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0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

0.1 Όµιλος ΕΛΤΑ 

Τα Ελληνικά Ταχυδροµεία (ΕΛΤΑ) αποτελούν σήµερα έναν όµιλο επιχειρήσεων, ο 

οποίος παρέχει σύγχρονες ταχυδροµικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε προσιτές 

τιµές σε όλους τους χρήστες στην επικράτεια. 

Τον όµιλο ΕΛΤΑ συνιστούν η Εταιρεία ΕΛΤΑ Α.Ε. και οι θυγατρικές εταιρείες της, 

Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε. και ΚΕΚ-ΕΛΤΑ Α.Ε.  

0.2 Χάρτης Υποχρεώσεων Καταναλωτή 

Η Εταιρεία ΕΛΤΑ Α.Ε. (εφεξής τα ΕΛΤΑ) στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της  

καθιερώνει το Xάρτη Υποχρεώσεων Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.) µε πρωταρχικό στόχο τη 

ρύθµιση των σχέσεών της µε το συναλλασσόµενο κοινό.  

Ο Χ.Υ.Κ./ΕΛΤΑ εκτός από τη βασική και υπεύθυνη πληροφόρηση σχετικά µε τις 

ταχυδροµικές υπηρεσίες που προσφέρει  η Εταιρεία,  καθορίζει τις υποχρεώσεις της 

προς τους χρήστες, τους όρους υπό τους οποίους η Εταιρεία παρέχει τα προϊόντα ή 

τις υπηρεσίες της προς τους καταναλωτές και τη διαδικασία επίλυσης διαφορών και 

αποζηµίωσης προς αυτούς σε περίπτωση µη τήρησης εκ µέρους της των ανωτέρω 

υποχρεώσεων και όρων. 

Τα ΕΛΤΑ εγγυώνται  το απόρρητο της αλληλογραφίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Συντάγµατος και των Νόµων του Κράτους και παρέχουν τις υπηρεσίες τους µε την 

απαιτούµενη κατά περίπτωση εχεµύθεια για την προστασία των συµφερόντων των 

πελατών τους. 

Αξίζει να επισηµανθεί ότι οι υποχρεώσεις αυτές που αφορούν προϊόντα - υπηρεσίες 

που παράγουν και προσφέρουν τα ΕΛΤΑ, απορρέουν τόσο από τους Νόµους του 

Ελληνικού Κράτους, όσο και από τις Παγκόσµιες Ταχυδροµικές Συµβάσεις που 

ισχύουν για τα Κράτη - Μέλη της Παγκόσµιας Ταχυδροµικής Ένωσης, της οποίας είναι 

µέλος και η Ελλάδα.  

Για τη σύνταξη του παρόντος Χ.Υ.Κ. λήφθηκαν υπόψη:  
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• Η Οδηγία  ΕΕ 2008/6/EC/20.02.2008  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 97/67/EΚ σχετικά µε την πλήρη 

υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδροµικών υπηρεσιών.  

• Ο ν.3738/2009 «Κύρωση των Πράξεων του ΧΧΙΙΙ Παγκόσµιου Ταχυδροµικού 

Συνεδρίου Βουκουρέστι 2004» (ΦΕΚ 14/Α/30.01.2009). 

• Ο  ν.4053/2012 «Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 44/Α/07.03.2012). 

• Η Υ.Α. µε αριθ. οικ. 7728/190/13.02.2013 «Ορισµός περιεχοµένου που 

εµπίπτει στην Καθολική Ταχυδροµική Υπηρεσία (Κ.Υ)» (ΦΕΚ 

478/Β/28.02.2013). 

• Η µε αριθ. 686/064/26.03.2013 Απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. «Κανονισµός Γενικών 

Αδειών Παροχής Ταχυδροµικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 1700/Β΄/10.07.2013). 

• Η µε αριθ. 686/065/26.03.2013 Απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. «Κανονισµός Ειδικών 

Αδειών Παροχής Ταχυδροµικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 1876/Β΄/31.07.2013). 

• Η µε αριθ. 687/327/05.04.2013 Απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. «Κανονισµός περί 

διαδικασιών επίλυσης διαφορών που αναφύονται µεταξύ των φορέων 

ταχυδροµικών υπηρεσιών, µεταξύ αυτών και των χρηστών, καθώς και περί 

διαδικασιών εξέτασης παραπόνων των χρηστών» (ΦΕΚ 1874/Β΄/31.07.2013). 

• Η µε αριθ. 687/328/05.04.2013 Απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. «Κώδικας 

∆εοντολογίας Ταχυδροµικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 1874/Β΄/31.07.2013). 

• Η µε αριθ. 688/52/16.04.2013 Απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. «Καθορισµός των 

περιπτώσεων που επιβάλλεται κατ΄αποκοπήν αποζηµίωση για πληµµελή 

παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών» (ΦΕΚ 1412/Β΄/10.06.2013). 

• Η µε αριθ. 710/019/13.03.2014 Απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. «Καθορισµός  των 

προϋποθέσεων διανοµής των ταχυδροµικών αντικειµένων, των πιθανών 

παρεκκλίσεων και προϋποθέσεων αυτών, καθώς και θέσπισης ειδικών 

ρυθµίσεων για την κατ’ οίκον διανοµή ταχυδροµικών δεµάτων βάρους το 

πολύ είκοσι (20) χιλιόγραµµων, στο πλαίσιο της παροχής της Καθολικής 

Ταχυδροµικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ 1441/Β΄/04.06.2014). 

• Η Υ.Α µε αριθ. οικ. 72142/1663/4.12.2014 «Καθορισµός της ποιότητας των 

παρεχοµένων καθολικών εθνικών και ενδοκοινοτικών ταχυδροµικών 

υπηρεσιών» (ΦΕΚ 3423/Β/19.12.2014). 
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0.3  Περιπτώσεις που δεν ισχύει ο Χάρτης Υποχρεώσεων Καταναλωτή 

Ο παρών Χάρτης Υποχρεώσεων Καταναλωτή της Εταιρείας δεν ισχύει στις 

περιπτώσεις: 

� Τυχηρών και ανωτέρας βίας και ιδιαίτερα σε έκτακτα γεγονότα των οποίων οι 

συνέπειες επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία της Εταιρείας.  

� Εγκληµατικών ενεργειών στις εγκαταστάσεις, ή στα µεταφορικά µέσα, που 

έχουν σαν αποτέλεσµα την απώλεια, βλάβη, ή καταστροφή  ταχυδροµικών 

αντικειµένων ειδικής διαχείρισης.  

� Αδυναµίας πρόσβασης οργάνου της Εταιρείας στο ακίνητο που οφείλεται στον 

πελάτη, ή σε οποιονδήποτε τρίτο.  

� Μη εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων από τον πελάτη.  

� Ενεργειών που είναι αντίθετες µε τους νόµους του Κράτους.  

� Μη υλοποίησης της υποχρέωσης των ΕΛΤΑ εξαιτίας υπαιτιότητας του πελάτη 

ή τρίτου, ή επιθυµίας του πελάτη.  

� Αποδεδειγµένα ανυπόστατου αιτήµατος.  

� Μη εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσης του πελάτη που προβλέπεται από 

τον Χ.Υ.Κ. Ενδεικτικά αναφέρονται η τήρηση προθεσµιών εντός των οποίων 

θα πρέπει να καταθέσει αίτηση αναζήτησης, η προσκόµιση απόδειξης 

κατάθεσης, η αληθινή δήλωση περιεχοµένου, η συσκευασία αντικειµένου 

σύµφωνα µε τη φύση του περιεχοµένου, περιεχόµενο του οποίου 

απαγορεύεται η διακίνηση από την ελληνική ή τη νοµοθεσία της χώρας 

προορισµού προκειµένου για χώρες του εξωτερικού.    

� ∆ιακίνησης των ταχυδροµικών αντικειµένων (κατάθεσης, επίδοσης κ.λπ.) και 

εκτέλεσης κάθε εν γένει ταχυδροµικής υπηρεσίας, σε χώρο εξουσίας και 

ευθύνης κάποιου φορέα (στρατός, δηµόσιες υπηρεσίες, µονές, επιχειρήσεις 

κ.λπ.) όταν αυτή γίνεται µέσω τρίτων προσώπων, εξουσιοδοτηµένων ειδικά 

προς τούτο, είτε βάσει διατάξεων νόµων, ή Υπουργικών Αποφάσεων, ή 

επιθυµίας του φορέα.  

� Αποστολών των οποίων το περιεχόµενο εµπίπτει σε απαγόρευση διακίνησης, 

ή κατοχής για τον αποστολέα και/ή τον παραλήπτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

διεθνών συµβάσεων, ή της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας, καθώς και 

αποστολών το περιεχόµενο των οποίων έχει κατασχεθεί ή καταστραφεί από 

τις αρµόδιες Αρχές. 
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0.4  Περιεχόµενα Χάρτη Υποχρεώσεων Καταναλωτή 

Ο παρών Χάρτης Υποχρεώσεων Καταναλωτή χωρίζεται σε 5 µέρη : 

Στο πρώτο µέρος αναφέρονται όλες οι βασικές πληροφορίες σχετικά µε τα κύρια 

χαρακτηριστικά της Εταιρείας και παρέχονται αναλυτικά τα µέτρα που έχουν ληφθεί 

από την Εταιρεία για την καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτή και την προστασία 

των δικαιωµάτων του. 

 

Στο δεύτερο µέρος περιγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ταχυδροµικών 

υπηρεσιών που παρέχουν τα ΕΛΤΑ ως  Εταιρεία που λειτουργεί µε Ειδική Άδεια και 

 ως Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας. 

 

Στο τρίτο µέρος περιλαµβάνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων των ΕΛΤΑ. 

 

Στο τέταρτο µέρος περιγράφονται οι Υπηρεσίες που παρέχουν τα ΕΛΤΑ ως Eταιρεία 

που λειτουργεί µε καθεστώς Γενικής Άδειας. 

 

Στο πέµπτο µέρος παρέχεται πληροφόρηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τρίτων 

που διατίθενται από τα ΕΛΤΑ. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 

 

Α1  Η Εταιρεία 

Α1.1  Νοµική µορφή 

Η  ταχυδροµική υπηρεσία ιδρύθηκε το έτος 1828, σχεδόν ταυτόχρονα µε την ίδρυση 

του Ελληνικού Κράτους, µε προεδρικό διάταγµα του Ιωάννη Καποδίστρια. Η 

συστηµατική οργάνωσή της  πραγµατοποιήθηκε στις αρχές του έτους 1900 και µέχρι 

το έτος 1949, η ταχυδροµική υπηρεσία µε την τηλεγραφική και τηλεφωνική υπηρεσία 

αποτελούσαν τα Τ.Τ.Τ, ενώ από την 01/05/1970 λειτούργησε ως δηµόσια υπηρεσία 

υπό την εποπτεία του τότε Υπουργείου Συγκοινωνιών. 

Από την παραπάνω ηµεροµηνία  µετατρέπεται σε Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου, 

µε την επωνυµία «Ελληνικά Ταχυδροµεία» (ΕΛΤΑ), ενώ από το 1996 τα ΕΛΤΑ  

λειτουργούν ως Ανώνυµη Εταιρεία. Η κοινωνική αναγνώριση των ΕΛΤΑ κατά τη 

διάρκεια της µεγάλης ιστορικής τους διαδροµής  αποτελεί τη βάση για την περαιτέρω 

ανάπτυξη του λειτουργικού ρόλου τους και την καθιέρωση των νέων επιχειρησιακών 

στόχων τους. 

Η Εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του Εµπορικού 

Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών  µε αριθµό ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 1092101000. 

Η Εταιρεία έχει Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 094026421,  µε αρµόδια 

∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆ΟΥ) την Φ.Α.Ε. Αθηνών. 

Α1.2  Έδρα  

 Η  έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στην οδό Απελλού 1, 10188 ΑΘΗΝΑ στο  ∆ήµο 

Αθηναίων. 

Τα στοιχεία επικοινωνίας της έδρας της Εταιρείας είναι :  

Τηλ.: 800-11-82000 & 210 3353100 & 210 3353256   

Fax: +30-210 3223595   

E - mail: gr_dioikisis@elta-net.gr 

Website : www.elta.gr   
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Α1.3 Σκοπός  

Σύµφωνα µε το καταστατικό της Εταιρείας σκοπός των ΕΛΤΑ είναι: 

• Η παροχή καθολικών ταχυδροµικών υπηρεσιών προς όλους, σε οποιοδήποτε 

σηµείο της ελληνικής επικράτειας.  

• Η ανάπτυξη των ταχυδροµικών υπηρεσιών, επιστολικού ταχυδροµείου, 

οµαδικών επιστολών, δεµάτων, αποστολών ειδικής διαχείρισης, 

διαφηµιστικού ταχυδροµείου, υβριδικού ταχυδροµείου, καθώς και άλλων 

υπηρεσιών, όπως ταχυµεταφορές, υπηρεσίες ανταλλαγής και διαχείρισης 

εγγράφων, υπηρεσίες εσωτερικής διαχείρισης αλληλογραφίας οργανισµών, 

υπηρεσίες διαχείρισης δεδοµένων διεύθυνσης, υπηρεσίες ταχυδροµικού 

κώδικα, υπηρεσίες διαχείρισης δεδοµένων για την ανάπτυξη του 

διαφηµιστικού ταχυδροµείου, υπηρεσίες ολοκληρωµένης ταχυδροµικής 

εξυπηρέτησης, υπηρεσίες που συνδυάζουν τις νέες τηλεπικοινωνιακές 

τεχνολογίες µε στοιχεία των υπηρεσιών του ταχυδροµείου, ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο, ταχυδροµικές επιταγές και πάσης φύσεως ταχυδροµικές 

υπηρεσίες µε την ευρεία έννοια σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

• Η ανάπτυξη, λειτουργία και εκµετάλλευση κάθε είδους ταχυδροµικής και 

τεχνολογικής υποδοµής. 

• Η Εταιρεία µπορεί να αναλαµβάνει, µε σύµβαση, για λογαριασµό τρίτων την 

πώληση προς το κοινό, µέσω του δικτύου της, οµολόγων, εντόκων 

γραµµατίων και άλλων, ενσώµατων ή άϋλων τίτλων Ελληνικού ∆ηµοσίου και 

τραπεζών, αµοιβαίων κεφαλαίων ή άλλων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, 

καθώς και ασφαλιστικών προϊόντων, να αποδέχεται για λογαριασµό του 

∆ικτύου Νέου Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου και άλλων πιστωτικών ή 

χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων καταθέσεις ή αναλήψεις χρηµάτων, να 

παραλαµβάνει έγγραφα και δικαιολογητικά του κοινού προς τα ιδρύµατα αυτά 

για συνοµολόγηση ή εξυπηρέτηση δανείων, να συνδέει το δίκτυο τερµατικών 

Αυτόµατων Ταµειακών Μηχανών (ATM) µε αντίστοιχα διατραπεζικά και άλλα 

συστήµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών και γενικά να εκτελεί τις υπηρεσίες 

που συνοµολογεί µε το ∆ηµόσιο ή τα παραπάνω ιδρύµατα. 

• Η σύσταση προσωπικών ταχυδροµικών λογαριασµών στο σύστηµα της 

Ταχυπληρωµής µε καταθέσεις φυσικών και νοµικών προσώπων, διακινούµενες 

µε ειδικές εντολές για εισπράξεις ή πληρωµές, καθώς και η έκδοση από την 
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Εταιρεία, µόνη της ή σε συνεργασία µε τρίτους πιστωτικών καρτών και η 

διάθεσή τους στους κατόχους των προσωπικών ταχυδροµικών λογαριασµών. 

• Η είσπραξη για λογαριασµό του Ελληνικού ∆ηµοσίου φόρου βεβαιωµένες στις 

∆.Ο.Υ οφειλές  φόρου εισοδήµατος και οποιουδήποτε άλλου φόρου ή τέλους 

µε τους όρους σύµβασης που συνάπτεται µεταξύ του Υπουργού Οικονοµικών 

και της Εταιρείας. 

• Η πληρωµή των αποδοχών των υπαλλήλων του ∆ηµοσίου και νοµικών 

προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου ύστερα από υπογραφή σύµβασης 

της Εταιρείας µε κάθε φορέα. 

• Η διαβίβαση στις αρµόδιες δηµόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.∆.∆., τους Ο.Τ.Α., 

υπηρεσίες και φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, αιτήσεων πολιτών µε 

τα συνηµµένα δικαιολογητικά και η είσπραξη του αντιτίµου των κατά 

περίπτωση προβλεπόµενων αντίστοιχων τελών, ενσήµων, δικαιωµάτων και 

παραβόλων για λογαριασµό του ∆ηµοσίου και των άλλων φορέων, καθώς και 

η παράδοση αδειών βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που αποστέλλονται από 

τις αρµόδιες δηµόσιες υπηρεσίες και φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα 

στους πολίτες µε παράλληλη είσπραξη των προβλεπόµενων τελών, ενσήµων 

και παράβολων. Για τις υπηρεσίες αυτές συνάπτεται σύµβαση της Εταιρείας 

µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 

• Η διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων προς το κοινό, µέσω του δικτύου 

της, όπως ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: υπηρεσίες και προϊόντα σταθερής 

και κινητής τηλεφωνίας, υπηρεσίες και προϊόντα διαδικτύου (internet), 

υπηρεσίες κράτησης και έκδοσης εισιτηρίων, συλλεκτικά και άλλα συναφή 

προϊόντα. 

• Η εκπόνηση µελετών για λογαριασµό τρίτων και η παροχή συµβουλευτικών 

υπηρεσιών και τεχνογνωσίας σε τρίτους στην Ελλάδα και την αλλοδαπή. 

• Η επαγγελµατική εκπαίδευση και εν γένει διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού, 

µισθωτών και µη, για την απασχόλησή τους στην Εταιρεία ή σε τρίτους, 

καθώς και η παροχή ή διάθεση επιστηµονικού και ειδικευµένου τεχνικού ή 

άλλου προσωπικού προς τρίτους. 

• Η εµπορία και προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και η παροχή πάσης φύσεως 

υπηρεσιών σχετιζόµενων µε αυτές τις δραστηριότητες, σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο. 

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία µπορεί ενδεικτικά: 
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• Να αναλαµβάνει και να εκτελεί κάθε δραστηριότητα και συναλλαγή, 

συνδεόµενη άµεσα ή έµµεσα µε τον σκοπό της. 

• Να εγκαθιστά προσωρινά ταχυδροµεία, τροχοταχυδροµεία, οικίσκους 

ταχυδροµικής συναλλαγής, γραµµατοθυρίδες, γραµµατοκιβώτια και 

ταχυδροµικά εντυποκιβώτια σε δηµόσιους, δηµοτικούς ή κοινοτικούς χώρους 

για την ταχυδροµική εξυπηρέτηση του κοινού. 

• Να χρησιµοποιεί υπηρεσίες τρίτων για την αποτελεσµατική παροχή της 

καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας. 

• Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, ή να µετέχει σε ενώσεις, εταιρείες ή 

κοινοπραξίες, που έχουν σκοπούς συναφείς µε τους σκοπούς και τις 

δραστηριότητες της Εταιρείας. 

• Να συνάπτει κάθε είδους συµβάσεις, να συµπράττει ή να συνεργάζεται µε 

ηµεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα, µε ενώσεις προσώπων, µε 

κρατικούς φορείς και µε µη κυβερνητικές οργανώσεις, µε κράτη και διεθνείς 

οργανισµούς, καθώς και µε διακρατικούς φορείς που αφορούν στις 

δραστηριότητες της Εταιρείας. 

• Να συµµετέχει απ' ευθείας, ή µέσω θυγατρικής Εταιρείας της, σε εταιρείες 

παραγωγής και διάθεσης αµοιβαίων κεφαλαίων, ασφαλιστικών προϊόντων και 

εν γένει χρηµατοοικονοµικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών και προϊόντων. 

• Να ιδρύει, να διαχειρίζεται ή να συµµετέχει σε εταιρείες ή κοινοπραξίες 

διαχείρισης χαρτοφυλακίου, ή χρηµατοδοτικής µίσθωσης, που αποσκοπούν 

στην άσκηση δραστηριοτήτων στον ευρύτερο τοµέα δράσης της Εταιρείας 

και των θυγατρικών της εταιρειών. 

• Να ιδρύει υπηρεσίες ή κέντρα ή εταιρείες µελετών και παροχής εκπαίδευσης, 

επιµόρφωσης και τεχνογνωσίας στον ευρύτερο τοµέα δράσης της Εταιρείας 

και των θυγατρικών της εταιρειών. 

• Να αναλαµβάνει κάθε εµπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε 

υλική πράξη ή δικαιοπραξία, που συνδέεται άµεσα ή έµµεσα µε το σκοπό της 

Εταιρείας. 

• Να ιδρύει ή να συµµετέχει σε εταιρείες επιχειρηµατικού κεφαλαίου, που έχουν 

ως σκοπό την προώθηση και υλοποίηση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας και 

καινοτοµίας στον τοµέα των ταχυδροµικών και συναφών υπηρεσιών, των 

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και των logistics. 
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Α1.4  ∆ιάρκεια  

Η διάρκεια της Εταιρείας έχει αρχίσει από την έναρξη της λειτουργίας της 

(01/05/1970) και λήγει την 30η Απριλίου του έτους 2105. Η διάρκεια αυτή µπορεί να 

παραταθεί µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσής της. 

Α1.5  Άδειες Λειτουργίας  ως Ταχυδροµικής Εταιρείας 

Με το νόµο 4053/2012 για τη ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, τα 

ΕΛΤΑ ορίσθηκαν  ως Φορέας Παροχής  Καθολικής Υπηρεσίας (εφεξής) Φ.Π.Κ.Υ. και 

ανατέθηκε σε αυτά, η παροχή της καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας µέχρι 

31/12/2028. 

Επίσης η Εταιρεία κατέχει Γενική  Άδεια Ταχυδροµικών Υπηρεσιών µε αριθµό 99-150 

του µητρώου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) 

«Ταχυδροµικές Υπηρεσίες, που εµπίπτουν στο πεδίο Γενικής Άδειας Ταχυδροµικών 

Υπηρεσιών». 

Α1.6  Οικονοµικά Στοιχεία 

Η Εταιρεία δηµοσιεύει ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις (ισολογισµό και 

αποτελέσµατα χρήσης κατά ∆.Λ.Π.) στην ιστοσελίδα της (http://www.elta.gr/el-

gr/εταιρία/οικονοµικάστοιχεία.aspx ). 

Α1.7  Πιστοποίηση  

Τα ΕΛΤΑ έχουν λάβει τις εξής πιστοποιήσεις από τους αντίστοιχους φορείς: 

� ∆ιεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 µε αριθµό πιστοποίησης 1440/∆  από την 

EUROCERT το 2013 το οποίο αφορά στην παροχή Ταχυδροµικών Υπηρεσιών.  

� ∆ιεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 µε αριθµό πιστοποίησης PIR0361742/A 

από τον LLOYDS το 2013, το οποίο αφορά στη ∆ιαλογή Ταχυδροµικών 

Αντικειµένων από το Κέντρο ∆ιαλογής Θεσσαλονίκης.  

� ∆ιεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 µε αριθµό πιστοποίησης 1300/∆/2012 

από την EUROCERT το 2012, το οποίο αφορά  στη ∆ιανοµή Ταχυδροµικών 

Αντικειµένων από τις Μονάδες ∆ιανοµής Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πάτρας.  
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� Επίσηµη πιστοποίηση εξαιρετικής λειτουργίας ¨CERTIFICATE OF 

EXCELLENCE¨ που απονεµήθηκε στο Κέντρο Αεροπορικού Ταχυδροµείου 

(Κ.Α.Τ.) από την IPC το 2012, το οποίο αφορά στο διεθνές ταχυδροµείο. 

� ∆ιεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 µε αριθµό πιστοποίησης PIR6004930 από 

τη LLOYDS το 2011, το οποίο αφορά στην παροχή Υπηρεσιών Υβριδικού 

Ταχυδροµείου από τα Κέντρα ∆ιαλογής Αθήνας και Θεσσαλονίκης. 

� ∆ιεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 µε αριθµό πιστοποίησης 0105075 από 

την TUV AUSTRIA το 2011, το οποίο αφορά στη διεκπεραίωση αναζητήσεων-

αποζηµιώσεων Ταχυδροµικών Αντικειµένων, επίλυση αιτηµάτων-παραπόνων 

πελατών, παροχή πληροφοριών στις υπηρεσίες ΕΛΤΑ και στους εξωτερικούς 

πελάτες από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών ΕΛΤΑ.  

Α1.8  Συµµετοχή σε ∆ιεθνείς Οργανισµούς 

� Universal Postal Union – UPU (Παγκόσµια Ταχυδροµική Ένωση -

ΠΤΕ), εξειδικευµένο όργανο του Ο.Η.Ε. για τα ταχυδροµικά θέµατα, 

αποτελούµενο από 192 χώρες – µέλη, το οποίο συνιστά το κύριο forum για τη 

συνεργασία µεταξύ των φορέων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον 

ταχυδροµικό τοµέα και συµβάλλει στη δηµιουργία ενός παγκόσµιου 

ταχυδροµικού δικτύου, µε τη διασφάλιση παροχής της παγκόσµιας 

ταχυδροµικής καθολικής υπηρεσίας και την ανάπτυξη σύγχρονων προϊόντων 

και υπηρεσιών.  

Η Παγκόσµια Ταχυδροµική Ένωση θεσπίζει κανόνες για την ανταλλαγή του 

διεθνούς ταχυδροµείου (Παγκόσµια Ταχυδροµική Σύµβαση, Κανονισµοί 

“Επιστολικού Ταχυδροµείου” και “∆εµάτων”) οι οποίοι είναι δεσµευτικοί για 

όλες τις χώρες - µέλη της. Στο πλαίσιο αυτό, τα ΕΛΤΑ έχουν την υποχρέωση 

να συνεργάζονται µε όλους τους καθορισµένους ταχυδροµικούς φορείς 

παροχής καθολικής υπηρεσίας (ΦΠΚΥ - designated operators) των χωρών-

µελών της Π.Τ.Ε., προκειµένου να διασφαλίζεται σε παγκόσµιο επίπεδο η 

παροχή της Καθολικής Υπηρεσίας, αποτελώντας µέρος του ενιαίου 

παγκόσµιου δικτύου, στο οποίο συµµετέχουν όλες οι αναγνωρισµένες από τον 

Ο.Η.Ε. χώρες.   
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�PostEurop (Association of European Public Postal Operators): 

Ένωση 52 Ευρωπαϊκών Ταχυδροµικών Οργανισµών Φορέων Παροχής 

Καθολικής Υπηρεσίας, αποτελεί αναγνωρισµένη Περιορισµένη Ένωση της 

Π.Τ.Ε. (Παγκόσµιας Ταχυδροµικής Ένωσης). Η αποστολή της PostEurop είναι 

η ενίσχυση και η ανάπτυξη µιας βιώσιµης και ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής 

ταχυδροµικής αγοράς προσβάσιµης σε όλους τους χρήστες καθώς και η 

διασφάλιση παροχής µιας σύγχρονης και προσιτής καθολικής ταχυδροµικής 

υπηρεσίας.  

�International Post Corporation (I.P.C.): ∆ιεθνής Συνεργατική 

(Cooperative) Ταχυδροµική Εταιρεία, αποτελούµενη από 24 ταχυδροµικούς 

οργανισµούς - µέλη της Ευρώπης, Βόρειας Αµερικής και της περιοχής της 

Ασίας - Ειρηνικού, της οποίας σκοπός είναι η παροχή τεχνικών λύσεων για τη 

βελτίωση της ποιότητας υπηρεσίας και η ανάπτυξη λειτουργικών υπηρεσιών, 

µε σκοπό τα µέλη της να ανταποκριθούν αποτελεσµατικά στις επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες τους προς όφελος των χρηστών.  

�Euromed Postal Community – EuroMed/PUMed (Ευρω-Μεσογειακή 

Ταχυδροµική Κοινότητα):“Ταχυδροµική Ένωση για τη Μεσόγειο”, αποτελεί 

Περιορισµένη Ένωση της Π.Τ.Ε., περιλαµβάνει χώρες – µέλη που ανήκουν 

στην PostEurop και στην Arab Permanent Postal Commission (A.P.P.C.). Η 

αποστολή της είναι η προάσπιση και η προώθηση των κοινών συµφερόντων 

των χωρών - µελών της στην Ευρω-Μεσογειακή ζώνη και η βελτίωση της 

ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών τους µέσω της ανάπτυξης κοινών 

επιχειρηµατικών προγραµµάτων και δραστηριοτήτων.  

Α1.9  ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας, 

διαµορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της Εταιρείας, µέσα στο 

πλαίσιο των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και εποπτεύει και ελέγχει τη 

διαχείριση της περιουσίας της. Είναι αρµόδιο να αποφασίζει για κάθε θέµα που αφορά 

στη διοίκηση της Εταιρείας και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της, πλην των 

θεµάτων που ανάγονται στις αποκλειστικές αρµοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης 

των Μετόχων. Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας είναι πενταετής. 
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Στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνονται ο Πρόεδρος, ο ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος, επτά  µέλη οριζόµενα από τη Γενική Συνέλευση και δύο αιρετοί 

εκπρόσωποι των εργαζοµένων της Εταιρείας που εκλέγονται µε άµεση και καθολική 

ψηφοφορία κατά τη διαδικασία του άρθρου 11 του ν. 1264/82. 

Α1.10  Οργανωτική δοµή 

Τα ΕΛΤΑ στο πλαίσιο του εκσυγχρονισµού τους έχουν αναπτύξει µια ευέλικτη 

οργανωτική δοµή  των υπηρεσιακών λειτουργιών τους µε στόχο την αποτελεσµατική 

λειτουργία τους και την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους χρήστες. 

Η οργανωτική δοµή των ΕΛΤΑ λειτουργεί σε τρία επίπεδα:  

• κεντρικό (Κεντρική Υπηρεσία) 

• περιφερειακό (Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις) και 

• τοπικό 

Σε κεντρικό επίπεδο οι κεντρικές ∆ιευθύνσεις (που απεικονίζονται στο παρακάτω 

σχήµα) αποτελούν την Κεντρική Υπηρεσία και έχουν ως έργο τους τη µελέτη, το 

σχεδιασµό και τη λήψη µέτρων ανάπτυξης των εργασιών των ΕΛΤΑ, καθώς και τον 

προγραµµατισµό, οργάνωση, συντονισµό, καθοδήγηση και έλεγχο των Υπηρεσιακών 

Λειτουργιών περιφερειακού και τοπικού επιπέδου. 
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Οι Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις και οι Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Ταχυδροµικών 

Λειτουργιών (που απεικονίζονται στο παρακάτω σχήµα) αποτελούν τις Επιχειρησιακές 

Λειτουργίες οι οποίες, στα πλαίσια ενός αποκεντρωµένου συστήµατος, έχουν ως έργο 

τους το να διευθύνουν, συντονίζουν, παρακολουθούν και εποπτεύουν τις Μονάδες 

∆ικτύου Λιανικής και τις Ειδικές Μονάδες Παραγωγής αντίστοιχα που λειτουργούν στο 

χώρο της δικαιοδοσίας τους, για την καλύτερη δυνατή απόδοση στη διεξαγωγή του 

έργου τους και την επίτευξη των στόχων που τίθενται, πάντοτε µέσα στα πλαίσια της 

εγκεκριµένης πολιτικής, των κανονισµών που ισχύουν, των οικείων προγραµµάτων, 

εντολών και οδηγιών της ∆ιοίκησης και των κλιµακίων που υπέρκεινται αυτών. 
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Σε τοπικό επίπεδο λειτουργούν για την εξυπηρέτηση των χρηστών τα ταχυδροµικά 

καταστήµατα και τα ταχυδροµικά πρακτορεία, ενώ σε µεγάλες πόλεις λειτουργούν για 

την καλύτερη οργάνωση του έργου Ειδικές Μονάδες Παραγωγής, Κέντρα ∆ιαλογής 

και Μονάδες ∆ιανοµής, µε ειδικό έργο τη διαλογή και τη διανοµή αντίστοιχα. 

 

Τα ταχυδροµικά πρακτορεία διεξάγουν ταχυδροµικό έργο. ∆ιευθύνονται από ιδιώτες 

που έχουν τα προσόντα που καθορίζονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου-

ΕΛΤΑ και επιβλέπονται από τα ταχυδροµικά καταστήµατα που ορίζονται στην 

απόφαση σύστασής τους ή καθορίζονται από την οικεία Περιφερειακή ∆ιεύθυνση 

ΕΛΤΑ.  

Α1.11  Μεγέθη Εταιρείας 

Τα χαρακτηριστικά µεγέθη της Εταιρείας κατά το έτος 2017 είναι:  

� Αριθµός εργαζοµένων : συνολικά 6.400  

� Αριθµός καταστηµάτων : 690 

� Αριθµός ταχυδροµικών πρακτορείων : 694 

� Αριθµός Κοµβικών Κέντρων ∆ιαλογής : 10  

� Αυτοκίνητα – Φορτηγά : 611 

� ∆ίκυκλα : 1826 

Α2.  Καθολική Ταχυδροµική Υπηρεσία 

Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση ΟΙΚ 7728/190/13.02.2013 «Ορισµός 

περιεχοµένου που εµπίπτει στην Καθολική Ταχυδροµική Υπηρεσία (Κ.Υ)» (ΦΕΚ 

478/Β/28.02.2013), η καθολική ταχυδροµική υπηρεσία περιλαµβάνει τις εξής επί 

µέρους υπηρεσίες εσωτερικού και διασυνοριακού ταχυδροµείου: 

α)την περισυλλογή, µεταφορά, διαλογή και διανοµή όλων των ταχυδροµικών 

αντικειµένων βάρους έως 2 χιλιογράµµων, στα οποία ενδεικτικά περιλαµβάνονται 

πέραν των αντικειµένων αλληλογραφίας και βιβλία, κατάλογοι, εφηµερίδες, 

περιοδικά, κ.λπ. καθώς και το διαφηµιστικό ταχυδροµείο µε διεύθυνση παραλήπτη. 

β) την περισυλλογή, µεταφορά, διαλογή και διανοµή ταχυδροµικών δεµάτων βάρους 

το πολύ είκοσι (20) χιλιογράµµων. 

γ) τις υπηρεσίες των συστηµένων και των αποστολών µε δηλωµένη αξία. 
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Το δικαίωµα των χρηστών να λαµβάνουν τις καθολικές υπηρεσίες εξασφαλίζεται: 

α)µε τον καθορισµό της πυκνότητας των σηµείων επαφής, πρόσβασης και 

περισυλλογής, µε βάση τις ανάγκες των χρηστών, τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και 

τις κοινωνικές συνθήκες. 

β)µε την παροχή ταχυδροµικής υπηρεσίας πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες την εβδοµάδα 

πλην εξαιρετικών περιστάσεων ή ιδιαίτερων γεωγραφικών συνθηκών. 

γ)µε την πραγµατοποίηση µιας (1) περισυλλογής και µιας (1) διανοµής την ηµέρα 

στην οικία ή έδρα κάθε φυσικού ή νοµικού προσώπου τουλάχιστον, ή, κατά 

παρέκκλιση και υπό προϋποθέσεις, σε προσήκουσες εγκαταστάσεις. 

 

Τα ΕΛΤΑ παρέχοντας την καθολική υπηρεσία είναι υποχρεωµένα να τηρούν πιστά την 

ισχύουσα νοµοθεσία και να συµµορφώνονται µε τα µέτρα που λαµβάνει το Κράτος 

σύµφωνα µε το δηµόσιο συµφέρον που αφορούν ειδικότερα στη δηµόσια τάξη και 

ασφάλεια συµπεριλαµβανοµένων των ερευνών για εγκλήµατα. 

 

Τα ΕΛΤΑ ως Φ.Π.Κ.Υ. παρέχουν την Καθολική Υπηρεσία, όπως ορίζεται στο νόµο 

4053/2012 «Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 44/Α/07.03.2012) µε συγκεκριµένη ποιότητα 

σε κάθε χρήστη, ανεξάρτητα από το σηµείο της ελληνικής επικράτειας στο οποίο 

βρίσκεται, µόνιµα και σε προσιτή τιµή. 

Ο Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας εξασφαλίζει ένα επαρκές σύνολο σηµείων 

πρόσβασης των χρηστών σε όλη την επικράτεια για την παροχή της καθολικής 

υπηρεσίας. ∆ιαθέτει ένα τουλάχιστον σηµείο πρόσβασης περισυλλογής της 

αλληλογραφίας για κάθε 1.000 κατοίκους στις αστικές περιοχές και ένα τουλάχιστον 

σηµείο πρόσβασης σε κάθε οικισµό στις αγροτικές περιοχές της χώρας. 

Η παρουσία των ΕΛΤΑ στην ελληνική επικράτεια γίνεται µέσω των σηµείων 

πρόσβασης και επαφής που είναι τα ταχυδροµικά καταστήµατα, οι ειδικές µονάδες 

παραγωγής (ενδεικτικά: κέντρα διαλογής και µονάδες διανοµής), τα ταχυδροµικά 

πρακτορεία, οι αγροτικοί διανοµείς, οι γραµµατοθυρίδες και τα γραµµατοκιβώτια. 

Περιοχές όπου η οδοαρίθµηση είναι ελλιπής ή χωρίς µοναδικές ονοµασίες οδών και 

κατά συνέπεια δεν υπάρχει δυνατότητα κατοίκον διανοµής των ταχυδροµικών 

αντικειµένων, εξυπηρετούνται από προσήκουσες εγκαταστάσεις (γραµµατοθυρίδες) 

που εγκαθίστανται µε ευθύνη των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου 
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βαθµού σε κατάλληλα προκαθορισµένα σηµεία, σε συνεννόηση µε τον Φορέα 

Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας. 

Οι προσήκουσες εγκαταστάσεις που εγκαθίστανται µε δαπάνη αρχών της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται από όλους τους φορείς παροχής  

ταχυδροµικών υπηρεσιών. Οι περιοχές εγκατάστασης των γραµµατοθυρίδων 

εγκρίνονται από την Ε.Ε.Τ.Τ. 

Α3.  ∆ιαρκής Εκσυγχρονισµός  

Στόχοι του Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδιασµού των ΕΛΤΑ για την περίοδο 

2013 – 2017 είναι:  

1. Η αναδιοργάνωση σε όλους τους τοµείς, ώστε τα ΕΛΤΑ να µπορέσουν να 

υποστηρίξουν αποτελεσµατικά την επιτυχή δραστηριοποίησή τους σε νέες 

αγορές. 

2. Η διαφοροποίηση των υφιστάµενων προϊόντων και η ανάπτυξη νέων 

προϊόντων και υπηρεσιών.  

3. Η αλλαγή, διαφοροποίηση και επέκταση του µίγµατος πωλήσεων  και 

4. Η διερεύνηση και διεκδίκηση νέων αγορών. 

Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των ταχυδροµικών υπηρεσιών, η µείωση του 

κόστους της παραγωγικής αλυσίδας, η διεύρυνση των προσφερόµενων υπηρεσιών 

προς τους πολίτες, εστιάζοντας στις ψηφιακές υπηρεσίες και στην ενίσχυση των 

σηµείων επαφής και των επιλογών εξυπηρέτησης για κάθε πελάτη, αποτελούν 

βασικές προϋποθέσεις για τη βιωσιµότητα και την περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρείας. 

 

Προκειµένου τα ΕΛΤΑ να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις και συνθήκες, 

δροµολογούν την υλοποίηση επενδύσεων προστιθέµενης αξίας στα επόµενα χρόνια, 

όπως: 

• Επέκταση της αυτοµατοποίησης του δικτύου ταχυδροµικής εξυπηρέτησης. 

• Επέκταση της τηλεµατικής διαχείρισης του στόλου των ταχυδροµικών 

οχηµάτων στη φάση της περισυλλογής, µεταφοράς και διανοµής της 

αλληλογραφίας. 

• Αυτοµατοποίηση του έργου των ταχυδροµικών διανοµέων. 
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• ∆ηµιουργία καθολικής βάσης κανονικοποιηµένων ταχυδροµικών διευθύνσεων 

(ηλεκτρονικών και φυσικών). 

• ∆ηµιουργία πλατφόρµας ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ηλεκτρονική ταυτοποίηση 

και ψηφιακή υπογραφή, δηµιουργία πλατφόρµας ηλεκτρονικού εµπορίου (e- 

commerce) για την υποστήριξη µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 

• Ψηφιοποίηση της αλληλογραφίας µέσα από την επέκταση των υπηρεσιών 

υβριδικού ταχυδροµείου. 

Επιχειρώντας ηγετικά σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό µετά και την 

απελευθέρωση της ελληνικής ταχυδροµικής αγοράς την 01/01/2013 και σε µια 

δύσκολη οικονοµική συγκυρία, τα Ελληνικά Ταχυδροµεία επιλέγουν να επενδύσουν 

στο µέλλον, σε τεχνολογικές υποδοµές, υπηρεσίες και εξοπλισµούς νέας γενιάς, µε 

στόχο την µετάβαση του ταχυδροµείου στην ψηφιακή εποχή. 

Α4.  Απλούστευση ∆ιοικητικών ∆ιαδικασιών  

Η Εταιρεία αναλαµβάνει την υποχρέωση να εξυπηρετεί το κοινό κατά τον 

απλούστερο δυνατό τρόπο. Για αυτό το λόγο για τα θέµατα που αφορούν τις σχέσεις 

της µε το κοινό οφείλει να χρησιµοποιεί απλουστευµένες, ταχείες και σαφείς 

διαδικασίες µέσα στα πλαίσια των νόµων της Πολιτείας και των διεθνών 

ταχυδροµικών συµβάσεων, εκπαιδεύοντας και επιµορφώνοντας κατάλληλα το 

προσωπικό της.  

Α5.  Ενηµέρωση αρµοδίων Αρχών 

Η Εταιρεία οφείλει να ενηµερώνει τις αρµόδιες Αρχές σχετικά µε τις θέσεις της κατά 

τη διερεύνηση από αυτές επιστολών χρηστών και τα συναφή µέτρα που λαµβάνονται 

για την προστασία και την εξυπηρέτηση αυτών σύµφωνα µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία.  

Επίσης η Εταιρεία υποχρεώνεται να λαµβάνει υπόψη κατά το σχεδιασµό των 

παραπάνω µέτρων τις συγκεκριµένες υποδείξεις και οδηγίες των ανωτέρω αρµοδίων 

Αρχών, µε στόχο την αύξηση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών της και την 

επίλυση στο πλαίσιο της ισχύουσας νοµοθεσίας προβληµάτων που απασχολούν τους 

καταναλωτές.  
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Α6.  Ποιότητα 

• Οι ποιοτικές προδιαγραφές που αφορούν στην καθολική ταχυδροµική 

υπηρεσία ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση 72142/1663/4.12.2014 

«Καθορισµός της ποιότητας των παρεχοµένων καθολικών εθνικών και 

ενδοκοινοτικών ταχυδροµικών υπηρεσιών» (ΦΕΚ 3423/Β/19.12.2014). 

Στόχος της Εταιρείας είναι τα αντικείµενα:  

� Επιστολικού ταχυδροµείου και δεµάτων εσωτερικού να επιδίδονται ως εξής:  

• Τα ταχυδροµικά αντικείµενα επιστολικού ταχυδροµείου Α' Προτεραιότητας 

επιδίδονται κατά κανόνα την επόµενη εργάσιµη από την ηµέρα κατάθεσης 

[Χ+1], εφόσον έχουν κατατεθεί µέχρι την ώρα που αναφέρεται επί 

εκάστου γραµµατοκιβωτίου. 

• Τα ταχυδροµικά αντικείµενα της υπηρεσίας Business Express Post 

επιδίδονται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα στους επιλεγµένους 

προορισµούς της υπηρεσίας, εφόσον έχουν κατατεθεί το αργότερο µέχρι 

τις 17:00’ στα ειδικά γραµµατοκιβώτια περισυλλογής Business Express 

Post.  

• Τα ταχυδροµικά αντικείµενα επιστολικού ταχυδροµείου Β' Προτεραιότητας 

επιδίδονται κατά κανόνα την τρίτη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα 

κατάθεσης [Χ+3], εφόσον έχουν κατατεθεί µέχρι την ώρα που αναφέρεται 

επί εκάστου γραµµατοκιβωτίου.  

•  Τα αντικείµενα της υπηρεσίας, Ad Post και Unaddressed Mail επιδίδονται 

κατά κανόνα την 5η εργάσιµη ηµέρα µετά την ηµέρα κατάθεσής τους 

[Χ+5].  

• Τα αντικείµενα της υπηρεσίας, PRESS POST (X+1), επιδίδονται κατά 

κανόνα την επόµενη εργάσιµη ηµέρα, PRESS POST (X+3), επιδίδονται 

κατά κανόνα την 3η εργάσιµη ηµέρα µετά την ηµέρα κατάθεσης και 

PRESS POST (X+5), επιδίδονται κατά κανόνα την 5η εργάσιµη ηµέρα µετά 

την ηµέρα κατάθεσης.  

• Τα δέµατα Εσωτερικού επιδίδονται κατά κανόνα σε τρεις εργάσιµες ηµέρες 

(Χ+3) µετά την ηµέρα κατάθεσης. 

� Επιστολικού ταχυδροµείου εξωτερικού να επιδίδονται ως εξής : 
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• τα Α' Προτεραιότητας κατά κανόνα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες (Χ+3) 

µετά την ηµέρα κατάθεσής τους (για προορισµούς Ευρωπαϊκής Ένωσης). 

Ο χρόνος επίδοσης των αντικειµένων Β' Προτεραιότητας εξαρτάται από 

τους χρόνους διακίνησης που ισχύουν στο εσωτερικό της χώρας 

προορισµού για τα αντικείµενα της κατηγορίας αυτής.  

• τα ταχυδροµικά αντικείµενα εξωτερικού κατά κανόνα την επόµενη ηµέρα 

από την ηµέρα κατάθεσής τους στο µεταφορέα µε τον οποίο 

συνεργάζονται τα ΕΛΤΑ, προκειµένου αυτός µε τη σειρά του να τα 

προωθήσει στην ταχυδροµική υπηρεσία της χώρας προορισµού. Η ευθύνη 

των ΕΛΤΑ περιορίζεται µόνο στην έγκαιρη διακίνησή τους στο εσωτερικό 

της χώρας και στην έγκαιρη παράδοσή τους στο µεταφορέα χωρίς να 

ευθύνονται για ενέργειες, ή παραλείψεις αυτού, ή της ταχυδροµικής 

υπηρεσίας της χώρας προορισµού µε την οποία συνεργάζονται, εκτός από 

τις περιπτώσεις ευθύνης που αναφέρονται σαφώς στο κεφάλαιο Α15 του 

παρόντος Χ.Υ.Κ. 

Οι παραπάνω χρόνοι είναι ενδεικτικοί. Οι χρόνοι επίδοσης των ταχυδροµικών 

αντικειµένων που κατατίθενται σε γραµµατοκιβώτια µπορούν να ισχύουν εφόσον τα 

ταχυδροµικά αντικείµενα ταχυδροµούνται πριν από τις προβλεπόµενες ώρες που 

αναγράφονται στα γραµµατοκιβώτια.  

Α7.  Ταχυδροµικό Τιµολόγιο  

Το ταχυδροµικό τιµολόγιο βρίσκεται σε εµφανές σηµείο του χώρου συναλλαγής κάθε 

ταχυδροµικού καταστήµατος και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 

(http://www.elta.gr/el-gr/ιδιώτες/τιµοκατάλογοι.aspx). 

Ειδικότερα το τιµολόγιο των  υπηρεσιών των ΕΛΤΑ που ανήκουν στην καθολική 

υπηρεσία εγκρίνεται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων 

(Ε.Ε.Τ.Τ), η οποία ελέγχει εάν είναι σύµφωνο µε τις σχετικές διατάξεις του θεσµικού 

πλαισίου του ν. 4053/2012. 
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Α8.  Τοµέας Εξυπηρέτησης Πελατών  

Για την καλύτερη ενηµέρωση και πληροφόρηση του συναλλασσόµενου κοινού 

σχετικά µε κάθε απορία, πρόβληµα, ή παράπονο που έχει σχέση µε την εξυπηρέτησή 

του, εκτός από τη δυνατότητα επικοινωνίας, η οποία του προσφέρεται στα 

ταχυδροµικά καταστήµατα, λειτουργεί στην έδρα της Εταιρείας, στην Αθήνα, Τοµέας 

Εξυπηρέτησης Πελατών.  

Ο πελάτης µπορεί να επικοινωνήσει µε τον Τοµέα Εξυπηρέτησης Πελατών µε τους 

παρακάτω τρόπους :  

- µε επίσκεψή του στον  Τοµέα  Εξυπηρέτησης Πελατών που εδρεύει στη 

διεύθυνση Αδριανουπόλεως 45, 160 70 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ κατά τις ώρες 08.00’ - 

14.00’. 

- µε επιστολή  στην  παραπάνω ταχυδροµική διεύθυνση 

- µε τηλεφωνική κλήση του αριθµού 800 11 82000 (χωρίς χρέωση) ή του 

αριθµού 210 3353 777 κατά τις ώρες 08.00’ - 18.00’. 

- µε χρήση της ηλεκτρονικής  φόρµας, που υπάρχει στην ιστοσελίδα των ΕΛΤΑ 

(http://www.elta.gr/el-gr/ιδιώτες/επικοινωνία.aspx), ή στέλνοντας απευθείας 

ηλεκτρονικό µήνυµα (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση  info@elta-net.gr 

Οι πελάτες µπορούν να έχουν την παραπάνω ενηµέρωση και πληροφόρηση και στις 

έδρες των Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων, ώστε, εκτός από ένα µεγάλο δίκτυο 

ταχυδροµικών καταστηµάτων σ' όλη τη χώρα, υπάρχει και σε περιφερειακό επίπεδο 

µία ειδική υπηρεσία εξυπηρέτησης του καταναλωτή για τα παραπάνω θέµατα.  

Γενικά η Εταιρεία οφείλει να απαντήσει εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία 

κατάθεσης της σχετικής επιστολής του καταναλωτή, σε οποιοδήποτε ταχυδροµικό 

κατάστηµα, ή Περιφερειακή ∆ιεύθυνση, ή στον Τοµέα Εξυπηρέτησης Πελατών της 

Εταιρείας, που αφορά οποιοδήποτε θέµα εξυπηρέτησής του, στο πλαίσιο της κείµενης 

νοµοθεσίας. Η παραπάνω υποχρέωση για την Εταιρεία ισχύει και στην περίπτωση 

ταχυδροµικής ή ηλεκτρονικής επιστολής του καταναλωτή προς τον Τοµέα 

Εξυπηρέτησης Πελατών από την ηµεροµηνία παραλαβής της. 

Εάν η απάντηση δεν µπορεί για οποιοδήποτε λόγο να είναι οριστική, η Εταιρεία 

αναλαµβάνει την υποχρέωση να ενηµερώσει τον πελάτη για τη διαδικασία που θα 
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ακολουθήσει για την επίλυση του προβλήµατός του, στο πλαίσιο του παρόντος Χ.Υ.Κ, 

των κανονιστικών διατάξεων και της κείµενης νοµοθεσίας, καθώς επίσης να τον 

πληροφορήσει οριστικά σύµφωνα µε τα παραπάνω, µετά το πέρας της σχετικής 

διαδικασίας.  

Η παρούσα υποχρέωση της Εταιρείας δεν ισχύει για τις περιπτώσεις που 

προβλέπονται διαφορετικά από τον παρόντα Χ.Υ.Κ. ή την κείµενη νοµοθεσία. 

Στην περίπτωση οποιασδήποτε αναφοράς παραπόνων που έρχεται σε γνώση της 

Εταιρείας, σύµφωνα µε τα παραπάνω, ο παραπονούµενος πελάτης έχει την 

υποχρέωση να παρέχει στα ελεγκτικά όργανα των ΕΛΤΑ, εφόσον αυτό του ζητηθεί, 

τα αναγκαία στοιχεία για τη διερεύνηση των αναφεροµένων του.  

Ο αριθµός τηλεφώνου και το ωράριο τηλεφωνικής επικοινωνίας του κοινού µε τον  

Τοµέα Εξυπηρέτησης Πελατών ή µε τις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις βρίσκεται 

αναρτηµένο σε εµφανές σηµείο του χώρου συναλλαγής των ταχυδροµικών 

καταστηµάτων.  

Α9.  Συµπεριφορά Προσωπικού 

Το προσωπικό των ΕΛΤΑ είναι υποχρεωµένο να επιδεικνύει τον αρµόζοντα σεβασµό 

έναντι του συναλλασσόµενου κοινού κατά την ενάσκηση των υπηρεσιακών 

καθηκόντων του. ∆ιαπιστωµένες υπηρεσιακές παραβάσεις του προσωπικού σε θέµατα 

συµπεριφοράς ελέγχονται από την Εταιρεία µε την άσκηση υπηρεσιακού ελέγχου 

κατά του υπαίτιου προσωπικού.  

Παράπονα του κοινού κατά του προσωπικού για ανάρµοστη συµπεριφορά µπορούν 

να γίνουν προφορικά στον προϊστάµενο του ταχυδροµικού καταστήµατος ή στον 

αναπληρωτή του ή µε την υποβολή έντυπης αναφοράς παραπόνων ή και απλής 

έγγραφης αναφοράς προκειµένου αυτή να χρησιµεύσει ως στοιχείο στο 

διενεργούµενο έλεγχο σε βάρος του υπαίτιου προσωπικού.  

Αναφορές παραπόνων µπορούν να υποβληθούν σε όλα τα ταχυδροµικά καταστήµατα 

καθώς και στον Τοµέα Εξυπηρέτησης Πελατών ή στις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις. Ο 

παραπονούµενος πελάτης µπορεί να υποβάλλει την παραπάνω αναφορά για την 

τεκµηρίωση των παραπόνων του.  
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Στην περίπτωση ύπαρξης παραπόνων για τη συµπεριφορά προσωπικού, σύµφωνα µε 

τα παραπάνω, ο παραπονούµενος πελάτης  έχει την υποχρέωση να παρέχει τα 

αναγκαία στοιχεία για τη διερεύνηση των παραπόνων του  στα ελεγκτικά όργανα της 

Εταιρείας, εφόσον αυτό του ζητηθεί.  

Τα ΕΛΤΑ οφείλουν να πληροφορήσουν τον παραπονούµενο πελάτη, ο οποίος έχει 

ενεργήσει σύµφωνα µε την παραπάνω διαδικασία, εφόσον αυτό ζητηθεί, για τα 

αποτελέσµατα του διενεργηθέντος ελέγχου και τα τυχόν µέτρα τα οποία λήφθηκαν 

από την Εταιρεία.  

Α10.  ∆ιευκόλυνση ατόµων µε ειδικές ανάγκες 

Τα ΕΛΤΑ αντιµετωπίζουν µε ευαισθησία τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες προσπαθώντας 

να τα διευκολύνουν στο πλαίσιο των επιχειρησιακών τους δυνατοτήτων και κατ’ 

εφαρµογή των προβλεποµένων, από το νόµο και τις Υπουργικές Αποφάσεις όπως 

εκάστοτε ισχύουν, που αφορούν στους όρους παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας.  

Τα ΕΛΤΑ είναι υποχρεωµένα να εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή πρόσβαση και 

εξυπηρέτηση σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες, εφόσον τούτο επιτρέπεται από τις 

συνθήκες που βρίσκεται ο χώρος συναλλαγής και στο πλαίσιο των κανονιστικών 

διατάξεων της Εταιρείας. Τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες εξυπηρετούνται κατά 

προτεραιότητα από τις θυρίδες συναλλαγής των ταχυδροµικών καταστηµάτων και σε 

κάθε ταχυδροµικό κατάστηµα υπάρχει σε εµφανές σηµείο του χώρου συναλλαγής, 

πινακίδα που αναγράφεται η ένδειξη «ΤΑ ΑTOMA ME EI∆IKΕΣ ANΑΓKEΣ 

EΞYΠHPETOΥNTAI KATA ΠPOTEPAIOTHTA».  

Τα ΕΛΤΑ καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, ώστε η εξυπηρέτηση ηλικιωµένων ατόµων 

ή ατόµων µε ειδικές ανάγκες των περιοχών αυτών, τα οποία δεν µπορούν να 

µεταβούν στο προκαθορισµένο σηµείο διανοµής, να γίνεται στην οικία τους. Τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν την ανικανότητα µετακίνησης των 

ατόµων µε ειδικές ανάγκες είναι αυτά το οποία προβλέπονται από την ισχύουσα 

νοµοθεσία και  υποβάλλονται στην Εταιρεία.  

Η διαδικασία υποβολής και εξέτασης των δικαιολογητικών ορίζεται από την Εταιρεία, 

η οποία είναι υποχρεωµένη να πληροφορεί σχετικά τους ενδιαφερόµενους 

καταναλωτές και να την γνωστοποιεί στην Ε.Ε.Τ.Τ.   
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Α11.  ∆ίκτυο Καταστηµάτων 

Α11.1  Ταχυδροµικά Καταστήµατα  

Το πρόγραµµα των εργασίµων ηµερών και των ωρών συναλλαγής των ταχυδροµικών 

καταστηµάτων για την εξυπηρέτηση του κοινού, καταρτίζεται σύµφωνα µε τις 

εκάστοτε ανάγκες του καθώς και τις εκάστοτε υφιστάµενες δυνατότητες της 

Εταιρείας.  

Για την κατάρτιση του παραπάνω προγράµµατος, η Εταιρεία λαµβάνει υπόψη 

συγκεκριµένα αντικειµενικά κριτήρια, όπως την περίοδο του έτους (χειµερινό ή  

θερινό ωράριο, περίοδος Χριστουγέννων κλπ), το χαρακτήρα της περιοχής (αστική, 

εµπορική, αγροτική κλπ), τον όγκο της ταχυδροµικής κίνησης της περιοχής, την 

πυκνότητα των ταχυδροµικών καταστηµάτων κλπ.  

Το ωράριο λειτουργίας των ταχυδροµικών καταστηµάτων είναι τις εργάσιµες ηµέρες 

(∆ευτέρα έως και Παρασκευή) 07.30’ - 14.00’ για τα µη αυτοµατοποιηµένα  

καταστήµατα και  07.30’ - 14.30’ για τα αυτοµατοποιηµένα, εκτός από ορισµένα 

µονοπρόσωπα ταχυδροµικά καταστήµατα της χώρας, τα οποία κλείνουν, τουλάχιστον 

για διάστηµα µιας ώρας, προκειµένου να εκτελεστεί το έργο της διανοµής στην έδρα 

αυτών.  

Ορισµένα ταχυδροµικά καταστήµατα είναι ανοικτά απογευµατινές ώρες µέχρι ώρα 

20.30’ καθώς επίσης Σάββατο 07.30’ - 14.30’ ή και Κυριακή 09.00’ - 13.30’.  

Οι πίνακες που εµφανίζουν το ωράριο λειτουργίας και τα ταχυδροµικά καταστήµατα, 

τα οποία λειτουργούν απογευµατινές ώρες, καθώς επίσης και Σάββατο ή και Κυριακή, 

βρίσκονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.elta.gr)καθώς και σε εµφανές σηµείο 

στην πρόσοψη των ταχυδροµικών καταστηµάτων της ίδιας περιοχής.  

Επίσης λειτουργούν ορισµένες θυρίδες συναλλαγής σε αστικές και αγροτικές περιοχές 

µε συγκεκριµένες ιδιαιτερότητες. Οι θυρίδες αυτές λειτουργούν µε ωράριο κατάλληλα 

προσαρµοσµένο για την κάλυψη ειδικών, τοπικών, ή αυξηµένων ταχυδροµικών 

αναγκών. 
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Α11.2  Ταχυδροµικά Πρακτορεία  

Τα ταχυδροµικά πρακτορεία, λειτουργούν σε επιχειρήσεις – καταστήµατα ιδιωτών µε 

ωράριο εµπορικών καταστηµάτων και αποτελούν ένα εκτεταµένο εναλλακτικό δίκτυο 

παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών, ανεπτυγµένο σε όλη σχεδόν την επικράτεια, τόσο 

σε αστικές όσο και σε αγροτικές περιοχές µε ιδιαιτερότητες.  

Τα ταχυδροµικά πρακτορεία ανάλογα µε τις υπηρεσίες που προσφέρουν στο κοινό, 

χωρίζονται στις παρακάτω τρεις κατηγορίες: 

1η Κατηγορία : Ταχυδροµικά Πρακτορεία - Α΄ Τάξης, µε εκτελούµενο έργο  την 

πώληση γραµµατοσήµων, φακέλων προπληρωµένου τέλους, φιλοτελικών προϊόντων 

και  προϊόντων ΕΛΤΑ & τρίτων.   

2η Κατηγορία : Αστικά Ταχυδροµικά Πρακτορεία - Β΄ Τάξης (Shop in Shop - 

Post Corner), σε αστικά κέντρα και σηµεία µε υψηλή εµπορική δραστηριότητα, µε 

εκτελούµενο έργο συναλλαγής, δηλαδή πώληση γραµµατοσήµων, φακέλων  

προπληρωµένου τέλους, προϊόντων ΕΛΤΑ και τρίτων,  φιλοτελικών προϊόντων, 

παραλαβή συστηµένων ταχυδροµικών αντικείµενων, ταχυδροµικών δεµάτων, 

ταχυδροµικών επιταγών, εισπράξεων λογαριασµών ταχυπληρωµής, µεταφορά 

κεφαλαίων, πληρωµή συντάξεων, επίδοση ειδοποιηµένης αλληλογραφίας, µίσθωση 

γραµµατοθυρίδων.  

3η Κατηγορία : Περιφερειακά Ταχυδροµικά Πρακτορεία - Γ΄ Τάξης (Shop in 

Shop), σε αγροτικές, ηµιαγροτικές και ηµιαστικές περιοχές. Τα περιφερειακά 

ταχυδροµικά πρακτορεία  Γ΄ Τάξης χωρίζονται στις υποκατηγορίες Γ1 µε 

εκτελούµενο έργο συναλλαγής και διανοµής αλληλογραφίας και Γ2 µε 

εκτελούµενο έργο  διανοµής αλληλογραφίας.  

Πιο συγκεκριµένα παρέχονται ανά υποκατηγορία οι εξής υπηρεσίες:  

Υποκατηγορία Γ1 : Πώληση γραµµατοσήµων, φακέλων προπληρωµένου τέλους, 

προϊόντων ΕΛΤΑ και τρίτων, φιλοτελικών προϊόντων, παραλαβή συστηµένων 

ταχυδροµικών αντικείµενων, ταχυδροµικών δεµάτων, ταχυδροµικών  επιταγών, 

εισπράξεων λογαριασµών ταχυπληρωµής, µεταφορά κεφαλαίων, πληρωµή 

συντάξεων, επίδοση ειδοποιηµένης αλληλογραφίας, µίσθωση γραµµατοθυρίδων, 

διανοµή αλληλογραφίας κατ’ οίκον.  
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Υποκατηγορία Γ2 : ∆ιανοµή όλων των ταχυδροµικών αντικειµένων, κατ’ οίκον, 

στην έδρα του οικισµού λειτουργίας του ταχυδροµικού πρακτορείου και στους 

περιφερειακά εξυπηρετούµενους από αυτό οικισµούς. Επίσης ο ταχυδροµικός 

πράκτορας στους περιφερειακά εξυπηρετούµενους οικισµούς, παραλαµβάνει όλα τα 

ταχυδροµικά αντικείµενα (απλή αλληλογραφία Α’ και Β’ προτεραιότητας, επιταγές, 

δέµατα αντικείµενα ειδικής διαχείρισης, Πόρτα - Πόρτα κλπ), εκτελεί το έργο 

πληρωµής ταχυδροµικών επιταγών, εξόφλησης λογαριασµών Ταχυπληρωµής (∆.Ε.Η, 

ΟΤΕ, κινητή τηλεφωνία κλπ), πληρωµής συντάξεων και επιδοµάτων και του 

παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών σε πώληση γραµµατοσήµων, 

φακέλων προπληρωµένου τέλους, προϊόντων ΕΛΤΑ και τρίτων, φιλοτελικών 

προϊόντων, περισυλλογή της αλληλογραφίας από τα γραµµατοκιβώτια της περιοχής 

ευθύνης του.  

Α12.  Γραµµατοκιβώτια  

Τα γραµµατοκιβώτια περισυλλογής της αλληλογραφίας (κίτρινα, κόκκινα ή ειδικά 

κόκκινα της υπηρεσίας Business Express Post) έχουν τοποθετηθεί σε επιλεγµένα 

κεντρικά σηµεία πόλεων και χωριών, προκειµένου το συναλλασσόµενο κοινό να 

µπορεί να ρίχνει µέσα σε αυτά την αλληλογραφία του. Στην πρόσοψη των 

γραµµατοκιβωτίων τοποθετούνται πινακίδες στις οποίες αναγράφονται οι ώρες και οι 

ηµέρες συλλογής της αλληλογραφίας καθώς και ο χρόνος επίδοσής της.  

Α13.  Γραµµατοθυρίδες Ταχυδροµικών  Καταστηµάτων 

Τα ΕΛΤΑ παρέχουν τη δυνατότητα σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα να µισθώνουν 

ειδικές ταχυδροµικές θυρίδες (γραµµατοθυρίδες),που βρίσκονται εντός των 

ταχυδροµικών καταστηµάτων. από τις οποίες µπορούν να παραλαµβάνουν την 

αλληλογραφία τους που απευθύνεται σε αυτά, αντί να επιδίδεται στη διεύθυνση 

κατοικίας, ή εργασίας τους. Για το σκοπό αυτό οι µισθωτές καταβάλλουν µίσθωµα σε 

ετήσια ή εξαµηνιαία βάση. Στοιχεία για τους µισθωτές των γραµµατοθυρίδων δεν 

χορηγούνται σε τρίτους, διότι προστατεύονται από τις διατάξεις περί απορρήτου και 

επαγγελµατικής εχεµύθειας.  
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Α14.  Συντήρηση ταχυδροµικού δικτύου  

Η Εταιρεία είναι υποχρεωµένη να συντηρεί σε καλή κατάσταση τα µέσα και τις 

εγκαταστάσεις της, επισκευάζοντας και αποκαθιστώντας κάθε βλάβη, ή ανωµαλία που 

επηρεάζει την εξυπηρέτηση του κοινού.  

Στις περιπτώσεις βλαβών, ανωµαλιών, ή εξωγενών δυσµενών παρεµβάσεων που 

επιβάλλουν τη διακοπή λειτουργίας υπηρεσίας που προσφέρει το ταχυδροµικό 

κατάστηµα ή ακόµη και την λειτουργία του ίδιου του ταχυδροµικού καταστήµατος, 

τα ΕΛΤΑ είναι υποχρεωµένα να παρεµβαίνουν άµεσα για την αποκατάσταση της 

λειτουργίας, ενεργώντας σύµφωνα µε τους νόµους της Πολιτείας και µε τους 

ισχύοντες κανονισµούς και διατάξεις ασφάλειας.  

Α15.  Αποζηµιώσεις ΕΛΤΑ  

Α15.1  Ευθύνη ΕΛΤΑ  

Τα ΕΛΤΑ καταβάλλουν αποζηµιώσεις µόνον στις περιπτώσεις που αναφέρονται 

συγκεκριµένα στα κεφάλαια Α15.2 και Α15.3 του παρόντος Χάρτη Υποχρεώσεων 

Καταναλωτή. 

Οι έννοιες της απώλειας, µερικής /ολικής βλάβης και ανωτέρας βίας, που αναφέρονται  

στον παρόντα Χάρτη Υποχρεώσεων Καταναλωτή, ορίζονται ως εξής: 

• Απώλεια:  Η ανέκκλητη αποστέρηση παραληφθέντος αντικειµένου κατά τη 

διάρκεια της διαχείρισής του από τις υπηρεσίες της Εταιρείας. 

• Μερική βλάβη: Η µερική καταστροφή του διακινουµένου αντικειµένου, το 

οποίο δύναται να επισκευαστεί. 

• Ολική βλάβη: Η ολική και µη αναστρέψιµη  καταστροφή του διακινουµένου 

αντικειµένου.  

• Ανωτέρα Βία: Ατυχήµατα, φυσικές καταστροφές, θεοµηνίες, απεργίες, 

αργοπορίες µεταφορικών µέσων, καθώς και άλλες περιπτώσεις που ορίζονται 

από το νόµο. 
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Α15.2  Αποζηµιώσεις ΕΛΤΑ για ταχυδροµικές υπηρεσίες µε καθεστώς 
Eιδικής Άδειας 

Τα ποσά αποζηµιώσεων που καταβάλλει η Εταιρεία µόνον στις περιπτώσεις 

που αναφέρονται συγκεκριµένα στις επόµενες παραγράφους καθορίζονται 

σε ευρώ για τα αντικείµενα εσωτερικού και σε DTS, για τα αντικείµενα 

εξωτερικού. 

Το DTS (Droit de Tirage Special / ειδικό τραβηχτικό δικαίωµα) έχει καθιερωθεί από 

την Παγκόσµια Ταχυδροµική Ένωση, ως η ενιαία νοµισµατική µονάδα υπολογισµού 

των αποζηµιώσεων που καταβάλλουν οι ταχυδροµικές υπηρεσίες. Σύµφωνα µε το 

θεσµικό πλαίσιο της Παγκόσµιας Ταχυδροµικής Ένωσης για κάθε µια προβλεπόµενη 

από τη Παγκόσµια Ταχυδροµική Σύµβαση και τους κανονισµούς εκτέλεσης περίπτωση 

αποζηµίωσης έχει καθορισθεί και ένα ανώτατο ποσό σε DTS, που µπορεί να 

αναπροσαρµόζεται και το οποίο καταβάλλεται στους δικαιούχους σε ευρώ, σύµφωνα 

µε την εκάστοτε ισχύουσα ισοτιµία. 

Για το έτος 2017 η ισοτιµία DTS / Ευρώ διαµορφώνεται 1 DTS = 1,2574€. 

Α15.2.1  Επιστολικό Ταχυδροµείο  

Τα ΕΛΤΑ ευθύνονται για απώλεια ή καταστροφή (ολική ή µερική) µόνο των 

αντικειµένων ειδικής διαχείρισης (συστηµένα - δηλωµένης αξίας - µε αντικαταβολή) 

για τα οποία τηρούνται από την Εταιρεία στοιχεία διαχείρισής τους. Τα ΕΛΤΑ ουδεµία 

ευθύνη φέρουν για απώλεια, για τα απλά-συνήθη αντικείµενα του επιστολικού 

ταχυδροµείου, τα κατεπείγοντα (επείγουσα επίδοση), τους προπληρωµένους 

φακέλους, τις αποδείξεις παραλαβής  και τα ΒΕΡ (Business Express Post), αφού τα 

αντικείµενα αυτά δεν αφήνουν ίχνη και ως εκ τούτου δεν τηρούνται στοιχεία 

διαχείρισής τους από την Εταιρεία, σύµφωνα µε το ν.4581/1930 και το από 21/09/35 

Προεδρικό ∆ιάταγµα για τα αντικείµενα εσωτερικού. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για 

καθυστερήσεις στην επίδοση αντικειµένων ειδικής διαχείρισης. Η ευθύνη της 

Εταιρείας για τα αντικείµενα ειδικής διαχείρισης αφορά αποκλειστικά στις παρακάτω 

περιπτώσεις.  

Οι καταβαλλόµενες  αποζηµιώσεις είναι οι εξής :  
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• Για την απώλεια συστηµένων αντικειµένων εσωτερικού, αντικειµένων 

Registered Premium και αντικειµένων Smart Post, ή βλάβη περιεχοµένου 

τους, τριάντα έξι (36,00) €.  

• Για την απώλεια, ολική βλάβη (µη επελθούσα λόγω ανωτέρας βίας), ή ολική 

κλοπή του περιεχοµένου συστηµένων προορισµού εξωτερικού τριάντα 

(30,00) DTS. Επιπλέον τα καταβληθέντα κατά την κατάθεση του συστηµένου 

ταχυδροµικά τέλη, εκτός του τέλους σύστασης. 

• Για την µερική βλάβη, ή µερική κλοπή του περιεχοµένου συστηµένων 

προορισµού εξωτερικού ποσό αντίστοιχο κατ΄ αρχή της πραγµατικής αξίας 

της κλοπής, ή της βλάβης µε ανώτατο όριο τα τριάντα (30,00) DTS.  Επιπλέον 

τα καταβληθέντα κατά την κατάθεση του συστηµένου ταχυδροµικά τέλη, 

εκτός του τέλους σύστασης. 

• Για την απώλεια συστηµένου ειδικού σάκου µέχρι διακόσια έξι (206)€. 

• Για την απώλεια συστηµένου ειδικού σάκου M µε έντυπα προορισµού 

εξωτερικού µέχρι εκατόν πενήντα (150) DTS.   

• Για την απώλεια, ή βλάβη, µη επελθούσα λόγω ανωτέρας βίας, επιστολής 

δηλωµένης αξίας εσωτερικού ο αποστολέας δικαιούται αποζηµίωση ίση µε τη 

αξία της ζηµίας που υπέστη λόγω της παραβίασης (εάν έχει χαθεί µέρος του 

περιεχοµένου), ή ίση µε το ποσό της δηλωθείσας αξίας λόγω απώλειας. Για 

την απώλεια, ολική βλάβη, ή ολική κλοπή του περιεχοµένου των επιστολών 

δηλωµένης αξίας προορισµού εξωτερικού καταβάλλεται αποζηµίωση εκτός 

των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ίση µε το ποσό που δηλώνεται. Επιπλέον τα 

καταβληθέντα κατά την κατάθεση του συστηµένου ταχυδροµικά τέλη, εκτός 

των τελών ασφάλισης. 

• Για τη µερική βλάβη, ή µερική κλοπή του περιεχοµένου επιστολών δηλωµένης 

αξίας προορισµού εξωτερικού ποσό αντίστοιχο καταρχήν της πραγµατικής 

αξίας της κλοπής, ή της βλάβης µε ανώτατο όριο το ποσό της δηλωθείσας 

αξίας. Επιπλέον τα καταβληθέντα κατά την κατάθεση του συστηµένου 

ταχυδροµικά τέλη, εκτός των τελών ασφάλισης.  

• Σε περίπτωση απώλειας του ταχυδροµικού αντικειµένου εσωτερικού µε 

αντικαταβολή η αποζηµίωση που καταβάλλεται ανέρχεται στο ποσό των 

τριάντα έξι (36,00) €.  

• Ο αποστολέας του ταχυδροµικού αντικειµένου µε αντικαταβολή εσωτερικού, 

το οποίο επιδόθηκε στον παραλήπτη χωρίς να εισπραχθεί το ποσό της 

αντικαταβολής, ή επιδόθηκε αλλά εισπράχθηκε µικρότερο ποσό από αυτό που 
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αναγράφεται στη επιταγή αντικαταβολής, δικαιούται αποζηµίωσης ίσης προς 

το ποσό της αντικαταβολής που δεν εισπράχθηκε, εφόσον η µη είσπραξη του 

ποσού δεν οφείλεται σε σφάλµα του αποστολέα.  

• Για την απώλεια, βλάβη, ή κλοπή αντικειµένου αντικαταβολής εξωτερικού οι 

καταβαλλόµενες  αποζηµιώσεις είναι αυτές που προβλέπονται και για τα λοιπά 

αντικείµενα ειδικής διαχείρισης  εξωτερικού. 

• Σε περίπτωση επίδοσης αντικειµένου αντικαταβολής εξωτερικού χωρίς να 

εισπραχθεί το ποσό της αντικαταβολής, ή έχοντας εισπραχθεί µικρότερο 

ποσό, τότε η αποζηµίωση που δίδεται ισούται µε το ποσό της αντικαταβολής, 

ή µε τη διαφορά που δεν εισπράχθηκε. 

• Εάν ένα συστηµένο ή ασφαλισµένο αντικείµενο εξωτερικού επιστραφεί και ο 

λόγος της µη επίδοσης δεν αναφέρεται, ο αποστολέας δικαιούται αποζηµίωσης 

µόνο των τελών που καταβλήθηκαν για την ταχυδρόµηση του αντικειµένου. 

• Για καθυστέρηση επίδοσης φακέλου Business Express Post στο εγγυηµένο 

δίκτυο επιδόσεων της υπηρεσίας αυτής χορηγείται ένας φάκελος ίδιας αξίας.  

Με την πληρωµή της αποζηµίωσης τα ΕΛΤΑ υποκαθίστανται µέχρι του ποσού της 

αποζηµίωσης σε όλα τα δικαιώµατα του αποζηµιωθέντος, για ενδεχόµενη προσφυγή 

είτε εναντίον του παραλήπτη, είτε εναντίον άλλου προσώπου.  

Τα ΕΛΤΑ δεν ευθύνονται στις περιπτώσεις που η απώλεια ή βλάβη, του ταχυδροµικού 

αντικειµένου, οφείλεται σε περιστατικά που δεν µπορούσαν να προβλέψουν ούτε να 

αποφύγουν, ή σε υπαιτιότητα του αποστολέα, ή στην ιδιαίτερη φύση του 

ταχυδροµικού αντικειµένου. ∆εν ευθύνονται επίσης για αποστολές των οποίων το 

περιεχόµενο εµπίπτει σε απαγόρευση διακίνησης ή κατοχής για τον αποστολέα και/ή 

τον παραλήπτη, καθώς και για αποστολές το περιεχόµενο των οποίων έχει κατασχεθεί 

ή καταστραφεί από τις αρµόδιες Αρχές. 

Όταν η απώλεια ή η ολική καταστροφή συστηµένων  και ασφαλισµένων αντικειµένων 

οφείλεται σε περίπτωση ανωτέρας βίας για την οποία δεν καταβάλλεται αποζηµίωση, 

ο αποστολέας δικαιούται να εισπράξει τα τέλη που είχε καταβάλει για την 

ταχυδρόµηση του αντικειµένου, µε εξαίρεση το τέλος ασφάλισης. 

Α15.2.2  ∆έµατα  
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Τα ΕΛΤΑ φέρουν ευθύνη για την απώλεια, βλάβη, ή παραβίαση δέµατος εσωτερικού 

και υποχρεούνται στην καταβολή της αποζηµίωσης που προβλέπεται στο 

ταχυδροµικό τιµολόγιο.  

Η καταβαλλόµενη  αποζηµίωση είναι:  

• Για την απώλεια, ή βλάβη περιεχοµένου συνήθους δέµατος εσωτερικού µέχρι 

διακόσια τριάντα πέντε (235,00) €.  

• Για την βλάβη περιεχοµένου συνήθους δέµατος εσωτερικού την οποία υπέστη 

λόγω καθυστέρησης στη διακίνηση του από υπαιτιότητα των ΕΛΤΑ µέχρι 

τριάντα έξι (36,00) €.  

• Για την απώλεια ασφαλισµένου δέµατος εσωτερικού παρέχεται αποζηµίωση 

ίση µε το ποσό ασφάλισης του δέµατος.  

• Οι αποζηµιώσεις για τα προπληρωµένου τέλους δέµατα εσωτερικού ανά 

µέγεθος, ανέρχονται  στα ακόλουθα ποσά: X. Small & Small 36€, Medium 50 

€, Large 70 € και  X.Large 90 € εκτός αν είναι αντικαταβολής, οπότε ισχύουν 

οι αντίστοιχες ειδικές προβλέψεις. Για µερική απώλεια ή µερική βλάβη 

καταβάλλεται έως το 50% των αποζηµιώσεων αυτών. 

• Για τα δέµατα εξωτερικού καταβάλλεται αποζηµίωση σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις των αποφάσεων των οργάνων της Παγκόσµιας 

Ταχυδροµικής Ένωσης. Ειδικότερα για απλό δέµα καταβάλλεται αποζηµίωση 

ίση µε σαράντα (40) DTS, πάγιο τέλος και (4,5) DTS ανά κιλό βάρους, πλέον 

των τελών αποστολής.  

• Για την απώλεια, ολική βλάβη, ή ολική κλοπή του περιεχοµένου των δεµάτων 

δηλωµένης αξίας προορισµού εξωτερικού καταβάλλεται αποζηµίωση, εκτός 

των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ίση µε το ποσό που δηλώνεται. Επιπλέον τα 

καταβληθέντα κατά την κατάθεση του δέµατος ταχυδροµικά τέλη, εκτός των 

τελών ασφάλισης. 

• Για τη µερική βλάβη, ή µερική κλοπή του περιεχοµένου δεµάτων δηλωµένης 

αξίας προορισµού εξωτερικού, ποσό αντίστοιχο κατ’ αρχή της πραγµατικής 

αξίας της κλοπής ή της βλάβης, µε ανώτατο όριο το ποσό της δηλωθείσας 

αξίας και επιπλέον τα καταβληθέντα κατά την κατάθεση του δέµατος 

ταχυδροµικά τέλη, εκτός των τελών ασφάλισης.  

• Για την απώλεια, ή βλάβη δέµατος εσωτερικού επί αντικαταβολή, η 

αποζηµίωση που καταβάλλεται ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων τριάντα 
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πέντε (235,00) €, κατά ανώτατο όριο. Σε περιπτώσεις που το δέµα επί 

αντικαταβολή εσωτερικού επιδοθεί χωρίς να εισπραχθεί το ποσό της 

αντικαταβολής, ή εισπραχθεί µικρότερο ποσό, τότε δίδεται αποζηµίωση ίση µε 

το ποσό που δεν εισπράχθηκε. 

• Σε περίπτωση µερικής παραβίασης ενός δέµατος αντικαταβολής η αποζηµίωση 

που καταβάλλεται ορίζεται στην πραγµατική αξία της κλοπής βάσει του ποσού 

της αντικαταβολής. 

• Σε περίπτωση επίδοσης δέµατος αντικαταβολής εξωτερικού χωρίς να 

εισπραχθεί το ποσό της αντικαταβολής, ή έχοντας εισπραχθεί µικρότερο 

ποσό, τότε η αποζηµίωση που καταβάλλεται ισούται µε το ποσό της 

αντικαταβολής, ή µε τη διαφορά που δεν εισπράχθηκε. 

• Εάν ένα δέµα εξωτερικού επιστραφεί και ο λόγος της µη επίδοσης δεν 

αναφέρεται, ο αποστολέας δικαιούται αποζηµίωσης των τελών που κατέβαλε 

για την ταχυδρόµηση του δέµατος στη χώρα καταγωγής και των εξόδων που 

ενδεχοµένως κατέβαλε για την επιστροφή του δέµατος από τη χώρα 

προορισµού. 

• Όταν η απώλεια, ή η ολική καταστροφή απλών και ασφαλισµένων δεµάτων  

οφείλεται σε περίπτωση ανωτέρας βίας για την οποία δεν καταβάλλεται 

αποζηµίωση, ο αποστολέας δικαιούται να εισπράξει τα τέλη που είχε 

καταβάλει για την ταχυδρόµηση του αντικειµένου. Στην περίπτωση απώλειας, 

ή ολικής καταστροφής ασφαλισµένου δέµατος, που οφείλεται σε λόγους 

ανωτέρας βίας για την οποία δεν καταβάλλεται αποζηµίωση, ο αποστολέας  

δεν δικαιούται  το τέλος ασφάλισης. 

• Τα δέµατα βεβαιωµένης ηµεροµηνίας επίδοσης (EPG) αποζηµιώνονται σε 

περίπτωση απώλειας κλοπής, ή ολικής καταστροφής του περιεχοµένου τους 

µε το ποσό των τετρακοσίων πενήντα (450,00) DTS, ποσό στο οποίο 

συµπεριλαµβάνονται τα ταχυδροµικά τέλη που έχουν καταβληθεί και η αξία 

του περιεχοµένου του δέµατος. Σε περίπτωση µερικής καταστροφής, ή 

µερικής κλοπής του περιεχοµένου, η αποζηµίωση που καταβάλλεται είναι 

αντίστοιχη κατ΄ αρχήν της πραγµατικής αξίας της κλοπής, ή της βλάβης, µε 

ανώτατο όριο το ποσό των τετρακοσίων πενήντα (450,00) DTS. 

Α15.2.3  ∆ιαδικασία Αποζηµιώσεων  

Σε καµία άλλη περίπτωση πλην αυτών που προβλέπονται από το κεφάλαιο Α15.2 του 

παρόντος Χ.Υ.Κ. καταβάλλεται αποζηµίωση.  
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Επισηµαίνεται ότι την αποζηµίωση δικαιούται ο αποστολέας ή ο παραλήπτης στην 

περίπτωση, όµως, που παραιτηθεί εγγράφως από τη σχετική αξίωση ο αποστολέας. 

Το ποσό της κατά περίπτωση αποζηµίωσης είναι αυτό που προβλέπεται από το 

ταχυδροµικό τιµολόγιο. Για την καταβολή της παραπάνω αποζηµίωσης στο δικαιούχο  

πρέπει να γίνει έγγραφη αίτηση αναζήτησης και αίτηση αποζηµίωσης.  

Για τη διαπίστωση των πραγµατικών περιστατικών για την καταβολή αποζηµίωσης, 

σύµφωνα µε παραπάνω αναφερόµενες περιπτώσεις η Εταιρεία διεξάγει έρευνα µέσω 

των ελεγκτικών οργάνων της.  

Έντυπες αιτήσεις αναζήτησης και αιτήσεις αποζηµιώσεων βρίσκονται σε όλα τα 

ταχυδροµικά καταστήµατα. Ο αποστολέας ή ο παραλήπτης µπορεί µε την επίδειξη 

της απόδειξης κατάθεσης του ταχυδροµικού αντικειµένου και την κατάθεση της 

αίτησης αναζήτησης σε οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, να πληροφορηθεί για 

την τύχη του εν λόγω αντικειµένου και στην περίπτωση που ευθύνονται τα ΕΛΤΑ και 

αποκλειστικά για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο Α15 του παρόντος 

Χ.Υ.Κ., να αποζηµιωθεί.  

• Για τα αντικείµενα ειδικής διαχείρισης του επιστολικού ταχυδροµείου, καθώς 

και για τα δέµατα εσωτερικού – εξωτερικού, αίτηση αναζήτησης  υποβάλλεται  

µέσα σε έξι (6) µήνες από την επόµενη της ηµέρας κατάθεσης των παραπάνω 

αντικειµένων. 

• Για τις επιταγές εσωτερικού, αιτήσεις αναζήτησης γίνονται δεκτές έως και ένα 

(1) χρόνο µετά από την ηµεροµηνία έκδοσής τους, που υπολογίζεται από την 

επόµενη της κατάθεσής τους. 

• Για τις επιταγές εξωτερικού, αιτήσεις αναζήτησης γίνονται δεκτές έως και έξι 

(6) µήνες µετά από την ηµεροµηνία έκδοσής τους, που υπολογίζεται από την 

επόµενη της κατάθεσής τους. 

Το ταχυδροµικό κατάστηµα κατάθεσης της ανωτέρω αίτησης αναζήτησης οφείλει να 

πληροφορήσει εντός προθεσµίας έξι (6) εβδοµάδων τον αιτούντα µε συστηµένη 

επιστολή, όταν πρόκειται για ταχυδροµικά αντικείµενα ειδικής διαχείρισης επιστολικού 

ταχυδροµείου εσωτερικού και δεµάτων εσωτερικού, για την τύχη του ταχυδροµικού 

αντικειµένου.  
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Όταν πρόκειται για αίτηση αναζήτησης ταχυδροµικών αντικειµένων εξωτερικού το 

ταχυδροµείο κατάθεσης της αίτησης οφείλει να απαντήσει στον αιτούντα µε 

συστηµένη επιστολή, για την τύχη του αντικειµένου, εντός δύο µηνών, από την 

ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης αναζήτησης, µε την προϋπόθεση ότι η ξένη 

ταχυδροµική υπηρεσία έχει απαντήσει στα ΕΛΤΑ εντός των προβλεποµένων 

προθεσµιών από τις διατάξεις της Παγκόσµιας Ταχυδροµικής Σύµβασης. 

Στην περίπτωση που µετά την κατάθεση της αίτησης αναζήτησης και τη σχετική 

έρευνα πρέπει να καταβληθεί αποζηµίωση από την Εταιρεία, σύµφωνα µε το παρόν 

κεφάλαιο του Χ.Υ.Κ. θα πρέπει να κατατεθεί αίτηση αποζηµίωσης µέσα σε 

αποκλειστική προθεσµία έξι (6) µηνών από την εποµένη της ηµεροµηνίας κατάθεσης 

του αντικειµένου στο ταχυδροµικό κατάστηµα που έχει γίνει η αίτηση αναζήτησης. 

Έντυπες αιτήσεις αποζηµιώσεων βρίσκονται σε όλα τα ταχυδροµικά καταστήµατα. Η 

αποζηµίωση καταβάλλεται από το ταχυδροµικό κατάστηµα που έχει γίνει η αίτηση 

αποζηµίωσης εντός προθεσµίας πέντε ηµερών από την ηµεροµηνία έγκρισης 

καταβολής αποζηµίωσης και παραµένει στη διάθεση του δικαιούχου επί πέντε χρόνια, 

µετά την παρέλευση της οποίας παραγράφεται το δικαίωµα για αποζηµίωση.  

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη επίδοση των 

αντικειµένων µέσα στα προβλεπόµενα χρονικά όρια, όπως αυτά εµφανίζονται στον 

εκάστοτε ισχύοντα τιµοκατάλογο της. Η επίδοση αντικειµένων γίνεται εργάσιµες 

ηµέρες στη χώρα προορισµού. Σε περιπτώσεις καθυστερηµένων επιδόσεων δεν 

καταβάλλεται αποζηµίωση. 

Α15.3  Αποζηµιώσεις ΕΛΤΑ για ταχυδροµικές υπηρεσίες µε καθεστώς 
Γενικής Άδειας 

Οι αποζηµιώσεις του παρόντος κεφαλαίου καταβάλλονται για τις ταχυδροµικές 

υπηρεσίες της Εταιρείας που περιγράφονται στο τέταρτο µέρος του παρόντος Χ.Υ.Κ. 

 

Α15.3.1 Υπηρεσίες ταχυµεταφοράς εσωτερικού 

 

Ο αποστολέας µπορεί να απευθύνεται στον Τοµέα Εξυπηρέτησης Πελατών των ΕΛΤΑ, 

τηλεφωνικά 800 11 82000 (χωρίς χρέωση) ή του αριθµού 210 3353 777 κατά τις 

ώρες 08.00’ - 18.00’ ή ηλεκτρονικά (www.elta.gr), για κάθε πληροφορία περί της 

τύχης του αντικειµένου και µέσα σε χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την επόµενη 
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της ηµεροµηνίας κατάθεσης του αντικειµένου. Αίτηση για αποζηµίωση γίνεται δεκτή 

µόνο εγγράφως, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία έξι (6) µηνών από την εποµένη της 

ηµεροµηνίας κατάθεσης του αντικειµένου. Απαραίτητη είναι η προσκόµιση του 

πρωτότυπου Συνοδευτικού ∆ελτίου (ΣΥ∆ΕΛΤΑ). 

Τα ΕΛΤΑ καταβάλλουν αποζηµιώσεις για τις παρεχόµενες υπηρεσίες ταχυµεταφορών 

εσωτερικού µόνον στις παρακάτω περιπτώσεις: 

• Σε περίπτωση ολικής βλάβης η απώλειας του περιεχοµένου των 

αποστελλόµενων αντικειµένων από υπαιτιότητα της Εταιρείας, αυτή 

υποχρεούται να καταβάλλει µόνον την παρακάτω αποζηµίωση, το ύψος της 

οποίας ορίζεται ως ακολούθως :  

α) για αποδεδειγµένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του 

περιεχοµένου φακέλου, η οφειλόµενη αποζηµίωση ανέρχεται στο 

ποσό των πενήντα (50) € ανά αντικείµενο, µε επιστροφή του 

ταχυδροµικού τέλους της συγκεκριµένης αποστολής.  

β) για αποδεδειγµένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του 

περιεχοµένου δέµατος, η οφειλόµενη αποζηµίωση ανέρχεται στο 

ποσό των διακοσίων (200) €, µε επιστροφή του ταχυδροµικού 

τέλους της συγκεκριµένης αποστολής.  

γ) για αποδεδειγµένη µερική απώλεια ή µερική κλοπή ή µερική 

καταστροφή περιεχοµένου φακέλου ή δέµατος, καταβάλλεται 

αποζηµίωση ίση µε την πραγµατική αξία της απώλειας ή κλοπής ή 

καταστροφής, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν υπερβαίνει το 

ποσό της αποζηµίωσης για απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική 

καταστροφή. Ως πραγµατική αξία ορίζεται το κόστος 

αποκατάστασης, επισκευής ή αναπαραγωγής του περιεχοµένου.  

Για το ύψος της αποζηµίωσης, σε καµία περίπτωση δεν λαµβάνεται 

υπόψη η εµπορική χρησιµότητα ή η ιδιαίτερη αξία των αντικειµένων 

για τον αποστολέα, παραλήπτη ή τρίτο πρόσωπο.  

 

• Σε περίπτωση ολικής βλάβης ή απώλειας αντικειµένου δηλωµένης αξίας, η 

αποζηµίωση ανέρχεται στο ύψος της δηλωθείσας αξίας - εφόσον υπάρχει 

αποδεδειγµένη βλάβη και εφόσον ο αποστολέας προσκοµίσει στην Εταιρεία 

απόδειξη ή τιµολόγιο ή δελτίο αποστολής, που να αποδεικνύει την αξία του 

αντικειµένου, καθώς και έκθεση ειδικού πραγµατογνώµονα  και επιστρέφεται 

το καταβληθέν ταχυδροµικό τέλος για τη συγκεκριµένη αποστολή.  



                                                                                                                                   
 

ΧΥΚ-ΕΛΤΑ                                                                                                                  41                         

 

• Σε περίπτωση αποδεδειγµένης µερικής βλάβης ή µερικής απώλειας 

αντικειµένου δηλωµένης αξίας, καταβάλλεται αποζηµίωση ίση µε την 

πραγµατική αξία της µερικής απώλειας ή της βλάβης. Ως πραγµατική αξία 

νοείται η δαπάνη επισκευής ή αποκατάστασης του περιεχοµένου, που 

αποδεικνύεται από τον πελάτη µε προσκόµιση έκθεσης ειδικού 

πραγµατογνώµονα, καθώς και απόδειξης τιµολογίου ή δελτίου αποστολής του 

καταστραφέντος αντικειµένου. Η καταβληθείσα αποζηµίωση δε δύναται να 

υπερβαίνει το ποσό της δηλωθείσας αξίας.  

 
 

• Σε περίπτωση µερικής βλάβης αντικειµένου δηλωµένης αξίας, που περιέχει 

εµπορεύµατα, η αποζηµίωση καλύπτει τη δαπάνη επισκευής ή 

αποκατάστασής του περιεχοµένου, που αποδεικνύεται από τον πελάτη µε 

προσκόµιση έκθεσης ειδικού πραγµατογνώµονα, καθώς και απόδειξης, 

τιµολογίου ή δελτίου αποστολής του καταστραφέντος αντικειµένου. 

 

• Για την καταβολή της αποζηµίωσης σε περιπτώσεις απώλειας ή ολικής βλάβης 

αντικειµένων δηλωµένης αξίας, απαιτείται η αποδεδειγµένη αθέτηση 

υποχρέωσης της Εταιρείας, που απορρέει από τον Χ.Υ.Κ. και τους γενικούς 

όρους παροχής των υπηρεσιών ταχυµεταφορών εσωτερικού. Αποδεδειγµένη 

αθέτηση υποχρέωσης είναι αυτή που προκύπτει ύστερα από διοικητική 

έρευνα των αρµοδίων οργάνων της Εταιρείας. 

 

• Σε περίπτωση επιστροφής  ενός αντικειµένου, του οποίου η αιτία της µη 

επίδοσης είναι αποδεδειγµένα άγνωστη, ο αποστολέας δικαιούται να ζητήσει 

επιστροφή των ταχυδροµικών εξόδων.  

 

• Σε περίπτωση καθυστερηµένης επίδοσης, που οφείλεται αποδεδειγµένα και 

αποκλειστικά σε υπαιτιότητα της Εταιρείας, καταβάλλεται αποζηµίωση ίση µε 

έξι (6) € για κάθε ηµέρα καθυστέρησης και σε περίπτωση που η 

καθυστέρηση υπερβαίνει το πενταπλάσιο του συµφωνηµένου χρόνου 

επίδοσης, επιπλέον επιστροφή του καταβληθέντος ταχυδροµικού τέλους για 

τη συγκεκριµένη αποστολή, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της 

αποζηµίωσης δεν υπερβαίνει όσα προβλέπονται ανωτέρω στις περιπτώσεις 



                                                                                                                                   
 

ΧΥΚ-ΕΛΤΑ                                                                                                                  42                         

(α) και (β) για τις περιπτώσεις απωλειών και σε καµία περίπτωση δεν ξεπερνά 

το ποσό των διακοσίων (200) €.  

 

• Σε πολλαπλή αποστολή, όπου αποστέλλονται πολλά αντικείµενα 

ταχυµεταφοράς προς έναν παραλήπτη και που εµπίπτει στις ανωτέρω 

περιπτώσεις, κάθε ταχυδροµικό αντικείµενο τυγχάνει διαφορετικής 

αντιµετώπισης και αποζηµιώνεται χωριστά.  

 
Οι αποζηµιώσεις των ανωτέρω περιπτώσεων καταβάλλονται στον αποστολέα ή αν 

αυτός παραιτηθεί των δικαιωµάτων του, στον παραλήπτη των ταχυδροµικών 

αντικειµένων.Η αποζηµίωση για ηθική βλάβη συµπεριλαµβάνεται στα 

προαναφερθέντα ποσά, ενώ η συνεπαγόµενη απώλεια κέρδους δεν αποζηµιώνεται.  

 

 Η Εταιρεία δε φέρει καµία ευθύνη και ουδεµία αποζηµίωση καταβάλλει στις 

παρακάτω περιπτώσεις:  

α) για καθυστερήσεις, που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή σε αργοπορία µεταφορικών 

µέσων χωρίς υπαιτιότητα της Εταιρείας ή σε υπαιτιότητα του αποστολέα, του 

παραλήπτη ή των εκπροσώπων τους.  

β) για απώλεια ή βλάβη αντικειµένων, που προκλήθηκε από υπαιτιότητα του 

αποστολέα ή του παραλήπτη ή αντικειµένων των οποίων την αποστολή δεν 

αναλαµβάνει η Εταιρεία, µε περιεχόµενο: 

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

συµπιεσµένα αέρια, ναρκωτικές ουσίες, δηλητήρια, αρχαιότητες, έργα τέχνης, 

αλλοιώσιµα τρόφιµα, ζώντα ή νεκρά ζώα, φυτά και γενικώς αντικείµενα, που από τη 

φύση τους ή εξ αιτίας της συσκευασίας τους υπάρχει κίνδυνος να αυτοκαταστραφούν 

ή να καταστρέψουν άλλα αντικείµενα ή αντικείµενα των οποίων τη διεκπεραίωση και 

µεταφορά δεν δέχεται η ΙATA. Επίσης δεν αναλαµβάνει τη µεταφορά και 

διεκπεραίωση, για λογαριασµό περιστασιακών πελατών, συναλλάγµατος και 

χρηµάτων σε µετρητά.  

γ) για απώλεια ή βλάβη που είναι αποτέλεσµα της κακής συσκευασίας ή της φύσης 

του αντικειµένου ή απρόοπτων και εκτάκτων γεγονότων, κείµενων πέραν των 

ανθρωπίνων αντικειµενικά δυνατοτήτων όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 

ατυχήµατα, απεργίες, καιρικές συνθήκες, εγκληµατικές ενέργειες στις εγκαταστάσεις 

ή τα µεταφορικά µέσα.  
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δ) για οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση θετική ή αποθετική ζηµία, από απώλεια 

εισοδήµατος, κερδών, αγορών ή χρεώσεων, διάρρηξη συµβολαίων κλπ., που 

προκλήθηκε από υπαιτιότητα ή µη της Εταιρείας, σε πελάτες ή τρίτους.  

ε) όταν δεν υποβληθεί η σχετική αίτηση για αποζηµίωση εντός της αποκλειστικής 

προθεσµίας έξι (6) µηνών από την εποµένη της ηµεροµηνίας κατάθεσης του 

αντικειµένου. 

 

 
Α15.3.2  Εισερχόµενα στην Ελλάδα ταχυδροµικά αντικείµενα της υπηρεσίας Express 

Mail Service (Ε.Μ.S.) 

Ο αποστολέας µπορεί να απευθύνεται στον Τοµέα Εξυπηρέτησης Πελατών της 

εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.»και το διακριτικό τίτλο 

«ΕΛΤΑ COURIER» τηλεφωνικά στον αριθµό11 120,από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο 

µε αστική χρέωση για όλη την Ελλάδα, ή ηλεκτρονικά(στην ιστοσελίδα www.elta-

courier.gr και info@elta-courier.gr) για κάθε πληροφορία περί της τύχης του 

αντικειµένου και µέσα σε χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την επόµενη της 

ηµεροµηνίας κατάθεσης του αντικειµένου. 

Σύµφωνα µε τις κανονιστικές διατάξεις που διέπουν την υπηρεσία Ε.Μ.S. διεθνώς, 

τυχόν δικαιουµένη αποζηµίωση για πληµελή παροχή της εν λόγω υπηρεσίας 

καταβάλλεται µόνο από τη χώρα καταγωγής σύµφωνα µε τις εκεί ισχύουσες 

διατάξεις. 

Α16.  Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών 

Για την επίλυση κάθε διαφοράς που ερείδεται σε αποδεδειγµένη από την Εταιρεία 

αθέτηση του παρόντος Χ.Υ.Κ., ο καταναλωτής, εφόσον δεν έχει ικανοποιηθεί από την 

έγγραφη οριστική απάντηση των ΕΛΤΑ, µπορεί να απευθυνθεί µε έγγραφη αίτησή 

του στον Τοµέα  Εξυπηρέτησης Πελατών και να ζητήσει την επίλυση της διαφοράς 

από την Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών, η οποία συστήνεται µε απόφαση του 

∆ιευθύνοντος Συµβούλου και στην οποία συµµετέχουν υπηρεσιακοί παράγοντες των 

ΕΛΤΑ και εκπρόσωποι Ενώσεων Καταναλωτών. 

Η Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών ενηµερώνει εγγράφως τον χρήστη για τον τόπο και 

χρόνο της συνεδρίασης της Επιτροπής και τον καλεί, αν το επιθυµεί, να παρασταθεί  
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και να εκφράσει προφορικά, τις απόψεις του, ή να υποβάλλει γραπτό υπόµνηµα σε 

περίπτωση που κωλύεται.  

Η παραπάνω Επιτροπή επιλαµβάνεται της υπόθεσης και εκδίδει σχετική απόφαση 

µέσα σε προθεσµία είκοσι εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία κατάθεσης της 

σχετικής αίτησης, ή σαράντα εργασίµων ηµερών εφόσον απαιτηθούν πρόσθετα 

στοιχεία. Η Επιτροπή επιχειρεί να επιλύσει φιλικά τη διαφορά. Οι αποφάσεις της 

Επιτροπής δεν αποτελούν δεδικασµένο και δεν κωλύουν, ούτε αναστέλλουν την 

προθεσµία προσφυγής στα δικαστήρια. Η παραπάνω αίτηση για την επίλυση της 

διαφοράς µπορεί να κατατεθεί σε όλα τα ταχυδροµικά καταστήµατα της χώρας.  

Α17.  Μη αποδεκτά ταχυδροµικά αντικείµενα   

Η Εταιρεία δεν αναλαµβάνει τη µεταφορά και διεκπεραίωση  αντικειµένων µε 

περιεχόµενο που απαγορεύεται από τους όρους διεθνών συνθηκών ή από τους 

νόµους του Κράτους : 

� εκρηκτικές ύλες 

� όπλα 

� εύφλεκτα υλικά 

� ραδιενεργά υλικά 

� διαβρωτικές ουσίες 

� συµπιεσµένα αέρια 

� νοµίσµατα, χαρτονοµίσµατα και άλλα πολύτιµα αντικείµενα 

� άσεµνα ή ανήθικα αντικείµενα 

� µπαταρίες λιθίου 

� ναρκωτικές ουσίες 

� δηλητήρια 

� αρχαιότητες 

� έργα τέχνης 

� αλλοιώσιµα τρόφιµα 

� ζώντα ή νεκρά ζώα 

� φυτά   

καθώς και αντικείµενα, που από τη φύση τους ή εξ αιτίας της συσκευασίας τους, 

υπάρχει κίνδυνος να αυτοκαταστραφούν ή να καταστρέφουν άλλα αντικείµενα ή 
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αντικείµενα των οποίων τη διεκπεραίωση και µεταφορά δεν δέχεται η ΙATA. Επίσης η 

Εταιρεία δεν αναλαµβάνει τη µεταφορά και διεκπεραίωση, για λογαριασµό 

περιστασιακών πελατών, συναλλάγµατος και χρηµάτων σε µετρητά. Επισηµαίνεται 

ακόµη ότι - πέραν των ανωτέρω - η κάθε χώρα έχει συγκεκριµένες ιδιαιτερότητες 

σχετικά µε τα αντικείµενα που κάνει αποδεκτά ή µη. 

Προς αποτροπή της παράδοσης για µεταφορά των προαναφερόµενων αντικειµένων, 

η Εταιρεία δικαιούται, αλλά δεν υποχρεούται, να ελέγξει το αντικείµενο που 

αναλαµβάνει να διεκπεραιώσει, ακόµη και να το ανοίξει. Όταν ο αποστολέας για 

οποιοδήποτε λόγο παραδώσει προς αποστολή τέτοιου είδους αντικείµενα, η Εταιρεία 

µόλις διαπιστώσει την ύπαρξή τους, έχει το δικαίωµα να τα διαχειριστεί κατά την 

κρίση της, συµπεριλαµβανόµενης και της άµεσης διακοπής της µεταφοράς, 

αποποιούµενη κάθε περαιτέρω ευθύνης, ενώ τα τέλη δεν επιστρέφονται. Ο 

αποστολέας είναι πάντα ο µοναδικός υπεύθυνος για τις ζηµιές που µπορεί να 

προκληθούν σε πρόσωπα ή άλλα αντικείµενα από ψευδή δήλωση του περιεχοµένου. 

Ο αποστολέας µε την κατάθεση του ταχυδροµικού αντικειµένου αποδέχεται ότι είναι 

κύριος, ή νόµιµος κάτοχος των παραδοθέντων για αποστολή αντικειµένων, ή 

εκπρόσωπος του κυρίου ή του νοµίµου κατόχου των εν λόγω αντικειµένων. 

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε τα µη αποδεκτά αντικείµενα παρέχονται από τους 

υπαλλήλους της Εταιρείας στα ταχυδροµικά καταστήµατα.  

Α18.  Απροπλήρωτα  ταχυδροµικά αντικείµενα 

Αντικείµενα για τα οποία δεν έχει καταβληθεί το προβλεπόµενο ταχυδροµικό τέλος 

(απροπλήρωτα) δεν επιδίδονται, ούτε διανέµονται χωρίς την είσπραξη των 

αντίστοιχων ταχυδροµικών τελών. 

Τα απροπλήρωτα αντικείµενα των κατηγοριών έντυπα, δείγµατα εµπορευµάτων και 

εγγράφων υποθέσεων δεν προωθούνται περαιτέρω, αλλά επιστρέφονται στον 

αποστολέα εφόσον υπάρχει η πλήρης διεύθυνσή του. Αν ο αποστολέας είναι 

άγνωστος τα αντικείµενα αυτά κατατίθενται στα άχρηστα. Οι απροπλήρωτες ή 

ανεπαρκώς προπληρωµένες επιστολές επιδίδονται στον παραλήπτη µε την είσπραξη 

τέλους 0,70 € πλέον του ελλείποντος τέλους και σε περίπτωση που αυτός αρνηθεί 
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την καταβολή του, επιστρέφονται στον αποστολέα. Αν και αυτός αρνηθεί την 

καταβολή του ελλείποντος τέλους κατατίθενται στα άχρηστα.  

Α19.  Ανεπίδοτα ταχυδροµικά αντικείµενα 

Ως ανεπίδοτα χαρακτηρίζονται τα ταχυδροµικά αντικείµενα τα οποία έχουν κατατεθεί 

από τον αποστολέα στο δίκτυο των ΕΛΤΑ, έχουν τιµολογηθεί και για τα οποία η 

Εταιρεία έχει εξαντλήσει κάθε εύλογη προσπάθεια επίδοσής τους, στο πλαίσιο της 

προβλεπόµενης διαδικασίας, χωρίς αποτέλεσµα, κυρίως επειδή ο παραλήπτης είναι 

άγνωστος, έφυγε χωρίς να αφήσει διεύθυνση, απεβίωσε, ή το αντικείµενο είναι 

απαράδεκτο ή αζήτητο από αυτόν, ή η διεύθυνση του παραλήπτη που αναγράφεται 

σε αυτό είναι ανεπαρκής ή δυσανάγνωστη. 

Τα ανεπίδοτα αντικείµενα επιστρέφονται στον αποστολέα, εφόσον υπάρχει η πλήρης 

διεύθυνσή του, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία. Τα ανεπίδοτα αντικείµενα 

εσωτερικού επιστρέφονται χωρίς επιπλέον χρέωση. Στην περίπτωση κατά την οποία 

αν και έχει ενηµερωθεί ο αποστολέας, εφόσον υπάρχει πλήρης διεύθυνση, δεν έχει 

προσέλθει να τα παραλάβει, η Εταιρεία διαχειρίζεται τα παραπάνω αντικείµενα ως 

αζήτητα, σύµφωνα µε το κεφάλαιο Α20 του παρόντος Χ.Υ.Κ. 

Α20.  Αζήτητα ταχυδροµικά αντικείµενα  

Αζήτητα ταχυδροµικά αντικείµενα  χαρακτηρίζονται τα  αντικείµενα τα οποία 

παραµένουν στην Εταιρεία ως απροπλήρωτα ή ανεπίδοτα σύµφωνα µε τα κεφάλαια 

Α18 και Α19. Τα αντικείµενα αυτά παραµένουν σε ειδικούς χώρους της Εταιρείας για 

ένα τουλάχιστον εξάµηνο, που αρχίζει από την ηµεροµηνία κατάθεσής τους και στο 

διάστηµα αυτό οι αποστολείς ή οι παραλήπτες τους µπορούν να ζητήσουν µε ατελή 

αίτηση την παραλαβή τους, καταβάλλοντας όµως τα ταχυδροµικά τέλη που 

επιβαρύνονται, κατά περίπτωση.  

Στη συνέχεια προωθούνται στις ορισµένες, για τη παραπέρα διαχείρισή τους 

(καταστροφή - εκποίηση), υπηρεσιακές λειτουργίες ΕΛΤΑ. 

Από την παραπάνω διαδικασία εξαιρούνται τα ταχυδροµικά αντικείµενα:  

• για τα οποία υπάρχει διαφορετική έγγραφη συµφωνία 

• που έχουπαρακρατηθεί επίσηµα 
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• που ανήκουν σε ταχυδροµικές υπηρεσίες που παρέχονται µε καθεστώς 

γενικής άδειας και έχει δηλωθεί από τον αποστολέα τους  αξία µείζονα των 

εκατό (100) €, οπότε στην περίπτωση αυτή αποδίδονται στην Ε.Ε.Τ.Τ. 
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

ΕΙ∆ΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ 

Β1.  Αντικείµενα Επιστολικού Ταχυδροµείου Εσωτερικού 

Β1.1  Συνήθη-Απλά (Χωρίς Ειδική ∆ιαχείριση) Ταχυδρ/κά Αντικείµενα 

Β1.1.1  Κανονικές επιστολές (Α' Προτεραιότητας)  

Είναι όλα τα ταχυδροµικά αντικείµενα επιστολικού ταχυδροµείου εσωτερικού 

ανεξαρτήτως περιεχοµένου (επιστολές, κάρτες, τιµολόγια, λογαριασµοί, έντυπα κλπ).  

Στόχος της Εταιρείας είναι τα αντικείµενα αυτά να διανέµονται κατά κανόνα την 

επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την κατάθεσή τους. Το ανώτατο βάρος των κανονικών 

επιστολών είναι µέχρι δύο (2) κιλά. 

Η κατάθεσή τους γίνεται σε όλα τα σηµεία πρόσβασης των ΕΛΤΑ (ταχυδροµικά 

καταστήµατα, γραµµατοκιβώτια, αγροτικούς διανοµείς και ταχυδροµικά πρακτορεία). 

Στην κατηγορία αυτή µπορεί να ανήκουν τα µικροδέµατα Α' Προτεραιότητας.  

Τα µικροδέµατα είναι µικρά πακέτα τα οποία έχουν διαστάσεις εκτός των ορίων του 

φακέλου και βάρος κάτω των δύο (2) κιλών. 

Β1.1.2  Οικονοµικές επιστολές (Β' Προτεραιότητας)  

Είναι ταχυδροµικά αντικείµενα επιστολικού ταχυδροµείου εσωτερικού, ανεξαρτήτως 

περιεχοµένου (επιστολές, κάρτες, τιµολόγια, λογαριασµοί, έντυπα κλπ) µε φθηνότερα 

ταχυδροµικά τέλη, των οποίων η επίδοση προβλέπεται να γίνεται κατά κανόνα την 

τρίτη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα κατάθεσής τους.  

Το ανώτατο βάρος των επιστολών Β’  Προτεραιότητας (οικονοµικών επιστολών) είναι 

µέχρι δύο (2) κιλά και η κατάθεσή τους γίνεται µόνο στα ταχυδροµικά καταστήµατα, 

στους αγροτικούς διανοµείς και στα ταχυδροµικά πρακτορεία. ∆εν επιτρέπεται να 

ρίχνονται στα γραµµατοκιβώτια. 
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Στην κατηγορία αυτή µπορεί να ανήκουν τα µικροδέµατα Β' Προτεραιότητας. Τα 

µικροδέµατα είναι µικρά πακέτα τα οποία έχουν διαστάσεις εκτός των ορίων του 

φακέλου και βάρος κάτω των δύο (2) κιλών. 

Β1.1.3  Οµαδικές Επιστολές Πληροφόρησης  

Είναι ταχυδροµικά αντικείµενα µε το ίδιο βάρος, µέγεθος και περιεχόµενο (έντυπα), 

που έχουν χαρακτήρα πληροφόρησης ή διαφήµισης µε την προϋπόθεση ότι θα 

ταχυδροµούνται σε µεγάλες ποσότητες (σήµερα άνω των 500).  

Οι οµαδικές επιστολές πληροφόρησης  διακρίνονται σε διάφορες επιµέρους 

παρεχόµενες υπηρεσίες ως ακολούθως: 

Β1.1.3.1  Ad Post 

Τα ταχυδροµικά αντικείµενα που διακινούνται µε την υπηρεσία Ad Post είναι 

αντικείµενα µε περιεχόµενο αποκλειστικά έντυπο υλικό πληροφόρησης – διαφήµισης 

(διαφηµιστικά φυλλάδια, κατάλογοι πώλησης προϊόντων – εµπορευµάτων, έντυπα 

προωθητικά κοινωνικών και πολιτικών σκοπών, προσκλήσεις, ανακοινώσεις 

συλλόγων). Το περιεχόµενό τους πρέπει να είναι πανοµοιότυπο και να έχουν ίδιο 

αποστολέα, ίδιο περιεχόµενο, ίδιο βάρος, ίδιο µέγεθος και ίδιες διαστάσεις ανά 

κατάθεση - αποστολή. 

Η ελάχιστη ποσότητα ταχυδρόµησης είναι 500 τυποποιηµένα  αντικείµενα, ανά 

αποστολή. Το ανώτατο βάρος τους σήµερα είναι τα χίλια (1.000) γραµµάρια και η 

κατάθεσή τους γίνεται αποκλειστικά και µόνο σε ταχυδροµικά καταστήµατα και 

ΚΕΜΠ. Η επίδοσή τους γίνεται κατά κανόνα την 5η εργάσιµη ηµέρα µετά την ηµέρα 

κατάθεσης. 

Β1.1.3.2  Press Post 

Τα ταχυδροµικά αντικείµενα που διακινούνται µε την υπηρεσία Press Post είναι 

έντυπα (εφηµερίδες και περιοδικά) τα οποία φέρουν τίτλο ή ιδιαίτερο χαρακτηρισµό 

ταυτότητας, αναγράφουν τόπο και ηµεροµηνία έκδοσης, αρίθµηση τευχών, 

περιοδικότητα έκδοσης (ηµερήσια, εβδοµαδιαία, δεκαπενθήµερη, µηνιαία κλπ), έχουν 

συνεχή αρίθµηση σελίδων κατά τεύχος και δεν φέρουν περισσότερους του ενός 

αριθµού έκδοσης. Η κυκλοφορία τους είναι τακτική, δηλαδή εκδίδονται ανελλιπώς σε 

τακτά χρονικά διαστήµατα.  
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Τα έντυπα που εντάσσονται στην υπηρεσία Press Post, έχουν ποικιλία ύλης και δεν 

καλύπτουν το µισό και πλέον του συνόλου της ύλης αυτής µε ένα και µόνο 

δηµοσίευµα. Πρέπει να έχουν ίδιο αποστολέα, ίδιο περιεχόµενο, ίδιο βάρος, ίδιο 

µέγεθος και ίδιες διαστάσεις ανά κατάθεση - αποστολή. 

Το ανώτατο όριο βάρος καθορίζεται στα δύο χιλιάδες (2.000) γραµµάρια ανά τεµάχιο. 

Η επίδοση των αντικειµένων πραγµατοποιείται ανάλογα µε το είδος του εντύπου. Τα 

ηµερήσια έντυπα επιδίδονται κατά κανόνα την επόµενη εργάσιµη ηµέρα µετά την 

ηµέρα κατάθεσης (Χ+1), τα εβδοµαδιαία και δισεβδοµαδιαία κατά κανόνα την 3η 

εργάσιµη ηµέρα µετά την ηµέρα κατάθεσης (Χ+3) και τα υπόλοιπα (δεκαπενθήµερα, 

µηνιαία, διµηνιαία και τριµηνιαία) επιδίδονται κατά κανόνα την 5η εργάσιµη ηµέρα 

µετά την ηµέρα κατάθεσης (Χ+5). 

Β1.1.4  Απαντητική αλληλογραφία  

Τα απαντητικά αντικείµενα είναι φάκελοι, ή δελτάρια, µε συγκεκριµένες 

προδιαγραφές, τα οποία ταχυδροµούνται χωρίς να επιβαρύνονται οι αποστολείς µε 

ταχυδροµικά τέλη. Τα τέλη αυτά τα καταβάλλει ο παραλήπτης τους. 

Η κατάθεσή τους γίνεται σε όλα τα σηµεία πρόσβασης των ΕΛΤΑ (ταχυδροµικά 

καταστήµατα, γραµµατοκιβώτια, αγροτικούς διανοµείς και ταχυδροµικά πρακτορεία). 

Το ανώτατο όριο βάρους τους σήµερα είναι τα δύο (2) κιλά. 

Η άδεια χρήσης της υπηρεσίας αυτής παρέχεται από το ταχυδροµικό κατάστηµα από 

το οποίο θα γίνεται η επίδοση των αντικειµένων, κατόπιν αίτησης των 

ενδιαφερόµενων πελατών.  

Τα απαντητικά αντικείµενα µπορούν να αποσταλούν στο εσωτερικό της χώρας και ως 

συστηµένα αντικείµενα, µε την προϋπόθεση όµως ότι ο αποστολέας τους θα τα 

προσκοµίζει για κατάθεση στις θυρίδες των ταχυδροµικών καταστηµάτων.  

Β1.1.5  Αντικείµενα για χρήση από τυφλούς 

Αντικείµενα για χρήση από τυφλούς περιλαµβάνουν επιστολές οι οποίες έχουν γραφεί 

µε την ειδική γραφή των τυφλών και κατατίθενται ανοικτές καθώς και τυπογραφικές 
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πλάκες που φέρουν χαρακτήρες της γραφής αυτής, όπως περιγράφονται αναλυτικά 

παρακάτω :  

α) αλληλογραφία, λογοτεχνία σε οποιαδήποτε µορφή συµπεριλαµβανοµένων των 

ηχητικών εγγραφών, εφόσον στέλνονται από ή απευθύνονται σε ένα ίδρυµα για 

τυφλούς ή στέλνονται από ή προς ένα τυφλό άτοµο. 

β) κάθε είδους εξοπλισµός ή υλικό που φτιάχνεται ή προσαρµόζεται για να εξυπηρετεί 

τυφλά άτοµα ώστε να αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα της τυφλότητας, 

συµπεριλαµβανοµένων αντικειµένων όπως ειδικά προσαρµοσµένα CDs, εξοπλισµό 

γραφής Braille, ρολόγια Braille, λευκά ραβδιά και εξοπλισµός εγγραφής, εφόσον 

στέλνονται από, ή απευθύνονται σε ένα ίδρυµα για τυφλούς ή στέλνονται από ή προς 

ένα τυφλό άτοµο. 

Τα αντικείµενα αυτά διακινούνται ΑΤΕΛΩΣ και το ανώτατο όριο βάρους τους είναι 

επτά (7) κιλά.  

Β1.1.6  Ειδικοί Σάκοι «Μ» 

• Ειδικοί σάκοι Μ είναι ταχυδροµικά αντικείµενα µε περιεχόµενο έντυπο υλικό 

(εφηµερίδες, περιοδικά, βιβλία, ή άλλα έντυπα) για τον ίδιο παραλήπτη στην 

ίδια διεύθυνση, συνολικού βάρους µέχρι είκοσι (20) κιλά. 

• Το βάρος κάθε επιµέρους εντύπου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δύο (2) κιλά, 

ή εφ’ όσον δεν µπορεί να τεµαχισθεί, τα πέντε (5) κιλά.  

• Οι ειδικοί σάκοι «Μ» δύνανται να αποσταλούν, σύµφωνα µε την επιθυµία του 

πελάτη, ως συστηµένοι ή κατεπείγοντες (επείγουσας επίδοσης) ή και τα δύο 

µαζί.  

• Η κατάθεσή τους γίνεται στα ταχυδροµικά καταστήµατα και οι χρόνοι 

επίδοσης είναι κατά κανόνα για µεν τους σάκους Α΄ Προτεραιότητας η 

επόµενη εργάσιµη ηµέρα, µετά την ηµέρα κατάθεσης, για δε τους σάκους Β΄ 

Προτεραιότητας η 3η εργάσιµη ηµέρα, µετά την ηµέρα κατάθεσης. 

Β1.1.7  Εφηµερίδες και περιοδικά εκδοτών 

Τα ΕΛΤΑ ύστερα από σύµβαση συνεργασίας µε τη Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας - 

Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης, έχουν αναλάβει τη διακίνηση και διανοµή στο 
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εσωτερικό της χώρας των εφηµερίδων και περιοδικών εκδοτών που επιδοτούνται από 

τη Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας.   

Το τιµολόγιο των εφηµερίδων και περιοδικών εκδοτών καθορίζεται µετά από  

συνεργασία των ΕΛΤΑ και των αρµόδιων Υπουργείων και οι ισχύουσες τιµές 

αναφέρονται στις εκάστοτε εγκυκλίους που εκδίδονται για το σκοπό αυτό. 

Εφηµερίδες και περιοδικά που δεν επιδοτούνται, από τη Γενική Γραµµατεία 

Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας, λόγω υπέρβασης του πλαφόν επιδότησης, όπως 

ορίζεται από το τιµολόγιο εκδοτών, εντάσσονται στην υπηρεσία Press Post.  

Β1.2.  Ειδικές ∆ιαχειρίσεις Εσωτερικού  

Β1.2.1  Συστηµένα  

• Στην ειδική διαχείριση των συστηµένων υπάγονται οι κανονικές επιστολές Α' 

Προτεραιότητας, οι οικονοµικές επιστολές Β' Προτεραιότητας, τα απαντητικά 

αντικείµενα κλπ.  

• Η κατάθεσή τους γίνεται στα ταχυδροµικά καταστήµατα, στους αγροτικούς 

διανοµείς και στα ταχυδροµικά πρακτορεία.  

• Στον αποστολέα χορηγείται απόδειξη κατάθεσης και η επίδοση στον 

παραλήπτη ή στο νόµιµο εκπρόσωπό του, γίνεται µόνο µε υπογραφή.  

• Ο χρόνος επίδοσής τους έχει σχέση µε την υπηρεσία που επιλέγει ο 

αποστολέας δηλαδή Α’ ή Β’ Προτεραιότητα σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 

στο κεφάλαιο Α6 του παρόντος Χ.Υ.Κ.   

Β1.2.2  Επιστολές ∆ηλωµένης Αξίας  

• Είναι ειδική διαχείριση που παρέχει τη δυνατότητα διακίνησης των επιστολών µε 

την ύψιστη ασφάλεια. 

• Ως δηλωµένης αξίας επιστολές αποστέλλονται κυρίως αντικείµενα µε σηµαντική 

αξία. 

• Το ανώτατο ποσό ασφάλισης είναι σήµερα τριάντα χιλιάδες (30.000) €. Σε 

περίπτωση απώλειας ο αποστολέας αποζηµιώνεται µε το ποσό που έχει δηλωθεί. 

• Εκτός των συνήθων τελών καταβάλλεται, επί πλέον, ένα πάγιο και ένα αναλογικό 

τέλος ασφάλισης. 
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• Είναι αντικείµενα που κατατίθενται αποκλειστικά και µόνο στα ταχυδροµικά 

καταστήµατα και στον αποστολέα χορηγείται απόδειξη κατάθεσης. 

• Οι επιστολές δηλωµένης αξίας ιχνηλατούνται σε όλα τα στάδια διακίνησης και η 

επίδοση στον παραλήπτη ή στο νόµιµο εκπρόσωπό του γίνεται µε υπογραφή. 

Β1.2.3  Επιστολές µε αντικαταβολή  

• Είναι ταχυδροµικά αντικείµενα Α’ ή Β’ Προτεραιότητας, που συνοδεύονται από 

ταχυδροµικές επιταγές αντικαταβολής, στις οποίες αναγράφεται το ποσό που 

πρέπει να καταβάλει ο παραλήπτης για να τα παραλάβει (το ανώτατο ποσό 

αντικαταβολής κατά κανόνα είναι σήµερα έξι χιλιάδες 6.000 €). 

• Ο αποστολέας των επιστολών µε αντικαταβολή επιβαρύνεται, εκτός των συνήθων 

ταχυδροµικών τελών, µε την καταβολή ειδικού πρόσθετου τέλους.  

• Η κατάθεση των αντικειµένων γίνεται αποκλειστικά και µόνο στα ταχυδροµικά 

καταστήµατα και στον αποστολέα χορηγείται απόδειξη κατάθεσης.  

• Επιστρέφονται, ως συστηµένα αντικείµενα, αφού παραµείνουν στη διάθεση του 

παραλήπτη ένα (1) µήνα από την άφιξή τους / ειδοποίηση του παραλήπτη, εκτός 

και εάν έχει κατατεθεί αίτηση επιστροφής από τον αποστολέα.  

Β1.2.4  Registered Premium 

• Είναι συστηµένες επιστολές Α’ ή Β’ Προτεραιότητας οµαδικώς αποστελλόµενες 

που ιχνηλατούνται πλήρως σε όλα τα στάδια διαχείρισής τους.  

• Εξασφαλίζουν «οίκοι» επίδοση και παρέχουν αναφορές «reports» 

επαναπληροφόρησης στον πελάτη για την τύχη των αντικειµένων του.  

• Για την εξασφάλιση της επίδοσής τους, ο διανοµέας πραγµατοποιεί και δεύτερη 

έξοδο (σε περίπτωση που η επιστολή δεν επιδοθεί κατά την πρώτη έξοδο). 

• Η κατάθεσή τους γίνεται µόνο σε ταχυδροµικά καταστήµατα και στον αποστολέα 

χορηγείται απόδειξη κατάθεσης.  

Ο χρόνος επίδοσής τους έχει σχέση µε την κατηγορία που επιλέγει ο αποστολέας 

(δηλαδή Α’ ή Β’ Προτεραιότητα) σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο κεφάλαιο Α6 του 

παρόντος Χ.Υ.Κ.  

Β1.2.5  Smart Post 

• Είναι επιστολές Α’ ή Β’ Προτεραιότητας που ιχνηλατούνται στα στάδια κατάθεσης 

και επίδοσής τους. 
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• Εξασφαλίζουν «οίκοι» επίδοση και παρέχουν αναφορές «reports» 

επαναπληροφόρησης στον πελάτη για την τύχη των αντικειµένων του.  

• Σε περίπτωση απουσίας του παραλήπτη οι επιστολές επιδίδονται σε πρόσωπα 

συνοικούντα µε τον παραλήπτη. 

• Για την εξασφάλιση της επίδοσής τους, ο διανοµέας πραγµατοποιεί και δεύτερη 

έξοδο (σε περίπτωση που η επιστολή δεν επιδοθεί κατά την πρώτη έξοδο). 

• Η κατάθεση των αντικειµένων γίνεται στα ταχυδροµικά καταστήµατα, στους 

αγροτικούς διανοµείς και στα ταχυδροµικά πρακτορεία και στον αποστολέα 

χορηγείται απόδειξη κατάθεσης.  

Ο χρόνος επίδοσής τους έχει σχέση µε την κατηγορία που επιλέγει ο αποστολέας 

(δηλαδή Α’ ή Β’ Προτεραιότητα) σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο κεφάλαιο Α6 του 

παρόντος Χ.Υ.Κ.  

Β1.2.6  Αντικείµενα Επιστολικού Ταχυδροµείου Εσωτερικού Ειδικής 

∆ιαχείρισης µε Απόδειξη Παραλαβής  

Η απόδειξη παραλαβής συνοδεύει τα συστηµένα, τα µε αντικαταβολή και τα 

δηλωµένης αξίας αντικείµενα ειδικής διαχείρισης, υπόκειται σε ειδικό τέλος και µετά 

την επίδοση του αντικειµένου η απόδειξη παραλαβής υπογεγραµµένη από τον 

παραλήπτη, επιστρέφεται στον αποστολέα ως απλό αντικείµενο.  

Β1.3  Προθεσµίες Επίδοσης Αντικειµένων Ειδικής ∆ιαχείρισης  

Οι προθεσµίες επίδοσης των ταχυδροµικών αντικειµένων ειδικής διαχείρισης είναι 

αντίστοιχες µε αυτές των συνήθων αντικειµένων του επιστολικού ταχυδροµείου 

εσωτερικού σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο κεφάλαιο Α6 του παρόντος Χ.Υ.Κ.  

Β1.4  Κατεπείγοντα (Επείγουσα επίδοση) 

Γίνονται δεκτά αντικείµενα του επιστολικού ταχυδροµείου εσωτερικού τα οποία, µε 

την καταβολή πρόσθετου τέλους, διαβιβάζονται µε τον ταχύτερο τρόπο (εφόσον 

υπάρχουν περισσότεροι του ενός τρόποι διαβίβασης) και επιδίδονται µε ειδικό 

πρόγραµµα διανοµής αµέσως µετά την άφιξή τους στην ταχυδροµική µονάδα 

διανοµής του προορισµού τους.  
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Β1.5  Business Express Post 

Η υπηρεσία παρέχεται µέσω ειδικών φακέλων προπληρωµένου τέλους. Εξασφαλίζει 

επίδοση την επόµενη εργάσιµη ηµέρα σε επιλεγµένους προορισµούς, εφόσον οι 

φάκελοι κατατεθούν στα ειδικά κόκκινα γραµµατοκιβώτια περισυλλογής Business 

Express Post το αργότερο µέχρι τις 17:00 εργάσιµης ηµέρας. 

Β1.6  Ειδικές Παρεχόµενες Υπηρεσίες  

Β1.6.1  Service Post  

Είναι η προγραµµατισµένη και καθηµερινή παραλαβή της αλληλογραφίας από την 

έδρα του πελάτη, µε υπηρεσιακό αυτοκίνητο και προγραµµατισµένο δροµολόγιο κατά 

τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

Η υπηρεσία παρέχεται έναντι αµοιβής µόνο σε συµβεβληµένες εταιρίες σε δύο 

µορφές:  

� µε τη µορφή Service Post Basic, όπου γίνεται απλά παραλαβή της 

αλληλογραφίας, µέσα σε συσκευασµένους σάκους και 

�  µε τη µορφή Service Post Plus, όπου παρέχεται στους πελάτες το πλήρες 

φάσµα των ταχυδροµικών υπηρεσιών, όπως κατά κανόνα παρέχονται από 

τους αγροτικούς διανοµείς. 

Β1.6.2  Υπηρεσία Αλλαγής ∆ιεύθυνσης  

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, που έχουν αλλάξει διεύθυνση και 

προκειµένου τα αντικείµενά τους να επιδίδονται στη νέα τους διεύθυνση, τα ΕΛΤΑ 

παρέχουν σ’ αυτούς τη δυνατότητα να καταθέτουν, µόνο µία φορά για κάθε αλλαγή, 

δήλωση αλλαγής διεύθυνσης στα ταχυδροµικά καταστήµατα µε την υποβολή ειδικού 

εντύπου.Η χρονική διάρκεια ισχύος των δηλώσεων αυτών είναι εξάµηνη και 

υπολογίζεται από την ηµεροµηνία κατάθεσής της. Μετά το πέρας ισχύος της 

παραπάνω δήλωσης τα ταχυδροµικά αντικείµενα επιδίδονται στη διεύθυνση του 

παραλήπτη που αναγράφεται σε αυτά. 



                                                                                                                                   
 

ΧΥΚ-ΕΛΤΑ                                                                                                                  56                         

Β2.  Αντικείµενα Επιστολικού Ταχυδροµείου Εξωτερικού  

Είναι όλα τα ταχυδροµικά αντικείµενα επιστολικού ταχυδροµείου προορισµού 

εξωτερικού ανεξαρτήτως περιεχοµένου (επιστολές, κάρτες, τιµολόγια, λογαριασµοί, 

έντυπα, µικροαντικείµενα διαφόρων τύπων κ.λπ.).  

Β2.1  Συνήθη (χωρίς ειδική διαχείριση) ταχυδροµικά αντικείµενα 
Εξωτερικού -Αποστολή 

Είναι αντικείµενα επιστολικού ταχυδροµείου που κατατίθενται στην Ελλάδα µε 

προορισµό χώρες του εξωτερικού χωρίς ειδική διαχείριση και διακρίνονται στις 

ακόλουθες κατηγορίες :  

Β2.1.1  Α’  Προτεραιότητας  

Είναι αντικείµενα επιστολικού ταχυδροµείου βάρους µέχρι δύο (2) κιλών, 

ανεξαρτήτως περιεχοµένου (επιστολές, κάρτες, τιµολόγια, λογαριασµοί, έντυπα 

κ.λπ.), που διαβιβάζονται στις ξένες χώρες µε την ταχύτερη οδό (κυρίως 

αεροπορικώς) και επιδίδονται κατά κανόνα σε τρεις εργάσιµες ηµέρες µετά την ηµέρα 

κατάθεσής (Η+3) στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε 3-5 ηµέρες στον 

υπόλοιπο κόσµο. 

Στην κατηγορία αυτή µπορεί να ανήκουν τα µικροδέµατα εξωτερικού Α' 

Προτεραιότητας. Τα µικροδέµατα είναι µικρά πακέτα τα οποία έχουν διαστάσεις εκτός 

των ορίων του φακέλου και βάρος κάτω των δύο (2) κιλών. 

 Β2.1.2  Β’  Προτεραιότητας  

Είναι αντικείµενα επιστολικού ταχυδροµείου βάρους µέχρι δύο (2) κιλών, 

ανεξαρτήτως περιεχοµένου (επιστολές, κάρτες, τιµολόγια, λογαριασµοί, έντυπα 

κ.λπ.). ∆ιαβιβάζονται χωρίς προτεραιότητα, είτε µε µέσα επιφανείας, είτε ως «SAL» 

(συνδυασµός χρήσης µέσων επιφανείας και αεροπορικών). Ο χρόνος επίδοσής τους 

εξαρτάται από τους χρόνους διακίνησης που ισχύουν στο εσωτερικό της χώρας 

προορισµού για τα αντικείµενα της κατηγορίας αυτής.  
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Στην κατηγορία αυτή µπορεί να ανήκουν τα µικροδέµατα εξωτερικού Β’ 

Προτεραιότητας. Τα µικροδέµατα είναι µικρά πακέτα τα οποία έχουν διαστάσεις εκτός 

των ορίων του φακέλου και βάρος κάτω των δύο (2) κιλών. 

Β2.1.3  ∆ιεθνής οµαδική αποστολή 

Είναι αντικείµενα επιστολικού ταχυδροµείου του ιδίου αποστολέα, ίδιου µεγέθους και 

βάρους που ταχυδροµούνται σε µεγάλες ποσότητες (σήµερα άνω των 500). Τα 

αντικείµενα διεθνούς οµαδικής αποστολής µπορούν να αποστέλλονται ως Α’ ή Β’ 

Προτεραιότητας. Για τα αντικείµενα αυτά τα ΕΛΤΑ εφαρµόζουν ενιαία εκπτωτική 

πολιτική ανάλογα µε την ποσότητα και τον προορισµό τους 

Β2.1.4  ∆ιεθνή Ένσηµα Απαντήσεως (CR) 

Είναι ένσηµα διεθνούς χρήσης τα οποία µπορούν να προµηθευτούν οι χρήστες 

ταχυδροµικών υπηρεσιών από ταχυδροµικά καταστήµατα και τα οποία 

ανταλλάσσονται σε όλες τις χώρες µε γραµµατόσηµα αξίας ίσης µε την τιµή της 

πρώτης µονάδας βάρους απλού/συνήθους ταχυδροµικού αντικειµένου Α’ 

Προτεραιότητας εξωτερικού. Η ελάχιστη τιµή διάθεσής τους καθορίζεται στην 

Παγκόσµια Ταχυδροµική Σύµβαση. 

Β2.1.5  ∆ιεθνής Εµπορική Απαντητική Αλληλογραφία (IBRS/CCRI)  

Είναι αντικείµενα επιστολικού ταχυδροµείου (επιστολές ή δελτάρια) των οποίων τα 

ταχυδροµικά τέλη δεν καταβάλλονται από τον αποστολέα αλλά από τον παραλήπτη 

(ο οποίος είναι συνήθως ο αρχικός αποστολέας των αντικειµένων µέσα στα οποία 

περιέχονται τα απαντητικά αντικείµενα).  

Για την χρήση των απαντητικών αντικειµένων απαιτείται προηγούµενη ειδική άδεια 

από τα ΕΛΤΑ.  

Η υπηρεσία αυτή εκτελείται ύστερα από διµερείς/πολυµερείς συµφωνίες µεταξύ 

ταχυδροµικών υπηρεσιών. Από τον τελικό παραλήπτη στην Ελλάδα εισπράττεται 

τέλος εξωτερικού Α’ προτεραιότητας του αντίστοιχου κλιµακίου βάρους του 

τιµολογίου «Λοιπών Χωρών». Τα απαντητικά ταχυδροµικά αντικείµενα διαχειρίζονται 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραπάνω διµερείς/πολυµερείς συµφωνίες και την 

Παγκόσµια Ταχυδροµική Σύµβαση, σύµφωνα µε την οποία η επιστροφή των 
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απαντητικών αντικειµένων είναι υποχρεωτική από το σύνολο των χωρών. Τα 

αντικείµενα αυτά διαχειρίζονται ως αντικείµενα προτεραιότητας. 

Β2.1.6  Αντικείµενα για χρήση από τυφλούς 

Αντικείµενα για χρήση από τυφλούς περιλαµβάνουν επιστολές, οι οποίες έχουν 

γραφεί µε την ειδική γραφή των τυφλών και κατατίθενται ανοικτές καθώς και 

τυπογραφικές πλάκες που φέρουν χαρακτήρες της γραφής αυτής, όπως 

περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω :  

α) αλληλογραφία, λογοτεχνία σε οποιαδήποτε µορφή συµπεριλαµβανοµένων των 

ηχητικών εγγραφών, εφόσον στέλνονται από ή απευθύνονται σε ένα ίδρυµα για 

τυφλούς, ή στέλνονται από ή προς ένα τυφλό άτοµο. 

β) κάθε είδους εξοπλισµός ή υλικό που φτιάχνεται ή προσαρµόζεται για να εξυπηρετεί 

τυφλά άτοµα ώστε να αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα της τυφλότητας, 

συµπεριλαµβανοµένων αντικειµένων όπως ειδικά προσαρµοσµένα CDs, εξοπλισµό 

γραφής Braille, ρολόγια Braille, λευκά ραβδιά και εξοπλισµός εγγραφής, εφόσον 

στέλνονται από ή απευθύνονται σε ένα ίδρυµα για τυφλούς ή στέλνονται από ή προς 

ένα τυφλό άτοµο. 

Τα αντικείµενα αυτά διακινούνται ΑΤΕΛΩΣ και το ανώτατο όριο βάρους τους είναι 7 

κιλά.  

Β2.2  Ειδικές ∆ιαχειρίσεις Αντικειµένων Επιστολικού Ταχυδροµείου 
Εξωτερικού  

Β2.2.1  Συστηµένα  

Τα αντικείµενα Α’ Προτεραιότητας µπορούν να αποσταλούν και ως «συστηµένα» µε 

την καταβολή πρόσθετου τέλους. Η κατάθεση γίνεται στις θυρίδες συναλλαγής, ή 

στους αγροτικούς διανοµείς, χορηγείται απόδειξη κατάθεσης και η επίδοσή τους 

γίνεται µε υπογραφή του παραλήπτη, ή εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου του, ή 

ταχυδροµικού υπαλλήλου, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς της χώρας 

προορισµού.  
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Β2.2.2  ∆ηλωµένης Αξίας  

Τα ταχυδροµικά αντικείµενα επιστολικού ταχυδροµείου δηλωµένης αξίας εξωτερικού 

γίνονται δεκτά, εφόσον η xώρα προορισµού έχει δηλώσει ότι δέχεται επιστολές αυτής 

της κατηγορίας. Το ανώτατο ύψος της αξίας που µπορεί να δηλωθεί καθώς και το 

περιεχόµενο των αντικειµένων, διαφοροποιείται ανάλογα µε τη χώρα προορισµού του 

ταχυδροµικού αντικειµένου.  

Β2.2.3  Συστηµένα µε Αντικαταβολή  

Συστηµένα ταχυδροµικά αντικείµενα επιστολικού ταχυδροµείου εξωτερικού µε 

αντικαταβολή γίνονται δεκτά, εφόσον έχει συναφθεί σχετική συµφωνία µε τη χώρα 

προορισµού. Το ανώτατο ύψος του ποσού αντικαταβολής διαφοροποιείται ανάλογα 

µε τη χώρα προορισµού του ταχυδροµικού αντικειµένου. 

Β2.2.4  Κατεπείγοντα (Επείγουσα επίδοση) 

Αντικείµενα του επιστολικού ταχυδροµείου εξωτερικού µπορούν να σταλούν µε την 

καταβολή του ειδικού πρόσθετου τέλους και ως «κατεπείγοντα–Express», τα οποία 

επιδίδονται µε την υπηρεσία προτεραιότητας εσωτερικού της χώρας του προορισµού 

τους και εφόσον η χώρα προορισµού δέχεται αντικείµενα που υπόκεινται στη 

συγκεκριµένη ειδική διαχείριση.  

Β2.2.5  Με Απόδειξη Παραλαβής  

Η απόδειξη παραλαβής (έναντι πρόσθετου ειδικού τέλους) µπορεί να συνοδεύει όλα 

τα συνήθη, συστηµένα ή κατεπείγοντα ταχυδροµικά αντικείµενα και γίνεται δεκτή 

από όλες τις ταχυδροµικές υπηρεσίες.  

Τα αντικείµενα «∆ηλωµένης Αξίας» συνοδεύονται από απόδειξη παραλαβής χωρίς 

επιπλέον επιβάρυνση.  

Η απόδειξη παραλαβής υπογεγραµµένη από τον παραλήπτη ή από εξουσιοδοτηµένο 

εκπρόσωπό του ή από ταχυδροµικό υπάλληλο σύµφωνα µε τους ισχύοντες 

κανονισµούς της χώρας προορισµού, επιστρέφεται στον αποστολέα, ως απλό 

αντικείµενο Α’ Προτεραιότητας µετά την επίδοση του αντικειµένου. 
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Β2.3  Αντικείµενα Επιστολικού Ταχυδροµείου Εξωτερικού - Άφιξη 

Για τα ταχυδροµικά αντικείµενα καταγωγής εξωτερικού κατά την άφιξη και τη 

διανοµή τους εφαρµόζονται οι προβλεπόµενες για τα ταχυδροµικά αντικείµενα 

εσωτερικού διαδικασίες και οι κανονισµοί της Παγκόσµιας Ταχυδροµικής Σύµβασης.  
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Β3.  Υπηρεσία ∆εµάτων & Logistics  

Β3.1  ∆έµατα Εσωτερικού  

Β3.1.1  Συνήθη  

Το ανώτατο όριο αποδεκτού βάρους για κάθε δέµα είναι 20 κιλά, µε παρέκκλιση µέχρι 

25 κιλά όταν το περιεχόµενό του δεν τεµαχίζεται. Σε περίπτωση κατάθεσης δεµάτων 

άνω των 25 κιλών, χρειάζεται να έχει δοθεί έγκριση από την αρµόδια Περιφερειακή 

∆ιεύθυνση των ΕΛΤΑ και η κατάθεση γίνεται σε ταχυδροµικά καταστήµατα που θα 

έχουν υποδειχθεί για αυτόν το σκοπό. Υπάρχουν απαγορεύσεις σχετικές µε το 

περιεχόµενο των δεµάτων και αφορούν εύφλεκτες, εκρηκτικές, καυστικές, 

διαβρωτικές και ναρκωτικές ουσίες, καθώς και περιορισµοί που αφορούν αφενός τη 

συσκευασία εύθραυστων αντικειµένων, υγρών και λιπαρών ουσιών, προϊόντων σε 

σκόνη, χρωστικών και βιολογικών ουσιών, λοιµωδών και µη και αφετέρου τις 

διαστάσεις των δεµάτων.  

Πληροφορίες για το περιεχόµενο και τις προβλεπόµενες διαστάσεις των δεµάτων 

παρέχονται από τα ταχυδροµικά καταστήµατα, τα κεντρικά καταστήµατα και τις 

Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις ΕΛΤΑ. 

Β3.1.2  Ογκώδη  

Η υπέρβαση των µέγιστων διαστάσεων των συνήθων δεµάτων, επιβάλλει την 

καταβολή από τον αποστολέα τέλους προσαυξηµένου κατά 30% του αντίστοιχου 

τέλους συνήθους δέµατος.  Τα όρια διαστάσεων είναι : Μέγιστες διαστάσεις: Μήκος 

150 cm και άθροισµα µήκους και µεγαλύτερης περιµέτρου διαφορετικής κατεύθυνσης 

απ’ αυτήν του µήκους έως 300 cm. 

Η διακίνηση δεµάτων συσκευασµένων σε εµπορευµατοκιβώτια ΕΛΤΑ ή σε παλέτες 

προς τον ίδιο παραλήπτη δεν εντάσσεται στα ογκώδη δέµατα, έστω και αν υπάρχει 

υπέρβαση των προαναφεροµένων διαστάσεων. 

Β3.1.3  Εύθραυστα 

Για όλα τα δέµατα µε εύθραυστο περιεχόµενο εφαρµόζεται  προσαύξηση κατά 30%.  
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Β3.1.4  ∆ηλωµένης Αξίας / Ασφαλισµένα 

Για δέµατα µε περιεχόµενο µεγάλης αξίας καταβάλλονται πρόσθετα πάγια και 

αναλογικά τέλη ασφάλισης. Το ελάχιστο ποσό ασφάλισης είναι τριάντα έξι (36,00) € 

και το ανώτατο ποσό ασφάλισης είναι σήµερα τριάντα χιλιάδες (30.000) €. ∆εν 

ασφαλίζονται  τα εύθραυστα αντικείµενα. 

 Επίσης δεν ασφαλίζονται τα δέµατα των οποίων το περιεχόµενο υπόκειται σε φθορά, 

ή σήψη. Η ασφάλιση καλύπτει απώλεια, ή βλάβη περιεχοµένου. Κατ’ εξαίρεση 

µπορούν να ασφαλισθούν τα δέµατα µε εύθραυστο περιεχόµενο που διακινούνται µε  

εµπορευµατοκιβώτια των ΕΛΤΑ προς τον ίδιο παραλήπτη, όπως περιγράφεται στην 

προηγούµενη παράγραφο. 

Β3.1.5  Επί Αντικαταβολή Μετρητοίς 

∆έµατα που παραδίδονται µε ταχυδροµική επιταγή αντικαταβολής (έως και 6.000 €) ή 

επιταγή ταχυπληρωµής και το ποσό εισπράττεται «Τοις Μετρητοίς».  

Β3.1.6  Επί Αντικαταβολή Μικτού ∆ιακανονισµού  

∆έµατα που παραδίδονται µε την παραλαβή ιδιωτικής ή τραπεζικής επιταγής ή 

συναλλαγµατικής ή συνδυασµό των ανωτέρω και µε µετρητά. 

Β3.1.7  Επί Αντικαταβολή Χωρίς Έντυπο 

∆έµατα επί αντικαταβολή που επιδίδονται από θυρίδα καταστήµατος ΕΛΤΑ ή από 

ταχυδροµικό πρακτορείο ΕΛΤΑ χωρίς τη συνοδεία εντύπου ταχυδροµικής επιταγής 

αντικαταβολής ή επιταγής ταχυπληρωµής. 

Β3.1.8  Με Απόδειξη Παραλαβής  

∆έµατα που συνοδεύονται ή επιδίδονται µε υπογραφή ειδικής απόδειξης παραλαβής 

για την οποία δεν καταβάλλεται πρόσθετο τέλος. Η απόδειξη παραλαβής 

επιστρέφεται στον αποστολέα του δέµατος ως απλή επιστολή. Σε περίπτωση που ο 

αποστολέας του δέµατος επιθυµεί να επιστραφεί η απόδειξη µε συστηµένη επιστολή, 

µπορεί να χρησιµοποιήσει τις αντίστοιχες υπηρεσίες συστηµένων µε τις χρεώσεις που 

προβλέπονται για τις υπηρεσίες αυτές.   
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Β3.1.9  ∆έµατα «Κατ’ Οίκον»  

Είναι τα δέµατα που επιδίδονται στην διεύθυνση του παραλήπτη και για την 

πρόσθετη αυτή υπηρεσία καταβάλλεται ειδικό τέλος.  

Β3.1.10 Οµαδική παραλαβή από τη διεύθυνση του αποστολέα  

Η υπηρεσία αυτή παρέχεται ύστερα από συνεννόηση ανά αποστολή και διέπεται από 

ειδικό τιµολόγιο.  

Β3.1.11 Συσκευασίες Easy Parcel Post  

Συσκευασίες µε προπληρωµένο τέλος και µε έτοιµες συσκευασίες διαφόρων τύπων 

και µεγεθών. Εύκολη, απλή και γρήγορη αποστολή σε 72 πόλεις της Ελλάδας. Οι 

συσκευασίες των δεµάτων Easy Parcel Post έχουν καθορισµένο ανώτατο βάρος και η 

επίδοση είναι ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ σε 72 πόλεις. Υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής 

αναζήτησης και δίνονται εκπτώσεις ανάλογα µε το πλήθος αγοράς των συσκευασιών. 

Β3.1.12  ∆έµατα Free Parcel Post  

Η υπηρεσία Free Parcel Post απευθύνεται σε συγκεκριµένες επιχειρήσεις και 

οργανισµούς που επιθυµούν να παραλαµβάνουν επιστρεφόµενα αντικείµενα (π.χ. για 

ανακύκλωση, ανταλλαγή, επισκευή ή απόσυρση κλπ), καταβάλλοντας οι ίδιες τα 

έξοδα αποστολής, χωρίς να επιβαρύνεται ο πελάτης τους και αποστολέας των 

δεµάτων. 

Β3.1.13  Στρατιωτικά ∆έµατα 

∆έµατα βάρους µέχρι δύο (2) κιλών προς κληρωτούς οπλίτες και κληρωτούς 

υπαξιωµατικούς των Ενόπλων ∆υνάµεων που υπηρετούν σε στρατιωτικές µονάδες ή 

µέχρι πέντε (5) κιλά όταν αποστέλλονται απ’ αυτούς και περιέχουν την πολιτική 

περιβολή των δεν καταβάλλονται τέλη. 

Β3.2 ∆έµατα Εξωτερικού - Αποστολή 

Β3.2.1 Συνήθη  

Τα συνήθη δέµατα εξωτερικού έχουν ανώτατο βάρος τα είκοσι (20) κιλά εκτός 

περιπτώσεων που το περιεχόµενό τους δεν τεµαχίζεται, οπότε γίνονται δεκτά µέχρι 

του ορίου των είκοσι πέντε (25) κιλών, εφόσον η χώρα προορισµού τους αποδέχεται 
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δέµατα αυτού του βάρους και οι διαστάσεις τους δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 1,5 

µέτρο για οποιαδήποτε διάσταση ή τα τρία (3) µέτρα για το σύνολο του µήκους και 

της µεγαλύτερης  περιµέτρου, που υπολογίζεται σε κατεύθυνση  διαφορετική από 

αυτή του µήκους. ∆ιαβιβάζονται είτε αεροπορικώς (προτεραιότητας), είτε ως «SAL» 

(συνδυασµός χρήσης µέσων επιφανείας και αεροπορικών).  

Κατά την κατάθεση των δεµάτων εξωτερικού, ο αποστολέας τους συµπληρώνει το 

προβλεπόµενο συνοδευτικό δελτίο δέµατος, στο οποίο δηλώνει τα περιεχόµενα του 

δέµατος και βεβαιώνει ενυπογράφως ότι το δέµα δεν περιέχει είδη που 

απαγορεύονται από τη νοµοθεσία, τους ταχυδροµικούς, ή τελωνειακούς κανονισµούς. 

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο το δέµα ανοιχτεί για έλεγχο του  

περιεχοµένου του, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον παρόντα Χ.Υ.Κ, τα ΕΛΤΑ 

διευκολύνουν τον αποστολέα, χορηγώντας υλικά συσκευασίας (χαρτί, σπάγκο), εάν 

αυτά έχουν καταστραφεί κατά τη διαδικασία ανοίγµατος, χωρίς επιβάρυνση του 

πελάτη.  

Β3.3.2  ∆έµατα Βεβαιωµένης Ηµεροµηνίας Επίδοσης- EPG 

Tα δέµατα βεβαιωµένης ηµεροµηνίας επίδοσης µε τη διακριτική επωνυµία EPG, 

επιδίδονται στη διεύθυνση του παραλήπτη (κατ’ οίκον). Παρακολουθούνται από 

ηλεκτρονικό σύστηµα εντοπισµού και ιχνηλάτησης (Track & Trace). Τα δέµατα EPG 

δεν µπορούν να σταλούν ως ασφαλισµένα, επί αντικαταβολή, ογκώδη ή εύθραυστα. 

Στην περίπτωση που απαιτείται εκτελωνισµός, ο χρόνος παραµονής του δέµατος στο 

τελωνείο αφαιρείται από τον υπολογισµό του εγγυηµένου χρόνου επίδοσης. Το βάρος 

των δεµάτων EPG µπορεί να ανέρχεται µέχρι τα τριάντα (30) κιλά. 

 

Β3.2.3  Ειδικές ∆ιαχειρίσεις ∆εµάτων Εξωτερικού  

Β3.2.3.1  ∆έµατα Μεγάλου Μεγέθους/Ογκώδη ή Εύθραυστα  

∆έµατα που ξεπερνούν τις προβλεπόµενες διαστάσεις και µέχρι συνολικού µήκους και 

περιµέτρου τεσσάρων (4) µέτρων, η οποία περίµετρος υπολογίζεται σε κατεύθυνση 

διαφορετική από αυτή του µήκους και των οποίων οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν το 

(1,5) µέτρο για οποιαδήποτε διάσταση ή δέµατα εύθραυστα µπορούν να γίνουν 
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δεκτά για αποστολή εφόσον η χώρα προορισµού αποδέχεται τη σχετική υπέρβαση. 

Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται η καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους.  

Β3.2.3.2  ∆ηλωµένης Αξίας  

∆έµατα δηλωµένης αξίας γίνονται δεκτά για όσες χώρες δέχονται την παροχή της 

σχετικής υπηρεσίας και µέχρι του ποσού δηλωµένης αξίας που καθορίζει κάθε χώρα 

προορισµού. Το ποσό της δηλωµένης αξίας εκφράζεται σε DTS. Οι χρήστες της 

υπηρεσίας µπορούν να πληροφορηθούν την εκάστοτε ισοτιµία DTS/Ευρώ από τα 

ταχυδροµικά καταστήµατα.  

Β3.2.3.3  Με Αντικαταβολή  

Λειτουργεί µε µια σειρά από χώρες µε τις οποίες υπάρχει ειδική διµερής συµφωνία, 

είτε µε την έκδοση ταχυδροµικών επιταγών, είτε µέσω εντολών Eurogiro. 

Β3.2.3.4  Κατεπείγοντα (Επείγουσα επίδοση)  

∆έµατα εξωτερικού µπορούν να σταλούν µε την καταβολή του ειδικού πρόσθετου 

τέλους και ως «κατεπείγοντα–Express», τα οποία επιδίδονται, σύµφωνα µε το άρθρο 

RC131 των κανονισµών εκτέλεσης δεµάτων της Π.Τ.Ε., µε ειδικό πρόγραµµα 

διανοµής αµέσως µετά την άφιξή τους στην ταχυδροµική µονάδα διανοµής του 

προορισµού τους και εφόσον η χώρα προορισµού δέχεται αντικείµενα που υπόκεινται 

στη συγκεκριµένη ειδική διαχείριση.  

Β3.2.3.5  Με Απόδειξη Παραλαβής  

Απόδειξη παραλαβής (ατελώς) µπορεί να συνοδεύει όλα τα συνήθη ή κατεπείγοντα 

(µε επείγουσα επίδοση) δέµατα και η υπηρεσία γίνεται δεκτή από όλες τις 

ταχυδροµικές υπηρεσίες (πλην του Καναδά). 
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Β4  ∆ιανοµή Ταχυδροµικών  Αντικειµένων 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις των νόµων 4053/2012 και την αριθ. 710/019/13.03.2014 

απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., η διανοµή των ταχυδροµικών αντικειµένων γίνεται στη 

διεύθυνση του παραλήπτη µε την προϋπόθεση ότι η διεύθυνση αναγράφεται σωστά 

και πλήρως στο ταχυδροµικό αντικείµενο, δηλαδή περιλαµβάνει οδό, αριθµό και 

ταχυδροµικό κώδικα. Η αναγραφόµενη οδός και αριθµός θα πρέπει να είναι µοναδικοί 

ανά περιοχή, επίσηµα καθορισµένοι από τον οικείο Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

πρώτου βαθµού.  

Σε περιοχές όπου η οδοαρίθµηση είναι ελλιπής ή χωρίς µοναδικές ονοµασίες οδών και 

κατά συνέπεια δεν υπάρχει δυνατότητα κατ’ οίκον διανοµής των αντικειµένων 

αλληλογραφίας, οι κάτοικοι θα πρέπει να παραλαµβάνουν τα ταχυδροµικά τους 

αντικείµενα από τοπικό κατάστηµα ή θυρίδα υποδοχής ή γραµµατοθυρίδες που 

εγκαθίστανται µε ευθύνη των αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε κατάλληλα 

προκαθορισµένα σηµεία, σε συνεννόηση µε τον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας 

και την έγκριση της  Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ).  

Οι προσήκουσες εγκαταστάσεις που εγκαθίστανται µε δαπάνη των  αρχών της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, είναι εύκολα 

προσβάσιµες και µπορούν να χρησιµοποιούνται από όλους τους φορείς παροχής  

ταχυδροµικών υπηρεσιών. 

Β4.1  Απλή αλληλογραφία  

Τα προς διανοµή απλά ταχυδροµικά αντικείµενα προσκοµίζονται στην αναγραφόµενη 

διεύθυνση και τοποθετούνται στα γραµµατοκιβώτια των κατοικιών ή πολυκατοικιών 

(εφόσον υπάρχουν). 

Οι κάτοχοι των γραµµατοκιβωτίων είναι υπεύθυνοι για την εγκατάσταση, τη 

συντήρηση και τη σωστή σήµανση (αναγραφή ονόµατος) των γραµµατοκιβωτίων. Σε 

περιπτώσεις έλλειψης ή µη επαρκούς σήµανσης γραµµατοκιβωτίων, ειδικά σε 

πολυκατοικίες, όταν το αρµόδιο προσωπικό της Εταιρείας δεν αναγνωρίζει το 

γραµµατοκιβώτιο του παραλήπτη για την επίδοση απλών ταχυδροµικών 

αντικειµένων, δύναται να τα τοποθετήσει σε κατά το δυνατόν, ασφαλές, κατά την 
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κρίση του, σηµείο της εισόδου. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα 

να επιστρέψει τα απλά ταχυδροµικά αντικείµενα στον αποστολέα.   

Β4.2 Απλά Μικροδέµατα 

Τα απλά µικροδέµατα προσκοµίζονται από τον διανοµέα στην διεύθυνση του 

παραλήπτη και εφόσον λόγω διάστασης δεν είναι δυνατή η επίδοση στο 

γραµµατοκιβώτιο, αναζητείται ο παραλήπτης ή σύνοικος αυτού προκειµένου να 

επιδοθεί χωρίς αποδεικτικό επίδοσης. Σε περίπτωση µη ανεύρεσης του παραλήπτη ή 

σύνοικου εκδίδεται ειδοποιητήριο για την παραλαβή του από το πλησιέστερο 

ταχυδροµικό κατάστηµα ή θυρίδα υποδοχής. Το ταχυδροµικό κατάστηµα ή θυρίδα 

υποδοχής παρακολουθεί και διασφαλίζει τα ειδοποιηµένα απλά µικροδέµατα. 

Β4.3  Επίδοση σε γραµµατοθυρίδες  

Ταχυδροµικά αντικείµενα επιστολικού ταχυδροµείου, που έχουν επιγραφή αριθµό 

γραµµατοθυρίδας, αν µεν είναι απλά τοποθετούνται εντός της γραµµατοθυρίδας, εάν 

δε είναι ειδικής διαχείρισης (συστηµένα, επί αντικαταβολή, δηλωµένης αξίας) 

εκδίδεται ειδοποιητήριο, για την επίδοσή τους από τη θυρίδα του ταχυδροµικού 

καταστήµατος, το οποίο τοποθετείται στην οικεία γραµµατοθυρίδα. Το ίδιο ισχύει για 

τα δέµατα και τις επιταγές.  

Β4.4  Έκδοση ειδοποιητηρίου  

Στην περίπτωση επίδοσης συστηµένης αλληλογραφίας και εξόφλησης ταχυδροµικών 

επιταγών, κατά την οποία απουσιάζει ο παραλήπτης, εκδίδεται ειδοποιητήριο για την 

προσέλευσή του στο ταχυδροµικό κατάστηµα στο οποίο αναγράφεται το χρονικό 

διάστηµα παραµονής του ταχυδροµικού αντικειµένου σε αυτό το οποίο δεν µπορεί να 

είναι µικρότερο των είκοσι ηµερολογιακών ηµερών . 

Β4.5  Επίδοση συστηµένης αλληλογραφίας 

Τα προς διανοµή συστηµένα αντικείµενα προσκοµίζονται από το διανοµέα στην 

αναγραφόµενη διεύθυνση και επιδίδονται µε υπογραφή στον παραλήπτη ή στο 
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νόµιµο εκπρόσωπό του. Ειδικά για τις πολυώροφες οικοδοµές οι διανοµείς 

υποχρεούνται να επιδώσουν µέχρι τον πρώτο όροφο, αν δεν υπάρχει ανελκυστήρας 

και σε όλους τους ορόφους της οικοδοµής αν υπάρχει.  

Β4.6  Επίδοση ∆εµάτων Εσωτερικού  

Η επίδοση δεµάτων εσωτερικού, µε εξαίρεση τα οίκοι δέµατα, γίνεται από τις θυρίδες 

των ταχυδροµικών καταστηµάτων και ταχυδροµικών πρακτορείων Β’ – Γ’ τάξης, 

ύστερα από τηλεφωνική ειδοποίηση ή την έκδοση σχετικού ειδοποιητηρίου, στο 

οποίο θα αναγράφεται και το χρονικό διάστηµα παραµονής του δέµατος στο 

ταχυδροµικό κατάστηµα ή πρακτορείο επίδοσης.  

Β4.7  Εισερχόµενα ∆έµατα Εξωτερικού – Επίδοση  

Τα εισερχόµενα στη χώρα δέµατα εξωτερικού επιδίδονται κατά γενικό κανόνα στην 

αναγραφόµενη σε αυτά διεύθυνση του παραλήπτη τους. Στην περίπτωση µη 

ανεύρεσης του παραλήπτη κατά τη διέλευση του διανοµέα εκδίδεται ειδοποιητήριο, 

προκειµένου ο παραλήπτης να προσέλθει στο πλησιέστερο στη διεύθυνσή του 

ταχυδροµικό κατάστηµα για την παραλαβή του αντικειµένου.  
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Β5.  Υπηρεσία Φιλοτελισµού  

Τα ΕΛΤΑ εκδίδουν φιλοτελικά είδη (γραµµατόσηµα, Φ.Π.Η.Κ., τευχίδια, φεγιέ, 

διαφηµιστικά έντυπα, «Φυλλαράκι», τυποποιηµένες σειρές γραµµατοσήµων 

λευκώµατα σειράς απλά, λευκώµατα σειράς πολυτελείας, ετήσια λευκώµατα 

γραµµατοσήµων και Φακέλων Πρώτης Ηµέρας Κυκλοφορίας) και τα διαθέτουν στους 

πελάτες φιλοτελιστές εσωτερικού - εξωτερικού.  

Τα ΕΛΤΑ επιπλέον εκδίδουν  το προσωπικό – εταιρικό γραµµατόσηµο. Είναι 

προϊόν µε την παράσταση φωτογραφίας του πελάτη δίπλα στο γραµµατόσηµο 

(προσωπικό γραµµατόσηµο)  ή του σήµατος/ λογότυπου της επιχείρησης του πελάτη 

(εταιρικό γραµµατόσηµο). 

Β5.1  Συλλεκτικά αντικείµενα τέχνης   

Τα ΕΛΤΑ δηµιουργούν µοναδικά αντικείµενα τέχνης, βασισµένα στα ελληνικά 

γραµµατόσηµα, σε συνεργασία µε επώνυµους καλλιτέχνες. 

Τα προϊόντα της υπηρεσίας φιλοτελισµού προβάλλονται µέσα από τις ιστοσελίδες 

www.elta.gr και www.filotelismos.gr και πωλούνται από το ηλεκτρονικό 

κατάστηµα http://eshop.philotelismos.gr. 

Τα ΕΛΤΑ αναλαµβάνουν να στέλνουν στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει οι µόνιµοι 

συνδροµητές µε συστηµένη επιστολή όλα τα φιλοτελικά αντικείµενα που εκδίδουν 

κάθε φορά. Τα ΕΛΤΑ έχουν υποχρέωση να ενηµερώνουν έγκαιρα του φιλοτελιστές 

για το πρόγραµµα έκδοσης νέων σειρών γραµµατοσήµων και τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά αυτών. 
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Β6.  Ειδικά Προϊόντα –Υπηρεσίες ΕΛΤΑ 

Β6.1  Προϊόντα µε προπληρωµένο ταχυδροµικό τέλος 

Τα ΕΛΤΑ διαθέτουν προϊόντα – υπηρεσίες µε προπληρωµένο τέλος, έτοιµα για 

ταχυδρόµηση (δεν χρειάζονται γραµµατόσηµο ούτε ζύγιση – τιµολόγηση). 

Τα προϊόντα αυτά είναι : 

Β6.1.1  Φάκελοι µε προπληρωµένο τέλος (prepaid) Α’ Προτεραιότητας 

Β6.1.1.1  Απλοί φάκελοι  Prepaid 

∆ιατίθενται στη λιανική και χονδρική πώληση. 

Στη λιανική πώληση διατίθενται σε διαστάσεις 11Χ23 cm 16X23 cm και 23x32 cm για 

το εσωτερικό και 11Χ23 cm και 16X23 cm για το εξωτερικό, ενώ σταδιακά στη γκάµα 

του προϊόντος θα εισαχθούν και άλλες διαστάσεις. 

Στη χονδρική πώληση διατίθενται κατόπιν παραγγελίας µε δυνατότητα εκτύπωσης και 

στοιχείων αποστολέα (εµπορική επωνυµία ή & λογότυπο) ανάλογα µε την ποσότητα 

της παραγγελίας. 

Β6.1.1.2  Συστηµένοι φάκελοι  Prepaid 

∆ιατίθενται στη λιανική, από όλο το δίκτυο ΕΛΤΑ και στη χονδρική κατόπιν 

παραγγελίας. 

Στη λιανική σήµερα διατίθενται οι εξής συστηµένοι φάκελοι: 

• Συστηµένος φάκελος Α’ Προτεραιότητας διαστάσεων 11Χ23cm µόνο για το 

εσωτερικό. 

• Συστηµένος φάκελος Α’ Προτεραιότητας ΑΣΕΠ Post διαστάσεων 23Χ32 cm για 

την ταχυδρόµηση των δικαιολογητικών προς το ΑΣΕΠ. 

Στη χονδρική πώληση µπορούν να διατεθούν, κατόπιν συνεννόησης, συστηµένοι 

φάκελοι εσωτερικού διαστάσεων  16Χ23 cm και 23Χ32 cm. 
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Β6.1.2  Κάρτες Prepaid Postcards ΕΛΤΑ 

Με θέµατα τοπικού, τουριστικού ή ειδικού ενδιαφέροντος, έτοιµες για 

ταχυδρόµηση. 

∆ιατίθενται κυρίως στη χονδρική, κατόπιν παραγγελίας, ενώ στη λιανική 

διατίθενται από επιλεγµένα καταστήµατα. 

Είναι ταχυδροµικά αντικείµενα Α’ Προτεραιότητας. 

Β6.2  Ευχετήριες Κάρτες ΕΛΤΑ 

Πρόκειται για ευχετήριες χριστουγεννιάτικες, πασχαλινές κάρτες που διατίθενται στη 

λιανική πώληση σε σετ των πέντε (5) καρτών και πέντε (5) φακέλων µε 

προπληρωµένο τέλος, έτοιµες για ταχυδρόµηση. 

Β6.3  Προϊόντα συσκευασίας 

Β6.3.1  Χαρτοκιβώτια συσκευασίας 

∆ιατίθενται προϊόντα συσκευασίας σε µεγέθη Small (S), Medium (M), Large (L), Extra 

Large (XL), µιας φιάλης, δύο φιαλών, βιβλίων- DVD, 1- 4 CDS. 

Β6.3.2  Φάκελοι εξασφάλισης εύθραυστων 

∆ιατίθενται φάκελοι εξασφάλισης εύθραυστων Α’, Β’, Γ’ και ∆’ µεγέθους. 

Β6.4  Εποχικά και διάφορα είδη 

Ενδεικτικά αναφέρονται γούρια, µπρελόκ και µπεγλέρια. 

Β6.5  Αρχείο Ταχυδροµικών Κωδικών 

 
Τα ΕΛΤΑ διαθέτουν ηλεκτρονικό  αρχείο  των Ταχυδροµικών Κωδικών, που επιτρέπει 

στον πελάτη / χρήστη να ενηµερώσει και να οργανώσει τη βάση δεδοµένων του, έτσι 

ώστε να εξασφαλίσει µια επίκαιρη και αξιόπιστη κατάσταση αποστολής της 

αλληλογραφίας του.  
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Β7. Ευθύνη των ΕΛΤΑ για τους Φακέλους Prepaid 

Τα προϊόντα µε προπληρωµένο τέλος, ως ταχυδροµικά αντικείµενα Α’ 

Προτεραιότητας, διέπονται από τα αναφερόµενα στα αντίστοιχα κεφάλαια Β1.1.1 για 

τα απλά και Β1.2.1 για τα συστηµένα ταχυδροµικά αντικείµενα του παρόντος Χ.Υ.Κ. 

Αναφορικά µε την ευθύνη και τις αποζηµιώσεις για τα συστηµένα ταχυδροµικά 

αντικείµενα, ισχύουν τα αναφερόµενα στο κεφάλαιο Α15 του παρόντος Χ.Υ.Κ. 

Τέλος σε περίπτωση που τα ΕΛΤΑ, αποδεδειγµένα παραδώσουν στον πελάτη 

ελαττωµατικό προϊόν (φακέλους ή κάρτες), τότε ο πελάτης έχει δικαίωµα και τα ΕΛΤΑ 

οφείλουν να αποδεχθούν : 

α)  να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση,  β) την αντικατάσταση του προϊόντος. 

Β8.  Unaddressed Mail 

• Τα αντικείµενα (έντυπα) που διακινούνται µε την υπηρεσία Unaddressed Mail 

είναι αντικείµενα οµαδικής πληροφόρησης – διαφήµισης, χωρίς στοιχεία 

παραλήπτη (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση). 

• Η υπηρεσία παρέχεται µε δύο τρόπους, µε επίδοση από διανοµή και µε επίδοση 

από θυρίδα. 

• Η ελάχιστη ποσότητα ταχυδρόµησης ανά αποστολή σήµερα είναι τα 500 τεµάχια. 

Το ανώτατο όριο βάρους τους είναι µέχρι 1 κιλό για επίδοση από τη διανοµή και 2 

κιλά για επίδοση από τις θυρίδες συναλλαγής των ταχυδροµικών καταστηµάτων.  

Η κατάθεσή τους γίνεται αποκλειστικά και µόνο στα ταχυδροµικά καταστήµατα και η 

επίδοσή τους γίνεται κατά κανόνα την 5η εργάσιµη ηµέρα µετά την ηµέρα 

κατάθεσης.  

Β9. Ευθύνη των ΕΛΤΑ για τα είδη που διαθέτουν (εµπορεύµατα, 
υλικά κλπ) 

Τα ΕΛΤΑ ευθύνονται για τα προϊόντα αυτά, κατά τα οριζόµενα στο νόµο (Α.Κ 534 

επ.).  
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ  
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΤΑ 

 

Γ1.  Κίνηση Κεφαλαίων Εσωτερικού  

Γ1.1  Ταχυδροµικές Επιταγές Εσωτερικού 

Γ1.1.1  Έκδοση – Πληρωµή Ταχυδροµικών Επιταγών Εσωτερικού 

Με τις ταχυδροµικές επιταγές στέλνονται χρηµατικά ποσά τα οποία καταβάλλονται 

στη διεύθυνση του παραλήπτη, ή στο ταχυδροµικό κατάστηµα ανάλογα µε την 

επιθυµία του αποστολέα. Η έκδοση απλών επιταγών γίνεται από τις θυρίδες των 

ταχυδροµικών καταστηµάτων, τους αγροτικούς διανοµείς και τα ταχυδροµικά 

πρακτορεία ενώ η έκδοση τηλεφωνικών επιταγών γίνεται µόνο από τις θυρίδες των 

ταχυδροµικών καταστηµάτων. 

Γ1.1.2  Κατηγορίες Ταχυδροµικών Επιταγών Εσωτερικού 

• Απλή ταχυδροµική επιταγή: Εξοφλείται συνήθως στη διεύθυνση του 

παραλήπτη σε 2-3 εργάσιµες ηµέρες, από την ηµεροµηνία έκδοσης.  

• Τηλεφωνική επιταγή Money express: Με την επιιταγή αυτή ο δικαιούχος 

µπορεί να εισπράξει από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα το χρηµατικό 

ποσό µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και εντός της ηµέρας έκδοσης. Η 

ειδοποίηση του παραλήπτη γίνεται µε ευθύνη του αποστολέα. 

• Τηλεφωνική επιταγή Money Home:  Η εντολή πληρωµής µεταβιβάζεται άµεσα 

από το ταχυδροµικό κατάστηµα έκδοσης και το χρηµατικό ποσό πληρώνεται 

στη διεύθυνση του δικαιούχου το αργότερο την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από 

την έκδοση της επιταγής.  

• Επιταγή αντικαταβολής: Συνοδεύει αντικείµενα µε περιεχόµενο εµπορικής 

αξίας και συνδέει την παραλαβή τους µε την ταυτόχρονη καταβολή της αξίας 

τους σε µετρητά.  
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• Ειδική κατηγορία αποτελούν οι επιταγές προς οπλίτες, οι οποίες στέλνονται 

ατελώς µέχρι του ποσού των ενενήντα (90) €.  

Οι ταχυδροµικές επιταγές εκδίδονται µέχρι ενός ορισµένου ανωτάτου ποσού 

(σήµερα µέχρι έξι χιλιάδες 6.000 €).  

Η ισχύς τους ορίζεται από την ηµέρα έκδοσής τους µέχρι το τέλος του επόµενου 

της έκδοσης µήνα. Στη διάθεση του παραλήπτη παραµένουν µέχρι και τις πρώτες 

είκοσι (20) ηµέρες του επόµενου της έκδοσης µήνα, ενώ τις τελευταίες δέκα (10) 

ηµέρες της ισχύος τους παραµένουν στην διάθεση του αποστολέα στον οποίο 

επιστρέφονται. 

Βάσει του κανονισµού αιτήσεις για την έκδοση ακριβούς αντιγράφου του 

παραστατικού πληρωµής γίνονται δεκτές σε προθεσµία ενός έτους από την 

έκδοση της επιταγής και όχι νωρίτερα από την παρέλευση του χρόνου ισχύος της 

επιταγής (δηλαδή ένα µήνα µετά το µήνα έκδοσης). Είναι απαραίτητη η 

προσκόµιση της απόδειξης για την κατάθεση αίτησης περί της τύχης της επιταγής, 

διαφορετικά δεν γίνεται δεκτή.  

Στην περίπτωση απώλειας του σώµατος της επιταγής πριν την πληρωµή και 

εφόσον έχει παρέλθει το παραπάνω χρονικό διάστηµα, εκδίδεται νέα επιταγή η 

οποία εξοφλείται µόνο στον αποστολέα της. 

Σε περίπτωση απώλειας ταχυδροµικών επιταγών επιστρέφονται τα ταχυδροµικά 

τέλη έκδοσής τους.  

Γ1.1.3  ∆ικαιώµατα Αποστολέα Παραλήπτη Επιταγών Εσωτερικού 

Ο αποστολέας επιταγής δικαιούται µε αίτησή του να ζητήσει: 

• Την τροποποίηση της επιγραφής της επιταγής. 

• Την αλλαγή του ταχυδροµικού καταστήµατος προορισµού της επιταγής. 

• Την αναστολή της πληρωµής της επιταγής. 

• Πληροφορίες για την τύχη της επιταγής. 

 

Ο παραλήπτης επιταγής δικαιούται µε αίτησή του να ζητήσει:  

• Την αλλαγή του ταχυδροµικού καταστήµατος προορισµού της επιταγής.  

• Πληροφορίες για την τύχη της επιταγής, µε την προσκόµιση της απόδειξης            

έκδοσης.  
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Οι αιτήσεις αποστολέα ή παραλήπτη µπορούν να κατατεθούν σε οποιοδήποτε 

ταχυδροµικό κατάστηµα  

Γ1.1.4  Εξόφληση Ταχυδροµικών Επιταγών Εσωτερικού 

• Οι προς εξόφληση ταχυδροµικές επιταγές, προσκοµίζονται στην 

αναγραφόµενη διεύθυνση µία µόνο φορά και εξοφλούνται στους ίδιους τους 

επιγραφόµενους παραλήπτες  ή τους πληρεξούσιους, ή αντιπροσώπους τους, 

µε τους περιορισµούς της κατ' οίκον επίδοσης χρηµατικών ποσών και τις 

ανωτέρω περιγραφόµενες ρυθµίσεις αναφορικά µε την ύπαρξη ή µη 

ανελκυστήρα στην πολυκατοικία.  

• Οι προς εξόφληση ταχυδροµικές επιταγές πληρωµών ταχυπληρωµής 

(κεντρικές συµβάσεις ΕΛΤΑ – Μεγάλων Πελατών), που αφορούν πληρωµή 

συντάξεων (εκτός συντάξεων ΟΓΑ & ΙΚΑ), διαφόρων επιδοµάτων και λοιπών 

περιοδικών πληρωµών, µπορούν να εξοφλούνται κατ’ οίκον ή από 

οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, στους ίδιους τους επιγραφόµενους 

παραλήπτες ή τους πληρεξουσίους τους ή αντιπροσώπους τους, µέσα στα 

προβλεπόµενα χρονικά περιθώρια. 

• Οι προς εξόφληση επιταγές συντάξεων και οικογενειακών επιδοµάτων, 

προσκοµίζονται στην αναγραφόµενη διεύθυνση µέχρι και δύο (2) φορές και 

εξοφλούνται στους ίδιους τους επιγραφόµενους παραλήπτες ή τους 

πληρεξουσίους ή αντιπροσώπους τους, µε τους περιορισµούς της κατ' οίκον 

επίδοσης χρηµατικών ποσών και τις ανωτέρω περιγραφόµενες ρυθµίσεις 

αναφορικά µε την ύπαρξη ή µη ανελκυστήρα στην πολυκατοικία.  

• Σε περίπτωση µη ανεύρεσής τους και κατά τη δεύτερη επίσκεψη του διανοµέα 

ΕΛΤΑ, µπορούν να εξοφληθούν µόνο από το ταχυδροµικό κατάστηµα 

εξυπηρέτησής τους. 

• Οι προς εξόφληση επιταγές συντάξεων ΙΚΑ, προσκοµίζονται στην 

αναγραφόµενη διεύθυνση και εξοφλούνται µόνο κατ΄ οίκον (ύστερα από 

σχετική εντολή του δικαιούχου των χρηµάτων στην τράπεζα που διατηρεί το 

λογαριασµό του), στους ίδιους τους επιγραφόµενους παραλήπτες, ή τους 

πληρεξούσιους, ή αντιπροσώπους τους. Σε περίπτωση µη εξόφλησης της 

σύνταξης, το ποσό αυτής πιστώνεται αυτόµατα στον τραπεζικό λογαριασµό 

του δικαιούχου.  
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Γ2.  Κίνηση Κεφαλαίων Εξωτερικού – ∆ιεθνείς Πληρωµές 

Γ2.1  Ταχυδροµικές Επιταγές Εξωτερικού  

Είναι ειδικές εντολές πληρωµής που εκδίδονται και διακινούνται µεταξύ ταχυδροµικών 

οργανισµών, βάσει διµερών συµφωνιών και σύµφωνα µε τους κανονισµούς της 

Παγκόσµιας Ταχυδροµικής Ένωσης. Με τις ταχυδροµικές επιταγές εξωτερικού 

πραγµατοποιείται η αποστολή και η παραλαβή χρηµάτων από και προς τις xώρες µε 

τις οποίες έχουν συναφθεί διµερείς συµφωνίες, µε χαµηλό τιµολόγιο. Οι ταχυδροµικές 

επιταγές εξωτερικού διακρίνονται σε απλές και αντικαταβολής. 

Γ2.2  Eurogiro  

Το «Eurogiro» είναι διεθνές ηλεκτρονικό σύστηµα µεταφοράς κεφαλαίων µεταξύ 

ταχυδροµικών ή τραπεζικών οργανισµών. Μέσω της υπηρεσίας αυτής, µπορούν να 

διακινηθούν χρήµατα από και προς τις χώρες - µέλη του µε ασφάλεια και σε χρονικό 

διάστηµα που δεν ξεπερνά τις τέσσερις (4) ηµέρες. Η υπηρεσία παρέχεται πανελλαδικά σε 

όλα τα ταχυδροµικά καταστήµατα µε ανταγωνιστικό τιµολόγιο και δυνατότητα αποστολής 

χρηµάτων σε µετρητά, αλλά και σε πίστωση λογαριασµού ανάλογα µε τη χώρα 

προορισµού.  



                                                                                                                                   
 

ΧΥΚ-ΕΛΤΑ                                                                                                                  77                         

Γ3.  Εισπράξεις - Πληρωµές  

Γ3.1  Ταχυπληρωµή 

Η «Ταχυπληρωµή» είναι µια υπηρεσία µέσω της οποίας τα ΕΛΤΑ αναλαµβάνουν και 

διεκπεραιώνουν εισπράξεις και πληρωµές για λογαριασµό τρίτων. ∆ιακρίνεται σε 

εισπράξεις ταχυπληρωµής και πληρωµές ταχυπληρωµής. 

Μέσω της υπηρεσίας εισπράξεων της «Ταχυπληρωµής» οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα 

να πραγµατοποιούν την εξόφληση οφειλών και λογαριασµών, όπως ενδεικτικά, 

οργανισµών κοινής ωφέλειας (∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ), ασφαλιστικών εταιρειών, εταιρειών 

κινητής τηλεφωνίας, κλήσεις τροχαίας, ασφαλιστικές εισφορές ταµείων κ.λπ. Οι 

συναλλαγές πραγµατοποιούνται σε οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα της χώρας,  

στα µηχανήµατα αυτόµατης εξόφλησης (APS), στα ταχυδροµικά πρακτορεία Β’ και Γ’ 

τάξης καθώς και µέσω των αγροτικών διανοµέων.  

Ειδική κατηγορία εισπράξεων αποτελούν οι οφειλές προς το δηµόσιο (Φ.Π.Α., φόρος 

εισοδήµατος, τέλος κτηµατογράφησης, ΦΑΠ, βεβαιωµένες οφειλές στις ∆ΟΥ, τέλη 

κυκλοφορίας, e-παράβολο  κλπ) που διενεργούνται στο αυτοµατοποιηµένο δίκτυο 

των ΕΛΤΑ (σήµερα 623 ταχυδροµικά καταστήµατα). 

Μέσω της υπηρεσίας πληρωµών της «Ταχυπληρωµής»  διενεργούνται οι πληρωµές 

συντάξεων, µερισµάτων και επιδοµάτων, µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε στις 

θυρίδες των ταχυδροµικών καταστηµάτων και των ταχυδροµικών πρακτορείων, 

σύµφωνα µε τον παρόντα Χ.Υ.Κ., είτε στη διεύθυνση του παραλήπτη µέσω των 

ταχυδροµικών διανοµέων.  

Γ4. Πληρωµές Συντάξεων και Επιδοµάτων µεσω  Λογαριασµού Giro 

Ο λογαριασµός Giro είναι ένας τρεχούµενος λογαριασµός χωρίς επιτόκιο, κάτοχος του 

οποίου µπορεί να είναι οποιοδήποτε φυσικό και νοµικό πρόσωπο. Ο λογαριασµός 

αυτός δηµιουργήθηκε προκειµένου να µπορούν να συνεχίσουν να γίνονται οι 

πληρωµές συντάξεων και επιδοµάτων των ασφαλιστικών ταµείων, καθώς µε βάση 

τον Ασφαλιστικό νόµο (Ν. 3863, ΦΕΚ 13 Ιουλίου 2010), από 1/1/2011 όλες οι 

πληρωµές του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Ασφαλιστικών Ταµείων διενεργούνται 

υποχρεωτικά µέσω πιστώσεων λογαριασµών πληρωµών Τραπέζης ή ΕΛΤΑ µε 
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δικαίωµα επιλογής από τον δικαιούχο. Ο λογαριασµός Giro «κινείται» από τα 

αυτοµατοποιηµένα Καταστήµατα ΕΛΤΑ σε online real time περιβάλλον και από τα µη 

αυτοµατοποιηµένα Καταστήµατα ΕΛΤΑ µέσω call center.  

Για τις περιπτώσεις που ο δικαιούχος της σύνταξης ή του επιδόµατος αδυνατεί να 

προσέλθει σε ένα Κατάστηµα ΕΛΤΑ για να εισπράξει τη σύνταξη ή το επίδοµά του, 

παρέχεται η δυνατότητα κατ’ οίκον εξυπηρέτησης και εξόφλησης του ποσού από τον 

ταχυδροµικό διανοµέα, µε µια µικρή επιβάρυνση τριών (3€) ευρώ. Για την 

ενεργοποίηση της υπηρεσίας της «κατ’ οίκον πληρωµής» απαιτείται η υπογραφή 

πάγιας εντολής – εξουσιοδότησης.   
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ  ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ 

 

∆1.Υπηρεσίες Ταχυµεταφοράς Εσωτερικού 

Τα ΕΛΤΑ παρέχουν υπηρεσίες επείγουσας µεταφοράς εγγράφων, εντύπων και 

εµπορευµάτων στην Ελλάδα σύµφωνα µε τους γενικούς όρους παροχής της 

υπηρεσίας,  που επισυνάπτονται στον παρόντα Χάρτη Υποχρεώσεων Καταναλωτή, 

τους οποίους ο αποστολέας ή ο νόµιµος εκπρόσωπός του δηλώνει ότι αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα.  

Η Εταιρεία αναλαµβάνει τη µεταφορά των αντικειµένων των πελατών της 

(αποστολέων) από το σηµείο παραλαβής ή κατάθεσής τους µέχρι το σηµείο επίδοσής 

τους (η επίδοση θα γίνεται στον ίδιο τον παραλήπτη ή σε όποιον άλλο 

εξουσιοδοτήσει ο παραλήπτης) µε τη µέγιστη δυνατή ταχύτητα και ασφάλεια και µε 

αντάλλαγµα που ορίζεται στον εκάστοτε ισχύοντα τιµοκατάλογό της. Το Συνοδευτικό 

∆ελτίο ΕΛΤΑ (ΣΥ∆ΕΛΤΑ) περιλαµβάνει την ατοµική σύµβαση και αποτελεί το  

αποδεικτικό παραλαβής.  Ο αποστολέας υποχρεούται να περιγράφει µε σαφήνεια και 

πληρότητα το περιεχόµενο του αποστελλόµενου αντικειµένου στο ΣΥ∆ΕΛΤΑ, 

ιδιαίτερα εάν αυτό είναι ευπαθές ή εύθραυστο. Επίσης, ο αποστολέας εγγυάται ότι: α) 

Το περιεχόµενο του αποστελλόµενου αντικειµένου είναι αυτό που περιγράφει, β) 

έχουν σηµειωθεί σωστά όλα τα απαιτούµενα στοιχεία του ιδίου, καθώς και του 

παραλήπτη και γ) το αποστελλόµενο αντικείµενο έχει συσκευαστεί έτσι, ώστε να 

επιτυγχάνεται η ασφαλής διεκπεραίωσή του. Η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να αρνηθεί 

την παραλαβή ή/και να διακόψει τη διεκπεραίωση των προς αποστολή αντικειµένων, 

εάν δεν τηρούνται οι αναφερόµενες στο παρόν υποχρεώσεις, ενώ στην ίδια 

περίπτωση ο αποστολέας αναλαµβάνει την υποχρέωση καταβολής όλων των 

πρόσθετων εξόδων που θα µπορούσαν να ανακύψουν κατά τη διεκπεραίωση, την 

επιστροφή ή την αποθήκευση των αντικειµένων αυτών.  

 Ο αποστολέας έχει την επιµέλεια και την ευθύνη της ασφαλούς και ανθεκτικής 

συσκευασίας των αντικειµένων, ανάλογα µε το περιεχόµενό τους. Εάν το περιεχόµενο 

των αντικειµένων κατά τη µεταφορά και διαχείρισή τους υποστεί ζηµία, οφειλόµενη 



                                                                                                                                   
 

ΧΥΚ-ΕΛΤΑ                                                                                                                  80                         

στη µη ασφαλή και ενδεδειγµένη συσκευασία τους, η Εταιρεία απαλλάσσεται από 

οποιαδήποτε υποχρέωση αποκατάστασης της ζηµιάς αυτής.  

Για αποστολή αντικειµένων µεγάλης αξίας και για αυξηµένη ευθύνη της Εταιρείας, σε 

περίπτωση βλάβης ή απώλειας του περιεχοµένου τους, η Εταιρεία παρέχει στον 

αποστολέα τη δυνατότητα ασφάλισης και προσφέρει την υπηρεσία «∆ηλωµένης 

Αξίας», έναντι καταβολής πάγιου τέλους (4,20) € πλέον ΦΠΑ και αναλογικής χρέωσης 

επί του ποσού της δηλωµένης αξίας. Το ανώτατο όριο για τα εµπορεύµατα ορίζεται 

σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) € ανά αντικείµενο, ενώ για τα έγγραφα ορίζεται σε 

επτακόσια τριάντα τέσσερα (734) € ανά αντικείµενο. Το ακριβές ύψος της δηλωµένης 

αξίας καθορίζεται πάντα από την πραγµατική αξία του αποστελλόµενου αντικειµένου, 

το οποίο ο αποστολέας υποχρεούται να περιγράψει µε ακρίβεια και πληρότητα. 

Επίσης η Εταιρεία δικαιούται, αλλά δεν υποχρεούται, να ελέγξει το περιεχόµενο του 

αντικειµένου που αναλαµβάνει να διεκπεραιώσει ως δηλωµένης αξίας, καθώς και την 

αλήθεια όσων δηλώθηκαν από τον αποστολέα.  

 

 

∆2  Express Mail Service (Ε.Μ.S.)  

∆2.1  Εισερχόµενα στην Ελλάδα ταχυδροµικά αντικείµενα της Yπηρεσίας 
Express Mail Service (Ε.Μ.S.) 

 Τα εισερχόµενα στην Ελλάδα ταχυδροµικά αντικείµενα της υπηρεσίας Express Mail 

Service (E.M.S) παραλαµβάνονται αρχικά από τα ΕΛΤΑ, ενώ η επίδοσή τους  έχει 

ανατεθεί και πραγµατοποιείται τις εργάσιµες ηµέρες από την εταιρεία µε την 

επωνυµία «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.»και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΤΑ COURIER», η 

οποία εδρεύει στην Αθήνα επί των οδών Λεωφόρου Βουλιαγµένης 115-117 και Ηλία 

Ηλιού,  και βάσει των αναγραφόµενων χρόνων επίδοσης στον εκάστοτε ισχύοντα 

τιµοκατάλογό της για την υπηρεσία αυτή. Την ευθύνη για την  ηλεκτρονική 

καταγραφή εντοπισµό, παρακολούθηση έγκαιρη επίδοση των αντικειµένων και την 

ενηµέρωση των χρηστών της υπηρεσίας αυτής έχει αναλάβει η εταιρεία µε την 

επωνυµία «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.»και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΤΑ COURIER»  Η 

επίδοση αντικειµένων στο  εσωτερικό γίνεται εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ∆ΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΑ 
ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 

 
 
 

Ε1.  Υπηρεσίες Ταχυµεταφοράς Αντικειµένων  

Ε1.1  Εσωτερικού (Πόρτα - Πόρτα) 

Η υπηρεσία εκτελείται από την εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ 

Α.Ε.»και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΤΑ COURIER» σε όλη  την Ελλάδα.Με την εν λόγω 

υπηρεσία διακινούνται µε ταχύτητα και ασφάλεια έγγραφα,έντυπα και εµπορεύµατα, 

ενώ παρέχεται η δυνατότητα ασφάλισης αντικειµένου στο ποσό της δηλωµένης αξίας 

του από τον αποστολέα και µέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ. 

Ε1.2  Εξωτερικού  

Ε1.2.1  Special Priority Mail (SPM) 

Το SPM (Special Priority Mail) είναι µια υπηρεσία ταχυµεταφορών εξωτερικού που 

παρέχεται από την εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε και το διακριτικό τίτλο 

«ΕΛΤΑ COURIER». 

Η Υπηρεσία αυτή προσφέρει τη µεγαλύτερη ταχύτητα  µε εγγυηµένη επίδοση την 

επόµενη εργάσιµη ηµέρα.Επιπλέον εξυπηρετεί τη διακίνηση εγγράφων ή 

εµπορευµάτων σε πάνω από 200  επιχειρηµατικούς προορισµούς της Ευρώπης και 

των ΗΠΑ µε την αξιοποίηση ενός άρτια οργανωµένου παγκόσµιου δικτύου.  

Ε1.2.2 Εξερχόµενα από την Ελλάδα ταχυδροµικά αντικείµενα της Υπηρεσίας 
Express Mail Service (Ε.Μ.S.) 

Με την υπηρεσία αυτή διακινούνται µε ταχύτητα και ασφάλεια, από και προς το 

εξωτερικό, αντικείµενα βάρους µέχρι τριάντα (30) κιλών και για περισσότερες από 

120 χώρες. 
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Η υπηρεσία αυτή έχει ανατεθεί και εκτελείται από την εταιρεία µε την επωνυµία 

«ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.»και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΤΑ COURIER» 

 

Ε1.3  Ευθύνη ΕΛΤΑ για τις υπηρεσίες Ταχυµεταφοράς 
Αντικειµένων  

Την ευθύνη για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών φέρει η εταιρεία µε την 

επωνυµία «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.»και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΤΑ COURIER», η 

οποία εδρεύει στην Αθήνα επί των οδών Λεωφόρου Βουλιαγµένης 115-117 και Ηλία 

Ηλιού, σύµφωνα µε τους γενικούς όρους παροχής υπηρεσιών, που αναγράφονται 

στην πίσω πλευρά του συνοδευτικού δελτίου ταχυµεταφοράς του ταχυδροµικού 

αντικειµένου (voucher). Ειδικότερα, η ευθύνη για την  ηλεκτρονική  καταγραφή 

εντοπισµό, παρακολούθηση,  ενηµέρωση των χρηστών  και την καταβολή των 

σχετικών αποζηµιώσεων στις περιπτώσεις απώλειας ή βλάβης έχει αναλάβει η εταιρεία  

µε την επωνυµία «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.»και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΤΑ 

COURIER»  

 Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, η εταιρεία µε την 

επωνυµία «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.»και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΤΑ COURIER» 

διαθέτει ένα σύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο µε το οποίο  οι καταναλωτές µπορούν να 

επικοινωνήσουν στον αριθµό 11120,από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο µε αστική 

χρέωση για όλη την Ελλάδα, ή ηλεκτρονικά (στην ιστοσελίδα www.elta-courier.gr) 

για κάθε πληροφορία σχετικά µε τις παραπάνω υπηρεσίες και περί της τύχης του 

αντικειµένου.Επίσης οι καταναλωτές µπορούν να επικοινωνήσουν µε την Εταιρεία 

µέσω του ειδικού πεδίου επικοινωνίας ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό µήνυµα στη 

διεύθυνση info@elta- courier.gr  

Ε2.  Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα 

Ε2.1  Western Union 

Η «Western Union» είναι ένα σύστηµα ηλεκτρονικών πληρωµών άµεσης µεταφοράς 

χρηµάτων σε µετρητά, σε ολόκληρο τον κόσµο. Με αυτή την υπηρεσία είναι δυνατή η 

αποστολή και η λήψη µετρητών από και προς 200 χώρες σε όλο τον κόσµο. Η εν λόγω 

υπηρεσία παρέχεται από τα ταχυδροµικά καταστήµατα καθώς και από επιλεγµένα 
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ταχυδροµικά πρακτορεία σε όλη την Ελλάδα (τα οποία και φέρουν το σήµα της Western 

Union). 

Ε3.  Προϊόντα και Υπηρεσίες Λιανικής Τραπεζικής 

Ε 3.1  Λογαριασµοί  Νέου Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου (Ν.Τ.Τ.)  

Είναι λογαριασµοί ταµιευτηρίου ή τρεχούµενοι µε δικαιούχους φυσικά - νοµικά 

πρόσωπα, οι οποίοι τηρούνται στο Νέο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο (πλέον δίκτυο Νέο 

Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο - Eurobank) και εξυπηρετούνται σήµερα στα ταχυδροµικά 

καταστήµατα ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων  503 λειτουργούν σε 

περιβάλλον on line – real time, για καθηµερινές συναλλαγές όπως καταθέσεις, 

αναλήψεις, ενηµέρωση βιβλιαρίου κ.λ.π.  

Ε3.2  Πιστωτικές Κάρτες Νέου Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου (Ν.Τ.Τ.) 

Ε3.2.1  Philatelic Visa 

Πρόκειται για τις πιστωτικές κάρτες, έκδοσης Ν.Τ.Τ., που διατίθενται από όλα τα 

ταχυδροµικά καταστήµατα. Oι όροι παροχής των παραπάνω καρτών δύναται να 

µεταβάλλονται ανάλογα µε τις συνθήκες της αγοράς.  

Ε3.2.2  Ν.Τ.Τ. Visa Classic και Ν.Τ.Τ. Visa Gold 

Με τις Ν.Τ.Τ. Visa Classic και Ν.Τ.Τ. Visa Gold, που διατίθενται από όλα τα 

ταχυδροµικά καταστήµατα ΕΛΤΑ.Oι όροι παροχής των παραπάνω καρτών µπορούν 

να µεταβάλλονται ανάλογα µε τις συνθήκες της αγοράς. 

Ε3.2.3  Καταναλωτικά Προεγκεκριµένα  και Στεγαστικά ∆άνεια Ν.Τ.Τ.  

Σήµερα σε πάνω από 20 πιλοτικά  ταχυδροµικά καταστήµατα ΕΛΤΑ διατίθενται  

καταναλωτικά προεγκεκριµένα και στεγαστικά δάνεια του Νέου Ταχυδροµικού 

Ταµιευτηρίου, µε τα  6 εξ αυτών να έχουν πλέον αναβαθµιστεί σε καταστήµατα ΕΛΤΑ 

τύπου Shop in Shop Ν.Τ.Τ., κύριο χαρακτηριστικό των οποίων είναι η σταδιακή 

παροχή της πλήρους γκάµας προϊόντων και υπηρεσιών Ν.Τ.Τ., σε ειδικό χώρο 

εξυπηρέτησης, από εξειδικευµένο, στα χρηµατοοικονοµικά, προσωπικό. Τα προϊόντα 

που διατίθενται από όλα τα παραπάνω καταστήµατα περιλαµβάνουν: 
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• Καταναλωτικά δάνεια διαφόρων τύπων, σταθερού ή κυµαινόµενου 

επιτοκίου και προγράµµατα µεταφοράς υπολοίπου µε ή χωρίς 

εξασφάλιση. Τα καταναλωτικά δάνεια Ν.Τ.Τ. απευθύνονται σε όλους, για την 

πραγµατοποίηση οποιασδήποτε αγοράς, ή για µεταφορά υπολοίπου από 

δάνεια και κάρτες άλλων τραπεζών. 

• Στεγαστικά δάνεια Ν.Τ.Τ. σταθερού ή κυµαινόµενου επιτοκίου. Καλύπτουν 

ανάγκες αγοράς, επισκευής, βελτίωσης ακινήτου ή οικοπέδου, ακόµη και την 

αγορά επαγγελµατικής στέγης. Τα στεγαστικά δάνεια Ν.Τ.Τ. απευθύνονται σε 

όλους, ακόµη και σε ειδικές κατηγορίες πελατών, όπως είναι οι δικαιούχοι 

Ο.Ε.Κ., λαµβάνοντας παράλληλα ιδιαίτερη µέριµνα για ευαίσθητες κοινωνικές 

οµάδες, όπως είναι τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και οι πολύτεκνες οικογένειες. 

Ε3.2.4  Λοιπά προϊόντα  

Τα ΕΛΤΑ δύνανται να εκτελούν και άλλο έργο, όπως τηλεταχυδροµείο, αγορά ξένων 

τραπεζογραµµατίων κλπ. και να συνεργάζονται µε τρίτους για την εκτέλεση 

πρόσθετου έργου. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι όροι των συµβάσεων οι οποίοι µε 

κανένα τρόπο δεν µπορούν να οριοθετούν λιγότερες υποχρεώσεις προς τον 

αντισυµβαλλόµενο από αυτές που περιλαµβάνει ο παρών Χ.Υ.Κ.  

Ε4.  Προϊόντα Υπηρεσίες Τηλεφωνίας 

Τα ΕΛΤΑ διαθέτουν από το δίκτυό τους κάρτες και συνδέσεις σταθερής, κινητής 

τηλεφωνίας και Internet, καθώς και άλλες προπληρωµένες κάρτες. Ενδεικτικά 

αναφέρονται: 

Τηλεκάρτες – Χρονοκάρτες ΟΤΕ, χρονοκάρτες ARGO, κάρτες ανανέωσης χρόνου 

οµιλίας κινητής τηλεφωνίας: COSMOTE, Vodafone, WIND, Q Planet sim και 

προπληρωµένες κάρτες Pay Safe, Money Safe, συνδέσεις ELTA καρτοκινητής, 

συνδέσεις Planet Sim κλπ. 

Ε5.  ∆ιάφορα προϊόντα τρίτων 

Τα ΕΛΤΑ διαθέτουν διάφορα προϊόντα τρίτων όπως ενδεικτικά: ολυµπιακά προϊόντα, 

προϊόντα λαϊκής τέχνης, γραµµατοκιβώτια κατοικιών, προϊόντα UNICEF (τετράδια, 

κάρτες). 
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Ε6.  Ευθύνη ΕΛΤΑ 

Για τα προϊόντα αυτά που διαθέτουν τα ΕΛΤΑ για λογαριασµό τρίτων την ευθύνη 

φέρει εξ ολοκλήρου η προµηθεύτρια ή κατασκευάστρια εταιρεία, κατά της οποίας ο 

πελάτης διατηρεί όλα τα δικαιώµατα που έχει από το νόµο (άρθρα 534 επ. Α.Κ.). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   
 
 

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας Ταχυµεταφοράς Εσωτερικού 

1. Η «ΕΛΤΑ Α.Ε.», εφεξής Εταιρία, παρέχει υπηρεσίες επείγουσας µεταφοράς εγγράφων, 
εντύπων και εµπορευµάτων στην Ελλάδα µε τους κάτωθι ορούς, τους οποίους ο αποστολέας 
ή ο νόµιµος εκπρόσωπος του δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα.  
2. Η Εταιρία αναλαµβάνει τη µεταφορά των αντικειµένων των πελατών της (αποστολέων) 
από το σηµείο παραλαβής ή κατάθεσής τους µέχρι το σηµείο επίδοσής τους (η επίδοση θα 
γίνεται στον ίδιο τον παραλήπτη ή σε όποιον άλλο εξουσιοδοτήσει ο παραλήπτης) µε τη 
µέγιστη δυνατή ταχύτητα και ασφάλεια, σύµφωνα µε τους παρόντες γενικούς όρους παροχής 
υπηρεσιών ταχυµεταφορών εσωτερικού και µε αντάλλαγµα που ορίζεται στον εκάστοτε 
ισχύοντα τιµοκατάλογό της.  
3. Ο αποστολέας εγγυάται ότι είναι κύριος ή νόµιµος κάτοχος των παραδοθέντων για 
αποστολή αντικειµένων ή εκπρόσωπος του κυρίου η του νοµίµου κατόχου των εν λόγω 
αντικειµένων και αποδέχεται ότι το παρόν έντυπο συµπληρώθηκε από τον ίδιο ή από την 
Εταιρία για λογαριασµό του. ∆ηλώνει επίσης µε το παρόν ότι αποδέχεται τους παρόντες 
όρους, είτε ατοµικά, είτε υπό την ιδιότητα του ως αντιπροσώπου του ιδιοκτήτη ή του 
κατόχου των προς αποστολή αντικειµένων.  
4. Το Συνοδευτικό ∆ελτίο ΕΛΤΑ (ΣΥ∆ΕΛΤΑ) είναι έγγραφο-συµφωνία (ατοµική σύµβαση) και 
αποδεικτικό παραλαβής, δεσµευτικό και µη διαπραγµατεύσιµο. To ΣΥ∆ΕΛΤΑ δεν αποτελεί 
φορολογικό στοιχείο.  
5. Ο αποστολέας υποχρεούται να περιγράφει µε σαφήνεια και πληρότητα το περιεχόµενο του 
αποστελλόµενου αντικειµένου στο παρόν ΣΥ∆ΕΛΤΑ, ιδιαίτερα εάν αυτό είναι ευπαθές ή 
εύθραυστο. Επίσης, ο αποστολέας εγγυάται ότι: α) Το περιεχόµενο του αποστελλόµενου 
αντικειµένου είναι αυτό που περιγράφει, β) έχουν σηµειωθεί σωστά όλα τα απαιτούµενα 
στοιχεία του ιδίου, καθώς και του παραλήπτη και γ) το αποστελλόµενο αντικείµενο έχει 
συσκευαστεί έτσι, ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλής διεκπεραίωσή του. Η Εταιρία έχει το 
δικαίωµα να αρνηθεί την παραλαβή η/και να διακόψει τη διεκπεραίωση των προς αποστολή 
αντικειµένων, εάν δεν τηρούνται οι αναφερόµενες στο παρόν υποχρεώσεις, ενώ στην ίδια 
περίπτωση ο αποστολέας αναλαµβάνει την υποχρέωση καταβολής όλων των πρόσθετων 
εξόδων που θα µπορούσαν να ανακύψουν κατά τη διεκπεραίωση, την επιστροφή ή την 
αποθήκευση των αντικειµένων αυτών.  
6. Ο αποστολέας έχει την επιµέλεια και την ευθύνη της ασφαλούς και ανθεκτικής 
συσκευασίας των αντικειµένων, ανάλογα µε το περιεχόµενό τους. Εάν το περιεχόµενο των 
αντικειµένων κατά τη µεταφορά και διαχείρισή τους υποστεί ζηµία, οφειλόµενη στη µη 
ασφαλή και ενδεδειγµένη συσκευασία τους, η Εταιρία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε 
υποχρέωση αποκατάστασης της ζηµιάς αυτής.  
7. Η Εταιρία δεν αναλαµβάνει τη µεταφορά και διεκπεραίωση των αντικειµένων µε το 
παρακάτω περιεχόµενο:  
Εκρηκτικές ύλες, εύφλεκτα υλικά, ραδιενεργά υλικά, διαβρωτικές ουσίες, συµπιεσµένα αέρια, 
ναρκωτικές ουσίες (πλην συνταγογραφούµενων φαρµακευτικών ουσιών), δηλητήρια, 
αρχαιότητες, έργα τέχνης, αλλοιώσιµα τρόφιµα, ζώντα η νεκρά ζώα, φυτά και γενικώς 
αντικείµενα, που από τη φύση τους ή εξ αιτίας της συσκευασίας τους υπάρχει κίνδυνος να 
αυτοκαταστραφούν ή να καταστρέψουν άλλα αντικείµενα ή αντικείµενα των οποίων τη 
διεκπεραίωση και µεταφορά δεν δέχεται η ΙATA. Επίσης δεν αναλαµβάνει τη µεταφορά και 
διεκπεραίωση, για λογαριασµό περιστασιακών πελατών, συναλλάγµατος και χρηµάτων σε 
µετρητά. Προς αποτροπή της παράδοσης για µεταφορά των προαναφερόµενων αντικειµένων, 
η Εταιρία δικαιούται, αλλά δεν υποχρεούται, να ελέγξει το αντικείµενο που αναλαµβάνει να 
διεκπεραιώσει, ακόµη και να το ανοίξει. Εάν ο αποστολέας αρνηθεί την επιθεώρηση του προς 
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επίδοση αντικειµένου, η Εταιρεία έχει δικαίωµα να µην το παραλάβει. Όταν ο αποστολέας για 
οποιοδήποτε λόγο παραδώσει προς αποστολή τέτοιου είδους αντικείµενα, η Εταιρία µόλις 
διαπιστώσει την ύπαρξή τους, έχει το δικαίωµα να τα διαχειριστεί κατά την κρίση της, 
συµπεριλαµβανοµένης και της άµεσης διακοπής της µεταφοράς, αποποιούµενη κάθε 
περαιτέρω ευθύνη, ενώ τα τέλη δεν επιστρέφονται. Ο αποστολέας είναι πάντα ο µοναδικός 
υπεύθυνος για τις ζηµιές που µπορεί να προκληθούν σε πρόσωπα ή άλλα αντικείµενα από 
ψευδή δήλωση του περιεχοµένου.  
8. Ο χρυσός, το ασήµι, οι πολύτιµοι λίθοι, τα πολύτιµα µέταλλα δεν µπορούν να αποσταλούν 
παρά µόνο ως αντικείµενα «∆ηλωµένης Αξίας». Για την αποστολή τέτοιων αντικειµένων 
απαιτείται ειδική δήλωση στην Εταιρία και ειδική ασφάλιση µε δαπάνη του αποστολέα και 
µόνο.  
9. Η Εταιρία αναλαµβάνει και τη διεκπεραίωση αποστολής µε χρέωση της αµοιβής της στον 
παραλήπτη. Σε περίπτωση µη καταβολής της παραπάνω αµοιβής από τον παραλήπτη για 
οποιοδήποτε λόγο, την υποχρέωση εξόφλησης της Εταιρίας αναλαµβάνει ο αποστολέας. 
Μέχρι δε την εξόφληση της αµοιβής της από τον αποστολέα η τον παραλήπτη, έχει το 
δικαίωµα να παρακρατεί το αποστελλόµενο αντικείµενο.  
10. Η ασφαλιστική κάλυψη των αντικειµένων είναι υποχρέωση του αποστολέα, ιδιαίτερα 
όταν περιέχουν αξίες ή έχουν ιδιαίτερη εµπορική χρησιµότητα.  
11. Για αποστολή όπου η Εταιρία δεν διατηρεί υποκαταστήµατα, η διεκπεραίωση των 
αντικειµένων γίνεται µέσω πρακτόρων.  
12. Όταν για οποιονδήποτε λόγο, η επίδοση ενός αντικειµένου δεν πραγµατοποιηθεί στον 
παραλήπτη, τότε αυτό επιστρέφει στον αποστολέα, µε χρέωση όχι µεγαλύτερη του ποσού 
που καταβλήθηκε για τη αποστολή του. Αν το αντικείµενο µετά την επιστροφή του δεν 
καταστεί δυνατόν να επιδοθεί στον αποστολέα για κάποιο λόγο, παραµένει για έξι (6) µήνες 
στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας, µε την προβλεπόµενη χρέωση. Μετά την παρέλευση της 
προθεσµίας αυτής, το αντικείµενο καθίσταται οριστικά ανεπίδοτο, θα ακολουθείται η 
διαδικασία καταστροφής µε σύνταξη σχετικού πρακτικού και η Εταιρία δεν έχει πλέον 
οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση.  
13. Ο παραλήπτης, εάν υπάρχουν βάσιµοι προς τούτο λόγοι, έχει δικαίωµα να παραλάβει µε 
επιφύλαξη.  
14. Σε περίπτωση ολικής βλάβης η απώλειας του περιεχοµένου των αποστελλόµενων 
αντικειµένων από υπαιτιότητα της Εταιρίας, αυτή υποχρεούται να καταβάλλει µόνον την 
παρακάτω αποζηµίωση, το ύψος της οποίας ορίζεται ως ακολούθως:  
α) Για αποδεδειγµένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχοµένου 
φακέλου, η οφειλόµενη αποζηµίωση ανέρχεται στο ποσό των 50€ ανά αντικείµενο, µε 
επιστροφή του ταχυδροµικού τέλους της συγκεκριµένης αποστολής.  
β) για αποδεδειγµένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχοµένου 
δέµατος, η οφειλόµενη αποζηµίωση ανέρχεται στο ποσό των 200 €, µε επιστροφή του 
ταχυδροµικού τέλους της συγκεκριµένης αποστολής.  
γ) για αποδεδειγµένη µερική απώλεια ή µερική κλοπή ή µερική καταστροφή περιεχοµένου 
φακέλου ή δέµατος, καταβάλλεται αποζηµίωση ίση µε την πραγµατική αξία τής απώλειας ή 
κλοπής ή καταστροφής, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν υπερβαίνει το ποσό της 
αποζηµίωσης για απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή. Ως πραγµατική αξία ορίζεται το 
κόστος αποκατάστασης, επισκευής ή αναπαραγωγής του περιεχοµένου.  
Για το ύψος της αποζηµίωσης, σε καµία περίπτωση δεν λαµβάνεται υπόψη η εµπορική 
χρησιµότητα ή η ιδιαίτερη αξία των αντικειµένων για τον αποστολέα, παραλήπτη ή τρίτο 
πρόσωπο.  
15. Για αποστολή αντικειµένων µεγάλης αξίας και για αυξηµένη ευθύνη της Εταιρίας, σε 
περίπτωση βλάβης ή απώλειας του περιεχοµένου τους, η Εταιρία δίδει στον αποστολέα τη 
δυνατότητα ασφάλισης και προσφέρει την υπηρεσία «∆ηλωµένης Αξίας», έναντι καταβολής 
πάγιου τέλους 2,20€ πλέον ΦΠΑ και αναλογικής χρέωσης επί του ποσού της δηλωµένης 
αξίας. Το ανώτατο όριο ορίζεται σε 30.000 Ευρώ ανά αντικείµενο. Το ακριβές ύψος της 
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δηλωµένης αξίας καθορίζεται πάντα από την πραγµατική αξία του αποστελλόµενου 
αντικειµένου, το οποίο ο αποστολέας υποχρεούται να περιγράψει µε ακρίβεια και πληρότητα. 
Επίσης η Εταιρία δικαιούται, αλλά δεν υποχρεούται, να ελέγξει το περιεχόµενο του 
αντικειµένου που αναλαµβάνει να διεκπεραιώσει ως δηλωµένης αξίας, καθώς και την αλήθεια 
όσων δηλώθηκαν από τον αποστολέα.  
16. Σε περίπτωση ολικής βλάβης ή απώλειας αντικειµένου δηλωµένης αξίας, η αποζηµίωση 
ανέρχεται στο ύψος τής δηλωθείσας αξίας - εφόσον υπάρχει αποδεδειγµένη βλάβη και 
εφόσον ο αποστολέας προσκοµίσει στην Εταιρία απόδειξη ή τιµολόγιο ή δελτίο αποστολής, 
που να αποδεικνύει την αξία του αντικειµένου, καθώς και έκθεση ειδικού πραγµατογνώµονα  
και επιστρέφεται το καταβληθέν ταχυδροµικό τέλος για τη συγκεκριµένη αποστολή.  
Σε περίπτωση αποδεδειγµένης µερικής βλάβης ή µερικής απώλειας αντικειµένου δηλωµένης 
αξίας, καταβάλλεται αποζηµίωση ίση µε την πραγµατική αξία της µερικής απώλειας ή της 
βλάβης. Ως πραγµατική αξία νοείται η δαπάνη επισκευής ή αποκατάστασης του περιεχοµένου, 
που αποδεικνύεται από τον πελάτη µε προσκόµιση έκθεσης ειδικού πραγµατογνώµονα, 
καθώς και απόδειξης τιµολογίου ή δελτίου αποστολής του καταστραφέντος αντικειµένου. Η 
καταβληθείσα αποζηµίωση δε δύναται να υπερβαίνει το ποσό της δηλωθείσας αξίας.  
17. Εάν ένα αντικείµενο επιστραφεί και η αιτία της µη επίδοσής του είναι αποδεδειγµένα 
άγνωστη, ο αποστολέας δικαιούται να ζητήσει επιστροφή των ταχυδροµικών εξόδων.  
18. Σε περίπτωση καθυστερηµένης επίδοσης, που οφείλεται αποδεδειγµένα και αποκλειστικά 
σε υπαιτιότητα της Εταιρίας, καταβάλλεται αποζηµίωση ίση µε 6€ για κάθε µέρα 
καθυστέρησης και, σε περίπτωση που η καθυστέρηση υπερβαίνει το πενταπλάσιο του 
συµφωνηµένου χρόνου επίδοσης, επιπλέον επιστροφή του καταβληθέντος ταχυδροµικού 
τέλους για τη συγκεκριµένη αποστολή, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της 
αποζηµίωσης δεν υπερβαίνει όσων προβλέπονται ανωτέρω (ορός 14 α & β) για τις 
περιπτώσεις απωλειών και σε καµία περίπτωση δεν ξεπερνά το ποσό των 200 €.  
19. Η αίτηση για την άσκηση κάθε σχετικού δικαιώµατος από το χρήστη πρέπει να υποβληθεί 
εγγράφως στην Εταιρία µέσα στην αποκλειστική προθεσµία των έξι (6) µηνών από την 
επόµενη της ηµεροµηνίας κατάθεσης του αντικειµένου για αποστολή. Απαραίτητη είναι η 
προσκόµιση του πρωτότυπου ΣΥ∆ΕΛΤΑ.  
20. Σε πολλαπλή αποστολή, όπου αποστέλλονται πολλά αντικείµενα ταχυµεταφοράς προς 
έναν παραλήπτη και που εµπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσεις, κάθε ταχυδροµικό αντικείµενο 
τυγχάνει διαφορετικής αντιµετώπισης και αποζηµιώνεται χωριστά.  
21. Οι αποζηµιώσεις των ανωτέρω περιπτώσεων καταβάλλονται στον αποστολέα ή αν αυτός 
παραιτηθεί των δικαιωµάτων του, στον παραλήπτη των ταχυδροµικών αντικειµένων. Η 
αποζηµίωση για ηθική βλάβη συµπεριλαµβάνεται στα προαναφερθέντα ποσά, ενώ η 
συνεπαγόµενη απώλεια κέρδους δεν αποζηµιώνεται.  
22. Η Εταιρία δε φέρει καµία ευθύνη και ουδεµία αποζηµίωση καταβάλλει στις παρακάτω 
περιπτώσεις:  
α) για καθυστερήσεις, που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή σε αργοπορία µεταφορικών µέσων 
χωρίς υπαιτιότητα της Εταιρίας ή σε υπαιτιότητα του αποστολέα, του παραλήπτη ή των 
εκπροσώπων τους.  
β) για απώλεια ή βλάβη αντικειµένων, που προκλήθηκε από υπαιτιότητα του αποστολέα ή 
του παραλήπτη η των οποίων την αποστολή δεν αναλαµβάνει η Εταιρία, σύµφωνα µε τον 
όρο 7 του παρόντος.  
γ) για απώλεια ή βλάβη που είναι αποτέλεσµα της κακής συσκευασίας ή της φύσης του 
αντικειµένου ή απρόοπτων και εκτάκτων γεγονότων, κείµενων πέραν των ανθρωπίνων 
αντικειµενικά δυνατοτήτων όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ατυχήµατα, απεργίες, 
καιρικές συνθήκες, εγκληµατικές ενέργειες στις εγκαταστάσεις ή τα µεταφορικά µέσα.  
δ) για οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση θετική ή αποθετική ζηµία, από απώλεια εισοδήµατος, 
κερδών, αγορών ή χρεώσεων, διάρρηξη συµβολαίων κλπ., που προκλήθηκε από υπαιτιότητα 
η µη της Εταιρίας, σε πελάτες ή τρίτους.  
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ε) όταν δεν υποβληθεί η σχετική αίτηση εντός της προθεσµίας που αναφέρεται στον όρο 19 
του παρόντος.  
στ) εφόσον ο παραλήπτης παρέλαβε το αποστελλόµενο αντικείµενο χωρίς επιφύλαξη, οπότε 
και τεκµαίρεται ότι το αντικείµενο επιδόθηκε σωστά.  
η) όταν ο αποστολέας, παρά την υποχρέωσή του, δεν έχει περιγράψει πλήρως και σαφώς το 
περιεχόµενο του αποστελλόµενου αντικειµένου ή δεν έχει µεριµνήσει για την κατάλληλη 
συσκευασία ή δεν έχει καταγράψει µε πληρότητα και ορθότητα τα στοιχεία του παραλήπτη.  
θ) Σε περίπτωση µη εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων από την πλευρά των 
χρηστών και ιδίως όταν αυτοί δεν έχουν εξοφλήσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς 
την Εταιρεία, οπότε αυτή δικαιούται να συµψηφίσει τυχόν οφειλές τους µε ποσά 
αποζηµίωσης ή µε παρακράτηση των αντικειµένων τους.  
23. Στις περιπτώσεις που υφίστανται ειδικότερες συµφωνίες και, ιδίως, στις περιπτώσεις που 
συνάπτονται συµβάσεις για πλήθος αντικειµένων ή για παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών για 
µεγάλα χρονικά διαστήµατα, οπότε προσφέρονται ειδικές προνοµιακές τιµές και 
προσαρµοσµένη - κατά τις εκάστοτε απαιτήσεις - διαχείριση, υπερισχύουν οι ειδικότεροι 
συνοµολογούµενοι όροι. Σε τέτοια περίπτωση, η εκάστοτε καταβαλλόµενη αποζηµίωση για 
ολική απώλεια, κλοπή η καταστροφή φακέλου ή δέµατος ισούται µε την πραγµατική αξία του 
απολεσθέντος, κλαπέντος ή καταστραφέντος, όπως αυτό αποδεικνύεται από τα 
προσκοµιζόµενα παραστατικά και αποδεικτικά έγγραφα και, υπό την προϋπόθεση, σύµφωνα 
µε τα ανωτέρω, ότι αυτή δεν υπερβαίνει το ποσό των 50€ για φακέλους και το ποσό των 200 
€ για δεµατά.  
24. Κανένας αντιπρόσωπος, υπάλληλος ή εκπρόσωπος της Εταιρίας ή ο αποστολέας δεν έχει 
δικαίωµα να άρει ή να τροποποιήσει µονοµερώς τους παραπάνω ορούς.  
25. Οι καταναλωτές για κάθε απορία, παράπονο ή πρόβληµα, µπορούν να απευθύνονται στο 
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρίας, στον αριθµό 801 11 82 000 ή στην ηλεκτρονική 
σελίδα www.elta.gr. Για διαφορές των οποίων η επίλυση δεν κατέστη δυνατή, η Εταιρεία 
δύναται να συγκαλέσει, κατόπιν σχετικού εγγράφου αιτήµατος, την Επιτροπή Επίλυσης 
∆ιαφορών.  
26. Για την επίλυση οποιαδήποτε διαφοράς, µετά τυχόν ατελέσφορη διαδικασία ενώπιον της 
Επιτροπής Επίλυσης ∆ιαφορών της Εταιρίας, αρµόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.  
 


