
 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  
«ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΘΡΑΝΙΑ ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΑ ΔΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ COLGATE & AJAX» 

 

 
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «BAZAAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΨΥΚΤΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ» και το διακριτικό τίτλο «BAZAAR», με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127843001000 και Α.Φ.Μ. 
094384144, εδρεύουσα στον Δήμο Μοσχάτου Αττικής, επί της οδού Πειραιώς αρ. 08 
(καλουμένη εφεξής η «Εταιρεία») διοργανώνει διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός») 
διάρκειας από 6/09/2022 έως και 05/10/2022, ο οποίος θα διενεργηθεί με βάση τους 
ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του Γενικού 
Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. 
 

1. Δικαίωμα συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό πρόσωπο 
που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα και έχει 
πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Ρητά εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της εταιρείας και οι 
επαγγελματίες που διενεργούν αγορές με την έκδοση παραστατικού ειδικών τιμών 
χονδρικής πώλησης (τιμολόγιο). Ο Διαγωνισμός αφορά αποκλειστικά και μόνο σε 
συναλλαγές που πραγματοποιούνται με την έκδοση φορολογικής απόδειξης λιανικής 
πώλησης.  
 

2. Τρόπος συμμετοχής. Για την συμμετοχή σας στον Διαγωνισμό απαιτείται η πραγματοποίηση 
αγορών στα φυσικά καταστήματα της Εταιρείας μας και επιλεγμένα καταστήματα 
συνεργατών μας, όπως αναλυτικά αναγράφονται στο Παράρτημα 1 του παρόντος, ή στο 
ηλεκτρονικό μας κατάστημα (www.bazaar-online.gr) ως εξής: 

 
Όσοι καταναλωτές επισκεφθούν κατά την διάρκεια  του Διαγωνισμού ένα από τα φυσικά 
καταστήματα που αναφέρονται στο Παράρτημα 1 ή το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας, 
διενεργώντας αγορά  δύο  (2) τουλάχιστον προϊόντων  «COLGATE» ή/και  «AJAX»μέχρι 
21/09 και δύο  (2) τουλάχιστον προϊόντων  «COLGATE» ή/και  «SOUPLINE»μέχρι 05/10, θα 
έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην κλήρωση που θα διενεργηθεί στις 14/10/2022, για 
12 δωροεπιταγές  «BAZAAR» αξίας εκατό ευρώ (100 €) έκαστη. Κάθε αριθμός φορολογικής 
απόδειξης που εκδίδεται κατά την πραγματοποίηση αγοράς δύο ή και περισσότερων 
προϊόντων από τα ως άνω αναφερόμενα προϊόντα «COLGATE» ,«AJAX»,«SOUPLINE», 
αντιστοιχεί σε μία συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα 
πολλαπλών συμμετοχών, προβαίνοντας σε περισσότερες από μία καθημερινές συναλλαγές με 
τα καταστήματα της Εταιρείας, δύναται ωστόσο να κερδίσει μόνο ένα (1) δώρο.  
 
Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται για τα συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό προϊόντα 
και από τα φυλλάδια λιανικής πώλησης, τα οποία θα βρίσκονται στις εγκαταστάσεις των 
καταστημάτων της Εταιρείας μας καθ’ όλη την διάρκεια της ενέργειας. 
 
Για την εγκυρότητα της συμμετοχής σας στον Διαγωνισμό θα πρέπει η συναλλαγή σας να 
πληροί απαραιτήτως όλους τους όρους των προηγούμενων παραγράφων (αγορά δύο 
προϊόντων «COLGATE» ή/και  «AJAX», έκδοση φορολογικής απόδειξης λιανικής πώλησης και 
όχι τιμολογίου κ.λ.π), διαφορετικά ακυρώνεται αυτόματα. 
 

3. Ανάδειξη Νικητών. Μετά το πέρας του Διαγωνισμού, θα αναδειχθούν  δώδεκα (12) τυχεροί 
και τρεις (3) επιλαχόντες (για την περίπτωση μη εμφάνισης των πρώτων εντός του 
προβλεπόμενου στην παρ. 5 χρονικού διαστήματος) μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα 
πραγματοποιηθεί στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στο Μοσχάτο Αττικής, επί της οδού 

http://www.bazaar-online.gr/


 

Πειραιώς αρ. 8, την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 17.00 μ.μ., παρουσία Νομικού 
Συμβούλου και εκπροσώπων της Διεύθυνσης Μάρκετινγκ, με την χρήση του προγράμματος 
https://www.random.org/. Η διεξαγωγή των ηλεκτρονικών κληρώσεων αποτελεί 
αυτοματοποιημένη διαδικασία, χωρίς καμία μεσολάβηση, επέμβαση ή παρέμβαση 
ανθρώπινου παράγοντα στην παραγωγή των αποτελεσμάτων. Πληροφορίες για την 
εγκυρότητα και την αξιοπιστία της ηλεκτρονικής κλήρωσης είναι διαθέσιμες μέσω του 
random.org  στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.random.org/faq/#S. Εάν για 
οιονδήποτε λόγο δεν καθίσταται δυνατή η διεξαγωγή της κλήρωσης στον ως άνω τόπο ή 
κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμά της να προβεί 
σε τροποποίηση της ημέρας, της ώρας ή του τόπου με προηγούμενη προ 24 ωρών 
ανακοίνωσή της στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.bazaar-online.gr.  

 
Η  Εταιρεία θα προβεί σε ανάρτηση των τυχερών αριθμών φορολογικών αποδείξεων στον 
χώρο των καταστημάτων της, καθώς και σε δημοσίευση αυτών στην ιστοσελίδα της 
www.bazaar-online.gr εντός τριών εργασίμων ημερών  από την ημερομηνία διεξαγωγής της 
κλήρωσης. Τα αποτελέσματα θα παραμείνουν αναρτημένα έως και τριάντα (30) μέρες μετά 
την διεξαγωγή της κλήρωσης για λόγους διαφάνειας των αποτελεσμάτων. 
 

4. Δώρα Διαγωνισμού. Κατόπιν της κλήρωσης που θα διεξαχθεί με το πέρας του Διαγωνισμού, 
οι  τυχεροί νικητές θα κερδίσουν από μία δωροεπιταγή αξίας 100€ για αγορές προϊόντων 
στα καταστήματα της Εταιρείας μας. Τα δώρα του Διαγωνισμού καθορίζονται από την 
Εταιρεία, είναι συγκεκριμένα και αποκλείεται ρητά η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή 
εκχώρηση τους, πώληση, δωρεάν διάθεση, αντικατάστασή τους με άλλο δώρο ή 
εξαργύρωση.  

5. Παραλαβή των δώρων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ταυτοποίηση των νικητών και την 

παραλαβή των δώρων τους είναι η επίδειξη από αυτούς της φορολογικής απόδειξης με τον 

τυχερό αριθμό στο κατάστημα της «BAZAAR», από το οποίο αυτή εκδόθηκε κατά την ημέρα 

πραγματοποίησης των αγορών τους. Κατόπιν, ο Υπεύθυνος του καταστήματος θα αποστείλει 

την απόδειξη στην Διεύθυνση Μαρκετινγκ της «BAZAAR», από την οποία θα δοθεί η τελική 

έγκριση για την παραλαβή των δωροεπιταγών  από τους νικητές. Επιπλέον, θα κληθούν να 

υπογράψουν και να συμπληρώσουν με τα πλέον απαραίτητα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, 

διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ) ειδικό έντυπο παραλαβής του δώρου του Διαγωνισμού, καθώς και 

έντυπο ενημέρωσης και δήλωσης συναίνεσης για την επεξεργασία των προσωπικών τους 

δεδομένων. Ενδέχεται δε, να ζητηθεί από τους νικητές η επίδειξη δελτίου αστυνομικής 

ταυτότητας ή άλλου σχετικού δημοσίου εγγράφου προς εξακρίβωση των στοιχείων τους. Οι 

νικητές του Διαγωνισμού υποχρεούνται, σε κάθε περίπτωση να εμφανιστούν εντός ενός (1) 

μηνός από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, μετά το πέρας του οποίου χάνουν το 

δικαίωμα παραλαβής των δώρων του Διαγωνισμού και η Εταιρεία δύναται να τα διαθέσει 

κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.  

6.  Ευθύνη Εταιρείας. Η ευθύνη της εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην 
συγκέντρωση των συμμετοχών, την διενέργεια των κληρώσεων, την ανάρτηση των 
αποτελεσμάτων και την διάθεση των δώρων. Με την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και την 
παράδοση των δώρων στους νικητές, η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας, 
κλοπής ή καταστροφής του δώρου, για οποιαδήποτε αιτία, κατόπιν παραλαβής αυτού από 
τους νικητές. 

7. Προσωπικά  Δεδομένα.  Καθ’ όλη την διάρκεια του Διαγωνισμού μέχρι και την ημέρα 

διεξαγωγής της κλήρωσης, η «BAZAAR» δεν θα προβεί σε επεξεργασία των προσωπικών 
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δεδομένων των καταναλωτών, καθώς τα μοναδικά στοιχεία που συλλέγονται από αυτήν 

είναι ο αριθμός αποδείξεως λιανικής πώλησης, ο αριθμός ταμειακής μηχανής, τα στοιχεία 

της εκάστοτε συναλλαγής και το κατάστημα στο οποίο αυτή πραγματοποιήθηκε. Τα εν λόγω 

στοιχεία είναι τα απολύτως απαραίτητα για την υποστήριξη και την εκτέλεση του παρόντος 

Διαγωνισμού και χρησιμοποιούνται από την «BAZAAR»  αποκλειστικά και μόνο για τον 

σκοπό αυτό. 

Τα ως άνω δεδομένα τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρεία, σύμφωνα 

πάντοτε με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), για τους σκοπούς υλοποίησης και 

προώθησης του Διαγωνισμού, ικανοποίησης τυχόν εννόμων συμφερόντων της και 

εκπλήρωσης νομικών της υποχρεώσεων (π.χ. φορολογικών) βάσει της εκάστοτε ισχύουσας 

νομοθεσίας, καθώς επίσης και για σκοπούς προωθητικών ενεργειών, υπό την προϋπόθεση 

ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει προηγουμένως συναινέσει ρητώς προς τούτο.  

Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών τηρούνται από την Εταιρεία αποκλειστικά για τους ως 

άνω σκοπούς επεξεργασίας, είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου 

ενεργούντος εξ’ ονόματος, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της , στο μέτρο και για το χρονικό 

διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για την εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών, σύμφωνα 

πάντα με τις ισχύουσες διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Τα 

προσωπικά δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων την 

επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, οι οποίοι ενδέχεται να παράσχουν τις 

αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και την παράδοση των 

δώρων σε αυτούς. 

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό, 

σε οποιοδήποτε έντυπο ή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς και να προβεί σε 

διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παραλαβής του 

δώρου, χωρίς οι ίδιοι να δικαιούνται την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.  

 
Δύναστε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπει ο Κανονισμός (ΕΕ) 

2016/679, περιλαμβανομένου του δικαιώματος ενημέρωσης και πρόσβασης, διόρθωσης, 

διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και του δικαιώματος αντίρρησης. 

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται με γραπτό αίτημα σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

privacy@bazaar-sm.gr ή μέσω Fax στο 210-4810332 ή  συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική 

φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα http://www.bazaarcc.gr/content/8/epikoinonia. Εφόσον 

ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την 

ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη αυτού, αφού σας 

ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους λόγους που εμποδίζουν την 

ικανοποίησή αυτού.  

 
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να πληροφορηθείτε για την πολιτική της Εταιρείας αναφορικά με 
την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία και βρίσκεται αναρτημένη, όπως 
εκάστοτε ισχύει, στο site www.bazaar-online.gr. 
 
Διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα για την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο 
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πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (contact@dpa.gr). 
 

8. Τροποποίηση Όρων -Ματαίωση Διαγωνισμού. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμά της να 

τροποποιεί τους όρους του παρόντος διαγωνισμού, να ανακαλεί, να  παρατείνει ή να 

μειώνει τη διάρκεια αυτού, καθώς και να τον ματαιώνει, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης 

στην ιστοσελίδα www.bazaar-online.gr, οπότε και δεν θα φέρει καμία απολύτως ευθύνη 

έναντι των συμμετεχόντων. 

9. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των 

ανωτέρω όρων, καθώς και της γνωστοποίησης για τα προσωπικά δεδομένα, παραιτουμένου 

του συμμετέχοντος από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων ή μελλοντικώς 

τροποποιημένων όρων και από την διεκδίκηση οποιασδήποτε μορφής αποζημίωσης εξ’ 

αυτής της αιτίας. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, το κοινό μπορεί να καλέσει στην 

γραμμή  εξυπηρέτησης  210 4827501  ή να αποστείλει  σχετικό  ερώτημα στην  ηλεκτρονική 

διεύθυνση info@bazaar-sm.gr . Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει 

με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων.  

10. Κάθε νικητής του Διαγωνισμού εγγυάται ότι θα παρέχει στην Εταιρεία αληθείς, ακριβείς, 

επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του, έχοντας λάβει πρωτίστως υπόψη τους 

όρους του παρόντος. Εάν ο νικητής χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, 

ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και 

αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση πραγματικότητας καθίσταται ο 

ίδιος. 

11. Αρμόδια για κάθε τυχόν ζήτημα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό 
ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. 

12. Η παρούσα ενημέρωση θα βρίσκεται αναρτημένη καθ' όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού 
στην ιστοσελίδα www.bazaar-online.gr. 

 
 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

mailto:contact@dpa.gr
http://www.bazaar-online.gr/
http://www.bazaar-online.gr/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 –ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
 
 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ 

AΘΗΝΑ   

Πειραιώς 8  ΚΕΝΤΡΙΚΟ Μοσχάτο 

Αθηνάς 80 Κορυδαλλός 

Διγενή Ακρίτα 37 - Μάκρης 27 Χαραυγή - Κερατσίνι 

Παπαδιαμαντοπούλου  141 Γουδί 

Μιχαλακοπούλου 91 & Κερασούντος  Ιλίσια 

Λεωφ. Αλεξάνδρας 105  Αθήνα 

3ης Σεπτεμβρίου 77  Πλ.Βικτωρίας 

Μητροπόλεως 45 Μητρόπολη 

Ομήρου 14 Ν. Σμύρνη 

Δημοκρατίας 60 Ηλιούπολη 

Άγγελου Μεταξά 43 Γλυφάδα 

Αιόλου 104 - Χαυτεία Ομόνοια  

Πρωτέως 68 - 72 Παλαιό Φάληρο 

Αντωνίου Θεοχάρη 4 & Ιάσονος Πηγάδα 

Παύλου Μελά 5 Πειραιάς 

Νικηφορίδη 47 & Αρτοτίνης 75 Παγκράτι 

Νικηφορίδη 6 & Χρεμωνίδου Βύρωνας 

Ξενοκράτους 33 Κολωνάκι 

Λ. Πεντέλης 146 - 148 Βριλήσσια 

Αγ. Ιωάννου 52 Αγ. Παρασκευή 

Αγίου Κωνσταντίνου 18 Μαρούσι 

Καραολή Δημητρίου 20 Χαλάνδρι 

Γαλατσίου 7 Άνω Πατήσια 

Εθν. Αντιστάσεως 14 - 16 & Λασιθίου Γέρακας 

Θηβών 150  Περιστέρι 

Καραϊσκάκη 62 Χαϊδάρι 

Xίου 48 - 50 & Σφακίων Μεταξουργείο 

Εμπεδοκλέους 97 - 99 Βύρωνας 



 

Θησέως 191 Καλλιθέα 

Αγίων Αναργύρων 18 Άγιοι Ανάργυροι  

Μαρίνου  Αντύπα 88 Νέο Ηράκλειο  

Αγγελικής Χατζημιχάλη 4 Πλάκα 

Τρίτωνος 76 & Γερουλάνου Παλαιό Φάληρο 

Πετράκη 28 Μητρόπολη 

Βεϊκου 72 Κουκάκι 

Σεβαστουπόλεως 146 & Δαβάκη 13 Αμπελόκηποι 

Μεσογείων 2 & Σινώπης  Πύργος Αθηνών  

Βασ. Γεωργίου 52 & Ιοφώντος Παγκράτι 

Κεδρηνού 73 & Μεγ. Σπηλαίου 33 Γκύζη 

Γιαβάση 15 Αγ. Παρασκευή 

Βεντούρη 14 & Βουτσινά 86 Χολαργός 

Αγ. Ιωάννου 82 & Ανθ/γου Τασσόπουλου 1 Αγ. Παρασκευή 

Γρ. Λαμπράκη 90 - 96 & 98 - 100 Πειραιάς 

Ζαϊμη 105 & Σερφιότου Καλλίπολη 

Ηρώων Πολυτεχνείου 84 Πλ. Τερψιθέας Πειραιάς 

Δευκαλίωνος 19 & Προμηθέως 12 Πλ. Κολιάτσου 

Σωκράτους 8 Αθήνα 

Γεωργίου Παπανδρέου 14 Ζωγράφου 

Πραντούνα 41 & Γαρέφη Ελληνορώσσων  

Χρυσοστόμου Σμύρνης 132 & Κύπρου Βύρωνας 

Εθν. Μακαρίου & Σολωμονίδου Καισαριανή 

Ιδομενέος & Νέστωρος 115 Ίλιον 

Ηπείρου 53 Αθήνα 

Αχαρνών 107 Αχαρνών 

Ευελπίδων 91 Κυψέλη 

Aριστοτέλους 89 Πλ. Βικτωρίας 

Πυθαγόρα 7 Γαλάτσι 

Αγ. Γλυκερίας 34 Γαλάτσι 

Κρέμου 104 - 106 Καλλιθέα 

Βασ. Γεωργίου Β΄ 9 & Βούλγαρη Πασαλιμάνι 

Ακτή Θεμιστοκλέους 146 (Πειραϊκή) Πειραιάς 

Δεκελείας 225 Νέα φιλαδέλφεια  

Κερκύρας 88 & Κασταλίας Κυψέλη 

Ιπποκράτους 139 Εξάρχεια 

Κώστα Βάρναλη 40 Νέα Ιωνία 

Γ. Θεοτόκη 59 & Σοφοκλέους 86 Kαλλίπολη 

Ζαννή 18 - 20 Πειραιάς 

Σύνταγμα, Πραξιτέλους 3 Αθήνα  

Βρυούλων 4 & Μιλήτου 2-4 Υμηττός 

ΕΥΒΟΙΑ   

Αβάντων & Υψηλάντου Ψαχνά 

Πλατεία Μποδοσάκη Ψαχνά 



 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   

Χριστοπούλου 19 - Ιασωνίδου 25 Καμάρες 

Βασιλέως Γεωργίου 17 - 19 Χανθ 

Αλ.Παπαναστασίου 68 & Μητροπούλου Θεσσαλονίκη 

Σόλωνος 56 & Αρτέμιδος 11 - Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 

Κασίμη 5-7 Νεάπολη 

25ης Μαρτίου & Μακεδονομάχων Εύοσμος 

Καραολή & Δημητρίου 27 Διοικητηρίου 

Καισαρείας 8 & Έκτορος Καλαμαριά  

Δελφών 42 Δελφών 

Βασιλίσσης Όλγας 148 Θεσσαλονίκη 

Νικηφόρου Φωκά 29 Θεσσαλονίκη 

Αν. Θράκης 73 Τούμπα 

Ρήγα Φεραίου & Ελευσίνος  Συκιές 

Ανδρέα Παπανδρέου 62 Κορδελιό 

Γρηγορίου Κολωνιάρη 25  Ξηροκρήνη 

Βιπέθ Σίνδος A3 - 3 Σίνδος 

ΚΡΗΤΗ   

ΟΔΟΣ Α - Οικοδ. Τετρ. 18 ΒΙΠΕ Ηρακλείου 

Κοκκίνη Χάνι Ηράκλειο 

Στερογιάννη και ΕΟΚ Ηράκλειο 

Α. Παπανδρέου 51Α Ηράκλειο 

Μενελάου Παρλαμά 20 Γιόφυρο 

Λεωφ. Kαλοκαιρινού 151 - 153 Ηράκλειο  

Ε.Πορτάλιου 22 Ρέθυμνο 

Φιλίας & Φιλελλήνων Κηπούπολη 

Κορωναίου 26 & Ιδομενέως Ηράκλειο 

Λ. Ιωνίας 233 & Νικ. Λύτρα (Ατσαλένιο) Ηράκλειο 

Λεωφόρος Ηροδότου 54 & Διονυσίου Αλικαρνασσός  

Θέρισο Ηράκλειο 

6ο χλμ. Εθνικής οδού Χανίων - Ρεθύμνου Χανιά 

ΡΟΔΟΣ   

10ο χλμ. Ρόδου - Λίνδου Ρόδος 

Χατζηευαγγέλου 11 - 13 Ρόδος 

Αρχάγγελος Ρόδου Πλ. Αγ. Αντωνίου 8 Ρόδος 

Εργάνης Αθηνάς 50 Ρόδος 

Κυρά της Ρω 8  Ροδίνι 

Αθηνών και Καβάλας Ανάληψη  

Πλάτωνος 24 - Παλιά Πόλη Ρόδος 

ΛΑΡΙΣΑ   

 4ο ΧΛΜ Λεωφόρου Κ. Καραμανλή Λάρισα 

Ηρώων Πολυτεχνείου 76 Λάρισα 

28ης Οκτωβρίου 24 - 26 Λάρισα  

Παπακυριαζή 45 Λάρισα 



 

ΜΥΚΟΝΟΣ   

Άγιος Ταξιάρχης - Σκυλάμπελα Μύκονος 

Πετεινάρος  Μύκονος  

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ   

Αεροδρόμιο Μεσσαριά Θήρας  Σαντορίνη 

ΚΩΣ   

Άγιος Παύλος -Πλατανάκι Ζιπάρι 

Παπαθεοφάνους 10 & Λαουμτζή  Αγία Μαρίνα 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ FRANCHISE 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 ΠΟΛΗ T.K. 
 ΣΟΥΛΤΑΝΗ 18 ΑΘΗΝΑ 10683 
 ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 4 ΚΑΜΑΤΕΡΟ 13451 
 ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 13 ΠΑΛ ΦΩΚΑΙΑ 19013 
 44 ΧΛΜ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΚΑΛΥΒΙΑ  19013 
 ΚΑΖΑΝΟΒΑ 30Α ΠΕΙΡΑΙΑΣ  18539 
 ΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 88 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  12134 
 ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΛΕΚΚΑ 40 ΜΑΡΟΥΣΙ  15122 
 Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 37 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 19007 
 ΛΑΣΣΗΣ 36 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 28100 
 ΣΑΜΗ ΣΑΜΗ 28080 
 ΒΑΛΕΡΙΑΝΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 28086 
 ΚΕΡΑΜΩΤΗ ΚΑΒΑΛΑ 64011 
 ΚΕΦΑΛΟΣ ΑΜΠΕΛΑ ΚΕΦΑΛΟΣ 85301 
 ΑΒΑΝΤΟΣ 34 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 68100 
 ΒΟΥΡΒΑΧΩΝ 11 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 71201 
 6 ΧΛΜ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΜΑΛΑΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 71500 
 ΒΙ. ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 71202 
  

 
 
 
 
 

 

 

 


