
Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό 

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
«Το καλάθι γεμίζει και πόντους χαρίζει»  

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ», που εδρεύει στο 
Γέρακα Αττικής (Λ. Σπάτων αρ. 81) όπως νόμιμα εκπροσωπείται (εφεξής «Διοργανώτρια»)  
διοργανώνει προωθητική ενέργεια «Το καλάθι γεμίζει και πόντους χαρίζει» (εφεξής η 
«Προωθητική Ενέργεια»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής, που όλοι 
συνομολογούνται ουσιώδεις (εφεξής «Αναλυτικοί Όροι»).  
2. Στην Προωθητική Ενέργεια μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος, 
ηλικίας άνω των 18 ετών (εφεξής Συμμετέχων), οι οποίοι είναι κάτοχοι της κάρτας πιστότητας 
της Διοργανώτριας AB PLUS (εφεξής η «Κάρτα»). Από τις κληρώσεις της προωθητικής ενέργειας 
αποκλείονται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, των θυγατρικών αυτής εταιρειών της, των 
συνεργατών που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο franchise που έχει αναπτύξει η Διοργανώτρια  
καθώς και  οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους μέχρι και β’ βαθμού καθώς και οι εργαζόμενοι οι 
σύζυγοι και οι συγγενείς αυτών μέχρι και β’ βαθμού των εταιρειών SPOT THOMPSON ΟΜΙΛΟΣ 
ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε., LIGHTHOUSE, NIOBIUM LABS ΕΠΕ, SMART FREQUENCY MEDIA LTD 
με τις οποίες συνεργάζεται η Διοργανώτρια στο πλαίσιο της παρούσας προωθητικής ενέργειας.  
3. Η Προωθητική Ενέργεια θα διαρκέσει από 04/01/2017 έως 04/03/2017 (εφεξής «Διάρκεια 
Προωθητικής Ενέργειας »). 
4. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει, μειώσει ή να διακόψει τη Διάρκεια της 
Προωθητικής Ενέργειας ή και να ματαιώσει την Προωθητική Ενέργεια οποτεδήποτε για 
τεχνικούς, εμπορικούς, λειτουργικούς ή λόγους δημοσίου συμφέροντος ή λόγους ανωτέρας 
βίας ή γενικά σπουδαίο λόγο και με προηγούμενη ειδοποίηση με μέσο πρόσφορο κατά την 
εύλογη κρίση της. Οποιαδήποτε αλλαγή θα ανακοινώνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνσης της 
Διοργανώτριας www.ab.gr (εφεξής το «Site»). 
5. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο προβαίνει στην αγορά προϊόντων από 
οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου καταστημάτων της Διοργανώτριας, των θυγατρικών της 
εταιρειών και των Συνεργατών με το διακριτικό γνώρισμα AB FOOD MARKET ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ και 
“AB SHOP & GO Συνεργάτης”, όπως αυτοί αναλυτικά αναφέρονται στο συνημμένο στους 
παρόντες Αναλυτικούς Όρους Παράρτημα Α και κάνει χρήση της Κάρτας κατά τη Διάρκεια της 
Προωθητικής Ενέργειας, θα καταχωρείται αυτόματα ως συμμετέχων στην Προωθητική 
Ενέργεια και μπορεί να αναδειχθεί ένας από τους νικητές βάσει των παρόντων όρων. 
Διευκρινίζεται ότι δεν συμμετέχουν στην Προωθητική Ενέργεια τα καταστήματα που 
λειτουργούν υπό το διακριτικό γνώρισμα “AB SHOP & GO Shell” και “ΕΝΑ FOOD CASH & CARRY” 
καθώς λόγω συστημάτων δεν μπορούν να υποστηρίζουν τη συμμετοχή των πελατών τους στην 
Προωθητική Ενέργεια.
6. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού έχουν προγραμματιστεί να δοθούν τα ακόλουθα δώρα: 
6.1 Κάθε Προϊόν και Πόντος στο καλάθι: Κάθε Τετάρτη, για όλες τις συναλλαγές με την Κάρτα, 
δώρο 1 πόντος AB Plus με την αγορά κάθε τεμαχίου προϊόντος.  Για τα ζυγιζόμενα προϊόντα 
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αντιστοιχεί δώρο 1 πόντος AB Plus ανά  κωδικό είδους, άσχετα από την ποσότητα και το βάρος 
του. 
6.2. Κλήρωση με δώρο το καλάθι της εβδομάδας σε 100 τυχερούς: Στο πλαίσιο της 
Προωθητικής Ενέργειας και καθ’ όλη τη διάρκειά της, έχουν προγραμματιστεί εβδομαδιαίες 
κληρώσεις (εφεξής η «Κλήρωση»). Συγκεκριμένα κάθε Τρίτη, θα πραγματοποιείται μία 
εβδομαδιαία Κλήρωση στην οποία θα συμμετέχουν όλες οι συναλλαγές που έγιναν κατά την 
προηγούμενη εβδομάδα (Δευτέρα – Σάββατο / Κυριακή) με τη χρήση της Κάρτας. Σε κάθε 
Εβδομαδιαία Κλήρωση θα ανακηρύσσονται εκατό (100) νικητές. Το πλάνο των Κληρώσεων και 
των αντίστοιχων νικητών έχει ως ακολούθως: 

α/α Συναλλαγές που 
πραγματοποιήθηκαν 

Ημερομηνία 
Εβδομαδιαίας 

Κλήρωσης  

1 04/01 - 07/01 Τρίτη, 10/01 

2 09/01 - 14/01 Τρίτη, 17/01 

3 16/01 - 21/01 Τρίτη, 24/01 

4 23/01 - 28/01 Τρίτη, 31/01 

5 30/01 - 04/02 Τρίτη, 07/02 

6 06/02 - 11/02 Τρίτη, 14/02 

7 13/02 - 18/02 Τρίτη, 21/02 

8 20/02 - 25/02 Τρίτη, 28/02 

9 28/02 - 04/03 Τρίτη, 07/03 

Κατά τη διενέργεια των Κληρώσεων μπορούν να παρίστανται όσοι από τους Συμμετέχοντες 
επιθυμούν.  
7. Οι Κληρώσεις θα είναι ηλεκτρονικές και θα διενεργηθούν βάσει αυτοματοποιημένου 
συστήματος με χρήση του αριθμού έκαστης Κάρτας, που είναι μοναδικός. Κάθε Κλήρωση θα 
διεξαχθεί στα κεντρικά γραφεία της Διοργανώτριας ενώπιον τριμελούς επιτροπής που θα 
αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του Τμήματος Marketing, έναν εκπρόσωπο της Διεύθυνσης 
Λειτουργίας Καταστημάτων και έναν εκπρόσωπο του Νομικού Τμήματος και ώρα 12:00 
8. Σε κάθε έναν νικητή της Κλήρωσης έχει προγραμματιστεί να δοθούν πόντοι που αντιστοιχούν 
στο το άθροισμα της αξίας των συναλλαγών (εφόσον έχουν κάνει παραπάνω από μια) που 
πραγματοποίησαν την περασμένη της Κλήρωσης εβδομάδα, με χρήση της Κάρτας. Οι πόντοι 
που θα πιστώνονται στους τυχερούς νικητές θα αντιστοιχούν σε επιταγές έκπτωσης αξίας 6€ 
ανάλογες του αθροίσματος της αξίας των εβδομαδιαίων συναλλαγών. Όπου απαιτείται, θα 
γίνεται στρογγυλοποίηση προς τα πάνω (για παράδειγμα, αν κάποιος έκανε συναλλαγές 10,32€ 
θα πιστωθεί 400 πόντους που αντιστοιχούν σε δυο επιταγές έκπτωσης αξίας 6€, αν κάποιος 
έκανε 15,01€ αγορές θα πιστωθεί 600 πόντους που αντιστοιχούν σε τρεις επιταγές έκπτωσης 



αξίας 6€ αν κάποιος έκανε 159,99€ θα πιστωθεί 5.400 πόντους που αντιστοιχούν σε 27 
επιταγές έκπτωσης αξίας 6€ κ.ο.κ). Η πίστωση των πόντων στην Κάρτα που αναδείχθηκε 
νικήτρια κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα θα γίνεται το αργότερο εντός τριών (3) ημερών, από 
την ημερομηνία ανάδειξης των νικητών και η απόδοση των επιταγών με την επόμενη 
συναλλαγή του σε οποιοδήποτε κατάστημα. Οι επιταγές έκπτωσης μπορούν να εξαργυρωθούν 
μόνο σε επόμενες αγορές αξίας ίσης ή μεγαλύτερης της αξίας των επιταγών. 
9. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών στις Κληρώσεις, 
αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες να αναδειχθεί νικητής σε μία από τις προγραμματισμένες 
κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα κληρώσεις.  
10. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων σε 
περίπτωση που τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην Κάρτα είναι αναληθή ή ψευδή. 
11. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. 
12. Οι νικητήριοι αριθμοί της κάρτας πιστότητας AB PLUS θα ανακοινώνονται στο Site της 
Διοργανώτριας και στα καταστήματα.  
13. Για τη διενέργεια της Προωθητικής Ενέργειας δεν απαιτείται η τήρηση Αρχείου 
Προσωπικών Δεδομένων, καθώς οι κληρώσεις θα γίνονται βάσει των μοναδικών αριθμών των 
καρτών πιστότητας AB plus.  
14. Η Διοργανώτρια δικαιούται να τροποποιήσει τους εκάστοτε όρους της προωθητικής 
ενέργειας κατά την εύλογη κρίση της. Κάθε τροποποίηση των παρόντων όρων θα 
ανακοινώνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διοργανώτριας www.ab.gr 
15. Η Διοργανώτρια δύναται να προβεί σε προβολή των νικητών στον έντυπο ή και ηλεκτρονικό 
τύπο ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κρίνει πρόσφορο και για το λόγο αυτό διατηρεί το 
δικαίωμα να ζητήσει την έγγραφη συναίνεση των νικητών για την προβολή τους, οι οποίοι 
υποχρεούνται όπως υπογράψουν τη σχετική δήλωση. 
16. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη 
αποδοχή των όρων του διαγωνισμού στο σύνολό τους. 
17. Η Διοργανώτρια δεν υποχρεούται να προβεί σε οποιοδήποτε έλεγχο ταυτοπροσωπίας τόσο 
κατά την παράδοση των δωροεπιταγών στον φέροντα την κάρτα πιστότητας ΑΒ PLUS που 
αναδείχθηκε νικήτρια όσο και στους κομιστές των επιταγών. Τον κίνδυνο από τυχόν απώλεια, 
κλοπή ή καταστροφή των επιταγών από το χρόνο παράδοσης αυτών φέρει αποκλειστικά και 
μόνο ο κομιστής αυτών απαλλασσόμενης της Διοργανώτριας από οποιαδήποτε ευθύνη, η 
οποία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αντικατάστασης αυτών. 
18. Οι όροι συμμετοχής έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Αθηνών κα Μαριλένα Μάγγου, 
που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Μαυροματαίων αρ. 11.  
19. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με τον Διαγωνισμό αρχικά θα καταβάλλεται 
προσπάθεια επίλυσής της από την αρμόδια επιτροπή που ορίζεται ανωτέρω για τις Κληρώσεις 
και σε περίπτωση μη επίλυσης  θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών 
και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο. 
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Παράρτημα Α 
 

A/A ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ FRANCHISE AB FOOD MARKET 

1 AGK SUPER MARKET Α.Ε.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & SUPER MARKET 

2 AST FOODS ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΑΕ 

3 AΦΟΙ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. 

4 KAST FOODS ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΑΕ 

5 MYKONOΣ MARKET ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

6 THIRA FOODS ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ Α.Ε. 

7 ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ  

8 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ &  ΣΙΑ Ο.Ε. 

9 ΑΚΗΣ Γ. ΚΑΤΡΙΤΣΗΣ Α.Ε 

10 ΑΜΑΛΙΑΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΕ 

11 ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

12 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΟΥΜΗΣ & ΣΙΑ A.Ε. 

13 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΟΥΜΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

14 ΑΦΟΙ Δ. ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

15 ΑΦΟΙ Θ.ΛΙΟΝΤΟΥ ΟΕ 

16 ΑΦΟΙ ΚΑΚΟΥΡΗ Ο.Ε. 

17 ΒΑΛΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

18 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   

19 ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

20 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟ ΑΕ 

21 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΠΕ 

22 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 

23 Δ & Γ ΦΑΝΑΡΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. 

24 Δ.ΑΡΚΟΥΖΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

25 ΔΕΝΗΣ ΑΘΑΝ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 



26 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 

27 Ε. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – Ε. ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ – PRODUCT E.E. 

28 ΕΛΑΤΕΙΑ ΑΓΑΘΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  

29 ΕΜΜ.ΖΑΡΜΠΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 

30 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΚΥΛΙΑ Ε.Π.Ε. 

31 ΖΟΥΓΑΝΕΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ Ο.Ε. 

32 ΗΛΙΑΣ Γ. ΦΛΕΣΣΑΣ 

33 Ι. ΜΟΣΧΟΒΟΣ & ΣΙΑ IKE 

34 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

35 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Ο.Ε. 

36 Κ. ΖΑΧΟΣ - Ι. ΜΠΑΚΛΑΓΗΣ Ε.Π.Ε. 

37 Κ. ΚΑΤΡΙΤΣΗΣ και ΣΙΑ Ε.Ε. 

38 Κ.Π. ΑΝΤΙΟΧΟΣ - Μ.Σ.ΚΟΤΣΕΤΑ Ο.Ε. 

39 ΚΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ο.Ε. (ΣΟΥΠΕΡ 
ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΠΟΣ Ο.Ε.) 

40 ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΕΠΕ 

41 ΚΩΝ/ΝΟΣ Ε.ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  

42 Μ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-ΜΑΡΙΑ ΛΥΚΟΥΡΗ Ο.Ε. 

43 ΜΑΚΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

44 ΜΑΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ Ι.Κ.Ε. 

45 ΜΙΧΑΗΛ Σ.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΕΒΕ - ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ  

46 ΜΠΑΧΑΣ Ο.Ε. 

47 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΙΜΙΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

48 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΕΠΕ 

49 ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ  IKE 

50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Ε.Π.Ε. 

51 Σ.ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ - ΕΛ.ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ - Γ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. 

52 ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΠΟΣ Ο.Ε. 



53 ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ Π.Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Ε.Π.Ε. 

54 ΣΠ.ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

55 ΣΤΑΪΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

56 ΤΣΙΓΩΝΙΑ ΑΡΓΥΡΩ 

57 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΤΙΟΥ Ε.Π.Ε. 

58 ΨΑΧΝΑ SUPER MARKET Ι.Κ.Ε. 

A/A ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ AB SHOP & GO 

1 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΚΡΑΚΗ 

2 ΒΙΟΛΕΤΑ ΒΑΣΟΥ  

3 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΤΟΥΛΗΣ ΟΕ 

4 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ 

5 ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 

7 ΤΣΑΪΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 

8 ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

 

 


