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Όροι Διαδικτυακού Παιδικού Διαγωνισμού Ταινίας Ντοκιμαντέρ  με τίτλο : 

«Πόσες γλώσσες μιλά η δική μου αιωνόβια ελιά» 
  
1. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς» (OTRoutes) διοργανώνει μαθητικό 
διαγωνισμό για παιδιά ηλικίας 7 έως 13 ετών,  στο πλαίσιο του 1ου διαδικτυακού 
διαπολιτισμικού φόρουμ του δικτύου στην δυτική Μεσόγειο με θέμα:  

«Πόσες γλώσσες μιλά η δική μου αιωνόβια ελιά» 
O OTRoutes προσκαλεί εκπαιδευτικούς, παιδιά και εφήβους της ευρύτερης 
περιοχής των σημείων ενδιαφέροντος του δικτύου Cultural Foundation “The 
Routes of the Olive Tree” και εν συντομία (OTRoutes) στην Γαλλία, την Ισπανία, 
την Πορτογαλία και το Μαρόκο να δημιουργήσουν τη δική τους ταινία 
ντοκιμαντέρ, διάρκειας μέχρι 15 λεπτών.  
Μέσα από την ιστοσελίδα του www.olivetreeroute.gr θα δοθούν  οδηγίες στους 
ενδιαφερόμενους. 
Ο διαγωνισμός «θα τρέχει» από 15 Φεβρουαρίου 2021 ως 30 Ιουνίου 2021 όπου θα 
πρέπει να έχουν παραδοθεί τα έργα στην τελική τους μορφή με αγγλικούς 
υπότιτλους.  
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΣΤΟΧΟΙ 
Σκοπός του διαγωνισμού, είναι «να δοθεί η ευκαιρία σε μικρά και μεγάλα παιδιά 
των περιοχών γύρω από τα σημεία ενδιαφέροντος της διαδρομής OTRoutes στην 
Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και το Μαρόκο να εκφραστούν και κυρίως να 
μοιραστούν μέσω της κινηματογραφικής αφήγησης όλα εκείνα που δεν 
περικλείονται εύκολα σε λέξεις, όσα ονειρεύονται, ελπίζουν και επιθυμούν 
αντικρίζοντας μια γέρικη αιωνόβια ελιά. Μα κυρίως στόχος μας είναι τα παιδιά 
μέσα από την αιωνόβια ελιά να γνωρίσουν και να μας παρουσιάσουν την 
πολυπολιτισμική τους κληρονομιά.   

Πρωταρχικοί επίσης, στόχοι τίθενται: 
 Να κινητοποιηθούν οι αισθήσεις, η επινοητικότητα και η αυτενέργεια των 

παιδιών, δημιουργώντας μια μοναδική καλλιτεχνική και κινηματογραφική 
έκφραση. 

 Να εξοικειωθούν με τα εκφραστικά μέσα της έβδομης τέχνης. 
 Να γνωρίσουν μια διαφορετική γλώσσα, τη γλώσσα του κινηματογράφου. 
 Να κατανοήσουν ότι η κινηματογραφική παραγωγή είναι μια ομαδική 

διαδικασία στη διάρκεια, ωστόσο, της οποίας η συμμετοχή του καθενός 
είναι μοναδική. 

 Να το διασκεδάσουν. 
 
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Στο διαγωνισμό μπορούν  να λάβουν μέρος είτε μεμονωμένο τμήμα μιας σχολικής 
μονάδας οποιουδήποτε δημοτικού, καθώς και μια ομάδα μαθητών (7-13 ετών) από 
περισσότερα τμήματα ή τάξεις μιας σχολικής μονάδας που συμμετέχουν σε 
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πολιτιστικά προγράμματα, καλλιτεχνικές ομάδες ή ομίλους από τις εν λόγω 
περιοχές.  

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παιδαγωγική καθοδήγηση της μαθητικής ομάδας 
από έναν ή περισσότερους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας. Οι υπεύθυνοι της 
κάθε σχολικής μονάδας θα έχουν την κατάλληλη θεωρητική υποστήριξη ως προς 
την παραγωγή του έργου από επαγγελματίες του χώρου μέσω διαδικτυακής 
επικοινωνίας. Την υπηρεσία αυτή θα προσφέρει το Κέντρο δημιουργικού 
ντοκιμαντέρ Καλαμάτας. (email: peldocfest@gmail.com) με κοινοποίηση στο 
Cultural Foundation “The Routes of the Olive Tree” (email: info@olivetreeroute.gr) 

4. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Οι αιτήσεις συμμετοχής των διαγωνιζομένων πραγματοποιούνται αποκλειστικά 
συμπληρώνοντας τα στοιχεία της σχολικής μονάδας και του υπεύθυνου 
εκπαιδευτικού στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής που θα αναρτηθεί στο 
site: www.olivetreeroute.gr του Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμοι της Ελιάς»   
 
5. ΘΕΜΑΤΙΚΗ & ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Το θέμα της ταινίας μικρού μήκους είναι:  «Πόσες γλώσσες μιλά η δική μου 
αιωνόβια ελιά»    Σημ. είναι σημαντικό να υπάρχει οπτική καταγραφή της 
αιωνόβιας ελιάς στην εκάστοτε  περιοχή  και έμμεση ή άμεση αναφορά στο 
πολυπολιτισμικό παρελθόν 
Οι μαθητές καλούνται να συνεργαστούν, να δημιουργήσουν και να 
συναποφασίσουν στα παρακάτω βήματα: 
1ο   Ερευνα και  σεναριακή  γραφή : Εντοπίζουν σε γεγονότα, καταστάσεις, 
παραμύθια, μύθους, βιώματα, σκέψεις κ.α και είτε βρίσκουν τους κατάλληλους 
ανθρώπους, οι συνεντεύξεις των οποίων θα πλαισιώσουν το θέμα τους  είτε που θα 
ενεργοποιήσουν την φαντασία τους και θα φτιάξουν την ιστορία τους. 
2ο  Διαμόρφωση Εξοπλισμού: Επιλέγουν ανάμεσα σε Κινητό, tablet, laptop, 
φωτογραφική μηχανή, το κινηματογραφικό μέσο που επιθυμούν για την 
κινηματογράφηση. 
3ο Αξιοποίηση κινηματογραφικής γλώσσας: Διαλέγουν το κατάλληλο πλάνο και το 
σκηνικό χώρο που επιθυμούν να πραγματοποιηθούν τα γυρίσματα. 
4ο Σύνθεση του υλικού: Προχωρούν στη μετα – παραγωγή επιλέγοντας τον τρόπο 
και τη σειρά που επιθυμούν να εμφανίζονται οι λήψεις που πραγματοποιήσαν. 
 
6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Βασικά στοιχεία για την αξιολόγηση των ταινιών θα αποτελέσουν τα ακόλουθα: 
1. Η ενεργή και ουσιαστική εμπλοκή των μαθητών σε όλα τα στάδια παραγωγής 

(προπαραγωγή – παραγωγή – μεταπαραγωγή). Κάθε στάδιο, σενάριο, 
σκηνοθεσία, φωτογραφία, μοντάζ, μουσική, πρέπει να αποτελεί αποτέλεσμα 
μαθητικής προσπάθειας, ατομικής ή ομαδικής 

2. Η πρωτοτυπία της ιδέας, 
3. Η σωστή και εις βάθος έρευνα 
4. Η παιδική προσέγγιση στην ανάπτυξη της σεναριακής ιδέας 

mailto:peldocfest@gmail.com
mailto:info@olivetreeroute.gr
http://www.olivetreeroute.gr/


3 

 

5. Η απλότητα της ιστορίας, 
6. Η ομαδοσυνεργατική διαδικασία παραγωγής, 
7. Η δημιουργική & καινοτόμα αξιοποίηση της κινηματογραφικής γλώσσας. 
 
7. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την κινηματογραφική παραγωγή: 
● Να συμπληρωθεί η αίτηση συμμετοχής από την 15η Φεβρουαρίου 2021 μέχρι την 
15η  Απριλίου 2021. 
● Να μην ξεπερνά το παραγόμενο υλικό τα 15 λεπτά. 
● Να σχετίζεται το παραγόμενο υλικό με το θέμα του διαγωνισμού (όπου θα πρέπει 
να υπάρχει οπτική καταγραφή της αιωνόβιας ελιάς στην εκάστοτε  περιοχή  και 
έμμεση ή άμεση αναφορά στο πολυπολιτισμικό παρελθόν) 
● Να υπάρχει  έγγραφη συγκατάθεση των γονέων των μαθητών αναφορικά με τη 
συμμετοχή των μαθητών στην κινηματογραφική παραγωγή, το δικαίωμα 
συμμετοχής του έργου σε φεστιβάλ, σε μέσα μαζικής  ενημέρωσης και  , και την 
αναγραφή ή μη  των προσωπικών στοιχείων των μαθητών στους τίτλους τέλους. 
● Να περιληφθεί στους τίτλους τέλους (ή της αρχής) της ταινίας, εκτός από τον τίτλο 
της και την αναγραφή όλων των συντελεστών και της ιδιότητάς τους 
(εκπαιδευτικός ή μαθητής/τρια) το λογότυπο του Πολιτιστικού Οργανισμού 
«Δρόμοι της Ελιάς», του Κέντρου δημιουργικού ντοκιμαντέρ Καλαμάτας και του 
Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου . 
● Να αποσταλεί το παραγόμενο υλικό με τη μορφή ψηφιακού αρχείου (mp4 ή 
mov), μέσω του διαδικτυακού προγράμματος we Transfer.  Στο αρχείο αυτό, θα 
πρέπει να υπάρχει σε μορφή word, η ονομαστική κατάσταση όλων των 
συντελεστών (εκπαιδευτικών και μαθητών) 
 
8. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ & ΒΡΑΒΕΙΑ 
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 7 έως 13 ετών και θα δοθούν 4 
βραβεία, ένα για την νικήτρια ομάδα της κάθε χώρας  
Η σχολική μονάδα που θα τύχει διάκρισης, θα παραλάβει ως έπαθλο 
κινηματογραφικό εξοπλισμό. Τα βραβεία/δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και 
δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται, να ζητηθεί η αντικατάσταση τους σε χρήμα, σε 
οποιαδήποτε τιμή. Τα βραβεία παραλαμβάνουν οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί. 
Κάθε μαθητής θα λάβει προσωπικό έπαινο συμμετοχής υπογεγραμμένο από τη 
διεύθυνση της Πολιτιστικής Διαδρομής «Δρόμοι της Ελιάς» του Συμβουλίου της 
Ευρώπης.  
Για τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό και τρείς μαθητές των ομάδων που κέρδισαν θα 
προσφερθεί δωρεάν διαμονή και διατροφή για μία εβδομάδα στο summer camp 
στην Καλαμάτα και δωρεάν παρακολούθηση σεμιναρίου πάνω στην 
κινηματογραφική γραφή ενός ντοκιμαντέρ σε συνεργασία με το Κέντρο 
Δημιουργικού ντοκιμαντέρ Καλαμάτας. 
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Τέλος τα 4 βραβευμένα έργα θα προβληθούν στο 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 
Πελοποννήσου το 2022 (www.peloponnisosdocfestival.com) 
Οι νικητές θα ενημερωθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα με email και κατόπιν θα 
δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμοι της Ελιάς» και 
του Κέντρου δημιουργικού ντοκιμαντέρ Καλαμάτας. Οι βραβευμένες ταινίες θα 
αναρτηθούν στα online κανάλια του δικτύου του Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμοι 
της Ελιάς» και του Κέντρου δημιουργικού ντοκιμαντέρ Καλαμάτας όπως το 
youtube.com και τη σελίδα  facebook.com 
 
9. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
Οι αιτήσεις συμμετοχής των διαγωνιζομένων σχολικών μονάδων υποβάλλονται από 
την 15η Φεβρουαρίου 2021 έως και την 15η Απριλίου 2021 και το παραγόμενο 
υλικό αποστέλλεται μέχρι και την 30η Ιουνίου. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν 
μέχρι την 23η Ιουλίου 2021. 
Θα λάβουν πίσω έναν απαντητικό μήνυμα επιβεβαίωσης παραλαβής της αίτησης 
και στις 20 Απριλίου 2021 θα λάβουν με οδηγίες αποστολής του παραγομένου 
υλικού τους μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (mail). 
Οι συμμετέχοντες/ουσες πρέπει να στείλουν το κινηματογραφικό υλικό τους στο 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο   peldocfest@gmail.com  και στο info@olivetreeroute.gr 
μέσω Wetransfer. 
Απόδειξη συμμετοχής: Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών 
ολοκληρώνεται και η διαδικασία υποβολής συμμετοχής στο Διαγωνισμό.  
Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί το Κέντρο δημιουργικού ντοκιμαντέρ Καλαμάτας και ο 
Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς» με τα στοιχεία των Διαγωνιζομένων 
θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής 
στο Διαγωνισμό καθώς και την εγκυρότητα της συμμετοχής του. 
 
10. ΕΥΘΥΝΗ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι συμμετέχοντες/ουσες και οι κηδεμόνες τους 
αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους του παρόντος 
Κανονισμού και παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι του 
Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμοι της Ελιάς» και  του Κέντρου δημιουργικού 
ντοκιμαντέρ Καλαμάτας 
 
11. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Πολιτιστικό Οργανισμό «Δρόμοι της Ελιάς»  info@olivetreeroute.gr  
Κέντρο δημιουργικού ντοκιμαντέρ       peldocfest@gmail.com    
 
12. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Η καλλιτεχνική επιτροπή θα οριστεί από το φορέα διοργάνωσης και θα 
δημοσιοποιηθεί πριν τη λήξη του Διαγωνισμού. Η επιτροπή θα αποτελείται από 
άτομα του κινηματογραφικού και καλλιτεχνικού χώρου από την Ελλάδα και τις 
τέσσερεις συμμετέχουσες χώρες. 
Η ακριβής σύνθεση των επιτροπών αξιολόγησης θα ανακοινωθεί στους 
συμμετέχοντες την 1η Μαρτίου του 2021 μέσω ανάρτησης στο site 
www.olivetreeroute.gr και στο www.peloponnisosdocfestival.com 

mailto:info@olivetreeroute.gr
mailto:peldocfest@gmail.com
http://www.olivetreeroute.gr/
http://www.peloponnisosdocfestival.com/
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13. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας:  
Οι συμμετέχοντες διατηρούν τα πνευματικά  δικαιώματα της ταινίας που έχουν 
δημιουργήσει και δικαιούνται να συμμετάσχουν και σε άλλους κινηματογραφικούς 
διαγωνισμούς. Παράλληλα, με τη συμμετοχή τους στον παρόντα Διαγωνισμό, οι 
συμμετέχοντες εκχωρούν στον Πολιτιστικό Οργανισμό «Δρόμοι της Ελιάς», και στο 
Κέντρο δημιουργικού ντοκιμαντέρ Καλαμάτας μια παγκόσμια, μη αποκλειστική, 
μεταβιβάσιμη και χωρίς περιορισμούς άδεια χρήσης της ταινίας, άνευ καταβολής 
δικαιωμάτων και με δυνατότητα παραχώρησης περαιτέρω άδειας 
(συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής, διανομής, τροποποίησης, παρουσίασης 
στο κοινό), με σκοπό την προβολή του σε ψηφιακή πλατφόρμα του Διεθνούς 
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου και στο δίκτυο πολιτιστικών διαδρομών  
«Δρόμοι της Ελιάς» του Συμβουλίου της Ευρώπης. 
2. Αστική και Ποινική ευθύνη:  
Ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς» και το Κέντρο δημιουργικού 
ντοκιμαντέρ Καλαμάτας δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους 
διαγωνιζόμενους, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή 
έμμεσα από το Διαγωνισμό. Η ευθύνη του Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμοι της 
Ελιάς» και του Κέντρου δημιουργικού ντοκιμαντέρ Καλαμάτας, περιορίζεται 
αποκλειστικά στην κάλυψη της αξίας των Βραβείων/Δώρων που θα δοθούν και σε 
καμία περίπτωση δεν εκτείνεται σε τυχόν άλλα έξοδα που συνδέονται με την 
συμμετοχή των διαγωνιζομένων και την παραγωγή των ταινιών τους. 
3. Ανάκληση – Τροποποίηση Όρων:  
Ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς» Καλαμάτας διατηρεί το δικαίωμα 
μονομερώς και αζημίως να μεταβάλει κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια 
τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει την διάρκεια του, ή 
να επαναλάβει κάθε φορά που αποφασίσει αυτόν, ή και να τον 
αναστείλει/διακόψει χωρίς προειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή 
απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών , ή ανωτέρας βίας, να αλλάξει τα δώρα, καμία 
προηγούμενη ενημέρωση των διαγωνιζομένων και χωρίς καμία υποχρέωση 
αποζημίωσης. 
 
15. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 
Υπεύθυνο για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι ο «Πολιτιστικός 
Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς» (OTRoutes),  με έδρα στην Καλαμάτα οδός 
Ναυαρίνου 2 και Πάροδος Νταντή (Τ.Κ. 24 100) με την ακόλουθη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@olivetreeroute.gr  ή χρησιμοποιώντας τη σχετική 
φόρμα επικοινωνίας την οποία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του 
www.olivetreeroute.gr  
Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, o Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς» 
(OTRoutes) θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα:  
1. των Συμμετεχόντων (α) ονοματεπώνυμο,  
2. Των εκπαιδευτικών, των γονέων/ή και κηδεμόνων τους  
(α) ηλεκτρονική διεύθυνση (email), (β) αριθμό τηλεφώνου.  
Σκοπός της επεξεργασίας είναι να καταστεί δυνατή η συμμετοχή του ανηλίκου 
τέκνου σας στο διαδικτυακό διαγωνισμό ταινίας μικρού μήκους «Πόσες γλώσσες 

http://www.olivetreeroute.gr/
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μιλά η δική μου αιωνόβια ελιά», που διοργανώνεται από το OTRoutes και εάν δεν 
παρέχετε τα εν λόγω δεδομένα δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή αυτή. 
Η αποθήκευση των ως άνω δεδομένων περιορίζεται στο αναγκαίο μέτρο , που 
επιβάλλεται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους υποβάλλονται σε 
επεξεργασία και αυτά αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως 
απαραίτητο για την επίτευξη των συγκεκριμένων σκοπών , ήτοι για τη συμμετοχή 
στον διαγωνισμό και μετά το τέλος του, διαγράφονται , εκτός το κινηματογραφικό 
υλικό, το οποίο διατηρείται για διάστημα δέκα ετών. Αποδέκτες των προσωπικών 
δεδομένων θα είναι τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής και το κοινό που θα 
παρακολουθήσει το κινηματογραφικό υλικό. 
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αποτελεί για κάθε γονέα /ή και κηδεμόνα του 
συμμετέχοντα την ελεύθερη, ανεπιφύλακτη και σαφή δήλωση, έγκριση και 
συναίνεση του για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων του ίδιου και του 
ανήλικου συμμετέχοντα και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους σκοπούς του 
διαγωνισμού. 
Οι γονείς/ασκούντες τη γονική μέριμνα του ανηλίκου έχουν το δικαίωμα ανάκλησης 
της συγκατάθεσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση 
έγκαιρης ανάκλησης της συγκατάθεσης στην επεξεργασία, το Φεστιβάλ δεν θα είναι 
σε θέση να επεξεργασθεί τη συμμετοχή των ανηλίκων στον Διαγωνισμό και 
συνεπώς η συμμετοχή τους θα ακυρώνεται. Σε περίπτωση βεβαίως, ανάκλησης της 
συγκατάθεσης εκ μέρους των γονέων /ή και κηδεμόνων των συμμετεχόντων 
ανηλίκων , δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την 
ανάκληση. 
Επί πλέον, έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, δηλαδή, να ζητήσετε 
πληροφόρηση αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, που διατηρούμε στα  
αρχεία μας και να ζητήσετε αντίγραφο αυτών . Επίσης έχετε δικαίωμα διόρθωσης 
αυτών, εάν διαπιστώσετε ότι είναι ανακριβή, καθώς επίσης και το δικαίωμα στη 
φορητότητα, δηλαδή , το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε σε άλλο 
φορέα υγείας , καθώς και τα δικαιώματα περιορισμού της επεξεργασίας , 
διαγραφής των προσωπικών δεδομένων και εναντίωσης στην επεξεργασία. Τα 
δικαιώματα αυτά ασκούνται με την αποστολή επιστολής στην ως άνω διεύθυνση 
του «Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμοι της Ελιάς» (OTRoutes).  
Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Ελληνική Αρχή 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την 
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και 
τον τρόπο υποβολής καταγγελίας μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ( 
www.dpa.gr …..τα δικαιώματα μου………..Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν 
αναλυτικές πληροφορίες. 

http://www.dpa.gr/

