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Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις  
Έκδοση: Οκτώβριος 2018  

της 
 
MERCK SHARP & DOHME ΑΦΒΕΕ 
Αγίου Δημητρίου 63  
17456, Άλιμος  
Αττική, Ελλάδα  
 
εφεξής αναφερόμενη ως «MSD»  
 
1. Εγκυρότητα  
α) Πληρωμές από την MSD που σχετίζονται ή συνδέονται με συμβάσεις αγοραπωλησίας, έργου ή παροχής 
υπηρεσιών θα γίνονται αποκλειστικά επί τη βάσει των ακόλουθων όρων και προϋποθέσεων («Όροι και 
Προϋποθέσεις»). Όροι και προϋποθέσεις που αποκλίνουν από τους παρόντες, ειδικότερα τυχόν γενικοί όροι 
συναλλαγών του Προμηθευτή, δεν θα αποτελούν μέρος της συμφωνίας, ανεξάρτητα από το αν τους έχει 
απορρίψει ρητώς ή όχι η MSD. 
β) Σε περίπτωση που έχει συναφθεί ξεχωριστή σύμβαση μεταξύ MSD και Προμηθευτή, η εν λόγω σύμβαση 
θα υπερισχύει. Τυχόν τέτοιες συμβάσεις και τυχόν αλλαγές, προσθήκες ή καταγγελίες αυτών από την MSD 
και τον Προμηθευτή, καθώς και οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις, πρέπει να γίνονται εγγράφως ώστε να 
είναι έγκυρες. 
γ) Σε περίπτωση που οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις καταστούν άκυροι, εν όλω ή εν μέρει, δεν θα 
επηρεάζεται η εγκυρότητα των λοιπών, εναπομεινάντων, όρων. 
 
2. Σύναψη σύμβασης  
α) Τυχόν συμβάσεις είναι έγκυρες μόνο εφόσον έχουν φέρουν την υπογραφή της MSD. Επιπλέον, 
προσθήκες και/ή αλλαγές που έχουν συμφωνηθεί προφορικώς ή δια τηλεφώνου, θα πρέπει να 
επικυρώνονται εγγράφως ώστε να είναι έγκυρες.  
β) Εφόσον ο Προμηθευτής δεν φέρει αντιρρήσεις εγγράφως εντός μιας εβδομάδος από την Παραγγελία, ή σε 
περίπτωση που δεν αποδεχτεί την Παραγγελία ρητώς και εγγράφως εντός αυτής της προθεσμίας, τότε στο 
τέλος της ανωτέρω προθεσμίας η Παραγγελία θα θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή σύμφωνα με τους 
παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Εντός της ανωτέρω προθεσμίας η Παραγγελία δύναται να ανακληθεί 
από την MSD χωρίς να έχει ο Προμηθευτής σχετικό δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλες αξιώσεις· τούτο 
εφαρμόζεται μόνο εφόσον ο Προμηθευτής δεν έχει αποδεχθεί την Παραγγελία ρητώς και εγγράφως.  
γ) Μέχρι την εκπλήρωση της Παραγγελίας από τον Προμηθευτή, η  MSD δύναται, για διαχειριστικούς 
σκοπούς και στο μέτρο που μπορεί ευλόγως να προσδοκάται κάτι τέτοιο από τον Προμηθευτή, να ζητήσει 
αλλαγές, οι οποίες σχετίζονται με την εκτέλεση της Παραγγελίας από τον Προμηθευτή. Τυχόν συνέπειες που 
απορρέουν από τις εν λόγω αλλαγές, ιδίως ως προς επιπλέον κόστη ή μείωση του κόστους εν γένει και ως 
προς το χρονοδιάγραμμα εκπληρώσεως, θα πρέπει να συμφωνούνται από τα μέρη από κοινού.   
δ) Ο Προμηθευτής εξουσιοδοτείται μόνο για να αναλαμβάνει την επισκευή ή τμήμα της επισκευής που 
εκτελείται από τρίτους με την προηγούμενη έγγραφη συμφωνία της MSD.  
ε) Εάν ο Προμηθευτής πτωχεύσει μετά τη σύναψη της συμβάσεως ή έχει υποβληθεί αίτηση για να τεθεί σε 
καθεστώς πτώχευσης σε βάρος των περιουσιακών του στοιχείων, τότε η MSD έχει το δικαίωμα να 
καταγγείλει το μη εκτελεσθέν μέρος της σύμβασης, με την επιφύλαξη των νόμιμων δικαιωμάτων της για 
άλλες αξιώσεις.  
 
3. Χρόνος παράδοσης και καθυστέρηση 
α) Οι ημερομηνίες και προθεσμίες που προσδιορίζονται στην Παραγγελία για την παροχή υπηρεσιών είναι 
δεσμευτικές. Εάν δεν ορίζεται χρόνος παράδοσης, τότε τα προϊόντα και/ή υπηρεσίες, πρέπει να παρέχονται 
εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία κατά την οποία η σύμβαση τίθεται σε ισχύ.  Σχετική είναι η 
πρόσβαση στα αγαθά και/ή στις υπηρεσίες στην MSD ή στην τοποθεσία που προσδιορίζεται από την MSD.  
β) Ο Προμηθευτής οφείλει αμέσως να ειδοποιήσει εγγράφως την MSD, εάν προκύψουν ή γίνουν προφανείς 
περιστάσεις, κατά τις οποίες ο συμφωνηθείς χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να τηρηθεί. Στην περίπτωση 
αυτή, ο Προμηθευτής επιπλέον πρέπει να δηλώσει τον εκτιμώμενο χρόνο καθυστέρησης.   
γ) Σε περίπτωση αποτυχίας να συμμορφωθεί με το συμφωνηθέντα χρόνο παράδοσης ο Προμηθευτής 
καθίσταται υπερήμερος χωρίς άλλη υπόμνηση. Σε περίπτωση καθυστέρησης της εκτέλεσης, η MSD 
δικαιούται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να αξιώσει από τον Προμηθευτή μια ποινή της τάξης του 0,2% 
της αξίας της καθυστερούμενης εκτέλεσης ανά εργάσιμη ημέρα. Η ποινική ρήτρα περιορίζεται σε 5% κατ’ 
ανώτατο όριο της συνολικής αξίας της καθυστερούμενης εκτέλεσης. Η MSD διατηρεί το δικαίωμα για 
περισσότερες αξιώσεις, πλην όμως η ποινική ρήτρα θα αφαιρείται από περαιτέρω αξιώσεις αποζημίωσης. Σε 
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περίπτωση κοινώς συμφωνούμενης αλλαγής στο χρόνο παράδοσης, η ποινική ρήτρα θα ισχύει ομοίως και 
για το νέο συμφωνημένο χρόνο παράδοσης.  
 
4. Παροχή των Υπηρεσιών  
α) Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται από τον Προμηθευτή με τη δέουσα επιμέλεια.  
β) Εκτός αν ρητώς και εγγράφως συμφωνηθεί διαφορετικά, η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται με όρους 
«DDP» (“Delivered Duty Paid”, Παραδοτέα στον τόπο προορισμού) με βάση τους Διεθνείς Εμπορικούς 
Όρους -Incoterms 2010, στην παρακάτω διεύθυνση: MSD AΦΒEE, Αγίου Δημητρίου 63 Τ.Κ. 17456, Άλιμος 
Αττικής, Ελλάδα κατά τις ημέρες και ώρες: Δευτέρα – Πέμπτη: 08:00πμ. - 12:00μμ. και 1:00μμ. - 4:30μμ. 
Παρ.: 08:00πμ. - 12:00μμ. και 1:00μμ - 3:00μμ. 
γ) Η τοποθεσία για την παροχή άλλων υπηρεσιών βρίσκεται επίσης στην παραπάνω διεύθυνση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 4β), εκτός εάν ρητώς και εγγράφως συμφωνείται διαφορετικά.  
δ) Σε περίπτωση παράδοσης προϊόντων, ο σχετικός κίνδυνος θα μεταβιβάζεται στην MSD με την παραλαβή 
και την επιβεβαίωση των προϊόντων. Σε περίπτωση άλλων υπηρεσιών, για τις οποίες λαμβάνει χώρα 
διαδικασία αποδοχής, ο κίνδυνος μεταφέρεται στην MSD μετά την αποδοχή αυτή.   
ε) Η εμπορικά κατάλληλη συσκευασία των προϊόντων παρέχεται από τον Προμηθευτή. Οι παραδόσεις 
συνοδεύονται από τουλάχιστον διπλότυπα δελτία συσκευασίας, τα οποία επιπλέον θα αναφέρουν το 
περιεχόμενο της αποστολής και τον αριθμό παραγγελίας της MSD.   
 
5. Τιμές, Όροι Πληρωμής  
α) Η τιμή που αναγράφεται στην εκδοθείσα παραγγελία είναι δεσμευτική και περιλαμβάνει, εκτός αν εξαιρεί 
ρητά, το νόμιμο ΦΠΑ, όλες τις υπηρεσίες και επιπρόσθετες υπηρεσίες του Προμηθευτή και παρεπόμενα 
έξοδα (π.χ. για συσκευασία και μεταφορά). Προκαταβολές και πληρωμές σε δόσεις γίνονται μόνο εφόσον 
συμφωνούνται ειδικώς και εγγράφως.  
β) Τα τιμολόγια θα αποστέλλονται στο Οικονομικό Τμήμα της MSD και θα περιλαμβάνουν τον αριθμό 
Παραγγελίας της MSD και αυτόν του Προμηθευτή.  
γ) Εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά, οι πληρωμές του καθαρού ποσού θα γίνονται από την MSD μετά την 
παροχή των συμβατικών υπηρεσιών εντός 90 ημερών από τη λήψη του ορθού και ελεγμένου τιμολογίου. Η 
πληρωμή θα γίνεται με τραπεζικό έμβασμα.   
δ) Σε περίπτωση υπερημερίας, θα καταβάλλεται επιτόκιο 5% πάνω από το νόμιμο επιτόκιο.  
ε) Η MSD έχει δικαίωμα συμψηφισμού και παρακράτησης εντός του πλαισίου που προβλέπεται από το 
νόμο. Σε περίπτωση κακής εκτέλεσης, η MSD ειδικότερα δικαιούται να παρακρατεί την πληρωμή κατά την 
αναλογική αξία μέχρι να γίνει σωστή εκπλήρωση. Αποκλείονται συμψηφισμοί ή άσκηση του δικαιώματος 
παρακράτησης από τον Προμηθευτή από ανταπαιτήσεις που αμφισβητούνται ή δεν έχουν συσταθεί με 
νόμιμο δικαίωμα. Η άσκηση του δικαιώματος παρακράτησης από τον Προμηθευτή αποκλείεται επίσης στο 
βαθμό που οι ανταπαιτήσεις δεν βασίζονται στην ίδια συμβατική σχέση.  
στ) Ο Προμηθευτής εξουσιοδοτείται μόνο να μεταβιβάσει τα δικαιώματά του από Παραγγελίες της MSD, εν 
όλω ή εν μέρει, σε τρίτα πρόσωπα, με την προηγούμενη έγγραφη συμφωνία της MSD. Αναφορικά με τις 
υπηρεσίες, η MSD δικαιούται να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, ιδίως σε συγγενείς εταιρίες.  
 
6. Αδυναμία εκτέλεσης, Ελαττώματα, Ευθύνη 
α) Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης και ελαττωμάτων που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών από τον 
Προμηθευτή, η MSD έχει τα εξής νόμιμα δικαιώματα, μη περιοριστικά αναφερόμενα, σύμφωνα με τους 
παρακάτω όρους.  
β) Σε περίπτωση αγοράς προϊόντων, η MSD θα ελέγχει τα προϊόντα εντός εύλογου χρόνου από την 
παραλαβή για οποιεσδήποτε ποιοτικές ή ποσοτικές αποκλίσεις. Η αξίωση θεωρείται έγκαιρη, εφόσον ληφθεί 
από τον Προμηθευτή εντός πέντε εργάσιμων ημερών, αρχίζοντας από την παραλαβή των προϊόντων ή, σε 
περίπτωση κρυμμένου ελαττώματος, αρχίζοντας από το χρόνο διαπίστωσης του ελαττώματος.  
γ) Η διάρκεια ευθύνης για τα ελαττώματα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις νομοθετικές διατάξεις. Εάν 
διενεργείται διαδικασία αποδοχής για την (παρεχόμενη) υπηρεσία, η προθεσμία παραγραφής αρχίζει από 
την αποδοχή. 
δ) Εάν ο Προμηθευτής δεν συμμορφωθεί με την εκ του νόμου μεταγενέστερη εκτέλεση σε περίπτωση 
ελαττωμάτων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που θα καθορίζεται από την MSD, η MSD δικαιούται, με 
έξοδα του Προμηθευτή, να προβεί η ίδια σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ή να φροντίσει ώστε να 
εκτελεστούν οι ενέργειες αυτές από τρίτους, προκειμένου να εξαλειφθούν τα ελαττώματα.    
 
7. Συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους 
(α) Ο Προμηθευτής θα ενεργήσει και θα εξασφαλίσει ώστε καθένα από τα στελέχη του, διευθυντές, 
υπάλληλοι, εργολάβοι, προσωρινά απασχολούμενοι, υπεργολάβοι, αντιπρόσωποι και άλλοι εκπρόσωποι 
(συλλογικά αναφερόμενοι ως «Εκπρόσωποι») να πραγματοποιούν όλες τις δραστηριότητες που 
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προβλέπονται στο παρόν, σε συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς του κράτους, τους 
κανόνες, τις απαιτήσεις, διατάγματα, οδηγίες και άλλες απαιτήσεις των διεθνών, ευρωπαϊκών, εθνικών, 
επαρχιακών και τοπικών αρχών (στον ενικό αριθμό, "Νόμου" και στον πληθυντικό, "Νόμων").     Ο 
Προμηθευτής αναγνωρίζει ότι η πρόθεση της MSD είναι όλες οι δραστηριότητες που αναφέρονται στο παρόν 
να συμμορφώνονται με όλες τις εφαρμοστέες κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζονται από τις ισχύουσες 
φαρμακευτικές ενώσεις, οργανισμούς και ενώσεις υγείας, καταναλωτικών προϊόντων και προϊόντων 
φαρμακευτικής βιομηχανίας, ανάλογα με την περίπτωση και όλους τους νόμους που εφαρμόζονται για τη 
διεξαγωγή επιστημονικών, εκπαιδευτικών και άλλων δραστηριοτήτων που ισχύουν για τις Υπηρεσίες που θα 
εκτελεσθούν δυνάμει του παρόντος. Ο Προμηθευτής δεν έχει εξουσιοδότηση και ο Προμηθευτής συμφωνεί 
ότι δεν θα πραγματοποιήσει εν γνώσει του οποιαδήποτε ενέργεια στο όνομα ή για λογαριασμό της MSD ή 
οποιασδήποτε από τις συνδεδεμένες μ’ αυτήν εταιρίες, που θα παραβίαζε οποιοδήποτε από τα 
προαναφερθέντα. Ο Προμηθευτής θα ειδοποιήσει την MSD αν λάβει γνώση οποιασδήποτε μη 
συμμόρφωσης με τους νόμους αυτούς από τον Προμηθευτή ή τους Εκπροσώπους του ή οποιονδήποτε εξ 
αυτών.  
(β) Ο Προμηθευτής υπόσχεται και εγγυάται ότι κατέχει, και αναλαμβάνει καθ'όλο το διάστημα της Διάρκειας 
να κατέχει, τις αναγκαίες άδειες, προκειμένου να ασκεί τις δραστηριότητές του σε κάθε χώρα, κράτος και 
τόπο, στον οποίο πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος ώστε να παρέχει τις Υπηρεσίες που προβλέπονται στο 
παρόν και για καθεμία Παραγγελία. 
(γ) Ο Προμηθευτής υποχρεούται να πληρώνει και να καταβάλλει όλους τους μισθούς, αποζημιώσεις και 
παροχές τις οποίες δικαιούνται οι υπάλληλοι, τα στελέχη και οι διευθυντές του και, σύμφωνα με τους 
ισχύοντες νόμους και τις δημοσιευμένες πολιτικές και διαδικασίες του Προμηθευτή, να καταβάλλει όλα τα 
έξοδα και φόρους μισθωτών υπηρεσιών, εισφορές και ποσά που σχετίζονται με τους υπαλλήλους, στελέχη 
και διευθυντές του Προμηθευτή.  
 
8. Μη Παραβίαση Δικαιωμάτων Τρίτων  
(α) Ο Προμηθευτής θα εξασφαλίζει ώστε η εκτέλεση από την πλευρά του να είναι ελεύθερη από 
οποιαδήποτε δικαιώματα πατέντας, σήματος, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, υποδείγματος 
χρησιμότητας ή σχεδιασμού, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων δικαιωμάτων τρίτων στα κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ελλάδα ή στη συμφωνηθείσα χώρα προορισμού, τα οποία έρχονται σε 
σύγκρουση με την πώληση προς την MSD και τη μετέπειτα χρήση από την MSD.  
(β) Ανεξάρτητα από την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων, ο Προμηθευτής θα αποζημιώσει την MSD έναντι 
οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων σε σχέση με τις υπηρεσίες ή το έργο που έχει εκτελεσθεί ή πρόκειται να 
εκτελεστεί, ιδίως σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης. Η αποζημίωση θα καλύπτει όλες τις δαπάνες και τη 
ζημία που θα υποστεί η MSD από ή σε σχέση με την ανάμιξή της σε δικαστική διαμάχη με τον τρίτο.  
 
9. Δικαιώματα Χρήσης 
(α) Σε περίπτωση που η χρήση και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας για την υπηρεσία δεν ανήκουν ήδη στην MSD, 
τότε αυτά τα δικαιώματα, και ιδίως όλα τα μεταβιβάσιμα πνευματικά δικαιώματα και άλλες άδειες για τη 
δημοσίευση, την αναπαραγωγή και την ανάκτηση των υπηρεσιών που παρέχει ο Προμηθευτής, 
συμπεριλαμβανομένης κάθε νοητής νομικής κατάστασης σχετικά με ιδέες, σχεδιαγράμματα και σχέδια, θα 
μεταβιβαστούν στην MSD κατά το χρόνο παράδοσης στην MSD ή - σε περιπτώσεις που δεν μπορεί να γίνει 
παράδοση (για παράδειγμα, επειδή η παράδοση δεν έχει φυσική έννοια) - κατά το χρόνο που η παροχή της 
υπηρεσίας έχει ολοκληρωθεί. Η μεταβίβαση είναι απεριόριστη ως προς τον τόπο, το χρόνο, τον σκοπό ή με 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Περιλαμβάνει το δικαίωμα μεταβολής και περαιτέρω μεταβίβασης σε τρίτους και 
είναι ανεξάρτητη από το αν έχουν αναληφθεί από τον Προμηθευτή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή 
άλλα δικαιώματα σχετικά με αυτά τα έργα.  
(β) Ο Προμηθευτής δεν θα κάνει χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται προς την MSD, και ιδίως ιδεών, 
σχεδίων και δημιουργιών, για άλλους πελάτες με την ίδια ή τροποποιημένη μορφή, χωρίς την προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία της MSD. Ο Προμηθευτής επίσης αναλαμβάνει να συμφωνήσει το ίδιο με τους 
ελεύθερους επαγγελματίες (freelancers) ως προς τον όρο αυτό.  
(γ) Με την πληρωμή προς τον Προμηθευτή αποζημιώνεται εύλογα και η  μεταβίβαση των δικαιωμάτων που 
περιγράφονται υπό α).  
 
10. Εμπιστευτικότητα/Επιστροφή Εγγράφων  
(α) Ο Προμηθευτής υπόσχεται τη διατήρηση εμπιστευτικότητας σχετικά με όλα τα γεγονότα και περιστάσεις 
που αφορούν στην MSD, των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με την παροχή προϊόντων/υπηρεσιών, 
ειδικά για όλα τα επιχειρηματικά και εμπορικά μυστικά, να διατηρεί τις πληροφορίες και τα έγγραφα που 
λαμβάνει μυστικά και να κάνει χρήση μόνο εκείνων των πληροφοριών στο πλαίσιο που απαιτούνται από την 
εμπορική σχέση του με την MSD. Επιπλέον, η εμπιστευτικότητα αυτή εφαρμόζεται σε όλα τα αποτελέσματα 
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που σχετίζονται με την εκτέλεση της συμβάσεως, ακόμη κι αν δεν γίνεται αντικείμενο αναφοράς προς την 
MSD, καθώς και στα συντασσόμενα οικονομικά στοιχεία και αναφορές προόδου έργου (project reports).  
(β) Οι εμπιστευτικές πληροφορίες που αναφέρονται στην Παράγραφο 10 α) μπορούν να αποκαλυφθούν σε 
τρίτα πρόσωπα μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συμφωνίας της MSD. Η αποκάλυψη εμπιστευτικών 
πληροφοριών σε υπαλλήλους και στελέχη επιτρέπεται μόνο κατά την έκταση που απαιτείται για την εκτέλεση 
των συμβατικών υποχρεώσεων του Προμηθευτή προς την MSD. Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει να επιβάλλει 
τις υποσχέσεις που ανέλαβε, ώστε να διατηρηθεί η εμπιστευτικότητα, σε όλα τα πρόσωπα ή εταιρίες στις 
οποίες εμπιστεύτηκε απόρρητες πληροφορίες ή υπηρεσίες σχετικές με τη σύμβαση.  
(γ) Τα παραπάνω δεν έχουν εφαρμογή για τις πληροφορίες (i) που ήταν γνωστές στον Προμηθευτή πριν τις 
λάβει από την MSD, (ii) που αναπτύχθηκαν από τον Προμηθευτή χωρίς να προσφύγει στην MSD ή χωρίς να 
κάνει χρήση των πληροφοριών της MSD (iii) που έλαβε νόμιμα ο Προμηθευτής από τρίτο πρόσωπο, το 
οποίο, εξ όσων γνωρίζει ο Προμηθευτής, δεν είχε υποχρέωση εμπιστευτικότητας προς την MSD, και το 
τρίτο, αντίστοιχα, πρόσωπο δεν έλαβε την πληροφορία αυτή κατά παράβαση των όρων προστασίας υπέρ 
της MSD (iv) που κατέστησαν γνωστές στον Προμηθευτή χωρίς παράβαση των όρων αυτών ή άλλων όρων 
που προβλέπονται για την προστασία των μυστικών λειτουργίας και επιχείρησης της MSD ή είναι κοινώς 
γνωστές, ή (v) που πρέπει να αποκαλυφθούν από τον Προμηθευτή λόγω εντολής από νομικές αρχές, 
κυβερνητικά/κρατικά όργανα, ή δικαστήρια. Στην περίπτωση αυτή, ο Προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει την 
MSD πριν προβεί στην αποκάλυψη των στοιχείων και να περιορίσει την έκταση της αποκάλυψης αυτής κατά 
το δυνατόν περισσότερο.  
(δ) Οι παραπάνω υποχρεώσεις εφαρμόζονται επίσης κατά την περίοδο μετά τη λήξη της σύμβασης. 
(ε) Τα έγγραφα που δίδονται στην MSD θα αποτελούν περιουσία της MSD και πρέπει να επιστρέφονται από 
τον Προμηθευτή στην MSD, χωρίς σχετικό αίτημα, κατά τη λήξη της σύμβασης. Τα λογιστικά έγγραφα δεν 
επηρεάζονται από τον παρόντα όρο.  
(στ) Οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που αφορούν στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων, 
περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε εγγράφων GMP (Ορθών Παρασκευαστικών Πρακτικών), πρέπει να 
παραδίδονται σε ακριβές ευανάγνωστο πρωτότυπο, καθόλα συμπληρωμένο, ελεγμένο, δυνάμενο να 
ανακτηθεί και ασφαλές από σκόπιμη ή ακούσια χειραγώγηση ή απώλεια. Τα στοιχεία αυτά απαιτείται να είναι 
διαθέσιμα καθόλη τη διάρκεια της περιόδου διατήρησης τέτοιων δεδομένων/εγγράφων.  
(ζ) Ο Προμηθευτής θα διαφημίζει την επαγγελματική του σχέση με την MSD μόνο με την προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία της MSD.  
 
11. Πληροφόρηση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  
(α) Η MSD συγκεντρώνει, αποθηκεύει, επεξεργάζεται και μεταδίδει είτε προσωπικά είτε επαγγελματικά 
δεδομένα του Προμηθευτή με το σκοπό εκπλήρωσης των εμπορικών σχέσεων, σε αυστηρή συμμόρφωση με 
τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ο Προμηθευτής 
με το παρόν συγκατατίθεται σ’ αυτό.   
(β) Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ρητή συγκατάθεση του προσώπου που το αφορά, χρησιμοποιούνται  
εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών και εταιρείες επεξεργασίας δεδομένων συμβάσεων, όπως επιτρέπεται 
σύμφωνα με τους Ελληνικούς νόμους περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και όλους τους ισχύοντες 
ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να διασφαλιστεί 
και εκτός ΕΕ ένα επίπεδο προστασίας δεδομένων συγκρίσιμο με εκείνο που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  
(γ) Ο Προμηθευτής μπορεί οποτεδήποτε να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με τα αποθηκευμένα δεδομένα ή 
να ζητήσει τη διόρθωσή τους, εάν είναι απαραίτητο. Εάν ο Προμηθευτής δεν επιθυμεί πλέον την επικοινωνία 
με την MSD, έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή/αποκλεισμό των δεδομένων του, εκτός εάν νομικές 
απαιτήσεις (όπως από την εμπορική ή φορολογική νομοθεσία) επιβάλλουν την αποθήκευση των 
πληροφοριών αυτών για ορισμένη χρονική περίοδο.   
(δ) Για ερωτήσεις που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα οποιοσδήποτε συμβαλλόμενος μπορεί να 
επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της MSD, είτε ταχυδρομικώς (MSD 
ΑΦΒΕΕ, Αγίου Δημητρίου 63, ΤΚ 17456, Άλιμος Αττικής, Ελλάδα) είτε τηλεφωνικώς (+30 210 9897355).  
 
12. Ζητήματα ασφάλειας κατά τη μεταφορά  
(α) Ο Προμηθευτής αναγνωρίζει ότι η MSD συμμετέχει στο πρόγραμμα Συνεργασίας Τελωνείων-Εμπορίου 
κατά της Τρομοκρατίας («C-TPAT») του Οργανισμού Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ και 
υποχρεούται να συμμορφώνεται με τα κριτήρια ασφάλειας του C-TPAT που δημοσιεύονται 
στο http://www.cbp.gov ή σε οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή τοποθεσία (Κριτήρια Ασφαλείας "C-TPAT 
Criteria Security"). Για να μπορέσει η MSD να συμμορφωθεί με τα Κριτήρια Ασφαλείας C-TPAT, ο 
Προμηθευτής πρέπει να συμμορφώνεται με τα Κριτήρια Ασφαλείας C-TPAT, όπως μπορεί να ανανεώνονται 
κατά καιρούς. Ο Προμηθευτής πρέπει να παρέχει στην MSD γραπτή βεβαίωση ότι συμμορφώνεται με τα 
Κριτήρια Ασφαλείας C-TPAT ή πότε θα συμμορφωθεί με τα Κριτήρια Ασφαλείας C-TPAT και εάν ο 

http://www.cbp.gov/
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Προμηθευτής μπορεί να επιλεγεί για να λάβει πιστοποίηση C-TPAT, ένα αντίγραφο για την έγκυρη 
τεκμηρίωση που υποδεικνύει ότι ο Προμηθευτής είναι πιστοποιημένος ή εγκύρως συμμετέχων στο C-TPAT, 
υπό την προϋπόθεση ότι ο Προμηθευτής παραδίδει προϊόντα στην MSD, τα οποία προορίζονται για 
αποστολή στις ΗΠΑ. Κατόπιν αιτήματος της MSD, ο Προμηθευτής θα επιτρέψει την πρόσβαση της MSD στις 
εγκαταστάσεις του Προμηθευτή, προκειμένου να εξακριβωθεί η συμμόρφωση του Προμηθευτή με τα 
Κριτήρια Ασφαλείας C-TPAT. 
(β) Ο Προμηθευτής θα πρέπει να πληροί ή να υπερβαίνει τα πρότυπα ασφαλείας FSR Επίπεδο A και TSR 
Επίπεδο 1 του Συνδέσμου Προστασίας Μεταφερόμενων Περιουσιακών Στοιχείων ("TAPA"), όπως 
δημοσιεύονται από την TAPA. Κατά την πλήρωση των προαναφερθέντων προτύπων TAPA, ο Προμηθευτής 
θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη ότι η MSD είναι πιστοποιημένο μέλος Βαθμίδας 3 του C-TPAT και 
μέλος των Εξουσιοδοτημένων Οικονομικών Φορέων («ΑΕΟ»). Ο Προμηθευτής και οι υπεργολάβοι του θα 
πρέπει να πληρούν ή να υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας για μεταφορείς, όπως ορίζονται 
από τα προγράμματα C-TPAT και AEO. Όλοι οι υπεργολάβοι θα πρέπει να πληρούν τα ίδια πρότυπα με 
τους Προμηθευτές. Είναι ευθύνη του Προμηθευτή να ελέγχει και αξιολογεί όλους τους υπεργολάβους πριν 
τους χρησιμοποιήσει. 
(γ) Ορισμένες καταστάσεις μπορεί να δικαιολογούν εξαιρέσεις από τις παραπάνω απαιτήσεις ασφαλείας, με 
βάση συγκεκριμένους κινδύνους ασφαλείας που συνδέονται με την κατάσταση. Αυτές οι περιορισμένες 
καταστάσεις θα εξετάζονται κατά περίπτωση. Εξαιρέσεις από τις παραπάνω απαιτήσεις ασφάλειας θα 
πρέπει να τεκμηριώνονται γραπτώς και να εγκρίνονται από τον αρμόδιο Περιφερειακό Διευθυντή 
Παγκόσμιας Ασφάλειας της MSD. Πρέπει πάντοτε να υπάρχουν διαδικασίες για την προστασία από μη 
δηλωμένο υλικό που εισάγεται στην αλυσίδα εφοδιασμού. Οι έλεγχοι ασφαλείας πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνουν την εποπτευόμενη εισαγωγή / μετακίνηση του φορτίου, την ορθή τεκμηρίωση του φορτίου 
και/ή του εξοπλισμού φορτίου που επαληθεύεται με τα δηλωτικά έγγραφα, την ανίχνευση και αναφορά 
ελλείψεων/υπερβάσεων (φορτίων) και διαδικασίες για την επαλήθευση των σφραγίδων σε 
εμπορευματοκιβώτια και ρυμουλκούμενα. Όλα τα ρυμουλκούμενα/εμπορευματοκιβώτια που μεταφέρουν 
προϊόντα της MSD πρέπει είτε να κλειδώνονται είτε να σφραγίζονται κατά τη διάρκεια της διαμετακόμισης, 
ανεξάρτητα από τη διάρκεια του ταξιδιού ή τον μεταφορέα. 
(δ) Η MSD διατηρεί το δικαίωμα να κάνει έλεγχο για την τήρηση της ασφάλειας της αλυσίδας εφοδιασμού σε 
όλους τους τρίτους προμηθευτές και υπεργολάβους τους, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ανά πάσα 
στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο. Η μη συμμόρφωση με αυτές τις απαιτήσεις ασφάλειας της αλυσίδας 
εφοδιασμού θα έχει ως αποτέλεσμα ο Προμηθευτής να είναι πλήρως υπεύθυνος για τις παραβιάσεις της 
ασφάλειας και τις σχετικές απώλειες που προκύπτουν από τη μη συμμόρφωση. Επιπλέον, η μη 
συμμόρφωση θα αποτελεί λόγο αναστολής και/ή καταγγελίας της σύμβασης ή για άλλες νομικές και 
οικονομικές κυρώσεις. 
(ε) Ειδοποιήσεις ή τυχόν ανησυχίες σχετικά με υποψία γεγονότων ύπαρξης πλαστογραφίας, εκτροπής ή 
παραβίασης ("CDT") πρέπει να αναφέρονται στο Διευθυντή Παγκόσμιας Ασφάλειας της MSD για την 
καταπολέμηση της πλαστογραφίας και στον αρμόδιο Περιφερειακό Διευθυντή Ασφάλειας της MSD εντός 
μιας (1) εργάσιμης ημέρας. Για την περιοχή της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, οι 
ειδοποιήσεις θα πρέπει να γίνονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση cdt.emea@merck.com.   Ο 
Διευθυντής της MSD για την καταπολέμηση της πλαστογραφίας και ο Διευθυντής Περιφερειακής Ασφάλειας 
θα αποφασίσουν εάν θα ξεκινήσουν έρευνα ύποπτου CDT και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Ομάδας 
Παγκόσμιας Ασφαλείας της MSD και/ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της τοπικής Εταιρείας θα προβούν σε όλες 
τις απαραίτητες κοινοποιήσεις προς κυβερνητικές οργανώσεις για επιβεβαιωμένα συμβάντα CDT σε 
συνεργασία με τον Προμηθευτή. 
(στ) Ο Προμηθευτής θα πρέπει επίσης να ενημερώνει την Ομάδα Παγκόσμιας Ασφάλειας της MSD για 
συμβάντα που αφορούν σε σημαντικές απώλειες προϊόντων ή κλοπές προϊόντων μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στο cdt.emea@merck.com και να προσφεύγουν στην Ομάδα Παγκόσμιας Ασφάλειας της MSD 
για θέματα διερεύνησης και πληροφοριών. 
 
13. Έλεγχος 
Εάν ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με έξοδα για την MSD και πρέπει να τιμολογήσει σχετικά την MSD, η ίδια η 
MSD ή τρίτο πρόσωπο επιφορτισμένο από την MSD με τη διενέργεια ελέγχου, έχει το δικαίωμα να 
επιθεωρήσει όλα τα λογιστικά αρχεία του Προμηθευτή σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. Ο έλεγχος θα 
διενεργείται αποκλειστικά για τον έλεγχο του κόστους. Θα δοθεί προηγούμενη κατάλληλη προειδοποίηση και 
ο έλεγχος θα διεξαχθεί σε κανονικά εργάσιμες ώρες. Ο Προμηθευτής θα συνδράμει την MSD στην 
πραγματοποίηση του ελέγχου αυτού κατά το μέγιστο δυνατό. Ο ελεγκτής θα εξασφαλίζει ότι όλες οι 
επιχειρηματικές δραστηριότητες που του γνωστοποιούνται κατά τη διάρκεια του ελέγχου παραμένουν 
εμπιστευτικές και δεν θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άλλους από εκείνους που απαιτούνται για τον 
έλεγχο. Σε περίπτωση που έχουν σημειωθεί υπερβάσεις κόστους άνω του δύο επί τοις εκατό σε βάρος της 
MSD, ο Προμηθευτής θα επιβαρύνεται με το κόστος αυτού του ελέγχου. 

mailto:cdt.emea@merck.com
mailto:cdt.emea@merck.com
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14. Λοιποί Όροι 
(α) η MSD επιδιώκει να τηρεί, τόσο η ίδια όσο και οι Προμηθευτές της, τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας 
και συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενθαρρύνοντας τη 
δίκαιη και ίση μεταχείριση όλων των ατόμων, την παροχή ασφαλών και υγιεινών συνθηκών εργασίας, το 
σεβασμό για το περιβάλλον, την υιοθέτηση κατάλληλων πρακτικών διοίκησης και την άσκηση 
επιχειρηματικής δραστηριότητας με ηθικό τρόπο. Χωρίς να περιορίζονται οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις 
του Προμηθευτή και χωρίς να έρχονται σε αντίθεση ή να περιορίζονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, 
υποχρεώσεις ή άλλοι όροι που ρητά αναφέρονται σε άλλα σημεία των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων 
Αγοράς, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, των υποχρεώσεών του σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες του 
νόμου, ο Προμηθευτής συμφωνεί ότι θα συμμορφώνεται με το γράμμα και το πνεύμα του Κώδικα 
Συμπεριφοράς των Επιχειρηματικών Εταίρων της MSD ("Κώδικας"), όπως ισχύει κατά καιρούς, αντίγραφο 
του οποίου είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.MSD.com/about/how-we-operate/code-
of-conduct/home.html.  
Ο Προμηθευτής συμφωνεί ότι θα παράσχει όλα τα έγγραφα που εύλογα ζητήθηκαν από την MSD για να 
αποδείξουν τη συμμόρφωσή του με τον Κώδικα. Σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ αφενός των υποχρεώσεων 
του παρόντος τμήματος και του Κώδικα και αφετέρου οποιασδήποτε άλλης διάταξης στους παρόντες Όρους 
και Προϋποθέσεις Αγοράς, θα υπερισχύει η άλλη διάταξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Αγοράς 
(αλλά μόνο κατά την έκταση της αντίθεσης). 
(β) Η MSD διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, να ελέγχει τις εργασίες, τα 
βιβλία και τα αρχεία του Προμηθευτή για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με τον Κώδικα. Η MSD θα 
παράσχει εύλογη προειδοποίηση για έναν τέτοιο έλεγχο και μπορεί να διεξάγει αυτόν τον έλεγχο η ίδια ή 
χρησιμοποιώντας τρίτο πρόσωπο-ελεγκτή της επιλογής της. Ο Προμηθευτής θα γνωστοποιεί τη λήψη της 
ειδοποίησης της MSD το συντομότερο δυνατόν μετά την παραλαβή της ειδοποίησης και θα επιβεβαιώνει την 
ημερομηνία κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος εντός 14 ημερών από την παραλαβή της 
ειδοποίησης. Η MSD ή ο τρίτος ελεγκτής της μπορεί να υποβάλει ερωτήσεις στους υπαλλήλους του 
Προμηθευτή ως μέρος του ελέγχου ή σχετικά με τον έλεγχο. Αυτό το δικαίωμα ελέγχου θα είναι επιπλέον 
οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων ελέγχου παρέχονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Αγοράς. 
(γ) Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο εντοπιστεί μη συμμόρφωση του Προμηθευτή με τον Κώδικα, ο 
Προμηθευτής θα λάβει άμεσα διορθωτικά μέτρα για την αποκατάσταση της μη συμμόρφωσης. Η MSD 
διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει όλες τις διορθωτικές ενέργειες. Οι διορθωτικές ενέργειες θα 
πραγματοποιούνται από τον Προμηθευτή με δικά του έξοδα. Η MSD θα προσπαθήσει, όπου είναι εφικτό, να 
συνεργαστεί με τον Προμηθευτή για να διορθώσει το ζήτημα και να θέσει σε εφαρμογή ένα διορθωτικό 
σχέδιο δράσης.  
(δ) Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής αρνηθεί να επιτρέψει έναν έλεγχο, ή αποτύχει να λάβει ή αρνηθεί να 
λάβει διορθωτικά μέτρα, τότε, επιπροσθέτως κάθε επανορθωτικού μέσου που προβλέπεται υπέρ της από τη 
σύμβαση, η MSD διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, σε περίπτωση που ο 
Προμηθευτής δεν μπορέσει να θεραπεύσει την άρνηση αυτή ή την αποτυχία εντός 90 ημερών από την 
έγγραφη ειδοποίηση της MSD.  
(ε) Ο Προμηθευτής επιβεβαιώνει ότι κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης και κατά τη διάρκειά της δεν έχει 
εμπορική σχέση με οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμό που (1) περιλαμβάνεται στον ιστότοπο του 
Γραφείου Γενικού Επιθεωρητή (OIG) του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ, 
συμπεριλαμβανομένων των 42 U.S.C. 1320α-7 (α) (http://oig.hhs.gov/exclusions/authorities.asp ), (2) που 
προσδιορίζονται στη βάση δεδομένων του OIG στον Κατάλογο Αποκλειομένων Ατόμων/Οργανισμών (LEIE) 
(http://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp ) ή στον κατάλογο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Γενικών Υπηρεσιών 
των ΗΠΑ των μερών που εξαιρούνται από τα Ομοσπονδιακά Προγράμματα (http://www.sam.gov ) ή (3) που 
απαριθμούνται από οποιαδήποτε Ομοσπονδιακή Υπηρεσία των ΗΠΑ ως ευρισκόμενα σε αναστολή, 
απαγόρευση, αποκλεισμό, ή άλλως ως ακατάλληλα για συμμετοχή σε ομοσπονδιακά προγράμματα 
προμηθειών ή μη προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων των 21 U.S.C. 335a 
(http://www.fda.gov/ora/compliance_ref/debar/).  
(στ) Κάθε νομική σχέση μεταξύ της MSD και του Προμηθευτή υπόκειται στο Ελληνικό Δίκαιο με εξαίρεση τη 
Σύμβαση Διεθνών Πωλήσεων Αγαθών των Ηνωμένων Εθνών (CISG).  
(ζ) Αποκλειστική αρμοδιότητα για κάθε διένεξη ή διαφορά που απορρέει ή σχετίζεται με τη σύμβαση θα 
έχουν τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών στην Ελλάδα. Παρόλ’ αυτά η MSD δικαιούται να ασκήσει αγωγή 
σε βάρος του Προμηθευτή στον τόπο της έδρας της επιχείρησής της.  
(η) Χωρίς να περιορίζονται οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις του Προμηθευτή δυνάμει του παρόντος και 
χωρίς να περιορίζονται οποιεσδήποτε ρητές εγγυήσεις ή υποχρεώσεις που συμφωνήθηκαν σε άλλα σημεία 
στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Αγοράς, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των υποχρεώσεών του, η 
MSD προσδοκά ότι ο Προμηθευτής θα συμμορφωθεί με το γράμμα και το πνεύμα των Προβλέψεων 
Απόδοσης Προμηθευτή της MSD, όπως ισχύει κατά καιρούς, αντίγραφο του οποίου είναι διαθέσιμο στη 

http://www.msd.com/about/how-we-operate/code-of-conduct/home.html
http://www.msd.com/about/how-we-operate/code-of-conduct/home.html
http://oig.hhs.gov/exclusions/authorities.asp
http://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
http://www.sam.gov/
http://www.fda.gov/ora/compliance_ref/debar/
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διεύθυνση http://www.msd.com/about/how-we-operate/code-of-conduct/home.html. Σε περίπτωση αντίθεσης 
μεταξύ αφενός των υποχρεώσεων του παρόντος τμήματος (η) και των Προβλέψεων Απόδοσης Προμηθευτή 
της MSD και αφετέρου οποιασδήποτε άλλης διάταξης στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Αγοράς, θα 
υπερισχύει ο σχετικός όρος των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Αγοράς (αλλά μόνο κατά την έκταση 
της αντίθεσης). 
 
 
 
 
 
 
Εμείς (ο Προμηθευτής) συμφωνούμε με το παρόν και αποδεχόμαστε τους Γενικούς Όρους και 
Προϋποθέσεις συναλλαγών της MSD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εταιρία (όνομα και διεύθυνση)  
 
 
 
Τόπος/ημερομηνία 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
Υπογραφή 

http://www.msd.com/about/how-we-operate/code-of-conduct/home.html

