
OΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ “WUIZ” 

ΜΕΣΩ ΤΟΥ «ΛΑΜΨΗ 92,3»

Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. Ο Πάροχος: H εταιρεία με την επωνυμία “WUIZ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε” (η “Εταιρεία”) είναι 
ανώνυμη εταιρεία με μόνιμη εγκατάσταση (έδρα) στην ελληνική επικράτεια – όπως ορίζεται στο 
άρθρο 6 του Ν.4172/2013 – και συγκεκριμένα στην Αθήνα επί της οδού Ακαδημίας 32, 10672 – και 
πραγματικά εκμεταλλεύεται και παρέχει το ραδιοφωνικό τυχερό παιχνίδι, που περιγράφεται στους 
παρόντες όρους. 

2. Η WUIZ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική 
διαχείριση ούτε είναι προβληματική επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 2.1. 
σημεία 9,10 και 11 των Κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2004/C/244/02 για 
τον ορισμό της προβληματικής επιχείρησης. Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν την διοίκηση και 
εκπροσωπούν νόμιμα τον Πάροχο, δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ούτε σε 
οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων 
εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά 
σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο 
έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, 
έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα, που 
προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής. Επίσης, 
δεν είναι υπόδικοι ούτε έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 
πλημμέλημα, έστω και εάν το αδίκημα παραγράφηκε, για τα ανωτέρω εγκλήματα. Ο Πάροχος 
φροντίζει ώστε τα παραπάνω να συντρέχουν σε κάθε πρόσωπο, με το οποίο συμβάλλεται για την 
διεξαγωγή ή/και προβολή του παιγνιδιού. 

3. Ο Πάροχος οργανώνει και εκμεταλλεύεται το ραδιοφωνικό παίγνιο διαδραστικού περιεχομένου  
με τίτλο «WUIZ» (εφεξής το «Παίγνιο» ή «Παιχνίδι»), σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στην 
υπ’ αριθμ. 93/2/28.1.2014 απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) 
«Γενικές Αρχές και κανόνες διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων, που διεξάγονται μέσω 
ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων», το οποίο μεταδίδεται από ραδιοφωνική 
εκπομπή ψυχαγωγικού χαρακτήρα στις 21:45 η ώρα κάθε ημέρα από τον Ραδιοφωνικό σταθμό 
ΛΑΜΨΗ 92,3 (εφεξής ο «Ραδιοφωνικός Σταθμός») ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ 
& ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» και περιγράφεται στους παρόντες όρους. 

4. Ο Πάροχος υπέβαλλε στην ΕΕΕΠ την Δήλωση Αποδοχής, η οποία προβλέπεται από την διάταξη 
του εδαφίου α’ της παραγράφου 6 του άρθρου 53 του ν.4002/2001 (Α180), όπως ισχύει, 
αποδέχεται δε τις Γενικές Αρχές και Κανόνες Διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων, όπως ορίζονται 
στην υπ’ αριθ. 93/2/28.1.2014 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.  «Γενικές Αρχές και κανόνες διεξαγωγής των 
τυχερών παιγνίων, που διεξάγονται μέσω ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων», 
σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 6 του ν.4002/2011, όπως ισχύει (εφεξής «η Απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.»).

5. Εντός επτά (7) ημερών από την υποβολή της Δήλωσης Αποδοχής, δημοσιεύονται στην 
ιστοσελίδα της Ε.Ε.Ε.Π. τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της Απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. στοιχεία του 
παιγνιδιού (σχετικός κωδικός, ημερομηνία δημοσίευσης, το όνομα του παιγνιδιού, η επωνυμία του 
Παρόχου και οι Όροι Διεξαγωγής του παιγνιδιού). Οι Όροι διεξαγωγής του παιχνιδιού 
δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Ραδιοφωνικού Σταθμού (www.lampsifm.gr) και στην 
εφαρμογή  της Παρόχου WUIZ (η «Εφαρμογή»), μέσω της οποίας λαμβάνει μέρος στο παίγνιο ο 



κάθε συμμετέχων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 της Απόφασης. Οι Όροι αυτοί 
δύνανται να τροποποιούνται με την υποβολή στην Ε.Ε.Ε.Π. ανάλογα προσαρμοσμένης Δήλωσης 
Αποδοχής και των τροποποιημένων Όρων διεξαγωγής του Παιγνιδιού, σύμφωνα με όσα ορίζουν τα 
άρθρα 10 και 11 της Απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. 

6. Ο Πάροχος, εφ’ όσον αρθεί η αναστολή ισχύος του άρθρου 9 της Απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. για το 
μεταβατικό διάστημα της παραγράφου 6 του άρθρου 35 του ν.4223/2013, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 15 της Απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. θα αποδίδει τα δικαιώματα του Δημοσίου, 
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 50 παράγραφος 5 του ν.4002/2011 (Α180), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και του φόρου στα κέρδη των Παικτών, σύμφωνα με τις εκάστοτε 
κείμενες διατάξεις. 

7. Στο WUIZ έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι χρήστες υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, που 
έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα, ως ο Νόμος 
ορίζει και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους, με εξαίρεση τις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

α) Ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού (όπως για παράδειγμα, εθισμένοι στα εν λόγω παίγνια) 

β) Ακροατές, οι οποίοι αποδεδειγμένα χρησιμοποιούν αθέμιτες πρακτικές, μέσω των οποίων 
αποκτούν παράνομα πλεονέκτημα έναντι άλλων ακροατών. 

γ) Εργαζόμενοι ή απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στις εταιρείες παραγωγής 
(Πάροχος παιγνίου και Ραδιοφωνικός Σταθμός ή συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες), καθώς και 
σύζυγοι και συγγενείς αυτών του πρώτου και δευτέρου βαθμού. 

8. Εάν κάποιος νικητής αρνηθεί το έπαθλο για οποιονδήποτε λόγο ή αν εμπίπτει στις προϋποθέσεις 
της παραπάνω παραγράφου, χάνει το δικαίωμα στο έπαθλο.

Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύσει τα παραπάνω κριτήρια συμμετοχής ενός 
συμμετέχοντα πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά το Παιχνίδι.

Β. Γενική περιγραφή του παιχνιδιού 

1. Το WUIZ είναι ένα διαδραστικό ραδιοφωνικό παιγνίδι γνώσεων το οποίο διεξάγεται σε 
πραγματικό (παρόντα) χρόνο (live trivia game – «ζωντανό παιχνίδι»). Με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 7 παραπάνω, οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να συμμετάσχει στο παιχνίδι γνώσεων 
WUIΖ και να απαντά στις σχετικές ερωτήσεις που τίθενται από τον παρουσιαστή κατά τη διάρκεια 
της ζωντανής μετάδοσης του παιχνιδιού από το Ραδιοφωνικό Σταθμό και είναι άνω των 18, έχει τη 
δυνατότητα να το κάνει μέσω της Εφαρμογής που μπορεί ελεύθερα να κατεβάσει στο κινητό του 
χωρίς οικονομική επιβάρυνση μέσω του Ελληνικού App Store και Ελληνικού Google Play. 

2. Το παιγνίδι διεξάγεται με τη συμμετοχή φυσικού προσώπου (του ραδιοφωνικού παρουσιαστή) 
σε τρεις (3) διακριτές φάσεις, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην πιο κάτω παράγραφο 
υπ΄αριθμ 4. Η πρώτη φάση του παιγνιδιού βασίζεται στη γνώση των συμμετεχόντων και το 
αποτέλεσμα εξαρτάται από τις γνώσεις των συμμετεχόντων και ειδικότερα στην σωστή 
απάντηση/επιλογή απάντησης των (δώδεκα) ερωτήσεων του παιγνιδιού. Το αποτέλεσμα της 
δεύτερης φάσης του παιγνιδιού αποτελείται από κλήρωση, το αποτέλεσμα της οποίας βασίζεται 
εξ’ολοκλήρου στην τυχαιότητα. Η τρίτη φάση του παιγνιδιού βασίζεται στην γνώση των 
συμμετεχόντων και το αποτέλεσμα εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τις γνώσεις των 
συμμετεχόντων και ειδικότερα στην σωστή απάντηση/επιλογή απάντησης των ερωτήσεων του 
παιγνιδιού. 



3. Χρόνος Διοργάνωσης WUIZ. Η χρονική περίοδος διεξαγωγής του παιγνιδιού κατά την οποία 
ολοκληρώνεται η διαδικασία των τριών (3) ανωτέρω φάσεων αυτού, συνιστά ένα κύκλο του 
παιγνιδιού. Το παιγνίδι λήγει όταν ολοκληρωθεί ένας πλήρης κύκλος παιγνιδιού, μετά την 
παρέλευση του οποίου δεν ακολουθεί επόμενος νέος κύκλος. Ο Πάροχος θα ανακοινώνει τη 
διοργάνωση των σχετικών ζωντανών WUIZ μέσω του Ραδιοφωνικού Σταθμού, της ιστοσελίδας του 
Ραδιοφωνικού σταθμού και με σχετική ειδοποίηση στην Εφαρμογή. Τα WUIZ, με τις τρεις διακριτές 
φάσεις, μπορεί να διεξάγονται σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση αλλά και πολλαπλές 
φορές σε μια ημέρα κατά τη διακριτική ευχέρεια του Παρόχου. Ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να 
ακυρώνει τη διεξαγωγή ενός Παιχνιδιού κατά τη διακριτική του ευχέρεια, χωρίς περιορισμούς. 

Οι κύκλοι του παιχνιδιού WUIZ θα διεξάγονται ζωντανά με πολλαπλούς γύρους ερωτήσεων-
απαντήσεων. Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος σε ένα παιχνίδι WUIZ μόνο όσο αυτό 
διεξάγεται ζωντανά σε πραγματικό χρόνο και μόνο εφόσον παρακολουθούν την ζωντανή μετάδοσή 
του από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του WUIZ, η ζωντανή μετάδοση 
του Lampsi FM θα πραγματοποιείται πέρα από το ραδιόφωνο και το ίντερνετ (στο Lampsifm.gr) και 
στην Εφαρμογή WUIZ (μέσω αναμετάδοσης) που έχει δημιουργήσει ειδικά ο Πάροχος σε 
συνεργασία με το Ραδιοφωνικό Σταθμό με σκοπό την διευκόλυνση της διενέργειας του WUIZ με τη 
χρήση εκσυγχρονισμένων μέσων επικοινωνίας που συνδυάζουν τόσο ακουστικές όσο και οπτικές 
λειτουργίες. Πιο συγκεκριμένα, μέσω της ως άνω διευρυμένης μετάδοσης του Ραδιοφωνικού 
Σταθμού, παρέχεται στους ακροατές του Lampsi FM η δυνατότητα να απαντήσουν στις ερωτήσεις 
που γίνονται ζωντανά από τον παρουσιαστή του Lampsi FM μέσω της Εφαρμογής WUIZ.  
Επομένως, ο χρήστης της Εφαρμογής κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του Παιχνιδιού, θα 
συνδέεται αυτόματα και θα κάνει ακρόαση του Ραδιοφωνικού Σταθμού και μέσω της Εφαρμογής, 
προκειμένου να συμμετέχει στο Παιγνίδι, αποκλειομένης έτσι της δυνατότητας να συμμετέχει στο 
παιγνίδι χωρίς να κάνει ταυτόχρονα ακρόαση του Ραδιοφωνικού Σταθμού.  

4. Φάσεις Παιχνιδιού

Το παιχνίδι WUIZ διακρίνεται σε τρείς φάσεις οι οποίες έχουν ως ακολούθως:

1η Φάση: Ο παρουσιαστής αποκλειστικά μέσα από τη συχνότητα του Ραδιοφωνικού Σταθμού, θα 
υποβάλλει ερωτήσεις στους συμμετέχοντες οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν σε 
κάθε μία από αυτές εντός δέκα (10) δευτερολέπτων για κάθε ερώτηση, επιλέγοντας μία από τις 
τρείς προτεινόμενες απαντήσεις, όπως αυτές θα εμφανίζονται στην Εφαρμογή. Κατά την πρώτη 
αυτή φάση του WUIZ, oι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση βοηθειών 
σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται παρακάτω. Όσοι από τους συμμετέχοντες απαντήσουν 
σωστά και στις δώδεκα (12) ερωτήσεις που θα τίθενται από τον παρουσιαστή: (α) θα λαμβάνουν 
κάποιο έπαθλο το οποίο θα μοιράζεται ισομερώς μεταξύ τους, εφόσον αυτό εφικτό; σε κάθε 
περίπτωση θα λαμβάνουν το ίδιο έπαθλο και (β) θα εισέρχονται στη δεύτερη φάση του παιχνιδιού, 
ήτοι την κλήρωση. Επισημαίνεται ότι κάθε συμμετοχή στην πρώτη φάση του παιχνιδιού δεν 
εξασφαλίζει τη συμμετοχή στην δεύτερη φάση. 

2η Φάση (ΚΛΗΡΩΣΗ): Το αποτέλεσμα της δεύτερης φάσης του παιχνιδιού είναι καθαρά 
αποτέλεσμα τύχης. Οι συμμετέχοντες που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την πρώτη φάση, με την επιτυχή 
απάντηση των δώδεκα (12) πρώτων ερωτήσεων, θα συμμετέχουν χωρίς περιορισμό σε κλήρωση 
κατά την οποία θα κληρώνεται/νονται ένας ή περισσότεροι συμμετέχοντες ώστε να συνεχίσουν 
στην τρίτη γνωστική φάση του WUIZ. Η κλήρωση θα διενεργείται μέσω αυτοματοποιημένης 



διαδικασίας τυχαίας επιλογής μέσω της εφαρμογής και συγκεκριμένα H κλήρωση διεξάγεται μέσω 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας γεννήτριας τυχαίων αριθμών (RNG) του παρόχου Amazon Web Services 
AWS KMS - Key Management Cryptographic Services και το αντίστοιχο Hardware Security Module 
(HSM) που ακολoυθεί το πρωτόκολλο «Federal Information Processing Standards Publication - FIPS 
140-2 — Security Requirements for Cryptographic Modules» και είναι πιστοποιημένη από την Ernst 
& Young CertifyPoint  (αριθμός VAT NL8113.07.335.B.01) και Πιστοποιητικό με Αριθμό 2013009 και 
ημερομηνία λήξεως 7 Νοεμβρίου 2022, που εδρεύει στο Αμστερνταμ της Ολλανδίας, οδός Antonio 
Vivaldistraat 150, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 της απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. Ο κάθε 
συμμετέχων που έχει επιτυχώς εισέλθει στην δεύτερη φάση του παιχνιδιού θα έχει την ίδια 
πιθανότητα επιλογής με κάθε άλλο συμμετέχοντα της δεύτερης φάσης. 

3η Φάση: Αυτός (οι) που κληρώθηκε (αν) από την δεύτερη φάση του WUIZ συνεχίζει (ουν) στην 
τρίτη φάση του Παιχνιδιού το αποτέλεσμα της οποίας εξαρτάται από τις γνώσεις του 
συμμετέχοντα/ντων σε αυτό. Στην τρίτη φάση, ο παρουσιαστής θα υποβάλει την ερώτηση σε  
όσους κληρώθηκαν από την κλήρωση της δεύτερης φάσης αποκλειστικά μέσα από την συχνότητα 
του Ραδιοφωνικού Σταθμού. Οι συμμετέχοντες, αφού ακούσουν την ερώτηση, θα έχουν τη 
δυνατότητα να απαντήσουν εντός 10 δευτερολέπτων επιλέγοντας μέσα από την Εφαρμογή μία από 
τις τρείς προτεινόμενες απαντήσεις. Όποιος/οι απαντήσει/ουν σωστά σε αυτή την ερώτηση θα 
κερδίζει/ουν το έπαθλο του WUIZ.  Στην τρίτη φάση διεξαγωγής του WUIZ δεν θα υφίσταται η 
επιλογή των συμμετεχόντων να κάνουν χρήση οποιασδήποτε "βοήθειας" όπως αυτή προβλέπεται 
παρακάτω. 

Γ. Τρόπος Συμμετοχής – Διεξαγωγή του παιγνιδιού

1. Οι συμμετέχοντες στο WUIZ θα πρέπει να ολοκληρώσουν καθένα από τα παρακάτω βήματα:

 Πραγματοποίηση λήψης της εφαρμογής μέσω του Ελληνικού App Store και του Ελληνικού 
Google Play, άνοιγμα και εγγραφή. Μέσω της εφαρμογής οι συμμετέχοντες θα έχουν την 
δυνατότητα να διαβάσουν τους όρους διεξαγωγής, να αγοράσουν και αποθηκεύσουν 
βοήθειες και να κάνουν ακρόαση του Ραδιοφωνικού Σταθμού. 

 Οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν ειδοποίηση όταν αρχίζει το κάθε ζωντανό WUIZ ώστε -αν 
επιθυμούν- να λαμβάνουν μέρος. 

 Σύνδεση με τον Ραδιοφωνικό Σταθμό στους 92,3 μεγάκυκλους. Η σύνδεση θα μπορεί να 
γίνει είτε μέσω ραδιοφωνικού δέκτη, είτε μέσω υπολογιστή, ταμπλέτας ή κινητού είτε 
μέσω της Εφαρμογής. 

 Σημειώνεται ότι η εγγραφή στην εφαρμογή WUIZ είναι δωρεάν για κάθε συμμετέχοντα.

  Κατά τη διεξαγωγή του εκάστοτε WUIZ οι συμμετέχοντες θα έχουν δέκα (10) δευτερόλεπτα 
από την λήξη της εκφώνησης κάθε ερώτησης από τον παρουσιαστή, για να απαντήσουν σε 
κάθε ερώτηση. Εάν επιλέξουν τη σωστή απάντηση, θα προχωρούν στον επόμενο γύρο 
ερωτήσεων.  Η διεξαγωγή του παιχνιδιού θα διενεργείται σε τρεις φάσεις, η πρώτη και η 
τρίτη εκ των οποίων θα είναι γνωστικές και η ενδιάμεση, δεύτερη φάση, θα είναι κλήρωση, 
όπως περιγράφεται αναλυτικά παραπάνω. 

2. Οι συμμετέχοντες στην πρώτη φάση του WUIZ θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν μέσω 
της εφαρμογής έναντι ποσού που θα κυμαίνεται από μηδέν κόμμα σαράντα εννιά λεπτά 
(€0,49) έως ένα  Ευρώ και ενενήντα εννιά λεπτά  (€1,99) τις ακόλουθες βοήθειες:



1. Extra life (Επιπλέον Ζωή). Παροχή δυνατότητας στον συμμετέχοντα, μία φορά ανά 
παιχνίδι, να προχωρήσει σε επόμενη ερώτηση και να μην αποκλειστεί από το παιχνίδι σε 
περίπτωση που απαντήσει λάθος σε κάποια ερώτηση που προηγήθηκε. To κόστος της 
συγκεκριμένης βοήθειας θα ανέρχεται σε €1,99/ ανά βοήθεια.

2. Magic Wand (Μαγικό Ραβδί): Παροχή δυνατότητας στον συμμετέχοντα σε περίπτωση 
που δεν γνωρίζει τη σωστή απάντηση σε μια ερώτηση να του δοθεί αυτόματα από την 
εφαρμογή η σωστή απάντηση για να μπορέσει να προχωρήσει στο παιχνίδι. Η δυνατότητα 
αυτή παρέχεται μόνο μια φορά σε κάθε παιχνίδι. To κόστος της συγκεκριμένης βοήθειας 
θα ανέρχεται σε €0,99/ ανά βοήθεια.

3. 50-50 Eraser (Πενήντα-Πενήντα Γόμα):  Παροχή δυνατότητας στον συμμετέχοντα, σε 
περίπτωση που δεν γνωρίζει τη σωστή απάντηση σε μια ερώτηση, να διαγραφεί αυτόματα 
από το σύστημα μια λάθος απάντηση από τις πιθανές απαντήσεις προκειμένου να τον 
διευκολύνει να βρει τη σωστή απάντηση. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο μια φορά σε 
κάθε παιχνίδι. To κόστος της συγκεκριμένης βοήθειας θα ανέρχεται σε €0,49/ ανά βοήθεια.

Η πληρωμή για τη χρήση βοήθειας θα πραγματοποιείται μέσω του App Store ή του Google 
Play. Πιο συγκεκριμένα, ο κάθε συμμετέχοντας μπορεί να πραγματοποιήσει πληρωμή μέσω 
του τρόπου πληρωμής που έχει ήδη προσθέσει στο λογαριασμό του στο App Store ή στο 
Google Play κατά την εγγραφή του σε αυτά (π.χ. μέσω χρήσης χρεωστικής ή πιστωτική 
κάρτας που έχει ήδη προσθέσει ή μέσω PayPal). Πάνω σε κάθε βοήθεια θα εμφανίζεται μια 
ένδειξη με το ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί αν επιθυμεί να κάνει χρήση της σχετικής 
βοήθειας. Πατώντας πάνω στη συγκεκριμένη ένδειξη θα του ζητηθεί το όνομα χρήστη  και 
ο κωδικός που χρησιμοποιεί για το App Store ή το Google Play. Εισάγοντας τον 
συγκεκριμένο κωδικό γίνεται αυτόματα η πληρωμή μέσω του τρόπου που αναφέρθηκε 
παραπάνω. 

H αγορά βοηθειών μπορεί να γίνει οποτεδήποτε και στην συνέχεια θα δύνανται να 
διατηρούνται στον λογαριασμό του συμμετέχοντα στην εφαρμογή του WUIZ. Κατά τη 
διάρκεια κάθε παιγνιδιού, ο συμμετέχων θα έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μέχρι μία (1) 
από κάθε βοήθεια και μόνο κατά την 1η φάση. Κατά την έναρξη του παιγνίου ο 
Παρουσιαστής θα επισημαίνει στους συμμετέχοντες ότι δεν μπορούν να αγοράσουν 
βοήθειες κατά την διάρκεια διεξαγωγής του παιγνιδιού. Η τιμή χρέωσης κάθε βοήθειας θα 
παραμένει σταθερή ανά παιγνίδι ενώ θα γνωστοποιείται και από τον παρουσιαστή. 
Συμπληρωματικά θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Ραδιοφωνικού Σταθμού και στην 
Εφαρμογή, μαζί με τους όρους διεξαγωγής του παιγνιδιού, για την  ευχερή ενημέρωση του 
κοινού. Σε τυχόν αναπροσαρμογή του κόστους χρέωσης της βοήθειας, αυτή θα 
γνωστοποιείται εγκαίρως τόσο μέσω της εκάστοτε εκπομπής του Ραδιοφωνικού Σταθμού, 
όσο και μέσω της ιστοσελίδας του Ραδιοφωνικού Σταθμού και της Εφαρμογής.  

3. Οι συμμετέχοντες που θα απαντήσουν σωστά όλες τις σχετικές ερωτήσεις όλων των γύρων 
ερωτήσεων της πρώτης φάσης θα λαμβάνουν κάποιο έπαθλο το οποίο θα είναι ίδιο για όλους. 
Ο συμμετέχων/οι συμμετέχοντες που θα απαντήσουν σωστά στις ερωτήσεις της τρίτης φάσης 
θα λαμβάνουν το έπαθλο. Εάν απομένουν περισσότεροι του ενός συμμετέχοντες μετά την 
τελευταία ερώτηση της τρίτης φάσης, όλοι οι εναπομείναντες συμμετέχοντες θα μοιραστούν το 
σχετικό έπαθλο κατ’ ισομοιρία. Σε περίπτωση που σε ένα ή περισσότερα WUIZ δεν υπάρξει 
Νικητής στην τρίτη φάση, το Έπαθλο  του συγκεκριμένου κύκλου θα προσαυξάνεται στο 
Έπαθλο του Νικητή  του επόμενου Παιγνιδιού(jackpot). 



Δ. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΗ – ΑΠΟΔΟΣΗ/ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΑΘΛΟΥ
Ο/Οι νικητής/ές της πρώτης και της τρίτης φάσης κάθε WUIZ (εφεξής ο «Νικητής») μπορεί να 
λαμβάνει/ουν ένα έπαθλο, είτε χρηματικό είτε εις είδος αποτιμητό σε χρήμα, το οποίο καθορίζεται 
κατά την αποκλειστική κρίση του Παρόχου (το "Έπαθλο") και θα ανακοινώνεται από τον εκφωνητή 
πριν την έναρξη των φάσεων καθώς και στην ιστοσελίδα.

 Ο Πάροχος θα διανείμει Έπαθλα σύμφωνα με τους όρους διανομής των επάθλων του 
συγκεκριμένου κύκλου του WUIZ, που θα έχει συμμετάσχει ο σχετικός Νικητής. Πιο συγκεκριμένα, 
ο Πάροχος θα επικοινωνεί με τον Νικητή χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου που παρέχεται από τον συμμετέχοντα στον Πάροχο μετά το τέλος του κάθε 
Παιχνιδιού ή σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή ακόμα και πριν από το Παιχνίδι, ώστε ο Νικητής να 
λάβει το Έπαθλο κατά τον τρόπο που θα συμφωνηθεί μεταξύ τους. Εάν ο Πάροχος δεν μπορεί να 
έρθει σε επαφή με τον Νικητή χρησιμοποιώντας αυτήν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
ο Νικητής μπορεί να χάσει το Έπαθλό του. Ο Νικητής θα λαμβάνει το έπαθλο μόνο εφόσον 
τηρήθηκαν από αυτόν οι παρόντες όροι διεξαγωγής του Παιγνίου και οι Όροι Χρήσης της 
εφαρμογής WUIZ, όπως αυτοί αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ραδιοφωνικού Σταθμού και στην 
Εφαρμογή. 

Το Έπαθλο θα καταβάλλεται είτε σε λογαριασμό paypal, viva wallet ή σε τραπεζικό λογαριασμό του 
συμμετέχοντα είτε σε μετρητά ή με άλλους τρόπους που μπορεί να ορίσει ο Πάροχος εντός 
συγκεκριμένης προθεσμίας. Τυχόν έξοδα αποστολής του Επάθλου στον νικητή, καθώς και φόροι, 
τέλη, επιβαρύνσεις, που απορρέουν από το δικαίωμα κυριότητας επί του Επάθλου βαρύνουν τον 
δικαιούχο. Ειδικά ορίζεται ότι σε περίπτωση, που το Έπαθλο είναι χρηματικό, θα πρέπει ο 
δικαιούχος να αποστείλει επιπλέον στον Ραδιοφωνικό Σταθμό τα στοιχεία του τραπεζικού του 
λογαριασμού, του λογαριασμού paypal ή viva wallet, ώστε αυτό (το χρηματικό έπαθλο) να 
κατατεθεί στον εν λόγω λογαριασμό. Το Έπαθλο, είτε πρόκειται για υλικό αγαθό είτε για χρηματικό 
έπαθλο, αποδίδεται/καταβάλλεται στον νικητή, σε κάθε περίπτωση εντός εξήντα (60) ημερών, από 
την ημερομηνία, κατά την οποία ο νικητής ενημερώθηκε από τον Πάροχο. 

Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ
1. Για να δικαιούται να λάβει ένα Έπαθλο, οι πληροφορίες που σχετίζονται με τον λογαριασμό του 
συμμετέχοντα πρέπει να είναι αληθείς, ακριβείς και ενημερωμένες και να προσδιορίζουν τον 
πραγματικό συμμετέχοντα στο WUIZ. 

2. Ο Πάροχος διατηρεί ρητώς το δικαίωμα να αποκλείσει τυχόν συμμετοχές που πιστεύει κατά την 
εύλογη κρίση του ότι δημιουργούνται από αυτοματοποιημένα μέσα ή που παραβιάζουν 
οποιονδήποτε από τους κανόνες του WUIZ ή τους όρους χρήσης της εφαρμογής. Οι ηλεκτρονικές 
καταχωρήσεις που δημιουργούνται μέσω αλγορίθμων, μακροεντολών ή άλλων 
αυτοματοποιημένων μέσων είναι άκυρες.

3. Κάθε χρήστης της εφαρμογής ”WUIZ” μπορεί να δημιουργήσει, να διατηρήσει, να 
χρησιμοποιήσει και να ελέγξει μόνο έναν λογαριασμό. Κάθε λογαριασμός μπορεί να ανήκει, να 
συντηρείται, να χρησιμοποιείται και να ελέγχεται μόνο από ένα άτομο. Σε περίπτωση που ο 
Πάροχος διαπιστώσει ότι κάποιος χρήστης/συμμετέχοντας διατηρεί περισσότερους από ένα 
λογαριασμούς, έχει το δικαίωμα να αναστείλει τη λειτουργία ή να διαγράψει έναν ή περισσότερους 
λογαριασμούς του συγκεκριμένου χρήστη και να παρακρατήσει ή ανακαλέσει την απονομή τυχόν 
επάθλου, που έλαβε ο ως άνω χρήστης. Επιπλέον, κάθε λογαριασμός θα πρέπει να συνδέεται μόνο 
μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.



4. Ο Πάροχος, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, μπορεί να αποκλείσει κάποιον 
συμμετέχοντα από το WUIZ, να αρνηθεί να απονείμει έπαθλα και να απαιτήσει την επιστροφή 
οποιωνδήποτε επάθλων, ή να αναστείλει, να περιορίσει ή να τερματίσει τον λογαριασμό 
συμμετεχόντων εάν αυτοί εμπλακούν σε πρακτικές ή ενέργειες που θεωρεί ο Πάροχος, κατά την 
απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, άδικη, δόλια ή άλλως βλαπτική για την ορθή λειτουργία των 
WUIZ ή με οποιονδήποτε τρόπο επιζήμια για άλλους χρήστες. Η ακατάλληλη συμπεριφορά 
περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε: παραποίηση προσωπικών στοιχείων, 
συμπεριλαμβανομένων στοιχείων πληρωμής, που απαιτούνται για να διεκδικηθεί ένα έπαθλο,  
χρήση αυτοματοποιημένων μέσων παραβίασης της διαχείρισης του WUIZ ή προσπάθεια με 
οποιονδήποτε τρόπο να παραβιαστούν τα προγράμματα υπολογιστών που σχετίζονται με το 
WUIZ, λήψη πληροφοριών άλλων συμμετεχόντων και αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων σε 
άλλους συμμετέχοντες και οποιαδήποτε άλλη μορφή υπαίτιας παραβίασης των όρων χρήσεως της 
εφαρμογής. 

Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να ακυρώσει ή να 
αναστείλει κάποιο παιχνίδι WUIZ εάν ιοί, σφάλματα ή άλλες αιτίες πέραν του ελέγχου του 
εμποδίζουν την ορθή και ασφαλή διεξαγωγή του Παιχνιδιού. Σε περίπτωση ακύρωσης ή αναστολής 
του WUIZ, o Πάροχος θα δημοσιεύσει σχετική ειδοποίηση στην εφαρμογή WUIZ και στον ιστότοπο 
του Ραδιοφωνικού Σταθμού.

5. Ο Πάροχος δεν θα φέρει ευθύνη για: (1) ζημιές, πράξεις ή παραλείψεις που διενεργήθηκαν από 
τον Πάροχο αλλά οφείλονται σε ανακριβείς, ψευδείς, μη επικαιροποιημένες πληροφορίες που 
παρείχε ο κάθε συμμετέχον/νικητής στον Πάροχο καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, (2) συμμετοχές και 
απαντήσεις των συμμετεχόντων που χάθηκαν, καθυστέρησαν ήταν ημιτελείς, κατεστραμμένες, 
δυσανάγνωστες, ακατανόητες λόγω τεχνικών σφαλμάτων οποιουδήποτε είδους από την πλευρά 
του συμμετέχοντα, (3) τυχόν σφάλματα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, τεχνικά σφάλματα 
λογισμικού, αποτυχημένες συνδέσεις σε δίκτυο, αποτυχημένες, ελλιπείς αλλοιωμένες μεταδόσεις 
πληροφοριών μέσω συστημάτων που ενδέχεται να περιορίσουν τη συμμετοχή ενός συμμετέχοντα 
και για τις οποίες δεν ευθύνεται ο Πάροχος,  (4) οποιεσδήποτε τεχνικές δυσλειτουργίες του 
τηλεφωνικού δικτύου, του συστήματος on-line υπολογιστή, της κινητής συσκευής, του εξοπλισμού 
υπολογιστών, του λογισμικού, των δυσλειτουργιών του προγράμματος ή άλλων αστοχιών που 
σχετίζονται με τον τρόπο συμμετοχής συμμετέχοντα στο WUIZ και (5) γενικά για γεγονότα, ζημιές, 
πράξεις ή παραλείψεις για τα οποία δε φέρει ευθύνη ο ίδιος και τα οποία οφείλονται σε γεγονότα 
πέρα από τον εύλογο έλεγχο του Παρόχου.

6. Πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του παιγνιδιού τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα 
έπαθλα, παρέχονται από τον ραδιοφωνικό παραγωγό/παρουσιαστή του σταθμού κατά την 
διάρκεια μετάδοσης του παιγνιδιού ή κατά την διάρκεια αναγγελίας ή προώθησης του παιγνιδιού 
κατά την διάρκεια μετάδοσης άλλων εκπομπών του Ραδιοφωνικού Σταθμού όπως και μέσω της 
ιστοσελίδας του Ραδιοφωνικού Σταθμού και της εφαρμογής. Οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί 
ανακοινώνουν ότι πρόκειται για Τυχερό παίγνιο και ενημερώνουν τους ακροατές τόσο πριν τη 
συμμετοχή τους σε αυτό, όσο και κατά την διάρκεια μετάδοσης του παιγνίου σχετικά με το σύνολο 
των παραγόντων, που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την απόφασή τους να συμμετάσχουν, 
σύμφωνα με τις Γενικές Αρχές και Κανόνες Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων, που διεξάγονται μέσω 
ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων και ιδίως για: 



α) το κόστος συμμετοχής με τρόπο σαφή, που δεν επιδέχεται αμφίσημες ή πολυσήμαντες 
ερμηνείες

β) την απαγόρευση συμμετοχής ανηλίκων

γ) την ύπαρξη γενικών όρων του παιχνιδιού και των προϋποθέσεων συμμετοχής, καθώς και πως 
μπορούν να λάβουν γνώση αυτών οι ενδιαφερόμενοι. 

δ) το δεδομένο ότι κάθε συμμετοχή δεν οδηγεί πάντοτε στις επόμενες φάσεις του παιγνιδιού. 

ε) τον χρόνο ανακοίνωσης της λύσης του παιγνιδιού 

στ) την λύση του παιγνιδιού μετά τη λήξη του αντίστοιχου κύκλου. 

ζ) την διαδικασία επιλογής των Παικτών κατά την Β’ Φάση, με τρόπο σαφή, κατανοητό και επαρκή, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραλλαγών του παιγνιδιού. 

η) τις πιθανότητες, που έχουν οι συμμετέχοντες να κληρωθούν και όπου είναι δυνατόν, τις 
συνθήκες, που επιτρέπουν την εκτίμηση των πιθανοτήτων από το κοινό.

θ) ότι κάθε Παίκτης, έχει σε όλη τη διάρκεια του κύκλου του παιγνιδιού, ίδια πιθανότητα επιλογής 
με κάθε άλλο Παίκτη, καθώς και το γεγονός ότι η χρονική στιγμή κατά την οποία θα επιλεγεί ο 
Παίκτης και θα κληθεί να συμμετέχει στην γ΄φάση του παιγνιδιού, υπόκειται στην αρχή της 
τυχαιότητας. 

7. Ο Πάροχος δεν προβαίνει σε καμία δήλωση και εγγύηση σχετικά με τη διεξαγωγή του WUIZ πέρα 
των όσων αναφέρονται στο παρόν και έχει υποχρέωση εκ του νόμου.

8. Οι συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειες τους και τη συμμετοχή τους 
στο Παιχνίδι. Με τη λήξη του κάθε WUIZ και της παράδοσης του εκάστοτε Έπαθλου, κάθε 
υποχρέωση του Παρόχου παύει να υφίσταται. Όποιος συμμετέχων δεν κατανοεί πλήρως του Όρους 
διεξαγωγής του Παιγνιδιού ή δεν συμφωνεί με αυτούς, δεν θα πρέπει να συμμετάσχει στο 
Παιγνίδι. 

Ο κάθε συμμετέχοντας θα  ευθύνεται (επιπρόσθετα και με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων 
δικαιωμάτων και ένδικων μέσων του Παρόχου βάσει του νόμου ή άλλων συμβατικών δεσμεύσεων) 
και θα αποζημιώνει τον Πάροχο και κάθε εργαζόμενο, σύμβουλο ή προστήσαντα αυτού για κάθε 
παραβίαση ή/και μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του που απορρέουν δυνάμει του παρόντος 
καθώς και για οποιαδήποτε κόστη, αξιώσεις, απαιτήσεις, υποχρεώσεις, επιβαρύνσεις και έξοδα 
οποιασδήποτε φύσης που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από την παραβίαση από τον συμμετέχοντα 
των υποχρεώσεών του δυνάμει του παρόντος.

9. Το WUIZ δεν παρέχεται, διεξάγεται, διαχειρίζεται ή  σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την 
εταιρεία Apple Inc ή την Google LLC και τις συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες. 



10. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων θεωρηθεί παράνομη ή μη εκτελεστή, η διάταξη 
αυτή θεωρείται ότι περιορίζεται ή εξαλείφεται στον βαθμό που απαιτείται, ώστε οι Όροι του 
παρόντος να παραμένουν σε πλήρη ισχύ και να είναι εκτελεστοί.  

11. Δεν θα υπάρξουν αλλαγές κατά την διάρκεια διεξαγωγής του παιγνιδιού κυρίως μέσω της 
τροποποίησης των κανόνων του παιχνιδιού, της προσποίησης ύπαρξης περισσότερων η λιγότερων 
συμμετεχόντων, η υπό τη μορφή των παρεμβάσεων στη διαδικασία επιλογής των συμμετεχόντων, 
της τροποποίησης λήξης του παιγνιδιού ή της μείωσης του επάθλου. Ιδίως δεν θα τροποποιούνται 
οι κανόνες και δεν θα παροτρύνεται το κοινό με την αιτιολογία ότι υφίσταται πίεση χρόνου.

12. Κατά την διεξαγωγή του παιγνίου δεν θα τίθενται κανένα από τα ακόλουθα κίνητρα: 

α) Η σύγκριση ανάμεσα στο κόστος συμμετοχής και το σύνολο του κέρδους. 

β) Υποδείξεις για αυξημένες πιθανότητες κέρδους σε περίπτωση πολλαπλής συμμετοχής. 

γ) Η παρουσίαση του επάθλου ως λύση για τις προσωπικές οικονομικές ανάγκες και δυσκολίες. 

δ) Εκπτώσεις, που συνιστούν κίνητρο για πολλαπλή συμμετοχή.     

(ε) Κίνητρα για αγορά και χρήση των προαιρετικών βοηθειών επί πληρωμή. 

13. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, αρμόδια δε δικαστήρια για την επίλυση 
κάθε διαφοράς που ήθελε προκύψει στο πλαίσιο του παρόντος ορίζονται τα δικαστήρια των 
Αθηνών.

ΣΤ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/συμμετέχοντα στο παιγνίδι 
γνώσεων WUIZ, διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του 
ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1997, Π.Δ. 207/1998 και αρ. 8 Ν. 2819/2000) όσο και του Ευρωπαϊκού 
Δικαίου (Οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Τα στοιχεία των συμμετεχόντων ενδέχεται να 
γνωστοποιούνται σε τρίτους στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από το Νόμο. 

Ρητά αναγνωρίζουν οι συμμετέχοντες ότι ο Πάροχος και ο Ραδιοφωνικός Σταθμός διατηρούν 
αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των 
παρεχόμενων υπηρεσιών των. Ρητά περαιτέρω, οι συμμετέχοντες συναινούν στη χρήση των 
παρεχομένων στοιχείων από τον Πάροχο και τον Ραδιοφωνικό Σταθμό και τις αναλυτικά 
παρατιθέμενες εταιρείες – χορηγούς, να λαμβάνουν από τις πιο πάνω εταιρείες ενημέρωση μέσω 
 e-mail για τις προσφορές τους, τα νέα τους, τις υπηρεσίες  και τα προϊόντα τους. 

Σε κάθε περίπτωση οι συμμετέχοντες στο παιγνίδι γνώσεων WUIZ έχουν τη δυνατότητα, αφού 
επικοινωνήσουν με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσουν την ύπαρξη προσωπικού τους αρχείου, να 
ζητήσουν τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του. 



Δημοσιότητα όρων συμμετοχής: Οι όροι του Παιγνιδιού Γνώσεων WUIZ καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ισχύος του θα βρίσκονται αναρτημένοι στην εφαρμογή WUIZ καθώς και στην ιστοσελίδα 
http://www.lampsifm.gr. 

Η συμμετοχή στο WUIZ σημαίνει αυτοδικαίως την αποδοχή όλων των παρόντων Όρων Διεξαγωγής 
και συνεπάγεται την πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων, παραιτούμενου του 
συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων όρων και από τη διεκδίκηση 
οποιασδήποτε αποζημιώσεως εξ’ αυτού του λόγου. 

Ζ. Επιφύλαξη δικαιώματος τροποποίησης

Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους συμμετοχής στο Παιγνίδι 
Γνώσεων WUIZ, να αλλάξει τα προσφερόμενα έπαθλα, να παρατείνει ή να συντομεύει τη διάρκειά 
του Παιγνιδιού, σύμφωνα με την διαδικασία των άρθρων 10 και 11 της υπ’ αριθμ. 93/2/28.1.2014 
απόφασης της ΕΕΕΠ και στην συνέχεια ενημερώνοντας το κοινό, μέσω των Ραδιοφωνικών 
Εκπομπών, μέσω της ιστοσελίδας του Ραδιοφωνικού Σταθμού και μέσω της εφαρμογής, κάθε δε 
συμμετέχων σε αυτό δηλώνει ότι θα παρακολουθεί και θα ενημερώνεται για τυχόν τροποποιήσεις 
φέρων επ’ αυτού αποκλειστικά την ευθύνη.

Αθήνα, Για την “WUIZ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε”

Αθανάσιος Τανιμανίδης 

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

http://www.athensdeejay.gr/
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