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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΚΑΙ  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΤΟΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «TERA ΣΕ ΟΛΑ» 
 
1. Η εταιρεία GOLDENSTEP SHIPPING Ε.Π.Ε.  (εφεξής, η Διοργανώτρια) που εδρεύει 
στην  οδό Δ.  Γούναρη αρ.  2, Πειραιάς,  διοργανώνει  ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου 
(Internet)  την  παρούσα  προωθητική  ενέργεια  με  τίτλο  TERA  ΣΕ  ΟΛΑ  (εφεξής,  ο 
Διαγωνισμός). 
 
2.  Διάρκεια: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί το χρονικό διάστημα από 25/08/2018 έως 
και  30/09/2018,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στους  παρόντες  όρους  και 
προϋποθέσεις. 
 
3. Αντικείμενο: Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η πρόσκληση σε οποιονδήποτε 
ενδιαφερόμενο να υποδείξει την ύπαρξη άλλου πλην του ταχυπλόου TERA JET  HSC 
επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου ( ΙΜΟ 9179660) μέχρι την 30/09/2018 το οποίο 
να εκτελεί δρομολόγιο (‐α) από Ραφήνα προς Κυκλάδες (Άνδρο ή/ και Τήνο ή/ και 
Μύκονο  ή/  και  Πάρο  ή/και  Νάξο)  και  να  συγκεντρώνει  σωρευτικά  τις  ακόλουθες 
πέντε προϋποθέσεις‐  κριτήρια,  οπότε  και  θα αποδεικνύεται  ότι  το  TERA  JET  (ΙΜΟ 
9179660) δεν είναι το μοναδικό High Speed Code επιβατικό οχηματαγωγό ταχύπλοο 
πλοίο  στην  ανωτέρω  δρομολογιακή  γραμμή  (εφεξής,  η  γραμμή)  που  να 
συγκεντρώνει σωρευτικά τις εν λόγω προϋποθέσεις‐ κριτήρια: 

i. Μήκος/ πλάτος: Ο συμμετέχων  καλείται  να υποδείξει  ότι  υφίσταται  πλοίο 
στη  γραμμή  και  να  το  κατονομάσει  μεγαλύτερο  των  145  μέτρων  σε  ολικό 
μήκος. 

ii. Ταχύτητα:  Ο  συμμετέχων  καλείται  να  υποδείξει  ότι  υφίσταται  πλοίο  στη 
γραμμή  και  να  το  κατονομάσει  με  τουρμπίνες  αεροπλάνου  που  να 
επιτυγχάνει πραγματική μέγιστη  ταχύτητα άνω των 40 κόμβων την ώρα ή/ 
και  υπηρεσιακή  ταχύτητα  άνω  των  35  κόμβων/  ώρα  (πραγματική  μέγιστη 
ταχύτητα του TERA JET 40 κόμβοι την ώρα. Υπηρεσιακή ταχύτητα TERA JET 
35 κόμβοι ώρα).  

iii. Ποιότητα  ταξιδιού:  Ο  συμμετέχων  καλείται  να  υποδείξει  ότι  υφίσταται 
πλοίο  στη  γραμμή    και  να  το  κατονομάσει  με  καλύτερη ποιότητα  ταξιδιού  
και συμπεριφορά στα μελτέμια ( καλοτάξιδο) λόγω των προσόντων του TERA 
JET  σε  συνδυασμό  και  με  την  τεχνολογία  σταθεροποίησης  από  αυτή  του 
TERA JET. 

iv. Άνεση  ταξιδιού:  Ο  συμμετέχων  καλείται  να  υποδείξει  ότι  υφίσταται  πλοίο 
στη  γραμμή  και  να  το  κατονομάσει  που  παρέχει  καλύτερη  άνεση  ταξιδιού 
από  το  TERA  JET,  με  κριτήριο  α)  την  ποιότητα  των  καθισμάτων  και  την 
απόσταση  ανάμεσα  τους,  β)  την  ύπαρξη  585  πλήρως  ανακλινόμενων 
καθισμάτων,  γ)  συνολικός  χώρος  σε  τετραγωνικά  μέτρα  (m2)  ανά  επιβάτη 
και κάθισμα  

v. Πολυτέλεια: Ο συμμετέχων  καλείται  να υποδείξει  ότι  υφίσταται πλοίο στη 
γραμμή   και να το κατονομάσει με μεγαλύτερη πολυτέλεια σε σχέση με το 
TERA  JET  με  κριτήριο  τις  επιπλέον  θέσεις  στο  μπαρ  και  την  ύπαρξη 
κυλιόμενων σκαλών (το TERA JET διαθέτει σαλόνια και μπαρ 400 θέσεων για 
όλους τους επιβάτες και κυλιόμενες σκάλες).  
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4.  Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  όσοι  είναι  μόνιμοι  κάτοικοι  Ελλάδος  κατά  την 
ημερομηνία  συμμετοχής  τους  στον  διαγωνισμό  και  είναι  18  ετών  και  άνω.  Δεν 
έχουν  δικαίωμα  συμμετοχής  οι  εργαζόμενοι  στην  Διοργανώτρια  και  τις 
συνδεδεμένες με αυτήν, όσοι διατηρούν οποιαδήποτε επαγγελματική συνεργασία 
με τη Διοργανώτρια ή συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, καθώς και οι σύζυγοι και οι 
συγγενείς των ανωτέρω έως δευτέρου βαθμού. Σε περίπτωση που δεν συντρέχουν 
οι  ανωτέρω  προϋποθέσεις  συμμετοχής  η  Διοργανώτρια  δύναται  να  ακυρώσει  τη 
συμμετοχή σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού, ακόμα και κατά την απονομή 
του επάθλου στο νικητή. 
 
5.  Τρόπος‐  διαδικασία  συμμετοχής:  Η  συμμετοχή  γίνεται  αποκλειστικά  μέσω 
ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου,  με  τον  κάθε  συμμετέχοντα  να  αποστέλλει  μέσω  της 
ηλεκτρονικής του διεύθυνσης (e‐mail) στο email contest@seajets.gr τις απαντήσεις 
και  τα στοιχεία  (συνοδευτικό αποδεικτικό υλικό) που  τεκμηριώνουν  την πλήρωση 
σωρευτικά των ανωτέρω πέντε προϋποθέσεων‐ κριτηρίων. Οι απαντήσεις θα πρέπει 
να στέλνονται στο σώμα του email και όχι ως επισυναπτόμενα αρχεία, το δε τυχόν 
συνοδευτικό  αποδεικτικό  υλικό  μπορεί  να  επισυνάπτεται  σε  αρχεία.  Κάθε 
συμμετέχων  αναφέρει  στο  ηλεκτρονικό  του  μήνυμα    ονοματεπώνυμο,  κινητό 
τηλέφωνο και ηλικία. Περαιτέρω, κάθε συμμετέχων δηλώνει  και  εγγυάται ότι όλα 
τα υποβληθέντα προσωπικά του στοιχεία είναι αληθή και ακριβή. 
 
Η  συμμετοχή  στο  Διαγωνισμό  προϋποθέτει  πρόσβαση  των  ενδιαφερομένων  στο 
διαδίκτυο  με  δικά  τους  τεχνικά  μέσα.  Η  Διοργανώτρια  δεν  αναλαμβάνει  καμία 
υποχρέωση  αναφορικά  με  την  εξασφάλιση,  την  υποβοήθηση  της  πρόσβασης  σε 
χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. 
Η  Διοργανώτρια  θεωρεί  ότι  κάθε  συμμετέχων  είναι  κάτοχος  και  έχει  τον 
αποκλειστικό  έλεγχο  της  διεύθυνσης  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  που  δηλώνει. 
Επιπλέον η Διοργανώτρια δηλώνει ρητώς ότι δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που 
για  οποιοδήποτε  τεχνικό  λόγο  είναι  αδύνατη  ή  καθυστερεί  η  λήψη  του 
ηλεκτρονικού  μηνύματος  για  οποιαδήποτε  αιτία.  Περαιτέρω,  η  Διοργανώτρια  δεν 
ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων εκ των άνω αιτιών.  
 
Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές, που έχουν λάβει χώρα εντός της διάρκειας του 
Διαγωνισμού  και  στις  οποίες  οι  συμμετέχοντες  έχουν  τηρήσει  τη  διαδικασία 
συμμετοχής που περιγράφεται ανωτέρω, σε συνδυασμό με την πλήρωση όλων των 
παρόντων  όρων.  Η  Διοργανώτρια  δεν  φέρει  καμία  ευθύνη  σε  περίπτωση 
λανθασμένης  καταχώρησης  στοιχείων  ή  καταχώρησης  αναληθών  ή/και  ψευδών 
στοιχείων.  Η  Διοργανώτρια  έχει  δικαίωμα  να  ζητήσει  την  επιβεβαίωση  των 
στοιχείων που δήλωσε κάποιος συμμετέχων. 
 
Δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια θα διατηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού 
όλα τα αποστελλόμενα από τους συμμετέχοντες e‐mail, καταγράφοντας συγχρόνως 
τη  συγκεκριμένη  ημερομηνία  και  χρονική  στιγμή  (ώρα  και  δευτερόλεπτο) 
αποστολής τους, καθώς και την διεύθυνση e‐mail μέσω της οποίας έχουν αποσταλεί 
τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου.  
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Για  τη  συμμετοχή  στο  Διαγωνισμό  δεν  απαιτείται  αγορά  προϊόντων  ή/και 
υπηρεσιών (ακτοπλοϊκά εισιτήρια) της Διοργανώτριας. 
 
6.  Κάθε  συμμετέχων  στο  Διαγωνισμό  οφείλει  να  ενεργεί  νόμιμα  και  μέσα  στα 
πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, και σε περίπτωση που παραβιάζει ή 
υπάρχουν  υπόνοιες  ότι  επιχειρεί  να  παραβιάσει  τους  παρόντες  όρους,  το  δίκτυο, 
σύστημα ή ιστότοπο της Διοργανώτριας ή προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια 
που  περιέχει  δόλο  όσον  αφορά  στη  συμμετοχή  στον  Διαγωνισμό  αποβάλλεται 
άμεσα  από  αυτόν  από  την  Διοργανώτρια,  η  οποία  δικαιούται  να  προβεί  σε  κάθε 
νόμιμη και πρόσφορη ενέργεια.  
 
7.  Νικητής‐  Έπαθλο:  Νικητής  και  δικαιούχος  του  επάθλου  των  εκατό  χιλιάδων 
(100.000) ευρώ αναδεικνύεται όποιος συμμετέχων πρώτος αποστείλει ηλεκτρονικό 
μήνυμα ως ανωτέρω, όπου και θα υποδεικνύει  την ύπαρξη άλλου πλην  του TERA 
JET  επιβατηγού  οχηματαγωγού  ταχυπλόου  πλοίου  High  Speed  Code  το  οποίο  να 
εκτελεί  δρομολόγιο  (‐α)  από  Ραφήνα  προς  Κυκλάδες  (Άνδρο  ή/  και  Τήνο  ή/  και 
Μύκονο ή/ και Πάρο ή/και Νάξο) και να συγκεντρώνει σωρευτικά τις ως άνω πέντε 
προϋποθέσεις‐  κριτήρια.  Σε  περίπτωση  ταυτόχρονης  (ίδιο  λεπτό)  αποστολής 
απαντήσεων  που  αποδεικνύουν  τα  ανωτέρω  κριτήρια  το  έπαθλο  διανέμεται 
ισόποσα με βάση τον αριθμό των νικητών. Ο νικητής θα ειδοποιηθεί με αποστολή 
e‐mail  στην  διεύθυνση  που  αντιστοιχεί  στην  διεύθυνση  του  e‐mail  με  το  οποίο 
έλαβε  μέρος  στον  Διαγωνισμό  όπου  και  θα  του  ζητηθούν  περαιτέρω  στοιχεία 
επικοινωνίας,  η  προσκόμιση  ΑΔΤ  ή  διαβατηρίου  και  αριθμός  τραπεζικού 
λογαριασμό  σε  ελληνικό  πιστωτικό  ίδρυμα  για  να  προχωρήσει  η  καταβολή  του 
ποσού των 100.000 ευρώ. Ο νικητής υποχρεούται να ανταποκριθεί μέσα σε χρονικό 
διάστημα 30 εργάσιμων ημερών από την ανωτέρω ενημέρωση. Εάν δεν παράσχει 
τα  πλήρη  στοιχεία  εντός  30  εργάσιμων  ημερών  από  την  ενημέρωσή  του  ή 
διαπιστωθεί  ότι  δεν  συνέτρεχαν  οι  κατάλληλες  προϋποθέσεις  συμμετοχής  του, 
χάνει  το  σχετικό  δικαίωμα,  οπότε  και  η  Διοργανώτρια  απαλλάσσεται  από  κάθε 
υποχρέωση απέναντι στον νικητή. 
 
8.  Ανακοίνωση Νικητή:  Το  όνομα  του Νικητή  (νικητών)    θα  ανακοινωθεί  την  31η 
Οκτωβρίου 2018 στον  Ιστότοπο της Διοργανώτριας www.seajets.gr και στη σελίδα 
της  στο  facebook  www.facebook.com/Seajets.  Όλοι  οι  συμμετέχοντες  στο 
Διαγωνισμό  παρέχουν  ρητά  και  ανεπιφύλακτα  τη  συγκατάθεση  τους  και 
εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια για την παρουσίαση και χρήση του Διαγωνισμού 
γενικά  ή/και  των  αποτελεσμάτων  του  μέσω  ραδιοφώνου,  τηλεόρασης  καθώς  και 
μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου. Στο πλαίσιο αυτό, 
η Διοργανώτρια έχει  το δικαίωμα να  χρησιμοποιήσει  και δημοσιεύσει  τα στοιχεία 
του  Νικητή  (ονοματεπώνυμο,  φωτογραφίες  και  βίντεο)  και  ενδεχομένως  να 
χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον Διαγωνισμό 
και  την  απονομή  του  επάθλου,  η  δε  συμμετοχή  στον  Διαγωνισμό  παρέχει 
αυτομάτως, αυτοδικαίως  και άνευ  χρηματικού ανταλλάγματος ή αποζημίωσης,  τη 
συναίνεση  του  συμμετέχοντα  για  όλες  τις  ανωτέρω  ενέργειες  και  αποτελεί 
αυτοδίκαιη αναποζημίωτη εκχώρηση από τον συμμετέχοντα προς την Διοργανώτρια 
όλων των αναγκαίων δικαιωμάτων στα πλαίσια του Διαγωνισμού. 
 



4 
 

9.  Περιορισμός  ευθύνης:  Η  Διοργανώτρια  διατηρεί  το  δικαίωμα  χωρίς  να  φέρει 
οποιαδήποτε  ευθύνη  έναντι  τρίτων  και  έναντι  όσων  έχουν  ήδη συμμετάσχει  στον 
Διαγωνισμό  (α)  να  αναστείλει  προσωρινά  ή  να  ματαιώσει  τον  Διαγωνισμό,  χωρίς 
ειδοποίηση  για  λόγους  δημοσίου  συμφέροντος  ή  ανωτέρας  βίας  ή/  και  για 
οποιοδήποτε λόγο και (β) να τροποποιήσει τους παρόντες όρους με τον ίδιο τρόπο, 
κατά  τη  διακριτική  της  ευχέρεια,  κάθε  τροποποίηση  δε,  θα  αναρτάται  στον 
Ιστότοπο, με τον ίδιο τρόπο που αναρτώνται και οι παρόντες όροι.  
 
Η  Διοργανώτρια  δεν  φέρει  καμία  ευθύνη  ποινικής  ή  αστικής  φύσεως  προς  τους 
συμμετέχοντες,  για  οποιαδήποτε  βλάβη  ήθελε  προκληθεί  σε  αυτούς  άμεσα  ή 
έμμεσα  με  αφορμή  τον  Διαγωνισμό.  Η  ευθύνη  της  Διοργανώτριας  περιορίζεται 
αποκλειστικά  και  μόνο  στην  ομαλή  διεξαγωγή  του  Διαγωνισμού  και  στη  διάθεση 
του  επάθλου  στον  (τυχόν)  Νικητή.  Μετά  τη  λήξη  του  Διαγωνισμού  κατά  τους 
παρόντες όρους, κάθε υποχρέωσή της παύει να υφίσταται. 
 
10. Κανένας συμμετέχων δεν έχει, ούτε αποκτά κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω 
στα  σήματα,  ονόματα,  ενδείξεις  εμβλήματα  και  λοιπά  διακριτικά  της 
Διοργανώτριας, ιδίως αναφορικά με τον Διαγωνισμό, η δε αποδοχή των παρόντων 
όρων  συνεπάγεται  την  παραίτηση  του  συμμετέχοντος  από  κάθε  σχετική  αξίωση 
έναντι αυτών. 
 
11. Προσωπικά δεδομένα: 
Κατά  το  στάδιο  συμμετοχής  στον  Διαγωνισμό  τα  μόνα  στοιχεία  που  απαιτούνται 
είναι υποχρεωτικά: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ηλικία και διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου.  Με  την  συμμετοχή  του  στον  Διαγωνισμό  ο  κάθε  συμμετέχων 
συγκατατίθεται  όπως  τα  προσωπικά  του  στοιχεία  χρησιμοποιηθούν  από  την 
Διοργανώτρια  αυστηρά  και  μόνο  για  σκοπούς  συμμετοχής  στον  συγκεκριμένο 
διαγωνισμό.  Με  τη  συμμετοχή  του  στον  Διαγωνισμό  κάθε  συμμετέχων  δηλώνει 
ρητά  και  αποδέχεται  όπως  τα  προσωπικά  του  στοιχεία  συλλεχθούν  και 
χρησιμοποιηθούν  από  τη  Διοργανώτρια  για  την  επεξεργασία  τους  μέσω 
αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων είτε από την ίδια είτε μέσω 
οιωνδήποτε  άλλων  προσώπων  διορίσει  αυτή  για  τη  διενέργεια  της  ως  άνω 
επεξεργασίας  κατ'  εντολή  και  για  λογαριασμό  της  στα  πλαίσια  του  παρόντος.  Τα 
προσωπικά στοιχεία  των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό,  υπό  την  ιδιότητά  τους 
αυτή, θα διατηρηθούν από τη Διοργανώτρια και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά 
και  μόνο  για  τους  σκοπούς  του  Διαγωνισμού.  Σε  κάθε  περίπτωση,  τα  προσωπικά 
στοιχεία  των  συμμετεχόντων  θα  τηρούνται  σύμφωνα  με  το  Ν.2472/1997,  όπως 
ισχύει,  το  Ν.  2774/1999  και  τις  Αποφάσεις  και  Οδηγίες  της  Αρχής  Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού  Χαρακτήρα  και  τον  Γενικό  Κανονισμό  για  την Προστασία 
των  Προσωπικών  Δεδομένων  ‐  Κανονισμός  (ΕΕ)  2016/679  του  Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου  (GDPR)  και  θα  καταστραφούν  έξι  μήνες  μετά  τη  λήξη  του 
Διαγωνισμού  πλην  του  ονοματεπωνύμου  και  των  στοιχείων  του  Νικητή  του 
επάθλου. 
 
Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 11 
έως  13  του  Ν.  2472/1997,  να  προβούν  οποτεδήποτε  και  χωρίς  επιβάρυνση  στην 
επιβεβαίωση,  τροποποίηση  ή  διόρθωση,  περιορισμό  ή  και  διαγραφή  όλων  των 
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προσωπικών  στοιχείων  τους  που  τηρούνται  στο  αρχείο  κατά  τους  όρους  του  Ν. 
2472/1997 και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 
(GDPR)  όπως  ισχύει  επικοινωνώντας  με  την  εταιρεία.  Η  Διοργανώτρια  δηλώνει 
ρητώς  και  δεσμεύεται  ότι  ακολουθεί  την  αρχή  επεξεργασίας  των  ελάχιστων 
προσωπικών  δεδομένων  και  τα  άνω  δεδομένα  που  συλλέγονται,  επεξεργάζονται 
αποκλειστικά  και  μόνο  για  τους  σκοπούς  του  παρόντος Διαγωνισμού. Περαιτέρω, 
δηλώνει  ότι  έχει  λάβει  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα,  τεχνικά,  οργανωτικά,  νομικά 
προκειμένου  να  διασφαλίσει  την  προστασία  των  δεδομένων  αυτών.  Η 
Διοργανώτρια  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  τροποποιεί  ή  μεταβάλλει  την  πολιτική 
απορρήτου  και  της  προστασίας  προσωπικών  δεδομένων  ως  απαιτείται  για  να 
συμμορφώνεται  με  τις  εκάστοτε  εφαρμοζόμενες  νομικές  και  κανονιστικές 
υποχρεώσεις  με  ανακοίνωση  της  σχετικής  τροποποίησης  και  ενημέρωσης  στην 
ιστοσελίδα  www.seajets.gr.  Για  περαιτέρω   διευκρινίσεις  ή  πληροφορίες  όσον 
αφορά  την πολιτική  της  εταιρεία μας σχετικά  με  την προστασία  των προσωπικών 
δεδομένων  οι  συμμετέχοντες  μπορούν  να  επικοινωνήσουν  με  την  Εταιρεία  είτε 
τηλεφωνικώς  στο  2104121001  ή  στο  6936640314  (Όνομα  Υπεύθυνου  Δημήτριος 
Μακρής ), είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dpo@seajets.gr 
 
12.  Για  οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με  τον Διαγωνισμό αποκλειστικά 
αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. 
 
13.  Οι  όροι  του  Διαγωνισμού  έχουν  αναρτηθεί  στον  ιστότοπο 
www.seajets.gr/teraseola . Συμμετέχοντες που επιθυμούν διευκρινήσεις σχετικά με 
τους  όρους  του  Διαγωνισμού  μπορούν  να  απευθύνονται  στην  Διοργανώτρια 
αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση contest@seajets.gr. 
 
14.  Η  συμμετοχή  στον  Διαγωνισμό  προϋποθέτει  και  συνεπάγεται  τη  ρητή  και 
ανεπιφύλακτη  αποδοχή  όλων  των  όρων  του  Διαγωνισμού  αρχικών  και 
συμπληρωματικών ή τροποποιητικών. 
 
Η  αποστολή  ηλεκτρονικού  μηνύματος  στο  email  contest@seajets.gr  και  η 

συμμετοχή  στον  Διαγωνισμό  συνεπάγεται  την  πλήρη  και  ανεπιφύλακτη  αποδοχή 

των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.  

 

 


