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             (Ισχύει από 01-01-2013)    

 

"  Σ Υ Μ Β Α Σ Η  " 

 

Για την αποστολή Ταχυδροµικών αντικειµένων 

στο εσωτερικό µε την Υπηρεσία ΠΟΡΤΑ–ΠΟΡΤΑ. 

 

Αθήνα σήµερα  03/01/2013 οι συµβαλλόµενοι : 
 

α) Η Εταιρεία "Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε." που εδρεύει στην Αθήνα,  

Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 115-117, Τ.Κ. 11680, ΑΦΜ: 099759170, ∆ΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 

και εκπροσωπείται νοµίµως από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο κ. ΧΡΗΣΤΟ 

ΒΑΡΣΑΜΗ. 

β) Το ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 

τηλ: 210 5217412, που εδρεύει στην οδό ΜΑΡΝΗ 22, T.K. 10433, ΑΘΗΝΑ, ΑΦΜ: 

998146384, ∆ΟΥ: ΙΑ’ ΑΘΗΝΩΝ, αποκαλούµενος στο εξής χάρη συντοµίας 

"ΠΕΛΑΤΗΣ", και ο οποίος εκπροσωπείται νοµίµως από τον Πρόεδρο του ∆.Σ., κ 

Α.ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ συµφώνησαν τα παρακάτω: (∆.Σ. 211/31-1-2013) 

 

 1. Η Εταιρεία Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε., παρέχει µε την ονοµασία ΠΟΡΤΑ–

ΠΟΡΤΑ µία Υπηρεσία µεταφοράς εντύπων και εµπορευµάτων στο εσωτερικό 

της χώρας µε τους παρακάτω όρους, τους οποίους ο ΠΕΛΑΤΗΣ όπως 

νόµιµα εκπροσωπείται δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

 2. Η Εταιρεία Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε., που στο εξής δύναται να καλείται 

απλώς "Εταιρεία", αναλαµβάνει τη µεταφορά των αντικειµένων ΠΟΡΤΑ–

ΠΟΡΤΑ των πελατών της µε την µέγιστη δυνατή ταχύτητα και ασφάλεια, από 

το σηµείο παραλαβής µέχρι τον προορισµό τους, σύµφωνα µε τον 

εκάστοτε ισχύοντα τιµοκατάλογό της. Η επιλογή των διαδικασιών και των 

µέσων µεταφοράς αποτελεί δικαίωµα και ευθύνη της. 

2.1. H "Εταιρεία" υποχρεούται να παραλαµβάνει από τα 

καταστήµατα του Πελάτη τις αποστολές του και να τις επιδίδει 
στους παραλήπτες τους, που θα βρίσκονται σε πόλεις που 

εξυπηρετούνται από το πανελλαδικό δίκτυο της Εταιρείας. 

2.2. Ο "ΠΕΛΑΤΗΣ" σε συνεννόηση µε την "Εταιρεία" θα καθορίζει 
από κοινού την ώρα κάθε εργάσιµης ηµέρας της εβδοµάδας 

κατά την οποία θα παραλαµβάνονται από αυτόν οι 
αποστολές του. Για περιπτώσεις επειγουσών παραλαβών ο 

"ΠΕΛΑΤΗΣ" θα επικοινωνεί µε τα κατά τόπους καταστήµατα 

της "Εταιρείας" για τη παραλαβή τους. 

2.3. Ο "ΠΕΛΑΤΗΣ", σε περίπτωση οµαδικής αποστολής µεγάλου 

αριθµού αντικειµένων, πρέπει να ειδοποιεί τηλεφωνικά την 

προηγούµενη της αποστολής εργάσιµη ηµέρα της 

εβδοµάδας, για την παραλαβή τους. 

 



3. Ο "ΠΕΛΑΤΗΣ" εγγυάται ότι είναι κύριος των παραδοθέντων για αποστολή και 
διαχείριση αντικειµένων ή ο εκπρόσωπος του κυρίου των εν λόγω 

αντικειµένων και αποδέχεται ότι το παρόν έντυπο συµπληρώθηκε από τον 

ίδιο. 

 

4. Ο "ΠΕΛΑΤΗΣ" υποχρεούται να τοποθετεί τα προς αποστολή αντικείµενα σε 
συσκευασία επαρκώς ανθεκτική ώστε να προστατεύονται κατά τη διάρκεια 

της µεταφοράς. Τα όρια βάρους διαστάσεων καθώς και οι ειδικές 

διαχειρίσεις αντικειµένων καθορίζονται από το εκάστοτε ισχύον τιµολόγιο 

της Εταιρείας. 

 

5. Η επίδοση πραγµατοποιείται στην διεύθυνση του παραλήπτη, στον ίδιο ή 

εκπρόσωπό του . 

 

6. Η Εταιρεία δεν αναλαµβάνει την διακίνηση των παρακάτω αντικειµένων: 

Εκρηκτικές ύλες, εύφλεκτα υλικά, ραδιενεργά υλικά, διαβρωτικές ουσίες, 

συµπιεσµένα αέρια, ναρκωτικές ουσίες, δηλητήρια αρχαιότητες, 

αλλοιώσιµα τρόφιµα, ζώα, φυτά και γενικώς αντικείµενα που από τη φύση 

τους ή εξ΄ αιτίας της συσκευασίας τους υπάρχει κίνδυνος να 

αυτοκαταστρέφονται ή να καταστρέφουν άλλα αντικείµενα. Σε περίπτωση 

που ο αποστολέας για οποιοδήποτε λόγο παραδώσει τέτοιου είδους 

αντικείµενα η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να τα διαχειριστεί κατά την κρίση της 

συµπεριλαµβανοµένης και της άµεσης διακοπής της µεταφοράς 

αποποιούµενη κάθε περαιτέρω ευθύνη. Ο αποστολέας είναι υπεύθυνος για 

τις ζηµιές που µπορεί να προκληθούν σε πρόσωπα ή άλλα αντικείµενα από 

ψευδή δήλωση του περιεχοµένου τέτοιων υλών και ουσιών. 

 

7. Κάθε αποστολή θα τιµολογείται µε βάση τον τιµοκατάλογο της "ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ" 

που επισυνάπτεται στο παρόν συµφωνητικό. 

7.1. Το ύψος της ∆ηλωµένης Αξίας κάθε αποστολής δεν µπορεί να 

υπερβαίνει τα 15.000,00 € και η συσκευασία της θα πρέπει να είναι 
σύµφωνη µε τα εκάστοτε οριζόµενα από την "Εταιρεία". 

7.2. Ο "ΠΕΛΑΤΗΣ" βαρύνεται επίσης µε το εκάστοτε ισχύον πρόσθετο 

τέλος αναµονής εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιβολής 

του, ήτοι αναµονή του ειδικού διανοµέα από υπαιτιότητα του 

"ΠΕΛΑΤΗ" άνω των 10 λεπτών. 

7.3. Ο "ΠΕΛΑΤΗΣ" υποχρεούται να καταβάλει όλα τα τέλη απολογιστικά 

µέχρι τις 25 του επόµενου της αποστολής των αντικειµένων του 

µήνα έναντι αντίστοιχου Τιµολογίου Π.Υ. της Εταιρείας. 

8. Ο "ΠΕΛΑΤΗΣ" εγγυάται ότι: α) Κάθε είδος που αναγράφεται στη εµπρόσθια 

σελίδα του Συνοδευτικού ∆ελτίου Αποστολής, περιγράφεται σωστά και 

σύµφωνα µε το νόµο. β) Στο υπό διεκπεραίωση αντικείµενο έχουν σηµειωθεί 
σωστά τα στοιχεία & διεύθυνση του παραλήπτη. γ) Το υπό διακίνηση 

αντικείµενο έχει συσκευασθεί έτσι, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής 

διεκπεραίωσή του, και δ) Αναλαµβάνει την καταβολή όλων των πρόσθετων 

εξόδων που ενδεχοµένως θα µπορούσαν να ανακύψουν κατά τη 

διεκπεραίωση, την επιστροφή ή την αποθήκευση των αντικειµένων. 

 

9. Η "Εταιρεία" έχει το δικαίωµα να διακόψει σε κάθε στιγµή τη διεκπεραίωση 

κάποιου αντικειµένου όταν κρίνει αυτό ως απαράδεκτο βάσει του όρου 6 

του παρόντος, ή όταν ο αποστολέας για οποιονδήποτε λόγο έδωσε ελλιπή 

ή λανθασµένα, για τη διεκπεραίωσή του, στοιχεία, ή όταν ο πελάτης 

παραβιάζει τις υποχρεώσεις του άρθρου 8 της παρούσης. 

Το Συνοδευτικό ∆ελτίο Ταχυµεταφοράς (ΣΥ.∆Ε.ΤΑ.) το οποίο γνωρίζει ο 

πελάτης και αποδέχεται, είναι έντυπο δεσµευτικό προς τον πελάτη και µη 

διαπραγµατεύσιµο ως προς τους Γενικούς του Όρους. 



 

10. α) Κάθε αποστολή εµπίπτει στους Γενικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών και 
διεκπεραιώνεται από την Εταιρία Εντός Ελλάδος. Επίσης είναι αυτόµατα 

ασφαλισµένη για απώλεια ή καταστροφή και η οφειλόµενη αποζηµίωση 

ανέρχεται µέχρι του ποσού των 50 € αν πρόκειται για έγγραφα και µέχρι του 

ποσού των 200 € αν πρόκειται για άλλα δέµατα, κατά τους ανωτέρω 

Γενικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών.  

 

β) Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή υπεξαίρεσης των αντικειµένων 

‘∆ηλωµένης Αξίας’  η "Εταιρεία" υποχρεούται να καταβάλλει στον "ΠΕΛΑΤΗ" 

και εφόσον αυτός υποβάλλει σχετική αίτηση αποζηµίωσης σε αυτήν 

σύµφωνα µε τους Γενικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών ,όχι αργότερα από 

45 ηµέρες από την ηµεροµηνία παράδοσης του αντικειµένου προς 

µεταφορά, αποζηµίωση ίση µε το ποσό της δηλωθείσης αξίας εφόσον 

όµως, ο Πελάτης προσκοµίσει τιµολόγιο ή απόδειξη από όπου θα 

προκύπτει η δηλωθείσα αξία. Αν το ποσό του τιµολογίου ή της απόδειξης 

είναι µικρότερο της δηλωθείσας αξίας τότε δικαιούται όπως αποζηµιωθεί 
για το µικρότερο αυτό ποσό. Αν είναι µεγαλύτερο της δηλωθείσας αξίας, 

τότε δικαιούται το ποσό αυτής, σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του 

παρόντος. Σε καµία περίπτωση δεν λαµβάνεται υπόψη η εµπορική 

χρησιµότητα ή η ιδιαίτερη αξία των αντικειµένων για τον αποστολέα, 

παραλήπτη ή τρίτο πρόσωπο. Σε περίπτωση βλάβης ή φθοράς που 

καθιστά το αντικείµενο ‘∆ηλωµένης Αξίας’ ακατάλληλο για την κατά τον 

προορισµό χρήση του, τότε η παραπάνω αποζηµίωση περιορίζεται στο 

ποσό που απαιτείται για την αποκατάσταση και τη δαπάνη επισκευής του, 

που θα αποδεικνύεται µε προσκόµιση έκθεσης ειδικού πραγµατογνώµονα 

και µόνο. Σε καµία περίπτωση όµως δε δύναται να υπερβαίνει τη δηλωθείσα 

αξία του αντικειµένου . 

 

11. Σε περίπτωση καθυστέρησης πέραν των προβλεπόµενων χρονικών ορίων 

που οφείλεται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα της "Εταιρείας" επιστρέφονται 

στον αποστολέα εξ ολοκλήρου τα τέλη αποστολής που έχει καταβάλει και 
µόνον.  

 

12. Η Υπηρεσία ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ δεν φέρει καµία ευθύνη και ουδεµία αποζηµίωση 

καταβάλλει:(απλά ή ∆ηλωµένης Αξίας) 

α) Για καθυστέρηση που θα επέλθει στη διαβίβαση των αποστολών 

από υπαιτιότητα τρίτων (απεργίες, αργοπορία τρίτων, µεταφορικών 

µέσων κλπ). Ουδεµία αποζηµίωση καταβάλλεται για καθυστερήσεις 

που οφείλονται σε ανωτέρα βία (σεισµοί, δυσµενείς καιρικές 

συνθήκες, ατυχήµατα). 

β) Για απώλεια ή ζηµιά που προκλήθηκε από λάθος ή παράλειψη του 

αποστολέα ή του παραλήπτη. 

γ) Για αντικείµενα που η αποστολή τους απαγορεύεται (π.χ. εύφλεκτα 

υλικά κ.λπ. και άρθρον 6). 

δ) Για απώλεια ή ζηµιά που είναι αποτέλεσµα της κακής συσκευασίας 

του αντικειµένου ή απρόοπτων γεγονότων κείµενων πέραν των 

ανθρωπίνων αντικειµενικά δυνατοτήτων (ατυχήµατα, φυσικές 

καταστροφές–θεοµηνίες κ.λπ.) 

ε) Για οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση αποθετική ζηµιά από απώλεια 

εισοδήµατος, κερδών, αγορών ή χρήσεως, διάρρηξη συµβολαίων 

κλπ. 

στ) Σε περίπτωση έλλειψης ακριβούς και πλήρους περιγραφής του 

περιεχοµένου του αντικειµένου στο voucher (ΣΥ.∆Ε.ΤΑ.) 

 



13. Η Εταιρεία "Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε." διατηρεί το δικαίωµα αλλαγών στις 

τιµές, µέσα στα πλαίσια της τιµολογιακής πολιτικής της. Οι νέες τιµές 

ισχύουν 30 ηµέρες µετά την κοινοποίησή τους στον "ΠΕΛΑΤΗ". 

 

14. Κανένας υπάλληλος της Εταιρείας "Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε". ή ο 

"ΠΕΛΑΤΗΣ" δεν έχει δικαίωµα να άρει ή να τροποποιήσει µονοµερώς τους 

παραπάνω όρους. 

 

15. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, αρµόδια είναι τα δικαστήρια της 

Αθήνας. 

 

16. Η παρούσα σύµβαση ισχύει από 01/01/2013 έως 31/12/2013,  µε 
δυνατότητα διακοπής της σύµβασης από πλευράς του ΕΤΑΑ νωρίτερα από 

το χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους, δηλ. από 01/01/2013 έως 31/12/2013.   

 

   Το παρόν Συµβόλαιο µπορεί να καταγγελθεί από έναν εκ των 

συµβαλλοµένων για σπουδαίο λόγο (ως τέτοιος θεωρείται και η παραβίαση 

οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσης που θεωρούνται όλοι 

ουσιώδεις) και εφόσον η σχετική καταγγελία επιδοθεί εγγράφως στο άλλο 

συµβαλλόµενο µέρος, ένα µήνα πριν την επιθυµητή λήξη της παρούσης 

συµφωνίας.  

  Ο "ΠΕΛΑΤΗΣ" επίσης δικαιούται να καταγγείλει εγγράφως και αζηµίως την 

παρούσα συµφωνία, εάν δεν συµφωνεί µε ενδεχόµενες τροποποιήσεις του 

τιµοκαταλόγου της "Εταιρείας". Η καταγγελία αυτή πρέπει να γίνει 

εγγράφως εντός προθεσµίας 10 ηµερών από την περιέλευση στον 

"ΠΕΛΑΤΗ" έγγραφης γνωστοποίησης της Εταιρείας για τις αυξηµένες τιµές, 

όπως προβλέπεται από τον όρο 13 του παρόντος.    

  Επιπλέον, η «Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε.» διατηρεί το δικαίωµα όπως 

καταγγείλει την παρούσα οποτεδήποτε σε περίπτωση µη κανονικής και 
εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών πληρωµής της από τον «ΠΕΛΑΤΗ». 

Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας αυτής είναι άµεσα. 

 

17. Το παρόν Συµβόλαιο και το παράρτηµα αυτού συντάχθηκε σε δύο (2) 

αντίγραφα και υπογράφτηκε από τα συµβαλλόµενα µέρη τα οποία 

αποδέχονται ανεπιφύλακτα το περιεχόµενό του. 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 

"Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε."                                     
 

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ 

Ε.Τ.Α.Α. – ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
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Υπηρεσίες Εντός Πόλης   

� Για τα αντικείµενα βάρους µέχρι 2 κιλά που θα διακινηθούν µε την 

Υπηρεσία «ΠΟΡΤΑ–ΠΟΡΤΑ» εντός Πόλης , η προσφερόµενη τιµή είναι 
1,80 € και 1,00 € για κάθε επιπλέον κιλό. 

� Για τα αντικείµενα βάρους µέχρι 2 κιλά που θα διακινηθούν µε την 

Υπηρεσία αυθηµερόν «ΠΟΡΤΑ–ΠΟΡΤΑ» εντός Πόλης, η προσφερόµενη 

τιµή είναι 6,00 € και 1,00 € για κάθε επιπλέον κιλό. 

Υπηρεσίες Πόλη-Πόλη 

� Για τα αντικείµενα βάρους µέχρι 2 κιλά που θα διακινηθούν µε την 

Υπηρεσία «ΠΟΡΤΑ–ΠΟΡΤΑ» από Πόλη σε Πόλη η προσφερόµενη τιµή 

είναι 2,00 € και 1,00 € για κάθε επιπλέον κιλό. 

Στις ανωτέρω τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α. 19% 

Προσαυξήσεις για παροχή  πρόσθετων υπηρεσιών: 

1. Επίδοση σε προκαθορισµένη ώρα                            3,61 € + ΦΠΑ. 

2. Επίδοση µε Ειδική ∆ιαχείριση (απόδειξης παραλαβής και επιστροφή  

     ∆ελτίου Αποστολής)                         1,51 €/ανά αποστολή + ΦΠΑ. 

3. Αποστολή µε Αντικαταβολή µε Ταχυδροµική Επιταγή   4,20 € + ΦΠΑ.  

4. Επίδοση Σαββάτου (επιλεγµένα σηµεία δικτύου)        3,36 € + ΦΠΑ. 

5. Χρέωση επιστροφών                                               0,00 € + ΦΠΑ. 

6. Για κάθε υπηρεσία που δεν περιγράφεται στην προσφορά ισχύει ο 

επίσηµος τιµοκατάλογος της εταιρείας. 

7. Σε περίπτωση που το ογκοµετρικό βάρος µιας αποστολής είναι 
µεγαλύτερο του πραγµατικού, τότε η χρέωση γίνεται µε βάση το 

ογκοµετρικό βάρος, το οποίο υπολογίζεται σε κιλά αν 

πολλαπλασιάσουµε τις 3 διαστάσεις της συσκευασίας (µετρηµένες σε 
εκατοστά) και διαιρέσουµε µε το 5.000. Ισχύει, δηλαδή, η σχέση: 

(Ογκοµετρικό Βάρος σε Κιλά) = (Μήκος σε εκατοστά) x (Ύψος σε 
εκατοστά) x (Πλάτος σε εκατοστά) / 5.000. 

 

Η παραλαβή των αντικειµένων γίνεται κατόπιν συνεννόησης Πελάτη 

και Εταιρείας ( Τηλ. Επικοινωνίας : 801 11 83000 ) όσον αφορά την 

ώρα παραλαβής.  

Παρέχεται στον Πελάτη µηνιαία πίστωση και η εξόφληση του τιµολογίου θα 

γίνεται σε 30 ηµέρες από την έκδοση του τιµολογίου. 

Η παρούσα Σύµβαση Ταχυµεταφορών βασίζεται αποκλειστικά στους 

Γενικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών Ταχυµεταφορών Εσωτερικού. 


