
 
 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ 
 
1. Παραγγελίες 
Οποιαδήποτε προσφορά της εταιρείας  είναι ενδεικτική και δεν αποτελεί δεσµευτική πρόταση για τη σύναψη σύµβασης πώλησης. Οποιαδήποτε προφορική 
δέσµευση της εταιρείας για την αποδοχή παραγγελίας ισχύει µόνο κατόπιν έγγραφης επιβεβαίωσης της εταιρείας ή κατόπιν της παράδοσης των προϊόντων  ή 
της αποστολής τιµολογίου. Οποιαδήποτε παραγγελία προς την εταιρεία ενέχει την έννοια πλήρους αποδοχής των παρόντων Γενικών Όρων Πώλησης  και 
των τεχνικών προδιαγραφών των προϊόντων. Παραγγελία που έγινε αποδεκτή από την ΑΣΤΡΟΝ δεν µπορεί να ακυρωθεί µετά την πάροδο τριών (3) 
εργασίµων ηµερών χωρίς την αποδοχή της εταιρείας.  
2. Τιµολόγηση και πληρωµή  
Οι τιµές της εταιρείας ισχύουν για παράδοση των προϊόντων στις εγκαταστάσεις της και δεν συµπεριλαµβάνουν   Φ.Π.Α., εκτός αντίθετης συµφωνίας. Σε 
περίπτωση µεταγενέστερων της ηµεροµηνίας της σύµβασης µεταβολών σε εθνικές, αλλοδαπές ή διεθνείς διατάξεις που επηρεάζουν τις τιµές των πρώτων 
υλών, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να µετακυλήσει στον Αγοραστή τις παραπάνω αυξήσεις   των τιµών. Επιπλέον δαπάνες, όπως τραπεζικές προµήθειες 
που προκύπτουν από την τραπεζική µεταφορά των τιµολογηθέντων ποσών η τυχόν ταχυδροµικά έξοδα από αποστολή επιταγών,  βαρύνουν τον Αγοραστή. 
Η καταβολή των ποσών θα γίνεται µέσω τραπεζικού εµβάσµατος εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής των προϊόντων, εκτός 
αντίθετης συµφωνίας. Σε περίπτωση αµφισβήτησης, ο Αγοραστής υποχρεούται να εξοφλεί όλες τις µη αµφισβητούµενες οφειλές όταν καθίστανται 
ληξιπρόθεσµες, πριν την επίλυση της διαφωνίας. Οι οφειλές από όλα, ακόµα και τα µη ληξιπρόθεσµα, ανεξόφλητα τιµολόγια καθίστανται άµεσα απαιτητές σε 
περίπτωση  που ο Αγοραστής καθυστερήσει πάνω από πέντε (5) ηµέρες  την πληρωµή οποιουδήποτε τιµολογίου. Σας γνωρίζουµε ότι η ΑΣΤΡΟΝ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε 
θα αναζητήσει στα Αρχεία Αθέτησης Υποχρεώσεων, Υποθηκών Προσηµειώσεων και Στοιχείων Εταιριών από ΦΕΚ & ΓΕΜΗ της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, οδός Αλαµάνας 
αρ. 2, 151 25 Μαρούσι, τηλ. 210-36-76-700 (υπεύθυνος επεξεργασίας) µέσω του συστήµατος ΤΣΕΚ τυχόν δεδοµένα που σας αφορούν µε σκοπό την 
αξιολόγηση ή και επαναξιολόγηση του αναλαµβανόµενου συναλλακτικού κινδύνου στο πλαίσιο της µεταξύ µας συνεργασίας και τελικά την εξασφάλιση της 
εµπορικής πίστης, της αξιοπιστίας, της ασφάλειας των συναλλαγών, αλλά και της άσκησης του δικαιώµατος οικονοµικής ελευθερίας. Έλαβα γνώση των  δύο 
(2) ενηµερώσεων (ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε- ΑΣΤΡΟΝ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε, www.astronchemicals.gr) 
 Εµφάνιση οποιουδήποτε  κινδύνου σχετιζοµένου µε την φερεγγυότητα του Αγοραστή ή την ικανότητα του τελευταίου να παράσχει τις απαιτούµενες 
εγγυήσεις συνεπάγεται υποχρέωσή του να εξοφλήσει πλήρως κάθε οφειλή πριν από οποιαδήποτε παράδοση προϊόντων. Για κάθε καταβολή που θα λαµβάνει 
χώρα µετά την αναγραφόµενη στο τιµολόγιο ηµεροµηνία πληρωµής, θα οφείλεται ο  νόµιµος τόκος υπερηµερίας από την επόµενη της αναγραφόµενης 
ηµεροµηνίας πληρωµής, χωρίς οποιαδήποτε άλλη υπόµνηση.  
3. Παράδοση και Παραλαβή 
Οι ηµεροµηνίες παράδοσης των προϊόντων στον Αγοραστή, πλην έγγραφης εναντίας συµφωνίας,  παρέχονται µόνο προς πληροφόρηση και οποιαδήποτε 
καθυστέρηση δεν συνεπάγεται δικαίωµα αποζηµίωσης  του Αγοραστή.  Η υποχρέωση παράδοσης των προϊόντων αναστέλλεται σε περίπτωση καθυστέρησης 
οποιασδήποτε πληρωµής. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να εξαρτήσει την εκτέλεση επόµενων παραγγελιών από την πιστοληπτική ικανότητα του 
Αγοραστή. Καταστάσεις εκτός του πεδίου ελέγχου της εταιρείας, όπως – ενδεικτικά -  διακοπή ηλεκτρικού ρεύµατος, απεργία, ανταπεργία, κωλύµατα στην 
οδική, θαλάσσια και εναέρια µεταφορά ή µέτρα από δηµόσιες αρχές ενδέχεται να προκαλέσουν ανάλογες καθυστερήσεις στους χρόνους παράδοσης. Οι ίδιοι 
λόγοι αποτελούν λόγο ακύρωσης της παραγγελίας υπέρ της εταιρείας, αποκλειοµένης οποιασδήποτε µορφής αποζηµίωσης του Αγοραστή, υπό τον όρο ότι τα 
προϊόντα δεν έχουν παραδοθεί ακόµα.  
4. Αποστολή 
Η επιλογή του δροµολογίου και του τρόπου αποστολής θα γίνεται από την εταιρεία, εντούτοις οι προτιµήσεις  του Αγοραστή λαµβάνονται  υπόψη στο µέτρο 
του δυνατού. Στο µέτρο που είναι συµβατοί µε τους παρόντες Γενικούς Όρους Πωλήσεων, θα εφαρµόζονται οι πλέον πρόσφατοι ∆ιεθνείς Εµπορικοί Όροι 
“Incoterms” του ∆ιεθνούς Εµπορικού Επιµελητηρίου. Οποιαδήποτε αντίρρηση ή επιφύλαξη αναφορικά µε τους όρους της παράδοσης, το βάρος ή την 
κατάσταση των προϊόντων κατά την εκφόρτωση υποβάλλεται εγγράφως και επί του επιστρεφόµενου στην εταιρεία αντιτύπου του ∆ελτίου Αποστολής. 
Καµία εκ των υστέρων καταγγελία αναφορικά µε τους όρους µεταφοράς και παράδοσης δεν θα γίνεται αποδεκτή. Οποιαδήποτε επιστροφή προϊόντων πρέπει 
να τύχει της έγγραφης αποδοχής της εταιρείας,  διευκρινιζοµένης της ποσότητας και της τιµής επιστροφής. Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο Αγοραστής αρνηθεί 
να παραλάβει τα προϊόντα, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να του καταλογίσει κάθε δαπάνη στην οποία προέβη συνεπεία της άρνησης αυτής, όπως 
ενδεικτικά κάθε δαπάνη για την µεταφορά, αποθήκευση και ασφάλιση των προϊόντων. Ο Αγοραστής θα καταβάλει τις εν λόγω δαπάνες µε την επίδειξη του  
σχετικού τιµολογίου. Πέραν αυτού, η εταιρεία διατηρεί επίσης το δικαίωµα να τιµολογήσει τα παραγγελθέντα προϊόντα.  
5. Καταγγελίες  
Οποιαδήποτε καταγγελία υποβάλλεται εγγράφως εντός επτά  (7) ηµερών από την παραλαβή των προϊόντων. Εάν η καταγγελία είναι δικαιολογηµένη και 
σαφώς διατυπωµένη, ο Αγοραστής δικαιούται να ζητήσει αντικατάσταση των προϊόντων. Καµία άλλη αξίωση αποζηµίωσης δεν θα γίνεται δεκτή. Τα ανωτέρω 
ισχύουν ιδίως για αξιώσεις αποκατάστασης της ζηµίας που προκλήθηκε από  προϊόντα που δεν παραδόθηκαν από την εταιρεία, καθώς και για αξιώσεις 
αποθετικής ζηµίας. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις καταγγελίες που έγιναν είτε πριν από τη σύναψη της σύµβασης, κατά τις διαπραγµατεύσεις, είτε µετά, 
είτε αφορούν στο έντυπο πληροφοριακό υλικό ή σε παραβιάσεις των συµβατικών υποχρεώσεων. Η εταιρεία δεν φέρει καµία ευθύνη για περιπτώσεις που η 
χρήση των προϊόντων  προσκρούει σε δικαιώµατα τρίτων ή σε νοµικές διατάξεις. 
6. Κυριότητα προϊόντων 
Ο Αγοραστής δεν αποκτά κυριότητα επί των προϊόντων πριν την πλήρη εξόφληση κάθε οφειλής που απορρέει από την µεταξύ µας εµπορική συναλλαγή. 
Εντούτοις, ο Αγοραστής δύναται να επεξεργάζεται  και να πωλεί τα αγαθά κατά τη  συνήθη πορεία των εργασιών  της επιχείρησής του. Εάν  ο Αγοραστής 
πωλήσει προϊόντα κυριότητας της εταιρείας χωρίς άµεση πληρωµή κατά τη  συνήθη πορεία των εργασιών  της επιχείρησής του, η εταιρεία δικαιούται 
αυτοδικαίως αποζηµίωσης, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε επιπλέον πράξη για την αναγνώριση της απαίτησής της. Οµοίως, όσον αφορά στην µεταποίηση 
των παραδοθέντων προϊόντων και αναλογικά µε το ποσοστό της ενσωµάτωσης των προϊόντων της εταιρείας στα τελικά επεξεργασµένα  προϊόντα -  ο 
Αγοραστής υποχρεούται να αποθηκεύει και να ασφαλίζει τα προϊόντα και δεν δικαιούται να τα ενεχυριάσει  ή να τα δεσµεύσει ως εγγύηση. Ο Αγοραστής 
υποχρεούται να συµπράττει σε όλα τα µέτρα που ενδέχεται να λάβει η εταιρεία προκειµένου να διασφαλιστούν τα δικαιώµατά της επί των  παραδοθέντων 
προϊόντων.  
8. Περιορισµός ευθύνης  
Ο Αγοραστής φέρει κάθε κίνδυνο που ενδέχεται να προκύψει από τη χρήση των προϊόντων της εταιρείας. Η εταιρεία δεν εγγυάται την καταλληλότητα των 
προϊόντων για χρήσεις άλλες από εκείνες για τις οποίες προορίζονται, και σύµφωνα µε τις οδηγίες του εκάστοτε κατασκευαστή, και δεν µπορεί να θεωρηθεί 
υπόλογη για συνέπειες διαφορετικής από τη  συνήθη ή λανθασµένης χρήσης. Η ευθύνη της εταιρείας για ελαττωµατικά προϊόντα περιορίζεται πάντοτε  στην 
τιµολογηθείσα αξία των παραδοθέντων προϊόντων ή στην  υποχρέωση αντικατάστασής τους. Η εταιρεία δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν παραβιάσεις 
δικαιωµάτων εκµετάλλευσης ευρεσιτεχνίας.  
9. ∆ικαιοδοσία 
Για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει άµεσα ή έµµεσα από την παρούσα, αρµόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας. 

 

 

 

 

 

 



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 
Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ» 
(υπεύθυνος επεξεργασίας), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αλαµάνας αρ. 2 και Πρεµετής, (Α.Φ.Μ. 094498725 ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ 
Αθηνών) (εφεξής «Τειρεσίας»), σας ενηµερώνει ότι τηρεί αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς, στα οποία περιλαµβάνεται 
το Σύστηµα Αθέτησης Υποχρεώσεων και το Σύστηµα Υποθηκών & Προσηµειώσεων («Αρχείο»), στα οποία καταχωρούνται 
πληροφορίες που χαρακτηρίζονται από υψηλό δείκτη αντικειµενικότητας και παρέχουν πληροφόρηση για τη φερεγγυότητα των 
προσώπων στα οποία τα δεδοµένα αφορούν, καθώς και για την εµπράγµατη επιβάρυνση της ακίνητης περιουσίας τους.  
 
Στο ανωτέρω πλαίσιο και µε σκοπό την αξιολόγηση ή και επαναξιολόγηση του αναλαµβανόµενου συναλλακτικού, πιστωτικού, 
κινδύνου στο πλαίσιο αναληφθείσας επιχειρηµατικής δραστηριότητας, αλλά και την παροχή ορθών και επίκαιρων πληροφοριών 
οικονοµικής συµπεριφοράς των υποκειµένων για την εξασφάλιση γενικά της εµπορικής πίστης, της αξιοπιστίας  και ασφάλειας των 
συναλλαγών και τελικά της άσκησης του δικαιώµατος οικονοµικής ελευθερίας των επιχειρηµατιών, παρέχεται δυνατότητα 
ηλεκτρονικής πρόσβασης µέσω του συστήµατος «Τειρεσίας Σύστηµα Ελέγχου Κινδύνων» (εφεξής «σύστηµα ΤΣΕΚ»), σε 
επιτηδευµατίες (φυσικά και νοµικά πρόσωπα) στα ακόλουθα δεδοµένα του Αρχείου α) ακάλυπτες επιταγές, β) απλήρωτες, κατά τη 
λήξη τους, συναλλαγµατικές και γραµµάτια σε διαταγή, γ) αιτήσεις πτωχεύσεων –  αποφάσεις που απορρίπτουν αιτήσεις πτώχευσης 
λόγω µη επάρκειας περιουσίας του οφειλέτη, δ) αιτήσεις και αποφάσεις συνδιαλλαγής / εξυγίανσης (αρ. 99 επ. Πτωχευτικού 
Κώδικα), ε) κηρυχθείσες πτωχεύσεις, στ) διαταγές πληρωµής & διαταγές απόδοσης µισθίου, ζ) πλειστηριασµοί κινητών & ακινήτων, 
η) υποθήκες, προσηµειώσεις υποθηκών και τροπές προσηµειώσεων σε υποθήκες, θ) κατασχέσεις ακινήτων και εγγραφές επιταγών 
βάσει Ν.∆. 1923, ι) αιτήσεις και αποφάσεις δικαστικής ρύθµισης οφειλών (Ν. 3869/2010), καθώς και δεδοµένα εταιριών από ΦΕΚ & 
ΓΕΜΗ. 
 
Πηγές των παραπάνω δεδοµένων - τόσο για τα ήδη συλλεχθέντα όσο και για αυτά που θα συλλεγούν στο µέλλον- είναι τα 
πιστωτικά και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, τα Υποθηκοφυλακεία/Κτηµατολογικά Γραφεία και τα Ειρηνοδικεία/Πρωτοδικεία όλης της 
χώρας, καθώς και τα ΦΕΚ & το ΓΕΜΗ. 
 
Τα δεδοµένα διατηρούνται στο Αρχείο και µεταδίδονται µέσω του ως άνω συστήµατος ΤΣΕΚ για το χρονικό διάστηµα που ορίζει το 
άρθρο 40 ν. 3259/2004, όπως εκάστοτε ισχύει.  
 
Αποδέκτης των δεδοµένων του συστήµατος ΤΣΕΚ είναι η επιχείρηση µε την επωνυµία ΑΣΤΡΟΝ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS, δ/νση έδρας Ασπρόπυργος, Θέση Κύριλλος,  ΑΦΜ 094468327, µε την οποία συναλλάσσεσθε, 
κατόπιν προηγούµενης σύνδεσής της µε αυτό και σύµφωνα µε τους σχετικούς όρους σύνδεσης (https://tsek.teiresias.gr) (εφεξής 
«επιχείρηση»).  
Τα δεδοµένα διατίθενται στην ανωτέρω επιχείρηση για ίδια χρήση, δεν προορίζονται για µεταπώληση ή περαιτέρω διάθεση και 
τηρούνται από αυτή µέχρι το τέλος της εκάστοτε συναλλαγής, στο πλαίσιο της οποίας αντλούνται. 
 
Έχετε δικαίωµα πρόσβασης, ενηµέρωσης, αντίρρησης και δικαστικής προστασίας, σύµφωνα µε το Ν. 2472/1997, τα οποία µπορείτε 
να ασκήσετε στα γραφεία εξυπηρέτησης πολιτών της Τειρεσίας, επί της οδού Αλαµάνας 1, 151 25 Μαρούσι. Το δικαίωµα πρόσβασης 
και τυχόν αντίρρησής σας στην κατά την παρούσα πρόσβαση µπορεί να διατυπωθεί εγγράφως και στην ανωτέρω αναφερόµενη 
επιχείρηση, η οποία εν προκειµένω ενεργεί ως εντολοδόχος της Τειρεσίας. Σε περίπτωση άσκησης δικαιώµατος αντίρρησης, η 
επιχείρηση υποχρεούται άµεσα να διακόψει την πρόσβαση στα δεδοµένα και να διαβιβάσει αµελλητί ηλεκτρονικά (µέσω email ή fax) 
το ως άνω έγγραφο στην Τειρεσίας. Μετά την ικανοποίηση του σχετικού αιτήµατός σας στους αποδέκτες του συστήµατος ΤΣΕΚ θα 
εµφανίζεται η ένδειξη «∆εν επιθυµεί τη µετάδοση των δεδοµένων που τον αφορούν», η οποία εκτιµάται ελεύθερα µε τις όποιες 
τυχόν επιπτώσεις. Κατ΄εξαίρεση δεδοµένα εταιριών από ΦΕΚ και ΓΕΜΗ θα εξακολουθούν να µεταδίδονται. 
 
Άρση του αιτήµατος µη µετάδοσης πραγµατοποιείται ελεύθερα και υποβάλλεται οποτεδήποτε µόνον προς την Τειρεσίας. 
 
Για το ανωτέρω σύστηµα της Τειρεσίας γίνεται περιοδική ενηµέρωση του κοινού δια του τύπου και µέσω της ιστοσελίδας της 
εταιρίας στις διευθύνσεις http://www.tiresias.gr & https://tsek.teiresias.gr 
 
 

Για την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ 

Ι.Παλόγλου Π.Καπασούρης 

 
Έλαβα γνώση της ανωτέρω ενηµέρωσης 
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