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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ 

LIVESHOPPING.GR 

1. Η LIVESHOPPING GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, ΘΑΛΕΙΑΣ 1 ΚΗΦΙΣΙΑ, ΑΦΜ 801455031, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 

157225703000 (στην συνέχεια η Εταιρεία) είναι αποκλειστική νόμιμη δικαιούχος της διαδικτυακής διεύθυνσης 

www.liveshopping.gr, από την οποία λειτουργεί η ηλεκτρονική σελίδα της στο διαδίκτυο, μέσω της οποίας 

παρέχεται η δυνατότητα πληροφόρησης στους χρήστες για προϊόντα που εκτίθενται προς πώληση στο διαδίκτυο. 

2. Με την Εταιρία συμβάλλονται εμπορικές επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα με σκοπό να διαθέσουν τα προϊόντα 

τους μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου (στην συνέχεια «η Επιχείρηση»). Οι εμπορικές επιχειρήσεις προέρχονται 

από κάθε κλάδο και δεν υφίσταται αποκλειστική συνεργασία με επιχείρηση για συγκεκριμένο κλάδο. 

3. Το LIVEshopping.gr είναι ένα online Marketplace, ένα «εμπορικό κέντρο» με βασικό του χαρακτηριστικό τις 

πωλήσεις ζωντανού ηλεκτρονικού εμπορίου (liveshopping) όταν οι πωλήσεις γίνονται κατά την ώρα μιας 

εκπομπής, την ώρα που ο έμπορος σε ζωντανή σύνδεση ή με pre-recorded video (μαγνητοσκοπημένο), 

παρουσιάζει συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Παράλληλα λειτουργεί 365 ημέρες το χρόνο, 24/7 ως 

Marketplace διαθέτοντας τα προϊόντα των εμπόρων online. 

4. Η Επιχείρηση δημιουργεί κανάλι στο Liveshopping.gr με το όνομα της επιχείρησης, με τη μορφή 

www.liveshopping.gr/stores/vendors , όπου “vendors” το όνομα της Επιχείρησης. Στο κατάστημα υπάρχουν 

διαθέσιμα για τους πελάτες τα στοιχεία της Επιχείρησης και ο επισκέπτης του liveshopping.gr μπορεί να 

επικοινωνήσει με την Επιχείρηση για τυχόν απορίες. 

5. Η Εταιρεία αναλαμβάνει τη λήψη παραγγελίας από τον Πελάτη για προϊόντα εμπορίας της Επιχείρησης που 

εμφανίζονται στο liveshopping.gr, την λήψη της πληρωμής για την εξόφληση της παραγγελίας, την καταβολή του 

τιμήματος και την προώθηση της παραγγελίας στην Επιχείρηση.  

6. Η Εταιρεία εκδίδει σχετικό φορολογικό παραστατικό αξίας προς τον Πελάτη. Η Επιχείρηση οφείλει να εκδώσει 

σχετικό συνοδευτικό φορολογικό παραστατικό πώλησης για κάθε παραγγελία, το οποίο το συμπεριλαμβάνει σε 

κάθε συσκευασία.  

7. Η Εταιρεία καταβάλλει στην Επιχείρηση στο τέλος κάθε εργάσιμης εβδομάδας την αμοιβή της για το σύνολο των 

παραγγελιών που έχουν παραδοθεί στους Πελάτες έως την ημέρα Τετάρτη της ίδιας εβδομάδας και έχουν 

εξοφληθεί μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής ή προπληρωμένης κάρτας ή τραπεζικής μεταφοράς. Από την αμοιβή 

της Επιχείρησης αφαιρείται η προμήθεια της Εταιρείας και τυχόν άλλα οφειλόμενα (όπως επιστροφές κ.λπ.) 

8. Η προμήθεια της Εταιρείας υπολογίζεται ως το συμφωνημένο, ανάμεσα στα δυο μέρη, ποσοστό επί της τιμής του 

πωληθέντος είδους χωρίς τον ΦΠΑ.  

http://www.liveshopping.gr/stores/vendors
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9. Προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι καταβολές στην Επιχείρηση, θα πρέπει να έχουν κοινοποιηθεί στην 

Εταιρεία έγγραφα για την πιστοποίηση και επαλήθευση ταυτότητας του Νόμιμου εκπροσώπου της Επιχείρησης 

και της Επιχείρησης καθώς επίσης και ο τραπεζικός λογαριασμός της Επιχείρησης.  

10. Τα προϊόντα στον τελικό αγοραστή τα στέλνει η Επιχείρηση, μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών που 

συνεργάζεται η Εταιρεία. Η Επιχείρηση λαμβάνει τα πλήρη στοιχεία των πελατών (ονοματεπώνυμο, email, 

τηλέφωνο κλπ.) και των παραγγελιών, καθώς και τα voucher για την εταιρεία ταχυμεταφορών. Εκτελεί τις 

παραγγελίες εντός μέγιστου χρόνου 48 ωρών από την λήψη τους. Η συσκευασία των προϊόντων γίνεται με βάση 

τους κανόνες που ορίζει η εταιρεία ταχυμεταφορών που συνεργάζεται το Liveshopping.gr. Ειδικά για εύθραυστα 

προϊόντα υπάρχουν ειδικοί κανόνες οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από την εμπορική επιχείρηση και το τυχόν 

επιπλέον κόστος θα πρέπει να προϋπολογιστεί.  

11. Σύμφωνα με την Νομοθεσία ο καταναλωτής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών, με βάση 

συγκεκριμένους κανόνες. Εξαίρεση αποτελούν συγκεκριμένα είδη, με βάση την νομοθεσία. Όλες οι επιστροφές 

επιβαρύνουν τον Έμπορο αναλόγως. Για τις επιστροφές ισχύει η Πολιτική Επιστροφών του Liveshopping.gr που 

βρίσκεται στον σύνδεσμο https://www.liveshopping.gr/returns/. 

12. Η Επιχείρηση επιβαρύνεται με το κόστος εκκαθάρισης των συναλλαγών για όλες τις Επιστροφές (την προμήθεια 

της τράπεζας για την αρχική παραγγελία και για την επιστροφή). Για λογικό αριθμό λαθών (ο οποίος πρέπει να 

είναι εξαιρετικά μικρός) ή/και ελλαττωματικών, η Επιχείρηση δεν επιβαρύνεται με την Προμήθεια του 

Liveshopping.gr. Αν ο αριθμός των λαθών ή/και ελλαττωματικών είναι πέραν του αναμενομένου, η Εμπορική 

επιχείρηση επιβαρύνεται και με την Προμήθεια του Liveshopping.gr για τις συναλλαγές που επεστράφησαν (με 

εξαίρεση τις επιστροφές Υπαναχώρησης). 

13. Η Επιχείρηση υποχρεούται να παρακολουθεί το σύνολο των παραγγελιών που λαμβάνει σε καθημερινή βάση, και 

να φροντίζει για την άμεση και άριστη εξυπηρέτηση αυτών. Οι παραγγελίες θα πρέπει να εκτελεστούν εντός 

μέγιστου χρόνου 48 ωρών από την παραλαβή τους από τον Έμπορο. Οι ποσότητες που θα δηλωθούν στο 

LIVESHOPPING.GR ως διαθέσιμες για την εκπομπή θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε πραγματικά αποθέματα. 

14. Η Επιχείρηση οφείλει να κρατάει ενήμερη την Εταιρεία για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που προβάλλονται 

στο liveshopping.gr, μέσω ενημέρωσης της καρτέλας των προϊόντων της στο liveshopping.gr.  

15. Στο liveshopping.gr η Επιχείρηση μπορεί και προβάλει ζωντανές ή μαγνητοσκοπημένες εκπομπές ζωντανού 

ηλεκτρονικού εμπορίου (livestreaming e-commerce). Η Εταιρεία εξασφαλίζει όλες τις τεχνικές προδιαγραφές για 

την ζωντανή ή την μαγνητοσκοπημένη προβολή εκπομπών στο liveshopping.gr. 

16. Η μέγιστη διάρκεια μιας εκπομπής ορίζεται από την Εταιρεία. Τα προϊόντα που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια 

μιας εκπομπής είναι ορισμένα (από την Επιχείρηση) και θα πρέπει να είναι ήδη καταχωρημένα στην βάση του 

LIVESHOPPING.GR και να περιλαμβάνονται στο προωθητικό υλικό που συνοδεύει τα βίντεο κάθε εκπομπής, 

https://www.liveshopping.gr/returns/
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επαρκές χρονικό διάστημα πριν την εκπομπή. Κατά τη διάρκεια κάθε εκπομπής ο θεατής θέτει ερωτήματα στην 

Επιχείρηση μέσω του Chat και η Επιχείρηση οφείλει να απαντάει.  

17. Η Επιχείρηση έχει την βασική ευθύνη προσέλκυσης θεατών (υποψηφίων πελατών) στην εκπομπή της. Ο 

Παρουσιαστής της εκπομπής οφείλει να συμπεριφερθεί κατά τη διάρκεια της εκπομπής με τρόπο κόσμιο, 

ευπρεπή, διακριτικό, σεβόμενος όλους όσους παρακολουθούν την εκπομπή. Οφείλει να παρουσιάζει την 

αλήθεια σχετικά με τα προϊόντα που παρουσιάζει και να απαντάει στις ερωτήσεις που θέτουν όσοι 

παρακολουθούν την εκπομπή μέσω του Chat. Οφείλει να αποφύγει παράνομες μεθόδους πώλησης των 

προϊόντων και να μην προτρέπει το κοινό σε παράνομες πράξεις. 

18. Τα βίντεο που παρουσιάζονται στο Liveshopping.gr έχουν ως στόχο την προώθηση των πωλήσεων της 

Επιχείρησης μέσω του Liveshopping.gr. Κατά τη διάρκεια των βίντεο που παρουσιάζονται στο Liveshopping.gr δεν 

επιτρέπεται η άμεση ή έμμεση προτροπή για προμήθεια των προϊόντων από άλλο κανάλι πώλησης σε ίδια ή 

καλύτερη τιμή από αυτή που τα διαθέτει η Επιχείρηση στο Liveshopping.gr. Αναλόγως απαγορεύεται στον 

Έμπορο η παραπάνω προτροπή και με σχετική αναφορά στις πληροφορίες ή σε άλλα σημεία στο κατάστημα που 

διατηρεί στο Liveshopping.gr. Σε τέτοια περίπτωση το Liveshopping.gr διατηρεί το δικαίωμα της άμεσης διακοπής 

συνεργασίας με την Επιχείρηση. 

19. Βασικό χαρακτηριστικό του ζωντανού ηλεκτρονικού εμπορίου είναι η ειλικρίνεια που προσφέρει η παρουσίαση 

ενός προϊόντος. Το μοντάζ σε ένα μαγνητοσκοπημένο βίντεο που θα χρησιμοποιηθεί για εκπομπή στο 

Liveshopping.gr επιτρέπεται σε όλα τα σημεία, εκτός από αυτά που παρουσιάζουν το προϊόν. Αν διαπιστωθεί από 

την Εταιρεία ότι σε ένα βίντεο έχει γίνει μοντάζ στα σημεία παρουσίασης του προϊόντος με σκοπό να 

παραπλανηθεί ο πελάτης, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην προβάλει το βίντεο στο Liveshopping.gr. Εάν 

αυτό επαναληφθεί σκόπιμα, το Liveshopping.gr διακόπτει την συνεργασία του με την Επιχείρηση. 

20. Στην περίπτωση που η Επιχείρηση προσφέρει εγγύηση για τα προϊόντα που διαθέτει μέσω του Liveshopping.gr, 

διατηρεί πλήρως την υποχρέωση παροχής των εν λόγω εγγυήσεων προς τον τελικό αγοραστή. 

21. Για την εγγραφή της Επιχείρησης στο Liveshopping.gr θα πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία 

της Επιχείρησης και να εγκριθεί η εγγραφή από την Εταιρεία. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί για 

οποιονδήποτε λόγο την εγγραφή μιας Επιχείρησης στο Liveshopping.gr. Σε κάθε Επιχείρηση αποδίδεται ένα 

συγκεκριμένο URL με το όνομα του καταστήματος που επιλέγει. Το Liveshopping.gr σέβεται την νομοθεσία περί 

πνευματικής ιδιοκτησίας και διατηρεί το δικαίωμα να μην δεχτεί κάποιο όνομα ή αν αποδειχτεί σε δεύτερο χρόνο 

ότι άλλη επιχείρηση (εκτός Liveshopping.gr) λειτουργεί με το όνομα αυτό να ζητήσει από την Επιχείρηση να 

αλλάξει το όνομα του καταστήματός της στο Liveshopping.gr (εφόσον προκύπτει θέμα πνευματικής ιδιοκτησίας). 

22. Η Επιχείρηση διαβεβαιώνει το Liveshopping.gr ότι 1) έχει πλήρη δικαιώματα διάθεσης των ειδών μέσω του 

Liveshopping.gr και τα είδη είναι γνήσια και όχι απομιμήσεις επωνύμων προϊόντων, 2) έχει διαθέσιμη την 

δηλωθείσα ποσότητα ανά κωδικό ώστε να εξασφαλιστεί η άμεση εκτέλεση των παραγγελιών την επόμενη 
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εργάσιμη ημέρα της εκπομπής, 3) τα είδη που θα παρουσιαστούν σε κάθε εκπομπή να είναι άριστης ποιότητας, 

σε σχέση με την τιμή τους,  

23. Οι Οικονομικοί όροι της συνεργασίας ανάμεσα στην Εταιρεία και στην Επιχείρηση διαμορφώνονται και 

γνωστοποιούνται στην Επιχείρηση με την έναρξη της συνεργασίας των δυο μερών. Η Γενική Τιμολογιακή Πολιτική 

της Εταιρείας μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση, χωρίς να θίγονται οι τρέχουσες συμφωνίες. Η αμοιβή της 

Εταιρείας είτε είναι προμήθεια επί των πωλήσεων και μηνιαία χρέωση για την προσφορά δυνατότητας 

εκπομπών, είτε εφάπαξ ποσό κάθε μήνα, είτε όποια άλλη αμοιβή κριθεί συμφέρουσα και συμφωνηθεί ανάμεσα 

στις δυο πλευρές. Για την μεταφορά χρημάτων προς την Επιχείρηση, η Εταιρεία χρησιμοποιεί την VIVA BANK για 

τις συναλλαγές της και ισχύουν τα κατωτέρω: 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 100€ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΕ VIVABANK 
(άμεση μεταφορά), ΔΩΡΕΑΝ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
(ΩΣ 2 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ), 

ΔΩΡΕΑΝ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΑΛΛΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ (άμεσα) 1,00€ 

ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 100€ 
(ΣΕ ΕΩΣ 2 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ 
ΗΜΕΡΕΣ) 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΕ VIVABANK 
ΔΩΡΕΑΝ (άμεση μεταφορά) 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
1,00€ 

 

ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 100€ 
ΑΜΕΣΑ  

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΕ VIVABANK 
ΔΩΡΕΑΝ (άμεση μεταφορά) 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
2,00€  

24. Σε περίπτωση αλλαγής βασικών στοιχείων της Επιχείρησης (πχ φορολογικών στοιχείων, διεύθυνσης, 

τηλεφωνικού αριθμού, ηλεκτρονικής διεύθυνσης), η Επιχείρηση υποχρεούται να συνδεθεί με το 

www.liveshopping.gr και να πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες διορθώσεις στην ειδική ιστοσελίδα που προβάλει 

τις παραπάνω πληροφορίες.  

25. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή προσωρινής μη λειτουργίας των συστημάτων και του δικτύου της Εταιρείας, 

συμφωνείται ρητώς ότι ουδεμία ευθύνη θα φέρει η Εταιρεία ως προς την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν 

θετικής ή αποθετικής ζημίας υποστεί η Επιχείρηση εκ του λόγου αυτού. 

26. Η Εταιρεία δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση για σοβαρό λόγο οποτεδήποτε με έγγραφη καταγγελία 

κοινοποιούμενη στην Επιχείρηση με κάθε πρόσφορο μέσο. Αναλόγως και η Επιχείρηση μπορεί να καταγγείλει την 

παρούσα συμφωνία. Η καταγγελία δεν απαλλάσσει τα δυο μέρη από την εκπλήρωση των συμβατικών 

υποχρεώσεων που έχουν προκύψει έως την ημέρα της καταγγελίας.  

27. Σε περίπτωση που η Εταιρεία γίνει κατ’ επανάληψη δέκτης αρνητικών αξιολογήσεων για την Επιχείρηση, τα 

συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται το δικαίωμα της Εταιρείας να καταγγείλει αζημίως και 

μονομερώς την παρούσα σύμβαση αρνούμενη προς την Επιχείρηση την συμφωνηθείσα με το παρόν υπηρεσία 

και περαιτέρω προβαίνοντας στην οριστική διαγραφή της από τη λίστα των καταστημάτων του liveshopping.gr.  
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28. Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη αν η Επιχείρηση διακινήσει μέσω του Liveshopping.gr προϊόντα που είναι 

παράνομες απομιμήσεις επωνύμων προϊόντων. Η Εταιρεία υποχρεούται να παράσχει στις Αρχές πλήρη στοιχεία 

συναλλαγών της Επιχείρησης καθώς και οτιδήποτε άλλο στοιχείο απαιτηθεί, στην περίπτωση που διαπιστωθεί 

από τις Αρχές ότι η Επιχείρηση διακινεί μέσω του Liveshopping.gr προϊόντα που είναι παράνομες απομιμήσεις 

επωνύμων προϊόντων. Σε ανάλογη περίπτωση θα διακοπεί η συνεργασία των δύο μερών αμέσως και η Εταιρεία 

επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά της και για τυχόν αποζημίωση από την Επιχείρηση. 

29. Οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας κριθεί αντίθετη προς το νόμο ή ακυρωθεί, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, 

χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών διατάξεων.  

30. Η παρούσα αποτελεί την πλήρη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και αντικαθιστά οποιαδήποτε μεταξύ 

τους προφορική ή έγγραφη συμφωνία. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων αυτής θα ισχύει μετά την ανάρτησή 

της στην εταιρική ιστοσελίδα της Εταιρείας www.liveshoppinggreece.gr/emporoi. 

31. Οι οικονομικοί και άλλοι όροι του παρόντος συμφωνητικού δύνανται να μεταβληθούν με έγγραφη ενημέρωση 

της Επιχείρησης από την Εταιρεία. 

32. Το παρόν έγγραφο ενδεχομένως να μην περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες μιας συνεργασίας, όπως η ανωτέρω. 

Σε κάθε περίπτωση η γενική αρχή είναι ότι η παρούσα συνεργασία περιβάλλεται από διαφάνεια και εντιμότητα, 

με βάση τα χρηστά ήθη. Σκοπός και των δυο μερών είναι η άριστη εξυπηρέτηση των διαδικτυακών πελατών, με 

την ταυτόχρονη διασφάλιση των κερδών και των δυο μερών. 

33. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από το παρόν είναι τα αρμόδια 

δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο το Ελληνικό δίκαιο. Τα δυο μέρη συμφωνούν ότι θα καταβάλλουν κάθε 

προσπάθεια φιλικής επίλυσης των διαφορών τους. 

 

http://www.liveshoppinggreece.gr/emporoi

