
 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 

POSTMAN COURIER 

 

Κάθε διακινούµενη αποστολή συνοδεύεται από φορτωτική -Συνοδευτικό ∆ελτίο 

Ταχυµεταφοράς- (ΣΥ.∆Ε.ΤΑ.) της POSTMAN COURIER όπου δηλώνονται 

ευκρινώς από τον Αποστολέα -ο οποίος έχει και την πλήρη ευθύνη σύνταξης των 

σωστών στοιχείων- τα πλήρη στοιχεία του ιδίου, του Παραλήπτη, την περιγραφή 

των µεταφεροµένων, την ηµεροµηνία και ώρα παραλαβής, οι πρόσθετες εντολές 

υπηρεσίες και αναφέρονται οι όροι µεταφοράς και οι χρεώσεις. Αποτελεί τη 

σύναψη ατοµικής σύµβασης µεταξύ του χρήστη των υπηρεσιών και της εταιρείας 

POSTMAN COURIER και αποδεικνύει την αποδοχή των γενικών όρων 

ανάληψης µεταφοράς από τα εµπλεκόµενα µέρη. Στο ΣΥ.∆Ε.ΤΑ. προσδιορίζονται 

τα παρακάτω:  

• τα µη αποδεκτά αντικείµενα καθώς και τα αντικείµενα που απαγορεύεται η 

µεταφορά τους σύµφωνα µε ∆ιεθνείς, Εθνικές και Ευρωπαϊκές συµβάσεις,  

• το δικαίωµα της επιχείρησης να µην παραλαµβάνει προς διακίνηση 

αντικείµενα εφόσον ο Αποστολέας αρνηθεί την επιθεώρησή τους από 

εκπρόσωπο της επιχείρησης,  

• οι όροι ασφαλιστικής κάλυψης του ταχυδροµικού αντικειµένου, και τα 

ποσά αυτής,  

• οι αποζηµιώσεις για καθυστερήσεις, απώλεια και φθορά αντικειµένων και 

οι προθεσµίες εντός των οποίων µπορεί να τις διεκδικήσει ο χρήστης, κατ’ 

ελάχιστο σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση 29030/816/2.6.2000 

(ΦΕΚ 683/Β΄),  

• οι περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν ευθύνεται η ταχυδροµική επιχείρηση,  

• ο τρόπος διαχείρισης ανεπίδοτων ταχυδροµικών αντικειµένων, και  

• η διαδικασία επίλυσης διαφορών µεταξύ επιχείρησης και χρήστη. 

 

 

 



 

 

Ο Αποστολέας αναθέτωντας τη διακίνηση της αποστολής του στην POSTMAN 

COURIER αποδέχεται τους όρους µεταφοράς της POSTMAN COURIER τόσο για 

τον εαυτό του όσο και υπό την ιδιότητα του εκπροσώπου του εντολέα, κυρίου ή 

κατόχου, των υπό µεταφορά αγαθών. 

 

Τα ανωτέρω ισχύουν και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εταιρεία αναλαµβάνει 

την διακίνηση µαζικών αποστολών όπου η διακινούµενη αποστολή συνοδεύεται 

από συγκεντρωτικό και ενίοτε απλοποιηµένο -στο οποίο δεν αναγράφονται οι 

Γενικοί Όροι Μεταφοράς- ΣΥ.∆Ε.ΤΑ.. 

 

Εφόσον δεν υφίσταται διαφορετική συµφωνία, η POSTMAN COURIER έχει την 

υποχρέωση επίδοσης του αντικειµένου στη διεύθυνση του Παραλήπτη και σε 

τρίτο πρόσωπο, σε περίπτωση απουσίας του Παραλήπτη. Στην παράδοση ο 

Παραλήπτης  αναγράφει ευκρινώς το όνοµα του, την ηµεροµηνία και ώρα 

παραλαβής και υπογράφει στη φορτωτική.  

 

Η ευθύνη της POSTMAN COURIER για τις µεταφερόµενες αποστολές παύει να 

ισχύει την στιγµή της παράδοσης της εκάστοτε αποστολής στον Παραλήπτη. Η 

υπογραφή του Παραλήπτη µε την αναγραφή των στοιχείων παράδοσης πάνω 

στο αντίγραφο του ΣΥ.∆Ε.ΤΑ αποτελεί σαφή απόδειξη του ορθού της 

παράδοσης.  

 

Όλες οι διακινούµενες από τη POSTMAN COURIER αποστολές 

παρακολουθούνται και εντοπίζονται ηλεκτρονικά σε όλα τα στάδια της 

µεταφοράς τους µέσω Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α.. Η POSTMAN COURIER διατηρεί 

πληροφορίες διακίνησης µέσω Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α. καθώς και αρχείο ΣΥ.∆Ε.ΤΑ. σε 

ηλεκτρονική ή έντυπη µορφή για έξι µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης της 

αποστολής.  

 

 



 

 

 

Η POSTMAN COURIER καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειµένου να 

παραδώσει την αποστολή σύµφωνα µε τα συνήθη χρονοδιαγράµµατα διακίνησης. 

Η POSTMAN COURIER δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζηµία 

που προκαλείται από τυχόν καθυστερήσεις. Η POSTMAN COURIER είναι σε 

θέση να ενηµερώνει άµεσα για την τύχη της αποστολής τον αποστολέα και τον 

παραλήπτη αρκεί να της γνωρίζουν τον αριθµό της φορτωτικής (ΣΥ.∆Ε.ΤΑ.). 

 
 



 

 
 
 
 

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΗ ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 

 

Η  POSTMAN COURIER  δεν αναλαµβάνει την διεκπεραίωση και µεταφορά των 

παρακάτω εγγράφων και ταχυδροµικών αντικειµένων:  

 

Χρήµατα – Εύθραυστα αντικείµενα µη επαρκώς συσκευασµένα – 

Ενεργοποιηµένες τραπεζικές κάρτες – Κάρτες Χρόνου Σταθερής και Κινητής 

Τηλεφωνίας – Χρυσό σε οποιαδήποτε µορφή – Ωρολόγια Χρυσά – Κοσµήµατα – 

Πολύτιµα µέταλλα – Πολύτιµους λίθους – Αρχαιότητες – Έργα τέχνης – Μη 

Αναπαραγώγιµα Έγγραφα ή Αντικείµενα – Προσωπική Αλληλογραφία  – 

Αλλοιώσιµα Τρόφιµα – Φάρµακα και λοιπά - Γραµµατόσηµα – Φυτά – 

Ναρκωτικά – Εκρηκτικά – Είδη ή µέρη οπλισµού – Ζώα – Πορνογραφικό υλικό 

και γενικά είδη τα οποία: 

 

• δεν δέχεται για διεκπεραίωση η ΙΑΤΑ, και  

• δεν είναι σε συµφωνία µε το εκάστοτε ισχύον Εθνικό και Ευρωπαϊκό 

νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. 

 
 

 


