Όροι και προϋποθέσεις του Διαγωνισμού
“BEAT THE BOMB”

H εταιρεία με την επωνυμία «SFERA RADIO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» και το
διακριτικό τίτλο «SFERA RADIO AE» (εφεξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στους Αγίους
Αναργύρους Αττικής, οδός Νικολάου Πλαστήρα αριθ. 172, και εκπροσωπείται νόμιμα,
οργανώνει τον διαγωνισμό «BEAT THE BOMB» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»). Ο Διαγωνισμός θα
διεξάγεται καθημερινά μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού Sfera 102.2 (εφεξής ο «Σταθμός») με
τους ακόλουθους ειδικότερους όρους:
1. Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει οποιοσδήποτε ακροατής
του Σταθμού είναι άνω των 18 ετών, διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα και έχει δικαιοπρακτική
ικανότητα, κατόπιν προηγούμενης αποδοχής των παρόντων όρων συμμέτοχης. Αποκλείονται
της συμμέτοχης στο Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι στον Σταθμό, και σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις
με αυτόν, οι εν γένει συγγενείς αυτών έως και β’ βαθμού καθώς και οι σύζυγοι αυτών. Η
Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των συμμετεχόντων και
δύναται να αποκλείσει οποιονδήποτε για παραποίηση της διαδικασίας συμμέτοχης που δεν
είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού,
κάθε ακροατής έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό μόνο μία (1) φορά.
2. Διάρκεια: Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται για το χρονικό διάστημα από την
Τρίτη 01/03/2022 έως την Δευτέρα 28/03/2022, καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή.
Ρητώς αναφέρεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα κατά την διάρκεια του
Διαγωνισμού να μεταβάλλει τις ημέρες του Διαγωνισμού, και να το ανακοινώσει με κάθε
πρόσφορο τρόπο, όπως με τροποποίηση των παρόντων όρων του Διαγωνισμού ή/και την
εκφώνηση των τροποποιήσεων από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς του Σταθμού.
3. Περιγραφή του Διαγωνισμού:
3.1. Οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί του Σταθμού από την πρωινή καθημερινή εκπομπή (07:00 –
10:00) με παραγωγούς τους Γρηγόρη Αρναούτογλου, Γιώργο Λιανό, Νάνσυ Αντωνίου και
Παναγή Τζωρτζάτο, προτρέπουν καθημερινά τους ακροατές, κατά τη διάρκεια της ζωντανής
ραδιοφωνικής εκπομπής τους, να καλέσουν στον τηλεφωνικό αριθμό της εκπομπής
2117007931, προκειμένου να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό. Οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί
κάθε μέρα του Διαγωνισμού θα ανακοινώνουν τον ακροατή που θα συμμετάσχει στον
Διαγωνισμό, σύμφωνα με την σειρά κατάταξης της τηλεφωνικής του κλήσης.
3.2. Ο ακροατής που θα επιλεγεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό παίζει με μία «βόμβα».
Συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια της τηλεφωνικής του κλήσης ακούγεται ένας ηχητικό (tik/tok
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– ρολόι), και παράλληλα πάνω στο ηχητικό (tik/tok – ρολόι) ακούγονται διάφορα χρηματικά
ποσά, τα οποία αυξάνονται τυχαία (πχ. ενδεικτικά 5 ευρώ, 10 ευρώ, 20 ευρώ, 50 ευρώ κλπ).
Μετά τη πάροδο κάποιου χρονικού διαστήματος, το ηχητικό (tik/tok – ρολόι) τελειώνει και
ακούγεται ο ήχος της «βόμβας». Ο συμμετέχων ακροατής πρέπει να πει τη λέξη στοπ (stop) πριν
ακουστεί ο ήχος της «βόμβας» ώστε να κερδίσει το χρηματικό ποσό που έχει ακουστεί από το
ηχητικό (tik/tok – ρολόι). Αν τα καταφέρει και πει τη λέξη στοπ (stop) πριν ακουστεί ο ήχος της
«βόμβας» καθίσταται νικητής του Διαγωνισμού για την ημέρα που πραγματοποιήθηκε η
τηλεφωνική κλήση (εφεξής «Νικητής») και κερδίζει το χρηματικό ποσό που έχει ακουστεί από
το ηχητικό (tik/tok – ρολόι) (εφεξής «Έπαθλο»). Εάν δεν πει στοπ (stop) πριν ακουστεί ο ήχος
της «βόμβας», και ακουστεί η «βόμβα», χάνει το χρηματικό ποσό της ημέρας.
4.1. Ο Νικητής θα ενημερωθεί από τη Διοργανώτρια για τη διαδικασία απόδοσης του Επάθλου
και θα του ζητηθούν τα πλήρη στοιχεία του και ο τραπεζικός λογαριασμός που τηρεί ο Νικητής
σε τραπεζικό ίδρυμα στην Ελλάδα. Ειδικότερα, η Διοργανώτρια στέλνει στον Νικητή email στη
δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, με το οποίο του ζητά να στείλει στο email
της Διοργανώτριας τα πλήρη στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού για να του εμβάσει το
Έπαθλο, καθώς και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα για την ταυτοποίηση των στοιχείων του. Η
Διοργανώτρια μπορεί να ζητήσει κάθε επιπλέον στοιχείο που τυχόν κρίνει απαραίτητο για την
ταυτοποίηση του Νικητή. Ο Νικητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη αλήθεια, ακρίβεια και
ορθότητα των δεδομένων που υποβάλλει στη Διοργανώτρια. Εάν από τα στοιχεία αυτά δεν
ταυτοποιείται ο Νικητής, τότε η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση πληρωμής
του Επάθλου σε αυτόν. Η πληρωμή γίνεται μόνο με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, που
τηρεί ο Νικητής σε τραπεζικό ίδρυμα στην Ελλάδα και το οποίο έχει υποδείξει στη
Διοργανώτρια κατά τα ανωτέρω. Η Διοργανώτρια δεν φέρει απολύτως ουδεμία ευθύνη
αναφορικά με το Έπαθλο πέραν της απόδοσής του στον Νικητή σύμφωνα με τους παρόντες
όρους και προϋποθέσεις.
4.2. Αποκλειστικός υπεύθυνος για την κάλυψη των πάσης φύσεως τελών, εξόδων, φόρων του
Επάθλου είναι ο Νικητής.
4.3. Το Έπαθλο είναι προσωπικό, χρηματικό και θα κατατίθεται σε προσωπικό τραπεζικό
λογαριασμό του Νικητή που ο ίδιος θα υποδείξει. Δεν μεταβιβάζεται, δεν ανταλλάσσεται με
άλλα δώρα και δεν μεταφέρεται χρονικά. Στην περίπτωση μη παραλαβής του κατά τα ανωτέρω,
το Έπαθλο χάνεται, και η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη
4.4. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, ή αδυναμία
απονομής του Επάθλου εξαιτίας τοπικών αργιών και εορτών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν
την απονομή ή την κάρπωση του Επάθλου. Επίσης, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε
περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν για
λόγους ανωτέρας βίας, εμφυλίου πολέμου ή διαμάχης, εχθροπραξιών, ενεργειών εξωτερικού

2

εχθρού, εισβολής, πολέμου, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε
άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της.
4.5. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε σωματική ή άλλου είδους βλάβη
προκληθεί στον Νικητή ή σε οποιοδήποτε άλλο από την χρήση του Επάθλου. Κάθε επιπλέον
έξοδο πέραν αυτών που ορίζονται από τον διαγωνισμό και συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω
περιγραφή του Δώρου βαραίνει αποκλειστικά το Νικητή και σε καμία περίπτωση τη
Διοργανώτρια.
5.1. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό ο συμμετέχων δηλώνει ότι παρέχει τη συναίνεσή του
κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(GDPR) 2016/679, των ν. 4624/2019, 2472/1997 και 3471/2006, όπως ισχύουν, για την τήρηση
σε αρχείο των προσωπικών του δεδομένων επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική
διεύθυνση ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας) και για την επεξεργασία τους προς το σκοπό
διεξαγωγής του Διαγωνισμού και ενημέρωσης/επικοινωνίας μαζί του εφόσον ανακηρυχθεί
νικητής. Οι συμμετέχοντες, εφόσον ανακηρυχθούν νικητές, παρέχουν τη ρητή συναίνεσή τους
στη χρήση των στοιχείων τους προς το σκοπό διαφήμισης και εμπορικής προώθησης της
Διοργανώτριας ή/και του Σταθμού. Η Διοργανώτρια ορίζει τον χρόνο τήρησης του αρχείου
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αρχής του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης που
επιβάλλει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR)
2016/679 και οι προβλέψεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας για το χρόνο τήρησης αρχείων.
Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους αναφορικά με την επεξεργασία των
προσωπικών τους δεδομένων και δη πρόσβασης, ενημέρωσης, διόρθωσης, διαγραφής,
περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, ανάκλησης συγκατάθεσης και υποβολής
καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με την
εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και δικαιούνται να
ζητήσουν οποτεδήποτε την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους από το
τηρούμενο αρχείο και διακοπή οποιασδήποτε επικοινωνίας μαζί τους, αποστέλλοντας γραπτή
αίτησή τους στην Διοργανώτρια.
5.2. Οι συμμετέχοντες, με την παροχή των όποιων προσωπικών τους στοιχείων, συναινούν
ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για τον Διαγωνισμό ή/και την κλήρωση από τη
Διοργανώτρια, διά αυτοματοποιημένων ή όχι μέσων, είτε από την ίδια τη Διοργανώτρια είτε
μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου, που μπορεί να διορίσει η Διοργανώτρια κατ’ εντολή και
για λογαριασμό της, για τις ανάγκες και κατά το χρόνο διενέργειας και ολοκλήρωσης του
Διαγωνισμού. Παράλληλα, η αποδοχή του Έπαθλου από το Νικητή αποτελεί και παροχή
συναίνεσης και έγκρισης προς τη Διοργανώτρια για χρήση των προσωπικών του στοιχείων,
καθώς και των οποιωνδήποτε αρχείων που τυχόν δημιουργήθηκαν ή σχηματίσθηκαν κατά τη
διάρκεια του Διαγωνισμού ή της παραλαβής του Επάθλου του, προς το σκοπό της
δημοσιοποίησης του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του. Ειδικότερα, ο Νικητής του
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Διαγωνισμού δια του παρόντος αποδέχεται ρητώς ότι όπου και όταν απαιτηθεί θα συμμετέχει,
χωρίς καμία οικονομική ή άλλου είδους απαίτηση στη διαφημιστική προβολή και
δημοσιοποίηση με κάθε πρόσφορα μέσο κάθε γεγονότος σχετικού με το Διαγωνισμό. Προς το
σκοπό αυτό αυτομάτως με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, αποδέχεται ρητά και συναινεί
ανεπιφύλακτα να χρησιμοποιηθεί το όνομα, επώνυμο και πατρώνυμό του για διαφημιστικούς
σκοπούς με οποιοδήποτε τρόπο διαφημίσεως, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί του και
χωρίς οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους του.
5.3. Οι καθημερινές κλήσεις των ακροατών θα γίνονται κατά τη διάρκεια της πρωινής
καθημερινής εκπομπής (07:00 – 10:00) με παραγωγούς τους Γρηγόρη Αρναούτογλου, Γιώργο
Λιανό, Νάνσυ Αντωνίου και Παναγή Τζωρτζάτο. Κάθε κλήση, κατόπιν ενημέρωσης και λήψης της
συναίνεσης του συμμετέχοντα, καταγράφεται. Η Διοργανώτρια, εφόσον ενημερώσει και λάβει
τη ρητή συναίνεση των συμμετεχόντων, διατηρεί αρχείο καταγεγραμμένων κλήσεων με τους
συμμετέχοντες, με τρόπο που διασφαλίζεται η ανωνυμία τους, προς το σκοπό διαφήμισης και
εμπορικής προώθησης της Διοργανώτριας ή/και του Σταθμού. Η Διοργανώτρια ορίζει τον χρόνο
τήρησης του αρχείου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αρχής του περιορισμού της περιόδου
αποθήκευσης που επιβάλλει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα (GDPR) 2016/679 και οι προβλέψεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας για το χρόνο
τήρησης αρχείων. Η Διοργανώτρια ενημερώνει τους συμμετέχοντες ότι θα αναπαράγει κατά τη
διάρκεια της ζωντανής ροής του προγράμματος του Σταθμού όλες ή μέρος των κλήσεων που
κάνουν οι παραγωγοί προς τους συμμετέχοντες, εφόσον οι συμμετέχοντες έχουν δώσει τη ρητή
συγκατάθεση τους προς τούτο. Εφόσον ο καλούμενος δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να συμμετάσχει,
τότε διαγράφεται οριστικά η κλήση από το αρχείο. Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή στο
Διαγωνισμό καλούμενου που δηλώνει ότι επιθυμεί να συμμετάσχει αλλά δεν επιθυμεί να
αναπαραχθεί η κλήση του κατά τη διάρκεια της ζωντανής ροής του προγράμματος του Σταθμού.
6. Ρητά διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει κατά την
κρίση της σε τροποποιήσεις των όρων του Διαγωνισμού και να τις ανακοινώνει στην ιστοσελίδα
της ή/και σε οποιοδήποτε έντυπο ή μέσο μαζικής ενημέρωσης αυτή επιθυμεί καθώς και να
προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού με το Διαγωνισμό γεγονότος, όπως
ενδεικτικά της παραλαβής των δώρων κ.τ.λ..
7. Οι παρόντες όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό αποτελούν το σύνολο των όρων διεξαγωγής
αυτού και βρίσκονται αναρτημένοι στην σελίδα του Sfera 102,2. Για τυχόν διευκρινίσεις ή και
πληροφορίες αναφορικά με τον Διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί με
την Διοργανώτρια στον τηλεφωνικό αριθμό 211-7007900. Ακόμα, για την διασφάλιση του
ορθού και αδιάβλητου της διαδικασίας, οι όροι του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στο
συμβολαιογραφικό γραφείο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Δημήτριο Κωφόπουλο. Σόλωνος
35, 3ος Όροφος, Αθήνα – Κολωνάκι Αττικής, Τ.Κ. 10671, Τηλ. 2103625596, Fax 2103623798».
8. Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται και διεξάγεται με διαφάνεια, οι δε παρόντες όροι σχετικά με
την οργάνωση και τη διεξαγωγή του είναι δεσμευτικοί.
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9. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει αυτοδικαίως την αποδοχή όλων των παρόντων όρων
συμμετοχής, όπως τυχόν τροποποιηθούν, και συνεπάγεται την πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη
αποδοχή τους, παραιτουμένου του συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των
παρόντων όρων και από τη διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου έναντι
της Διοργανώτριας.
10. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από τον Διαγωνισμό αποκλειστικά αρμόδια
δικαστήρια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.
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