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ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 
 
1. ΟΡΙΣΜΟΙ  
1.1. Εάν ο Αγοραστής και ο Πωλητής (ή οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις τους) 

έχουν συμφωνήσει διαφορετικούς συμβατικούς όρους, ή κύριο 
συμφωνητικό που διέπει την αγορά των Προϊόντων και Υπηρεσιών που 
περιγράφονται στην Εντολή Παραγγελίας, τότε θα ισχύουν οι εν λόγω 
διαφορετικοί όροι αντί των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων και θα 
υπερισχύουν οιασδήποτε αντίθετης συμφωνίας, ακόμα και αν το σχετικό 
άρθρο των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων δεν καθορίζει ρητά ότι 
υπόκειται στον παρόντα  όρο 1.1.  

1.2. Οι κάτωθι ορισμοί ισχύουν για τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις: 
Ο όρος «Θυγατρικές» σημαίνει οποιαδήποτε εταιρία, σύμπραξη ή άλλη 
νομική οντότητα που σε οποιαδήποτε στιγμή αμέσως ή εμμέσως ασκεί 
έλεγχο, τελεί υπό έλεγχο ή τελεί υπό  κοινό έλεγχο είτε με τον Αγοραστή 
είτε με τον Πωλητή, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό και 
ενδεικτικά και μόνο, ως θυγατρική, μητρική, εταιρία συμμετοχών, ή  
εταίρος σε κοινοπραξία.  
Ο όρος «Εμπιστευτικές Πληροφορίες» σημαίνει οποιεσδήποτε 
επιχειρηματικές, τεχνικές, λειτουργικές, σχετικές με προϊόντα, πελάτες ή 
προσωπικό πληροφορίες του Αγοραστή, του Προμηθευτή ή των 
αντίστοιχων Θυγατρικών τους, που δημοσιοποιείται ή λαμβάνεται από 
τον έτερο συμβαλλόμενο σχετικά με την παροχή των Προϊόντων ή/ και 
Υπηρεσιών. 
Ο όρος «Ημερομηνία Αποκατάστασης» έχει το νόημα που περιέχεται 
στον όρο 10.2. 
Ο όρος «Νομοθεσία προστασίας δεδομένων» σημαίνει τον Κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) 
και όλους τους τοπικούς νόμους (στην Ελλάδα Ν. 2472/1997, όπως 
τροποιημένος ισχύει). 
Ο όρος «Παράδοση» σημαίνει την παράδοση των Προϊόντων ή και την 
παροχή των Υπηρεσιών στην  διεύθυνση στην οποία καθορίζεται να γίνει 
η παράδοση σύμφωνα με τις Προδιαγραφές ή την Εντολή Παραγγελίας, 
ανά περίπτωση.  
Ο όρος «Αποκαλύπτων Συμβαλλόμενος» έχει το νόημα που περιέχεται 
στον όρο 11.1. 
Ο όρος «Έγγραφα Τεκμηρίωσης» σημαίνει τα έγγραφα τεκμηρίωσης που 
σχετίζονται με τα Προϊόντα ή και Υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από 
τον Προμηθευτή σύμφωνα με τον όρο 6.1. 
Ο όρος «Ζημίες» σημαίνει όλες τις ζημίες, αξιώσεις,  ευθύνες, κόστη, 
έξοδα και ζημίες οποιασδήποτε φύσης.  
Ο όρος «Έκτακτες Δαπάνες» έχει το νόημα που αποδίδεται στον όρο 
4.1(δ).  
Ο όρος «Προσωπικά Δεδομένα» έχει το νόημα που του αποδίδεται στη 
Νομοθεσία  περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.  
Ο όρος «Τίμημα» σημαίνει το ποσό στο σχετικό νόμισμα που 
καθορίζεται στην Εντολή Παραγγελίας ως τίμημα για τα Προϊόντα ή και 
τις Υπηρεσίες. 
Ο όρος «Προϊόντα» σημαίνει οποιοδήποτε αντικείμενο, αγαθά, 
παραδοτέα, υλικά ή άλλα είδη που περιγράφονται ή αναφέρονται στην 
Εντολή Παραγγελίας, τα οποία πρόκειται να παρασχεθούν από τον 
Προμηθευτή σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. 
Ο όρος «Εντολή Παραγγελίας» σημαίνει την εντολή Παραγγελίας του 
Αγοραστή που αφορά στα Προϊόντα ή και στις Υπηρεσίες που θα 
παραδοθούν βάσει των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, με ένα 
μοναδικό αριθμό αναγνώρισης. Ο μοναδικός αριθμός αναγνώρισης της 
Εντολής Παραγγελίας πρέπει να αναφέρεται σε όλα τα τιμολόγια του 
Προμηθευτή για τα Προϊόντα ή και τις Υπηρεσίες που θα παραδοθούν 
στον Αγοραστή, προκειμένου να εκτελεστεί η σχετική πληρωμή.  
Ο όρος «Αγοραστής» σημαίνει την εταιρεία του ομίλου εταιριών της 
Bristol-Myers Squibb που  αναφέρεται στην Εντολή Παραγγελίας, ο 
οποίος μπορεί να περιλαμβάνει, ενδεικτικάτην Εταιρία “Bristol-Myers 
Squibb AE”. 
Ο όρος «Προσωπικά Δεδομένα Αγοραστή» έχει το νόημα που 
περιέχεται στον όρο 12.1. 
Ο όρος «Αποδέκτης» έχει το νόημα που περιέχεται στον όρο 11.1. 
Ο όρος «Υπηρεσίες» σημαίνει τις υπηρεσίες που περιγράφονται ή 
αναφέρονται στην Εντολή Παραγγελίας και που πρόκειται να 
παρασχεθούν από τον Προμηθευτή σύμφωνα με τους παρόντες Όρους 
και Προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
εγκατάστασης ή συντήρησης των Προϊόντων.  
Ο όρος «Προδιαγραφές» σημαίνει τη δήλωση απαιτήσεων του 
Αγοραστή που αφορά στο σκοπό και τις προδιαγραφές εκτέλεσης  που 
ισχύουν για τα Προϊόντα και/ή Υπηρεσίες. 
Ο όρος «Όροι και Προϋποθέσεις» σημαίνει τους όρους και τις 
Προϋποθέσεις που μπορεί να τροποποιούνται κατά καιρούς μονομερώς 
από τον Αγοραστή και με έγγραφη κοινοποίηση στον Προμηθευτή. 
Οιεσδήποτε τροποποιήσεις στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις θα 
ισχύουν μόνο για εντολές παραγγελιών Προϊόντων και/ή Υπηρεσιών που 
υποβάλλονται μετά την ημερομηνία ισχύος της εν λόγω τροποποίησης. 
Ο όρος «Περίοδος Εγγύησης» σημαίνει την περίοδο των 24 μηνών με 
έναρξη την ημερομηνία Παράδοσης των Προϊόντων, εκτός εάν 

επιβάλλεται διαφορετική περίοδος εγγύησης από την ισχύουσα 
νομοθεσία, οπότε θα ισχύει αυτή η περίοδος εγγύησης για τα Προϊόντα.
  

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
2.1. Ως αντιπαροχή της πληρωμής του Τιμήματος από τον Αγοραστή και με 

την επιφύλαξη του όρου 1.1, ο Προμηθευτής θα παρέχει το Προϊόν ή και 
τις Υπηρεσίες σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.  

2.2. Με την επιφύλαξη του όρου 1.1 και εκτός εάν έχει συμφωνηθεί 
διαφορετικά εγγράφως από τον Αγοραστή ή εάν καθορίζεται 
διαφορετικά στην Εντολή Παραγγελίας, οι παρόντες Όροι και 
Προϋποθέσεις θα υπερισχύουν οποιωνδήποτε άλλων όρων και 
προϋποθέσεων, επιχειρηματικών όρων, όρων αγοράς ή άλλης 
αναγνώρισης που τυχόν δόθηκε από τον Προμηθευτή.  

2.3. Ο Προμηθευτής αναγνωρίζει ότι παρέχει τα Προϊόντα ή και τις Υπηρεσίες 
στον Αγοραστή σε μη αποκλειστική βάση. Τίποτα από τα περιεχόμενα 
στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις δεν θα περιορίζει τη 
δυνατότητα του Αγοραστή να προμηθεύεται από οποιονδήποτε τρίτο 
προϊόντα ή και υπηρεσίες ταυτόσημες ή παρόμοιες με τα Προϊόντα ή και 
Υπηρεσίες.    

2.4. Τίποτα από τα περιεχόμενα στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις 
δεν αποτελεί δέσμευση ή εγγύηση για οποιεσδήποτε μελλοντικές αγορές 
των Προϊόντων και/ή Υπηρεσιών.  

2.5. Τα Προϊόντα και/ή οι Υπηρεσίες αγοράζονται προς όφελος του Αγοραστή 
και των Θυγατρικών  του.  

 

3. ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
3.1. Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά στην Εντολή Παραγγελίας ή 

στις Προδιαγραφές, ο Προμηθευτής θα παραδώσει τα Προϊόντα και/ή τις 
Υπηρεσίες στον Αγοραστή όχι αργότερα από 30 ημερολογιακές ημέρες 
μετά την ημερομηνία παραλαβής της Εντολής Παραγγελίας από τον 
Προμηθευτή.  

 

4. ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 
4.1. Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως με τον Αγοραστή, 

το Τίμημα:  
(α)  είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε αυξημένο 

κόστος ως αποτέλεσμα νομισματικών διατιμήσεων,  
(β) περιλαμβάνει όλες τις απαιτήσεις συμπεριλαμβανομένων, 

χωρίς περιορισμό, όλων των τελών ή χρεώσεων συσκευασίας, 
επισήμανσης, τελωνείων, φορτίου και μεταφοράς,  

(γ)  δεν περιλαμβάνει ή περιλαμβάνει τον Φ.Π.Α. όπως καθορίζεται 
στην Εντολή Παραγγελίας και οποιοσδήποτε ισχύων Φ.Π.Α. θα 
καταβάλλεται από τον Αγοραστή βάσει του προβλεπομένου  
συντελεστή, όπως αυτός καθορίζεται από την ισχύουσα 
νομοθεσία,  

(δ)  στην έκταση που απαιτείται επιστροφή τελών, κόστους ή 
εξόδων για αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται από τον 
υπεργολάβο του Προμηθευτή ή από τρίτους προμηθευτές (οι 
«Έκτακτες Δαπάνες»), οι εν λόγω Έκτακτες Δαπάνες θα 
συμφωνούνται από τον Αγοραστή εκ των προτέρων και οι 
συμφωνηθείσες Έκτακτες Δαπάνες θα τιμολογούνται στον 
Αγοραστή στο κόστος, χωρίς πρόσθετες χρεώσεις ή περιθώριο 
κέρδους για τον Προμηθευτή,  

(ε)   αποτελεί την εύλογη και αγοραία αξία για τα Προϊόντα και/ή 
τις Υπηρεσίες και δεν συνιστά δωροδοκία ή οποιασδήποτε 
άλλης μορφής παροχή αθέμιτου κινήτρου σύμφωνα με και 
δυνάμει οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου και 

(στ) καταβάλλεται σε Ευρώ. Στην περίπτωση που το Ευρώ παύσει 
να χρησιμοποιείται ως νόμισμα σε οιαδήποτε χώρα στον 
κόσμο και/ή η κυβέρνηση της Ελλάδας αναγνωρίσει νόμισμα 
άλλο από το Ευρώ (Νέο Ελληνικό Νόμισμα) ως το νόμιμο 
νόμισμα της Ελλάδας, τότε: 

(i) όλες οι πληρωμές υπό τους παρόντες Όρους και 
Προϋποθέσεις θα γίνονται στο Νέο Ελληνικό Νόμισμα 
από την ημέρα της υιοθέτησης αυτού από την Ελλάδα, 

(ii) οιαδήποτε μετατροπή από το Ευρώ στο Νέο Ελληνικό 
Νόμισμα θα γίνεται με την επίσημη ισοτιμία 
μετατροπής συναλλάγματος που θα έχει αναγνωριστεί 
από την κυβέρνηση της Ελλάδας και 

(iii) οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα υπόκεινται σε 
εκείνες τις εύλογες αλλαγές στην ερμηνεία που θα 
θεωρούνται κατάλληλες για την ελαχιστοποίηση των 
οικονομικών συνεπειών που επήλθαν στα 
συμβαλλόμενα στην παρούσα σύμβαση μέρη από την 
υιοθέτηση από την κυβέρνηση της Ελλάδας του Νέου 
Ελληνικού Νομίσματος. 

4.2. Με την επιφύλαξη, όπου ισχύει, της ικανοποιητικής επίτευξης 
οποιωνδήποτε οροσήμων ή εκτός εάν έχει συμφωνηθεί εναλλακτικό 
χρονοδιάγραμμα τιμολόγησης εγγράφως από τον Αγοραστή, ο 
Προμηθευτής θα τιμολογεί το Τίμημα μετά την Παράδοση και θα στέλνει 
το τιμολόγιο στην διεύθυνση που δηλώνεται από τον Αγοραστή  στην 
Εντολή Παραγγελίας. Ο Αγοραστής θα καταβάλλει όλα τα μη 
αμφισβητούμενα ποσά εντός ενενήντα [90] ημερολογιακών ημερών από 
την παραλαβή έγκυρου καιακριβούς νομίμου τιμολογίου του 
Προμηθευτή. Εάν η ημερομηνία πληρωμής συμπίπτει με ημέρα που δεν 
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είναι εργάσιμη, τότε η ημερομηνία πληρωμής θα είναι η πρώτη εργάσιμη 
ημέρα μετά την ημερομηνία πληρωμής.  

4.3. Ο Αγοραστής θα μπορεί να αμφισβητήσει εύλογα τη νομική εγκυρότητα, 
ακρίβεια ή ορθότητα του τιμολογίου και μπορεί να παρακρατήσει το 
ποσό της πληρωμής για το αμφισβητούμενο μέρος 
(συμπεριλαμβανομένου ολόκληρου του ποσού  της πληρωμής, εάν 
αμφισβητείται η νομική εγκυρότητα ολόκληρου του τιμολογίου) έως 
ότου επιλυθεί η διαφορά. Ο όρος 4.4 δεν ισχύει για οποιοδήποτε ποσό 
πληρωμής που έχει παρακρατηθεί από τον Αγοραστή δυνάμει του 
παρόντος όρου. Ο Προμηθευτής θα παρέχει το τιμολόγιο στον Αγοραστή 
και όπου χρειάζεται, πληροφορίες που μπορεί να ζητήσει εύλογα ο 
Αγοραστής για να αιτιολογήσει το Τίμημα. 

4.4. Εάν ο Αγοραστής δεν εξοφλήσει ένα μη αμφισβητούμενο τιμολόγιο έως 
την ημερομηνία  πληρωμής, όπως περιγράφεται στον όρο 4.2 παραπάνω, 
ο Προμηθευτής μπορεί να χρεώσει τόκους επί του ανεξόφλητου ποσού 
με το επιτόκιο και κατά τα οριζόμενα  στην ισχύουσα νομοθεσία, από την 
ημερομηνία οφειλής της πληρωμής έως την ημερομηνία της πραγματικής 
πληρωμής. 

 

5. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
5.1. Ο κίνδυνος των προϊόντων μεταβιβάζεται στον Αγοραστή με την 

Παράδοση. Η πλήρης κυριότητα  των Προϊόντων, απαλλαγμένη απ’ 
οποιαδήποτε προηγούμενα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου, 
μεταβιβάζεται στον Αγοραστή κατόπιν πληρωμής του Τιμήματος  (ή 
τμήματος αυτού) που αντιστοιχεί στα Προϊόντα που παραδόθηκαν 
πραγματικά.    

 

6. ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
6.1. Ο Προμηθευτής θα παρέχει στον Αγοραστή κάθε έγγραφο τεκμηρίωσης 

που σχετίζεται με το Προϊόν ή και τις Υπηρεσίες που παρέχονται κατά τα 
ειωθότα από τον Προμηθευτή, ή όπως έχει συμφωνηθεί. Κάθε τέτοιο  
έγγραφο θα είναι επαρκές ώστε να μπορεί ο Αγοραστής να λάβει το 
πλήρες όφελος των Προϊόντων και/ή Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων, 
χωρίς περιορισμό, των εγγράφων που χρειάζονται κατ’ ελάχιστο για τη 
λειτουργία, πλήρη χρήση ή/ και συντήρηση των Προϊόντων χωρίς 
περαιτέρω παραπομπή στον Προμηθευτή.  

 

7. ΑΚΥΡΩΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  
7.1. Εάν τα Προϊόντα ή και οι Υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται ουσιωδώς στις 

Προδιαγραφές, την Εντολή Παραγγελίας, ή και τις δημοσιευμένες 
τεχνικές ή λειτουργικές προδιαγραφές του Προμηθευτή, τότε, χωρίς 
περιορισμό των νομίμων δικαιωμάτων του Αγοραστή κατά την 
Παράδοση, ή, στην περίπτωση που η Παράδοση καθυστερεί για 
περισσότερες από 7 ημερολογιακές ημέρες μετά την δήλη ημέρα 
παράδοσης, ο Αγοραστής δύναται να: 

(α) ειδοποιήσει τον Προμηθευτή εγγράφως ότι ο Αγοραστής 
καταγγέλλει με άμεση ισχύ το σύνολο ή το σχετικό μέρος της 
Εντολής Παραγγελίας για τα Προϊόντα και/ή τις Υπηρεσίες, 

(β) απορρίψει τα Προϊόντα που επηρρεάζονται ή, εάν η καθυστέρηση 
ή η πλημμέλεια θεωρηθεί από τον Αγοραστή σοβαρή, όλα τα 
Προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παραδόθηκαν 
ήδη σε προγενέστερο χρόνο. Το δικαίωμα αυτό έχει ο Αγοραστής, 
εφόσον έχει προηγηθεί πρόταση του Προμηθευτή  για την 
αντικατάσταση των προϊόντων που επηρρεάζονται με καινούρια 
προϊόντα, τα οποία θα πληρούν τις Προδιαγραφές, την Εντολή  
Παραγγελίας και/ή τις δημοσιευμένες τεχνικές ή λειτουργικές 
προδιαγραφές του Προμηθευτή, εντός ευλόγου χρόνου, ο οποίος 
δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. 

7.2. Εάν ο Αγοραστής απορρίψει ή  ακυρώσει το σύνολο ή μέρος των 
Προϊόντων και/ή Υπηρεσιών σύμφωνα με τον όρο 7.1, τότε ο 
Προμηθευτής θα αποδεχτεί την επιστροφή και θα πιστώσει αμέσως ή θα 
επιστρέψει στον Αγοραστή το σύνολο του Τιμήματος που καταβλήθηκε 
καθώς και κάθε έξοδο στο οποίο υποβλήθηκε ο Αγοραστής για την 
επιστροφή των Προϊόντων στον Προμηθευτή.  

 
8. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
8.1. Χωρίς αυτό να συνιστά περιορισμό των νομίμων δικαιωμάτων ή 

εγγυήσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο 
Προμηθευτής εγγυάται ότι: 

(α) κατά την Παράδοση, τα Προϊόντα ή και οι Υπηρεσίες θα 
συμμορφώνονται ουσιωδώς με τις  Προδιαγραφές και την Εντολή 
Παραγγελίας και θα συνεχίσουν να συμμορφώνονται με τις  
Προδιαγραφές και την Εντολή Παραγγελίας κατά την Περίοδο 
Εγγυήσεως,   

(β) τα Προϊόντα ανταποκρίνονται στην περιγραφή τους και  δεν έχουν 
ουσιώδη ελαττώματα στο σχεδιασμό, τα υλικά, την εργασία και 
την εγκατάστασή τους,  

(γ) τα Προϊόντα έχουν την ποιότητα και είναι κατάλληλα για το σκοπό 
και τη χρήση για τα οποία προορίζονται,  

(δ) τα Προϊόντα είναι καινούργια και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί απ’ 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εκτός εάν άλλως έχει συμφωνηθεί 
εγγράφως από τον Αγοραστή,  

(ε) θα συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους για την 
παροχή των Προϊόντων και/ή Υπηρεσιών, 

(στ) τα Προϊόντα και/ή οι Υπηρεσίες θα συμμορφώνονται με την 
ισχύουσα νομοθεσία, κανονισμούς και βιομηχανικά πρότυπα και 
με τις δημοσιευμένες τεχνικές ή λειτουργικές προδιαγραφές του 
Προμηθευτή,  

(ζ) όλες οι Υπηρεσίες θα εκτελούνται από ικανό, κατάλληλα 
πιστοποιημένο και εκπαιδευμένο προσωπικό,  

(η) τα Προϊόντα (ή και η συνήθης χρήση των Προϊόντων από τον 
Αγοραστή και τους Συνεργάτες του) δεν θα παραβιάζουν τώρα ή 
σε οποιαδήποτε στιγμή οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου,  

(θ) δεν έχει γνώση οποιωνδήποτε συγκρούσεων συμφερόντων που 
θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τη δυνατότητα 
προμήθειας των Προϊόντων ή και Υπηρεσιών από τον 
Προμηθευτή όπως απαιτείται από τους παρόντες Όρους και 
Προϋποθέσεις και  

(ι) έχει πλήρη και απεριόριστα δικαιώματα για την Παράδοση των 
Προϊόντων ή και Υπηρεσιών σύμφωνα με τους παρόντες Όρους 
και Προϋποθέσεις και με όλη την ισχύουσα νομοθεσία.  

8.2. Ο Προμηθευτής θα αποζημιώσει τον Αγοραστή για οποιεσδήποτε Ζημίες 
τυχόν προκύψουν από παράβαση του όρου 8.1 από τον Προμηθευτή. 
Επιπλέον, εάν ο Προμηθευτής διαπιστώσει σε οποιαδήποτε στιγμή κατά 
την Περίοδο Εγγύησης, ή ο Αγοραστής ειδοποιήσει σχετικά τον 
Προμηθευτή, για οποιαδήποτε μη συμμόρφωση των Προϊόντων και/ή 
Υπηρεσιών με τον όρο 8.1(α)-(στ), τότε ο Προμηθευτής θα 
αποκαταστήσει άμεσα την εν λόγω μη συμμόρφωση χωρίς επιβάρυνση 
του Αγοραστή. 

 

9. ΕΥΘΥΝΗ 
9.1. Με την επιφύλαξη του όρου 9.2  και της αποζημίωσης για οποιαδήποτε 

παραβίαση της εγγύησης όπως ορίζεται  στον όρο 8.1(η) που δεν θα 
περιορίζεται από το παρόν άρθρο, η μέγιστη συνολική νόμιμη ευθύνη 
του Αγοραστή προς τον Προμηθευτή και του Προμηθευτή προς τον 
Αγοραστή, για οποιεσδήποτε Ζημίες προκύπτουν από ή σχετικά με την 
παροχή των Προϊόντων κα/ή Υπηρεσιών, ορίζεται η προβλεπόμενη στις 
εφαρμοστέες διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα.  

9.2. Τίποτα από τα περιεχόμενα στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις 
δεν αποκλείει ή περιορίζει τις Ζημίες του Προμηθευτή ή του Αγοραστή σε 
περίπτωση θανάτου ή προσωπικού τραυματισμού που προκαλείται από 
αμέλεια ή οποιαδήποτε άλλη κατηγορία Ζημιών που δεν δύναται να 
αποκλεισθεί ή να περιοριστεί από την ισχύουσα νομοθεσία.  

 

10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
10.1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις δεσμεύουν τους Συμβαλλομένους 

σχετικά με την Παράδοση των Προϊόντων και/ή Υπηρεσιών. Οι όροι  8, 9, 
11, 12, 14.2 θα εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την Παράδοση των 
Προϊόντων ή και Υπηρεσιών.  

10.2. Εάν ο Αγοραστής δεν έχει καταβάλει το Τίμημα για μη αμφισβητούμενο 
τιμολόγιο έως την ημερομηνία πληρωμής του και ο Αγοραστής δεν 
απεκατέστησε την εν λόγω παράλειψη πληρωμής εντός 14 
ημερολογιακών ημερών από τη λήψη ειδοποίησης από τον Προμηθευτή 
περί μη πληρωμής και περί αποκατάστασης της εν λόγω πληρωμής (η 
«Ημερομηνία Αποκατάστασης»), τότε ο Προμηθευτής μπορεί να 
διακόψει αμέσως περαιτέρω Παράδοση των σχετικών Προϊόντων ή 
Υπηρεσιών, μετά από έγγραφη ειδοποίηση του  Αγοραστή.  

10.3. Ο Αγοραστής δύναται να ακυρώσει την παροχή οποιωνδήποτε 
Προϊόντων και/ή Υπηρεσιών, που παραμένουν προς παράδοση από τον 
Προμηθευτή προς τον Αγοραστή, αμέσως και μετά από έγγραφη 
ειδοποίηση του Προμηθευτή: 

(α) στις περιστάσεις του όρου 7,  
(β) εάν ο Προμηθευτής έχει πτωχεύσει ή τίθεται (εκούσια ή ακούσια) 

σε οποιεσδήποτε διαδικασίες πτώχευσης και 
(γ) εάν ο Προμηθευτής δεν παραδώσει τα Προϊόντα ή και Υπηρεσίες 

εντός της χρονικής περιόδου και με τις ποιοτικές προδιαγραφές 
που αναφέρονται στις Προδιαγραφές, όπως αυτές 
συμπληρώνονται ή και διευκρινίζονται από τη σχετική Εντολή 
Παραγγελίας και εάν δεν αποκαταστήσει την εν λόγω παράλειψη 
εκπλήρωσης της υποχρέωσής του προς τον Αγοραστή εντός 14 
ημερολογιακών ημερών από της λήψεως του αιτήματος του 
Αγοραστή για την αποκατάσταση της παράλειψης αυτής . 

10.4  Οποιαδήποτε διακοπή ή ακύρωση σύμφωνα με τους όρους  10.2 και 10.3 
δεν θα απαλλάσσει τον Αγοραστή από την υποχρέωση να πληρώσει τον 
Προμηθευτή  για τα Προϊόντα ή και Υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί 
πριν την ημερομηνία ισχύος της εν λόγω διακοπής, ακύρωσης και 
καταγγελίας.  

 

11. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ  
11.1. Ένας συμβαλλόμενος (ο «Αποδέκτης») θα διατηρεί εμπιστευτικές τις 

όποιες Εμπιστευτικές Πληροφορίες του έτερου συμβαλλομένου (ο 
«Αποκαλύπτων Συμβαλλόμενος») και δεν θα χρησιμοποιεί τις 
Εμπιστευτικές Πληροφορίες για οποιονδήποτε άλλο σκοπό χωρίς 
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση από τον Αποκαλύπτοντα  
Συμβαλλόμενο.  

11.2. Ο Αποδέκτης μπορεί να χρησιμοποιεί, γνωστοποιεί ή και αποθηκεύει τις 
Εμπιστευτικές Πληροφορίες του Αποκαλύπτοντα  Συμβαλλομένου:  

(α) για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του σύμφωνα με τους 
παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις,  

(β) για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς ζητείται από την ισχύουσα 
νομοθεσία,  

(γ) εντός του οργανισμού του και προς τις Θυγατρικές ή 
υπεργολάβους του επί τη βάσει της ανάγκης γνώσεως αυτών, με 
την προϋπόθεση ότι όλοι οι εν λόγω αποδέκτες θα έχουν 
υπογράψει συμφωνία ευρείας εμπιστευτικότητας με τον 
Αποδέκτη, ως η κείμενη νομοθεσία ορίζει, ικανή να διασφαλίσει 
την προστασία των Εμπιστευτικών Πληροφοριών του 
Αποκαλύπτοντα  Συμβαλλομένου σύμφωνα με τους παρόντες 
Όρους και Προϋποθέσεις.  
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11.3. Για την αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, οι υποχρεώσεις 
εμπιστευτικότητας στον παρόντα όρο 11 δεν ισχύουν για πληροφορίες 
που:  

(α) είναι γνωστές στο κοινό, εκτός εάν έχουν γνωστοποιηθεί στο 
κοινό κατά παράβαση του όρου 11.1 από τον Αποδέκτη,  

(β) έχουν γνωστοποιηθεί νόμιμα από τρίτο ή είναι γνωστές στον 
Προμηθευτή πριν την ημερομηνία της Εντολής Παραγγελίας, ή  

(γ) απαιτείται να γνωστοποιούνται δυνάμει νόμου, κανονισμού, ή 
οποιωνδήποτε εφαρμοστέων κανονισμών του χρηματιστηρίου. 

 

12. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
12.1. Κατά την παροχή των Προϊόντων ή και Υπηρεσιών, ο Προμηθευτής θα 

συμμορφώνεται με τη Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων, όπως ο όρος αυτός ανωτέρω ορίζεται, όσον αφορά στα 
Προσωπικά Δεδομένα των πελατών, του προσωπικού ή συμβούλων του 
Αγοραστή ή των Θυγατρικών του, που έχουν ληφθεί από τον 
Προμηθευτή σε σχέση με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις (τα 
«Προσωπικά Δεδομένα του Αγοραστή»).  

12.2. Χωρίς περιορισμό στον όρο 12.1, ο Προμηθευτής θα: 
(α) επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα του Αγοραστή μόνο 

σύμφωνα με τις οδηγίες του Αγοραστή και θα διασφαλίζει ότι 
χρησιμοποιούνται μόνο όπως είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων του Προμηθευτή σύμφωνα με αυτούς τους 
Όρους και Προϋποθέσεις, 

(β) διασφαλίζει ότι τα Προσωπικά Δεδομένα του Αγοραστή 
διατηρούνται ασφαλώς και δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε μη 
εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, απροσδόκητη 
απώλεια, καταστροφή ή ζημιά και  

(γ) διασφαλίζει ότι δεν έχουν μεταβιβαστεί οποιαδήποτε 
Προσωπικά Δεδομένα του Αγοραστή εκτός της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής Ζώνης χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση 
του Αγοραστή.  

 
13. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
13.1. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του Αγοραστή ή του 

Προμηθευτή, ανάλογα με την περίπτωση, τα οποία υφίστανται κατά την 
ημερομηνία λήψης της Εντολής Παραγγελίας από τον Προμηθευτή, θα 
συνεχίσουν να κατέχονται από, ή να παρέχονται με άδεια στο 
συμβαλλόμενο που εισκομίζει τα εν λόγω δικαιώματα.  

13.2. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των Προϊόντων ή και 
των Υπηρεσιών που παράγονται συγκεκριμένα για τον Αγοραστή και που 
εξοφλούνται από τον Αγοραστή σύμφωνα με τους εν λόγω Όρους και 
Προϋποθέσεις ως μέρος του Τιμήματος, θα εκχωρούνται στον Αγοραστή 
αμέσως μετά την παραγωγή τους. Τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας εκχωρούνται για παγκόσμια χρήση τους, για τη διάρκεια του 
χρονικού διαστήματος προστασίας τους και για όλους τους τρόπους, 
μέσα,  μορφές ή τρόπους χρήσης, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς 
περιορισμό, του δικαιώματος αναπαραγωγής, χρήσης, προσαρμογής, 
τροποποίησης, μεταφοράς, δημοσίευσης, διανομής, δημόσιας εκτέλεσης 
και επικοινωνίας, μετάφρασης, καθώς και για την προετοιμασία 
παραγώγων έργων ή την εκχώρηση, πώληση, ή την καταχώριση των εν 
λόγω δικαιωμάτων σε αποκλειστική ή μη αποκλειστική βάση.  

13.3. Ο Προμηθευτής εκχωρεί στον Αγοραστή και τους Συνεργάτες του μια μη 
αποκλειστική, αόριστης διάρκειας (ή άλλης διάρκειας κατά το μέγιστο 
επιτρεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία διάστημα), πλήρως 
εξοφλημένη άδεια για τη χρήση, αντιγραφή και αποθήκευση 
οποιωνδήποτε προϋπαρχόντων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή 
δικαιωμάτων τρίτων, που αποτελούν τμήμα των Προϊόντων ή και 
Υπηρεσιών και που είναι αναγκαία για τον Αγοραστή, ώστε ο Αγοραστής 
να μπορεί να λάβει το όφελος από τα εν λόγω Προϊόντα ή και Υπηρεσίες.  

13.4. Ο Προμηθευτής, κατ’ αίτηση του Αγοραστή, θα προβεί σε όλες τις 
ενέργειες και θα υπογράψει όλα τα έγγραφα που απαιτούνται εύλογα 
ώστε να δοθεί στον Αγοραστή η δυνατότητα να λάβει το πλήρως 
προσδοκώμενο όφελος του παρόντος άρθρου 13. 

13.5. Οποιαδήποτε χρήση των ονομασιών επιχειρήσεων ή προϊόντων, 
λογότυπων και εμπορικών σημάτων του Αγοραστή ή των Θυγατρικών του 
από τον Προμηθευτή, απαιτεί την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση 
του Αγοραστή. Οποιεσδήποτε τέτοιες ονομασίες, λογότυπα και εμπορικά 
σήματα παραμένουν αποκλειστική ιδιοκτησία του Αγοραστή, των 
Θυγατρικών του και των κατόχων των αδειών τους, ανάλογα με την 
περίπτωση.  

 

14. ΔΙΑΦΟΡΑ 
14.1. Με την επιφύλαξη του όρου 1.1, οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις 

υπερισχύουν οποιωνδήποτε προγενέστερων και θα ισχύουν χωρίς να 
λαμβάνονται υπόψη άλλες μεταγενέστερες συνεννοήσεις, συζητήσεις ή 
συμφωνίες σχετικά με τον ίδιο θέμα όπως και οποιοιδήποτε πρότυποι 
όροι και προϋποθέσεις του Προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, η 
παράδοση των Προϊόντων και/ή Υπηρεσιών, τεκμαίρεται ως ρητή 
αναγνώριση και αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων και 
συμφωνία υπαγωγής σε αυτούς, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα σε 
αυτούς. 

14.2. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από τους νόμους της 
Ελλάδας και υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων 
των Αθηνών.   

14.3. Ο Αγοραστής θα γνωστοποιήσει στον Προμηθευτή οποιαδήποτε 
διαφοροποίηση ή τροποποίηση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων  
στην οποία θα προβεί.  

14.4. Ο Προμηθευτής δεν δύναται να εκχωρήσει και μεταβιβάσει ή ανανεώσει 
την υποχρέωσή του για παροχή των Προϊόντων ή και Υπηρεσιών 
σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, ή τα δικαιώματα 

που προκύπτουν απ’ αυτούς. Ο Αγοραστής μπορεί να εκχωρήσει και 
μεταβιβάσει ή ανανεώσει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του σύμφωνα 
με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις κατόπιν έγγραφης 
ειδοποίησης του Προμηθευτή σχετικά με μια τέτοια εκχώρηση και 
μεταβίβαση ή ανανέωση.  

14.5. Εάν οποιαδήποτε διάταξη (ή διατάξεις) των παρόντων Όρων και 
Προϋποθέσεων  είναι μη νόμιμη ή μη εφαρμοστέα, η εν λόγω διάταξη (ή 
διατάξεις) θα ακυρωθεί και οι υπόλοιπες διατάξεις θα ισχύουν στο 
βαθμό που αυτό είναι εφικτό.  

14.6. Ο Προμηθευτής και ο Αγοραστής είναι ανεξάρτητοι συμβαλλόμενοι και 
κανείς εκ των δύο αλλά ούτε και το προσωπικό τους μπορεί να θεωρηθεί 
ότι δημιουργούν ή συμμετέχουν σε οποιονδήποτε συνεταιρισμό ή 
εταιρία, κοινοπραξία, σχέση απασχόλησης ή αντιπροσωπείας συνεπεία ή 
σε σχέση με την προμήθεια των Προϊόντων και Υπηρεσιών.  

14.7. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στους παρόντες όρους, κανένας τρίτος 
δεν θα έχει οποιοδήποτε όφελος ή δικαίωμα που να προκύπτει από τους 
παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.  

14.8. Ούτε ο Αγοραστήςούτε και ο Προμηθευτής θα έχουν ευθύνη για 
οποιεσδήποτε Ζημίες που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από μη 
εκπλήρωση ή καθυστέρηση στην εκπλήρωση των αντίστοιχων 
υποχρεώσεών τους σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και 
Προϋποθέσεις, στην έκταση και για τη διάρκεια που η εν λόγω μη 
εκπλήρωση ή καθυστέρηση έχει προκληθεί από περιστάσεις εκτός 
εύλογου ελέγχου τους.  

14.9. Διαφάνεια: Ο Προμηθευτής αναγνωρίζει ότι, όπου εφαρμόζεται, ο 
Αγοραστής και/ή ο εντεταλμένος εκπρόσωπός του, θα δικαιούται να 
δημοσιοποιήσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, τις Υπηρεσίες 
και/ή Προϊόντα που παρασχέθηκαν, καθώς και οποιεσδήποτε παροχές 
και έξοδα, για λόγους διαφάνειας, σύμφωνα με τους ισχύοντες σχετικούς 
νόμους, κανονισμούς και κώδικες της φαρμακοβιομηχανίας. 

14.10. Επιχειρηματική συμπεριφορά και δεοντολογία: Ο Αγοραστής 
αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τη συμμόρφωσή του και τις δεοντολογικής 
φύσης ευθύνες του και επιθυμεί να συναλλάσσεται μόνο με τρίτους που 
έχουν τα ίδια υψηλά πρότυπα δεοντολογικής συμπεριφοράς αυτόν. Για 
αυτό το σκοπό, ο Αγοραστής έχει υιοθετήσει Πρότυπα Επιχειρηματικής 
Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτους (Πρότυπα 3Ρ). Ο Αγοραστής 
ενθαρρύνει τον Προμηθευτή να συμμορφώνεται με τα Πρότυπα 3Ρ που 
ισχύουν για αυτόν. Για λόγους αναφοράς, τα Πρότυπα 3Ρ είναι 
διαθέσιμα στη διεύθυνση 
http://www.bms.com/ourcompany/compliance_ethics/Pages/default.asp
x. 

14.11. Διατάξεις για την καταπολέμηση της Δωροδοκίας: Ο Αγοραστής και ο 
Προμηθευτής θα συμμορφώνονται με κάθε εφαρμοστέο νόμο για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας και με κάθε εφαρμοστέο εθνικό ή διεθνή 
νόμο για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς. Επίσης 
συμφωνούν ότι ο Νόμος περί Πρακτικών Διαφθοράς στην Αλλοδαπή των 
Ηνωμένων Πολιτειών (FCPA) απαγορεύει τη δωροδοκία και την καταβολή 
χρημάτων ή οτιδήποτε αξίας σε κυβερνητικούς αξιωματούχους, πολιτικά 
κόμματα ή υποψηφίους για το σκοπό της λήψης ή διατήρησης 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω διαφθοράς.  Ο Προμηθευτής 
συμφωνεί ότι δεν έχει περιέλθει σε γνώση του οποιαδήποτε ακατάλληλη 
παροχή κινήτρων και ότι δεν θα πραγματοποιήσει καμία ενέργεια για 
λογαριασμό του Αγοραστή, η οποία θα μπορούσε να έρθει σε αντίθεση 
με τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς κατά της διαφθοράς, ή με τις 
απαιτήσεις των κωδίκων περί αποφυγής παροχής κινήτρων. 

14.12. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις παρέχονται μόνο στα Ελληνικά και 
αυτή η έκδοση θα υπερισχύει για κάθε σκοπό.  
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