
Διαγωνισμός facebook 

Safety Driving Course 

 

Όροι Διαγωνισμού: 

Α. Αντικείμενο Διαγωνισμού  

1. Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΑΕΕΓΑ» και το διακριτικό 

τίτλο «ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ», με Α.Φ.Μ. 094040925 (Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά) (στο εξής η 

«Διοργανώτρια» που εδρεύει στη Λεωφόρο Συγγρού 193-195 & Χρ. Σμύρνης 2, Ν.Σμύρνη, 

διοργανώνει τη προωθητική ενέργεια – διαγωνισμό «ΜΙΝΕΤΤΑ DRIVE IN» σε συνεργασία με την 

εταιρία «RDC Informatics – ΑΦΟΙ ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ Ε.Ε.» (στο εξής διαχειριστές), που 

δραστηριοποιείται στην αγορά Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών και βρίσκεται επί της οδού 

Ηρούς 2 στην Αθήνα.  

Β. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό (στο εξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Χρήστης»). 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών και διαμένουν στην 

Ελλάδα και να διαθέτουν κατάλληλο δίπλωμα οδήγησης, ενώ αποκλείονται:  

α. οι εργαζόμενοι στην RDC Informatics και στην εταιρία με την επωνυμία Ευρωπαϊκή Ένωσις 

Α.Ε.Ε.Γ.Α – ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού  εξ αίματος ή εξ 

αγχιστείας, οι σύζυγοι τους και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. 

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε συμμετέχοντα στο διαγωνισμό είναι να διαθέτει ενεργό 

προσωπικό λογαριασμό στο Facebook, ο οποίος είναι σύμφωνος με όλους τους όρους χρήσης του 

Facebook και η λειτουργία του δεν έχει ανασταλεί για οποιονδήποτε λόγο. 

3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση των 

παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη. 

Γ. Διάρκεια διαγωνισμού 

1. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές από την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού, δηλαδή 

από ημερομηνία και ώρα ανάρτησης του σχετικού post έως και την ημερομηνία λήξης αυτού την 

22/11/2020 και ώρα 12:00 π.μ., τοπική ώρα Ελλάδας. Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού καμία 

συμμετοχή σε αυτόν δεν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μη πραγματοποιηθείσα.  

2. Μετά τη λήξη του διαγωνισμού και συγκεκριμένα τη 26/11/2020 και ώρα 13:00 θα διεξαχθεί η 

ηλεκτρονική κλήρωση για την απονομή των δώρων. 

3. Η Διοργανώτρια μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αναβάλει ή/και να 

μεταθέσει την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού, της κλήρωσης ή/και της διεξαγωγής 

των μαθημάτων, καθώς και να ακυρώσει τα ανωτέρω για λόγους ανωτέρας βίας .  

 

Δ. Τρόπος συμμετοχής 

1. Για να δηλώσουν συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι χρήστες θα πρέπει να μεταβούν στη σχετική 

δημοσίευση («Facebook Post») και να σχολιάσουν κάτω από την ανάρτηση (στη δημοσίευση). Με 

αυτόν τον τρόπο λαμβάνουν μέρος στην κλήρωση για να κερδίσουν τα δώρα που προβλέπονται.  



2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και στην κλήρωση ενεργοποιείται με την ενέργεια που 

αναφέρονται στην παράγραφο Δ1 και την ταυτόχρονη δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων 

του Διαγωνισμού, χωρίς καμία χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. 

3. Η Διοργανώτρια εταιρία και οι διαχειριστές της σελίδας διατηρούν  το δικαίωμα να διαγράψουν 

τα σχόλια οποιουδήποτε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να ακυρώσουν οποτεδήποτε τη 

συμμετοχή του ή να του απαγορεύσουν την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική 

τους ευχέρεια, καθ' οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ' όσον κρίνουν ότι η 

συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή 

αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.  

4. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει μία φορά με τα ίδια στοιχεία Facebook προφίλ 

(Facebook ID) κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Περισσότερες συμμετοχές με το ίδιο Facebook ID 

θα μετρήσουν σαν μία συμμετοχή στον Διαγωνισμό. 

5.  Ο συμμετέχων με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό παρέχει στην εταιρία την ανεπιφύλακτη 

άδεια και συγκατάθεση του για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, που τον αφορούν για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Διαγωνισμού. Η συμμετοχή στο 

Διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα τόσο για την 

καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία τον αφορούν σε αρχείο  που θα τηρείται 

από την εταιρία όσο και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

σχετικής Ελληνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

(ΕΕ)2016/679 και του Ν. 4624/2019, στο πλαίσιο της διενέργειας και του σκοπού του διαγωνισμού. 

Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η 

υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο και μόνο των σκοπών του συγκεκριμένου 

προγράμματος. Το αρχείο καταστρέφεται μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού εντός 3 ετών.  

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κάθε συμμετέχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα ενημέρωσης, 

πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής των προσωπικών δεδομένων καθώς και περιορισμού της 

επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που χορήγησε στην εταιρία στα πλαίσια του 

διαγωνισμού βάσει του ΓΚΠΔ 2016/679  μέσω γραπτού αιτήματος που θα απευθύνει στην εταιρία 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@minetta.gr.  

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες των 

νικητών στο site της ΜΙΝΕΤΤΑ, στα social media, σε οποιονδήποτε έντυπο ή μέσα μαζικής 

ενημέρωσης (ενδεικτικά  τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet έντυπα). Επίσης οι συμμετέχοντες στον 

διαγωνισμό, με την αποδοχή των όρων, συγκατατίθενται στη χρήση αρχείων προβολής (βίντεο, 

φωτογραφίες κλπ) και του ονόματος τους για διαφημιστικούς σκοπούς. Άρνηση των νικητών να 

συμμετάσχουν σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή ανακοίνωση του ονόματος τους νομιμοποιεί 

την εταιρία να αρνηθεί την χορήγηση του δώρου ή να το ανακαλέσει. 

 

Ε. Δώρα 

1.Τα δώρα που κληρώνονται στο Διαγωνισμό ορίζονται στο σχετικό Facebook Post. Ειδικότερα 

πρόκειται για 10 (δέκα) νικητές που θα κερδίσουν από ένα (1) μάθημα ασφαλούς οδήγησης στην 

σχολή ασφαλούς οδήγησης του Ιαβέρη, το οποίο μπορεί να παρακολουθήσει ο κάθε νικητής εντός 

του 2021, σε ημερομηνία που θα συμφωνήσει κατόπιν συνεννόησης με τη Σχολή.  

Πιο συγκεκριμένα, η Σχολή Ιαβέρης στοχεύει στην προσφορά άριστης προληπτικής θεωρητικής 

εκπαίδευσης της Συνείδησης των οδηγών στα θέματα Οδικής Συμπεριφοράς,  παρέχοντάς τους τη 
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δυνατότητα να διαπιστώσουν τις οδηγικές τους ικανότητες ή αδυναμίες σε πρακτικό επίπεδο αλλά 

κυρίως, να εμπεδώσουν την Άγνοιά τους επί του αντικειμένου και να αποκτήσουν "αμυντική" 

συμπεριφορά στους δρόμους. 

Οι εκπαιδευόμενοι αντιμετωπίζουν πραγματικές δυσκολίες αποφυγής εμποδίων-ατυχημάτων σε 

δύσκολο οδόστρωμα, βιώνοντας "εκ του ασφαλούς" γλιστρήματα και καταστάσεις, που στην 

πραγματικότητα οδηγούν σε δυστυχήματα.  

Μέσω αυτής της μεθόδου βλέπουν τις αδυναμίες τους, κατανοούν την δυσκολία άσκησης ελέγχου 

στα οχήματα τους, ακόμη και με πολύ χαμηλές ταχύτητες, με αποτέλεσμα να γίνονται λιγότερο 

επιθετικοί και περισσότερο προσεκτικοί, έχοντας στο μυαλό τους ότι οι ελληνικοί δρόμοι 

αποτελούν "εμπόλεμη ζώνη". 

Μετά από ένα τέτοιας φιλοσοφίας μάθημα, ο εκπαιδευόμενος γίνεται καλύτερος, δηλαδή πιο 

συνετός οδηγός, μειώνοντας κατά πολύ τις πιθανότητες να εμπλακεί σε τροχαίο "δυστύχημα".  

Το μάθημα περιλαμβάνει:  

 Σλάλομ  

 Αποφυγή οχήματος (τάρανδος) 

 Φρενάρισμα σε βρεγμένο οδόστρωμα (κατηφόρα και ανηφόρα) 

 Στροφή (φρενάρισμα) σε βρεγμένο οδόστρωμα (κατηφόρα και ανηφόρα) 

 «Αποφυγή» πεζού  

 Αντιμετώπιση μετωπικής σύγκρουσης  

 Ορθή εκμετάλλευση ωφέλιμου δρόμου 

 Σωστή προσέγγιση στροφών - επιβράδυνση – επιτάχυνση..  

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν σε κατάλληλες εγκαταστάσεις στην περιοχή της Αττικής. 
 

2. Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν 

ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. 

3. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για τα δώρα θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη 

είναι η συμμετοχή που πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά 

περιγράφονται στους παρόντες όρους. 

ΣΤ. Ηλεκτρονική Κλήρωση - Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού 

1. Κάθε συμμετοχή στο διαγωνισμό καταχωρείται αμέσως σε λίστα αποκτώντας ένα μοναδικό 

αριθμό στο σύστημα αυτόματης κλήρωσης, με τον οποίο και θα συμμετέχει. 

2. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν 10 νικητές και 10 επιλαχόντες.  

3. Οι νικητές, καθώς και οι επιλαχόντες, θα ανακοινωθούν με αναφορά του ονόματός τους (tagging) 

που θα περιλαμβάνεται σε δημοσίευση σχετικού σχόλιου με τα αποτελέσματα της κλήρωσης, κάτω 

από το σχετικό Post του διαγωνισμού. Οι νικητές θα ενημερωθούν επίσης και με απάντηση κάτω 

από το σχόλιο τους, όπου  θα αναφέρεται και η προτροπή να επικοινωνήσουν μέσω μηνύματος 

(messenger) το αργότερο έως και τις 3/12/2020 και ώρα 16:00, προκειμένου να ενημερωθούν για 

το δώρο τους.  

4. Εάν κάποιος από τους νικητές δεν επικοινωνήσουν μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στην 

παράγραφο ΣΤ/3, το δώρο θα δοθεί στον πρώτο επιλαχόντα, ο οποίος και θα ενημερωθεί με 

απάντηση κάτω από το σχόλιο του.  



Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από τον παρόντα διαγωνισμό, αρμόδια θα είναι τα 

δικαστήρια της Αθήνας. 

Όλοι οι συμμετέχοντες αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες 

Αναλυτικούς Όρους.  

 

Ρητή δήλωση-Συγκατάθεση- αποδοχή εκ μέρους των συμμετεχόντων. 

Όλοι οι συμμετέχοντες αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους  Αναλυτικούς Όρους .  

 

 

 

 

 

 


