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Όροι και προϋποθέσεις για το μη χρηματικό έπαθλο του
παιχνιδιού ΣΚΡΑΤΣ «MINI Cooper»
1. Περιγραφή του Επάθλου
1.1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.», που εδρεύει στην
Αθήνα (Λ. Αθηνών, 112, ΤΚ 14402) με Α.Φ.Μ. 800500383, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών,
εφεξής η «Εταιρεία», διαθέτει στην αγορά την έκδοση «MINI COOPER» αξίας 5€ από
την 28η Δεκεμβρίου 2019. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ειδικού Κανονισμού Στιγμιαίου
Κρατικού Λαχείου, ο Λαχνός εκτός από Χρηματικά Έπαθλα, διαθέτει και Μη
Χρηματικά Έπαθλα, εφεξής, «ΜΧΕ».
1.2. Τα ΜΧΕ εμφανίζονται στην παικτική περιοχή του Λαχνού κατά τον ίδιο τρόπο που
εμφανίζονται και τα χρηματικά έπαθλα. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τις οδηγίες που
αναγράφονται στην εμπρόσθια όψη του Λαχνού, ο παίκτης ξύνει τον Λαχνό, και εάν
βρει το σύμβολο “MINI” τότε κερδίζει το ΜΧΕ.
1.3. Σύμφωνα με το σύστημα διανομής επάθλων της έκδοσης υπάρχει μία κατηγορία
κερδών που προσφέρει ΜΧΕ. Συγκεκριμένα:
1.3.1. Είδος: Αυτοκίνητο μάρκας MINI, μοντέλου MINI COOPER, με τέλη
ταξινόμησης, πινακίδες και φόρο κερδών μεικτής αξίας 22.000€ (αξία του
επάθλου προ φόρου κερδών: 18.715€)
1.3.2. Αριθμός ΜΧΕ: 10 αυτοκίνητα ΜΙΝΙ Cooper
Περισσότερες λεπτομέρειες και η ακριβής περιγραφή του ΜΧΕ αναφέρονται στην
παράγραφο 3 «Όροι Επάθλου» του παρόντος εγγράφου.
1.4. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αδυναμίας ή άρνησης αποδοχής του συγκεκριμένου
ΜΧΕ ο νικητής δεν μπορεί να εισπράξει τη χρηματική αξία του ΜΧΕ (μεικτής αξίας
22.000€ και αξίας προ φόρου κερδών 18.715€). Στην περίπτωση αυτή, ο νικητής θα
χάνει το ΜΧΕ που κέρδισε.
2. Διαδικασία εξαργύρωσης
Προκειμένου να παραλάβει το ΜΧΕ, ο νικητής και η Εταιρεία οφείλουν να προβούν στις
ακόλουθες ενέργειες με την σειρά που αναφέρεται παρακάτω:
2.1. Ο νικητής καλεί στο τηλεφωνικό κέντρο της Εταιρείας, από σταθερό τηλέφωνο στο 800
800 5000, από κινητό στο 210 5798500 ή στο customerservice@ops.helleniclotteries.gr, για να ενημερώσει την Εταιρεία ότι κατέχει νικητήριο λαχνό και αναφέρει
στοιχεία ταυτοποίησης του λαχνού, όπως αυτά θα του ζητηθούν από την Εταιρεία,
ώστε να επιβεβαιωθεί ότι ο λαχνός είναι πράγματι κερδοφόρος καθώς και τα στοιχεία
ταυτότητάς του, την ταχυδρομική του διεύθυνσή, την διεύθυνση ηλεκτρονικού του
ταχυδρομείου καθώς και τηλέφωνο επικοινωνίας.
2.2. Η Εταιρεία θα ενημερώνει στην συνέχεια το νικητή με οποιοδήποτε πρόσφορό τρόπο
για την επιλογή που μπορεί να κάνει αναφορικά με το χρώμα του αυτοκινήτου.
2.3. Ο νικητής οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, για
το χρώμα της επιλογής του, εντός δύο ημερών από την ενημέρωσή του, όσον αφορά
τα διαθέσιμα χρώματα.
2.4. Στην συνέχεια και κατόπιν συνεννόησης με την Εταιρεία, ο νικητής θα προσέρχεται σε
συμφωνημένη ημερομηνία και ώρα στην έδρα της Εταιρείας, προσκομίζοντας το
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νικητήριο λαχνό, την ταυτότητά του, συμπληρωμένη την Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία
επισυνάπτεται στους παρόντες όρους ως Παράρτημα Α) και εξουσιοδότηση,
επικυρωμένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής του, από Δημόσια Υπηρεσία ή Αρχή,
προς εκπρόσωπο της εταιρείας BMW Hellas Trade of Cars S.A. (εφεξής η «BMW
Hellas»), ώστε αυτός να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες εκ του νόμου ενέργειες για
τη έκδοση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας στο όνομα του νικητή (εφεξής η
«Εξουσιοδότηση»).
2.5. Ο νικητής θα παραλαμβάνει από την Εταιρεία σχετικό αποδεικτικό αιτήματος
παραλαβής του ΜΧΕ.
2.6. Κατόπιν, η Εταιρεία θα επικοινωνεί με την BMW Hellas και θα προβαίνει στην
παραγγελία του οχήματος, στο χρώμα που επέλεξε ο νικητής, αποστέλλοντάς της και
την Εξουσιοδότηση του νικητή. Η BMW Hellas θα προβαίνει στις απαραίτητες
ενέργειες για την έκδοση των πινακίδων στο όνομα του νικητή και την έκδοση άδειας
κυκλοφορίας και το σχετικό κόστος θα καλύπτεται από την Εταιρεία.
2.7. Μετά την έκδοση των πινακίδων, η BMW Hellas θα ενημερώνει ως προς τον αριθμό
τους και τον αριθμό πλαισίου την Εταιρεία, η οποία με την σειρά της θα ενημερώνει το
νικητή και θα του αποστέλλει αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας, στην διεύθυνση που
έχει δηλώσει.
2.8. Κατόπιν ο νικητής οφείλει να προβεί στην σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου για το
όχημα του, με ασφαλιστική εταιρεία, η οποία εδρεύει και λειτουργεί νόμιμα στην
Ελλάδα και να αποστείλει αντίγραφο στην Εταιρεία. Η ασφάλιση του οχήματος
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του.
2.9. Κατόπιν των ανωτέρω, ο νικητής θα δύναται να προσέλθει για την παραλαβή του ΜΧΕ
ως ακολούθως:
2.9.1.

2.9.2.

Εφόσον το χρώμα του αυτοκινήτου που επέλεξε ο νικητής αντιστοιχεί σε
όχημα, το οποίο είναι άμεσα διαθέσιμο από την BMW Hellas, η παραλαβή
του από το νικητή θα γίνεται στην έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα, όπου
θα έχει μεταφερθεί το όχημα, σε συμφωνημένη ημερομηνία και ώρα
κατόπιν επικοινωνίας μεταξύ του νικητή και της Εταιρείας.
Εφόσον το χρώμα του αυτοκινήτου που επέλεξε ο νικητής αντιστοιχεί σε
όχημα, το οποίο δεν είναι άμεσα διαθέσιμο από την BMW Hellas, η
παραλαβή του από το νικητή θα γίνεται σε κατάστημα της BMW Hellas, σε
ένα από τα αναγραφόμενα στο επισυναπτόμενο στους παρόντες Όρους
Παράρτημα Β, σε συμφωνημένη ημερομηνία και ώρα κατόπιν
επικοινωνίας μεταξύ του νικητή και, της Εταιρείας και της BMW Hellas. Η
επιλογή του σημείου παράδοσης θα γίνεται από την BMW Hellas, σε
συνεννόηση με την Εταιρεία και τον παίκτη.

Προϋπόθεση για την παραλαβή του ΜΧΕ είναι η προσκόμιση στην Εταιρεία ή στην
BMW Hellas του αποδεικτικού αιτήματος παραλαβής του ΜΧΕ και του ασφαλιστικού
συμβολαίου.

3.

Όροι Επάθλου

3.1. Ο κάθε νικητής θα κερδίζει ένα αυτοκίνητο 3θυρο ΜΙΝΙ Cooper με το πακέτο
εξοπλισμού Salt. Η συνολική αξία ανέρχεται (προ φόρου κερδών) στα 18.715€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, τέλους ταξινόμησης και πινακίδων.
3.2. Ο νικητής δεν δύναται να ζητήσει την αλλαγή του ΜΧΕ, με άλλο ή την απόδοση της
χρηματικής του αξίας.
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3.3. Το ΜΧΕ είναι προσωπικό και ο νικητής που θα αναφέρεται στην Εξουσιοδότηση και
θα παραλάβει το ΜΧΕ θα είναι ο ιδιοκτήτης.
3.4. Οι όροι επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του παίκτη περιλαμβάνονται στην
«Ενημέρωση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Νικητών Μη Χρηματικού
Επάθλου της Έκδοσης MINI COOPER». Εφόσον ο παίκτης παρέχει εγγράφως τη
συγκατάθεσή του, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να
δημοσιεύσει φωτογραφίες των νικητών στον Instagram λογαριασμό του ΟΠΑΠ
(https://www.instagram.com/instaopap/),
στο
Facebook
λογαριασμό
του
(https://www.facebook.com/OPAPsocial/), στα digital asset του Οργανισμού, σε
οποιοδήποτε έντυπό του ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά τηλεόραση,
ραδιόφωνο, internet και social media και έντυπα) και να προβεί σε διαφημιστική
προβολή και εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης
του Επάθλου.

4. Υποχρεώσεις της Εταιρείας
4.1. Η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του ΜΧΕ.
Μετά την παραλαβή του από το νικητή, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει όσον αφορά
την χρήση του ΜΧΕ από το νικητή, ούτε επιβαρύνεται με οποιοδήποτε κόστος σχετικό
με την χρήση ή/και την συντήρησή του.
4.2. Η Εταιρεία δύναται να προσαρμόσει/τροποποιήσει το μοντέλο ή/και την έκδοση του
ΜΧΕ, σε ειδικές περιπτώσεις, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, όπως
ενδεικτικά εφόσον διαφοροποιηθεί η τιμή αγοράς του συγκεκριμένου
μοντέλου/έκδοσης από τον προμηθευτή.
4.3. Σε περίπτωση που η BMW Hellas τερματίσει την διάθεση του συγκεκριμένου μοντέλου
για οποιοδήποτε λόγο, τότε η Εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει νέο ΜΧΕ, το οποίο
θα συνίσταται σε ίσης ή υψηλότερης αξίας (18.715€ προ φόρου κερδών) αυτοκίνητο,
δικής της επιλογής.
4.4. H συγκεκριμένη ενέργεια διοργανώνεται από την Εταιρεία και όχι από την BMW Hellas.
Η BMW Hellas δεν φέρει καμία ευθύνη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – MINI COOPER
Ως νικητής του Μη Χρηματικού Επάθλου (ΜΧΕ) της έκδοσης 0084 «MINI
COOPER»,

με

κωδικό

………………………………………………………………
……………………..………………

(όπως

Λαχνού
και

αναγράφεται

Κωδικό
στο

Δώρου

αποδεικτικό

παραλαβής του ΜΧΕ, το οποίο έλαβα από την εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά
Λαχεία Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Αθηνών, 112, ΤΚ 14402, με
Α.Φ.Μ. 800500383, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών), δηλώνω υπεύθυνα ότι:
-

Αποδέχομαι τους «Όρους και προϋποθέσεις για το μη χρηματικό έπαθλο
του παιχνιδιού ΣΚΡΑΤΣ «MINI Cooper».

-

Αποδέχομαι το ΜΧΕ που ορίζεται ως 1 αυτοκίνητο μάρκας “MINI
COOPER”, μοντέλο «3θυρο MINI COOPER με πακέτο εξοπλισμού Salt»,
μικτής αξίας 22.000€ και καθαρής αξίας, ήτοι προ φόρου κερδών, 18.715€,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, τέλους ταξινόμησης και πινακίδων.

-

Αποδέχομαι ότι δεν μπορώ να επιλέξω διαφορετικό ΜΧΕ πέρα από το
3θυρο MINI COOPER με πακέτο εξοπλισμού Salt.

-

Δεσμεύομαι ότι θα προβώ:
1. Στην σύνταξη εξουσιοδότησης, επικυρωμένη ως προς το γνήσιο της
υπογραφής μου, από Δημόσια Υπηρεσία ή Αρχή, προς εκπρόσωπο
της εταιρείας BMW Hellas Trade of Cars Α.Ε. (εφεξής η «BMW
Hellas»), ώστε αυτός να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες εκ του νόμου
ενέργειες για την έκδοση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας στο όνομά
μου.
2. Στην κατάρτιση ασφαλιστηρίου συμβολαίου για το όχημα που θα
παραλάβω και πριν την παραλαβή αυτού, με ασφαλιστική εταιρεία, η
οποία εδρεύει και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και να το αποστείλω
στην Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.
3. Να παραδώσω κατά την παραλαβή του ΜΧΕ το αποδεικτικό
παραλαβής του ΜΧΕ στην Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. ή την BMW Hellas.

-

Αναγνωρίζω ότι ουδεμία ευθύνη φέρει ή βαρύνει την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.
στην καταβολή οποιουδήποτε ποσού και για οποιονδήποτε αιτία, πέραν της
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ως άνω καθαρής αξίας του ΜΧΕ (18.715€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,
τέλους ταξινόμησης και πινακίδων).
-

Δικαιούχος του ΜΧΕ θα είμαι εγώ, ο/η ……………………………………...

Έλαβα γνώση των «Όρων και Προϋποθέσεων ΜΧΕ της έκδοσης “MINI
COOPER» καθώς και της «Ενημέρωσης για την Προστασία Προσωπικών
Δεδομένων Νικητών Μη Χρηματικού Επάθλου της Έκδοσης MINI COOPER»

Ημερομηνία:

……/…./2020

Υπογραφή
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Σημειώνεται από το νικητή, εάν το επιθυμεί
Αποδέχομαι η Ελληνικά Λαχεία να προβεί σε διαφημιστική προβολή της παράδοσης του Επάθλου
και να δημοσιεύσει φωτογραφίες στα παρακάτω μέσα (παρακαλώ επιλέξτε τα μέσα στα οποία
συμφωνείτε να δημοσιευθούν τα ανωτέρω από την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.):
στο Instagram λογαριασμό (https://www.instagram.com/instaopap/), στον YouTube λογαριασμό
και στον Facebook λογαριασμό (https://www.facebook.com/OPAPsocial/) του ΟΠΑΠ,
στις ιστοσελίδες του ΣΚΡΑΤΣ (www.scratch.gr), της Ελληνικά Λαχεία (www.hellenic-lotteries.gr)
και του ΟΠΑΠ (www.opap.gr),
σε οποιοδήποτε έντυπό του ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά τηλεόραση, ραδιόφωνο,
internet, social media και έντυπα).
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω αφορούν τη δημοσίευση από την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., και ότι η
εταιρεία δεν είναι σε θέση να ελέγξει τυχόν αναπαραγωγή των στοιχείων που θα δημοσιεύσει από
τρίτους σε άλλα μέσα.
Η επεξεργασία των δεδομένων σας θα γίνει σύμφωνα με την παρακάτω Ενημέρωση για την
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Νικητών Μη Χρηματικού Επάθλου της Έκδοσης “MINI
COOPER».

Ημερομηνία:

……/……./2020

Υπογραφή
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Ενημέρωση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Νικητών Μη
Χρηματικού Επάθλου της Έκδοσης “MINI COOPER»
Ο σεβασμός της ιδιωτικότητας και η προστασία των προσωπικών δεδομένων
των Νικητών του Μη Χρηματικού Επάθλου (εφεξής ΜΧΕ) της έκδοσης “MINI
COOPER» Διαγωνισμού είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.
Η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, επεξεργάζεται τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που παρέχουν αυτόβουλα οι νικητές του
ΜΧΕ, σε συμμόρφωση προς τον Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
καθώς και την εφαρμοστέα ελληνική νομοθεσία για την προστασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Η Ελληνικά Λαχεία συλλέγει τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη Φόρμα
Αποδοχής Δώρου, προκειμένου να αποδώσει το ΜΧΕ.
Σκοποί και βάση επεξεργασίας
Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των νικητών γίνεται
από τους αρμόδιους, εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Ελληνικά Λαχεία. Τα
δεδομένα αυτά παρέχονται για το σκοπό απόδοσης του ΜΧΕ επάθλου, σύμφωνα
με τους «Όρους και Προϋποθέσεις ΜΧΕ».
Εφόσον ο νικητής παρέχει τη συγκατάθεσή του επιλέγοντας τα σχετικά πεδία τη
Φόρμα Αποδοχής Δώρου, η Ελληνικά Λαχεία θα επεξεργαστεί το
ονοματεπώνυμό του και τις φωτογραφίες/πληροφορίες από το αυτοκίνητο που
θα παρέχει ο νικητής ή άλλες φωτογραφίες/video από την απόδοση του ΜΧΕ για
λόγους διαφημιστικής προβολής χωρίς άλλη απαίτηση ή την καταβολή
οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως στο διηνεκές παγκοσμίως και θα τα
δημοσιεύσει
o στο Instagram λογαριασμό (https://www.instagram.com/instaopap/), στον
YouTube
λογαριασμό
και
στον
Facebook
λογαριασμό
(https://www.facebook.com/OPAPsocial/) του ΟΠΑΠ,
o στις ιστοσελίδες του ΣΚΡΑΤΣ (www.scratch.gr), της Ελληνικά Λαχεία
(www.hellenic-lotteries.gr) και του ΟΠΑΠ (www.opap.gr),
o σε οποιοδήποτε έντυπό του ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά
τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet και social media και έντυπα).
Επιπλέον, για την παραλαβή του ΜΧΕ θα ζητηθεί η επίδειξη της ταυτότητας του
νικητή και τα στοιχεία του θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να
πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες παραγγελίες.
Αποδέκτες
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των νικητών γίνεται μόνο από τους
αρμόδιους, κατάλληλα εξουσιοδοτημένους εργαζόμενους του Διοργανωτή καθώς
και από συνεργάτες του, η συμμετοχή των οποίων είναι αναγκαία για την
απόδοση του ΜΧΕ, όπως η BMW Group Hellas και η «Ελληνικά Λαχεία».
Χρόνος Διατήρησης
Η Ελληνικά Λαχεία οφείλει να διατηρεί τα στοιχεία των νικητών για 10 έτη,
σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
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Δικαιώματα Νικητών
Οι νικητές έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα δηλαδή να ενημερωθούν,
κατόπιν αιτήματός τους, για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά τους δεδομένα
υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες
σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία. Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα
να ζητήσουν τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων ή τη
συμπλήρωση αυτών, καθώς και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του
Νόμου, να ασκήσουν το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της
επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων τους και το δικαίωμα
εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών.
Οι νικητές δικαιούνται να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αποστέλλοντας αίτημα
στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων του Ομίλου ΟΠΑΠ, ως
κατωτέρω.
Στοιχεία Επικοινωνίας Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων της Ελληνικά Λαχεία
Α.Ε.
Για οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων τους, καθώς
και εάν διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι όροι του παρόντος που αφορούν τα
προσωπικά δεδομένα, οι νικητές μπορούν να απευθυνθούν στον υπεύθυνο
προστασίας προσωπικών δεδομένων του Ομίλου ΟΠΑΠ, χρησιμοποιώντας τα
ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: www.opap.gr/gdpr | Ταχυδρομική
διεύθυνση: 112 Λεωφόρος Αθηνών, 10442 Αθήνα |Τηλέφωνο: +30 210 5498888
| Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dpo@opap.gr
Στοιχεία Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Σε περίπτωση που οι νικητές θεωρούν ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο
η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, μπορούν να προσφύγουν
στην
Αρχή
Προστασίας
Δεδομένων
Προσωπικού
Χαρακτήρα,
χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Ιστοσελίδα:
www.dpa.gr | Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23,
Αθήνα | Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600 | Fax: +30 210 6475628 |
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Επωνυμία

Διεύθυνση

ΤΚ

Πόλη

Τηλέφωνο

BMW ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Λεωφόρος Κύμης &, Σενέκα
10, Κηφισιά

14564

Κηφισιά

2109118000

Servin Kritis A.E.

Λεωφ. Ικάρου & Σταδίου., Νέα
Αλικαρνασσός

71601

Ηράκλειο

2810330660

Servin Kritis Α.Ε.

Λεωφ. Καραμανλή 78

73300

Χανιά

2821002095

ΑΦΟΙ Ιωαννίδη Α.Ε.

Σταυρός Αμυγδαλεώνα

64012

Καβάλα

2510600000

Γιάννης
Α.Ε.

6ο χλμ Εθνικής Οδού Λάρισας
- Τρικάλων

41500

Λάρισα

2410851800-3

Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 105

26442

Πάτρα

2610436825

Παπαδόπουλος

Α.ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΕΠΕ

