λόγους έναντι της 

Εταιρείας, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του αναγνωστικού κοινού κ.α στο microsite 

www.publicbookawards.gr. Η τελευταία θα ανακοινώσει κάθε τέτοια τροποποίηση των όρων 

στον ιστότοπο (site) της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.public.gr, ή/και στο 

microsite www.publicbookawards.gr, ή/και με κάθε πρόσφορο τρόπο κατά την εύλογη κρίση 

της. 

15. Κατά την διάρκεια συμμετοχής και ψηφοφορίας των συμμετεχόντων, η Εταιρεία 

διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να προβαίνει σε διάφορες 

προωθητικές ενέργειες προς τους συμμετέχοντες.  

16. Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη 

διάρκεια σύνδεσης του συμμετέχοντος με την Σελίδα Κοινωνικής Δικτύωσης που υπό το 

παρόν αναφέρεται, ιδιαιτέρως δε αν οφείλονται, ενδεικτικά, σε απρόβλεπτη βλάβη του 

εξοπλισμού τους (ανωτέρα βία), σε βλάβες ή αδυναμίες των τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή 

του τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού.  

17. Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στην 

Συμβολαιογράφο Αθηνών Αγγελική Γρατσία, οδός Καρνεάδου αριθμός 41, Αθήνα, τηλέφωνο 

210 – 2107214344, ενώ θα αναρτηθούν στο site το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έναρξης 

του Διαγωνισμού.  

18. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό με τίτλο «ΒΡΑΒΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ PUBLIC 2018» 

συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων αναλυτικών όρων 

συμμετοχής.  

19. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει σε σχέση με τον Διαγωνισμό θα επιλύεται 

αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Αθήνας και σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και τους 

παρόντες αναλυτικούς όρους. 

 

 


