
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

1. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία (ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή 
Εταιρεία, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, (οδός 25ης Αυγούστου αριθµός 17), (εφεξής ο 
«∆ιοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισµό µε την ονοµασία «Θα σε δω στο πλοίο» (εφεξής ο 
«∆ιαγωνισµός»). 

2. Στο ∆ιαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος όλοι οι µόνιµοι κάτοικοι της Ελλάδος οι οποίοι 
έχουν συµπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας τους (εφεξής καλούµενοι ως οι «Συµµετέχοντες») και 
οι οποίοι έχουν ανοίξει και διατηρούν ενεργό λογαριασµό («account») στην ιστοσελίδα 
κοινωνικής δικτύωσης «www.facebook.com» (στο εξής «Facebook»).  

3. ∆εν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό οι υπάλληλοι της ∆ιοργανώτριας, καθώς και 
οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω µέχρι πρώτου βαθµού. Η ∆ιοργανώτρια διατηρεί το 
δικαίωµα να αποκλείσει από την κλήρωση, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής της, πρόσωπα 
που, κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχουν χρησιµοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να 
χρησιµοποιήσουν) αθέµιτα µέσα αναφορικά µε την συµµετοχή τους. Ως αθέµιτα µέσα νοούνται, 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η συνεργασία µε άλλα πρόσωπα, η χρήση συσκευών, 
διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισµικού προς διευκόλυνση αυτοµατοποιηµένων 
ή πολλαπλών συµµετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση και ούτω καθεξής. Σε περίπτωση 
πολλαπλών συµµετοχών (πολλαπλή συµµετοχή θεωρείται και αυτή µε διαφορετικό e-mail 
εγγραφής, αλλά ίδια λοιπά στοιχεία), ως έγκυρη λαµβάνεται η πρώτη (1η) κατά χρονική σειρά.  

4. ∆υνατότητα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν όσοι, υπό τις προϋποθέσεις των ανωτέρω 
άρθρων 2 και 3, συµµετάσχουν στην διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω, στο άρθρο 6. Η 
συµµετοχή σε αυτό το ∆ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν απαιτεί την αγορά κάποιου προϊόντος ή 
υπηρεσίας. ∆εν παρέχεται αµοιβή στους συµµετέχοντες για µόνη τη συµµετοχή τους στον 
διαγωνισµό. 

5. Ως διάρκεια διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού ορίζεται το χρονικό διάστηµα από 12/08/2015 
(εφεξής η «Έναρξη του ∆ιαγωνισµού»), έως και 26/08/2015 (περαιτέρω η «Λήξη του 
∆ιαγωνισµού»). Ο ∆ιοργανωτής διατηρεί το δικαίωµα να παρατείνει ή να µειώσει τη χρονική 
διάρκεια αφού δηµοσιεύσει τη µεταβολή αυτή µε κάθε πρόσφορο και κατά την εύλογη κρίση 
του µέσο. Ο ∆ιοργανωτής διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει οποιοδήποτε/οποιουσδήποτε 
όρο (-ους) εκ των παρόντων ή/και να µαταιώσει τον παρόντα ∆ιαγωνισµό αφού δηµοσιεύσει τη 
µεταβολή/µαταίωση αυτή µε κάθε πρόσφορο και κατά την εύλογη κρίση του µέσο.  

6. Για την έγκυρη συµµετοχή στον ∆ιαγωνισµό θα πρέπει κάθε συµµετέχων να συµπληρώνει τη 
φόρµα µε τα στοιχεία του και να µπαίνει αυτόµατα στην κλήρωση. Με την πραγµατοποίηση της 
παραπάνω ενέργειας ολοκληρώνεται η διαδικασία της υποβολής συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό.  

7. Όλες οι έγκυρες συµµετοχές, συµµετέχουν σε εβδοµαδιαίες κληρώσεις οι οποίες θα 
πραγµατοποιηθούν στις 19 & 27 Αυγούστου 2015 στα γραφεία της Wedia ΕΠΕ, Λεωφόρος 
Ηρακλείου 385, ΤΚ 14122. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή των 
προαναφερόµενων ηλεκτρονικών κληρώσεων τις προαναφερόµενες ηµέρες, ο ∆ιοργανωτής 
διατηρεί το δικαίωµα να την αλλάξει µε προηγούµενη ανακοίνωσή τους στην σελίδα 



https://www.facebook.com/MinoanLines.gr στο Facebook. Οι κληρώσεις θα διεξαχθούν µε τη 
χρήση ηλεκτρονικών µέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναµία 
παρέµβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών. 

8. Από τις κληρώσεις θα προκύψουν τέσσερις (4) νικητές που ο καθένας κερδίζει ένα ταξίδι µετ’ 
επιστροφής στη γραµµή του Ηρακλείου για δύο άτοµα. Τα ονόµατα των νικητών θα αναρτηθούν 
στην σελίδα του ∆ιοργανωτή στο Facebook (https://www.facebook.com/MinoanLines.gr). Οι 
νικητές θα πρέπει να απαντήσουν µε µήνυµα στον ∆ιοργανωτή εντός 10 ηµερών. Οι νικητές που 
δεν θα απαντήσουν δίνοντας τα στοιχεία επικοινωνίας τους, εντός 10 ηµερών, χάνουν το δώρο 
τους .  

9. Για κάθε νικητή: 1voucher για ακτοπλοϊκά εισιτήρια (µε επιστροφή) δύο (2) ατόµων για τη 
γραµµή Ηράκλειο – Πειραιάς σε δίκλινή εξωτερική καµπίνα µε ισχύ έναν χρόνο από την 
ηµεροµηνία λήξης του διαγωνισµού, χωρίς περιορισµούς, εφόσον υπάρχει διαθεσιµότητα στις 
ηµεροµηνίες που επιθυµεί να ταξιδέψει ο νικητής. O κάθε νικητής αποδέχεται ότι για την 
παραλαβή του ∆ώρου απαιτείται η επίδειξη της ταυτότητας (ή άλλου εγγράφου 
ταυτοπροσωπίας) του. Το δώρο δεν µεταβιβάζεται. ∆εν είναι δυνατή η εξαργύρωση του δώρου 
σε µετρητά ή πιστωτικό υπόλοιπο. Ρητά συµφωνείται ότι δεν υπάρχει καµία δυνατότητα 
ανταλλαγής του δώρου. Ρητά δηλώνεται ότι οποιαδήποτε άλλα έξοδα απαιτούνται όπως για 
παράδειγµα έξοδα για την παραλαβή ή/και απόλαυση του ∆ώρου, τυχόν νόµιµοι φόροι ή 
κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη, επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξολοκλήρου τον νικητή. 
Επίσης, µετά την απονοµή του ∆ώρου στον νικητή, ο ∆ιοργανωτής δεν φέρει καµία ευθύνη για 
οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζηµία που πιθανόν να προκύψει σε βάρος του/των νικητή/ων ή 
σε βάρος τρίτου από οποιαδήποτε εν γένει αιτία στα πλαίσια του ∆ιαγωνισµού ή εξ αφορµής των 
απονεµηθέντων ∆ώρων.  

10. Με την συµµετοχή τους στο ∆ιαγωνισµό ο κάθε συµµετέχων συναινεί ότι τα προσωπικά του 
δεδοµένα θα χρησιµοποιηθούν από τον ∆ιοργανωτή ως υπεύθυνου για την επεξεργασία τους 
µέσω αυτοµατοποιηµένων ή µη αυτοµατοποιηµένων µέσων είτε από τον ίδιο είτε µέσω 
οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νοµικού προσώπου αυτός διορίσει για τη διενέργεια της ως άνω 
επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασµό του, για το σκοπό για τον οποίο συλλέγονται, ήτοι 
τη διεξαγωγή του ∆ιαγωνισµού. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία θα τηρούνται 
σύµφωνα µε το Ν. 2472/1997 και κάθε συµµετέχων έχει δικαίωµα πρόσβασης και αντίρρησης 
σχετικά µε τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και τα οποία αποτελούν 
αντικείµενο επεξεργασίας από τον ∆ιοργανωτή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κατά τα ανωτέρω. 
Όσον αφορά στον κάθε ένα νικητή του ∆ιαγωνισµού, ο ∆ιοργανωτής δηλώνει και ο Nικητής 
όπου αυτό απαιτείται αποδέχεται ότι ο ∆ιοργανωτής θα επεξεργασθεί τα δεδοµένα προσωπικού 
χαρακτήρα του που θα συλλέξουν από τον ίδιο, σύµφωνα µε τα ειδικότερα ανωτέρω, µε σκοπό 
τη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα 
στους παρόντες όρους καθώς και την πραγµατοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την 
παράδοση του ∆ώρου. Επίσης, ο Νικητής δηλώνει και αποδέχεται ότι ο ∆ιοργανωτής έχει 
δικαίωµα να χρησιµοποιήσει τα δεδοµένα και τις φωτογραφίες που ο ίδιος (ο Νικητής) 
υποβάλλει προκειµένου να συµµετάσχει στον ∆ιαγωνισµό µε σκοπό την µε οποιοδήποτε τρόπο 
και σε οποιοδήποτε µέσο (συµπεριλαµβανοµένου του διαδικτύου, κοινωνικών δικτύων κτλ.) 



προβολή του ∆ιαγωνισµού και του αγώνα. Για τυχόν άσκηση από τους συµµετέχοντες των 
δικαιωµάτων τους που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώµατα 
πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 
αντίστοιχα), οι τελευταίοι µπορούν να απευθυνθούν σε εκπρόσωπο του ∆ιοργανωτή. 

11. Ως έγκυρη συµµετοχή, νοείται οποιαδήποτε συµµετοχή για την οποία ισχύουν συνολικά τα 
κατωτέρω: (α) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του ∆ιοργανωτή προϊόν παράνοµης τεχνικής 
επιρροής των συστηµάτων του ή εν γένει απάτης ή αθέµιτης παρεµβολής του διαγωνιζόµενου ή 
τρίτου, (β) δεν εµπίπτει στην εξαίρεση του όρου 3 και (γ) είναι σύµφωνη µε τους παρόντες 
όρους και συµπεριλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα ανωτέρω στοιχεία. Ο ∆ιοργανωτής δικαιούται 
να ακυρώνει ακόµη και εκ των υστέρων συµµετοχή που δεν είναι σύµφωνη µε τους παρόντες 
όρους. Η σχετική απόφαση του ∆ιοργανωτή είναι οριστική και µη αµφισβητήσιµη. Οι 
συµµετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόµιµα και µέσα στα πλαίσια των χρηστών και 
συναλλακτικών ηθών. Ο συµµετέχων φέρει την ευθύνη αποζηµίωσης σε περίπτωση 
οποιασδήποτε αξίωσης, αγωγής, απαίτησης ή άλλης διαδικασίας κατά του ∆ιοργανωτή από 
τρίτους, λόγω παράβασης εκ µέρους του συµµετέχοντος οποιωνδήποτε δικαιωµάτων τρίτου. Οι 
συµµετέχοντες πρέπει να διασφαλίζουν ότι η συµµετοχή τους στο πλαίσιο του διαγωνισµού δεν 
παραβιάζει τα δικαιώµατα άλλων ή την κείµενη νοµοθεσία, ισχύοντες κανονισµούς, κώδικες, 
κανόνες κλπ.  

12. Η συµµετοχή στον ∆ιαγωνισµό σηµαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων 
συµµετοχής από τους συµµετέχοντες. Οι συµµετέχοντες όπου απαιτείται αναγνωρίζουν και 
αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο ∆ιαγωνισµός δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά 
λόγω προβληµάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, και η αποστολή δεδοµένων, καθώς 
και η δυνατότητα πρόσβασης µπορεί να τύχουν µεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως 
από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες 
είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη του ∆ιοργανωτή και του Εκτελούντος την 
Επεξεργασία. Ο ∆ιοργανωτής και ο Εκτελών την Επεξεργασία, δεν φέρουν καµία απολύτως 
ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου τους (όπως ενδεικτικά 
αλλά µη περιοριστικά λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήµατα, µη κάλυψη διαδικτύου, 
υπερφόρτωση διαδικτύου, διακοπή σύνδεσης µε το διαδίκτυο, µη αποστολή ή αποδοχή 
µηνυµάτων λόγω έλλειψης διαθέσιµου χώρου, µη σωστός τρόπος απάντησης) ή από τη σφαίρα 
ελέγχου κάθε τρίτου που θα µεταφέρει τα µηνύµατα καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή/και 
η λήψη των µηνυµάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.  

13. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά µε το ∆ιαγωνισµό οποιοσδήποτε 
συµµετέχων ή τρίτος µπορεί να επικοινωνήσει µε τον ∆ιοργανωτή στο internet@minoan.gr 

14. Οι παρόντες όροι διέπονται και συµπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά 
σχετικά µε το ∆ιαγωνισµό, που ενδέχεται να προκύψει στο µέλλον, υποβάλλεται στην 
αποκλειστική αρµοδιότητα των ∆ικαστηρίων της Αθήνας. 


