ΟΡΟΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ “Ψηφίζουµε Ελλάδα!”
Περιεχόµενο Ψηφοφορίας
1. Ο ΣΚΑΪ ξεκινάει µια ανοιχτή ψηφοφορία µε σκοπό να αναδείξει το
οµορφότερο µέρος της Ελλάδας, σύµφωνα µε τις προτιµήσεις του κοινού.
Τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας θα τροφοδοτήσουν µε περιεχόµενο τη
νέα παραγωγή του ΣΚΑΙ που θα προβάλλει τις κορυφαίες περιοχές της
χώρας µας σε µια σπονδυλωτή σειρά γεµάτη περιεχόµενο από την
τηλεόραση, το ραδιόφωνο και την ιστοσελίδα του οµίλου.

∆ιαδικασία ψηφοφορίας
2. Η ψηφοφορία θα απαρτίζεται από έναν συνολικά κύκλο (round).
Η έναρξη και η λήξη του κάθε κύκλου ψηφοφορίας έχει ως
ακολούθως:
RoundID Start Date
1

∆ευτέρα
Ιουνίου
(09:00)

End Date
22
Παρασκευή
31
Ιουλίου (23:59)

3. Κατηγορίες «ψήφων προτίµησης» θεωρούνται:
α) Ψηφοφορία µέσω ιντερνετ από την ιστοσελίδα της εκποµπής
Γυρίσµατα συµπληρώνοντας την ειδικά διαµορφωµένη ηλεκτρονική φόρµα
gyrismata.skai.gr/vote.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ψήφου εγγράφοντας παράλληλα τα
ζητούµενα από την ιστοσελίδα στοιχεία του.
β) Ψηφοφορία µέσω SMS στο 19400, γράφοντας Ε (κενό) το σηµείο
επιλογής (κενό) και τον νοµό όπου ανήκει (έως 1 ψήφο) Mediatel
€0,30/SMS συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ.

Kάθε αριθµός σταθερού τηλεφώνου έχει δικαίωµα έως 1 (µία)
ψήφου ανά κύκλο (round) ψηφοφορίας. Θα υπάρχει χρέωση του
συµµετέχοντα ανά κλήση.
γ) Ψηφοφορία µέσω σταθερού τηλεφώνου στο 90 11 40 50 40 (έως 1
ψήφο) Mediatel €0,595/κλήση συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ.

Kάθε αριθµός σταθερού τηλεφώνου έχει δικαίωµα έως 1 (µία)
ψήφου ανά κύκλο (round) ψηφοφορίας. Θα υπάρχει χρέωση του
συµµετέχοντα ανά κλήση.

4. Κάθε συµµετέχων στην ψηφοφορία µπορεί να αξιοποιήσει όλα ή
µερικά από τα µέσα που έχει στη διάθεσή του. ∆ικαίωµα ψήφου
έχουν όλοι οι ενδιαφερόµενοι χωρίς κανένα περιορισµό γεωγραφικό,
ηλικιακό ή άλλο περιορισµό.

5. Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕΣΩ SMS θα γίνεται µε την ακόλουθη
διαδικασία:
Στέλνοντας SMS στο 19400, γράφοντας Ε (κενό) το σηµείο επιλογής
(κενό) και τον νοµό όπου ανήκει (έως 1 ψήφο) Mediatel €0,30/SMS
συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ.

6. Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕΣΩ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ θα γίνεται µε την
ακόλουθη διαδικασία µέσω σχετικών ηχογραφηµένων οδηγιών:
Καλώντας από σταθερό στο 90 11 40 50 40 (έως 1 ψήφο) Mediatel
€0,595/κλήση συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ.

7. Οι «ψήφοι προτίµησης» που συγκεντρωθούν από όλα τα µέσα, θα
καταµετρηθούν µε την ευθύνη του ΣΚΑΪ.
8. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί προσπάθεια αλλοίωσης της
ψηφοφορίας ή χρήση αθέµιτων µέσων για την αύξηση των «ψήφων
προτίµησης» από κάποιο συµµετέχοντα στην ψηφοφορία, ο ΣΚΑΪ
διατηρεί το δικαίωµα να αφαιρέσει ψήφους που συγκεντρώθηκαν
από αθέµιτα µέσα, να µηδενίσει τις ψήφους του Συµµετέχοντα. Η
απόφαση αυτή είναι στην απόλυτη κρίση του ΣΚΑΙ και δεν επιδέχεται
αµφισβήτησης.
9. Όσες ψήφοι έχουν συγκεντρωθεί µε χρήση αθέµιτων µέσων θα
αφαιρεθούν και η τελική κατάταξη θα διαµορφωθεί αποκλειστικά από
τις ψήφους που συγκεντρώθηκαν µε χρήση θεµιτών µέσων.
10. Ο ΣΚΑΪ διατηρεί το δικαίωµα να αναβάλει ή και να µαταιώσει την
ψηφοφορία και/ή να µµεταβάλλει τους όρους, τις προθεσµίες και τις
ηµεροµηνίες της, εφ’ όσον συντρέχει σοβαρός λόγος.

∆ιαχείριση προσωπικών στοιχείων
11. Οι ∆ιοργανωτές έχουν, ιδίως για την περίπτωση της εκτέλεσης
της επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων φυσικών προσώπων,
υποχρέωση τηρήσεως των διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας, των
διατάξεων του Ν. 2472/1997 περί προστασίας του ατόµου από την
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, των αποφάσεων
της Αρχής Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων και λοιπών Αρχών
και κάθε σχετικής διατάξεως και αποφάσεως ισχύουσας ή µέλλουσας,
κατά την ως άνω εκτέλεσης της επεξεργασίας των πληροφοριών που
εµπίπτουν στο πεδίο της ως άνω νοµοθεσίας.

Λοιποί Όροι
12. H συµµετοχή στην ψηφοφορία συνεπάγεται ανεπιφύλακτη
αποδοχή των παρόντων όρων και των όρων χρήσης του site και των
όρων ψηφοφορίας και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από
κάθε σχετική αξίωση έναντι των διοργανωτριών εταιριών της
ψηφοφορίας και του ΣΚΑΪ.
13. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερµηνεύονται από το ελληνικό
δίκαιο, αρµόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς θα είναι τα καθ'
ύλην δικαστήρια του Πειραιά.

