
Οροι χρήσης 

Εισαγωγή 
 
O ιστότοπος www.astromarket.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εµπορικό κατάστηµα πώλησης προϊόντων και 
υπηρεσιών µέσω του ∆ιαδικτύου (στο εξής καλούµενο ηλεκτρονικό κατάστηµα ή ιστότοπος) που 
δηµιούργησε και λειτουργεί ο όµιλος εταιριών Παναγιωτόπουλος. Οι συναλλαγές µε πελάτες λιανικής 
πραγµατοποιούνται από την εταιρία: «Χ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ – Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.»  µε έδρα 
το Άργος, οδός ∆αναού 16, µε αριθµό Γ.Ε.ΜΗ 134413313000, µε ΑΦΜ 800656365 της ∆ΟΥ Αργους και 
εκπροσωπείται νόµιµα, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@astromarket.gr, τηλεφωνική γραµµή 
εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήµατος: 2751022563, (στο εξής χάριν συντοµίας η ΕΤΑΙΡΙΑ). 

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρµόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήµατος µε 
το εµπορικό σήµα astromarket.gr το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.astromarket.gr 
Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού 
καταστήµατος (στο εξής καλούµενος για συντοµία "επισκέπτης" ή/και "χρήστης" ή "πελάτης" αναλόγως 
του αν περιορίζεται σε επίσκεψη µόνον στο κατάστηµα ή πραγµατοποιεί και παραγγελία και πώληση 
προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους 
που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καµία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συµφωνεί µε αυτούς τους 
όρους, τότε οφείλει µε ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς 
επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήµατος. 

Γενικοί όροι 
 
Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις 
προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστηµα, οποτεδήποτε το κρίνει 
αναγκαίο, αναλαµβάνει δε την υποχρέωση να ενηµερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε 
µεταβολή, µέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήµατος. Οι συµβάσεις µέσω του 
ηλεκτρονικού καταστήµατος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα. 

Παρεχόµενες πληροφορίες & Προϊόντα 
 
H ΕΤΑΙΡΙΑ δεσµεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που 
παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστηµα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ όσο και τις 
παρεχόµενες µέσω του ηλεκτρονικού καταστήµατος, συναλλαγές. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής 
πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσµεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδοµένων που έγιναν εκ 
σφάλµατος/παραδροµής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών 
οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. 

Περιορισµός ευθύνης 
 
Η ΕΤΑΙΡΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστηµα δεν ευθύνεται και δεν 
υπέχει υποχρέωση αποζηµίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζηµία προκύψει από την ακύρωση 
παραγγελιών, από τη µη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. ∆εν 
εγγυάται τη διαθεσιµότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστηµα, αλλά 
ενηµερώνει µε βάση τα τηρούµενα στοιχεία για την διαθεσιµότητα ή µη τον ενδιαφερόµενο πελάτη και 
αναλαµβάνει σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενηµερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί 
της µη διαθεσιµότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καµία περαιτέρω ευθύνη. Το 
ηλεκτρονικό κατάστηµα παρέχει το περιεχόµενο (λχ πληροφορίες, ονόµατα, φωτογραφίες, 
απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται µέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως 
ακριβώς έχουν". Σε καµία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε 
ζηµία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά 
συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδοµένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηµατική ικανοποίηση κλπ.) που 
τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήµατος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση µε τη 
λειτουργία ή µη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναµία παροχής υπηρεσιών ή/και 
προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν µη επιτρεπόµενες 
παρεµβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται µέσω αυτού. 

Μετάθεση κινδύνου 
 
Στις συµβάσεις κατά τις οποίες ο προµηθευτής αποστέλλει τα προϊόντα στον καταναλωτή, ο κίνδυνος 
απώλειας ή βλάβης των αγαθών µετατίθεται στον καταναλωτή, όταν αυτός ή κάποιο τρίτο µέρος το 
οποίο ορίζεται σχετικά από τον καταναλωτή και είναι διάφορο του µεταφορέα έχει αποκτήσει τη φυσική 
κατοχή των αγαθών. Εντούτοις, ο κίνδυνος µετατίθεται στον καταναλωτή άµα τη παραδώσει στον 
µεταφορέα, εάν ο µεταφορέας έχει ενταλθεί από τον καταναλωτή να µεταφέρει τα αγαθά και η εν λόγω 
επιλογή δεν προσφέρθηκε από τον προµηθευτή, µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων του καταναλωτή 
έναντι του µεταφορέα. 

∆ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας 
 
Όλο το περιεχόµενο του ηλεκτρονικού καταστήµατος, συµπεριλαµβανοµένων και των διακριτικών 



τίτλων, σηµάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειµένων κ.λ.π. αποτελούν την 
πνευµατική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού 
δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συµβάσεων ή πνευµατική ιδιοκτησία τρίτων για την 
οποία η ΕΤΑΙΡΙΑ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία 
του ηλεκτρονικού καταστήµατος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, µεταφορά ή δηµιουργία 
παράγωγης εργασίας µε βάση το περιεχόµενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά µε τον 
πραγµατικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήµατος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, 
ανακοίνωση, διάδοση ή µετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχοµένου µε οποιοδήποτε τρόπο 
ή µέσο για εµπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται µόνο κατόπιν προηγούµενης έγγραφης 
συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευµατικών δικαιωµάτων. Τα ονόµατα, 
εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσµατα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό 
κατάστηµα µε το εµπορικό σήµα astromarket.gr ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ή τρίτων 
µερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ή των τρίτων µερών αντίστοιχα, 
προστατευόµενα από τους σχετικούς νόµους περί εµπορικών σηµάτων. Η χρήση τους στο ηλεκτρονικό 
κατάστηµα δεν παρέχει σε καµµία περίπτωση άδεια ή δικαίωµα χρήσης τους από τρίτους. 

Ευθύνη Χρήστη 
 
Ο χρήστης/πελάτης συµφωνεί και αναλαµβάνει να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα 
δεδοµένα του ηλεκτρονικού καταστήµατος όπως ο νόµος προβλέπει και µε βάση τους κανόνες της 
καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να µη χρησιµοποιεί τo ηλεκτρονικό 
κατάστηµα µε το εµπορικό σήµα astromarket.gr για: 1. αποστολή, δηµοσίευση, αποστολή µε e-mail ή 
µετάδοση µε άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχοµένου που είναι παράνοµο για οποιοδήποτε λόγο, 
προκαλεί παράνοµη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την 
εµπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου 2. αποστολή, δηµοσίευση, 
αποστολή µε e-mail ή µετάδοση µε άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχοµένου που προκαλεί 
προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π. 3. αποστολή, δηµοσίευση, 
αποστολή µε e-mail ή µετάδοση µε άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχοµένου για το οποίο οι 
χρήστες δεν έχουν δικαίωµα µετάδοσης σύµφωνα µε το νόµο ή τις εν ισχύ συµβάσεις (όπως εσωτερικές 
πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εµπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως 
µέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συµφωνίες εµπιστευτικότητας), 4. αποστολή, 
δηµοσίευση, αποστολή µε e-mail ή µετάδοση µε άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχοµένου το οποίο 
παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εµπορικό σήµα, εµπορικό µυστικό, πνευµατικά δικαιώµατα ή 
άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα τρίτων κάθε είδους, 5. αποστολή, δηµοσίευση, αποστολή µε e-mail ή 
µετάδοση µε άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισµικού ή οποιουσδήποτε 
άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράµµατα που έχουν σχεδιαστεί µε σκοπό την διακοπή, την πρόκληση 
βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισµό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισµικού ή υλικού 
υπολογιστών, 6. ηθεληµένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νοµοθεσίας ή των διατάξεων, 7. 
παρενόχληση τρίτων µε οποιοδήποτε τρόπο, 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδοµένων 
σχετικά µε άλλους χρήστες. 

Περιορισµένη άδεια 
 
Το astromarket.gr, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους 
εφαρµοστέους νόµους και κανονισµούς, σας χορηγεί ένα µη αποκλειστικό, αµεταβίβαστο, προσωπικό, 
περιορισµένο δικαίωµα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των 
περιεχοµένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί µεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα 
στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισµούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα 
αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισηµειώσεις που αφορούν πνευµατικά 
δικαιώµατα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα και (2) δεν µπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και 
τα στοιχεία της µε κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δηµοσίως, ή να διανείµετε ή µε 
άλλο τρόπο να χρησιµοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δηµόσιο ή εµπορικό 
σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται µε το παρόν. 

Σύνδεσµοι στον δικτυακό τόπο www.astromarket.gr 
 
Οι σύνδεσµοι (links) που περιλαµβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστηµα, οδηγούν σε σελίδες του 
καταστήµατος ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να µεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό 
κατάστηµα) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π. Οι συσχετιζόµενες αυτές ιστοσελίδες 
δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ουδεµία ευθύνη για τα 
περιεχόµενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσµου που περιλαµβάνεται σε µία 
συσχετιζόµενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενηµερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η 
EΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τις εκποµπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε µορφής µετάδοση που 
λαµβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεµένη ιστοσελίδα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει αυτούς τους συνδέσµους 
στο ηλεκτρονικό της κατάστηµα, µόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήµατος, 
η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαµβάνονται στο 
ηλεκτρονικό κατάστηµα δεν υποδηλώνει ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόµενό τους. 

Συνεργαζόµενες εταιρείες µε το astromarket.gr 
 

 



Προστασία Προσωπικών ∆εδοµένων 

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δηµιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα µε µοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών 
τους. Η ιστοσελίδα astromarket.gr είναι απλή και φιλική στη χρήση της ενώ έχει σχεδιαστεί για να 
ανταποκρίνεται στις συγκεκριµένες ανάγκες του κάθε χρήστη. Για να επιτευχθεί η καλύτερη 
εξυπηρέτησή σας, είναι σηµαντικό εσείς, ο πελάτης µας, να καταλάβετε ότι πρέπει να µας παρέχετε 
συγκεκριµένες πληροφορίες που αφορούν την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας και οι οποίες 
διαφυλάσσονται από εµάς. 
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Γενικού Κανονισµού 
Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων (ΓΚΠ∆ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής 
νοµοθεσίας για ορισµένους τοµείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νοµοθεσίας για την προστασία 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 
και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε 
ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠ∆ΠΧ). Η 
εταιρεία έχει προσαρµοστεί µε το GDPR πλαίσιο. 
 
Η παρούσα ∆ήλωση Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων και οι επισυναπτόµενοι σε αυτήν Όροι και 
Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη µέθοδο συλλογής δεδοµένων από την 
ιστοσελίδα astromarket.gr, τη χρήση αυτών των δεδοµένων από εµάς και τους όρους και προϋποθέσεις 
χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας. Η παρούσα ∆ήλωση Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων 
αναφέρεται αποκλειστικά και µόνο στα προσωπικά σας δεδοµένα, τα οποία εσείς µας παρέχετε κατά τη 
διάρκεια των παραγγελιών σας στην παρούσα ιστοσελίδα. 

Τι είναι προσωπικά δεδοµένα; 
 
Προσωπικά δεδοµένα είναι πληροφορίες που σας προσδιορίζουν άµεσα ή έµµεσα. Έµµεσα σηµαίνει σε 
συνδυασµό µε άλλες πληροφορίες, όπως για παράδειγµα, το όνοµα, την ταχυδροµική διεύθυνση, τη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και τον αριθµό τηλεφώνου σας, ή ένα µοναδικό αριθµό 
αναγνώρισης συσκευής. 

Γενικά 
 
Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της αναφερόµενης ιστοσελίδας, 
χρησιµοποιούνται από το astromarket.gr, προκειµένου οι χρήστες του να έχουν άµεση και ουσιαστική 
επικοινωνία µε το κατάστηµα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριµένα ερωτήµατα που θέτουν 
και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγει 
το astromarket.gr µέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να µετρήσουν το αριθµό επισκεψιµότητας της, 
να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις 
συνναλαγές µε την εταιρεία. Το astromarket.gr δεν διανέµει σε κανένα άλλο οργανισµό ή συνεργάτη 
που δεν συνδέεται µε το astromarket.gr τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία 
που αφορά τους χρήστες και πελάτες του, παρά µόνο σε άµεσους συνεργάτες στην διαδικασία 
εξυπηρέτησης παραγγελιών. 

Συγκέντρωση πληροφοριών 
 
Το astromarket.gr σχεδίασε την ιστοσελίδα του έτσι ώστε οι χρήστες του να µπορούν να την 
επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυµούν. 
Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας µας, να µας παρέχουν µε προσωπικά τους δεδοµένα µόνο 
στη περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόν(τα), να εγγραφούν στην ιστοσελίδα µας και/ή να 
στείλουν email στο astromarket.gr. 
 
Χρήση των Πληροφοριών. Το astromarket.gr συλλέγει τέσσερις τύπους πληροφοριών σχετικά µε τους 
χρήστες: στοιχεία που ο χρήστης µας δίνει κατά την εγγραφή του ως πελάτης, στοιχεία που ο χρήστης 
µας δίνει προκειµένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από το astromarket.gr, στοιχεία που ο χρήστης 
µας δίνει σε συµµετοχές διαγωνισµών που πραγµατοποιούνται κατα καιρούς, στοιχεία που ο χρήστης 
µας δίνει για ενεργοποιήσεις υπηρεσιών τηλεφωνίας και internet, στοιχεία που ο χρήστης µας δίνει 
κατά τη σύνδεσή του µέσω άλλης πλατφόρµας (εφαρµογές ios, android, Facebook, Google). Κατά την 
συµπλήρωση οποιασδήποτε φόρµας παραγγελίας στην ιστοσελίδα µας, θα σας ζητηθεί το 
ονοµατεπώνυµο, η διεύθυνση, ο ταχυδροµικός κωδικός της περιοχής σας, η ηλεκτρονική σας 
διεύθυνση, το τηλέφωνο σας, στοιχεία πιστωτικής κάρτας, ο τρόπος πληρωµής της παραγγελίας. 
Συµπληρωµατικά µπορεί να σας ζητηθούν και πιο συγκεκριµένες πληροφορίες, όπως στοιχεία 
αποστολής - παράδοσης µιας παραγγελίας, στοιχεία τιµολόγησης ή λεπτοµέρειες σχετικά µε προσφορά 
που έχετε ζητήσει. Το astromarket.gr κάνει χρήση των πληροφοριών που µας δίνετε κατά τη διάρκεια 
της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρµας, προκειµένου να επικοινωνήσουµε µαζί σας σχετικά µε την 
παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας, για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε 
αναγκαία περίπτωση,  για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από το astromarket.gr,   
ειδικές προσφορές του astromarket.gr , παραλαβή δώρων µετά από κλήρωση διαγωνισµού. Έχετε τη 
δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαµβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από 
το astromarket.gr στέλνοντας το αίτηµα σας µέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
sales@astromarket.gr 
 
Πρόσβαση στις Πληροφορίες. Κάθε διεκπαιρέωση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών 



στοιχείων, για παράδοση ή κράτηση µιας παραγγελίας. Επίσης η χρήση πιστωτικής κάρτας, για την 
χρέωση της οποίας χρειάζονται δικαιολογητικά ταυτοποίησης στοιχείων νόµιµου κατόχου την πρώτη και 
µόνο φορά διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και 
δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραµένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται µόνο από το αρµόδιο 
υπεύθυνο τµήµα του astromarket.gr. Η εκ µέρους σας προσκόµιση των προσωπικών σας δεδοµένων, 
σηµαίνει ότι συναινείτε τα δεδοµένα αυτά να χρησιµοποιούνται από τους υπαλλήλους 
του astromarket.gr για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Το astromarket.gr απαιτεί από τους 
υπαλλήλους του και τους συντηρητές της ιστοσελίδας του να παρέχουν στους χρήστες-πελάτες του το 
επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα ∆ήλωση Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων. Σε 
καµία άλλη περίπτωση το astromarket.gr δεν µπορεί να µοιραστεί µε άλλους τα προσωπικά σας 
στοιχεία χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί µέσω της νοµίµου οδού. 
Παρακαλούµε όπως λάβετε υπόψη σας ότι κάτω από συγκεκριµένες προϋποθέσεις που επιτρέπεται ή 
επιβάλλεται από το νόµο ή βάση δικαστικής απόφασης, η συλλογή, χρήση και η αποκάλυψη των 
προσωπικών δεδοµένων σας, τα οποία έχουν συλλεχθεί online χωρίς την εκ µέρους σας πρότερη 
συναίνεση (για παράδειγµα σε περίπτωση δικαστικής απόφασης). 

Χρήση προσωπικών δεδοµένων 
 
Θα χρησιµοποιήσουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα για τους σκοπούς όπως περιγράφονται παραπάνω. 
∆εν συλλέγουµε ούτε επεξεργαζόµαστε περισσότερο ή άλλους τύπους προσωπικών δεδοµένων από ό,τι 
είναι απαραίτητο να εκπληρώσουµε τον αντίστοιχο σκοπό. Θα χρησιµοποιήσουµε προσωπικά δεδοµένα 
µόνο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα πολιτική απορρήτου, εκτός εάν έχετε ειδικά παράσχει τη 
συγκατάθεσή σας για µια άλλη χρήση των προσωπικών σας δεδοµένων. Εάν σκοπεύουµε να 
χρησιµοποιήσουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα τα οποία επεξεργαζόµαστε µε τη συγκατάθεσή σας, για 
σκοπούς άλλους από αυτούς που έχουν γνωστοποιηθεί στη συγκατάθεση αυτή, θα σας ενηµερώσουµε 
εκ των προτέρων και, σε περιπτώσεις όπου η επεξεργασία γίνεται µε βάση τη συγκατάθεσή σας, θα 
χρησιµοποιήσουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα για διαφορετικό σκοπό µόνο µε την άδειά σας. 
 
Χρήση των δεδοµένων πελατών για σκοπούς διαφήµισης Για τη διαρκή βελτίωση και ενίσχυση των 
υπηρεσιών µας, ενδέχεται να σας στέλνουµε µηνύµατα µάρκετινγκ µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
που σχετίζονται µε την επιχείρησή µας, και τα οποία µπορεί να σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να επιλέξετε 
τα είδη των επικοινωνιών που θέλετε να λαµβάνετε οποιαδήποτε στιγµή, ενηµερώνοντας τις 
προτιµήσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Μπορείτε επίσης, να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγµή. Η 
αποστολή sms στο αριθµό κινητού τηλεφώνου, που µας έχετε δηλώσει κατά την παραγγελία σας, 
γίνεται µε σκοπό να σας ενηµερώσει για την εξέλιξη της παραγγελίας σας. Μπορείτε µέσα από το 
λογαριασµό που έχετε φτιάξει στην ιστοσελίδα µας να επιλέξετε αν θέλετε να λαµβάνετε ή όχι 
διαφηµιστικό/προωθητικό υλικό µέσω sms. - Συναίνεση: ∆εν θα χρησιµοποιήσουµε τα δεδοµένα σας 
για διαφηµιστικούς σκοπούς, εκτός εάν έχετε δώσει την προηγούµενη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή 
σας. - Ωστόσο, για υπάρχοντες πελάτες, ενδέχεται να χρησιµοποιήσουµε την διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου που έχουµε λάβει από εσάς στο πλαίσιο της ήδη υπάρχουσας πελατειακής σχέσης µας, 
για να σας παρέχουµε υλικά µάρκετινγκ που σχετίζονται µε παρόµοια προϊόντα ή υπηρεσίες που 
προηγουµένως έχετε ζητήσει, χρησιµοποιήσει ή ίσως σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε, ωστόσο, να 
αντιταχθείτε στη χρήση αυτή κατά το χρόνο της συλλογής και κάθε φορά που στέλνεται ένα µήνυµα. 
Προκειµένου να σταµατήσετε να λαµβάνετε µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για σκοπούς 
µάρκετινγκ, ακολουθήστε τις οδηγίες µέσα στο µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που λαµβάνετε. 
 
Νοµικές υποχρεώσεις και νοµική υπεράσπιση Ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιµοποιήσουµε και να 
διατηρήσουµε προσωπικά δεδοµένα για νοµικούς λόγους και λόγους συµµόρφωσης, όπως η πρόληψη, 
ανίχνευση, ή διερεύνηση ενός εγκλήµατος, πρόληψη απώλειας, απάτης ή οποιασδήποτε άλλης 
κατάχρησης των υπηρεσιών µας και των συστηµάτων πληροφορικής. Ενδέχεται επίσης να 
χρησιµοποιήσουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα για απαιτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, 
σκοπούς ασφάλειας πληροφοριών, ή για την προστασία ή ενάσκηση των δικαιωµάτων µας, του 
απορρήτου, της ασφάλειας, της περιουσίας ηµών ή άλλων προσώπων. 
 
Η παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει επίσης για τη χρήση της ιστοσελίδας µας www.astromarket.gr 
("Ιστοσελίδα"), µε τους ακόλουθους µηχανισµούς και χαρακτηριστικά που αφορούν το απόρρητο. 

Cookies 
 
Το astromarket.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιεί cookies ως µέρος της διευκόλυνσης αλλά και 
λειτουργίας των υπηρεσιών µέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι µικρά αρχεία (text files), τα 
οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε 
ιστοσελίδες όπως το astromarket.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωµαλίες, να 
συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να 
διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδοµένων για τη βελτίωση του 
περιεχοµένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιµοποιούµε τα cookies για να σας 
παρέχουµε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες αλλά και µας επιτρέπουν να σας 
παρουσιάσουµε διαφηµιστικό & επιµορφωτικό περιεχόµενο σχετικό µε τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες 
σας. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειµένου να λειτουργεί 
σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα www.astromarket.gr 
Τα cookies χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: 
- Αναγκαία Cookies .Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site, όπως την προσθήκη 



προϊόντων στο καλάθι, την αποθήκευση προϊόντων στη wishlist, την ηλεκτρονική πληρωµή. Χωρίς αυτά 
τα απαραίτητα Cookies, πλήττεται άµεσα η οµαλή λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήµατος , 
περιορίζεται η προσωπική σας εµπειρία πλοήγησης καθώς και βασικές λειτουργίες e-commerce 
υπολειτουργούν. 
- Cookies λειτουργικότητας. Αυτά τα cookies θυµούνται τις προτιµήσεις σας κατά την περιήγηση σας 
στην ιστοσελίδα µας, ώστε να µπορούµε να σας προτείνουµε τα κατάλληλα προϊόντα µε βάση τις 
ανάγκες σας βοηθώντας σας έτσι να βρίσκετε πολύ πιο εύκολα αυτό που αναζητάτε. 
- Cookies επιδόσεων. Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά µε το πώς οι επισκέπτες 
χρησιµοποιούν την ιστοσελίδα µας. Μας επιτρέπουν να δούµε ποιες σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά, 
µας ενηµερώνουν εάν αντιµετωπίζουν κάποιο πρόβληµα κατά την πλοήγηση κλπ. Αυτά τα cookies δεν 
συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη καθώς οι πληροφορίες είναι συγκεντρωτικές 
και ως εκ τούτου, ανώνυµες. Χρησιµοποιούνται µόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας 
του astromarket.gr 
- Cookies ∆ιαφήµισης. Αυτά τα cookies χρησιµοποιούνται για να παρέχουν διαφηµίσεις σχετικές µε εσάς 
και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιµοποιούνται επίσης για την αποστολή διαφήµισης ή προσφορών που 
ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες σας περιορίζοντας έτσι τα ανεπιθύµητα και άνευ ουσίας 
διαφηµιστικά µηνύµατα. Επίσης µας βοηθούν στη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας των 
διαφηµιστικών καµπανιών µας. 
- Cookies Analytics. Είναι υποσύνολο των Cookies λειτουργικότητας και µας δίνουν τη δυνατότητα να 
αξιολογούµε την αποτελεσµατικότητα των διάφορων λειτουργιών της ιστοσελίδας µας, βελτιώνοντας 
έτσι συνεχώς την εµπειρία που σας προσφέρουµε. 
 
Τρίτοι προµηθευτές, συµπεριλαµβανοµένης της Google, δύναται να εµφανίσουν διαφηµίσεις της 
Εταιρίας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο, να κάνουν χρήση cookies για την ενηµέρωσή, βελτιστοποίηση 
και προβολή διαφηµίσεων που βασίζονται σε προηγούµενη επίσκεψη του χρήστη στην 
ιστοσελίδα astromarket.gr 
To astromarket.gr δύναται επίσης να αξιοποιήσει τα cookies από προηγούµενη επίσκεψη σας στην 
ιστοσελίδα του για επαναληπτικό µάρκετινγκ. 
Μπορείτε να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από µία τέτοια χρήση των cookies από την Google, πατώντας εδώ. 
Επίσης µπορείτε να ρυθµίσετε τον Περιηγητή σας (chrome,firefox edge κλπ), να σας ενηµερώνει κάθε 
φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του. Σ' αυτή 
την περίπτωση έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να µην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες 
του. 
To astromarket.gr δύναται να χρησιµοποιεί τις λειτουργίες του Google Analytics για τις διαφηµίσεις 
προβολής (π.χ., επαναληπτικό µάρκετινγκ, αναφορές εµφάνισης ∆ικτύου εµφάνισης Google κλπ). 
Χρησιµοποιώντας τις Ρυθµίσεις διαφηµίσεων, οι επισκέπτες µπορούν να εξαιρεθούν από το Google 
Analytics για διαφηµίσεις προβολής αλλά και να προσαρµόσουν τις διαφηµίσεις του ∆ικτύου εµφάνισης 
Google. Εδώ βρίσκονται οι διαθέσιµες επιλογές εξαίρεσης του Google Analytics για τον ιστό. 
To astromarket.gr συµµορφώνεται µε την Πολιτική διαφηµίσεων βάσει ενδιαφέροντος του Google 
AdWords και τους περιορισµούς για ευαίσθητες κατηγορίες και: 
To astromarket.gr και τρίτοι προµηθευτές, συµπεριλαµβανοµένης της Google, χρησιµοποιούν µαζί 
cookie (όπως το cookie του Google Analytics) για την ενηµέρωση, τη βελτιστοποίηση και την προβολή 
διαφηµίσεων, σύµφωνα µε τις προηγούµενες επισκέψεις κάποιων χρηστών στον ιστότοπό της, για την 
εκτέλεση αναφορών σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο οι εµφανίζονται οι διαφηµίσεις 
του astromarket.gr, άλλες χρήσεις υπηρεσιών διαφήµισης, αλληλεπιδράσεις µε αυτές τις εµφανίσεις 
διαφηµίσεων και υπηρεσίες διαφήµισης που σχετίζονται µε επισκέψεις στην ιστοσελίδα astromarket.gr 
To astromarket.gr δύναται να χρησιµοποιεί τα δεδοµένα από τη διαφήµιση βάσει ενδιαφέροντος της 
Google ή τα δεδοµένα κοινού τρίτου µέρους (όπως η ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα) µε το 
Google Analytics. 
∆ιατηρούµε το δικαίωµα να αλλάξουµε αυτή την πολιτική για cookies οποτεδήποτε. Οποιεσδήποτε 
αλλαγές στην παρούσα πολιτική Cookies θα ισχύσουν από τη στιγµή που η αναθεωρηµένη πολιτική 
Cookies είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα µας. 
∆ιαφηµιστές τρίτων µερών και άλλες επιχειρήσεις που συνεργαζόµαστε µπορεί να χρησιµοποιούν τα 
δικά τους Cookies για να συλλέξουν πληροφορίες που αφορούν στις δραστηριότητές σας στην 
ιστοσελίδα µας. ∆εν ελέγχουµε αυτά τα Cookies. 

Μεταβιβάσεις επιχειρήσεων 
 
Σε σχέση µε οποιαδήποτε αναδιοργάνωση, αναδιάρθρωση, συγχώνευση ή πώληση ή άλλη µεταβίβαση 
περιουσιακών στοιχείων (από κοινού "Μεταβίβαση Επιχειρήσεων"), θα µεταφέρουµε δεδοµένα, 
συµπεριλαµβανοµένων προσωπικών δεδοµένων, σε εύλογη κλίµακα και όπως είναι απαραίτητο για τη 
Μεταβίβαση Επιχειρήσεων, και υπό την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης συµφωνεί να σεβαστεί τα 
προσωπικά σας δεδοµένα κατά τρόπο που να συνάδει µε την ισχύοντες νόµους προστασίας δεδοµένων. 
Θα εξακολουθήσουµε να διασφαλίζουµε την εµπιστευτικότητα τυχόν προσωπικών δεδοµένων και θα 
ενηµερώσουµε τα υποκείµενα που επηρεάζονται πριν τα προσωπικά δεδοµένα καταστούν αντικείµενο 
διαφορετικής πολιτικής απορρήτου. 

Επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων των παιδιών 
 
Η Εταιρία δεν θα συλλέξει ή επεξεργαστεί προσωπικά δεδοµένα παιδιών κάτω των 16 ετών εκτός κι αν 
έχει δοθεί γονική συναίνεση, σύµφωνα µε την ισχύουσα τοπική νοµοθεσία. Εάν αντιληφθούµε ότι τα 
προσωπικά δεδοµένα ενός παιδιού συλλέχθηκαν κατά λάθος, θα διαγράψουµε τα δεδοµένα αυτά χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 



Επεξεργασία ευαίσθητων δεδοµένων 
 
Ενδέχεται, σε ορισµένες περιπτώσεις, να επεξεργαστούµε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδοµένων 
σχετικά µε σας ("ευαίσθητα δεδοµένα"). Ευαίσθητα δεδοµένα ορίζονται τα προσωπικά δεδοµένα που 
αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικά φρονήµατα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές 
πεποιθήσεις, συµµετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, γενετικά δεδοµένα, βιοµετρικά δεδοµένα µε 
σκοπό την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου, την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή ή γενετήσιο 
προσανατολισµό του. Για παράδειγµα ενδέχεται να επεξεργαστούµε ευαίσθητα δεδοµένα τα οποία έχετε 
καταστήσει δηµόσια. Ενδέχεται επίσης να επεξεργαστούµε ευαίσθητα δεδοµένα, κατά περίπτωση, για 
την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νοµικών αξιώσεων. Επίσης ενδέχεται να επεξεργαστούµε τα 
ευαίσθητα δεδοµένα σας αν έχετε ελεύθερα δώσει την προηγούµενη ρητή και ξεχωριστή συγκατάθεσή 
σας, σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο για ένα συγκεκριµένο σκοπό. 

∆ιόρθωση, Τροποποίηση ή ∆ιαγραφή Πληροφοριών 
 
Το astromarket.gr επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συµπληρώνουν ή να 
διαγράφουν δεδοµένα και πληροφορίες που έχουν προσκοµιστεί στο astromarket.gr . Εάν επιλέξετε να 
διαγράψετε µια πληροφορία, το astromarket.gr θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η 
πληροφορία από τα αρχεία του άµεσα. Για τη προστασία και την ασφάλεια του χρήστη 
το astromarket.gr θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το 
ίδιο πρόσωπο µε το χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας 
δεδοµένα, για να αναφέρετε προβλήµατα σχετικά µε τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε 
οποιοδήποτε ερώτηµα επικοινωνήστε µε το astromarket.gr µέσω astromarket.gr ή µέσω e-mail στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση sales@astromarket.gr. Η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών σας 
δεδοµένων µπορεί να γίνει επίσης µέσω του σελίδας εγγραφής του astromarket.gr. Παρακαλούµε όπως 
λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουµε ότι είναι δυνατό προκειµένου να προστατεύσουµε τα προσωπικά σας 
δεδοµένα, αλλά η προστασία τους κωδικού πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα µας εξαρτάται και από 
εσάς. 

Ασφάλεια συναλλαγών 
 
Το astromarket.gr δεσµεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των 
δεδοµένων που συλλέγει σχετικά µε τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Το astromarket.gr έχει 
υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδοµένα που οι χρήστες προσκοµίζουν 
στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν µε οποιοδήποτε άλλο µέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες 
προστατεύουν τα δεδοµένα των χρηστών από οποιαδήποτε µη επιτρεπόµενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, 
απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία 
αυτά είναι ακριβή και χρησιµοποιούνται σωστά. Η σύνδεσή σας σε αυτό είναι ασφαλής διότι 
χρησιµοποιεί τεχνολογία TLS µε µέγεθος 256bit. Η τεχνολογία TLS στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για 
κρυπτογράφηση των δεδοµένων πριν αποσταλούν µέσω της (TLS) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας 
µεταξύ των δεδοµένων και του Server γίνεται µε βάση το µοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο 
ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλοµετρητές (browsers) Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla 
Firefox, Opera, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο TLS και προτείνεται η χρήση τους για την σύνδεση 
στην ιστοσελίδα του astromarket.gr. 
Εφαρµόζουµε το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας και έχουµε ως εκ τούτου υλοποιήσει εύλογες φυσικές, 
ηλεκτρονικές, και διοικητικές διαδικασίες για τη διασφάλιση των δεδοµένων που συλλέγουµε από 
τυχαία ή παράνοµη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, µη εξουσιοδοτηµένη γνωστοποίηση ή πρόσβαση 
σε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή αποτελούν µε διαφορετικό 
τρόπο αντικείµενο επεξεργασίας. Οι πολιτικές µας διαδικασίες ασφάλειας πληροφοριών είναι στενά 
ευθυγραµµισµένες µε τα ευρέως αποδεκτά διεθνή πρότυπα και αναθεωρούνται τακτικά και 
επικαιροποιούνται, όποτε απαιτείται, προκειµένου να πληρούν τις επιχειρηµατικές ανάγκες µας, αλλαγές 
στην τεχνολογία και τις κανονιστικές απαιτήσεις. Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδοµένα χορηγείται 
µόνο στο προσωπικό ή άµεσους συνεργάτες µε τη Εταιρεία που απαιτείται να έχουν τέτοια 
πληροφόρηση για την εξυπηρέτηση των παραγγελιών. Σε περίπτωση παραβίασης δεδοµένων που 
περιέχουν προσωπικά δεδοµένα, η Εταιρεία θα τηρήσει την ισχύουσα νοµοθεσία σχετικά µε την 
ειδοποίηση της παραβίασης. 

Τα νόµιµα δικαιώµατά σας 
 
Ως υποκείµενο των δεδοµένων έχετε συγκεκριµένα νόµιµα δικαιώµατα που αφορούν τα προσωπικά 
δεδοµένα που συλλέγουµε από εσάς. Η Εταιρία θα σέβεται τα δικαιώµατά σας και θα ασχοληθεί 
επαρκώς µε τις ανησυχίες σας. 
Η ακόλουθη λίστα περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τα νόµιµα δικαιώµατά σας που προκύπτουν από 
ισχύοντες νόµους προστασίας δεδοµένων: 
o ∆ικαίωµα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Όπου η επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα γίνεται µε βάση τη συγκατάθεσή σας µπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεση αυτή 
οποιαδήποτε στιγµή. 
o ∆ικαίωµα διόρθωσης: Μπορείτε να µας ζητήσετε να διορθώσουµε τα προσωπικά δεδοµένα που σας 
αφορούν. Καταβάλλουµε εύλογες προσπάθειες να διατηρήσουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα που 
έχουµε στην κατοχή ή τον έλεγχό µας και χρησιµοποιούνται σε συνεχή βάση, ακριβή, πλήρη, τρέχοντα 
και σχετικά, µε βάση τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που έχουµε στη διάθεσή µας. Έχετε επίσης τη 
δυνατότητα να ελέγξετε και να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδοµένα µε την είσοδό στον προσωπικό 
λογαριασµό που έχετε στο astromarket.gr 



o ∆ικαίωµα περιορισµού: Μπορείτε να µας ζητήσετε τον περιορισµό της επεξεργασίας των προσωπικών 
σας δεδοµένων, εάν 
- Αµφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδοµένων για την περίοδο που θα χρειαστεί να 
επαληθεύσουµε την ακρίβεια, - Η επεξεργασία είναι παράνοµη και αιτείστε τον περιορισµό της 
επεξεργασίας αντί της διαγραφής των προσωπικών σας δεδοµένων, - ∆εν χρειαζόµαστε πια τα 
προσωπικά σας δεδοµένα, αλλά εσείς τα χρειάζεστε για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νοµικών 
αξιώσεων, ή - Έχετε αντίρρηση για την επεξεργασία για την περίοδο που επαληθεύουµε κατά πόσο τα 
έννοµα συµφέροντά µας υπερισχύουν των δικών σας. 
o ∆ικαίωµα πρόσβασης: Μπορείτε να µας ζητήσετε πληροφορίες σχετικά µε προσωπικά δεδοµένα που 
διατηρούµε για εσάς, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών σχετικά µε τις κατηγορίες των 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουµε στην κατοχή ή τον έλεγχό µας, για ποιο σκοπό 
χρησιµοποιούνται, από που συλλέχθηκαν, αν όχι από σας άµεσα, και σε ποιους έχουν κοινοποιηθεί, 
κατά περίπτωση. Μπορείτε να λάβετε από εµάς χωρίς χρέωση ένα αντίγραφο των προσωπικών 
δεδοµένων που κρατάµε για εσάς. ∆ιατηρούµε το δικαίωµα να χρεώσουµε µια εύλογη αµοιβή για κάθε 
περαιτέρω αντίγραφο που ενδεχοµένως µας ζητήσετε. 
o ∆ικαίωµα φορητότητας: Κατόπιν αιτήµατός σας, θα µεταφέρουµε τα δεδοµένα σας σε ένα άλλο 
υπεύθυνο επεξεργασίας, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία βασίζεται στη 
συγκατάθεσή σας ή είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύµβασης. Αντί να λάβετε αντίγραφο των 
προσωπικών σας δεδοµένων, µπορείτε να µας ζητήσετε να µεταβιβάσουµε τα δεδοµένα σε ένα άλλο 
υπεύθυνο επεξεργασίας, που θα µας υποδείξετε, απευθείας. 
o ∆ικαίωµα διαγραφής: Μπορείτε να µας ζητήσετε να διαγράψουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα, όπου - 
τα προσωπικά δεδοµένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση µε τους σκοπούς για τους οποίους 
συνελέγησαν ή αποτέλεσαν αντικείµενο επεξεργασίας - έχετε το δικαίωµα αντίρρησης σε περαιτέρω 
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων και ασκείτε το δικαίωµα αυτό - η επεξεργασία γίνεται µε 
βάση τη συγκατάθεσή σας, αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας και δεν υπάρχει άλλη νοµική βάση για 
επεξεργασία - τα προσωπικά σας δεδοµένα έχουν υποστεί επεξεργασία παράνοµα εκτός αν η 
επεξεργασία είναι απαραίτητη - για τη συµµόρφωση µε µια νοµική υποχρέωση, η οποία απαιτεί 
επεξεργασία από εµάς - ιδίως για τις νόµιµες υποχρεώσεις εκπλήρωσης καθήκοντος - για την στήριξη, 
άσκηση ή υπεράσπιση νοµικών αξιώσεων. 
o ∆ικαίωµα εναντίωσης: Μπορείτε να εναντιωθείτε - ανά πάσα στιγµή - στην επεξεργασία των 
προσωπικών δεδοµένων σας λόγω ιδιαίτερης κατάστασή σας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία 
δεν βασίζεται σε δική σας συγκατάθεση αλλά σε έννοµο συµφέρον µας ή σε έννοµο συµφέρων τρίτων. 
Στην περίπτωση αυτή δεν θα επεξεργαζόµαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδοµένα, εκτός αν µπορούµε 
να αποδείξουµε επιτακτικούς νόµιµους λόγους και υπέρτερο συµφέρον για την επεξεργασία ή για την 
στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νοµικών αξιώσεων. Εάν εναντιώνεστε στην επεξεργασία, παρακαλείστε 
να διευκρινίσετε κατά πόσον επιθυµείτε τη διαγραφή των προσωπικών δεδοµένων σας ή τον περιορισµό 
της επεξεργασίας από εµάς. 
o ∆ικαίωµα υποβολής καταγγελίας: Σε περίπτωση εικαζόµενης παράβασης ισχύουσας νοµοθεσίας περί 
απορρήτου, µπορείτε να υποβάλετε µια καταγγελία µε την εποπτική αρχή προστασίας δεδοµένων στη 
χώρα που ζείτε ή στην οποία παρουσιάστηκε η προβαλλόµενη παράβαση. 
Παρακαλούµε σηµειώσετε: 
o Χρονική περίοδος: Εµείς θα προσπαθήσουµε να ικανοποιήσουµε το αίτηµά σας εντός 30 ηµερών. 
Ωστόσο, η προθεσµία µπορεί να παραταθεί για συγκεκριµένους λόγους που αφορούν το συγκεκριµένο 
νοµικό δικαίωµα ή η πολυπλοκότητα του αιτήµατός σας. 
o Περιορισµός της πρόσβασης: Σε ορισµένες περιπτώσεις ενδέχεται να µην είµαστε σε θέση να 
παρέχουµε πρόσβαση σε όλα ή ορισµένα από τα προσωπικά σας δεδοµένα βάσει νοµοθετικών 
διατάξεων. Αν το αρνηθούµε το αίτηµά σας για πρόσβαση, θα σας ενηµερώσουµε για το λόγο της 
άρνησης αυτής. 
o Μη αναγνώριση: Σε ορισµένες περιπτώσεις, ενδέχεται να µην είµαστε σε θέση να αναζητήσουµε τα 
προσωπικά σας δεδοµένα λόγω των αναγνωριστικών στοιχείων που παρέχετε στην αίτησή σας. ∆ύο 
παραδείγµατα προσωπικών δεδοµένων τα οποία δεν µπορούµε να αναζητήσουµε όταν παρέχετε το 
όνοµα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σας είναι: - δεδοµένα που συλλέγονται µέσω 
cookies του προγράµµατος περιήγησης,- δεδοµένα που συλλέχθηκαν από δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης 
εφόσον έχετε δηµοσιεύσει σχόλιό σας κάτω από ένα ψευδώνυµο που δεν είναι γνωστό σε εµάς. 
Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπου δεν µπορούµε να σας εντοπίσουµε ως υποκείµενο των δεδοµένων, δεν 
είµαστε σε θέση να συµµορφωθούµε µε το αίτηµά σας να εκτελέσουµε τα νόµιµα δικαιώµατά σας, όπως 
περιγράφεται στο άρθρο αυτό, εκτός εάν µας παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες που επιτρέπουν την 
ταυτοποίησή σας. 
o Aσκηση των νόµιµων δικαιωµάτων σας: Προκειµένου να ασκήσετε τα νόµιµα δικαιώµατά σας, 
παρακαλούµε επικοινωνήστε εγγράφως, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Επίσης, µπορείτε να 
απευθυνθείτε άµεσα στον Υπεύθυνο Προστασίας ∆εδοµένων µας στο info@astromarket.gr. 

∆ιατήρηση των προσωπικών σας δεδοµένων 
 
Σε γενικές γραµµές, θα διαγράψουµε τα προσωπικά δεδοµένα τα οποία συλλέγουµε από εσάς εάν δεν 
είναι πλέον αναγκαίο να επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικώς. Ωστόσο, 
ενδέχεται να µας ζητηθεί να αποθηκεύσουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα για µεγαλύτερο χρονικό 
διάστηµα λόγω νοµοθετικών διατάξεων. 
Επιπλέον, δεν θα διαγράψουµε όλα τα προσωπικά δεδοµένα σας αν µας έχετε ζητήσει να µην 
επικοινωνούµε µαζί σας στο µέλλον. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία διατηρεί αρχεία τα οποία περιέχουν 
πληροφορίες σχετικά µε τα άτοµα τα οποία δεν επιθυµούν να γίνεται επικοινωνία µαζί τους στο µέλλον 
(π.χ. µέσω οµαδικών µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου). Κατηγοριοποιούµε τα αιτήµατά σας ως 
συγκατάθεση για την αποθήκευση των προσωπικών σας δεδοµένων για τους σκοπούς της διατήρησης 
του συγκεκριµένου αρχείου εκτός αν µας δώσετε διαφορετικές οδηγίες. 



Παρακαλούµε απευθύνετε τις ερωτήσεις σχετικά µε το θέµα της προστασίας των δεδοµένων και τυχόν 
αιτήσεις για την άσκηση των νόµιµων δικαιωµάτων σας στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδοµένων 
στο info@astromarket.gr 

Περιοδικές Αλλαγές 
 
Συνεχώς το astromarket.gr επεκτείνει, ενηµερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα του, και τα σχετικά µε 
αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, θα ανανεώνει και τη παρούσα πολιτική. Σας συστήνουµε να διαβάζετε τη 
διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήµατα, προκειµένου να ενηµερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο 
περιεχόµενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδοµένων. Η πολιτική αυτή θα 
τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση προς τους χρήστες. 

Αποδοχή των ∆ιαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου που εφαρµόζει το astromarket.gr 
 
Εάν χρησιµοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε µε τη παρούσα ∆ήλωση 
Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων καθώς επίσης και µε τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της 
ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί µέσω αυτής. 

 

 

Πολιτική Επιστροφών 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στηρίζοντας το Ηλεκτρονικό Εµπόριο σας δίνει τη δυνατότητα, µέσω της πληρότητας των 
περιγραφών των οποίων αναρτά στις σελίδες της, να απολαµβάνετε το προνόµιο της άµεσης επαφής µε 
τα προϊόντα που διαθέτει από την οθόνη του υπολογιστή σας γρήγορα και εύκολα. 
Θέλοντας να αναδείξουµε τα οφέλη της χρήσης του διαδικτύου στις καθηµερινές µας αγορές κατωτέρω 
παραθέτουµε τους όρους και προϋποθέσεις επιστροφής ελαττωµατικών ή µη προϊόντων. 

Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης 
 
Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή 
λείπει ιδιότητας η οποία έχει προηγουµένως συνοµολογηθεί εγγράφως µε την ΕΤΑΙΡΙΑ ο πελάτης 
επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους.Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα 
επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν 
την ΕΤΑΙΡΙΑ αρκεί να τηρείται ο προτεινόµενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής. 

Επιστροφές ελαττωµατικών προϊόντων 
 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωµα, εφόσον αυτό βεβαιωθεί 
από τον εξουσιοδοτηµένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας ή σε περίπτωση 
που η ίδια η ΕΤΑΙΡΙΑ παρέχει απευθείας την εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύουν τα ακόλουθα: 

• Η εγγύηση παρέχεται για περιορισµένο χρονικό διάστηµα που αναγράφεται στα αναλυτικά 
χαρακτηριστικά του προϊόντος. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής ή επισκευή η 
αντικατάσταση των προϊόντων είναι δυνατή µε επιπλέον χρέωση κατόπιν νέας συµφωνίας µε 
τον πελάτη. 

• Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται µαζί µε όλα τα έγγραφα 
τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ∆ΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία 
του.Αν πρόκειται ελάττωµα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η 
συσκευασία δεν υπάρχει ή επίσης αν η συσκευασία του προϊόντος παραλήφθηκε από τους 
διανοµείς κατά την παράδοση του είδους δεν απαιτείται η συσκευασία του προϊόντος. 

• Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγµατοποιείται µέσω courier. Στις περιπτώσεις επιστροφής 
µέσω courier, o πελάτης βαρύνεται µε τα έξοδα της αποστολής προς την ΕΤΑΙΡΙΑ και η 
ΕΤΑΙΡΙΑ βαρύνεται µε τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος ή επισκευασµένου 
προϊόντος. 

• Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώµατος που αναφέρεται από τον 
πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία µαζί του για ενηµέρωσή του σχετικά µε τα 
αποτελέσµατα του ελέγχου. 

• Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωµα, πραγµατοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση του προϊόντος, 
άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του 
προϊόντος σε εύλογο χρόνο και δεν µπορεί να βρεθεί από την ΕΤΑΙΡΙΑ άλλο προϊόν 
αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση. Σε 



περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρηµάτων της αρχικής αγοράς 
γίνεται µε τον ίδιο τρόπο µε τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωµή του πελάτη προς την 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

• Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης µέσω πιστωτικής κάρτας η ΕΤΑΙΡΙΑ θα υποχρεούται να 
ενηµερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα 
προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται µε βάση τη σύµβαση που έχει 
καταρτίσει µε τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πλέον. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν 
της ενηµέρωσης αυτής δεν φέρει καµία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του 
αντιλογισµού, που ρυθµίζεται από την προµνησθείσα σύµβαση. Στην περίπτωση πληρωµής 
µε µετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα "παραλαβή από το κατάστηµα", θα 
γίνεται µε επιστροφή των χρηµάτων του σε αυτόν από οποιοδήποτε κατάστηµα του δικτύου 
της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σε περίπτωση πληρωµής µε τραπεζικό έµβασµα θα πραγµατοποιείται 
αντίστροφο τραπεζικό έµβασµα από τους λογαριασµούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τον πελάτη. 

• Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραµµένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό 
κατάστηµα έχει το δικαίωµα να ζητήσει αποζηµίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα 
καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει µονοµερώς και άνευ 
ετέρου τινός σε ολικό ή µερικό συµψηφισµό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη. 

Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωµατικά κατά την παράδοση (DOA) 
 
Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωµατικά κατά την παράδοση (DOA) θα γίνεται 
αποδεκτή εντός επτά (7) ηµερολογιακών ηµερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη. Ταυτόχρονα, 
θα πρέπει το προϊόν να µην είναι κατεστραµµένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 
συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ∆.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Στις περιπτώσεις 
αυτές ισχύουν τα ακόλουθα: 

• Το προϊόν παραλαµβάνεται και ελέγχεται για την διαπίστωση του αναφερόµενου από τον 
ΠΕΛΑΤΗ ελαττώµατος. 

• Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουµένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά από την 
ΕΤΑΙΡΙΑ, θα γίνεται αντικατάσταση του είδους µε όµοιο καινούριο, ή σε περίπτωση µη 
διαθεσιµότητας µε άλλο καινούργιο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιµής, άλλως σε 
περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυµεί αντικατάσταση, θα πραγµατοποιείται επιστροφή των 
χρηµάτων της αρχικής αγοράς στον πελάτη.Η επιστροφή των χρηµάτων γίνεται µε τον ίδιο 
τρόπο µε τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωµή του πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

• Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης µέσω πιστωτικής κάρτας η ΕΤΑΙΡΙΑ θα υποχρεούται να 
ενηµερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα 
προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται µε βάση τη σύµβαση που έχει 
καταρτίσει µε τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πλέον. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν 
της ενηµέρωσης αυτής δεν φέρει καµία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του 
αντιλογισµού, που ρυθµίζεται από την προµνησθείσα σύµβαση. Στην περίπτωση πληρωµής 
µε µετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα "παραλαβή από το κατάστηµα", θα 
γίνεται µε επιστροφή των χρηµάτων του σε αυτόν από οποιοδήποτε κατάστηµα του δικτύου 
της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σε περίπτωση πληρωµής µε τραπεζικό έµβασµα θα πραγµατοποιείται 
αντίστροφο τραπεζικό έµβασµα από τους λογαριασµούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τον πελάτη. 

• Τα έξοδα αποστολής τόσο για την επιστροφή των προϊόντων στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ όσο και για την 
επαναπροώθηση στον ΠΕΛΑΤΗ του αντικατεστηµένου προϊόντος βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

• Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραµµένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό 
κατάστηµα έχει το δικαίωµα να ζητήσει αποζηµίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα 
καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει µονοµερώς και άνευ 
ετέρου τινός σε ολικό ή µερικό συµψηφισµό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη. 

Επιστροφή µη ελαττωµατικών προϊόντων - ∆ικαίωµα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον 
πελάτη 
 
Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει το δικαίωµα να υπαναχωρήσει από την σύµβαση αγοράς µέσα σε χρονικό διάστηµα 14 
ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία σύναψης της σύµβασης παροχής υπηρεσιών (όταν 
πρόκειται τέτοια σύµβαση), ή από την παράδοση (όταν πρόκειται για προϊόντα) και µάλιστα όταν είναι 
πολλά προϊόντα στην ίδια παραγγελία από την παράδοση και του τελευταίου ενώ όταν υπάρχει 
υποχρέωση παράδοσης προϊόντων σε τακτά διαστήµατα από την παράδοση του πρώτου. Η 
υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 



• Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καµία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη 
παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το 
παρέλαβε, µε το σύνολο των εξαρτηµάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της 
συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, µόνον 
εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την 
αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους. 

• Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι 
υποχρεωµένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης µόλις 
αυτή περιέλθει σε αυτήν. 

• Ο καταναλωτής οφείλει εντός 14 ηµερών από την ηµέρα που κοινοποίησε στην εταιρεία το 
αίτηµά του για υπαναχώρηση, να επιστρέψει το/τα προϊόν/τα, σύµφωνα µε τους όρους της 
παρούσας παραγράφου. 

• Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να αποδώσει το τίµηµα που 
εισέπραξετο πολύ µέσα σε 14 µέρες από την παραλαβή των προϊόντων. 

• ∆εν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής παράδοσης αν ο πελάτης είχε επιλέξει τρόπο 
παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιηµένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει ο 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

• Η επιστροφή των χρηµάτων στον πελάτη, θα γίνεται µε τον ίδιο µέσο µε το οποίο είχε γίνει η 
αρχική είσπραξη. Συγκεκριµένα στην περίπτωση χρέωσης µέσω πιστωτικής κάρτας ως εξής: 
σε περίπτωση που µέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ το τίµηµα από την Τράπεζα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενηµερώσει την 
Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που 
προβλέπεται µε βάση µε βάση τη σύµβαση που έχει καταρτίσει µε τον πελάτη. Η εταιρεία 
κατόπιν της ενηµέρωσης αυτής δεν φέρει καµία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο 
εκτέλεσης του αντιλογισµού, που ρυθµίζεται από την προµνησθείσα σύµβαση. Στην 
περίπτωση πληρωµής µε µετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα "παραλαβή 
από το κατάστηµα", θα γίνεται µε επιστροφή των χρηµάτων του σε αυτόν από το κατάστηµα 
στο οποίο πραγµατοποίησε την παραλαβή του προϊόντος. Σε περίπτωση πληρωµής µε 
τραπεζικό έµβασµα η επιστροφή θα γίνεται επίσης µε τραπεζικό έµβασµα στον ίδιο 
λογαριασµό του πελάτη. 

• Ο πελάτης ευθύνεται να αποζηµιώσει την εταιρεία αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι 
αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των 
αγαθών στο διάστηµα µέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης. Η διαπίστωση της φύσης, των 
χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών θα πρέπει να γίνει µε βάση την 
πληροφόρηση που παρέχεται πάνω στην εξωτερική συσκευασία κάθε προϊόντος, καθώς και 
τις συµπληρωµατικές πληροφορίες που παρέχει η εταιρεία και πάντως χωρίς να ανοιχθεί η 
συσκευασία των προϊόντων και να τεθεί σε λειτουργία το αγαθό. Η εταιρεία είναι πρόθυµη 
να ενηµερώσει τον πελάτη για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά µε την φύση και την 
λειτουργία των προϊόντων παρέχοντας επιπλέον πληροφοριακό υλικό µε ηλεκτρονικό ή 
άλλο τρόπο. Σε περίπτωση ανοίγµατος της συσκευασίας ή και θέσης σε λειτουργία των 
προϊόντων η αξία τους αυτοµάτως µειώνεται καθώς το προϊόν χαρακτηρίζεται ως 
µεταχειρισµένο και ο πελάτης οφείλει να αποζηµιώσει την εταιρεία για την µείωση της αξίας 
του προϊόντος. Η µείωση της αξίας από το άνοιγµα της συσκευασίας και επακόλουθα από 
τον χαρακτηρισµό του προϊόντος ως µεταχειρισµένου εξετάζεται κατά περίπτωση και 
καθορίζεται από την εταιρεία και συνήθως είναι της τάξης του 30%-40%.Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
δικαιούται να συµφωνήσει µε τον πελάτη την αποζηµίωσή της ακόµα και µε αµοιβαίο 
συµψηφισµό. 

• Σε περίπτωση που η υπαναχώρηση αφορά παροχή υπηρεσιών, ο πελάτης οφείλει να καταβάλει 
ένα ποσό ανάλογο προς τα παρασχεθέντα µέχρι τη δήλωση υπαναχώρησης. 

• Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραµµένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό 
κατάστηµα έχει το δικαίωµα να ζητήσει αποζηµίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα 
καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει µονοµερώς και άνευ 
ετέρου τινός σε ολικό ή µερικό συµψηφισµό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη. 

Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση 
 
∆εν χωρεί υπαναχώρηση σε 

• συµβάσεις υπηρεσιών µετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση άρχισε µε την 
προηγούµενη ρητή συγκατάθεση του πελάτη και µε την εκ µέρους του αναγνώριση ότι θα 



απωλέσει το δικαίωµα του υπαναχώρησης µόλις η σύµβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον 
προµηθευτή 

• προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή 
για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί µετά την παράδοση. 

• πώληση σφραγισµένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισµένων εγγραφών βίντεο ή 
σφραγισµένου λογισµικού για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν µετά την παράδοση. 

• προµήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή 
σαφώς εξατοµικευµένων 

Έντυπο υπαναχώρησης 
 
Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά µε απλή επιστολή στην οποία θα 
πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του παραστατικού (αριθµός, ηµεροµηνία, όνοµα), η περιγραφή το 
προϊόντος για το οποίο ασκείται η υπαναχώρηση καθώς και στοιχεία επικοινωνίας του υπαναχωρούντος. 

Ασφαλή προϊόντα - Όροι εγγύησης 
 
Τα διατιθέµενα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προϊόντα είναι προϊόντα διαρκείας τα οποία φέρουν κάθε απαραίτητη 
πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας. Τα προϊόντα συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης (πλην των 
απλών στη χρήση προϊόντων) και από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας εύλογης διάρκειας, στην 
ελληνική γλώσσα. Το έντυπο της εγγύησης περιλαµβάνει πάντοτε την επωνυµία και τη διεύθυνση του 
εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόµενό της, τη διάρκειά της, την 
τοπική έκταση ισχύος της, καθώς και τα δικαιώµατα που παρέχει το εφαρµοστέο δίκαιο. Η εγγύηση της 
συσκευής έχει διάρκεια σύµφωνα µε το κατασκευαστή από την ηµεροµηνία αγοράς της και επιτρέπει τη 
δωρεάν αποκατάσταση του προβλήµατος, εφ' όσον πληρούνται οι παρακάτω όροι: 

• Να υπάρχει η εγγύηση της αντιπροσωπείας και η απόδειξη αγοράς συσκευής. 

• Να µην έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής ( Σειριακός αριθµός -SerialNo.) 

• Να µην εξαιρείται η βλάβη µε βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή. 

Σύµφωνα µε την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωµατώθηκε στην Ελλάδα µε την ΚΥΑ 70330/2015, 
προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών µε τη 
διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης ∆ιαφορών (ΕΕ∆ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που 
ενεργεί εκτός επαγγελµατικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβληµα µε αγορά που πραγµατοποίησε 
από την Ιστοσελίδα µας µπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕ∆ δια µέσου της ενιαίας πανενωσιακής 
πλατφόρµας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρµα ΗΕ∆) διαθέσιµη 
στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm 

Για περισσότερες πληροφορίες είµαστε πάντα στη διάθεση σας είτε µέσω τηλεφώνου στο 2751022563, 
είτε µέσω e-mail στο sales@astromarket.gr 

 


