
 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

1 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
 
Σε περίπτωση που χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες των Κυπριακών Ταχυδροµείων, ως «Αποστολέας», 
συµφωνείτε, για λογαριασµό σας και για λογαριασµό οποιουδήποτε άλλου ενδιαφερόµενου για την 
Αποστολή, ότι οι Όροι και οι Προϋποθέσεις θα εφαρµόζονται από τη στιγµή κατά την οποία τα Κυπριακά 
Ταχυδροµεία παραλαµβάνουν την Αποστολή. Τα εκ του νόµου δικαιώµατα σας δυνάµει οποιασδήποτε 
καθορισµένης υπηρεσίας (για την οποία έχει καταβληθεί πρόσθετη πληρωµή) δεν επηρεάζονται. 
 
«Αποστολή» σηµαίνει κάθε έγγραφο ή δέµα που µεταφέρεται µε µια φορτωτική µε όποιο µέσο επιλέγουν 
τα Κυπριακά Ταχυδροµεία, συµπεριλαµβανοµένου εναέριου, οδικού ή οποιουδήποτε άλλου µεταφορέα. Η 
«φορτωτική» θα περιλαµβάνει κάθε ετικέτα που παράγεται από τα αυτοµατοποιηµένα συστήµατα των 
Κυπριακών Ταχυδροµείων, φορτωτική ή δελτίο αποστολής και ενσωµατώνουν τους παρόντες Όρους και 
Προϋποθέσεις. Κάθε Αποστολή πραγµατοποιείται µε βάση την περιορισµένη ευθύνη που προβλέπεται 
στο παρόν. Εάν ο Αποστολέας απαιτεί µεγαλύτερη προστασία, τότε µπορεί να ζητηθεί ασφαλιστική 
κάλυψη µε επιπλέον χρέωση. (Παρακαλείστε όπως δείτε κατωτέρω για περισσότερες πληροφορίες). 
 
«Κυπριακά Ταχυδροµεία» σηµαίνει κάθε µέλος του ∆ικτύου της Quick Post. 
 

1. Τελωνεία, Εξαγωγές και Εισαγωγές 
 

Τα Κυπριακά Ταχυδροµεία δύνανται να πραγµατοποιήσουν κάθε µία από τις ακόλουθες δραστηριότητες 
εκ µέρους του Αποστολέα στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών τους προς τον Αποστολέα: (1) να 
συµπληρώνουν κάθε έγγραφο, τροποποιούν τους κωδικούς προϊόντων ή υπηρεσιών και να καταβάλουν 
κάθε δασµό και φόρο που απαιτείται σύµφωνα µε τους εφαρµοστέους νόµους και κανονισµούς, (2) να 
ενεργούν ως πράκτορες του Αποστολέα σε σχέση µε τελωνειακούς και ελεγκτικούς των εξαγωγών 
σκοπούς και ως Παραλήπτες αποκλειστικά για το λόγο της ανάθεσης σε εκτελωνιστή της 
πραγµατοποίησης του εκτελωνισµού και της τελωνειακής καταχώρισης και (3) να κατευθύνουν την 
Αποστολή προς τον εκτελωνιστή του Παραλήπτη ή προς άλλη διεύθυνση εφόσον το ζητήσει κάθε άτοµο 
το οποίο τα Κυπριακά Ταχυδροµεία πιστεύουν κατά την εύλογη κρίση τους ότι είναι εξουσιοδοτηµένο. 
 

2. Αποστολές που δεν γίνονται αποδεκτές προς µεταφορά 
 

Ο Αποστολέας συµφωνεί ότι η Αποστολή του είναι αποδεκτή προς µεταφορά και δεν κρίνεται αποδεκτή 
εάν: 
 

� θεωρείται ως επικίνδυνο υλικό, επικίνδυνο προϊόν, αντικείµενα που απαγορεύονται ή περιορίζονται από 
τη ∆ιεθνή Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών (ΙΑΤΑ), το ∆ιεθνή Οργανισµό Πολιτικής Αεροπορίας 
(ICAO), τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό για την Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Αγαθών (ADR) και κάθε άλλη 
αρµόδια δηµόσια υπηρεσία ή άλλο σχετικό οργανισµό, 

 
� δεν έχει υποβληθεί τελωνειακή δήλωση όταν αυτή απαιτείται από τους εφαρµοστέους τελωνειακούς 

κανονισµούς, 
 

� περιέχει παραποιηµένα αντικείµενα, ζώα, χρυσός σε ράβδους, συνάλλαγµα, ετικέτες/ φοροταινίες, 
αξιόγραφα που εκδίδονται στον κοµιστή, πολύτιµους λίθους και µέταλλα, αληθινά πυροβόλα όπλα ή 
αποµιµήσεις, µέρη αυτών, οπλισµό, εκρηκτικά και πυροµαχικά, ανθρώπινα λείψανα, πορνογραφικό 
υλικό ή παράνοµα ναρκωτικά/ φάρµακα), 
 

� περιέχει οποιοδήποτε άλλο αντικείµενο το οποίο, τα Κυπριακά Ταχυδροµεία θεωρούν ότι αυτό δεν 
µπορεί να µεταφερθεί µε ασφάλεια, ή σύµφωνα µε το νόµο, ή 
 

� η συσκευασία της είναι ελαττωµατική ή ανεπαρκής. 
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3. Παραδόσεις και µη παραδοθέντα 
 

Οι Αποστολές δεν δύναται να παραδοθούν σε Ταχυδροµικές Θυρίδες ή ταχυδροµικούς κώδικες. Οι 
Αποστολές παραδίδονται στη διεύθυνση του Παραλήπτη η οποία παρέχεται από τον Αποστολέα (στην 
περίπτωση των ταχυδροµικών υπηρεσιών θα θεωρείται ότι είναι η πρώτη αναφερόµενη ταχυδροµική 
διεύθυνση του παραλήπτη) αλλά όχι απαραίτητα προσωπικά στον κατονοµαζόµενο Παραλήπτη. 
Αποστολές σε διεύθυνση µε κεντρικό σηµείο παραλαβής παραδίδονται στο σηµείο αυτό. Εάν η Αποστολή 
κρίνεται ως µη αποδεκτή, ή αν αυτή για τελωνειακούς σκοπούς έχει εκτιµηθεί σε χαµηλότερη αξία, ή ο 
Παραλήπτης δεν δύναται εύκολα να αναγνωριστεί ή εντοπιστεί, ή ο Παραλήπτης αρνείται να παραλάβει ή 
να πληρώσει για την παράδοση, τότε τα Κυπριακά Ταχυδροµεία θα καταβάλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια να επιστρέψουν την Αποστολή στον Αποστολέα µε έξοδα του Αποστολέα, διαφορετικά η 
Αποστολή θα δύναται να αποδοθεί, διατεθεί ή πουληθεί από τα Κυπριακά Ταχυδροµεία χωρίς να 
προκύπτει καµία ευθύνη τους έναντι του Αποστολέα ή οποιουδήποτε άλλου, και τα έσοδα από την 
πώληση θα συµψηφίζονται έναντι των εξόδων µεταφοράς και των σχετικών διοικητικών δαπανών και το 
υπόλοιπο των εσόδων από την πώληση θα αποδίδεται στον Αποστολέα. 
 

4. Έλεγχος 
 

Τα Κυπριακά Ταχυδροµεία έχουν το δικαίωµα να ανοίγουν και να ελέγχουν κάθε Αποστολή χωρίς 
προειδοποίηση. 
 

5. Τέλη Αποστολής 
 

Τα τέλη Αποστολής των Κυπριακών Ταχυδροµείων υπολογίζονται σύµφωνα µε το υψηλότερο από το 
πραγµατικό ή το ογκοµετρικό βάρος και κάθε Αποστολή δύναται να ζυγιστεί και να µετρηθεί πάλι από τα 
Κυπριακά Ταχυδροµεία, για να επιβεβαιωθεί ο υπολογισµός αυτός. Ο Αποστολέας πληρώνει ή 
αποζηµιώνει τα Κυπριακά Ταχυδροµεία για όλα τα τέλη Αποστολής, παρεπόµενα έξοδα, δασµούς και 
φόρους που οφείλονται για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα Κυπριακά Ταχυδροµεία ή 
καταβάλλονται από τα Κυπριακά Ταχυδροµεία εκ µέρους του Αποστολέα, του Παραλήπτη, ή 
οποιουδήποτε τρίτου καθώς και όλες τις απαιτήσεις, αποζηµιώσεις, πρόστιµα και έξοδα που προκύψουν 
σε περίπτωση που η Αποστολή κριθεί ως µη αποδεκτή για µεταφορά, όπως περιγράφεται στην 
Παράγραφο 2. 
 

6. Ευθύνη των Κυπριακών Ταχυδροµείων  
 

Η ευθύνη των Κυπριακών Ταχυδροµείων περιορίζεται µόνο στην άµεση απώλεια και ζηµιά και για τα όρια 
ανά κιλό/ λίβρα που περιγράφονται στην παρούσα Παράγραφο 6. Κάθε άλλο είδος απώλειας ή ζηµιάς 
αποκλείονται (περιλαµβανοµένων αλλά όχι περιοριστικά των διαφυγόντων κερδών, εισοδήµατος, τόκου, 
µελλοντικών εµπορικών συναλλαγών), είτε τέτοια απώλεια ή ζηµιά είναι ειδική ή έµµεση, ακόµα και αν ο 
κίνδυνος µιας τέτοιας απώλειας ή ζηµιάς τέθηκε υπόψη των Κυπριακών Ταχυδροµείων πριν ή µετά την 
αποδοχή της Αποστολής. Εάν η Αποστολή συνδυάζει εναέρια, οδική µεταφορά ή µεταφορά µε 
οποιοδήποτε άλλο µέσο, θα θεωρείται ότι έχει µεταφερθεί µέσω αέρα. Η ευθύνη των Κυπριακών 
Ταχυδροµείων σε σχέση µε κάθε Αποστολή που πραγµατοποιήθηκε, µε την επιφύλαξη των Παραγράφων 
7-11, περιορίζεται στην πραγµατική της αξία σε µετρητά και δεν µπορεί να υπερβαίνει: 
 

� το ποσό των είκοσι ευρώ (€20) / ανά κιλό για Αποστολές που πραγµατοποιούνται δια αέρος ή άλλου µη-
οδικού τρόπου µεταφοράς, ή 

� το ποσό των δέκα ευρώ (€10) / ανά κιλό για Αποστολές που πραγµατοποιούνται οδικώς. 
 
Τυχόν απαιτήσεις περιορίζονται σε µία µόνο αξίωση ανά Αποστολή, η διευθέτηση της οποίας αποτελεί 
πλήρη και τελική διευθέτηση για κάθε απώλεια ή ζηµιά σε σχέση µε την Αποστολή. Εάν ο Αποστολέας 
δεν θεωρεί τα όρια αυτά ικανοποιητικά, πρέπει να προβεί σε µία ειδική δήλωση της αξίας της Αποστολής 
και να ζητήσει ασφαλιστική κάλυψη, όπως περιγράφεται στην Παράγραφο 8 (Ασφάλιση Αποστολής) ή να 
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προβεί στη δική του ασφαλιστική κάλυψη, διαφορετικά ο Αποστολέας αναλαµβάνει κάθε κίνδυνο για 
απώλεια ή ζηµιά. 
 

7. Χρονικός περιορισµός έγερσης απαιτήσεων 
Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως στα Κυπριακά Ταχυδροµεία µέσα σε τριάντα (30) 
µέρες από την ηµεροµηνία κατά την οποία τα Κυπριακά Ταχυδροµεία παρέλαβαν την Αποστολή, 
διαφορετικά τα Κυπριακά Ταχυδροµεία δεν φέρουν καµία ευθύνη. 
 

8. Ασφάλιση αποστολής* 
 

Τα Κυπριακά Ταχυδροµεία δύνανται να µεριµνήσουν για την ασφαλιστική κάλυψη της Αποστολής για 
λογαριασµό του Αποστολέα, η οποία θα καλύπτει την πραγµατική σε χρήµα αξία σε σχέση µε την 
απώλεια ή τη φυσική ζηµιά της Αποστολής, νοουµένου ότι ο Αποστολέας συµπληρώσει το τµήµα 
ασφάλισης στο έµπροσθεν µέρος της φορτωτικής ή το ζητά µέσω των αυτοµατοποιηµένων συστηµάτων 
των Κυπριακών Ταχυδροµείων και καταβάλει το ισχύον ασφάλιστρο. Η Ασφάλιση της Αποστολής δεν 
καλύπτει αποθετική απώλεια ή ζηµιά, ή απώλεια ή ζηµία που προκαλείται από καθυστερήσεις. 
* ∆εν διατίθεται για όλες τις ταχυδροµικές υπηρεσίες. 
 

9. Καθυστερήσεις στην παράδοση Αποστολών και Εγγύηση Επιστροφής Χρηµάτων 
 

Τα Κυπριακά Ταχυδροµεία καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να παραδώσουν την Αποστολή 
σύµφωνα µε τα συνήθη χρονοδιαγράµµατα παραλαβής των Κυπριακών Ταχυδροµείων, τα οποία όµως 
δεν δεσµεύουν και δεν αποτελούν µέρος της σύµβασης. Τα Κυπριακά Ταχυδροµεία δεν ευθύνονται για 
οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµιά που προκαλείται από καθυστερήσεις. 
Ορισµένες υπηρεσίες συνοδεύονται από εγγύηση επιστροφής χρηµάτων που προβλέπει πίστωση ή 
επιστροφή χρηµάτων για καθυστέρηση επί όλων ή µέρους των εξόδων µεταφοράς, σε ορισµένες 
περιπτώσεις. Οι Όροι και Προϋποθέσεις Εγγύησης Επιστροφής Χρηµάτων είναι διαθέσιµοι στην 
ιστοσελίδα των Κυπριακών Ταχυδροµείων (www.cypruspost.gov.cy) ή από το Τµήµα Εξυπηρέτησης 
Πελατών των Κυπριακών Ταχυδροµείων. 
  

10. Περιστάσεις εκτός του ελέγχου των Κυπριακών Ταχυδροµείων  
 

Τα Κυπριακά Ταχυδροµεία δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµία που προκαλείται από 
περιστάσεις εκτός του ελέγχου των Κυπριακών Ταχυδροµείων. Αυτές περιλαµβάνουν αλλά δεν 
περιορίζονται σε: ηλεκτρική ή µαγνητική ζηµιά ή διαγραφή ηλεκτρονικών ή φωτογραφικών εικόνων, 
δεδοµένων ή εγγραφών, κάθε ελάττωµα ή χαρακτηριστικό που σχετίζεται µε τη φύση της Αποστολής, 
ακόµη και αν είναι γνωστό στα Κυπριακά Ταχυδροµεία, κάθε πράξη ή παράλειψη από άτοµο που δεν 
απασχολείται ή δεν έχει συµβληθεί µε τα Κυπριακά Ταχυδροµεία - π.χ. Αποστολέας, Παραλήπτης, τρίτο 
πρόσωπο, τελωνειακός ή άλλος δηµόσιος λειτουργός, «Ανωτέρα Βία» (force majeure)  - π.χ. σεισµός, 
κυκλώνας, καταιγίδα, πληµµύρα, οµίχλη, πόλεµος, πτώση αεροπλάνου ή απαγόρευση (embargo), 
ταραχές ή πολιτικές αναταραχές, εργασιακές κινητοποιήσεις. 
 

11. ∆ιεθνείς Συµβάσεις 
 

Εάν η Αποστολή πραγµατοποιείται εναέρια και περιλαµβάνει τελικό προορισµό ή στάση σε χώρα 
διαφορετική από τη χώρα προέλευσης, η Σύµβαση του Μόντρεαλ, ή η Σύµβαση της Βαρσοβίας, εφόσον 
ισχύει, διέπει. Για τις διεθνείς οδικές µεταφορές, η Σύµβαση για τη ∆ιεθνή Μεταφορά Αγαθών µέσω του 
Οδικού ∆ικτύου (CMR), µπορεί να εφαρµόζεται. Αυτές οι Συµβάσεις περιορίζουν την ευθύνη των 
Κυπριακών Ταχυδροµείων για απώλεια ή ζηµιά. 
 

12. Εγγυήσεις και Αποζηµίωση του Αποστολέα 
 

Ο Αποστολέας αποζηµιώνει και εξασφαλίζει ανέπαφους τα Κυπριακά Ταχυδροµεία για οποιαδήποτε 
ζηµιά ή απώλεια που απορρέει από την παράλειψη του Αποστολέα να συµµορφωθεί µε οποιουσδήποτε 
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εφαρµοστέους νόµους ή κανονισµούς και την παράβαση εκ µέρους του Αποστολέα των ακόλουθων 
εγγυήσεων και δεσµεύσεων:  
     

� κάθε πληροφορία που παρέχεται από τον Αποστολέα ή τους αντιπροσώπους του είναι πλήρης και 
ακριβής, 
 

� η Αποστολή έγινε δεκτή σε ασφαλείς εγκαταστάσεις από τους κατάλληλα εκπαιδευµένους και ικανούς 
υπαλλήλους του Αποστολέα, 
 

� ο Αποστολέας προστάτευσε την Αποστολή από οποιαδήποτε παρέµβαση χωρίς εξουσιοδότηση κατά τη 
διάρκεια της προετοιµασίας, φύλαξης και µεταφοράς της στα Κυπριακά Ταχυδροµεία, 
 

� η Αποστολή είναι κατάλληλα σηµειωµένη, απευθύνεται και συσκευάζεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 
ασφαλής µεταφορά της µε τη συνήθη µέριµνα διακίνησης, 
 

� υπάρχει συµµόρφωση µε όλους τους νόµους και κανονισµούς σε σχέση µε τελωνεία, εισαγωγές, 
εξαγωγές και άλλους νόµους και κανονισµούς που ισχύουν και εφαρµόζονται, και 
 

� η φορτωτική έχει υπογραφεί από τον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του Αποστολέα και οι Όροι και 
Προϋποθέσεις αποτελούν δεσµευτικές και εκτελεστές υποχρεώσεις εκ µέρους του Αποστολέα. 

 
13. ∆ροµολόγηση 

 
Ο Αποστολέας συµφωνεί σε όλες τις δροµολογήσεις και παρεκκλίσεις τους, περιλαµβανοµένης της 
πιθανότητας να πραγµατοποιηθεί η Αποστολή µέσω ενδιάµεσων σταθµών. 
 

14. Εφαρµοστέο ∆ίκαιο 
 

Οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει δυνάµει της παρούσας συµφωνίας υπόκειται στην δικαιοδοσία των 
δικαστηρίων της Κύπρου και διέπεται από το δίκαιο της Κύπρου. 
  

15. ∆υνατότητα ∆ιαχωρισµού 
 

Η ακυρότητα ή η µη εφαρµογή οποιασδήποτε πρόνοιας δεν θα επηρεάζει κανένα άλλο µέρος των 
παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. 


