Όροι και προϋποθέσεις του Διαγωνισμού
“ΠΕΣ ΤΗΝ ΛΕΞΗ”

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 «ΠΕΣ ΤΗΝ ΛΕΞΗ» (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 του Σταθμού, της εταιρείας, 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.
2. Διάρκεια: Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται για το χρονικό διάστημα από την
Δευτέρα 17/01/2022 έως την Πέμπτη 30/06/2022, καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή.
Ρητώς αναφέρεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα κατά την διάρκεια του
Διαγωνισμού να μεταβάλλει τις ημέρες ή και τον αριθμό των επί μέρους διαγωνισμών, και να
το ανακοινώσει με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τροποποίηση των παρόντων όρων του
διαγωνισμού ή/και την εκφώνηση των ωρών από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς της
Διοργανώτριας.
3. Περιγραφή του Διαγωνισμού:
3.1. Κάθε ημέρα και κατά την διάρκεια των ζωντανών ραδιοφωνικών εκπομπών του Σταθμού,
θα πραγματοποιούνται κλήσεις από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς σε τυχαία επιλεγμένους
τηλεφωνικούς αριθμούς. Οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί του Σταθμού δεν θα πραγματοποιούν
κλήσεις σε τηλεφωνικούς αριθμούς που είναι καταχωρημένοι στον ειδικό κατάλογο
(«Μητρώο») του άρθρου 11 παρ. 2 Ν. 3471/2006.
3.2. Κατά την ανωτέρω τηλεφωνικές κλήσεις, αρχικά οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα ρωτούν
τους καλούμενους αν δέχονται να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό. Σε περίπτωση που ο
καλούμενος απαντήσει θετικά θα τον ρωτούν το εξής: «Σας καλούμε από τον Sfera 102,2 Ξέρετε
ποια είναι η λέξη που κερδίζει?».
3.3. Ο συμμετέχων που στην ερώτηση των ραδιοφωνικών παραγωγών του Σταθμού θα δίνει την
απάντηση: «Sfera 102.2», θα κερδίζει ως δώρο μια δωροεπιταγή αξίας πενήντα ευρώ (50,00€)
και θα καθίσταται νικητής του Διαγωνισμού για την ημέρα που πραγματοποιήθηκε η
τηλεφωνική κλήση (εφεξής «Νικητής»). Η δωροεπιταγή είναι απολύτως προσωπική, δεν
μεταβιβάζεται, δεν μετατίθεται χρονικά ούτε ανταλλάσσεται με άλλα δώρα. Αν ο συμμετέχων
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δεν δώσει την σωστή απάντηση και δεν βρει την λέξη, ο ραδιοφωνικός παραγωγός θα τον
ενημερώνει «Δεν πειράζει την επόμενη φορά που θα σας καλέσουμε θα την ξέρετε. Αν την πείτε
τότε θα κερδίσετε».
3.4. Οι τηλεφωνικές κλήσεις που θα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα
καταγράφονται, υπό τη προϋπόθεση ότι οι συμμετέχοντες έχουν ενημερωθεί και έχουν δώσει
τη ρητή συναίνεση τους προς αυτό. Σε περίπτωση που συμμετέχοντας δεν συναινέσει στην
καταγραφή, η κλήση διαγράφεται. Το αρχείο των καταγεγραμμένων κλήσεων θα τηρείται από
την Διοργανώτρια σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) 2016/679, του ν. 4624/2019 καθώς και της εκάστοτε ισχύουσας
νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση θα διασφαλίζεται η ανωνυμία των συμμετεχόντων.
3.5. Οι τηλεφωνικές κλήσεις που θα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού δύναται
να αναπαράγονται κατά την διάρκεια της της ζωντανής ροής του προγράμματος του Σταθμού
εφόσον οι συμμετέχοντες έχουν ενημερωθεί και έχουν δώσει τη ρητή συναίνεση τους προς
αυτό.
3.6. Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό θα τηρούνται από την
Διοργανώτρια σε αρχείο σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) 2016/679, του ν. 4624/2019 καθώς και της
εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό συναινούν στην τήρηση
του αρχείου και την απαιτούμενη στο πλαίσιο του Διαγωνισμού επεξεργασία των προσωπικών
τους στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) 2016/679, του ν. 4624/2019 καθώς και της εκάστοτε ισχύουσας
νομοθεσίας.
3.7. Για να λάβει την δωροεπιταγή ο Νικητής θα πρέπει να προσέλθει στα γραφεία της
Διοργανώτριας τα οποία βρίσκονται στους Αγίους Αναργύρους Αττικής, οδός Νικολάου
Πλαστήρα αριθ. 172. Κατά την προσέλευση του Νικητή στα γραφεία της Διοργανώτριας,
επιδεικνύει την αστυνομική του ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο δημόσιο έγγραφο και υπογράφει
έγγραφο για την αποδοχή της δωροεπιταγής και για την συναίνεση στην χρήση από την
Διοργανώτρια προσωπικών του στοιχείων, όπως το ονοματεπώνυμο του και φωτογραφίες του,
στο πλαίσιο του Διαγωνισμού και της δημοσιοποίησης του.
4.1. Ο Νικητής του Διαγωνισμού, πέρα από το δώρο που κερδίζει, συμμετέχει αυτόματα σε
κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί από την Διοργανώτρια στο τέλος του Διαγωνισμού την
Πέμπτη 30/06/2022. Ειδικότερα, όσοι αναδειχθούν Νικητές κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού
καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, για το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα
17/01/2022 έως την Πέμπτη 30/06/2022, θα συμμετάσχουν σε κλήρωση, από την οποία ο
κληρωθέντας Νικητής θα κερδίσει το χρηματικό ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €).
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ζωντανά την Πέμπτη 30/06/2022 από την πρωινή καθημερινή
εκπομπή (07:00 – 10:00) με παραγωγούς τους Γρηγόρη Αρναούτογλου, Γιώργο Λιανό, Νάνσυ Αντωνίου
και Παναγή Τζωρτζάτο, παρουσία δικηγόρου, για την διασφάλιση του ορθού και αδιάβλητου της
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διαδικασίας. Το ως άνω χρηματικό ποσό είναι απολύτως προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται, δεν

μετατίθεται χρονικά ούτε ανταλλάσσεται με άλλα δώρα.
4.2. Η Διοργανώτρια καλεί τον Νικητή του Διαγωνισμού στον τηλεφωνικό αριθμό που είχε

πραγματοποιηθεί η προηγούμενη τηλεφωνική κλήση και αφενός τον ενημερώνει για το γεγονός
της νίκης αφετέρου ζητά τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του προκειμένου να του
στείλει email. Στο email που στέλνει η Διοργανώτρια στον Νικητή ζητά τα πλήρη στοιχεία του
τραπεζικού του λογαριασμού για να του εμβάσει το ως άνω χρηματικό ποσό των δέκα χιλιάδων
ευρώ (10.000,00 €) καθώς και λοιπά στοιχεία νομιμοποιητικά έγγραφα για την ταυτοποίηση των
στοιχείων του κατά την κρίση της. Για την ταυτοποίηση των στοιχείων του, ο Νικητής πρέπει να
προσέλθει στα γραφεία της Διοργανώτριας τα οποία βρίσκονται στους Αγίους Αναργύρους
Αττικής, οδός Νικολάου Πλαστήρα αριθ. 172, πριν την πληρωμή του ως χρηματικού ποσού. Η
ταυτοποίηση γίνεται με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμου
δημοσίου εγγράφου και την προσκόμιση των αιτούμενων από τη Διοργανώτρια
νομιμοποιητικών εγγράφων. Εάν από τα στοιχεία που υποβάλλει ο Νικητής δεν είναι δυνατή η
ταυτοποίηση του, τότε η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση πληρωμής του ως
άνω χρηματικού ποσού. Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για την αλήθεια και την
ορθότητα των στοιχείων που θα υποβάλλει ο Νικητής. Κατά την προσέλευση του στα γραφεία
της Διοργανώτριας, ο Νικητής υπογράφει έγγραφο για την αποδοχή του ως άνω χρηματικού
ποσού και για την συναίνεση του στην χρήση από την Διοργανώτρια προσωπικών του στοιχείων,
όπως το ονοματεπώνυμο του και φωτογραφίες του, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού και της
δημοσιοποίησης του.
4.3. Η πληρωμή του χρηματικού επάθλου γίνεται μόνο με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό,
που τηρεί ο Νικητής σε τραπεζικό ίδρυμα στην Ελλάδα.
5. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει, αναστείλει, τροποποιήσει, ακυρώσει την
διεξαγωγή της προαναφερθείσας διαδικασίας επιλογής, καθώς και να μεταβάλει την ημέρα
ή/και την ώρα ή/και τον τόπο αυτής με ανακοίνωση που θα καταχωρήσει στην ιστοσελίδα της.
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, αναστείλει, παρατείνει ή
μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού κατά την κρίση της, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους,
το δώρο, και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό, με ανακοίνωση
που θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα της.
6. Κατά την διενέργεια του Διαγωνισμού τηρούνται από την Διοργανώτρια το σύνολο των
διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR)
2016/679, του ν. 4624/2019 καθώς και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την
προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων και των Νικητών του Διαγωνισμού.
7. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό αποτελούν το σύνολο των
όρων διεξαγωγής αυτού, είναι δεσμευτικοί, και βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του
Sfera 102,2.
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8. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί με την Διοργανώτρια στον εξής τηλεφωνικό
αριθμό 211-7007900 για κάθε επιπλέον πληροφορία.
9. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό αποδέχονται ανεπιφύλακτα το σύνολο των παρόντων
όρων και προϋποθέσεων, των οποίων έχουν λάβει πλήρη γνώση, και η συμμετοχή τους στον
Διαγωνισμό συνεπάγεται την παραίτηση τους από κάθε δικαίωμα προσβολής του καθώς και
των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Τα δικαστήρια της Αθήνας τυγχάνουν αποκλειστικά
αρμόδια για κάθε διαφορά τυχόν προκύψει στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.
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