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Η ΣΡΟΧΑΓΗΝ δελ αλαιακβάλεη ηε κεηαθνξά ησλ εγγξάθσλ 
θαη αληηθεηκέλσλ ησλ νπνίσλ ε κεηαθνξά απαγνξεύεηαη από 

ην Νόκν ή ησλ νπνίσλ νη κεηαθνξηθέο εηαηξείεο θαη νη 
επνπηεύνληεο ηηο κεηαθνξηθέο εηαηξείεο νξγαληζκνί, εθ’ όζνλ 
ππάξρνπλ, δελ δέρνληαη ηε κεηαθνξά. Η ΣΡΟΧΑΓΗΝ έρεη ην 

δηθαίσκα, αιιά θαη ηελ ππνρξέσζε, λα ειέγμεη ην ή ηα 
αληηθείκελα ηεο απνζηνιήο, θαζώο επίζεο θαη ην δηθαίσκα λα 

αλνίμεη ην ή ηα αληηθείκελα απηά πξνθεηκέλνπ λα 
πξνζηαηεύζεη θάζε έλλνκν ζπκθέξνλ. 

Η ζσζηή θαη έγθαηξε ελεκέξσζε επηηξέπεη ηελ κεηαθνξά 
νξηζκέλσλ αγαζώλ κόλνλ ππό ζπγθεθξηκκέλνπο όξνπο θαη 

ζύκθσλα κε ηνλ ηζρύνληα λόκν. Απνηειεί επζύλε ηνπ 
απνζηνιέα ε ζπκκόξθσζή ηνπ κε ηνπο ππάξρνληεο θξαηηθνύο 

θαλνληζκνύο ή λόκνπο πνπ ηζρύνπλ ζε θάζε ρώξα. Πξνο 
ηνύην είλαη αλακελόκελνο ν έιεγρνο από αξκόδηεο ππεξεζίεο 

θαη ε θαζπζηέξεζε ιόγσ ησλ θξαηηθώλ Αξρώλ. 

 

 

Η ΣΡΟΧΑΓΗΝ ηεξεί ηνπο θαλνληζκνύο αεξνκεηαθνξώλ (ΙΑΣΑ) 
θαζώο θαη ρεξζαίσλ κεηαθνξώλ εζληθνύ θαη δηεζλνύο δηθαίνπ. 

Η ΣΡΟΧΑΓΗΝ βαζίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία θαη 
εηδηθόηεξα ζηνλ Δκπνξηθό Νόκν θαη ηε ύκβαζε Γηεζλώλ 

Οδηθώλ Μεηαθνξώλ CMR. Δπηρεηξήζεηο ή θπζηθά πξόζσπα 
πνπ ελεκεξώλνπλ ειιηπώο ηελ ΣΡΟΧΑΓΗΝ ελδέρεηαη λα 

αληηκεησπίζνπλ ζνβαξέο θπξώζεηο. ε νπνηαδήπνηε δηαθσλία 
αλαθύςεη, ε ΣΡΟΧΑΓΗΝ ζα θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή 

πξνζπάζεηα γηα ηελ επίιπζή ηεο ζε θηιηθά πιαίζηα. Δάλ όκσο 
ε επίιπζε ηεο δηαθσλίαο δελ θαηαζηεί δπλαηή θηιηθώο, ηόηε 

γηα ηελ επίιπζή ηεο νξίδνληαη ηα αξκόδηα Γηθαζηήξηα Αζελώλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► ΜΜΗΗ  ΑΑΠΠΟΟΓΓΔΔΚΚΣΣΑΑ  ΣΣΑΑΥΥΤΤΓΓΡΡΟΟΜΜΙΙΚΚΑΑ    ΑΑΝΝΣΣΙΙΚΚΔΔΙΙΜΜΔΔΝΝΑΑ  --  ΑΑΠΠΑΑΓΓΟΟΡΡΔΔΤΤΔΔΙΙ   

Η «ΣΡΟΧΑΓΗΝ» δελ αλαιακβάλεη ηελ κεηαθνξά αληηθεηκέλσλ πνπ αληίθεηληαη ζηνύο ηζρύνληεο λόκνπο θαη ηηο 

δηαηάμεηο ηνπο γηα ηα αθόινπζα: 

Α. Η εηαηξεία «ΣΡΟΧΑΓΗΝ» δελ αλαιακβάλεη ηελ απνζηνιή θαη ηελ δηαθίλεζε ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλσλ πξνο 
ηαρπδξνκηθέο ζπξίδεο παξαιεπηώλ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό. 

Β. Η εηαηξεία «ΣΡΟΧΑΓΗΝ» δελ αλαιακβάλεη ηελ απνζηνιή θαη ηελ δηαθίλεζε ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλσλ όηαλ 
απηή αληίθεηηαη ζηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία (ελδεηθηηθά αιιά όρη πεξηνξηζηηθά εύθιεθηεο ύιεο θαη νπζίεο, εθξεθηηθέο 

ύιεο θαη νπζίεο, ξαδηελεξγά πιηθά, δηαβξσηηθέο νπζίεο, ζπκπηεζκέλα αέξηα, παηρλίδηα κε θάςνπιεο, αέξηα, 
θάληζηξα βνπηαλίνπ γηα αλαπηήξεο, θηάιεο νμπγόλνπ, εύθιεθηα πγξά, βεξλίθα, δηνξζσηηθό (blanco), ζπξέη 

καιιηώλ, επθιεθηα ζηεξεά, ζπίξηα, νμεηδσηηθά, βαθέο καιιηώλ, ινζηόλ γηα πεξκαλαλη, δειεηήξηα, εληνκνθηόλα, 
βηνινγηθά δείγκαηα, λαξθσηηθέο νπζίεο, αληηθείκελα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ λνκνζεζία πεξί αξραηνηήησλ θαη 
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, αιινηώζηκα ηξόθηκα, δώα, θπηά, έληππα άζεκλνπ, αηζρξνύ ε πνξλνγξαθηθνύ 

πεξηερνκέλνπ θ.ι.π.), κπαηαξίεο ιηζίνπ θαη πγξά ζηνηρεία, αξώκαηα, θνιόληεο, ζπξέη, απνζκεηηθά,  ηα νπνία 
δύλαηαη λα κεηαθέξεη ππό όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο γηαηί ε δηεθπεξαίσζε ηνπο απαγνξεύεηαη από ην λόκν θαη 

γεληθά πιηθά ηα νπνία δελ δέρεηαη γηα δηεθπεξαίσζε ε ΙΑΣΑ. 

Γ. Η εηαηξεία «ΣΡΟΧΑΓΗΝ» δελ αλαιακβάλεη ηελ απνζηνιή θαη ηελ δηαθίλεζε εύζξαπζησλ ηαρπδξνκηθώλ 
αληηθεηκέλσλ κε επαξθώο πξνζηαηεπκέλσλ θαη θαηαιιήισο ζπζθεπαζκέλσλ. Χξεκάησλ ζε κεηξεηά, 

ζπλαιιάγκαηνο, πνιύηηκσλ θαη εκηπνιύηηκσλ κεηάιισλ θαη νξπθηώλ ζε νπνηαδήπνηε κνξθή, θνζκεκάησλ θαη 
ηηκαιθώλ εηδώλ, βηνκεραληθώλ αλζξάθσλ θαη δηακαληηώλ, πνιύηηκσλ θαη εκηπνιύηηκσλ ιίζσλ, έξγσλ ηέρλεο, 

πξνζσπηθήο αιιεινγξαθίαο, ιαρείσλ, κεηνρώλ, νκνιόγσλ, γξακκαηνζήκσλ, ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλσλ πνπ 
από ηελ θύζε, ηελ ηδηόηεηα ή ηελ ζπζθεπαζία ηνπο ππάξρεη θίλδπλνο λα βιάςνπλ άιια κεηαθεξόκελα 
ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα, ην πξνζσπηθό πνπ ηα δηαρεηξίδεηαη ή ηνλ εμνπιηζκό ηνπ, ηνπο παξαιήπηεο ηνπο ή 

ηξίηνπο, θαζώο επίζεο θαη νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθό αληηθείκελν ην νπνίν ε εηαηξεία «ΣΡΟΧΑΓΗΝ» εύινγα 
απνθαζίδεη όηη δελ κπνξεί λα κεηαθεξζεί λόκηκα θαη κε απόιπηε αζθάιεηα. Όζνλ αθνξά ηελ απαγόξεπζε 

ρξεκάησλ θαη ρξενγξάθσλ εμαηξείηαη όηη αθνξά ηελ ππεξεζία αληηθαηαβνιήο. 

Γ. ηα πιαίζηα πξνζηαζίαο θάζε έλλνκνπ ζπκθέξνληνο, ε εηαηξεία «ΣΡΟΧΑΓΗΝ» δηθαηνύηαη, αιιά ζε θακηά 
πεξίπησζε δελ ππνρξενύηαη, λα ειέγρεη ηα ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα ηελ δηαρείξηζε θαη ηελ απνζηνιή πνπ 

αλαιακβάλεη λα δηεθπεξαηώζεη. Δλδεηθηηθά αιιά όρη πεξηνξηζηηθά, ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη ην άλνηγκα ησλ πξνο 
δηαρείξεζε θαη παξάδνζε ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλσλ. 

E. Η εηαηξεία «ΣΡΟΧΑΓΗΝ» δηθαηνύηαη λα αμηώζεη απνδεκίσζε από ηνλ πειάηε ζε πεξίπησζε πνπ πξνθιεζνύλ 
δεκηέο από ηελ παξάδνζε ζηελ εηαηξεία «ΣΡΟΧΑΓΗΝ» γηα δηαρείξηζε θαη απνζηνιή, κε ςεπδή ή παξαπιαλεηηθή 

δήισζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, εγγξάθσλ θαη ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ 
Β θαη Γ. 

Σ. Η εηαηξεία «ΣΡΟΧΑΓΗΝ» δηθαηνύηαη θαηά ηελ απόιπηε θξίζε ηεο λα κελ θάλεη απνδεθηά ηαρπδξνκηθά 

αληηθείκελα θαη λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ηεο ζηηο θαησηέξσ ελδεηθηηθέο αιιά όρη πεξηνξηζηηθέο 
πεξηπηώζεηο: 

 Όηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο απαγνξεπκέλνπ πεξηερνκέλνπ. 

 Όηαλ ην ηαρπδξνκηθό αληηθείκελν ππεξβαίλεη ζε βάξνο ηα είθνζη (20) θηιά. 

 Όηαλ ε αμία ηνπ ηαρπδξνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ππεξβαίλεη, θαηά ηελ δήισζε ηνπ απνζηνιέα ηνπ, ηα εθαηόλ 

πελήληα (150) Δπξώ. 

 ε πεξηπηώζεηο πνπ ππάξρνπλ ελδείμεηο όηη ην ηαρπδξνκηθό αληηθείκελν δελ είλαη απνδεθηό από ηελ εηαηξεία 

«ΣΡΟΧΑΓΗΝ». 

 ε πεξηπηώζεηο άξλεζεο εθ κέξνπο ηνπ απνζηνιέα ζσζηήο θαη ζύκθσλεο κε ηνλ λόκν πεξηγξαθήο ηνπ 

ηαρπδξνκηθνύ αληηθεηκέλνπ. 

 ε πεξηπηώζεηο πνπ ε ζπζθεπαζία ηνπ ηαρπδξνκηθνύ αληηθεηκέλνπ δελ εμαζθαιίδεη ηελ αζθαιή κεηαθνξά θαη 

παξάδνζή ηνπ. 

 ε πεξίπησζε πνπ ε κεηαθνξά ηνπ ηαρπδξνκηθνύ αληηθεηκέλνπ δύλαηαη λα πξνθαιέζεη δεκηά ζε ή λα 

θαηαζηξέςεη κεξηθά ή νιηθά άιια κεηαθεξόκελα ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα ή λα πξνθαιέζεη κε νπνηνλδήπνηε 
ηξόπν θαη ζε νπνηαδήπνηε έθηαζε έλλνκα ζπκθέξνληα ηξίησλ. 

 ε πεξηπηώζεηο άξλεζεο εθ κέξνπο ηνπ απνζηνιέα θαηάζεζεο επαξθώλ ζηνηρείσλ θαη πιήξνπο δηεύζπλζεο 
απνζηνιέα θαη ζθνπνύκελνπ παξαιήπηε ηνπ ηαρπδξνκηθνύ αληηθεηκέλνπ. 

 ε πεξηπηώζεηο ρνξήγεζεο εκθαλώο ειιηπώλ ή ιαλζαζκέλσλ ζηνηρείσλ θαη πιήξνπο δηεύζελζεο απνζηνιέα θαη 
ζθνπνύκελσλ παξαιήπηε ηνπ ηαρπδξνκηθνύ αληηθεηκέλνπ. 

 Όηαλ ππάξρνπλ εύινγεο ππόλνηεο όηη ν απνζηνιέαο δελ είλαη ν θύξηνο ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξόζσπνο  ηνπ 

θπξίνπ ηνπ ηαρπδξνκηθνύ αληηθεηκέλνπ. 

 

 

 

 

 

 

 


