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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ 

ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΜΙΚΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ - ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 

Για την µεταφορά δεµάτων και εγγράφων µέσω του συστήµατος αποστολής και 
διεκπεραίωσης της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗΣ, ο αποστολέας συµφωνεί µε τους όρους και τις 
ρήτρες οι οποίες αναφέρονται στο παρόν έντυπο. Κανένας εκπρόσωπος, πράκτορας ή 
υπάλληλος της εταιρείας ούτε ο αποστολέας έχει το δικαίωµα να τροποποιήσει ή να άρει 
τους αναφερόµενους όρους και ρήτρες. Η µεταφορά εγγράφων και δεµάτων από το σύστηµα 
διεκπεραίωσης της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗΣ διέπεται από τους όρους και τις ρήτρες που 
αναφέρονται στο παρόν. Ο αποστολέας έχει ρητή γνώση αυτών των όρων και ανεπιφύλακτα 
τους αποδέχεται. Κανένας πράκτορας ή υπάλληλος της εταιρείας ούτε αποστολέας δεν 
έχουν το δικαίωµα να τροποποιήσουν ή να άρουν κάποιον από τους όρους ή ρήτρες.  
Άρθρο 1:  Το ΣΥ.∆Ε.ΤΑ. είναι µη διαπραγµατεύσιµο. Συµπληρώνεται από τον 

αποστολέα ή από την ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ για λογαριασµό του. Ο 
αποστολέας αποδέχεται ότι είναι κύριος ή κάτοχος ή εκπρόσωπος του 
κυρίου ή του κατόχου των µεταφερόµενων αγαθών που περιγράφονται στο 
έντυπο και ότι γνωρίζει και αποδέχεται τους όρους µεταφοράς από το 
σύστηµα της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗΣ.  

Άρθρο 2:  Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ έχει το δικαίωµα (σύµφωνα µε τους 
περιορισµούς που τάσσει η Α∆ΑΕ) να ελέγξει το περιεχόµενο του δέµατος 
ή φακέλου που αναλαµβάνει να διεκπεραιώσει αλλά όχι και την 
υποχρέωση. Αν η εταιρεία κρίνει ότι ένα αντικείµενο είναι επικίνδυνο για τη 
δηµόσια ασφάλεια και υγεία έχει το δικαίωµα να αρνηθεί την ανάληψη και 
περαιτέρω διακίνηση της αποστολής και να ενηµερώσει σχετικά τις 
αρµόδιες αρχές. Σχετικά διευκρινίζεται ότι η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ δεν 
αναλαµβάνει την διεκπεραίωση των παρακάτω αντικειµένων και 
εγγράφων: Χρήµατα, Συνάλλαγµα, Χρυσό, Πολύτιµα Μέταλλα και Λίθοι, 
Αρχαιότητες, Έργα Τέχνης, Λαχεία, Μετοχές, Οµόλογα, Ευπαθή Τρόφιµα, 
Προσωπική Αλληλογραφία και γενικά είδη που η διακίνησή τους 
απαγορεύεται από την ισχύουσα νοµοθεσία και από τις διεθνείς 
συµβάσεις. Επιπλέον, η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ δεν κάνει αποδεκτά 
προς διακίνηση όσα αντικείµενα δεν είναι κατάλληλα συσκευασµένα, 
καθώς και αντικείµενα των οποίων ο αποστολέας αρνείται να δηλώσει 
επαρκή στοιχεία του ή στοιχεία του παραλήπτη που ζητούνται από τη 
ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ. 

Άρθρο 3: Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ καταβάλλει κάθε προσπάθεια και προβαίνει σε 
κάθε αναγκαία ενέργεια µε στόχο την ταχύτατη παράδοση, σύµφωνα µε το 
πρόγραµµα λειτουργίας της. Σε καµία όµως περίπτωση δεν φέρει ευθύνη 
για καθυστέρηση παραλαβής, µεταφοράς ή παράδοσης κάθε αποστολής ή 
για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη, θετική ή αποθετική ζηµιά ή διαφυγόν 
κέρδος, για µη προσήκουσα παράδοση ή µη παράδοση οφειλόµενη σε 
απρόβλεπτες αιτίες ή σε ανώτερη βία, όπως ενδεικτικά: α) λόγω 
απρόοπτων γεγονότων, πέρα από τις αντικειµενικά ανθρώπινες 
δυνατότητες (ατύχηµα ανεξάρτητα ευθύνης, δυσµενείς καιρικές συνθήκες, 
αργοπορία µεταφορικών µέσων, απεργίες, πόλεµος ή γενική ή µερική 
επιστράτευση κ.ά., β) λόγω πράξεως παραλείψεως ή λανθασµένων 
οδηγιών του αποστολέα ή του παραλήπτη ή τρίτου προσώπου έχοντος 
συµφέρον από τη συγκεκριµένη αποστολή, γ) λόγω του περιεχοµένου της 
αποστολής στο οποίο µπορεί να επέλθει ειδική βλάβη, αλλοίωση ή 
καταστροφή. Επιπλέον η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ δεν φέρει την 
παραµικρή ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζηµιά ή διαφυγόν 
κέρδος, εξ αιτίας καθυστέρησης ή  µη παράδοσης ή βλάβης ή 
καταστροφής του αντικειµένου, όταν δεν δηλωθεί από τον αποστολέα το 
είδος, η φύση και η αξία του ταχυδροµικού αντικειµένου και αυτά δεν 
αναγραφούν στο ΣΥ.∆Ε.ΤΑ., όταν ο αποστολέας δεν εξέδωσε και δεν 
παρέδωσε στην επιχείρηση τα προβλεπόµενα από το νόµο φορολογικά 
στοιχεία και άλλα παραστατικά έγγραφα καθώς επίσης και σε όσες 
περιπτώσεις ορίζονται στον Κώδικα ∆εοντολογίας παροχής ταχυδροµικών 
υπηρεσιών, στην ΥΑ 688/52/16.4.2013 και στο νόµο εν γένει. 
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Άρθρο 4:  Ο αποστολέας εγγυάται ότι: α) Κάθε είδος που αναγράφεται στην 
µπροστινή σελίδα περιγράφεται σωστά και σύµφωνα µε το νόµο. β) Στο 
υπό διεκπεραίωση αντικείµενο έχουν σηµειωθεί σωστά τα απαιτούµενα 
σηµεία, στοιχεία και διεύθυνση του παραλήπτη. γ) Το υπό διεκπεραίωση 
αντικείµενο έχει συσκευασθεί έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής 
διεκπεραίωση του. δ) Θα καταβάλλει όλα τα τυχόν πρόσθετα έξοδα που 
ανακύπτουν κατά τη διεκπεραίωση, την επιστροφή ή την αποθήκευση των 
αντικειµένων καθώς και οποιαδήποτε τυχόν επιπλέον χρέωση απαιτηθεί 
λόγω της φύσης του αντικειµένου (αν είναι αυτό εύθραυστο αν έχει ειδική 
αξία, αν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις κατά τη µεταφορά,κλπ) 

Άρθρο 5:  Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ δικαιούται να παρακρατήσει ή να µην 
παραδώσει κάθε είδος που µεταφέρει προκειµένου να εξασφαλίσει την 
δαπάνη που προκύπτει από την µεταφορά (ναύλοι-φορτωτικές κ.λ.π.) 
µέχρι να εξοφληθεί. 

Άρθρο 6:  Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ διεκπεραιώνει αποστολές µε χρέωση στον 
παραλήπτη. Σε περίπτωση άρνησης καταβολής της αµοιβής από τον 
παραλήπτη για οποιονδήποτε λόγο, την εξόφληση της ΓΕΝΙΚΗ 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ αναλαµβάνει ο αποστολέας. 

Άρθρο 7:  Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ διεκπεραιώνει αποστολές αγορών, 
αντικαταβολών και µεταφορών και µε µη έγγραφη (τηλεφωνική-
ηλεκτρονική κλπ) εντολή. Στις περιπτώσεις αυτές ο εντολέας έχει τα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του αναγραφόµενου το ΣΥ∆ΕΤΑ ως 
«αποστολέα».  

Άρθρο 8:  Σε περίπτωση  αποδεδειγµένης καταστροφής, κλοπής,  απώλειας ή 
καθυστέρησης µεταφεροµένων, η ευθύνη της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗΣ 
περιορίζεται στα όρια των ποσών που τίθενται µε την ΥΑ 688/52/16.4.2013 
, ποσά στα οποία συµπεριλαµβάνονται και τυχόν αξιώσεις για ηθική 
βλάβη. Οι επιµέρους περιπτώσεις ευθύνης της επιχείρησης προς 
αποζηµίωση, οι προϋποθέσεις και τα ποσά αποζηµιώσεων ορίζονται 
ειδικότερα στο ΧΥΚ της εταιρείας και στην ιστοσελίδα αυτής 
www.taxydromiki.gr και ο χρήστης των ταχυδροµικών υπηρεσιών δηλώνει 
ότι έλαβε πλήρη γνώση αυτών και αποδέχεται αυτούς τους όρους 
ανεπιφύλακτα. Για τυχόν πληροφορίες οι χρήστες µπορούν να 
επικοινωνούν και µε τα αρµόδια για την εξυπηρέτησή τους καταστήµατα 
της εταιρείας, µε τα κεντρικά γραφεία της τηλεφωνικά στο 210-4851100 
αλλά και εγγράφως µέσω fax, e-mail κλπ. Περαιτέρω ο χρήστης των 
ταχυδροµικών υπηρεσιών αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα αναφερόµενα στην 
ιστοσελίδα και στον ΧΥΚ της εταιρείας όρια αποζηµιώσεων και δηλώνει ότι 
παραιτείται από κάθε επιπλέον αξίωσή του κατά της ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗΣ για κάθε θετική ή αποθετική ζηµιά ή διαφυγόν κέρδος 
από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται, σε κάθε περίπτωση δηλώνει 
ανέκκλητα ότι προβαίνει σε άφεση χρέους από τις αιτίες αυτές.Οι 
περιπτώσεις ευθύνης και απαλλαγής της εταιρείας και οι όροι διαχείρισης 
των ανεπίδοτων αντικειµένων αναφέρονται αναλυτικά στον ΧΥΚ και στην 
παραπάνω ιστοσελίδα της εταιρείας. Τυχόν έξοδα για τη φύλαξη των 
ανεπίδοτων αντικειµένων τα οποία θα γνωστοποιούνται στον αποστολέα / 
παραλήπτη θα βαρύνουν τον αποστολέα και τον παραλήπτη εις 
ολόκληρον.  Κάθε απαίτηση πρέπει να εγερθεί από τον δικαιούχο και να 
επιδοθεί εγγράφως στα γραφεία της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗΣ σε 
διάστηµα έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία αναλήψεως της αποστολής. 
Για την επίλυση τυχόν διαφορών αυτή µπορεί να γίνει µέσω φιλικού 
διακανονισµού ή µέσω της Επιτροπής Επίλυσης ∆ιαφορών που έχει 
συστήσει η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ. Για κάθε διαφορά µεταξύ του χρήστη 
και της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗΣ αρµόδια είναι τα δικαστήρια των 
Αθηνών. Για όσα δεν ορίζονται στο παρόν ισχύει ο Χάρτης Υποχρεώσεων 
Καταναλωτή της εταιρείας ως ισχύει και είναι αναρτηµένος στην ιστοσελίδα 
της εταιρείας. 

 Άρθρο 9:   Για κάθε αποστολή µέσω της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗΣ και εφ' όσον 
πρόκειται για αντικείµενα, απαιτείται η συνοδεία από τα κατά νόµο 
απαραίτητα δικαιολογητικά για την µεταφορά. 

 

 


