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1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 

 

1.1. Η επιχείρηση είναι ανώνυµη εταιρεία ταχυµεταφορών (courier) µε την 

επωνυµία ««ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και µε το διακριτικό τίτλο «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ», 

νοµίµως συσταθείσα τον ∆εκέµβριο του 1998 µε αρ. ΜΑΕ 41835/02/Β/98/53/05 

και αριθµό ΓΕΜΗ 44421607000. Εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη επί της 

Λεωφόρου Κηφισού αρ 14 (ΑΦΜ 094537720 ΦΑΕ Πειραιά, τηλέφωνο 210-

4851100, fax 210-4812902, e-mail: info@taxydromiki.gr. Η «ΓΕΝΙΚΗ 

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ» είναι εφοδιασµένη µε την προβλεπόµενη κατά την κείµενη 

νοµοθεσία γενική άδεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) µε αριθµό 99-149 και πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 : 2008  

1.2. Ως κύριο σκοπό της η εταιρεία σύµφωνα µε το καταστατικό της έχει : α) τη 

διεξαγωγή επιχειρήσεως ταχείας µεταφοράς (COURIER) εγγράφων, αξιών, δεµάτων 

και µικροδεµάτων οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό µε κάθε µεταφορικό 

µέσο, δια ξηράς, θαλάσσης ή αέρος και η παροχή συναφών διευκολύνσεων. Τη 

διεξαγωγή επιχειρήσεως µεταφορών πάσης φύσεως και δια παντός µέσου, β) την 

τυποποίηση και συσκευασία µικρών αντικειµένων, γ) τη διενέργεια δραστηριότητας 

logistics, δηλαδή τη διαχείριση αποθήκης πελατών της εταιρείας, την παραλαβή, 

διαχείριση και διακίνηση εµπορευµάτων των πελατών, τη διενέργεια παραγγελιών για 

λογαριασµό των πελατών, τη διαχείριση εµπορευµατικού αποθέµατος (stock) των 

πελατών, την παρακολούθηση και ταξινόµηση τιµολογίων προµηθευτών, τη 

συνεργασία µε τα λογιστήρια των πελατών για τον τόπο, χρόνο, τρόπο παράδοσης 

των εµπορευµάτων, την εξόφληση τιµολογίων και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια 

συµπεριλαµβάνεται στη δραστηριότητα logistics, δ) τις επιχειρήσεις πρακτορεύσεων 

αυτοκινήτων και µεταφορικών εταιριών, αεροπορικών εταιριών, τις ναυτικές 

πρακτορεύσεις και  συναφείς εργασίες, ήτοι ναυλώσεις και εκµεταλλεύσεις 

αυτοκινήτων και πλοίων, προµήθεια εφοδίων, εκτελωνισµούς εµπορευµάτων, ε) την 

αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ξένων και ελληνικών οίκων και επιχειρήσεων 

συναφών µε τους σκοπούς της εταιρείας και η συνεργασία µε αυτές µε οποιαδήποτε 

µορφή και άλλα σύµφωνα µε το ισχύον καταστατικό της. 

1.3. Το ∆ίκτυο. Η «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ» ασκεί τη δραστηριότητά της σε όλη την 

Ελληνική Επικράτεια και στο εξωτερικό. Για την ανάπτυξη του αντικειµένου της 
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δραστηριότητάς της η εταιρεία µας διατηρεί δίκτυο 285 καταστηµάτων και 14 

υποκαταστηµάτων σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. 

1.4. Βασικά οικονοµικά µεγέθη επιχείρησης : Ο µηνιαίος κύκλος εργασιών της 

εταιρείας, η οποία είναι µία από τις µεγαλύτερες στην Ελλάδα, ανέρχεται σε ποσό 

πάνω από 4.000.000€. 

1.5. ∆ιαθέσιµα µεταφορικά µέσα : Η εταιρεία διαθέτει 450 Φ.Ι.Χ., 60 Φ.∆.Χ. και 

1.800 δίκυκλα. Έχει προβεί στις απαραίτητες συµβάσεις µε αεροπορικές, ακτοπλοϊκές 

και χερσαίες εταιρείες, προκειµένου να διεξαγάγει τις µεταφορές της κατά το όσο το 

δυνατόν συντοµότερο χρονικό διάστηµα και µε τη µέγιστη δυνατή ασφάλεια.  

1.6. Είδος παρεχόµενων υπηρεσιών : Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες 

ταχυµεταφοράς εγγράφων δεµάτων κλπ, σύµφωνα µε τον αναφερόµενο στο ισχύον 

καταστατικό σκοπό της, ως αναφέρεται και στην παράγραφο 1.2., αλλά και σύµφωνα 

µε τα όσα αναφέρονται και παρακάτω στο υπό στοιχ. 3 κεφάλαιο. 

 

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

 

2.1. Παροχή Ποιοτικών Υπηρεσιών : Για την εταιρεία µας η παροχή υπηρεσιών που 

ανταποκρίνονται στις επιθυµίες και τις ανάγκες του συναλλασσόµενου µε εµάς 

καταναλωτικού κοινού είναι πρωταρχικός στόχος. Για το λόγο αυτό η εταιρεία µας 

καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειµένου να επιτυγχάνει τη διαρκή εξέλιξη και 

βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών τις. Ειδικότερα, βελτιώνουµε συνέχεια τους 

χρόνους εντός των οποίων παρέχονται οι υπηρεσίες µας, τα συστήµατα 

παρακολούθησης των µεταφεροµένων αντικειµένων και τέλος ελέγχουµε συνεχώς το 

κόστος των παρεχοµένων υπηρεσιών. Η εταιρεία είναι πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 : 

2008, καθηµερινά και αδιάλειπτα παρακολουθούνται οι διενεργούµενες εργασίες και 

τίθενται διαρκώς νέοι στόχοι που αποβλέπουν στην ασφαλή ποιοτική παροχή 

σύγχρονων υπηρεσιών. Με  τη συνδροµή της τεχνολογίας αιχµής αναβαθµίζονται 

διαρκώς οι υπηρεσίες και  εξασφαλίζεται η παροχή υπηρεσιών µέσα σε ένα σύγχρονο 

περιβάλλον. Το προσωπικό και τα στελέχη της εταιρείας εκπαιδεύονται για την 

προσαρµογή τους στις ολοένα αυξανόµενες ανάγκες που δηµιουργούνται στο χώρο 

των ταχυµεταφορών και προκειµένου να ανταποκρίνονται στις επιθυµίες των πελατών 

µας  

2.2. Ειδικότερα χαρακτηριστικά της επιχείρησης : Η «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ» 

κατέχει σηµαντικό µερίδιο στην αγορά των ταχυµεταφορών. Μέσω αυτής διακινούνται 

πάνω από 1.000.000 φάκελοι & δέµατα µηνιαία. 
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Η εταιρεία απασχολεί περίπου 442 εργαζόµενους στις Κεντρικές Εγκαταστάσεις, στα 

υποκαταστήµατα και στα Κέντρα ∆ιαλογής της, ενώ πάνω από 3.000 άτοµα 

απασχολούνται στα καταστήµατα του δικτύου της.  

∆ιατηρεί 7 κέντρα διαλογής συνολικά και ειδικότερα έκτασης περίπου 3.000 τ.µ. στον 

Άγιο Ιωάννη Ρέντη (Λ. Κηφισού 14) όπου βρίσκεται και το κοµβικό κέντρο διαλογής 

Αττικής και έκτασης περίπου 1.100 τ.µ. στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης όπου βρίσκεται 

το κοµβικό κέντρο διαλογής Θεσσαλονίκης καθώς και έκτασης περίπου 1800 τ.µ. σε 

επτά περιφερειακά κέντρα διαλογής πανελλαδικά. 

Επίσης διαθέτει περισσότερους από 116 άξονες (χερσαίους - θαλάσσιους). 

 

3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

 

3.1. Υπηρεσίες : Η «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ» παρέχει υπηρεσίες ταχυµεταφοράς 

ταχυδροµικών αντικειµένων µε προορισµό το εσωτερικό και το εξωτερικό, 

ταχυµεταφορές δεµάτων εσωτερικού και εξωτερικού βάρους έως 20 κιλών µε ή χωρίς 

εµπορική αξία, διακίνησης διαφηµιστικών αντικειµένων χωρίς διεύθυνση, 

προετοιµασίας ταχυδροµικών αντικειµένων, ανταλλαγής εγγράφων, αγοράς, 

αντικαταβολών ακόµα και µε τηλεφωνική-ηλεκτρονική εντολή. Στις περιπτώσεις αυτές 

ο εντολέας έχει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του αναγραφόµενου στο 

ΣΥ.∆Ε.ΤΑ.1 ως «αποστολέα». Η «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ» διεκπεραιώνει 

αποστολές µε χρέωση στον παραλήπτη και σε περίπτωση άρνησης καταβολής της 

αµοιβής από τον παραλήπτη για οποιονδήποτε λόγο, την εξόφληση της «ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗΣ» αναλαµβάνει ο αποστολέας.  

Οι υπηρεσίες παρέχονται σε όλη την Ελλάδα υπό το καθεστώς Γενικής Άδειας της 

ΕΕΤΤ. Τα διακινούµενα από την «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ» αντικείµενα επιδίδονται 

ανάλογα µε την εντολή του χρήστη και το είδος της αποστολής. Συνήθης χρόνος 

επίδοσης είναι το επόµενο της παράδοσης της αποστολής 24ωρο.  

Η «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ» διαθέτει υποδοµή και δυνατότητα επίδοσης ακόµα και 

αυθηµερόν. Το είδος και τα όρια βάρους των ταχυδροµικών αντικειµένων που διακινεί 

η επιχείρηση ορίζονται στην ισχύουσα νοµοθεσία.  

 

3.2.Ειδικότερα οι παρεχόµενες υπηρεσίες και τα επιµέρους χαρακτηριστικά 

αυτών είναι οι εξής :  

 

3.2.Α. Υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος  

                                       
1
  ΣΥ.∆Ε.ΤΑ. Συνοδευτικό ∆ελτίο Ταχυµεταφοράς 
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Α. Εσωτερικό (εντός Ελλάδος) 

    -  Υπηρεσία αυθηµερόν εντός πόλης 

       ∆ιεκπεραίωση αποστολών µε παραλαβή – παράδοση εντός µιας έως    

       τεσσάρων ωρών.  

    -  Εντός πόλης µε παράδοση την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.  

    -  Από πόλη σε πόλη µε παράδοση την επόµενη εργάσιµη ηµέρα ή το αργότερο   

        εντός 72 ωρών όπου παρατηρούνται µεταφορικές ιδιαιτερότητες  

        (αποµακρυσµένοι προορισµοί) 

    -  Υπηρεσία µαζικών διανοµών  

Παρέχεται σε όλο το δίκτυο. Αφορά την οικονοµική διακίνηση µαζικών αποστολών µε 

επιβεβαιωµένη παράδοση σε χρόνο από 4 έως 5 εργάσιµες ηµέρες, ή κατά τους όρους 

της συµφωνίας µε τον πελάτη. 

 

Β. Εξωτερικό (εκτός Ελλάδος) 

     -  ∆ιεκπεραίωση αποστολών προς τον υπόλοιπο κόσµο, µέσω         

        αποκλειστικών συνεργασιών µε τα µεγαλύτερα διεθνή δίκτυα.  

     -  ∆υνατότητα παροχής δύο υπηρεσιών: 

        1. Express (προς όλο τον κόσµο µε παράδοση σε 1 έως 3 εργάσιµες). 

        2. Economy (προς Ευρωπαϊκή Ένωση µε παράδοση σε 3 – 4 εργάσιµες).   

 

3.2.Β. Άλλες Ταχυδροµικές Υπηρεσίες 

 

 

 

 

α) Υπηρεσία αγορών για λογαριασµό τρίτων  

Με τηλεφωνική κλήση αγορά αντικειµένων και παράδοση βάσει οδηγιών  

του πελάτη. 

β) Υπηρεσία αντικαταβολών  

Αποστολές επί αντικαταβολή σύµφωνα µε τις οδηγίες του πελάτη. Aπόδοση των 

εισπραττοµένων αξιών εντός 3-4 εργασίµων ηµερών από την ηµέρα παράδοσης. 

γ) Υπηρεσία σε ηµέρες αργιών / Κυριακών  ή εκτός ωραρίου 

∆ιεκπεραίωση αποστολών κατά τις µη εργάσιµες ηµέρες και ώρες.  

δ) Υπηρεσία αποστολών ειδικής µεταχείρισης 

∆ιεκπεραίωση αποστολών µε λήψη και διαβίβαση αριθµού πρωτοκόλλου,     
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θεωρηµένων αντιγράφων,  αποδείξεων κ.λ.π.  

ε) Υπηρεσία αυθηµερόν από πόλη σε πόλη 

Αποστολές για αυθηµερόν επίδοση αντικειµένων από Πόλεις εντός ∆ικτύου µας σε 

Πόλεις εντός ∆ικτύου µας. 

στ) Υπηρεσία παραδόσεως Σαββάτου 

ζ)   Υπηρεσία παραλαβής διακηρύξεων  

η)  Υπηρεσία κατάθεσης δικαιολογητικών διαγωνισµών  

 

Περαιτέρω παρέχεται η δυνατότητα βεβαιωµένης επίδοσης της αποστολής καθώς και 

ασφάλισης αυτών - αυτόµατης ασφάλισης βάσει των Γενικών Όρων Ανάληψης 

Μεταφοράς και ασφάλισης µέσω της συνεργαζόµενης µε τη «ΓΕΝΙΚΗ 

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ» ασφαλιστικής εταιρείας, βάσει της δηλούµενης από τον αποστολέα 

αξίας, µε επιβάρυνση 0,6% επί της δηλούµενης αξίας του αντικειµένου για 

προορισµούς εσωτερικού και 1% επί της δηλούµενης αξίας του αντικειµένου για 

προορισµούς εξωτερικού. 

Όλες οι υπηρεσίες της εταιρείας µας, που παρέχονται σε όλη τη χώρα, µε αναλυτική 

χρέωση καθεµίας από αυτές δηµοσιεύονται στον αναλυτικό τιµοκατάλογο που 

επισυνάπτεται στο Παράρτηµα Ι του παρόντος του οποίου αποτελεί αναπόσπαστο 

τµήµα ως αναφέρεται και κατωτέρω υπο στοιχ. κεφαλαίου 4 µε τίτλο “Χρέωση 

Παρεχόµενων Υπηρεσιών”.  

  

3.3. Παραλαβή και επίδοση ταχυδροµικών αντικειµένων ταχυµεταφορών  

 

Κατά την παραλαβή των ταχυδροµικών αντικειµένων από το χώρο του αποστολέα ή 

από το κατάστηµα σε περίπτωση που ο αποστολέας έχει επιλέξει να έρθει για να 

παραδώσει το αντικείµενο, η «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ» έχει την υποχρέωση να 

ενηµερώνει το χρήστη :  

α) για τις προδιαγραφές της υπηρεσίας που επιλέγει και πιο συγκεκριµένα για τη 

χρέωση, το χρόνο και τρόπο επίδοσης, β) για την ύπαρξη της ατοµικής σύµβασης την 

οποία και οφείλει να του παραδώσει,γ) ότι το ΣΥ.∆Ε.ΤΑ. δεν αποτελεί φορολογικό 

στοιχείο, δ) για τον τρόπο χορήγησης της απόδειξης ή του τιµολογίου παροχής 

υπηρεσιών σε φυσική ή ηλεκτρονική µορφή και βάσει των προϋποθέσεων που θέτει 

το Υπουργείο Οικονοµικών.  

Η «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ» : α) έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τον αποστολέα να 

ανοίξει µπροστά του το δέµα ή το φάκελο και να ελέγξει το περιεχόµενο αυτού. β) έχει 

το δικαίωµα να ζητήσει από τον αποστολέα έως δύο επίσηµα έγγραφα ταυτοποίησης 
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προσώπου (όπως ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωµα οδήγησης, στρατιωτική ταυτότητα, 

άδεια παραµονής) γ) πρέπει να αρνηθεί την αποστολή του ταχυδροµικού αντικειµένου 

σε περίπτωση που κρίνει ότι αυτό είναι επικίνδυνο για τη δηµόσια ασφάλεια και να 

ενηµερώσει ανάλογα τις αρµόδιες αρχές συµπεριλαµβανοµένης και της Ε.Ε.Τ.Τ.. δ) 

έχει την υποχρέωση επίδοσης του ταχυδροµικού αντικειµένου στη διεύθυνση του 

παραλήπτη στον ίδιο ή σε σύνοικο πρόσωπο, σε περίπτωση απουσίας του 

παραλήπτη. ε) οφείλει να καταγράφει στο ΣΥ.∆Ε.Τ.Α. ενδεχόµενες απαιτήσεις του 

αποστολέα για ειδικούς τρόπους επίδοσης (όπως ενδεικτικά η αυθηµερόν επίδοση ή η 

επίδοση σε διάστηµα συγκεκριµένων ωρών ή η επίδοση σε µη εργάσιµη ηµέρα). Η 

εταιρεία δεν αναλαµβάνει τη διεκπεραίωση αποστολών για τις οποίες ο αποστολέας ή 

ο παραλήπτης επιθυµούν να ανοιχθεί το ταχυδροµικό αντικείµενο προ της 

ολοκλήρωσης της διαδικασίας παράδοσης και προ της απόδοσης στην εταιρεία του 

ποσού της αντικαταβολής και των µεταφορικών σε περίπτωση χρέωσης παραλήπτη. 

Σε περίπτωση αποστολής µε αντικαταβολή, ο παραλήπτης υποχρεούται να 

παραλάβει αυτή και να καταβάλει το ποσό της αντικαταβολής και τα µεταφορικά σε 

περίπτωση χρέωσης παραλήπτη. Τυχόν επιφυλάξεις του µπορούν να εκφραστούν ως 

και κατωτέρω αναφέρονται.  

Ο χρήστης/αποστολέας: α) δηλώνει εάν το αντικείµενο είναι εύθραυστο ή εάν έχει 

ειδική αξία ή ειδικές απαιτήσεις µεταφοράς και η εταιρεία δύναται να ζητήσει την 

καταβολή πρόσθετων τελών. β) έχει τη δυνατότητα τηλεφωνικώς ή εγγράφως (π.χ. 

µέσω τηλεοµοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού µηνύµατος) και εντός χρονικού ορίου και 

διαδικασιών που ορίζονται από την επιχείρηση ταχυµεταφορών, να αλλάζει τη 

διεύθυνση επίδοσης του αντικειµένου, αναλαµβάνοντας τυχόν πρόσθετη χρέωση, σε 

περίπτωση διαφορετικής περιοχής εξυπηρέτησης, βάσει του τιµοκαταλόγου της 

επιχείρησης ταχυµεταφορών. γ) ενηµερώνεται για τα στοιχεία επίδοσης (ηµέρα και 

ώρα παράδοσης, ονοµατεπώνυµο ατόµου που παρέλαβε κ.τ.λ. από την ιστοσελίδα 

της επιχείρησης ή από εκπρόσωπο της εταιρείας µετά από σχετική ερώτηση του, 

µέσω τηλεφώνου, email, κ.τ.λ.)  

Ο χρήστης / παραλήπτης: α) έχει τη δυνατότητα να παραλάβει µε επιφύλαξη το 

ταχυδροµικό αντικείµενο, καταγράφοντάς τους σχετικούς λόγους της επιφύλαξης στο 

ΣΥ.∆Ε.ΤΑ. Ειδικώς, σε περιπτώσεις που η «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ» έχει εισάγει 

την ηλεκτρονική υπογραφή επιβεβαίωσης παραλαβής από τον παραλήπτη, θα πρέπει 

να µεριµνήσει, είτε για ηλεκτρονική καταγραφή της παραλαβής µε επιφύλαξη είτε για 

σχετική έγγραφη µνεία παραλαβής µε επιφύλαξη, ως περιγράφεται ανωτέρω, επί του 

έντυπου ΣΥ.∆Ε.ΤΑ. Η «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ» είναι υποχρεωµένη να ενηµερώσει 

σχετικά τον καταναλωτή/παραλήπτη που επιθυµεί να παραλάβει µε επιφύλαξη, και ο 
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υπάλληλος της επιχείρησης να διεκπεραιώσει το σχετικό αίτηµα, παρουσία του 

παραλήπτη. Η δήλωση επιφύλαξης µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε διάστηµα µιας (1) 

ηµέρας από την παραλαβή του ταχυδροµικού αντικειµένου από τον παραλήπτη. β) 

έχει τη δυνατότητα, τηλεφωνικώς ή εγγράφως (π.χ. µέσω τηλεοµοιοτυπίας ή 

ηλεκτρονικού µηνύµατος), και εντός χρονικού ορίου και διαδικασιών που ορίζονται 

από την εταιρεία να αλλάζει τη διεύθυνση επίδοσης του αντικειµένου αναλαµβάνοντας 

τυχόν πρόσθετη χρέωση, σε περίπτωση διαφορετικής περιοχής εξυπηρέτησης, βάσει 

του τιµοκαταλόγου της «ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗΣ».  

 

3.4. Χρόνος επίδοσης ταχυδροµικών αντικειµένων 

Συνήθης χρόνος επίδοσης των ταχυδροµικών αντικειµένων είναι η επόµενη εργάσιµη 

ηµέρα από την αποστολή.  

 

3.5. Παρακολούθηση και εντοπισµός ταχυδροµικών αντικειµένων  

Η εταιρεία τηρεί σύµφωνα µε το νόµο Ειδικό Σύστηµα Παρακολούθησης και 

Εντοπισµού των ταχυδροµικών αντικειµένων (Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α.2). Το σύστηµα αυτό 

λειτουργεί µε τη χρήση εξειδικευµένου λογισµικού, περιλαµβάνει δε και πληροφορίες 

που ενδεχοµένως έχουν ανταλλαγεί µεταξύ των υπεύθυνων για τη διακίνηση κάθε 

αποστολής καταστηµάτων. Στο Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α. αναφέρονται τα χαρακτηριστικά κάθε 

αποστολής και ειδικότερα : ο αριθµός του εκδοθέντος Συνοδευτικού ∆ελτίου 

Ταχυµεταφοράς, η ηµεροµηνία ανάθεσης της αποστολής και η ηµεροµηνία 

παράδοσης – παραλαβής της, όνοµα αποστολέα-παραλήπτη, το βάρος της, την 

υπηρεσία η οποία ζητήθηκε, ποιος είναι ο υπεύθυνος για την εξόφληση της αξίας του 

κοµίστρου (χρέωση αποστολέα ή παραλήπτη) και επίσης τα στάδια που µεσολαβούν 

από την ανάθεση της αποστολής µέχρι και την τελική παράδοσή της στον παραλήπτη 

της (πχ αναχώρηση από το κατάστηµα παραλαβής, άφιξη σε κέντρο διαλογής – 

κατανοµή σε κατάστηµα παράδοσης – αναχώρηση από κέντρο διαλογής- κατανοµή 

σε ταχυµεταφορέα, παράδοση και στοιχεία παραλήπτη ή αιτία µη παράδοσης. 

Η εταιρεία για την διακίνηση των αποστολών της χρησιµοποιεί ειδικές ηλεκτρονικές 

συσκευές blackberry οι οποίες µέσω δορυφορικής σύνδεσης ενηµερώνουν άµεσα το 

ως άνω ηλεκτρονικό σύστηµα της εταιρείας για την πορεία έκαστης αποστολής. 

Η πορεία και η παράδοση της αποστολής εµφαίνεται και στη σχετική ιστοσελίδα της 

εταιρείας www.taxydromiki.gr. Σε περίπτωση ζηµίας ή µη παράδοσης της 

αποστολής για τον οποιοδήποτε λόγο στη συγκεκριµένη ιστοσελίδα παραπέµπεται ο 

ενδιαφερόµενος (και µόνο αν αυτός είναι ο αποστολέας ή ο παραλήπτης της 

                                       
2
  Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α. Ειδικό σύστημα Παρακολούθησης και Εντοπισμού των Ταχυδρομικών Αντικειμένων.  
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αποστολής) προς επικοινωνία µε το αρµόδιο κατάστηµα προκειµένου να 

παρασχεθούν προς αυτόν λεπτοµέρειες σχετικά µε την αποστολή που τον ενδιαφέρει. 

Μέσω του ΕΣΠΕΤΑ επίσης παρακολουθείται η ορθή εκτέλεση των παρεχόµενων από 

την εταιρεία υπηρεσιών.  

 

 

4. ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

  

Η «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ» καταρτίζει κατάλογο των παρεχόµενων υπηρεσιών της 

µε αναλυτική χρέωση καθεµιάς απ’ αυτές. Οι χρήστες των υπηρεσιών της µπορούν να 

λάβουν γνώση του καταλόγου σε όλα τα καταστήµατα του δικτύου – σηµεία 

εξυπηρέτησης της επιχείρησης, µέσω του τηλεφωνικού κέντρου αλλά και στη σχετική 

ιστοσελίδα της εταιρείας. Ο κατάλογος αποτυπώνεται στο σχετικό Παράρτηµα Ι του 

ΧΥΚ και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του. Το ελάχιστο περιεχόµενο του 

τιµοκαταλόγου συµπεριλαµβάνει τα αναφερόµενα στο άρθρο 4 του Κώδικα 

∆εοντολογίας Παροχής Ταχυδροµικών Υπηρεσιών (Αρ. Απόφασης 687/328/5.4.2013 

– ΦΕΚ Τεύχος Β' αρ 1874/31.7.2013) 

 Η «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ» έχει τη δυνατότητα να αναµορφώνει ή αναπροσαρµόζει 

τις χρεώσεις της για κάθε παρεχόµενη υπηρεσία σύµφωνα µε τις ανάγκες της. Ο 

τιµοκατάλογος ανανεώνεται κατά διαστήµατα ώστε να ανταποκρίνεται στις αλλαγές 

των συνθηκών της αγοράς και των απαιτήσεων των καταναλωτών. Κάθε νέα 

ανάρτηση / δηµοσίευση τιµοκαταλόγου αναιρεί τους προηγούµενη, καθιστά δε την 

προηγούµενη ανίσχυρη για όσες υπηρεσίες αναλαµβάνονται µετά την νέα 

δηµοσιοποίηση και την ενηµέρωση των πελατών. Ο εκάστοτε ισχύων τιµοκατάλογος 

υπηρεσιών είναι αναρτηµένος, όχι µόνο στα καταστήµατα της εταιρείας, αλλά και στην 

ιστοσελίδα της εταιρείας www.taxydromiki.gr σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στον 

ανωτέρω Κώδικα ∆εοντολογίας Παροχής Ταχυδροµικών Υπηρεσιών, ενώ 

πληροφορίες σχετικά µε τις υπηρεσίες και τις αντίστοιχες χρεώσεις παρέχονται από 

την ανωτέρω ιστοσελίδα της εταιρείας, από το τηλεφωνικό της κέντρο, αλλά και από τα 

καταστήµατα του δικτύου της.     

 

 

 

5. ΜΗ ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ  
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Από την επιχείρηση δεν γίνονται αποδεκτά προς διακίνηση όσα αντικείµενα 

απαγορεύονται γενικά από την ισχύουσα νοµοθεσία, όσα αναφέρονται στην ατοµική 

σύµβαση, τα µη κατάλληλα συσκευασµένα, και σε περιπτώσεις άρνησης κατάθεσης 

επαρκών στοιχείων αποστολέα ή παραλήπτη. 

Η «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ»  δεν αναλαµβάνει την διεκπεραίωση και µεταφορά των 

εξής εγγράφων και αντικειµένων:  

Εύθραυστα αντικείµενα µη επαρκώς συσκευασµένα, Χρήµατα σε µετρητά, Συνάλλαγµα, 

Χρυσό σε ράβδους, Κοσµήµατα, Πολύτιµα Μέταλλα, Πολύτιµους Λίθους, Βιοµηχανικούς 

Άνθρακες και ∆ιαµάντια, Αρχαιότητες - Έργα Τέχνης - Προσωπική Αλληλογραφία, Λαχεία, 

Μετοχές, Οµόλογα, Αλλοιώσιµα Τρόφιµα, Γραµµατόσηµα, Φυτά, Ναρκωτικά, όπλα, ή 

µέρη Οπλισµού, Εκρηκτικά Είδη, Ζώα, Πορνογραφικό Υλικό, Περιουσιακά Στοιχεία, Αέρια 

, Εύφλεκτα υγρά, Εύφλεκτα στερεά, Οξειδωτικά, ∆ηλητήρια, Εντοµοκτόνα, βιολογικά 

δείγµατα, Ραδιενεργά, ∆ιαβρωτικά, Σπρέυ, η διεκπεραίωση των οποίων απαγορεύεται 

από το νόµο και γενικά υλικά τα οποία δεν δέχεται για διεκπεραίωση η ΙΑΤΑ και η 

εκάστοτε ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία.  

 

6. ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 

ΑΝΕΠΙ∆ΟΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ  

 

Στην περίπτωση που ταχυδροµικό αντικείµενο δεν κατέστη δυνατό να επιδοθεί στον 

παραλήπτη για οποιαδήποτε αιτία, ενηµερώνεται ο παραλήπτης µε έγγραφη ειδοποίηση, 

επιστρέφεται το αντικείµενο στο χώρο του υπευθύνου προς παράδοση της αποστολής 

καταστήµατος και προγραµµατίζεται δεύτερη ή και περισσότερες προσπάθειες επίδοσης 

κατόπιν συνεννόησης µε τον παραλήπτη ή/και τον αποστολέα  Ειδικότερα α) σε 

περίπτωση απουσίας του παραλήπτη, γίνεται έγγραφη ειδοποίηση προς τον παραλήπτη 

και επιστροφή του αντικειµένου σε χώρο της επιχείρησης β) προγραµµατίζεται 

τουλάχιστον δεύτερη προσπάθεια επίδοσης του αντικειµένου στον παραλήπτη. γ) γίνεται 

επικοινωνία  τηλεφωνικά ή µε οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο µέσω (fax/e-mail κλπ) µε τον 

αποστολέα ή τον παραλήπτη εφόσον αντιµετωπίζονται δυσκολίες στην επίδοση και έχουν 

δηλωθεί τα αντίστοιχα τηλέφωνα επικοινωνίας δ) σε περίπτωση µη δυνατότητας επίδοσης 

ή άρνησης του παραλήπτη να παραλάβει το ταχυδροµικό αντικείµενο, αυτό θα 

επιστρέφεται στον αποστολέα µε χρέωση όχι µεγαλύτερη του ποσού που καταβλήθηκε για 

την αποστολή του. Εφόσον τελικά δεν καταστεί δυνατή η επίδοση του αντικειµένου στον 

παραλήπτη για οποιαδήποτε αιτία, ακόµα και σε περίπτωση άρνησης του παραλήπτη να 

παραλάβει,  ενηµερώνεται ο αποστολέας άµεσα και η αποστολή επιστρέφεται σ’ αυτόν µε 
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δική του χρέωση, όχι µεγαλύτερη του ποσού που καταβλήθηκε για την αποστολή του, µε 

την επιφύλαξη της εταιρείας για οποιαδήποτε ζηµία της.  

Ανεπίδοτο θεωρείται ένα ταχυδροµικό αντικείµενο για το οποίο η επιχείρηση έχει 

εξαντλήσει κάθε δυνατή προσπάθεια επίδοσής του, βάσει των ανωτέρω, χωρίς 

αποτέλεσµα. 

Τα ανεπίδοτα ταχυδροµικά αντικείµενα φυλάσσονται από την επιχείρηση για χρονικό 

διάστηµα έξι (6) µηνών από την τελευταία αποτυχηµένη προσπάθεια επίδοσης του 

αντικειµένου. Η χρέωση για τη φύλαξη αυτών, η οποία γνωστοποιείται και στον 

αποστολέα και τον παραλήπτη, βαρύνει αυτούς εις ολόκληρον.  

Τα ταχυδροµικά αντικείµενα που δεν υπάγονται στην παραπάνω περίπτωση τα οποία 

δεν κατέστη δυνατό να επιδοθούν στον παραλήπτη ή να επιστραφούν στον 

αποστολέα θεωρούνται οριστικά ανεπίδοτα και θα ακολουθείται η διαδικασία δωρεάς 

τους σε κοινωφελή ή άλλα ιδρύµατα ή καταστροφής τους κατόπιν συντάξεως σχετικού 

πρακτικού καταστροφής και σύµφωνα µε τη διαδικασία που ακολουθεί η εταιρεία µετά 

από την πάροδο τουλάχιστον έξι (6) µηνών. Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται τα 

αντικείµενα που έχουν παρακρατηθεί επίσηµα ή έχει δηλωθεί εγγράφως από τον 

αποστολέα ότι η αξία τους είναι µείζονα των  100 €, οπότε αυτά παραδίδονται στην  

Ε.Ε.Τ.Τ..   

 

 

7. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Το ΣΥ.∆Ε.ΤΑ (P.O.D.) είναι το αποδεικτικό που εκδίδεται για µια έκαστη αποστολή και 

συνοδεύει αυτή, αποδεικνύει τη σύναψης της σύµβασης ταχυµεταφοράς και αποτελεί 

τεκµήριο της γνώσης και της αποδοχής των γενικών όρων ανάληψης µεταφοράς από 

τα εµπλεκόµενα µέρη (αποστολέα-παραλήπτη).  Το ΣΥ.∆Ε.ΤΑ., είναι η ατοµική 

σύµβαση στην οποία αναγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διακίνησής του κάθε 

ταχυδροµικού αντικειµένου, τα µη αποδεκτά αντικείµενα καθώς και τα αντικείµενα που 

απαγορεύεται η µεταφορά τους, το δικαίωµα της επιχείρησης να µην παραλαµβάνει 

προς διακίνηση αντικείµενα εφόσον ο αποστολέας αρνηθεί την επιθεώρηση τους από 

εκπρόσωπο της επιχείρησης, η δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης του ταχυδροµικού 

αντικειµένου από τον αποστολέα, και τα ποσά αυτής, οι αποζηµιώσεις για 

καθυστερήσεις, κλοπή, απώλεια και φθορά αντικειµένων και οι προθεσµίες εντός των 

οποίων µπορεί να τις διεκδικήσει ο χρήστης, κατ’ ελάχιστο σύµφωνα µε την Υπουργική 

Απόφαση ΥΑ 688/52/16.4.2013 – ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β' 1412/10.6.2013 οι περιπτώσεις 

κατά τις οποίες δεν ευθύνεται η ταχυδροµική επιχείρηση,  ο τρόπος διαχείρισης 
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ανεπίδοτων ταχυδροµικών αντικειµένων και η διαδικασία επίλυσης διαφορών µεταξύ 

επιχείρησης και χρήστη. Ειδικότερα οι γενικοί όροι ανάληψης µεταφοράς που 

αναγράφονται στο ΣΥ.∆Ε.ΤΑ είναι : 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ»  

ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΜΙΚΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΓΕΝΙΚΗ 

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ» 

 

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 
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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 
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, 
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απαιτείται η συνοδεία από τα κατά νόµο απαραίτητα δικαιολογητικά για την µεταφορά. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Η επιχείρηση παρέχει τη δυνατότητα υπογραφής ξεχωριστής σύµβασης σε 

περιπτώσεις οµαδικών αποστολών ή σε ειδικής φύσης πελάτες.   

Εφόσον αποστέλλονται ταχυδροµικά αντικείµενα µαζικώς βάσει σύµβασης είναι 

δυνατή η χρήση απλοποιηµένου ΣΥ.∆Ε.ΤΑ., το οποίο θα προσαρτάται σε κάθε ένα 

από τα αντικείµενα, και θα φέρει υποχρεωτικά τουλάχιστον το µοναδιαίο αριθµό 

αποστολής το διακριτικό τίτλο και το διακριτικό αναγνώρισης της Ταχυδροµικής 

Επιχείρησης. Αποδεικτικά στοιχεία παραλαβής και επίδοσης (υπογραφές) µπορούν να 

τηρούνται σε ηλεκτρονική ή έντυπη µορφή. Η «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ» διατηρεί τα 

ΣΥ.∆Ε.ΤΑ. σε ηλεκτρονική ή έντυπη µορφή για 6 µήνες από την ηµεροµηνία ανάληψης 

των αποστολών και από την ηµεροµηνία παράδοσής τους στους παραλήπτες τους. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 8 του Κώδικα ∆εοντολογίας 

Παροχής Ταχυδροµικών Υπηρεσιών (Αρ. Απόφασης 687/328/5.4.2013 – ΦΕΚ Τεύχος 

Β' αρ 1874/31.7.2013) 

 

 

8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

  

 

Η «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ», σε περίπτωση αποδεδειγµένης ευθύνης της και στις 

οριζόµενες από τον νόµο περιπτώσεις, καταβάλλει αποζηµίωση σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην Υπουργική Απόφαση ΥΑ 688/52/16.4.2013 – ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β' 

1412/10.6.2013 «Καθορισµός των περιπτώσεων που επιβάλλεται κατ’ αποκοπή 

αποζηµίωση για πληµµελή παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών» όπως ισχύει και 

ειδικότερα :  

1) για αποδεδειγµένη απώλεια/ολική κλοπή/ολική καταστροφή περιεχοµένου φακέλου 

µε µονοσήµαντα ορισµένο αριθµό αποστολής καταβάλλεται ελάχιστη αποζηµίωση 50 € 
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και µέγιστη αποζηµίωση 70 € και επιστροφή του ταχυδροµικού τέλους για τη 

συγκεκριµένη αποστολή 

2) για αποδεδειγµένη απώλεια/ολική κλοπή/ολική καταστροφή περιεχοµένου δέµατος 

µε µονοσήµαντα ορισµένο αριθµό αποστολής καταβάλλεται ελάχιστη αποζηµίωση 

100€ και µέγιστη αποζηµίωση 400 € και επιστροφή του ταχυδροµικού τέλους για τη 

συγκεκριµένη αποστολή  

3) για αποδεδειγµένη απώλεια/ολική κλοπή/ολική καταστροφή περιεχοµένου φακέλου 

ή δέµατος µε δηλωµένη αξία/ασφαλισµένου καταβάλλεται αποζηµίωση ίση µε το ποσό 

της δηλωθείσας αξίας και επιστρέφεται το καταβληθέν ταχυδροµικό τέλος για τη 

συγκεκριµένη αποστολή 

4) για αποδεδειγµένη µερική απώλεια/µερική κλοπή/µερική καταστροφή περιεχοµένου 

φακέλου µε µονοσήµαντα ορισµένο αριθµό αποστολής ή δέµατος καταβάλλεται 

αποζηµίωση ίση µε την πραγµατική αξία της απώλειας ή κλοπής ή καταστροφή µε την 

προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το ποσό της αποζηµίωσης για απώλεια ή ολική κλοπή 

ή ολική καταστροφή.  

5) για αποδεδειγµένη µερική απώλεια/µερική κλοπή/µερική καταστροφή περιεχοµένου 

φακέλου/δέµατος µε δηλωµένη αξία/ασφαλισµένου καταβάλλεται αποζηµίωση ίση µε 

την πραγµατική αξία της απώλειας ή κλοπής ή καταστροφής µε την προϋπόθεση ότι 

δεν  υπερβαίνει το ποσό της δηλωθείσας αξίας 

6) εάν ένα δέµα ή ταχυδροµικό αντικείµενο ταχυµεταφορών επιστραφεί και η αιτία της 

µη επίδοσή του είναι άγνωστη, ο αποστολέας δικαιούται επιστροφή των ταχυδροµικών 

εξόδων 

7) για αποδεδειγµένη καθυστέρηση επίδοσης ταχυδροµικών αντικειµένων πέραν του 

συµφωνηµένου χρόνου καταβάλλεται αποζηµίωση ίση µε 6 € για κάθε ήµερα 

καθυστέρησης και για την περίπτωση που η καθυστέρηση  υπερβαίνει το πενταπλάσιο 

του συµφωνηµένου χρόνου επίδοσης επιπλέον επιστροφή του καταβληθέντος 

ταχυδροµικού τέλους για τη συγκεκριµένη αποστολή µε την προϋπόθεση ότι το 

συνολικό ποσό της αποζηµίωσης δεν υπερβαίνει το ποσό τα 100 €. 

Η αποζηµίωση για ηθική βλάβη συµπεριλαµβάνεται στα προαναφερθέντα ποσά ενώ η 

συνεπαγόµενη απώλεια κέρδους δεν αποζηµιώνεται.  

Επίσης µπορεί να συµφωνηθεί µεγαλύτερο ποσό κατ' αποκοπή αποζηµίωσης µεταξύ 

της επιχείρησης και του χρήστη ταχυδροµικών υπηρεσιών. 

Σε πολλαπλή αποστολή όπου αποστέλλονται πολλά ταχυδροµικά αντικείµενα προς 

έναν παραλήπτη και που εµπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσεις, κάθε ταχυδροµικό 

αντικείµενο τυγχάνει διαφορετικής αντιµετώπισης και αποζηµιώνεται χωριστά. 
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Σε περίπτωση κλοπής, καταστροφής ή απώλειας µεταφεροµένων, η ευθύνη της 

«ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗΣ» περιορίζεται στα παραπάνω όρια που ορίζονται και 

πάντως όχι πάνω από τα ανώτατα κατά τα άνω όρια αποζηµίωσης 

Όλες οι αποστολές εσωτερικού και εξωτερικού είναι αυτόµατα ασφαλισµένες χωρίς 

επιβάρυνση του αποστολέα ή του παραλήπτη µέχρι του ποσού των 70 Ευρώ για τα 

έγγραφα και µέχρι του ποσού των 400 Ευρώ για τα λοιπά ταχυδροµικά αντικείµενα. 

Επιπλέον, ανάλογα µε την δηλούµενη από τον αποστολέα αξία του ταχυδροµικού 

αντικειµένου, κάθε ταχυδροµικό αντικείµενο µπορεί προαιρετικά να ασφαλίζεται, µέσω 

της ασφαλιστικής εταιρείας που συνεργάζεται η «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ» για ποσό 

µεγαλύτερο των 400 Ευρώ, µε επιβάρυνση του χρήστη ίση µε ποσοστό 0,6% επί της 

δηλούµενης αξίας του αντικειµένου για προορισµούς εσωτερικού. Για τις αποστολές 

εξωτερικού µε δηλωµένη αξία µεγαλύτερη από 400 € υπάρχει δυνατότητα ασφάλισης 

µε επιβάρυνση 1% επί της ασφαλιζόµενης αξίας και ελάχιστο ασφάλιστρο 10€. 

 

Τα ανωτέρω ισχύουν και για το περιεχόµενο αποστολής, για το οποίο δηλώθηκε µεν 

αξία του, αλλά παρέλειψε ο αποστολέας να το ασφαλίσει. Αξίωση για το πέραν των 

ανωτέρω ορίων ποσό, γεννάται µόνο για το περιεχόµενο της αποστολής έχει δηλωθεί 

η αξία του και ταυτόχρονα έχει ασφαλισθεί, το γεγονός της ασφάλισής του δε πρέπει 

να έχει περιέλθει σε γνώση της εταιρείας κατά την ανάληψη της αποστολής προς 

µεταφορά. 

Ο αποστολέας αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα παραπάνω ανώτατα ποσά αποζηµίωσης 

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.  

Σε περίπτωση καθυστέρησης επίδοσης της αποστολής (υπό την προϋπόθεση ότι η 

καθυστέρηση δεν οφείλεται σε ανωτέρω βία) η ευθύνη της εταιρείας ανέρχεται στα 

ανωτέρω οριζόµενα όρια. 

Οι αποζηµιώσεις των ανωτέρω περιπτώσεων καταβάλλονται στον αποστολέα ή αν 

αυτός παραιτηθεί των δικαιωµάτων του στον παραλήπτη του ταχυδροµικού 

αντικειµένου.  

Κάθε απαίτηση πρέπει να εγερθεί από τον δικαιούχο και να επιδοθεί εγγράφως στα 

κεντρικά γραφεία της «ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗΣ» ή στο πλησιέστερο πρακτορείο 

της µέσα σε έξι (6) µήνες από την ανάληψη  της αποστολής  

Όλα τα αντικείµενα που υπέστησαν καταστροφή περιέρχονται στην κατοχή της 

εταιρείας εντός 5 ηµερών από τη συµφωνία για την καταβολή της αποζηµίωσης ή αν 
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υπέστησαν µερική καταστροφή περιέρχεται στην κατοχή της εταιρείας εντός της 

ανωτέρω προθεσµίας το µέρος εκείνο της αποστολής η ζηµία του οποίου 

αποκαταστάθηκε. 

Η αποζηµίωση καταβάλλεται το αργότερο εντός περιόδου 5 εργασίµων ηµερών από την 

ηµεροµηνία έγκρισης καταβολής αποζηµίωσης.  

 

 

9. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ / ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

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. 

Η «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ»  δεν ευθύνεται σε όσες περιπτώσεις αναφέρονται στον νόµο 

και στην ατοµική σύµβαση, όταν παραδοθεί στον παραλήπτη το διακινούµενο 

ταχυδροµικό αντικείµενο, όταν δεν δηλωθεί από τον αποστολέα στην επιχείρηση το είδος, 

η φύση και η αξία του διακινούµενου ταχυδροµικού αντικειµένου, όταν το ταχυδροµικό 

αντικείµενο αντίκειται ή προσκρούει στις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας, όταν 

πρόκειται για ευπαθές είδος µε ή χωρίς γνώση της επιχείρησης Επίσης η εταιρεία δεν 

ευθύνεται αν ο αποστολέας δεν έχει µεριµνήσει για την καταλληλότητα συσκευασίας της 

αποστολής, την οποία ο ίδιος εγγυάται κατά την ανάθεση της αποστολής, απόδειξη δε για 

την εγγύηση αυτή αποτελεί το ΣΥ.∆Ε.ΤΑ. που εκδίδεται για την αποστολή αυτή. 
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Η όποια ευθύνη της εταιρείας παύει µε την παράδοσή της αποστολής στον παραλήπτη 

της.  

Επίσης η «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ» δεν ευθύνεται και στις εξής περιπτώσεις :  

• Ανωτέρα βία, όπως αυτή ορίζεται από την ισχύουσα νοµοθεσία, όπως ιδίως έκτακτα 

γεγονότα, που δεν οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις της επιχείρησης ή των 

συνεργατών ή προστηθέντων της, των οποίων οι συνέπειες επηρεάζουν αρνητικά τη 

λειτουργία της επιχείρησης. Κατά την διάρκεια οποιουδήποτε γεγονότος που εµπίπτει 

στον παρόντα όρο, η ταχυδροµική επιχείρηση θα λαµβάνει όλα τα πρόσφορα µέτρα, 

προκειµένου να συµµορφωθεί όσο το δυνατόν πληρέστερα µε τους όρους στο πλαίσιο 

του παρόντος. 

• Αποδεδειγµένες εγκληµατικές ενέργειες στις εγκαταστάσεις ή στα µεταφορικά µέσα, 

που έχουν σαν αποτέλεσµα την απώλεια, βλάβη ή καταστροφή ταχυδροµικών 

αντικειµένων στο πλαίσιο των όσων αναφέρονται και αµέσως ανωτέρω   

• Μη εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων από την πλευρά των χρηστών  

• Ενέργειες ή πράξεις που είναι αντίθετες µε τους νόµους του Κράτους. 

• Μη υλοποίηση της υποχρέωσης της εταιρείας µας εξαιτίας της υπαιτιότητας ή 

επιθυµίας του πελάτη. 

• Αποδεδειγµένα ανυπόστατου αιτήµατος. 

• Αποδεδειγµένη υπαιτιότητα του πελάτη ή τρίτου προσώπου. 

Επίσης η «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ» δεν ευθύνεται για ολική ή µερική καταστροφή 

ταχυδροµικού αντικειµένου στις  περιπτώσεις  του αρ. 2 της  ΥΑ 688/52/16.4.2013 – ΦΕΚ 

ΤΕΥΧΟΣ Β' 1412/10.6.2013 ήτοι σε περιπτώσεις  

• εκτάκτου ανάγκης τις οποίες η επιχείρηση δεν µπορούσε να προβλέψει ούτε να 

αποφύγει. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται το καταβληθέν ταχυδροµικό τέλος 

• αποδεδειγµένων εγκληµατικών ενεργειών στις εγκαταστάσεις και τα µεταφορικά µέσα 

που έχουν σαν αποτέλεσµα την απώλεια, βλάβη ή καταστροφή ταχυδροµικών 

αντικειµένων. Στις περιπτώσεις αυτές καταβάλλεται το καταβληθέν ταχυδροµικό τέλος 

• Λόγω της ιδιαίτερα ευπαθούς φύσης του περιεχοµένου του ταχυδροµικού αντικειµένου 

ή δέµατος όπως ιδίως τρόφιµα µε ηµεροµηνία λήξης και φάρµακα. 

• Αποδεδειγµένης αµέλειας του αποστολέα, όπως ιδίως ακατάλληλη συσκευασία, 

λανθασµένη περιγραφή του αντικειµένου και ελλιπή ή λανθασµένα στοιχεία του 

παραλήπτη.  

• Αποστολών των οποίων το περιεχόµενο εµπίπτει σε απαγόρευση διακίνησης ή 

κατοχής για τον αποστολές ή/και τον παραλήπτη.  

• Αποστολών το περιεχόµενο των οποίων κατάσχεται ή καταστρέφεται από τις αρµόδιες 

αρχές. 
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• Ο παραλήπτης δεν έχει ενδιαφερθεί για παραλαβή του ταχυδροµικού αντικειµένου για 

διάστηµα άνω των 6 µηνών.  

• Ο παραλήπτης παραλαµβάνει το αντικείµενο και εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών 

δεν έχει εκφράσει επιφύλαξη.  

Ο κατά τα άνω περιορισµός της αποζηµίωσης µε τη χορήγηση κατ' αποκοπή 

αποζηµίωσης καταλαµβάνει κάθε απαίτηση του χρήστη που απορρέει από την παροχή 

ταχυδροµικών υπηρεσιών είτε από σύµβαση είτε από αδικοπραξία και δεν ισχύει αν η 

παράβαση της συµβατικής υποχρέωσης ή η αδικοπραξία ανάγεται σε δόλο της εταιρείας  

ή των προσώπων που ενεργούν για λογαριασµό της. Η εταιρεία απαλλάσσεται σε κάθε 

περίπτωση από οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά µε πληµµελή εκπλήρωση ταχυδροµικών 

υπηρεσιών, εφόσον δεν έχει υποβληθεί από το χρήστη σχετική απαίτηση εντός έξι (6)  

µηνών από κατάρτιση της ταχυδροµικής σύµβασης. 

 

 

10. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 

 

Οι χρήστες µπορούν να συναλλάσσονται µε την επιχείρηση κάθε εργάσιµη µέρα, στις 

ώρες από 8 π.µ. µέχρι 8 µ.µ. Τυχόν αιτήµατα ή παράπονα των χρηστών υποβάλλονται 

στο κατάστηµα µε το οποίο συναλλάχθηκαν, το οποίο, θα επιλαµβάνεται του θέµατος 

καθώς και στα κεντρικά γραφεία της «ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗΣ», στα οποία πρέπει ο 

χρήστης να απευθυνθεί στο τηλεφωνικό κέντρο της έδρας της εταιρείας ή µε σχετική 

έγγραφη επιστολή του εντός 6 µηνών από την ανάληψη της αποστολής µέσω e-mail στην 

ιστοσελίδα της εταιρείας ή µέσω ταχυδροµείου ή φαξ. Η επιχείρηση, µέσω ανάλογα µε τη 

φύση του παραπόνου, άµεσα και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός είκοσι (20) 

εργασίµων ηµερών από τη λήψη του παραπόνου, είναι υποχρεωµένη να απαντήσει στον 

χρήστη. Η «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ» καταβάλει κάθε προσπάθεια και ό,τι είναι κατά 

περίπτωση δυνατόν ώστε να είναι προσιτή η πρόσβαση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες 

στα καταστήµατα της εταιρείας και η όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτησή τους µε κάθε 

µέσο. Επίσης το προσωπικό της «ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗΣ» και των καταστηµάτων 

του δικτύου της υποχρεούται στην τήρηση των επιταγών του Κώδικα ∆εοντολογίας 

(687/328/5.4.2013 – ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β' 1874/31.7.2013) 

 

 

11. ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ  
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11.1. Φιλικός ∆ιακανονισµός  

Οι διαφορές που µπορεί να αναφύονται ανάµεσα στους χρήστες και στην ««ΓΕΝΙΚΗ 

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ»», µπορούν να επιλύονται σε πρώτο στάδιο µέσω φιλικού 

∆ιακανονισµού: Έγγραφη επικοινωνία του χρήστη µε την επιχείρηση προκειµένου να 

επιτευχθεί επίλυση της διαφοράς µεταξύ των δύο µερών, εντός των προβλεποµένων στον 

ΧΥΚ ή και µε την σύµφωνη γνώµη των µερών. 

 

11.2. Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών  

Οι διαφορές που µπορεί να αναφύονται ανάµεσα στους χρήστες και στην ««ΓΕΝΙΚΗ 

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ»», µπορούν να επιλύονται σε επόµενο στάδιο και από την Επιτροπή 

Επίλυσης ∆ιαφορών. Η επιτροπή συγκροτείται από τρία (3) άτοµα που ανήκουν στο 

προσωπικό της Επιχείρησης και από έναν (1) εκπρόσωπο των χρηστών και λειτουργεί 

όπως ορίζεται στην ισχύουσα νοµοθεσία.  

Κατόπιν σχετικού εγγράφου αιτήµατος του χρήστη η εταιρεία συγκροτεί την Επιτροπή 

Επίλυσης ∆ιαφορών, η οποία αποτελείται από µέλη της επιχείρησης και εκπρόσωπο των 

καταναλωτών, ενώ στις συνεδριάσεις µπορεί να παρίσταται ή να εκπροσωπείται από 

ειδικά εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο ο χρήστης.  

Η εταιρεία ενηµερώνει τον χρήστη για τον τόπο και το χρόνο των συνεδριάσεων της 

Επιτροπής και για το δικαίωµά του να υποβάλει γραπτό υπόµνηµά του σε περίπτωση που 

κωλύεται να παραστεί.  

Η διαφορά καταβάλλεται προσπάθεια να επιλύεται εντός είκοσι (20) εργασίµων ηµερών 

από την υποβολή του σχετικού αιτήµατος ή σαράντα (40) εργασίµων ηµερών εφόσον 

απαιτηθούν πρόσθετα στοιχεία. 

Οι χρήστες ταχυδροµικών υπηρεσιών, εφόσον το επιθυµούν µπορούν να ασκήσουν τα 

δικαιώµατά τους, εντός χρονικής περιόδου 6 µηνών από την κατάθεση του 

αποστελλόµενου αντικειµένου. 

 

12. ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Η «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ» συµµορφώνεται πλήρως προς τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από το νόµο, από τον Κώδικα ∆εοντολογίας Παροχής Ταχυδροµικών 

Υπηρεσιών (Αρ. Απόφασης 687/328/5.4.2013 – ΦΕΚ Τεύχος Β' αρ 1874/31.7.2013) µε τις 

εκάστοτε διατάξεις των Κανονισµών Γενικών Αδειών Παροχής Ταχυδροµικών Υπηρεσιών 

και του Ν.4053/2012, και οποιαδήποτε άλλη πράξη τους τροποποιεί, τους συµπληρώνει ή 

τους αντικαθιστά σε σχέση µε την παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών καθώς και µε άλλους 

όρους που ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και 
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∆ικτύων, η Ε.Ε.Τ.Τ. ή άλλη δηµόσια Αρχή, δύναται να επιβάλλει κάθε φορά, σύµφωνα µε 

τις κείµενες διατάξεις, ιδίως σχετικά µε τη συµµόρφωση σύµφωνα µε τις βασικές 

υποχρεώσεις βάσει του άρθρου 13 του Ν. 4053/2012.  

 

 

 

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 
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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 
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 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


