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ΓΔΝΙΚΑ
Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔ ΔΛΣΑ Α.Δ. θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «EΛΣΑ COURIER», ζηα
πιαίζηα παξνρήο ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο πξνο ηνπο πειάηεο - θαηαλαισηέο ησλ ππεξεζηψλ ηεο θαη κε
πξσηαξρηθφ ζηφρν ηε ζσζηή ξχζκηζε ησλ ζρέζεψλ ηεο κε απηνχο, ηεξεί ηνλ παξφληα ΥΑΡΣΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΖ (Υ.Τ.Κ.).
Ο Υ.Τ.Κ., εθηφο απφ ηε βαζηθή θαη ππεχζπλε ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο πνπ
πξνζθέξνληαη απφ ηελ Δηαηξεία πξνο ηνπο πειάηεο ηεο, θαζνξίδεη θαη ηηο αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο
πξνο απηνχο, έηζη ψζηε θάζε πειάηεο λα κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα ειέγρεη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ζ’
απηφλ ππεξεζηψλ, ηελ αμηνπηζηία ηεο Δηαηξείαο θαη ηέινο λα δηεθδηθεί, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ επζχλεηαη ε
Δηαηξεία, ηελ πξνβιεπφκελε απνδεκίσζε.
Ζ ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔ ΔΛΣΑ Α.Δ., σο ζπγαηξηθή ηνπ ΔΛΣΑ, εγγπάηαη θαη δηαζθαιίδεη, θαηά ηνλ θαιχηεξν θαη
δπλαηφ ηξφπν, ην απφξξεην ηεο αιιεινγξαθίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο θαη ησλ Νφκσλ ηνπ
Διιεληθνχ Κξάηνπο θαη παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηεο κε ηελ απαηηνχκελε θαηά πεξίπησζε ερεκχζεηα γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ πειαηψλ ηεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ έρεη ζεζπίζεη θαη εθαξκφδεη Πνιηηηθή
Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ (ΠΓΑΣΤ), ε ηήξεζε ηεο νπνίαο ειέγρεηαη απφ ηελ
αξκφδηα Αξρή.
Ζ δηαξθήο βειηίσζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ηεο Δηαηξείαο πξνο ηνπο πειάηεο ηεο, απνηειεί κφληκε θαη
θαζεκεξηλή θξνληίδα ηεο, έηζη ψζηε ζην παξφλ αιιά θαη ζην κέιινλ, λα είλαη εκθαλήο ε παξνπζία ηεο ζε
νιφθιεξε ηελ Διιάδα θαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο δσήο ηεο ρψξαο.
A

ΥΑΡΑΚΣΖΡΙΣΙΚΑ ΣΖ ΔΣΑΙΡ EΙΑ ΣΑΥΤΜΔΣ ΑΦΟΡΔ ΔΛΣΑ Α.Δ.

Ννκηθή κνξθή – θνπφο:
Με ηνλ Ν.2668/98 «Οξγάλσζε ηνπ Σνκέα Παξνρήο Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
πξνβιέθζεθε ε δπλαηφηεηα ίδξπζεο απφ ηνλ ΔΛΣΑ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ, ηφζν ζηνλ ηνκέα ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ, φζν θαη ζηνλ ηνκέα ησλ ηαρπκεηαθνξψλ.
ην πιαίζην απηφ, ηδξχζεθε ην 2000 ε ζπγαηξηθή εηαηξεία ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔ ΔΛΣΑ Α.Δ., βάζεη απφθαζεο ηεο
Γηνίθεζεο ηνπ ΔΛΣΑ, ε νπνία ιεηηνπξγεί σο Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ θαη είλαη θαηά 99,9% ζπγαηξηθή
εηαηξεία ηνπ ΔΛΣΑ, κε ηε κνξθή ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο ζηα πιαίζηα ηνπ Ν. 2190/1920.
θνπφο ηεο Δηαηξείαο ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔ ΔΛΣΑ ΑΔ, φπσο νξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο, είλαη:
Α.
Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ηαρπκεηαθνξψλ.
Β.
Ζ παξνρή ππεξεζηψλ εκπνξηθψλ δεκάησλ θαζψο θαη ν εθηεισληζκφο εκπνξεπκάησλ.
Γ.
Ζ παξνρή ππεξεζηψλ αιπζίδαο εθνδηαζκνχ (logistics) πιηθψλ αγαζψλ θαζψο θαη ε ηππνπνίεζε –
ζπζθεπαζία αληηθεηκέλσλ.
Γ.
Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ζηνλ ρψξν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (e-Commerce) ζε
ζπλδπαζκφ κε ηηο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο ππεξεζίεο.
Δ.
Ζ δηεμαγσγή κεηαθνξψλ πάζεο θχζεσο θαη δηά παληφο κέζνπ.
Σ.
Ζ δηελέξγεηα εηζπξάμεσλ, σο αληίηηκνπ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ επηηεδεπκαηηψλ.
Ε.
Ζ πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη εκπνξεπκάησλ ηξίησλ ή ηδηνπαξαγψκελσλ.
Ζ.
Ζ παξνρή παληφο είδνπο ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ.
Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο, ε Δηαηξεία κπνξεί λα:
α.
πλεξγάδεηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κε νκνεηδείο επηρεηξήζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ.
β.
Αλαιακβάλεη θαη εθηειεί θάζε εκπνξηθή ή άιιε δξαζηεξηφηεηα θαζψο θαη θάζε δηθαηνπξαμία ή πξάμε,
ζπλδεφκελε άκεζα ή έκκεζα κε ηνλ ζθνπφ ηεο.
γ.
Ηδξχεη ζπγαηξηθέο εηαηξίεο, ππνθαηαζηήκαηα θαη πξαθηνξεία ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ, ή λα
κεηέρεη ζε εηαηξείεο ή θνηλνπξαμίεο πνπ έρνπλ ζθνπνχο φκνηνπο ή ζπλαθείο κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ.
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δ.

Ηδξχεη, δηαρεηξίδεηαη ή ζπκκεηέρεη ζε εηαηξίεο ή θνηλνπξαμίεο δηαρεηξίζεσο ραξηνθπιαθίνπ ή
ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ επξχηεξν ηνκέα
δξάζεο ηεο Δηαηξείαο.
ε.
πλάπηεη δάλεηα ή παξέρεη εγγπήζεηο ή αλαιακβάλεη ππνρξεψζεηο ή εθδίδεη ζπλαιιαγκαηηθέο,
γξακκάηηα ζε δηαηαγή, επηηαγέο, νκφινγα ή νκνινγίεο ή άιια αμηφγξαθα ή ηίηινπο γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δηαηξείαο.
ζη.
πλάπηεη θάζε είδνπο ζπκβάζεηο, ζπκπξάηηεη ή ζπλεξγάδεηαη κε εκεδαπά ή αιινδαπά θπζηθά
πξφζσπα ή λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, θεξδνζθνπηθνχ ή κε ραξαθηήξα, κε ελψζεηο
πξνζψπσλ, κε θξαηηθνχο ή κε θνξείο θαη νξγαλψζεηο.
δ.
Παξέρεη πηζηψζεηο ή δάλεηα ή εγγπήζεηο πξνο ηξίηνπο θαη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηεο θαζψο θαη ζπζηήλεη
εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο επί θηλεηψλ ή αθηλήησλ ηξίησλ ή απνδέρεηαη πξνζσπηθέο εγγπήζεηο γηα ηελ αζθάιεηα
ησλ απαηηήζεσλ ηεο Δηαηξείαο εθ ησλ αλσηέξσ ζπλαιιαγψλ.
ηνηρεία ηεο Δηαηξείαο:
Ζ Δηαηξεία εδξεχεη ζηελ Αζήλα, επί ησλ νδψλ Λεσθφξνπ Βνπιηαγκέλεο115-117 & Ζιία Ζιηνχ.
Γηα ηελ θαιχηεξε θαη ηαρχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηεο, δηαζέηεη έλα ζχγρξνλν ηειεθσληθφ θέληξν, κε ηνλ
πεληαςήθην αξηζκφ 11 120, απφ ζηαζεξφ ή θηλεηφ ηειέθσλν, κε αζηηθή ρξέσζε γηα φιε ηελ Διιάδα. Δπίζεο
δηαζέηεη ηελ ελεκεξσκέλε, ρξεζηηθή ηζηνζειίδα www.elta-courier.gr, κέζσ ηεο νπνίαο ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ
κπνξεί λα ελεκεξσζεί γηα ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, ηηο ρξεψζεηο, ηα θαηαζηήκαηα αιιά θαη λα
επηθνηλσλήζεη κε ηελ Δηαηξεία κέζσ ηνπ εηδηθνχ πεδίνπ επηθνηλσλίαο ή απνζηέιινληαο ειεθηξνληθφ κήλπκα ζηε
δηεχζπλζε info@elta-courier.gr.
Δίλαη εγγεγξακκέλε ζην Μεηξψν ησλ Σαρπδξνκηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη
Σαρπδξνκείσλ θαη είλαη θάηνρνο ηεο κε αξηζκφ ΔΔΣΣ – Α.Μ. 01-200 Δζληθήο Γεληθήο Άδεηαο Σαρπδξνκηθψλ
Τπεξεζηψλ. Δπίζεο είλαη εγγεγξακκέλε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ (Μ.Α.Δ) κε αξηζκφ 46170/01/B/00/334
θαη ε δηάξθεηά ηεο νξίδεηαη ζε 50 έηε, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ θαηαρψξεζή ηεο ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ
Δηαηξεηψλ. Έρεη ηνλ ΑΦΜ 099759170, Γ.Ο.Τ. ΦΑΔΔ Αζελψλ, ελψ παξάιιεια είλαη κέινο ηνπ Δκπνξηθνχ θαη
Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ κε Α.Μ. 188 720.
Ζ Δηαηξεία, δίλνληαο έκθαζε ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο, έρεη πηζηνπνηήζεη ηηο ππεξεζίεο ηαρπκεηαθνξψλ
εγγξάθσλ θαη αληηθεηκέλσλ ζηα Κέληξα Γηαινγήο/Παξαιαβήο/Δπίδνζεο, ζηηο ππεξεζίεο «Απζεκεξφλ» θαη ηα
ζπλεξγαδφκελα Πξαθηνξεία, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 9001:2008. Δλδεηθηηθέο ηεο δέζκεπζεο ηεο Δηαηξείαο
ζηελ θαηεχζπλζε ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο, κέζσ θαηλνηνκηψλ θαη δηαξθνχο
εθζπγρξνληζκνχ, είλαη νη δηαθξίζεηο πνπ έρεη ιάβεη, φπσο ηα δηεζλή βξαβεία πνηφηεηαο γηα ην πξντφλ εμσηεξηθνχ
EMS θαη ην βξαβείν e-volution γηα ηελ ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε κε ςεθηαθή ππνγξαθή.
ήκεξα νη παξερφκελεο πξνο ηνπο πειάηεο ππεξεζίεο πξνζθέξνληαη απφ έλα επξχηαην παλειιαδηθφ δίθηπν
κέζσ
απηφλνκσλ Καηαζηεκάησλ Σαρπκεηαθνξψλ
ζπλεξγαδφκελσλ πξαθηνξείσλ
ηαρπδξνκηθψλ θαηαζηεκάησλ
Σν απηφλνκν δίθηπν ηεο Δηαηξείαο απνηειείηαη απφ 20 Καηαζηήκαηα Σαρπκεηαθνξψλ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 13
ιεηηνπξγνχλ σο Κέληξα Γηαινγήο, θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ζηφιν πεξίπνπ 200 δηθχθισλ θαη 140 θνξηεγψλ
νρεκάησλ, ζχγρξνλεο αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο, ελψ, παξάιιεια, έρνπλ αλαπηπρζεί θαη ιεηηνπξγνχλ ππφ
ηελ εηαηξηθή επσλπκία ηεο Δηαηξείαο πεξηζζφηεξα απφ 125 Πξαθηνξεία Παξνρήο Τπεξεζηψλ Σαρπκεηαθνξψλ.
Σν ζπλνιηθφ δίθηπν θαηαζηεκάησλ ηεο Δηαηξείαο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I) θαη ηα αληίζηνηρα ηειέθσλα επηθνηλσλίαο
είλαη εχθνια πξνζβάζηκν ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ θαη βξίζθεηαη:
 αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο www.elta-courier.gr → Δίκτςο Καταστημάτων,
 ζε φια ηα ζεκεία ηνπ δηθηχνπ εμππεξέηεζεο ηεο Δηαηξείαο,
 ζην ηειεθσληθφ θέληξν, ζηνλ αξηζκφ 11120.
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ηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο βξίζθνληαη επίζεο δηαζέζηκεο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη ζηνηρεία θαη
πιεξνθνξίεο ησλ ηειεπηαίσλ εηαηξηθψλ ρξήζεσλ.
Ζ δηαθίλεζε ησλ αληηθεηκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ πθηζηάκελσλ Κέληξσλ Γηαινγήο θαη ηνπ δηθηχνπ
δηαβηβάζεσλ ηεο Δηαηξείαο, πνπ ππνζηεξίδεηαη κε ηε ρξήζε ρεξζαίσλ, αεξνπνξηθψλ θαη αθηνπιντθψλ κέζσλ. Ζ
ζπλεξγαζία κε ηε κεηξηθή Δηαηξεία ΔΛΣΑ ΑΔ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπ επξχηαηνπ δηθηχνπ ησλ ΔΛΣΑ,
πξνζδίδνληαο επειημία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο.
Οξγαλσηηθή Γνκή:
Ωο Αλψλπκε Δηαηξεία, ε ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔ ΔΛΣΑ Α.Δ., έρεη Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην νπνίν είλαη αξκφδην λα
απνθαζίδεη γηα ηα βαζηθά ζέκαηα ζηξαηεγηθήο ηεο Δηαηξείαο θαη Γηεπζχλνληα χκβνπιν, ν νπνίνο είλαη
αξκφδηνο λα απνθαζίδεη γηα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην νπνίν απνηειείηαη απφ 5 κέιε, απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν φξγαλν ιήςεο
απνθάζεσλ θαη έρεη ζαλ αξκνδηφηεηα, κεηαμχ ησλ άιισλ, ηελ έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ησλ επελδπηηθψλ
πξνγξακκάησλ θαη ησλ πξνκεζεηψλ, θαζψο θαη ησλ επηρεηξεζηαθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ.
Ζ δνκή ηεο Δηαηξείαο απνηειείηαη απφ έμη Γηεπζχλζεηο, νη νπνίεο απαξηίδνπλ ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία (Έδξα) ηεο
Δηαηξείαο, ήηνη:
Γ/λζε Λεηηνπξγίαο
Γ/λζε Πσιήζεσλ
Οηθνλνκηθή Γ/λζε
Γ/λζε Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο
Γ/λζε Πνηφηεηαο & Οξγάλσζεο
Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο
Οη Γηεπζχλζεηο απηέο έρνπλ δνκεζεί έηζη ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη λα
αληαπνθξίλνληαη απνηειεζκαηηθά ζηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ θαη ηεο αγνξάο. Σα θαζήθνληα πνπ έρνπλ
αλαηεζεί ζε θάζε κνλάδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ ηεο Δηαηξείαο, ην ζρεδηαζκφ, ηελ
αλάπηπμε θαη ηελ νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο θαη ησλ πσιήζεσλ, ηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη
ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη ηνλ πνηνηηθφ ηεο έιεγρν θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ
ππεξεζηψλ ηεο. Δπίζεο είλαη επηθνξηηζκέλεο κε ην έξγν ηεο νξγάλσζεο, ηνπ ζπληνληζκνχ, ηεο θαζνδήγεζεο θαη
ηνπ ειέγρνπ ησλ Τπεξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ, ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.
Ζ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο Δηαηξείαο, ζηνηρείν πνπ απνηειεί αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα, ζηεξίδεηαη ζε
εηδηθά θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ, κε επξεία εκπεηξία φινπ ηνπ θάζκαηνο ηνπ ηαρπδξνκηθνχ έξγνπ. Όζνλ αθνξά
ζηηο ζπλζήθεο απαζρφιεζεο θαη ην θαζεζηψο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ εξγαδφκελσλ, ε ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔ
ΔΛΣΑ ΑΔ εθαξκφδεη πιήξσο θαη αλεμαίξεηα ηελ θείκελε εξγαηηθή λνκνζεζία, ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο
θαη ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην.
B

ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΙΔ

1. Τπεξεζίεο ηαρπκεηαθνξώλ εζωηεξηθνύ ΠΟΡΣΑ-ΠΟΡΣΑ
Ζ Δηαηξεία παξέρεη ππεξεζίεο επείγνπζαο κεηαθνξάο εγγξάθσλ, εληχπσλ θαη εκπνξεπκάησλ ζε φιε ηελ
Διιάδα, ζε ζπλδπαζκφ κε εηδηθέο πξφζζεηεο ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε. Γηα ηα
αληηθείκελα ηαρπκεηαθνξψλ εζσηεξηθνχ, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα αζθάιηζεο αληηθεηκέλνπ ζην πνζφ ηεο
δεισκέλεο αμίαο ηνπ απφ ηνλ απνζηνιέα θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 15.000 Δπξψ
Ζ βαζηθή δηάθξηζε γηα ηηο ππεξεζίεο ηαρπκεηαθνξώλ εζωηεξηθνύ είλαη :
Δληόο Πόιεο γηα επίδνζε ηελ επόκελε εκέξα
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 Πφξηα - Πφξηα
Παξαιαβή απφ ηε δηεχζπλζε ηνπ απνζηνιέα θαη επίδνζε ζηε δηεχζπλζε ηνπ παξαιήπηε
 Θπξίδα – Πφξηα
Καηάζεζε ζε ζπξίδα Καηαζηήκαηνο Σαρπκεηαθνξψλ / ζπλεξγαδφκελνπ Πξαθηνξείνπ / θαηαζηήκαηνο
ΔΛΣΑ θαη επίδνζε ζηε δηεχζπλζε ηνπ παξαιήπηε
 Πφξηα – Θπξίδα
Παξαιαβή απφ ηε δηεχζπλζε ηνπ απνζηνιέα θαη επίδνζε ζηε ζπξίδα επηινγήο ηνπ απνζηνιέα (θαη/ηνο
Σαρ/ξψλ / Πξαθηνξείνπ Σαρ/ξψλ / θαη/ηνο ΔΛΣΑ)
 Θπξίδα – Θπξίδα
Καηάζεζε ζε ζπξίδα Καηαζηήκαηνο Σαρπκεηαθνξψλ / ζπλεξγαδφκελνπ Πξαθηνξείνπ / θαηαζηήκαηνο
ΔΛΣΑ θαη επίδνζε ζηε ζπξίδα επηινγήο ηνπ απνζηνιέα
Δπίδνζε απζεκεξόλ ζε 3 - 5 ώξεο
 Δληφο Πφιεο θαη
 Γηα ηηο πφιεηο φπνπ έρεη απηφλνκε παξνπζία ε Δηαηξεία
 Απφ Πφιε ζε Πφιε, κε πξνεγνχκελε ζπλελλφεζε
Πόιε-Πόιε γηα επίδνζε ηελ επόκελε εκέξα πξνο δηάθνξεο πόιεηο ηεο ρώξαο
 Πφξηα – Πφξηα
Παξαιαβή απφ ηε δηεχζπλζε ηνπ απνζηνιέα θαη επίδνζε ζηε δηεχζπλζε ηνπ παξαιήπηε
 Θπξίδα – Πφξηα
Καηάζεζε ζε ζπξίδα Καηαζηήκαηνο Σαρπκεηαθνξψλ / ζπλεξγαδφκελνπ Πξαθηνξείνπ / θαηαζηήκαηνο
ΔΛΣΑ θαη επίδνζε ζηε δηεχζπλζε ηνπ παξαιήπηε
 Πφξηα – Θπξίδα
Παξαιαβή απφ ηε δηεχζπλζε ηνπ απνζηνιέα θαη επίδνζε ζηε ζπξίδα επηινγήο ηνπ απνζηνιέα (θαη/ηνο
Σαρ/ξψλ / Πξαθηνξείνπ Σαρ/ξψλ / θαη/ηνο ΔΛΣΑ)
 Θπξίδα – Θπξίδα
Καηάζεζε ζε ζπξίδα Καηαζηήκαηνο Σαρπκεηαθνξψλ / ζπλεξγαδφκελνπ Πξαθηνξείνπ / θαηαζηήκαηνο
ΔΛΣΑ θαη επίδνζε ζηε ζπξίδα επηινγήο ηνπ απνζηνιέα.
ηφρνο ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ ππεξεζία Πφιε-Πφιε είλαη ε επίδνζε ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ
θαηάζεζε, πνπ επηηπγράλεηαη θαηά θαλφλα απφ Αηηηθή πξνο ζηηο κεγαιχηεξεο πφιεηο ηεο ρψξαο, ζηα δε άιια
ζεκεία νη ρξφλνη επίδνζεο αληηθεηκέλσλ αλέξρνληαη από κηα έωο ηξεηο εκέξεο. Οη ρξφλνη επίδνζεο εμαξηψληαη
άκεζα απφ ηελ ψξα παξαιαβήο ηνπ αληηθεηκέλνπ απφ ηνλ πειάηε, θαζψο επίζεο θαη ηηο επηθξαηνχζεο
ζπγθνηλσληαθέο ζπλζήθεο. Ζ επίδνζε ησλ αληηθεηκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζηε δηεχζπλζε θαη φρη απαξαίηεηα
ζηνλ ίδην ηνλ παξαιήπηε.
εκεηψλεηαη φηη ε ρξέωζε γηα ηελ επαξρία είλαη εληαία θαη δελ πξνβιέπεηαη επηπιένλ θφζηνο γηα δπζπξφζηηεο
θαη απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο.
1.1. Δηδηθέο πξόζζεηεο ππεξεζίεο
α) Δπίδνζε ζε Πξνθαζνξηζκέλε Ώξα,
ζε επηιεγκέλνπο πξννξηζκνχο.
β) Δπίδνζε κε Δηδηθή Γηαρείξηζε
απφδεημε παξαιαβήο θαη επηζηξνθή Γειηίνπ Απνζηνιήο
γ) Απνζηνιή κε Αληηθαηαβνιή κε ηαρπδξνκηθή / ηξαπεδηθή επηηαγή ή θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθό
ινγαξηαζκό.
(Αληηθαηαβνιή: Δπίδνζε αληηθεηκέλνπ κε ηαπηφρξνλε είζπξαμε ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ ηηκήκαηνο γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ θαη απφδνζε ησλ ρξεκάησλ ζε απηφλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ
ηελ επίδνζε ηνπ αληηθεηκέλνπ.)
δ) Αλακνλή Γηαλνκέα
αλαινγηθή ρξέσζε γηα θάζε 10 ιεπηά κεηά ηα 10 πξψηα
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ε)

Δπίδνζε άββαην
ζε επηιεγκέλα ζεκεία ηνπ Γηθηχνπ
ζη) Παξαιαβή άββαην
ζε επηιεγκέλα ζεκεία ηνπ Γηθηχνπ
δ) Δληνιή Παξαιαβήο
ιήςε αξηζκνχ πξσηνθφιινπ ή λέα παξαιαβή θιπ
ε) Δθ λένπ Δπίδνζε
δπλαηφηεηα θαη 3εο επίδνζεο εθφζνλ έρνπλ πξνεγεζεί άπξαθηεο άιιεο δχν απφπεηξεο επίδνζεο
ζ) Αλαδηαβίβαζε
εθηφο απφ ηελ Τπεξεζία Δληφο Πφιεο φπνπ παξέρεηαη δσξεάλ
η) Γειωκέλε Αμία
Γηα απνζηνιέο αληηθεηκέλσλ κεγάιεο αμίαο θαη γηα απμεκέλε επζχλε ηεο Δηαηξείαο, ζε πεξίπησζε
βιάβεο ή απψιεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, ε Δηαηξεία δίδεη ζηνλ απνζηνιέα ηε δπλαηφηεηα
αζθάιηζεο θαη πξνζθέξεη ηελ ππεξεζία «Γεισκέλεο Αμίαο», έλαληη θαηαβνιήο πάγηνπ ηέινπο 4,20€
πιένλ ΦΠΑ θαη αλαινγηθήο ρξέσζεο επί ηνπ πνζνχ ηεο δεισκέλεο αμίαο. Σν αλψηαην φξην γηα ηα
εκπνξεχκαηα νξίδεηαη ζε 15.000 Δπξψ αλά αληηθείκελν, ελψ γηα ηα έγγξαθα νξίδεηαη ζε 734 Δπξψ αλά
αληηθείκελν. Σν αθξηβέο χςνο ηεο δεισκέλεο αμίαο θαζνξίδεηαη πάληα απφ ηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπ
απνζηειιφκελνπ αληηθεηκέλνπ, ην νπνίν ν απνζηνιέαο ππνρξενχηαη λα πεξηγξάςεη κε αθξίβεηα θαη
πιεξφηεηα. Δπίζεο ε Δηαηξία δηθαηνχηαη, αιιά δελ ππνρξενχηαη, λα ειέγμεη ην πεξηερφκελν ηνπ
αληηθεηκέλνπ πνπ αλαιακβάλεη λα δηεθπεξαηψζεη σο δεισκέλεο αμίαο, θαζψο θαη ηελ αιήζεηα φζσλ
δειψζεθαλ απφ ηνλ απνζηνιέα.
θ) Δπηζηξνθή (αλεπίδνηνπ) θαθέινπ
ι) Απνζηνιή Γεκάηωλ Απζεκεξόλ κε απαίηεζε ρξήζεο απηνθηλήηνπ
Οη ρξεψζεηο γηα ηελ παξνρή ησλ πξφζζεησλ ππεξεζηψλ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ ηηκνθαηάινγν ηεο
Δηαηξείαο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V).
Οη Όξνη Παξνρήο Τπεξεζηψλ Σαρπκεηαθνξψλ Δζσηεξηθνχ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II) αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά ζην
νπηζζφθπιιν ηνπ πλνδεπηηθνχ Γειηίνπ Σαρπκεηαθνξάο (Τ.ΓΔ.ΣΑ.) εζσηεξηθνχ, ελψ ην πιήξεο θείκελφ ηνπο
βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζην site ηεο Δηαηξείαο www.elta-courier.gr
εκεηψλεηαη φηη ην πλνδεπηηθφ Γειηίν Σαρπκεηαθνξάο απνηειεί λφκηκν παξαζηαηηθφ δηαθίλεζεο θαη δελ θαηέρεη
ζέζε ηηκνινγίνπ ή απφδεημεο. Ζ Δηαηξεία εθδίδεη γηα θάζε επηδηδφκελν αληηθείκελν απφδεημε ιηαληθήο ή
ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ.
Γηα εθηέιεζε εηδηθψλ έξγσλ θαη νκαδηθψλ απνζηνιψλ, ε Δηαηξεία έρεη ηε δπλαηφηεηα ππνγξαθήο ζπκβάζεσλ κε
δηαθνξνπνηεκέλεο ηηκέο θαη φξνπο. ε θάζε πεξίπησζε ηζρχνπλ νη Γεληθνί Όξνη Παξνρήο Τπεξεζηψλ
Σαρπκεηαθνξάο, εθηφο αλ ζπκθσλείηαη δηαθνξεηηθά κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ.
2. Τπεξεζίεο ηαρπκεηαθνξώλ εμωηεξηθνύ EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)
Πεξηζζφηεξεο απφ 120 ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο παγθνζκίσο πνπ κεηέρνπλ ζηελ Παγθφζκηα Σαρπδξνκηθή
Έλσζε, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε κεηξηθή εηαηξεία ΔΛΣΑ -θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα εθ κέξνπο ηεο ρψξαο καο- έρνπλ
ζπκβιεζεί θαη πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο επείγνπζαο κεηαθνξάο εγγξάθσλ θαη εκπνξεπκάησλ, εθκεηαιιεπφκελεο
ηα εθηεηακέλα ηνπηθά ηνπο δίθηπα.
ην πιαίζην απηφ ε Δηαηξεία καο αλαιακβάλεη ηε δηαλνκή ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ παξαιακβάλεη απφ ηηο αξκφδηεο
ππεξεζίεο ησλ ΔΛΣΑ, ζε ρξφλνπο ηαρπκεηαθνξψλ ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα ηηκνθαηάινγν ηεο Δηαηξείαο, κε
πιήξε ειεθηξνληθή παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο δηαθίλεζήο ηνπο θαη κε ηε κέγηζηε δπλαηή αζθάιεηα.
Σν ΔΜS πξνζθέξεηαη γηα κεηαθνξά εγγξάθσλ ή εκπνξεπκάησλ αεξνπνξηθψο θαη ε παξάδνζε γίλεηαη εξγάζηκεο
εκέξεο ζηε ρψξα πξννξηζκνχ, ζηε δηεχζπλζε ηνπ παξαιήπηε θαη φρη απαξαίηεηα ζηνλ ίδην ηνλ παξαιήπηε. Ο
πίλαθαο κε ηνπο ρξφλνπο επίδνζεο γηα ηα αληηθείκελα EMS, φπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαη – κέζσ ηεο UPU - απφ
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ηε ρψξα πξννξηζκνχ, απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ ηζρχνληα ηηκνθαηάινγνπ γηα ππεξεζίεο ηαρπκεηαθνξψλ
εμσηεξηθνχ EMS (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VII).
Σα αληηθείκελα EMS επηδίδνληαη θαη ζε Σαρπδξνκηθέο ζπξίδεο (P.O.Box). Δπίζεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα
αζθάιηζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ γηα πειάηεο κε ζχκβαζε, ζε ζπλελλφεζε κε ην αξκφδην ηκήκα ηεο Δηαηξείαο.
Σν βάξνο θάζε αληηθεηκέλνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 30 kg (βάξνο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ πνιπκεξή
ζπκθσλία ηεο UPU), ην κήθνο ηνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 150 cm, θαζψο θαη ην άζξνηζκα ηνπ κήθνπο θαη
ηεο πεξηκέηξνπ πνπ ππνινγίδεηαη ζε θαηεχζπλζε δηαθνξεηηθή απφ απηήλ ηνπ κήθνπο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 300
cm. Απηέο νη δηαζηάζεηο θαη ην βάξνο κπνξνχλ λα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηα ηζρχνληα ζηε ρψξα πξννξηζκνχ.
Οη Όξνη Παξνρήο Τπεξεζηψλ Δμσηεξηθνχ EMS (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ III) βξίζθνληαη ζην νπηζζφθπιιν ηνπ
πλνδεπηηθνχ Γειηίνπ Σαρπκεηαθνξάο (Τ.ΓΔ.ΣΑ.) εμσηεξηθνχ EMS θαη παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο elta-courier.gr, menu: Τπηπεσίερ→EMS→Γενικοί Όποι EMS .
Γηα κεγαιχηεξε εμαζθάιηζε θαη γηα απμεκέλε επζχλε ηεο Δηαηξείαο, παξέρεηαη ε ππεξεζία «Γεισκέλε Αμία» ζε
πειάηεο κε ζχκβαζε, έλαληη θαηαβνιήο επηπξφζζεηνπ ηέινπο θαη ζε ζπλελλφεζε κε ην αξκφδην ηκήκα ηεο
Δηαηξείαο.
Γηα εθηέιεζε εηδηθψλ έξγσλ θαη νκαδηθψλ απνζηνιψλ, ε Δηαηξεία έρεη δπλαηφηεηα ππνγξαθήο ζπκβάζεσλ κε
δηαθνξνπνηεκέλεο ηηκέο θαη φξνπο.
3. Τπεξεζίεο ηαρπκεηαθνξώλ εμωηεξηθνύ SPECIAL PRIORITY MAIL (SPM)
Σν SPM είλαη κηα ππεξεζία πνπ πξνζθέξεη ηε κεγαιχηεξε ηαρχηεηα θαη θαιχηεξε εμππεξέηεζε, αμηνπνηψληαο
έλα άξηηα νξγαλσκέλν παγθφζκην δίθηπν. Με ην SPΜ πξνζθέξνπκε εγγπεκέλε επίδνζε ηελ επφκελε εξγάζηκε
εκέξα, ζηνπο θπξηφηεξνπο επηρεηξεκαηηθνχο πξννξηζκνχο ηεο Δπξψπεο θαη ησλ ΖΠΑ, θαη κε ηελ ηαρχηεξε
δπλαηή επίδνζε ζηνλ ππφινηπν θφζκν. Πξνζθέξεηαη γηα απνζηνιέο εμσηεξηθνχ ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 200
πξννξηζκνχο θαη αθνξά ζηε δηαθίλεζε εγγξάθσλ ή εκπνξεπκάησλ.
Γηα κεγαιχηεξε εμαζθάιηζε θαη γηα απμεκέλε επζχλε ηεο Δηαηξείαο, παξέρεηαη ε ππεξεζία «Γεισκέλε Αμία» ζε
πειάηεο κε ζχκβαζε, έλαληη θαηαβνιήο επηπξφζζεηνπ ηέινπο θαη ζε ζπλελλφεζε κε ην αξκφδην ηκήκα ηεο
Δηαηξείαο.
Ο πίλαθαο κε ηνπο ρξφλνπο επίδνζεο αλά ρψξα πξννξηζκνχ γηα ηα αληηθείκελα SPM απνηειεί αλαπφζπαζην
κέξνο ηνπ ηζρχνληα ηηκνθαηάινγνπ γηα ππεξεζίεο ηαρπκεηαθνξψλ εμσηεξηθνχ SPM (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VII).
Ζ επίδνζε ηνπ αληηθεηκέλνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηε δηεχζπλζε θαη φρη απαξαίηεηα ζηνλ ίδην ηνλ παξαιήπηε.
Σα αλψηαηα επηηξεπφκελα βάξε, νη δηαζηάζεηο ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ν ηξφπνο/ρξφλνο απνζηνιήο ξπζκίδνληαη
ζηνλ αληίζηνηρν ηηκνθαηάινγν ηεο Δηαηξείαο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VII). Αληηθείκελα SPM κε κεγαιχηεξα βάξε θαη
δηαζηάζεηο κπνξνχλ λα δηαθηλεζνχλ κε ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (νηθνλνκηθή/νδηθή κεηαθνξά), ζχκθσλα κε ηηο
νδεγίεο ηνπ ηηκνθαηαιφγνπ ηεο Δηαηξείαο.
Οη Όξνη Παξνρήο Τπεξεζηψλ Δμσηεξηθνχ SPM (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV) αλαγξάθνληαη ζην νπηζζφθπιιν ηνπ
πλνδεπηηθνχ Γειηίνπ Σαρπκεηαθνξάο (Τ.ΓΔ.ΣΑ.) Δμσηεξηθνχ SPM θαη παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο elta-courier.gr, menu: Τπηπεσίερ→SPM→Γενικοί Όποι SPM .
Γηα εθηέιεζε εηδηθψλ έξγσλ θαη νκαδηθψλ απνζηνιψλ, ε Δηαηξεία έρεη δπλαηφηεηα ππνγξαθήο ζπκβάζεσλ κε
δηαθνξνπνηεκέλεο ηηκέο θαη φξνπο.
4. Δηδηθό ύζηεκα Παξαθνινύζεζεο θαη Δληνπηζκνύ Σαρπδξνκηθώλ Αληηθεηκέλωλ
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Ζ παξαθνινχζεζε θαη ν εληνπηζκφο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ δηαθηλνχληαη απφ ηελ Δηαηξεία, ζε θάζε ζηάδην
δηαρείξηζήο ηνπο, πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο αλαδήηεζεο.
Όινη νη δηαλνκείο θαη ηα ζεκεία ηεο Δηαηξείαο, είλαη εθνδηαζκέλνη κε ζχγρξνλα κεραλήκαηα tracking (scanners,
PDA, smart phones θιπ) κε ηα νπνία επηηξέπεηαη ε ζπλνιηθή κεραλνγξαθηθή επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ
φιεο ηεο δηαδξνκήο ησλ δηαθηλνχκελσλ αληηθεηκέλσλ. ηα ζηνηρεία πνπ θαηαρσξνχληαη πεξηιακβάλνληαη ε
απνηχπσζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν φιεο ηεο δηαδξνκήο ηνπ αληηθεηκέλνπ, θάζε εηδηθή δηαρείξηζε, απαίηεζε ή
ζρφιην ηνπ πειάηε, φλνκα παξαιήπηε, ηπρφλ αληηθαηαβνιέο θαη φια ηα ζηνηρεία αλαγλψξηζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ.
Μέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απηήο δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ πειάηε, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο
www.elta-courier.gr → Αναζήτηση Αποστολήρ θαη κε ηελ απιή εηζαγσγή ηνπ αξηζκνχ απνζηνιήο ηνπ
αληηθεηκέλνπ, ζχκθσλα κε παξερφκελεο αλαιπηηθέο νδεγίεο, λα κπνξεί λα εληνπίζεη αλά πάζα ζηηγκή, εχθνια
θαη αμηφπηζηα, ην ζηάδην κεηαθνξάο ηνπ δηαθηλνχκελνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν παξαθνινπζνχληαη
θαη εληνπίδνληαη θαη νη απνζηνιέο εμσηεξηθνχ.
Ζ δηαρείξηζε θαη δηαθξάηεζε ησλ θαηαρσξεκέλσλ πιεξνθνξηψλ δηαρείξηζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ πξαγκαηνπνηείηαη
ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην.
Γ

ΥΡΔΩΖ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΩΝ ΤΠ ΖΡΔΙΩΝ

Οη ηηκνθαηάινγνη ηεο Δηαηξείαο Σαρπκεηαθνξέο ΔΛΣΑ Α.Δ. βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηνπ ζπλαιιαζζφκελνπ
θνηλνχ ζηα Καηαζηήκαηά ηεο, ζηα ζπλεξγαδφκελα πξαθηνξεία ηαρπκεηαθνξψλ, ζηα Σαρπδξνκηθά Καηαζηήκαηα
πνπ εθηεινχλ ππεξεζίεο ηαρπκεηαθνξψλ θαζψο θαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Δηαηξείαο www.elta-courier.gr
Οη ηηκνθαηάινγνη εγθξίλνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο θαη θαηαξηίδνληαη κε βάζε ην
θνζηνιφγην θαη ηνλ αληαγσληζκφ.
Τπεξεζίεο Δζωηεξηθνύ:
Οη ηηκέο πξνο πεξηζηαζηαθνχο πειάηεο γηα ηηο ππεξεζίεο ηαρπκεηαθνξψλ εζωηεξηθνύ θαη νη πξνζαπμήζεηο γηα
πξφζζεηεο ππεξεζίεο θαίλνληαη ζηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα ζρεηηθφ ηηκνθαηάινγν (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V). Γηα ηελ
ηηκνιφγεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηαρπκεηαθνξψλ εζσηεξηθνχ ππεξηζρχεη ην κεγαιχηεξν βάξνο, πνπ πξνθχπηεη απφ
ηε ζχγθξηζε πξαγκαηηθνχ θαη νγθνκεηξηθνχ βάξνπο. ε πεξίπησζε πνπ ην νγθνκεηξηθφ βάξνο ελφο αληηθεηκέλνπ
είλαη κεγαιχηεξν ηνπ πξαγκαηηθνχ, ηφηε ε ρξέσζε γίλεηαη κε βάζε ην νγθνκεηξηθφ βάξνο, ην νπνίν ππνινγίδεηαη
ζε kg αλ πνιιαπιαζηάζνπκε ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο ζπζθεπαζίαο (κεηξεκέλεο ζε cm) θαη δηαηξέζνπκε κε ην
5000. Ηζρχεη ε ζρέζε : Ογθνκεηξηθφ βάξνο – (Μήθνο x ‘Τςνο x Πιάηνο) / 5000.
Τπεξεζίεο Δμωηεξηθνύ:
Ο ηζρχσλ ηηκνθαηάινγνο γηα ππεξεζίεο ηαρπκεηαθνξψλ εμσηεξηθνχ EMS πξνο πεξηζηαζηαθνχο πειάηεο
αθνινπζεί ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VΗ θαη βξίζθεηαη αλαξηεκέλνο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο. Γηα ηελ ηηκνιφγεζε
ηνπ αληηθεηκέλνπ EMS ιακβάλεηαη ππφςε ην πξαγκαηηθφ βάξνο θαη πξνο ην παξφλ δελ γίλεηαη νγθνκέηξεζε.
Ο ηζρχσλ ηηκνθαηάινγνο γηα ππεξεζίεο ηαρπκεηαθνξψλ εμσηεξηθνχ SPM πξνο πεξηζηαζηαθνχο πειάηεο
αθνινπζεί ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VII θαη βξίζθεηαη αλαξηεκέλνο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο. Γηα ηελ ηηκνιφγεζε
ηνπ αληηθεηκέλνπ EMS ιακβάλεηαη ππφςε ην πξαγκαηηθφ βάξνο.
Δπίζεο, ε Δηαηξεία έρεη ηε δπλαηφηεηα, ζηα πιαίζηα ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ κε κεγάινπο πειάηεο, εθαξκνγήο
δηαθνξνπνηεκέλεο εκπνξηθήο πνιηηηθήο κε αλακφξθσζε ησλ ρξεψζεσλ ηνπ ζπλφινπ ησλ παξερνκέλσλ
ππεξεζηψλ ηεο.
Γ

ΜΖ ΑΠΟΓΔΚΣΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΑ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΑ – ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΙ
1. Τπεξεζίεο Σαρπκεηαθνξώλ Δζωηεξηθνύ ΠΟΡΣΑ-ΠΟΡΣΑ
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Ζ Δηαηξεία δελ αλαιακβάλεη ηε κεηαθνξά θαη δηεθπεξαίσζε ησλ αληηθεηκέλσλ ηαρπκεηαθνξψλ εζσηεξηθνχ κε ην
παξαθάησ πεξηερφκελν:

Δθξεθηηθέο χιεο

εχθιεθηα πιηθά

ξαδηελεξγά πιηθά

δηαβξσηηθέο νπζίεο

ζπκπηεζκέλα αέξηα

λαξθσηηθέο νπζίεο

δειεηήξηα

αξραηφηεηεο

έξγα ηέρλεο

αιινηψζηκα ηξφθηκα

δψληα ή λεθξά δψα ή δείγκαηα απηψλ

θπηά θαη
γεληθψο αληηθείκελα, πνπ απφ ηε θχζε ηνπο ή εμ΄ αηηίαο ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο ππάξρεη θίλδπλνο λα
απηνθαηαζηξαθνχλ ή λα θαηαζηξέθνπλ άιια αληηθείκελα ή αληηθείκελα ησλ νπνίσλ ηε δηεθπεξαίσζε θαη
κεηαθνξά δελ δέρεηαη ε ΗATA. Δπίζεο δελ αλαιακβάλεη ηε κεηαθνξά θαη δηεθπεξαίσζε, γηα ινγαξηαζκφ
πεξηζηαζηαθψλ πειαηψλ, ζπλαιιάγκαηνο θαη ρξεκάησλ ζε κεηξεηά. Πξνο απνηξνπή ηεο παξάδνζεο γηα
κεηαθνξά ηωλ πξναλαθεξόκελωλ αληηθεηκέλωλ, ε Δηαηξεία δηθαηνύηαη, αιιά δελ ππνρξενύηαη, λα ειέγμεη
ην αληηθείκελν πνπ αλαιακβάλεη λα δηεθπεξαηώζεη, αθόκε θαη λα ην αλνίμεη. Όηαλ ν απνζηνιέαο γηα
νπνηνδήπνηε ιόγν παξαδώζεη πξνο απνζηνιή ηέηνηνπ είδνπο αληηθείκελα, ε Δηαηξεία κόιηο
δηαπηζηώζεη ηελ ύπαξμή ηνπο, έρεη ην δηθαίωκα λα ηα δηαρεηξηζηεί θαηά ηελ θξίζε ηεο,
ζπκπεξηιακβαλόκελεο θαη ηεο άκεζεο δηαθνπήο ηεο κεηαθνξάο, απνπνηνύκελε θάζε πεξαηηέξω
επζύλεο, ελώ ηα ηέιε δελ επηζηξέθνληαη. Ο απνζηνιέαο είλαη πάληα ν κνλαδηθφο ππεχζπλνο γηα ηηο δεκηέο
πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνχλ ζε πξφζσπα ή άιια αληηθείκελα απφ ςεπδή δήισζε ηνπ πεξηερνκέλνπ.
Ο απνζηνιέαο εγγπάηαη φηη είλαη θχξηνο ή λφκηκνο θάηνρνο ησλ παξαδνζέλησλ γηα απνζηνιή αληηθεηκέλσλ ή
εθπξφζσπνο ηνπ θπξίνπ ή ηνπ λνκίκνπ θαηφρνπ ησλ ελ ιφγσ αληηθεηκέλσλ θαη απνδέρεηαη φηη ην πλνδεπηηθφ
Γειηίν Σαρπκεηαθνξάο (Τ.ΓΔ.ΣΑ) ζπκπιεξψζεθε απφ ηνλ ίδην ή απφ ηελ Δηαηξεία γηα ινγαξηαζκφ ηνπ.
Δπίζεο ππνρξενχηαη λα πεξηγξάθεη κε ζαθήλεηα θαη πιεξφηεηα ην πεξηερφκελν ηνπ απνζηειιφκελνπ
αληηθεηκέλνπ ζην Τ.ΓΔ.ΣΑ, ηδηαίηεξα εάλ απηφ είλαη εππαζέο ή εχζξαπζην, θαη εγγπάηαη φηη: α) Σν πεξηερφκελν
ηνπ απνζηειιφκελνπ αληηθεηκέλνπ είλαη απηφ πνπ πεξηγξάθεη, β) έρνπλ ζεκεησζεί ζσζηά φια ηα απαηηνχκελα
ζηνηρεία ηνπ ίδηνπ θαζψο θαη ηνπ παξαιήπηε θαη γ) ην απνζηειιφκελν αληηθείκελν έρεη ζπζθεπαζζεί έηζη, ψζηε
λα επηηπγράλεηαη ε αζθαιήο δηεθπεξαίσζή ηνπ. Ζ Δηαηξεία έρεη ην δηθαίσκα λα αξλεζεί ηελ παξαιαβή ή/θαη λα
δηαθφςεη ηε δηεθπεξαίσζε ησλ πξνο απνζηνιή αληηθεηκέλσλ, εάλ δελ ηεξνχληαη νη αλαθεξφκελεο ζην Τ.ΓΔ.ΣΑ
ππνρξεψζεηο, ελψ ζηελ ίδηα πεξίπησζε ν απνζηνιέαο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο φισλ ησλ
πξφζζεησλ εμφδσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αλαθχςνπλ θαηά ηε δηεθπεξαίσζε, ηελ επηζηξνθή ή ηελ
απνζήθεπζε ησλ αληηθεηκέλσλ απηψλ.
2. Τπεξεζίεο ηαρπκεηαθνξώλ εμωηεξηθνύ EMS
Ζ Δηαηξεία δελ αλαιακβάλεη ηε κεηαθνξά θαη δηεθπεξαίσζε αληηθεηκέλσλ ηαρπκεηαθνξψλ εμσηεξηθνχ κέζσ ηεο
ππεξεζίαο EMS κε ην παξαθάησ πεξηερφκελν:

Δθξεθηηθέο χιεο

εχθιεθηα θαη ξαδηελεξγά πιηθά

δηαβξσηηθέο νπζίεο

μεξφο πάγνο

ζπκπηεζκέλα αέξηα

λαξθσηηθέο νπζίεο

δειεηήξηα
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πεηξαηηθά θαη πιαζηά πξντφληα
πνχξα, ηζηγάξα θαη θαπλφο
αξραηφηεηεο (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξραίσλ λνκηζκάησλ, ζπάλησλ βηβιίσλ θαη εληχπσλ πνπ έρνπλ
ηζηνξηθή αμία) ρσξίο άδεηα ηεο αξκφδηαο αξρήο.
έξγα ηέρλεο
πνξλνγξαθηθφ πιηθφ
φπια
ελεξγέο πηζησηηθέο θάξηεο
ρξεκαηηθέο αμίεο
αιινηψζηκα ηξφθηκα
δψα θαη θπηά
ρξπζφο
πιαηίλα θαη πνιχηηκνη ιίζνη ζε νπνηαδήπνηε κνξθή
αίκα ρσξίο ηελ θαηάιιειε ζπζθεπαζία θαη ζρεηηθή βεβαίσζε απφ αξκφδην ηαηξφ ή λνζνθνκείν φηη δελ
είλαη κνιπζκαηηθά ζηελ αγγιηθή γιψζζα
θάξκαθα, φηαλ δελ ζπλνδεχνληαη απφ ηαηξηθή ζπληαγή ζηα αγγιηθά, φπνπ λα αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ε
πνζφηεηα, ε νλνκαζία ησλ θαξκάθσλ θαη ε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη
είδε πνπ ππφθεηληαη ζε εμαγσγηθφ ηέινο, ρσξίο άδεηα εμαγσγήο απφ ηελ Σεισλεηαθή Τπεξεζία
αληηθείκελα ησλ νπνίσλ απαγνξεχεηαη ε εηζαγσγή θαη επίδνζε απφ ηε ρψξα πξννξηζκνχ ζχκθσλα κε
θαηάινγν απαγνξεπκέλσλ αληηθεηκέλσλ ΔΛΣΑ
αληηθείκελα πνπ απφ ηε θχζε ηνπο ή εμαηηίαο ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο ππάξρεη θίλδπλνο λα
απηνθαηαζηξαθνχλ ή λα θαηαζηξέςνπλ άιια αληηθείκελα θαη,
γεληθψο, αληηθείκελα ησλ νπνίσλ ε εηζαγσγή ή δηαθίλεζε απαγνξεχεηαη ζηε ρψξα πξννξηζκνχ, θαζψο
θαη αληηθείκελα ησλ νπνίσλ ηε δηεθπεξαίσζε θαη κεηαθνξά δελ δέρεηαη ε ΗΑΣΑ.

Δπίζεο:
- γηα ρψξεο εθηφο Δ.Δ., ηα εκπνξεχκαηα εθηφο ηεο ηεισλεηαθήο δήισζεο, λα ζπλνδεχνληαη θαη κε ηηκνιφγην γηα
δηεπθφιπλζε ηνπ εθηεισληζκνχ
- ζπζθεπαζίεο μπινθηβσηίσλ κε πξννξηζκφ ηηο ΖΠΑ γίλνληαη δεθηέο κφλν αλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζπλζεηηθφ μχιν,
φπσο ην MDF θαη ην θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο. πζθεπαζίεο απφ θπζηθφ μχιν δελ γίλνληαη δεθηέο.

Πξνο απνηξνπή ηεο παξάδνζεο γηα κεηαθνξά ηωλ πξναλαθεξόκελωλ αληηθεηκέλωλ, ε Δηαηξεία
δηθαηνύηαη, αιιά δελ ππνρξενύηαη, λα ειέγμεη ην αληηθείκελν πνπ αλαιακβάλεη λα δηεθπεξαηώζεη, αθόκε
θαη λα ην αλνίμεη. Όηαλ ν απνζηνιέαο γηα νπνηνδήπνηε ιόγν παξαδώζεη πξνο απνζηνιή ηέηνηνπ είδνπο
αληηθείκελα, ε Δηαηξεία κόιηο δηαπηζηώζεη ηελ ύπαξμή ηνπο, έρεη ην δηθαίωκα λα ηα δηαρεηξηζηεί θαηά ηελ
θξίζε ηεο, ζπκπεξηιακβαλόκελεο θαη ηεο άκεζεο δηαθνπήο ηεο κεηαθνξάο, απνπνηνύκελε θάζε
πεξαηηέξω επζύλεο. Καη ζε απηή ηελ πεξίπηωζε ηα ηέιε νθείινληαη θαλνληθά θαη δελ επηζηξέθνληαη. Ο
απνζηνιέαο είλαη ζε θάζε πεξίπησζε ν κνλαδηθφο ππεχζπλνο γηα ηηο δεκηέο πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνχλ ζε
πξφζσπα ή άιια αληηθείκελα απφ ςεπδή δήισζε ηνπ πεξηερνκέλνπ.
Ο απνζηνιέαο εγγπάηαη φηη είλαη θχξηνο ή λφκηκνο θάηνρνο ησλ παξαδνζέλησλ γηα απνζηνιή θαη δηαρείξηζε
αληηθεηκέλσλ ή ν εθπξφζσπνο ηνπ θπξίνπ ή ηνπ θαηφρνπ ησλ ελ ιφγσ αληηθεηκέλσλ θαη απνδέρεηαη φηη ην
Τ.ΓΔ.ΣΑ ΔΜS ζπκπιεξψζεθε απφ ηνλ ίδην ή απφ ηελ Δηαηξεία γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. Δπίζεο ν απνζηνιέαο
ππνρξενχηαη λα πεξηγξάθεη κε ζαθήλεηα θαη πιεξφηεηα ην πεξηερφκελν ηνπ απνζηειιφκελνπ αληηθεηκέλνπ ζην
παξφλ πλνδεπηηθφ Γειηίν Σαρπκεηαθνξάο θαη εγγπάηαη φηη: α) Σν πεξηερφκελν ηνπ απνζηειιφκελνπ
αληηθεηκέλνπ είλαη απηφ πνπ πεξηγξάθεη, β) έρνπλ ζεκεησζεί ζσζηά φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία ηνπ ηδίνπ,
θαζψο θαη ηνπ παξαιήπηε θαη γ) ην απνζηειιφκελν αληηθείκελν έρεη ζπζθεπαζζεί έηζη, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε
αζθαιήο δηεθπεξαίσζή ηνπ. Ζ Δηαηξεία έρεη ην δηθαίσκα λα αξλεζεί ηελ παξαιαβή ή/θαη λα δηαθφςεη ηε
δηεθπεξαίσζε ησλ πξνο απνζηνιή αληηθεηκέλσλ, εάλ δελ ηεξνχληαη νη αλαθεξφκελεο ζην παξφλ ππνρξεψζεηο,
ελψ ηαπηφρξνλα, ζηελ ίδηα πεξίπησζε ν απνζηνιέαο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο φισλ ησλ
πξφζζεησλ εμφδσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αλαθχςνπλ θαηά ηε δηεθπεξαίσζε, ηελ επηζηξνθή ή ηελ απνζήθεπζε
ησλ αληηθεηκέλσλ απηψλ.
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3. Τπεξεζίεο ηαρπκεηαθνξώλ εμωηεξηθνύ SPM
Ζ Δηαηξεία δελ αλαιακβάλεη ηε κεηαθνξά θαη δηεθπεξαίσζε αληηθεηκέλσλ ηαρπκεηαθνξψλ εμσηεξηθνχ κέζσ ηεο
ππεξεζίαο SPM κε ην παξαθάησ πεξηερφκελν:

επηθίλδπλα γηα αεξνκεηαθνξά αγαζά, δειαδή:
- εθξεθηηθά (φπια, ππξνκαρηθά, παηρλίδηα κε θάςνπιεο, ππξνηερλήκαηα, θσηνβνιίδεο)
- ζπκπηεζκέλα, εχθιεθηα, πγξνπνηεκέλα ή ηνμηθά αέξηα (φια ηα αεξνδφι, κπνπθάιεο αεξίσλ,
νμπγφλν, πγξαέξην, βνπηάλην, πξνπάλην, θαπλνγφλα, αλαπηήξεο)
- εχθιεθηα πγξά (βελδίλε, ρξψκαηα θαη θφιιεο πνπ πεξηέρνπλ εχθιεθηα πγξά, δηαιχηεο ρξσκάησλ,
λέθηη, νηλφπλεπκα, αζεηφλ, βεξλίθηα λπρηψλ, ζπξέη καιιηψλ, δηνξζσηηθά – blanco, αξψκαηα,
θνιφληεο)
- εχθιεθηα ζηεξεά, απηναλαθιεγφκελα θαη επηθίλδπλα φηαλ βξαρνχλ (ζπίξηα, θψζθνξνο, ιίζην)
- νμεηδσηέο θαη νξγαληθά ππεξνμείδηα (νμπγφλν, θαζαξηζηηθά απνρεηεχζεσλ)
- δειεηήξηα θαη ηνμηθέο νπζίεο (εληνκνθηφλα, δειεηήξηα, δηδαληνθηφλα, πνληηθνθάξκαθα)
- Μνιπζκαηηθέο νπζίεο (αίκα, νχξα, ηζηνί)
- ξαδηελεξγέο νπζίεο (ηαηξηθά ηζφηνπα, κεξηθνί αληρλεπηέο θσηηάο)
- δηαβξσηηθέο νπζίεο (νμέα, πγξέο κπαηαξίεο απηνθηλήησλ, ζεξκφκεηξα)
- δηάθνξα (κειάληα, μεξφο πάγνο, κπαηαξίεο ιηζίνπ, καγλήηεο, αεξφζαθνη απηνθηλήησλ, δηνμείδην ηνπ
άλζξαθα, ακίαληνο)

λαξθσηηθέο νπζίεο θαη ςπρνηξφπα θάξκαθα

θάξκαθα ρσξίο ηαηξηθή ζπληαγή

ηξφθηκα (αιινηψζηκα), ε απνζηνιή είλαη πάληα κε επζχλε ηνπ απνζηνιέα

δψληα ή λεθξά δψα

θπηά

πηψκαηα & αλζξψπηλα ππνιείκκαηα

πεηξαηηθά θαη πιαζηά πξντφληα

έξγα ηέρλεο ρσξίο ηελ θαηάιιειε βεβαίσζε απφ Μνπζείν/Πηλαθνζήθε/Τπεξεζία Βπδαληηλψλ
Αξραηνηήησλ

αξραηφηεηεο, αγηνγξαθίεο, ζπάληα βηβιία θαη έληππα κε ηζηνξηθή αμία

αληίθεο θαη αληίγξαθα αξραίσλ αληηθεηκέλσλ ρσξίο άδεηα εμαγσγήο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο

πνιχηηκα κέηαιια, ιίζνη θαη θνζκήκαηα

ρξεκαηηθέο αμίεο

νηλνπλεπκαηψδε πνηά (ζηηο ρψξεο Δ.Δ. κεηαθέξνληαη 2 θηάιεο θξαζί ή 1 θηάιε άιινπ πνηνχ)

ηζηγάξα, πνχξα θαη θαπλφο

πιηθφ ην νπνίν κπνξεί λα ζεσξεζεί πνξλνγξαθηθφ, πξνζβιεηηθφ ή αθαηάιιειν

πνιηηηθφ πιηθφ

βαιίηζεο αλ δελ είλαη εμαζθαιηζκέλεο ζε ζπζθεπαζία θαη

γεληθψο, αληηθείκελα πνπ απφ ηε θχζε ηνπο ή εμ αηηίαο ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο ππάξρεη θίλδπλνο λα
απηνθαηαζηξέθνληαη ή λα θαηαζηξέθνπλ άιια αληηθείκελα.
Δπίζεο, δελ κεηαθέξνληαη:

Γηαπξαγκαηεχζηκα είδε πνπ κπνξνχλ λα εμαξγπξσζνχλ απφ νπνηνλδήπνηε ηξίην – κεηαβηβάζηκα,
δειαδή:
 Πηζησηηθέο θάξηεο ελεξγέο
 Σειεθσληθέο θάξηεο θαη ηειεθσληθέο θάξηεο SIM
 Κάξηεο αλάιεςεο κεηξεηψλ κε PIN
 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα αλνηρηήο εκεξνκελίαο & νλφκαηνο
 Δπηηαγέο ιεπθέο ή κεηαβηβάζηκεο
 Γσξνεπηηαγέο
 Μεηνρέο κεηαβηβάζηκεο
 Οκφινγα θαη γξακκάηηα κεηαβηβάζηκα
 Σξαπεδηθά έγγξαθα κεηαβηβάζηκα
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 Traveler’s cheques εμαξγπξψζηκα
 Γξακκαηφζεκα, έλζεκα, coupon reponse
 Φνξνηαηλίεο
ην ζεκείν απηφ ζεκεηψλεηαη φηη δηαπξαγκαηεχζηκα είδε πνπ κπνξνχλ λα εμαξγπξσζνχλ κφλν απφ ην δηθαηνχρν
θαη φρη απφ νπνηνλδήπνηε ηξίην (πρ πηζησηηθέο ή ηειεθσληθέο θάξηεο απελεξγνπνηεκέλεο, θάξηεο αλάιεςεο
κεηξεηψλ ρσξίο ην PIN, επηηαγέο νλνκαζηηθέο θαη δίγξακκεο θιπ) κεηαθέξνληαη θαλνληθά.
Δπίζεο, ηνλίδεηαη φηη:

Γελ παξαιακβάλνληαη απνζηνιέο πνπ πξννξίδνληαη γηα λαπηηθέο / ζηξαηησηηθέο βάζεηο.

Γελ παξαιακβάλνληαη απνζηνιέο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηαρπδξνκηθή ζπξίδα

ε πεξίπησζε απνζηνιψλ κε πξννξηζκφ ηηο Ζ.Π.Α. ηζρχνπλ εηδηθνί πεξηνξηζκνί, ελψ ζπζθεπαζίεο
μπινθηβσηίσλ γίλνληαη δεθηέο κφλν αλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζπλζεηηθφ μχιν φπσο ην MDF θαη ην θφληξα πιαθέ
ζαιάζζεο (ζπζθεπαζίεο απφ θπζηθφ μχιν δελ γίλνληαη δεθηέο)

Ηζρχνπλ εηδηθνί πεξηνξηζκνί γηα ηδησηηθέο απνζηνιέο ζηε Ρσζία.
ε πεξίπηωζε πνπ ν απνζηνιέαο γηα νπνηνδήπνηε ιόγν παξαδώζεη κε απνδεθηά αληηθείκελα, όπωο
αλαθέξνληαη παξαπάλω, ε Δηαηξεία έρεη ην δηθαίωκα λα ηα δηαρεηξηζηεί θαηά ηελ θξίζε ηεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο άκεζεο δηαθνπήο ηεο κεηαθνξάο απνπνηνύκελε θάζε πεξαηηέξω επζύλε.
Ο απνζηνιέαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο δεκηέο πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνχλ ζε πξφζσπα ή άιια αληηθείκελα απφ
ςεπδή δήισζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηέηνησλ πιψλ θαη νπζηψλ.
Ο απνζηνιέαο εγγπάηαη φηη είλαη θχξηνο ή λφκηκνο θάηνρνο ησλ παξαδνζέλησλ γηα απνζηνιή θαη δηαρείξηζε
αληηθεηκέλσλ ή ν εθπξφζσπνο ηνπ θπξίνπ ή ηνπ θαηφρνπ ησλ ελ ιφγσ αληηθεηκέλσλ θαη απνδέρεηαη φηη ην
ΤΓΔΣΑ SPM ζπκπιεξψζεθε απφ ηνλ ίδην ή απφ ηελ Δηαηξεία γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. Δπίζεο ν απνζηνιέαο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα πεξηγξάςεη κε ζαθήλεηα θαη πιεξφηεηα ην πεξηερφκελν ηνπ αληηθεηκέλνπ ζην αληίζηνηρν
πλνδεπηηθφ Γειηίν Σαρπκεηαθνξάο, ελψ εγγπάηαη φηη:
α) Σν πεξηερφκελν ηνπ απνζηειιφκελνπ αληηθεηκέλνπ είλαη απηφ πνπ πεξηγξάθεη.
β) ην αληηθείκελν έρνπλ ζεκεησζεί ζσζηά ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία ηνπ ηδίνπ θαη ηνπ παξαιήπηε, θαζψο θαη ην
ηειέθσλν απνζηνιέα θαη παξαιήπηε.
γ) Σν ππφ δηαθίλεζε αληηθείκελν έρεη ζπζθεπαζζεί έηζη, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο δηεθπεξαίσζή ηνπ.
Ζ Δηαηξεία έρεη ην δηθαίσκα λα αξλεζεί ηελ παξαιαβή ή / θαη λα δηαθφςεη ζε θάζε ζηηγκή ηε δηαθίλεζε θάπνηνπ
αληηθεηκέλνπ, εάλ δελ ηεξνχληαη νη αλαθεξφκελεο ζην παξφλ ππνρξεψζεηο, ελψ ηαπηφρξνλα ζηελ ίδηα πεξίπησζε
ν απνζηνιέαο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο φισλ ησλ πξφζζεησλ εμφδσλ πνπ ελδερνκέλσο ζα
κπνξνχζαλ λα αλαθχςνπλ θαηά ηε δηαρείξηζε, ηελ επηζηξνθή ή ηελ απνζήθεπζε ησλ αληηθεηκέλσλ.
Δ

ΟΡΟΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΖ ΑΝΔΠΙΓΟΣΩΝ ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΩΝ
1. Τπεξεζίεο ηαρπκεηαθνξώλ εζωηεξηθνύ ΠΟΡΣΑ-ΠΟΡΣΑ

Όηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ε επίδνζε ελφο αληηθεηκέλνπ είηε δελ πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ παξαιήπηε, έρνληαο
ε Δηαηξεία εμαληιήζεη θάζε πξνβιεπφκελε πξνζπάζεηα επίδνζήο ηνπ, είηε ν παξαιήπηεο αξλεζεί λα παξαιάβεη
ην αληηθείκελν, ηφηε απηφ ζεσξείηαη αλεπίδνην θαη επηζηξέθεη ζηνλ απνζηνιέα ηνπ ζε δηάζηεκα δχν (2)
εβδνκάδσλ (εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζε ζχκβαζε κε πειάηε) απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηνπ, έλαληη
απνδεκίσζεο πξνο ηελ Δηαηξεία πνπ ηζνχηαη κε ην πνζφ πνπ θαηαβιήζεθε γηα ηελ απνζηνιή ηνπ (εθηφο αλ
νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζε ζχκβαζε κε πειάηε).
Δάλ ην αληηθείκελν κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ δελ θαηαζηεί δπλαηφ λα επηδνζεί νχηε ζηνλ απνζηνιέα γηα θάπνην
ιφγν, παξακέλεη γηα έμη (6) κήλεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο, κε ηελ εθάζηνηε πξνβιεπφκελε ρξέσζε.
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο απηήο, ην αληηθείκελν θαζίζηαηαη νξηζηηθά αλεπίδνην θαη αθνινπζείηαη ε
δηαδηθαζία θαηαζηξνθήο (ή δσξεάο ηνπ ζε θνηλσθειή ή άιια ηδξχκαηα), θαηφπηλ ζπληάμεσο ζρεηηθνχ
πξαθηηθνχ, θαη ε Δηαηξεία δελ έρεη πιένλ νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζε.
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Απφ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία εμαηξνχληαη ηα αληηθείκελα γηα ηα νπνία ππάξρεη δηαθνξεηηθή έγγξαθε
ζπκθσλία θαη φζα έρνπλ παξαθξαηεζεί επίζεκα ή έρεη δεισζεί απφ ηνλ απνζηνιέα ηνπο φηη έρνπλ αμία κείδνλα
ησλ 100 €, νπφηε απνδίδνληαη ζηελ ΔΔΣΣ.
2. Τπεξεζίεο ηαρπκεηαθνξώλ εμωηεξηθνύ EMS
Όηαλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ε επίδνζε ελφο αληηθεηκέλνπ ζηνλ παξαιήπηε δελ πξαγκαηνπνηεζεί, ηφηε απηφ
επηζηξέθεη ζηνλ απνζηνιέα. Αλ ην αληηθείκελν κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ δελ θαηαζηεί δπλαηφλ λα επηδνζεί γηα
θάπνην ιφγν ζηνλ απνζηνιέα, παξακέλεη γηα έμη (6) κήλεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Μεηά ηελ
παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο απηήο, ην αληηθείκελν θαζίζηαηαη νξηζηηθά αλεπίδνην, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία
θαηαζηξνθήο κε ζχληαμε ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ θαη ε Δηαηξεία δελ έρεη πιένλ νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζε.
3. Τπεξεζίεο ηαρπκεηαθνξώλ εμωηεξηθνύ SPM
Όηαλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ε επίδνζε ελφο αληηθεηκέλνπ θαηαζηεί αδχλαηε, ε Δηαηξεία πξνβαίλεη ζε
πεξαηηέξσ δηαρείξηζε, ελεξγψληαο βάζεη ησλ νδεγηψλ ηνπ απνζηνιέα, ηνλ νπνίν θαη ζα βαξχλεη κε ην ηπρφλ
θφζηνο ηεο επηζηξνθήο, ζχκθσλα κε ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα ηηκνθαηάινγν ηεο Δηαηξείαο ή κε θφζηνο άιιεο
δηαρείξηζεο. Ζ επηζηξνθή αληηθεηκέλσλ απφ ρψξεο ΔΔ γίλεηαη αηειψο.
Όηαλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ε επίδνζε ελφο αληηθεηκέλνπ ζηνλ παξαιήπηε δελ πξαγκαηνπνηεζεί, ηφηε απηφ
επηζηξέθεη ζηνλ απνζηνιέα. Αλ ην αληηθείκελν κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ δελ θαηαζηεί δπλαηφλ λα επηδνζεί ζηνλ
απνζηνιέα γηα θάπνην ιφγν, παξακέλεη γηα έμη (6) κήλεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο, κε ηελ πξνβιεπφκελε
ρξέσζε. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο απηήο, ην αληηθείκελν θαζίζηαηαη νξηζηηθά αλεπίδνην,
αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία θαηαζηξνθήο κε ζχληαμε ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ θαη ε Δηαηξεία δελ έρεη πιένλ
νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζε.
Σ

ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ  ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔ ΔΛΣΑ Α.Δ. – ΑΠΟΕΖΜΙΩΔΙ

Ζ Δηαηξεία καο δεζκεχεηαη θαη θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ επίδνζε ησλ δηαθηλνχκελσλ
αληηθεηκέλσλ εληφο ησλ ζπκθσλεζέλησλ ρξνληθψλ νξίσλ, πξάγκα ην νπνίν θαηά θαλφλα επηηπγράλεηαη, βάζεη
επίζεκσλ ζηνηρείσλ. ηηο πεξηπηψζεηο, σζηφζν, πνπ ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη είλαη
πιεκκειήο, γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ηελ Δηαηξεία θαη κε δηθή ηεο ππαηηηφηεηα, θαηαβάιιεηαη θαη’ απνθνπή
απνδεκίσζε ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία σο αθνινχζσο:
Οξηζκνί ζρεηηθνί κε ηελ επζχλε ηεο Δηαηξείαο:
Απώιεηα: Ζ αλέθθιεηε απνζηέξεζε παξαιεθζέληνο αληηθεηκέλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαρείξηζήο
ηνπ απφ ηηο Τπεξεζίεο ηεο Δηαηξείαο
Καζπζηεξεκέλε επίδνζε: Ζ κε επίδνζε αληηθεηκέλσλ ζην ζπκθσλεζέληα κε ηνλ θαηαλαισηή-ρξήζηε
ρξφλν
Μεξηθή βιάβε: Ζ κεξηθή θαηαζηξνθή ηνπ δηαθηλνπκέλνπ αληηθεηκέλνπ, ην νπνίν δχλαηαη λα
επηζθεπαζηεί
Οιηθή βιάβε: Ζ νιηθή θαη κε αλαζηξέςηκε θαηαζηξνθή ηνπ δηαθηλνπκέλνπ αληηθεηκέλνπ
Αλωηέξα Βία: Αηπρήκαηα, θπζηθέο θαηαζηξνθέο, ζενκελίεο, απεξγίεο, αξγνπνξίεο κεηαθνξηθψλ κέζσλ,
θαζψο θαη άιιεο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ην Νφκν.
Γηθαίσκα επηθχιαμεο:
Ο παξαιήπηεο, εάλ ππάξρνπλ βάζηκνη πξνο ηνχην ιφγνη, έρεη δηθαίσκα λα παξαιάβεη ην αληηθείκελν κε
επηθχιαμε, θαηαγξάθνληαο ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο ηεο επηθχιαμεο ζην ΤΓΔΣΑ. Ζ δήισζε επηθχιαμεο κπνξεί
λα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο κίαο (1) εκέξαο απφ ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ.
1.

Τπεξεζίεο Tαρπκεηαθνξώλ Eζωηεξηθνύ ΠΟΡΣΑ-ΠΟΡΣΑ
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ε πεξίπησζε βιάβεο ή απψιεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ απνζηειιφκελσλ αληηθεηκέλσλ απφ απνδεδεηγκέλε
ππαηηηφηεηα ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη ζε πεξίπησζε θαζπζηεξεκέλεο επίδνζεο, απηή ππνρξενχηαη λα
θαηαβάιιεη κφλνλ ηελ παξαθάησ απνδεκίσζε, ην χςνο ηεο νπνίαο νξίδεηαη σο αθνινχζσο:
Φάθεινη – Γέκαηα:
α) Γηα απνδεδεηγκέλε απώιεηα ή νιηθή θινπή ή νιηθή θαηαζηξνθή ηνπ πεξηερνκέλνπ θαθέινπ, ε νθεηιφκελε
απνδεκίσζε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 50€ αλά αληηθείκελν, κε επηζηξνθή ηνπ ηαρπδξνκηθνχ ηέινπο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο απνζηνιήο
β) γηα απνδεδεηγκέλε απώιεηα ή νιηθή θινπή ή νιηθή θαηαζηξνθή ηνπ πεξηερνκέλνπ δέκαηνο, ε νθεηιφκελε
απνδεκίσζε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 100€, κε επηζηξνθή ηνπ ηαρπδξνκηθνχ ηέινπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο
απνζηνιήο.
γ) γηα απνδεδεηγκέλε κεξηθή απώιεηα ή κεξηθή θινπή ή κεξηθή θαηαζηξνθή πεξηερνκέλνπ θαθέινπ ή
δέκαηνο, θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε ίζε κε ηελ πξαγκαηηθή αμία ηεο απψιεηαο ή θινπήο ή θαηαζηξνθήο, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη απηή δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ηεο απνδεκίσζεο γηα απψιεηα ή νιηθή θινπή ή νιηθή
θαηαζηξνθή. Ωο πξαγκαηηθή αμία νξίδεηαη ην θφζηνο απνθαηάζηαζεο, επηζθεπήο ή αλαπαξαγσγήο ηνπ
πεξηερνκέλνπ.
δ) ζε πεξίπησζε θαζπζηεξεκέλεο επίδνζεο, πνπ νθείιεηαη απνδεδεηγκέλα θαη απνθιεηζηηθά ζε ππαηηηφηεηα
ηεο Δηαηξίαο, θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε ίζε κε 6€ γηα θάζε κέξα θαζπζηέξεζεο θαη, ζε πεξίπησζε πνπ ε
θαζπζηέξεζε ππεξβαίλεη ην πεληαπιάζην ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ρξφλνπ επίδνζεο, επηπιένλ επηζηξνθή ηνπ
θαηαβιεζέληνο ηαρπδξνκηθνχ ηέινπο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε απνζηνιή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζπλνιηθφ
πνζφ ηεο απνδεκίσζεο δελ ππεξβαίλεη φζσλ πξνβιέπνληαη αλσηέξσ γηα ηηο πεξηπηψζεηο απσιεηψλ θαη ζε
θακία πεξίπησζε δελ μεπεξλά ην πνζφ ησλ 100€.
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πθίζηαληαη εηδηθφηεξεο ζπκθσλίεο θαη, ηδίσο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ
ζπλάπηνληαη ζπκβάζεηο γηα πιήζνο αληηθεηκέλσλ ή γηα παξνρή ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ γηα κεγάια ρξνληθά
δηαζηήκαηα, νπφηε πξνζθέξνληαη εηδηθέο πξνλνκηαθέο ηηκέο θαη πξνζαξκνζκέλε -θαηά ηηο εθάζηνηε απαηηήζεηοδηαρείξηζε, ππεξηζρχνπλ νη εηδηθφηεξνη ζπλνκνινγνχκελνη φξνη. ε ηέηνηα πεξίπησζε, ε εθάζηνηε
θαηαβαιιφκελε απνδεκίσζε γηα νιηθή απψιεηα, θινπή ή θαηαζηξνθή θαθέινπ ή δέκαηνο ηζνχηαη κε ηελ
πξαγκαηηθή αμία ηνπ απνιεζζέληνο, θιαπέληνο ή θαηαζηξαθέληνο, φπσο απηή απνδεηθλχεηαη απφ ηα
πξνζθνκηδφκελα παξαζηαηηθά θαη απνδεηθηηθά έγγξαθα θαη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ,
φηη απηή δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 50€ γηα θαθέινπο θαη ην πνζφ ησλ 100€ γηα δέκαηα.
Αληηθείκελα δεισκέλεο αμίαο:
ε πεξίπησζε νιηθήο βιάβεο ή απώιεηαο αληηθεηκέλνπ δειωκέλεο αμίαο, ε απνδεκίσζε αλέξρεηαη ζην χςνο
ηεο δεισζείζαο αμίαο, εθφζνλ ππάξρεη απνδεδεηγκέλε βιάβε θαη εθφζνλ ν απνζηνιέαο πξνζθνκίζεη ζηελ
Δηαηξεία απφδεημε ή ηηκνιφγην ή δειηίν απνζηνιήο, πνπ λα απνδεηθλχεη ηελ αμία ηνπ αληηθεηκέλνπ θαζψο θαη
έθζεζε εηδηθνχ πξαγκαηνγλψκνλα- θαη επηζηξέθεηαη ην θαηαβιεζέλ ηαρπδξνκηθφ ηέινο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε
απνζηνιή.
ε πεξίπησζε απνδεδεηγκέλεο κεξηθήο βιάβεο ή κεξηθήο απώιεηαο αληηθεηκέλνπ δειωκέλεο αμίαο,
θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε ίζε κε ηελ πξαγκαηηθή αμία ηεο κεξηθήο απψιεηαο ή ηεο βιάβεο. Ωο πξαγκαηηθή αμία
λνείηαη ε δαπάλε επηζθεπήο ή απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ, πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηνλ πειάηε κε
πξνζθφκηζε έθζεζεο εηδηθνχ πξαγκαηνγλψκνλα, θαζψο θαη απφδεημεο, ηηκνινγίνπ ή δειηίνπ απνζηνιήο ηνπ
θαηαζηξαθέληνο αληηθεηκέλνπ. Ζ θαηαβιεζείζα απνδεκίσζε δε δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ηεο δεισζείζαο
αμίαο.
Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο ζε πεξηπηψζεηο απψιεηαο ή νιηθήο βιάβεο αληηθεηκέλσλ δεισκέλεο αμίαο,
απαηηείηαη ε απνδεδεηγκέλε αζέηεζε ππνρξέσζεο ηεο Δηαηξείαο, πνπ απνξξέεη απφ ηνλ Υ.Τ.Κ. θαη ηνπο γεληθνχο
φξνπο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηαρπκεηαθνξψλ εζσηεξηθνχ. Απνδεδεηγκέλε αζέηεζε ππνρξέσζεο είλαη απηή
πνπ πξνθχπηεη χζηεξα απφ δηνηθεηηθή έξεπλα ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο Δηαηξείαο.
Δάλ έλα αληηθείκελν επηζηξαθεί θαη ε αηηία ηεο κε επίδνζήο ηνπ είλαη απνδεδεηγκέλα άγλσζηε, ν
απνζηνιέαο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη επηζηξνθή ησλ ηαρπδξνκηθψλ εμφδσλ.
X.Y.K. τηρ Εταιπείαρ Σασςμεταυοπέρ ΕΛΣΑ Α.Ε.

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΕΠΣ. 2015

ειίδα 15 απφ 23

ε πνιιαπιή απνζηνιή, φπνπ απνζηέιινληαη πνιιά αληηθείκελα ηαρπκεηαθνξάο πξνο έλαλ
παξαιήπηε θαη πνπ εκπίπηεη ζηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, θάζε ηαρπδξνκηθφ αληηθείκελν ηπγράλεη δηαθνξεηηθήο
αληηκεηψπηζεο θαη απνδεκηψλεηαη ρσξηζηά.
Γηα ην χςνο ηεο απνδεκίσζεο, ζε θακία πεξίπησζε δελ ιακβάλεηαη ππφςε ε εκπνξηθή ρξεζηκφηεηα ή
ε ηδηαίηεξε αμία ησλ αληηθεηκέλσλ γηα ηνλ απνζηνιέα, παξαιήπηε ή ηξίην πξφζσπν.
Γηαδηθαζία:
Ο απνζηνιέαο κπνξεί λα απεπζχλεηαη ζηνλ Σνκέα Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ (Customer Service) ηεο Δηαηξείαο,
ηειεθσληθά ζηνπο αξηζκνχο 11120 (απφ ζηαζεξφ ή θηλεηφ κε αζηηθή ρξέσζε) θαη 210 6073005 ή ειεθηξνληθά
(www.elta-courier.gr θαη info@elta-courier.gr) γηα αλαδήηεζε θαη θάζε πιεξνθνξία πεξί ηεο ηχρεο ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηνπ, εληφο ηεο πξνζεζκίαο ησλ έμη (6) κελψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο θαηάζεζεο ηνπ
αληηθεηκέλνπ. Αηηήζεηο απνδεκίσζεο κε ηελ πξνζθφκηζε ηνπ πξσηφηππνπ Τ.ΓΔ.ΣΑ, γίλνληαη δεθηέο εγγξάθσο ή
ειεθηξνληθά θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. ε
πεξηπηψζεηο πνπ πξνθχπηεη απνδεκίσζε ηνπ αηηνχληνο- ρξήζηε, ην πξνβιεπφκελν πνζφ ηεο απνδεκίσζεο
θαηαβάιιεηαη εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο θαηαβνιήο απνδεκίσζεο. Ζ ελ
ιφγσ απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηεο Δηαηξείαο κε πξφζθνξν γηα ηνλ θαηαλαισηή
ηξφπν θαηφπηλ ζρεηηθήο ζπλελλφεζεο.
Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο παξαπάλσ απνδεκίσζεο ζηνπο δηθαηνχρνπο, πξέπεη λα γίλεη έγγξαθε αίηεζε
αλαδήηεζεο θαη αίηεζε απνδεκίσζεο είηε ζην ζεκείν θαηάζεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, είηε ειεθηξνληθά ή κέζσ
ηειενκνηνηππίαο. Έληππεο αηηήζεηο αλαδήηεζεο θαη αηηήζεηο απνδεκηψζεσλ βξίζθνληαη ζε φια ηα ζεκεία ηνπ
δηθηχνπ ηεο Δηαηξείαο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο www.elta-courier.gr .
ε θακία άιιε πεξίπησζε, πιελ απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ θεθάιαην, θαηαβάιιεηαη
απνδεκίσζε.
Γηα ηε δηαπίζησζε ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ θαη γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο, ζχκθσλα κε ηηο
παξαπάλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο, ε Δηαηξεία δηεμάγεη έξεπλα κέζσ ησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ ηεο.
Οη απνδεκηψζεηο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ θαηαβάιινληαη ζηνλ απνζηνιέα ή, αλ απηφο παξαηηεζεί
ησλ δηθαησκάησλ ηνπ, ζηνλ παξαιήπηε ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ. Ζ απνδεκίσζε γηα εζηθή βιάβε
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα πξναλαθεξζέληα πνζά, ελψ ε ζπλεπαγφκελε απψιεηα θέξδνπο δελ απνδεκηψλεηαη.
2. Τπεξεζίεο Σαρπκεηαθνξώλ Δμωηεξηθνύ EMS
Ζ Σαρπκεηαθνξέο ΔΛΣΑ ΑΔ αλαιακβάλεη θαη δηεθπεξαηψλεη κε ζπλέπεηα ηελ επίδνζε ησλ εηζεξρνκέλσλ
αληηθεηκέλσλ κε ηελ ππεξεζία EMS ησλ ΔΛΣΑ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα θαζψο θαη ηε δηαθίλεζε ησλ
εμεξρνκέλσλ αληηθεηκέλσλ κε ηελ ελ ιφγσ ππεξεζία έσο ην ζεκείν εμφδνπ απφ ηε ρψξα. Ζ Δηαηξεία θαηαβάιιεη
θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ έγθαηξε επίδνζε - δηαθίλεζε ησλ αληηθεηκέλσλ κέζα ζηα πξνβιεπφκελα
ρξνληθά φξηα, φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα ηηκνθαηάινγν ηεο. ηνπο ρξφλνπο δελ
ππνινγίδεηαη ν ρξφλνο παξακνλήο ζην Σεισλείν.
Δηζεξρφκελα EMS αληηθείκελα:
Ζ επίδνζε αληηθεηκέλσλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν γίλεηαη εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. χκθσλα κε ηηο θαλνληζηηθέο
δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ ππεξεζία EMS δηεζλψο, ηπρφλ δηθαηνχκελε απνδεκίσζε γηα πιεκκειή παξνρή ηεο
ππεξεζίαο θαηαβάιιεηαη κφλν απφ ηε ρψξα θαηαγσγήο ζχκθσλα κε ηηο εθεί ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο.
Δμεξρφκελα EMS αληηθείκελα:
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Ζ Δηαηξεία αλαιακβάλεη ηε δηαθίλεζε απφ ην ζεκείν θαηάζεζεο / δηεχζπλζε παξαιήπηε θαη έσο ην ζεκείν
εμφδνπ απφ ηε ρψξα φπνπ ην αληηθείκελν παξαιακβάλεηαη απφ ηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ησλ ΔΛΣΑ, κε ηε
κέγηζηε δπλαηή αζθάιεηα θαη ηαρχηεηα. Ζ επίδνζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ζηε ρψξα πξννξηζκνχ πξαγκαηνπνηείηαη
ζηε δηεχζπλζε ηνπ παξαιήπηε -φπσο απηή εκθαλίδεηαη ζην πλνδεπηηθφ Γειηίν Απνζηνιήο- θαη ζηνπο ρξφλνπο
πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ ηζρχνληα ηηκνθαηάινγν. Οη επηδφζεηο γίλνληαη εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζχκθσλα
πάληα κε ηα ηζρχνληα ζηε ρψξα πξννξηζκνχ.
ε πεξηπηψζεηο θαζπζηεξεκέλσλ επηδφζεσλ δελ θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε.
ε πεξηπηψζεηο βιάβεο ή απψιεηαο αληηθεηκέλνπ κε ππαηηηφηεηα ηεο Δηαηξείαο θαη γεληθά γηα θάζε πιεξνθνξία
πεξί ηεο ηχρεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, παξάπνλα, θαηαγγειίεο, αλαθνξέο θιπ ν απνζηνιέαο κπνξεί λα απεπζχλεηαη
ζηνλ Σνκέα Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ Δμσηεξηθνχ ηεο Δηαηξείαο (ηει: 11 120, επηινγή 3) ή ειεθηξνληθά ζην e-mail:
customercare@elta-courier.gr (ή www.elta-courier.gr) θαη κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ απφ ηελ
επφκελε ηεο εκεξνκελίαο θαηάζεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Αίηεζε γηα απνδεκίσζε γίλεηαη δεθηή εγγξάθσο ή
ειεθηξνληθά, κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία έμη (6) κελψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο θαηάζεζεο ηνπ
αληηθεηκέλνπ. Απαξαίηεηε είλαη ε πξνζθφκηζε ηνπ πξσηφηππνπ πλνδεπηηθνχ Γειηίνπ Σαρπκεηαθνξάο.
Ζ Δηαηξεία απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε πεξίπησζε βιάβεο ή απψιεηαο αληηθεηκέλνπ θαη εθφζνλ έρνπλ ηεξεζεί ηα
αλσηέξσ επηζηξέθεη ζηνλ απνζηνιέα ηα ηέιε απνζηνιήο θαη ηνπ θαηαβάιιεη επηπιένλ σο απνδεκίσζε:
α) Γηα έγγξαθα ην πνζφ ησλ ζαξάληα (40,00) Δπξψ.
β) Γηα εκπνξεχκαηα πνζφ κέρξη ησλ εθαηφλ πελήληα (150,00) Δπξψ, αλάινγα κε ηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπ
πεξηερφκελνπ, πνπ απνδεηθλχεηαη κφλν θαη απνθιεηζηηθά κε πξνζθφκηζε απφδεημεο ή ηηκνινγίνπ ή, ειιείςεη
απηψλ, ππεχζπλεο δήισζεο κε γλήζην ππνγξαθήο.
ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο ζε θακία πεξίπησζε δελ ιακβάλεηαη ππφςε ε εκπνξηθή ρξεζηκφηεηα ή ε
ηδηαίηεξε αμία ησλ αληηθεηκέλσλ γηα ηνλ απνζηνιέα, παξαιήπηε ή ηξίην πξφζσπν.
ε θάζε άιιε πεξίπησζε, ε Δηαηξεία νπδεκία απνδεκίσζε θαηαβάιιεη.
Γηα θαιχςεηο κεγαιχηεξσλ πνζψλ θαη γηα ηελ απμεκέλε επζχλε ηεο Δηαηξείαο, ζε πεξίπησζε βιάβεο ή απψιεηαο
ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ απνζηειιφκελνπ αληηθεηκέλνπ, ε Δηαηξεία πξνζθέξεη ηελ ππεξεζία «Γεισκέλε Αμία» κφλν
ζε πειάηεο κε ζχκβαζε θαη κεηά απφ ζρεηηθή έγγξαθε ζπκθσλία, έλαληη θαηαβνιήο επηπξφζζεηνπ ηέινπο. Σν
αλψηαην φξην δεισκέλεο αμίαο θαη νηηδήπνηε άιιν αθνξά ζηελ ππεξεζία απηή ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δηαηξεία
θαη ζα εκπεξηέρεηαη ιεπηνκεξψο ζηε ζρεηηθή έγγξαθε ζπκθσλία.
ε πεξηπηψζεηο πνπ πξνθχπηεη απνδεκίσζε ηνπ αηηνχληνο- ρξήζηε, ην πξνβιεπφκελν πνζφ ηεο απνδεκίσζεο
θαηαβάιιεηαη εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο θαηαβνιήο απνδεκίσζεο. Ζ ελ
ιφγσ απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηεο Δηαηξείαο κε πξφζθνξν γηα ηνλ θαηαλαισηή
ηξφπν θαηφπηλ ζρεηηθήο ζπλελλφεζεο.
3. Τπεξεζίεο ηαρπκεηαθνξώλ εμωηεξηθνύ SPM
Ζ Δηαηξία δεζκεχεηαη λα θαηαβάιιεη θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ επίδνζε ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ απνζηνιέα κέζα
ζηα πξνβιεπφκελα ρξνληθά φξηα, φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα ηηκνθαηάινγφ ηεο.
εκεηψλεηαη κε θάζε δπλαηή έκθαζε φηη ν ρξφλνο θαη ε δηαδηθαζία εθηεισληζκνχ ησλ αληηθεηκέλσλ αλήθεη ζηελ
απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ Σεισλεηαθψλ Αξρψλ θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνπο ρξφλνπο επίδνζεο. Ζ επίδνζε
γίλεηαη εξγάζηκεο εκέξεο ζηε ρψξα πξννξηζκνχ.
ε πεξηπηψζεηο θαζπζηεξεκέλσλ επηδφζεσλ δελ θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε.
Ζ Δηαηξεία, ζε πεξίπησζε νιηθήο βιάβεο ή απψιεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ, επηζηξέθεη εμ’ νινθιήξνπ ζηνλ
απνζηνιέα ηα ηέιε πνπ απηφο έρεη θαηαβάιιεη θαη επηπιένλ 18€ αλά θηιφ βάξνπο θαηά αλψηεξν, κε ηελ
πξνζθφκηζε αλάινγνπ απνδεηθηηθνχ ζηνηρείνπ (απφδεημε ή ηηκνιφγην) γηα ηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπ
X.Y.K. τηρ Εταιπείαρ Σασςμεταυοπέρ ΕΛΣΑ Α.Ε.
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πεξηερνκέλνπ. Ζ επζχλε ηεο Δηαηξείαο πεξηνξίδεηαη απζηεξά θαη κφλν ζηελ άκεζε απψιεηα ή δεκία θαη ζε θακία
πεξίπησζε δελ ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο ε εκπνξηθή ρξεζηκφηεηα ή ε ηδηαίηεξε αμία
ησλ αληηθεηκέλσλ γηα ηνλ απνζηνιέα, παξαιήπηε ή ηξίην πξφζσπν.
Γηα θαιχςεηο κεγαιχηεξσλ πνζψλ θαη γηα ηελ απμεκέλε επζχλε ηεο Δηαηξείαο, ζε πεξίπησζε βιάβεο ή απψιεηαο
ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ απνζηειιφκελνπ αληηθεηκέλνπ, ε Δηαηξεία πξνζθέξεη ηελ ππεξεζία «Γεισκέλε Αμία» κφλν
ζε πειάηεο κε ζχκβαζε θαη κεηά απφ ζρεηηθή έγγξαθε ζπκθσλία, έλαληη θαηαβνιήο επηπξφζζεηνπ ηέινπο. Σν
αλψηαην φξην δεισκέλεο αμίαο θαη νηηδήπνηε άιιν αθνξά ζηελ ππεξεζία απηή ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δηαηξεία
θαη ζα εκπεξηέρεηαη ιεπηνκεξψο ζηε ζρεηηθή έγγξαθε ζπκθσλία.
Ο απνζηνιέαο κπνξεί λα απεπζχλεηαη ζηνλ Σνκέα Δμσηεξηθνχ ηεο Δηαηξείαο (ηει. 11 120, επηινγή 3) ή
ειεθηξνληθά ζην e-mail: customercare@elta-courier.gr (ή www.elta-courier.gr) γηα αλαδήηεζε θαη θάζε
πιεξνθνξία πεξί ηεο ηχρεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ, κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία έμη (6) κελψλ απφ ηελ
εκεξνκελία ηεο θαηάζεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Αηηήζεηο απνδεκίσζεο ζα γίλνληαη δεθηέο κφλν εγγξάθσο θαη γηα
δηάζηεκα έμη (6) κελψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο θαηάζεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Απαξαίηεηε είλαη ε
πξνζθφκηζε ηνπ πξσηφηππνπ ΤΓΔΣΑ θαη φζσλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ απαηηεζνχλ.
ε πεξηπηψζεηο πνπ πξνθχπηεη απνδεκίσζε ηνπ αηηνχληνο- ρξήζηε, ην πξνβιεπφκελν πνζφ ηεο απνδεκίσζεο
θαηαβάιιεηαη εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο θαηαβνιήο απνδεκίσζεο. Ζ ελ
ιφγσ απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηεο Δηαηξείαο κε πξφζθνξν γηα ηνλ θαηαλαισηή
ηξφπν θαηφπηλ ζρεηηθήο ζπλελλφεζεο.
Ε

ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΜΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔ ΔΛΣΑ Α.Δ.

Ζ επζχλε ηεο Δηαηξείαο παχεη λα πθίζηαηαη κε ηελ παξαιαβή ηνπ δηαθηλνπκέλνπ αληηθεηκέλνπ απφ ηνλ
παξαιήπηε ηνπ. Δπίζεο ε Δηαηξεία δελ έρεη επζχλε ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
1. Τπεξεζίεο ηαρπκεηαθνξώλ εζωηεξηθνύ ΠΟΡΣΑ-ΠΟΡΣΑ
Οπδεκία απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη γηα θαζπζηεξήζεηο, πνπ νθείινληαη ζε αλσηέξα βία ή ζε αξγνπνξία
κεηαθνξηθψλ κέζσλ ρσξίο ππαηηηφηεηα ηεο Δηαηξείαο ή ζε ππαηηηφηεηα ηνπ απνζηνιέα, ηνπ παξαιήπηε ή ησλ
εθπξνζψπσλ ηνπο.
Δπίζεο, ε Δηαηξεία δελ θέξεη θακία επζχλε θαη νπδεκία απνδεκίσζε θαηαβάιιεη θαη ζηηο παξαθάησ
πεξηπηψζεηο:
1
Γηα απψιεηα ή βιάβε αληηθεηκέλσλ πνπ πξνθιήζεθε απφ ππαηηηφηεηα ηνπ απνζηνιέα ή ηνπ
παξαιήπηε, ή ησλ νπνίσλ ηελ απνζηνιή δελ αλαιακβάλεη ε Δηαηξεία, ζχκθσλα κε ηνλ φξν 7 ησλ
Γεληθψλ Όξσλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Σαρπκεηαθνξψλ Δζσηεξηθνχ.
2
Γηα απψιεηα ή δεκηά πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο θαθήο ζπζθεπαζίαο ή ηεο θχζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ή
έθηαθησλ θαη απξφνπησλ γεγνλφησλ, θείκελσλ πέξαλ ησλ αλζξσπίλσλ αληηθεηκεληθά δπλαηνηήησλ
φπσο ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, αηπρήκαηα, απεξγίεο, θαηξηθέο ζπλζήθεο, εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ή ηα κεηαθνξηθά κέζα.
3
Γηα νπνηαδήπνηε άκεζε ή έκκεζε απνζεηηθή δεκία, απφ απψιεηα εηζνδήκαηνο, θεξδψλ, αγνξψλ ή
ρξήζεσλ, δηάξξεμε ζπκβνιαίσλ θιπ, πνπ πξνθιήζεθε απφ ππαηηηφηεηα ή κε ηεο Δηαηξείαο, ζε
πειάηεο ή ηξίηνπο.
4
Όηαλ δελ ππνβιεζεί ε ζρεηηθή αίηεζε εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ φξν 19 ησλ Γεληθψλ
Όξσλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Σαρπκεηαθνξψλ Δζσηεξηθνχ.
5
Δθφζνλ ν παξαιήπηεο παξέιαβε ην απνζηειιφκελν αληηθείκελν ρσξίο επηθχιαμε, νπφηε θαη
ηεθκαίξεηαη φηη ην αληηθείκελν επηδφζεθε ζσζηά.
6
Όηαλ ν απνζηνιέαο, παξά ηελ ππνρξέσζή ηνπ, δελ έρεη πεξηγξάςεη πιήξσο θαη ζαθψο ην
πεξηερφκελν ηνπ απνζηειιφκελνπ αληηθεηκέλνπ ή δελ έρεη κεξηκλήζεη γηα ηελ θαηάιιειε ζπζθεπαζία ή
δελ έρεη θαηαγξάςεη κε πιεξφηεηα θαη νξζφηεηα ηα ζηνηρεία ηνπ παξαιήπηε.
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7

Όηαλ ν πειάηεο δελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, ηδίσο φηαλ δελ έρεη εμνθιήζεη
ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο πξνο ηελ Δηαηξεία ή δελ έρεη πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά, νπφηε απηή δηθαηνχηαη λα ζπκςεθίζεη ηπρφλ νθεηιέο κε πνζά απνδεκίσζεο ή κε
παξαθξάηεζε αληηθεηκέλσλ.

2. Τπεξεζίεο ηαρπκεηαθνξώλ εμωηεξηθνύ EMS
Ζ Δηαηξεία δελ θέξεη θακία επζχλε θαη νπδεκία απνδεκίσζε θαηαβάιιεη θαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
1
Γηα απψιεηα ή βιάβε πνπ πξνθιήζεθε απφ ππαηηηφηεηα ηνπ απνζηνιέα ή ηνπ παξαιήπηε.
2
Γηα απψιεηα ή βιάβε αληηθεηκέλσλ ησλ νπνίσλ ηελ απνζηνιή δελ αλαιακβάλεη ε Δηαηξεία, ζχκθσλα
κε ηνλ φξν 6 ησλ Γεληθψλ Όξσλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Σαρπκεηαθνξψλ Δμσηεξηθνχ EMS.
3
Γηα απψιεηα ή βιάβε πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο θαθήο ζπζθεπαζίαο ή ηεο θχζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ
4
Γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο ή ζε πεξηπηψζεηο απξφνπησλ θαη έθηαθησλ γεγνλφησλ θείκελσλ πέξαλ ησλ
αλζξσπίλσλ αληηθεηκεληθά δπλαηνηήησλ φπσο ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, αηπρήκαηα, απεξγίεο,
θαηξηθέο ζπλζήθεο.
5
Γηα νπνηαδήπνηε άκεζε ή έκκεζε απνζεηηθή δεκία, απφ απψιεηα εηζνδήκαηνο, θεξδψλ, αγνξψλ ή
ρξήζεσο, δηάξξεμε ζπκβνιαίσλ θιπ., πνπ πξνθιήζεθε απφ ππαηηηφηεηά ηεο ή κε, ζηνλ πειάηε ή
ηξίηνπο.
6
Όηαλ δελ ππνβιεζεί ε ζρεηηθή αίηεζε εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ φξν 12 ησλ Γεληθψλ
Όξσλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Σαρπκεηαθνξψλ Δμσηεξηθνχ EMS.
7
Γηα θαζπζηέξεζε πνπ νθείιεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηεισληζκνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ ζηε ρψξα
πξννξηζκνχ.
8
Γηα δηαδηθαζίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εζσηεξηθή λνκνζεζία ηεο ρψξαο πξννξηζκνχ.
3. Τπεξεζίεο ηαρπκεηαθνξώλ εμωηεξηθνύ SPM
Ζ Δηαηξεία δελ θέξεη θακία επζχλε θαη νπδεκία απνδεκίσζε θαηαβάιιεη:
1
Γηα απψιεηα ή δεκηά πνπ πξνθιήζεθε απφ ιάζνο ή παξάιεηςε ηνπ απνζηνιέα ή ηνπ παξαιήπηε.
2
Γηα αληηθείκελα ησλ νπνίσλ ηελ απνζηνιή δελ αλαιακβάλεη ε Δηαηξεία, ζχκθσλα κε ηνλ φξν 7 ησλ
Γεληθψλ Όξσλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Σαρπκεηαθνξψλ Δμσηεξηθνχ SPM .
3
Γηα απψιεηα ή -δεκία πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο θαθήο ζπζθεπαζίαο ή ηεο θχζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ.
4
Γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο ή ζε πεξηπηψζεηο απξφνπησλ θαη έθηαθησλ γεγνλφησλ θείκελσλ πέξαλ ησλ
αλζξσπίλσλ αληηθεηκεληθά δπλαηνηήησλ φπσο ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, αηπρήκαηα, απεξγίεο,
θαηξηθέο ζπλζήθεο, εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ή ηα κεηαθνξηθά κέζα.
5
Γηα νπνηαδήπνηε άκεζε ή έκκεζε απνζεηηθή -δεκία, απφ απψιεηα εηζνδήκαηνο, θεξδψλ, αγνξψλ ή
ρξήζεσο, δηάξξεμε ζπκβνιαίσλ θ.ιπ. πνπ πξνθιήζεθε απφ ππαηηηφηεηά ηεο ή κε, ζηνλ πειάηε ή
ηξίηνπο.
6
Όηαλ δελ ππνβιεζεί ε ζρεηηθή αίηεζε εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ φξν 12 ησλ Γεληθψλ
Όξσλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Σαρπκεηαθνξψλ Δμσηεξηθνχ SPM.
7
Γηα δηαδηθαζίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εζσηεξηθή λνκνζεζία ηεο ρψξαο πξννξηζκνχ.
8
Δθφζνλ ν παξαιήπηεο παξέιαβε ην απνζηειιφκελν αληηθείκελν ρσξίο επηθχιαμε, νπφηε θαη
ηεθκαίξεηαη φηη ην αληηθείκελν επηδφζεθε ζσζηά.
9
Όηαλ ν απνζηνιέαο, παξά ηελ ππνρξέσζή ηνπ, δελ έρεη πεξηγξάςεη πιήξσο θαη ζαθψο ην
πεξηερφκελν ηνπ απνζηειιφκελνπ αληηθεηκέλνπ ή δελ έρεη κεξηκλήζεη γηα ηελ θαηάιιειε ζπζθεπαζία ή
δελ έρεη θαηαγξάςεη κε πιεξφηεηα θαη νξζφηεηα ηα ζηνηρεία ηνπ παξαιήπηε.
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Ζ

ΣΡΟΠΟ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΥΡΖΣΩΝ - ΓΙΔΤΚΟΛΤΝΖ ΑΜΔΑ

Δμππεξέηεζε πειαηώλ
ηφρνο ηεο Δηαηξείαο είλαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε κε έγθαηξε θαη αζθαιή κεηαθνξά ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ,
ψζηε λα δηθαηψλεηαη θάζε θνξά ε επηινγή ηεο απφ απηφλ. ην πιαίζην απηφ, ην πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο ησλ
ππεξεζηψλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο, θαζψο
θαη ηηο πθηζηάκελεο δπλαηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο.
Δηδηθφηεξα, γηα ηελ θαιχηεξε θαη ηαρχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηεο, ε Δηαηξεία δηαζέηεη έλα ζχγρξνλν
ηειεθσληθφ θέληξν κε αξηζκφ 11 120, απφ ζηαζεξφ ή θηλεηφ ηειέθσλν κε αζηηθή ρξέσζε. Οη ψξεο επηθνηλσλίαο
κε ηελ Δηαηξεία είλαη θαηά θαλφλα Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή 08.00-20.00 θαη άββαην 08.00-16.00, εμαηξνπκέλσλ
ησλ αξγηψλ. Δλαιιαθηηθά νη θαηαλαισηέο κπνξνχλ φιν ην 24σξν λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ειεθηξνληθή
εμππεξέηεζε πειαηψλ (www.elta-courier.gr), ελψ ε Δηαηξεία έρεη παξνπζία θαη ζηα θνηλσληθά δίθηπα (facebook:
Eltacourier.official, twitter: eltacourier1)
Σα Κέληξα ηεο Δηαηξείαο ιεηηνπξγνχλ γηα ην ζπλαιιαζζφκελν θνηλφ απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή 08.00-20.00
θαη άββαην 08.00-16.00, εμαηξνπκέλσλ ησλ αξγηψλ. Ωζηφζν ε δπλαηφηεηα παξαιαβψλ ησλ Κέληξσλ
πεξηνξίδεηαη κέρξη ηηο 18.00 πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν πνηνηηθφο ζηφρνο ηεο επφκελεο εκέξαο επίδνζεο.
Σα Σαρπδξνκηθά Καηαζηήκαηα παξέρνπλ ππεξεζίεο ηαρπκεηαθνξψλ απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή 08.00-14.00
εμαηξνπκέλσλ ησλ αξγηψλ, ελψ ηα ζπλεξγαδφκελα πξαθηνξεία ιεηηνπξγνχλ απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή 08.0020.00 θαη άββαην 08.00-16.00, εμαηξνπκέλσλ ησλ ηνπηθψλ θαη εζληθψλ ενξηψλ θαη αξγηψλ. Δηδηθά γηα ηα
ζπλεξγαδφκελα πξαθηνξεία ε δπλαηφηεηα παξαιαβψλ κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη θαηά 2-3 ψξεο, ψζηε λα επηηεπρζεί
ν πνηνηηθφο ζηφρνο ηεο επίδνζεο ηελ επφκελε εκέξα.
πκπεξηθνξά – ζεβαζκόο – εππξέπεηα πξνζωπηθνύ
Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο Δηαηξείαο ππνρξενχηαη θαη εθπαηδεχεηαη εηδηθά ψζηε λα επηδεηθλχεη ηνλ αξκφδνληα
ζεβαζκφ έλαληη ηνπ ζπλαιιαζζφκελνπ θνηλνχ θαηά ηελ ελάζθεζε ησλ ππεξεζηαθψλ θαζεθφλησλ ηνπ.
Γηαπηζησκέλεο ππεξεζηαθέο παξαβάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο ειέγρνληαη απζηεξά απφ
ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο θαη ηηκσξνχληαη βάζεη ησλ πξνβιεπφκελσλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ.
Παξάπνλα ηνπ θνηλνχ θαηά ηνπ πξνζσπηθνχ γηα πιεκκειή εμππεξέηεζε, αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ή νηηδήπνηε
άιιν κπνξνχλ λα γίλνπλ πξνθνξηθά ζηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Καηαζηήκαηνο ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ είηε κε ηελ
ππνβνιή έληππεο αλαθνξάο παξαπφλσλ είηε θαη κε απιή έγγξαθε αλαθνξά πξνθεηκέλνπ απηή λα ρξεζηκεχζεη
σο ζηνηρείν δηνηθεηηθήο έξεπλαο ζε βάξνο ηνπ ππαίηηνπ πξνζσπηθνχ.
Δπίζεο, παξάπνλα, ζρφιηα, εξσηήζεηο θαη νπνηνδήπνηε κήλπκα πξνο ηελ Δηαηξεία κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη
ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Δηαηξείαο www.elta-courier.gr θαη ηεο εηδηθήο ειεθηξνληθήο θφξκαο ζην
menu: Επικοινωνία→τοισεία Επικοινωνίαρ. ην menu Επικοινωνία→Πείτε μαρ τη γνώμη σαρ δηαηίζεηαη
ζχληνκν εξσηεκαηνιφγην κε ην νπνίν νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα βαζκνινγήζνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπο
παξαζρέζεθαλ ζπκβάιινληαο ζηε βειηίσζή ηνπο.
Δπηπιένλ, ζηελ θαηεχζπλζε απηή, ζε φια ηα Καηαζηήκαηα βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλα εηδηθά «θπηία παξαπφλσλ»
ζηα νπνία νη πειάηεο κπνξνχλ αλψλπκα ή επψλπκα λα ππνβάιινπλ ηηο πξνηάζεηο, ππνδείμεηο ή παξαηεξήζεηο
ηνπο. Όιεο νη απφςεηο ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο
ησλ ππεξεζηψλ καο.
ηελ πεξίπησζε θαηάζεζεο έληππεο αλαθνξάο ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ν παξαπνλνχκελνο πειάηεο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα ζπλεξγαζηεί κε ηα ειεγθηηθά φξγαλα ηεο Δηαηξείαο, εθφζνλ ηνχην ηνπ δεηεζεί γηα ηνλ αλσηέξσ
ιφγν.
Ζ «Σαρπκεηαθνξέο ΔΛΣΑ ΑΔ» νθείιεη λα πιεξνθνξήζεη ηνλ παξαπνλνχκελν πειάηε γηα ηα απνηειέζκαηα ηπρφλ
αζθεζείζαο δηνηθεηηθήο έξεπλαο.
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Γηεπθόιπλζε αηόκωλ κε εηδηθέο αλάγθεο
Ζ Δηαηξεία είλαη ππνρξεσκέλε λα εμαζθαιίδεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή πξφζβαζε θαη εμππεξέηεζε ζε άηνκα κε
εηδηθέο αλάγθεο, εθφζνλ ηνχην επηηξέπεηαη απφ ηηο ζπλζήθεο ηνπ ρψξνπ ζπλαιιαγήο ησλ θαηαζηεκάησλ θαη
ππνθαηαζηεκάησλ θαη κέζα ζηα πιαίζηα ησλ θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο Δηαηξείαο.
Σα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο εμππεξεηνχληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα απφ ηηο ζπξίδεο ζπλαιιαγήο ησλ ζεκείσλ ηεο
Δηαηξείαο θαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ έρνπλ αλαξηεζεί ζε εκθαλή ζεκεία ησλ ρψξσλ ζπλαιιαγήο ζρεηηθέο
πηλαθίδεο.

Θ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΤΖ ΓΙΑΦΟΡΩΝ
1. Φηιηθόο Γηαθαλνληζκόο / Λεηηνπξγία Σνκέα Δμππεξέηεζεο Πειαηώλ (Customer Service)

Ζ Δηαηξεία έρεη ιάβεη ζρεηηθή κέξηκλα ψζηε λα εμππεξεηείηαη ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ θαηά ηνλ απινχζηεξν θαη
ζπληνκφηεξν δπλαηφ ηξφπν.
Γηα ηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε, πιεξνθφξεζε θαη εμππεξέηεζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα θάζε απνξία ή παξάπνλν
πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ εμππεξέηεζή ηνπ, ιεηηνπξγεί ζηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο ν Σνκέαο Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ
(Customer Service) κε ηνλ νπνίν ν πειάηεο κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο:
 κε ηειεθσληθή επηθνηλσλία ζηνπο αξηζκνχο 11120 (απφ ζηαζεξφ ή θηλεηφ κε αζηηθή ρξέσζε) θαη 210
6073005
 κέζσ ηειενκνηνηππίαο ζηνλ αξηζκφ 210 6073173
 κε επηζηνιή ζηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: Λεσθ. Βνπιηαγκέλεο 115-117 & Ζιία Ζιηνχ, 116 80, Ν. Κφζκνο,
Αζήλα, κε έλδεημε «για τον Σομέα Εξςπηπέτησηρ Πελατών»
 ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο www.elta-courier.gr ή ζην e-mail: customercare@elta-courier.gr
ή κε ρξήζε ηεο ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο θφξκαο ζην menu: Επικοινωνία → τοισεία Επικοινωνίαρ
 κέζσ ηνπ ππεχζπλνπ ηνπ νηθείνπ Καηαζηήκαηνο / Πξαθηνξείνπ / ζπλεξγαδφκελνπ ηαρ/θνχ θαηαζηήκαηνο ηεο
Δηαηξείαο
Ο αξηζκφο ηειεθψλνπ γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ θνηλνχ κε ην αξκφδην ηκήκα εμππεξέηεζεο πειαηψλ αλαθέξεηαη
ζηα πλνδεπηηθά Γειηία Σαρπκεηαθνξάο, ζηα πιηθά ζπζθεπαζίαο, ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηεο Δηαηξείαο θαζψο
θαη ζε φια ηα ελεκεξσηηθά θαη δηαθεκηζηηθά έληππα ηεο Δηαηξείαο πνπ εθηίζεληαη ζε εκθαλέο ζεκείν ζηνπο
ρψξνπο ζπλαιιαγήο ησλ ζεκείσλ εμππεξέηεζεο. Ζ ππνβνιή αηηήζεσλ γίλεηαη εγγξάθσο ή ειεθηξνληθά ζηνλ
Σνκέα Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ (Customer Service) ή ζε ζεκείν εμππεξέηεζεο ηεο Δηαηξείαο.
ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη πειάηεο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνζηνιή ηνπο κέζα ζηελ ίδηα εκέξα.
Γηαθνξεηηθά θαη εάλ ην αίηεκα ηνπ πειάηε δελ κπνξεί λα ηχρεη άκεζεο δηαρείξηζεο, νη αξκφδηνη ππάιιεινη
βξίζθνληαη ζε ζπλερή επηθνηλσλία καδί ηνπ ελεκεξψλνληάο ηνλ γηα φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη έσο φηνπ
θιείζεη ηθαλνπνηεηηθά ε ππφζεζε.
Γεληθά, ε Δηαηξεία νθείιεη γηα νπνηνδήπνηε ζέκα εμππεξέηεζεο πειαηψλ λα απαληά εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ
εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο ζρεηηθήο επηζηνιήο ηνπ θαηαλαισηή-πειάηε ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν εμππεξέηεζεο
ηεο Δηαηξείαο. Αλ ε απάληεζε δελ κπνξεί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν λα είλαη νξηζηηθή, ε Δηαηξεία αλαιακβάλεη ηελ
ππνρξέσζε λα ελεκεξψζεη ηνλ πειάηε γηα ηε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζήζεη γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηφο
ηνπ ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο Υ.Τ.Κ., θαζψο επίζεο λα ηνπ δψζεη ηελ νξηζηηθή απάληεζε ζχκθσλα κε ηα
παξαπάλσ κεηά ην πέξαο ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο.
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2. Δπηηξνπή Δπίιπζεο Γηαθνξώλ
Ζ ζπλερήο βειηίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηεο απνηειεί ζεκειηψδε
αξρή ηεο θηινζνθίαο ηεο Δηαηξείαο. Γηα ην ιφγν απηφ θαηαβάιιεηαη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ψζηε νη δηαθνξέο
λα ιχλνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο ΥΤΚ θαη κε θηιηθφ ηξφπν, πξάγκα πνπ επηηπγράλεηαη ζηε ζπληξηπηηθή
πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ. Δάλ, παξφια απηά, ν θαηαλαισηήο δελ έρεη επηιχζεη νξηζηηθά ην πξφβιεκά ηνπ
ζην αξκφδην ηκήκα ηεο Δηαηξείαο, κπνξεί λα απεπζπλζεί εγγξάθσο πξνο ηελ Δηαηξεία θαη λα δεηήζεη ηελ
επίιπζε ηεο δηαθνξάο ηνπ απφ ηελ Δπηηξνπή Δπίιπζεο Γηαθνξψλ, ε νπνία έρεη ζπζηαζεί γηα ην ζθνπφ απηφ κε
απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηεο Δηαηξείαο θαη ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ππεξεζηαθνί παξάγνληεο ηεο
Δηαηξείαο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ εθπξφζσπν ησλ θαηαλαισηψλ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VIII).
Γηαθνξά ζεσξείηαη ε απνδεδεηγκέλε αζέηεζε απφ ηελ Δηαηξεία νπνηαζδήπνηε δηάηαμεο ηνπ παξφληνο ΥΤΚ.
Τπνρξέωζε ηεο Δηαηξείαο, γηα ηελ νπνία επζχλεηαη, είλαη απηή πνπ απνξξέεη απφ ηνλ παξφληα Υ.Τ.Κ. θαη απφ
ηε κε εθαξκνγή δηαηάμεσλ λφκσλ θαη δηεζλψλ ζπκβάζεσλ.
Ζ Δπηηξνπή ελεκεξψλεη εγγξάθσο ην ρξήζηε γηα ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ηνλ θαιεί, αλ
επηζπκεί, λα παξαζηαζεί θαη λα εθθξάζεη πξνθνξηθά, ηηο απφςεηο ηνπ, ή λα ππνβάιιεη γξαπηφ ππφκλεκα ζε
πεξίπησζε πνπ θσιχεηαη. Ζ Δπηηξνπή επηιακβάλεηαη ηεο ππφζεζεο θαη νθείιεη λα θαηαβάιιεη πξνζπάζεηα
ψζηε λα εθδνζεί ε ζρεηηθή απφθαζε κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη (20) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία
θαηάζεζεο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ή ζαξάληα (40) εκεξψλ, εθφζνλ απαηηεζνχλ πξφζζεηα ζηνηρεία. Οη απνθάζεηο
ηεο Δπηηξνπήο δελ απνηεινχλ δεδηθαζκέλν θαη δελ θσιχνπλ, νχηε αλαζηέιινπλ ηελ πξνζεζκία πξνζθπγήο ζηα
δηθαζηήξηα
.
Ι

ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΤΠΖΡΔΙΩΝ – ΓΙΑΡΚΖ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ

Ζ Δηαηξεία παξαθνινπζεί ηα επηηεχγκαηα ζηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ θαζψο θαη, ηδηαίηεξα,
ηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηελ αγνξά ησλ ηαρπκεηαθνξψλ θαη εθαξκφδεη ζχγρξνλε πνιηηηθή πνηφηεηαο, θεληξηθφο
άμνλαο ηεο νπνίαο είλαη ε ζπλερήο αλάπηπμε ηνπ απηφλνκνπ δηθηχνπ ηεο Δηαηξείαο κε ηαπηφρξνλε βειηίσζε ησλ
επηδφζεσλ πνηφηεηαο θαη παξαγσγηθφηεηαο.
Οη επηκέξνπο αληηθεηκεληθνί ζθνπνί ηεο Δηαηξείαο είλαη
- Ζ ζπλερήο βειηίσζε ησλ πνηνηηθψλ ηεο επηδφζεσλ.
- Ζ βειηηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο.
- Ζ κεγηζηνπνίεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ ηεο.
- Ζ ζπλερήο επηκφξθσζε ησλ ζηειερψλ ηεο.

Κ

ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΜΖ ΙΥΤΟ  ΣΟΤ ΥΤΚ

Ο Υ.Τ.Κ. δελ ηζρχεη ζηηο πεξηπηψζεηο:
1) Αλσηέξαο βίαο ή ζε πεξηπηψζεηο απξφνπησλ θαη έθηαθησλ γεγνλφησλ θείκελσλ πέξαλ ησλ αλζξσπίλσλ
αληηθεηκεληθά δπλαηνηήησλ φπσο ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, αηπρήκαηα, απεξγίεο, θαηξηθέο ζπλζήθεο.
2) Δγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ή ζηα κεηαθνξηθά κέζα, πνπ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ
απψιεηα, βιάβε ή θαηαζηξνθή αληηθεηκέλσλ ηαρπκεηαθνξψλ.
3) Αδπλακίαο αλεχξεζεο ηνπ παξαιήπηε ζηελ αλαγξαθφκελε δηεχζπλζε ηνπ παξαιήπηε, ε νπνία νθείιεηαη ζε
ππαηηηφηεηα ηνπ απνζηνιέα.
4) Με εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ πειαηψλ θαη νπνηαζδήπνηε άιιεο ππνρξέσζεο ηνπ
πειάηε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Υ.Τ.Κ.
5) Δλεξγεηψλ πνπ είλαη αληίζεηεο κε ηνπο Νφκνπο ηνπ Κξάηνπο.
6) Με πινπνίεζεο ηεο ππνρξέσζεο ηεο Δηαηξείαο ιφγσ ππαηηηφηεηαο ή επηζπκίαο ηνπ πειάηε.
X.Y.K. τηρ Εταιπείαρ Σασςμεταυοπέρ ΕΛΣΑ Α.Ε.
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7) Απνδεδεηγκέλα αλππφζηαηνπ αηηήκαηνο.
8) Με εθπιήξσζεο ηεο ππνρξέσζεο ηεο Δηαηξείαο εμαηηίαο ελεξγεηψλ ή παξαιείςεσλ άιισλ θνξέσλ, κε ηνπο
νπνίνπο ε Δηαηξεία ζπλεξγάδεηαη.
9) Απνδεδεηγκέλεο ππαηηηφηεηαο ηνπ πειάηε ή ηξίηνπ πξνζψπνπ.
10) Απνδεδεηγκέλεο αδπλακίαο ηεο Δηαηξείαο.
11) Απνζηνιψλ ησλ νπνίσλ ην πεξηερφκελν εκπίπηεη ζε απαγφξεπζε δηαθίλεζεο ή θαηνρήο γηα ηνλ απνζηνιέα
θαη/ή ηνλ παξαιήπηε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο δηεζλψλ ζπκβάζεσλ ή ηεο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο,
θαζψο θαη απνζηνιψλ ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ έρεη θαηαζρεζεί ή θαηαζηξαθεί απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο.

ΔΠΙΤΝΑΠΣΟΝΣΑΙ:
I.
Γίθηπν Δηαηξείαο
II. Γεληθνί Όξνη Παξνρήο Τπεξεζηώλ
Δζωηεξηθνύ
III. Γεληθνί Όξνη Παξνρήο EMS
IV. Γεληθνί Όξνη Παξνρήο SPM
V. ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ Eζωηεξηθνύ
VI. ΣΙΜOΚΑΣΑΛΟΓΟ EMS
VII. ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ SPM
VIII. ύζηαζε Δπηηξνπήο Δπίιπζεο
Γηαθνξώλ

X.Y.K. τηρ Εταιπείαρ Σασςμεταυοπέρ ΕΛΣΑ Α.Ε.

ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔ ΔΛΣΑ ΑΔ
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