ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η επιχείρησή μας είναι νομικό πρόσωπο με τη μορφή κοινωνίας κληρονόμων με
αντικείμενο οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και ταχυμεταφορές δεμάτων και
φακέλων (courier) με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΣΤΑΘΗ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ» και με διακριτικό τίτλο «SCST», νομίμως
συσταθέν στο Περιστέρι με το από 14/12/2012 συμφωνητικό κοινωνίας κληρονόμων
λόγω απoβίωσης του Στάθη Σταύρου του Εμμανουήλ, μεταξύ α) της Πανερατάκη
Στυλιανής του Ιωάννη με Α.Δ.Τ. ΑΒ 613755 και Α.Φ.Μ. 047877949 (η οποία με το
από 01/07/2013 συμφωνητικό μεταβίβασε με γονική παροχή το ποσοστό της στους
Στάθη Μαρία και Στάθη Εμμανουήλ), β) της Στάθη Μαρίας του Σταύρου με Α.Δ.Τ.
ΑΙ 072465 (Α.Φ.Μ. 112935997) και γ) του Στάθη Εμμανουήλ του Σταύρου με
Α.Δ.Τ. ΑΕ 634043 (Α.Φ.Μ. 112936005).
Έδρα του νομικού προσώπου ορίστηκε ο Δήμος Περιστερίου, οδός Τζων Κέννεντυ,
αρ.124 (Α.Φ.Μ. 997839930, Δ.Ο.Υ. Α΄ Περιστερίου, τηλέφωνο 210-5786645, email:
info@scst.gr) και εκπρόσωπος αυτού η Στάθη Μαρία.
Η «SCST» είναι εφοδιασμένη με την προβλεπόμενη κατά την κείμενη νομοθεσία
γενική άδεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) με
αριθμό 16-023.
Η «SCST» ασκεί τη δραστηριότητά της σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και για την
ανάπτυξη του αντικειμένου της δραστηριότητάς της διατηρεί ένα (1) υποκατάστημα
στον Ασπρόπυργο, στην θέση Γκομοράδα Στάθη.
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Κύριος σκοπός της «SCST» σύμφωνα με το συμφωνητικό κοινωνίας κληρονόμων
λόγω αποβίωσης είναι : α) η διεξαγωγή οδικών μεταφορών εμπορευμάτων και β) η
διεξαγωγή ταχυμεταφορών φακέλων και δεμάτων στην Ελλάδα με κάθε μεταφορικό
μέσο, δια ξηράς, θαλάσσης ή αέρος και η παροχή συναφών υπηρεσιών.
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Η «SCST» διαθέτει 1 Ι.Χ., και 6 ΔΧ οχήματα, έχει προβεί δε στις απαραίτητες
συμβάσεις με άλλους πράκτορες, καθώς και με αεροπορικές, ακτοπλοϊκές και
χερσαίες εταιρείες, προκειμένου να διεξάγει τις μεταφορές της με τον κατά το
δυνατόν συντομότερο και ασφαλέστερο τρόπο.
Η «SCST» αναλαμβάνει τη μεταφορά των αντικειμένων των αποστολέων - πελατών
της από το σημείο παραλαβής ή κατάθεσής τους μέχρι το σημείο επίδοσής τους 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. Η «SCST» διεκπεραιώνει αποστολές με
χρέωση στον παραλήπτη και σε περίπτωση άρνησης καταβολής της αμοιβής από τον
παραλήπτη για οποιονδήποτε λόγο, με χρέωση στον αποστολέα.
Οι υπηρεσίες παρέχονται σε όλη την Ελλάδα υπό το καθεστώς Γενικής Άδειας της
Ε.Ε.Τ.Τ. Τα διακινούμενα αντικείμενα επιδίδονται ανάλογα με την εντολή του
καταναλωτή (πελάτη) και το είδος της αποστολής. Συνήθης, εκτιμώμενος και όχι
δεσμευτικός, χρόνος επίδοσης είναι το επόμενο της παράδοσης της αποστολής 24ωρο
για αποστολές εντός του λεκανοπεδίου Αττικής και 2 – 3 εργάσιμες μέρες για
αποστολές εκτός του λεκανοπεδίου Αττικής και σε νησιά, εκτός αν πρόκειται για
έκτακτα καιρικά φαινόμενα και συνθήκες που καθιστούν αδύνατη την παράδοση του
προς αποστολή αντικειμένου εντός του ως άνω αναφερόμενου χρονικού διαστήματος,
οπότε και η παράδοση του αντικειμένου θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Στις παρεχόμενες υπηρεσίες μας δεν περιλαμβάνεται η τυποποίηση και συσκευασία
μικρών αντικειμένων, αφού ο αποστολέας έχει την επιμέλεια και την ευθύνη της
ασφαλούς και ανθεκτικής συσκευασίας των αντικειμένων, ανάλογα με το
περιεχόμενό τους.
Η «SCST» καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιτυγχάνει τη
διαρκή εξέλιξη και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της, προκειμένου να
ανταποκρίνεται στις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες των καταναλωτών στο χώρο
των ταχυμεταφορών.
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ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Η «SCST» με την παραλαβή των αντικειμένων (δεμάτων ή φακέλων) εκδίδει το
Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ.). Πρόκειται για ένα έγγραφο συμφωνία (ατομική σύμβαση) και αποδεικτικό παραλαβής, δεσμευτικό και μη
διαπραγματεύσιμο, στο οποίο ο αποστολέας υποχρεούται να περιγράφει με σαφήνεια
και πληρότητα το περιεχόμενο του αποστελλόμενου αντικειμένου. To ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ δεν
αποτελεί φορολογικό στοιχείο.
ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η «SCST» καταρτίζει κατάλογο των παρεχόμενων υπηρεσιών της με αναλυτική
χρέωση καθεμιάς απ’ αυτές. Οι χρήστες των υπηρεσιών της (καταναλωτές) μπορούν
να λάβουν γνώση του καταλόγου σε όλα τα καταστήματα της επιχείρησης, μέσω του
τηλεφωνικού κέντρου (210-5786645), αλλά και της σχετικής ιστοσελίδας της
(www.scst.gr).
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Υποχρεώσεων των Καταναλωτών και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του. Η «SCST»
έχει τη δυνατότητα να αναμορφώνει ή αναπροσαρμόζει τις χρεώσεις της για κάθε
παρεχόμενη υπηρεσία, κάθε δε νέα ανάρτηση τιμοκαταλόγου καθιστά την
προηγούμενη ανίσχυρη για όσες υπηρεσίες αναλαμβάνονται μετά την δημοσιοποίηση
των και την ενημέρωση των πελατών.
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Η «SCST» δεν αναλαμβάνει τη μεταφορά και διεκπεραίωση των αντικειμένων με το
παρακάτω 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 εξαιτίας
της φύσης τους ή της συσκευασίας τους υπάρχει κίνδυνος αυτοκαταστροφής ή
καταστροφής άλλων αντικειμένων ή αντικειμένων, των οποίων τη διεκπεραίωση και
μεταφορά δεν δέχεται η ΙATA (International Air Transport Association – Διεθνής
‘Ένωση Αερομεταφορών). Επίσης, δεν αναλαμβάνει τη μεταφορά και διεκπεραίωση,
για λογαριασμό περιστασιακών πελατών, συναλλάγματος και χρημάτων σε μετρητά.
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Προς αποτροπή της παράδοσης για μεταφορά των προαναφερόμενων αντικειμένων, η
«SCST» έχει το δικαίωμα να ελέγξει το αντικείμενο που αναλαμβάνει να
διεκπεραιώσει, ακόμη και να το ανοίξει. Εάν ο αποστολέας αρνηθεί την επιθεώρηση
του προς επίδοση αντικειμένου, η «SCST» έχει δικαίωμα να μην το παραλάβει. Όταν
ο αποστολέας για οποιοδήποτε λόγο παραδώσει προς αποστολή τέτοιου είδους
αντικείμενα, η «SCST» 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.
Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας είναι υπεύθυνος για τις ζημιές που μπορεί να
προκληθούν σε πρόσωπα ή άλλα αντικείμενα λόγω ψευδούς δήλωσης περιεχομένου
του δέματος.
Ο χρυσός, το ασήμι, οι πολύτιμοι λίθοι, τα πολύτιμα μέταλλα δεν μπορούν να
αποσταλούν, παρά μόνο ως αντικείμενα «Δηλωμένης Αξίας». Για την αποστολή
τέτοιων αντικειμένων απαιτείται ειδική δήλωση στην «SCST» και ειδική ασφάλιση
με δαπάνη του αποστολέα.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΙΔΟΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Σε περίπτωση που η επίδοση ενός αντικειμένου δεν πραγματοποιηθεί στον
παραλήπτη για οποιοδήποτε λόγο, τότε αυτό επιστρέφεται στον αποστολέα, με
χρέωση, όχι μεγαλύτερη του ποσού που καταβλήθηκε για την αποστολή του. Αν το
αντικείμενο μετά την επιστροφή του δεν καταστεί δυνατόν να επιδοθεί στον
αποστολέα, και κατόπιν αποδεδειγμένης ειδοποίησης αυτού από την της «SCST»,
(μέσω γραπτού μηνύματος ή τηλεφωνικής επικοινωνίας) παραμένει για έξι (6) μήνες
στις εγκαταστάσεις της «SCST», με την προβλεπόμενη χρέωση. Μετά την
παρέλευση της προθεσμίας αυτής, το αντικείμενο καθίσταται οριστικά ανεπίδοτο και
ακολουθείται η διαδικασία καταστροφής με σύνταξη σχετικού πρακτικού. Σε αυτό το
στάδιο, η «SCST» δεν έχει πλέον οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών Εσωτερικού
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1. Η «SCST.», εφεξής Εταιρεία, παρέχει υπηρεσίες επείγουσας μεταφοράς εγγράφων,
δεμάτων και εμπορευμάτων στην Ελλάδα με τους κάτωθι όρους, τους οποίους ο
αποστολέας ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
2. 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 όποιο άλλο εξουσιοδοτημένο
για την παραλαβή πρόσωπο, ή σύνοικο ή συγγενή αυτού που ευρίσκεται στη διεύθυνση
αυτού κατά το χρόνο παράδοσης) 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 παραδιδομένων για
αποστολή αντικειμένων ή εκπρόσωπος του κυρίου ή του νομίμου κατόχου των εν λόγω
αντικειμένων και αποδέχεται ότι το παρόν έντυπο συμπληρώθηκε από τον ίδιο ή από
την Εταιρεία κατόπιν εντολής του και για λογαριασμό του. Δηλώνει επίσης με το παρόν
ότι αποδέχεται τους παρόντες όρους, είτε ατομικά, είτε υπό την ιδιότητά του ως
αντιπροσώπου του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των προς αποστολή αντικειμένων.
4. Το Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ) είναι έγγραφο - συμφωνία
(ατομική σύμβαση) και αποδεικτικό παραλαβής, δεσμευτικό και μη διαπραγματεύσιμο.
To ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. δεν αποτελεί φορολογικό στοιχείο.
5. Ο αποστολέας υποχρεούται να περιγράφει με σαφήνεια και πληρότητα το
περιεχόμενο του αποστελλόμενου αντικειμένου στο παρόν ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ., 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 συσκευασθεί 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.
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 Εταιρεία απαλλάσσεται από
οποιαδήποτε υποχρέωση αποκατάστασης της ζημίας αυτής.
7. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει τη μεταφορά και διεκπεραίωση των αντικειμένων με το
παρακάτω 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 καταστρέφουν άλλα
αντικείμενα ή αντικείμενα των οποίων τη διεκπεραίωση και μεταφορά δεν δέχεται η
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ΙATA. Επίσης δεν αναλαμβάνει τη μεταφορά και διεκπεραίωση, για λογαριασμό
περιστασιακών πελατών, συναλλάγματος και χρημάτων σε μετρητά. Προς αποτροπή της
παράδοσης για μεταφορά των προαναφερομένων αντικειμένων, η Εταιρεία 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 επίδοση
αντικειμένου, η Εταιρεία έχει δικαίωμα να μην το παραλάβει. 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, συμπεριλαμβανομένης 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.
8. Ο χρυσός, το ασήμι, οι πολύτιμοι λίθοι, τα πολύτιμα μέταλλα δεν μπορούν να
αποσταλούν παρά μόνο ως αντικείμενα «Δηλωμένης Αξίας». Για την αποστολή τέτοιων
αντικειμένων απαιτείται ειδική δήλωση στην Εταιρεία και ειδική ασφάλιση με δαπάνη
του αποστολέα και μόνο.
9. Η Εταιρεία 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 Εταιρείας
αναλαμβάνει ο αποστολέας. Μέχρι δε την εξόφληση της αμοιβής της από τον
αποστολέα ή 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 αποστολές όπου η Εταιρεία 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 την αποστολή του. Αν το αντικείμενο μετά την επιστροφή
του δεν καταστεί δυνατόν να επιδοθεί στον αποστολέα για κάποιο λόγο και κατόπιν
αποδεδειγμένης ειδοποίησης αυτού από την εταιρεία (μέσω γραπτού μηνύματος ή
τηλεφωνικής επικοινωνίας) παραμένει για έξι (6) μήνες στις εγκαταστάσεις της
Εταιρείας, 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 Εταιρεία 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 ή απώλειας του περιεχομένου των αποστελλόμενων
αντικειμένων από υπαιτιότητα της Εταιρείας, αυτή υποχρεούται να καταβάλει μόνον
την παρακάτω αποζημίωση, το ύψος της οποίας ορίζεται ως ακολούθως:
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α) για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου
φακέλου, η οφειλόμενη αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των πενήντα ευρώ (50,00€)
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 εκατό ευρώ (100,00€), 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.
15. Για αποστολές αντικειμένων μεγάλης αξίας και για αυξημένη ευθύνη της Εταιρείας,
σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας του περιεχομένου τους, η Εταιρεία δίδει στον
αποστολέα τη δυνατότητα ασφάλισης και προσφέρει την υπηρεσία «Δηλωμένης Αξίας»,
έναντι καταβολής τέλους που θα συμφωνείται έπειτα από επικοινωνία με την Εταιρεία.
Το ανώτατο όριο για τα εμπορεύματα ορίζεται σε δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ
(15.000,00€) ανά αντικείμενο, ενώ για τα έγγραφα ορίζεται σε επτακόσια τριάντα
τέσσερα ευρώ (734,00€) 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.
16. 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.
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.
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18. Σε περίπτωση καθυστερημένης επίδοσης, που οφείλεται αποδεδειγμένα και
αποκλειστικά σε υπαιτιότητα της Εταιρείας, 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 (όρος 14 α & β) για τις περιπτώσεις απωλειών και σε καμία περίπτωση δεν
ξεπερνά το ποσό των εκατό ευρώ (100,00€).
19. Η αίτηση για την άσκηση κάθε σχετικού δικαιώματος από τον πελάτη/αποστολέα
πρέπει να υποβληθεί εγγράφως στην Εταιρεία μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των
έξι (6) μηνών από την επομένη της ημερομηνίας κατάθεσης του αντικειμένου για
αποστολή. Απαραίτητη είναι η προσκόμιση του πρωτότυπου ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ.
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 Εταιρεία δεν 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 των οποίων την αποστολή δεν αναλαμβάνει η Εταιρεία, 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 έκτακτων 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 χρήσεων, διάρρηξη συμβολαίων κλπ., που προκλήθηκε
από υπαιτιότητα ή μη της Εταιρείας, σε πελάτες ή τρίτους.
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.
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ζ) σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής, εν όλω ή εν μέρει, 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.
η) σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων από την πλευρά του
αποστολέα/πελάτη και, ιδίως, όταν αυτός δεν εξοφλεί τις οικονομικές του υποχρεώσεις
προς την Εταιρεία, οπότε αυτή οπότε αυτή έχει το δικαίωμα να προβεί σε συμψηφισμό
τυχόν οφειλών του ή έχει το δικαίωμα επίσχεσης, τηρώντας τις απαραίτητες
διατυπώσεις, ή κατ’ ελάχιστον ενημερώνοντας εγγράφως τον πελάτη.
23. Στις περιπτώσεις που υφίστανται ειδικότερες συμφωνίες και, ιδίως, στις
περιπτώσεις που συνάπτονται συμβάσεις για πλήθος αντικειμένων ή για παροχή
υπηρεσιών ταχυμεταφοράς για διαρκή παροχή, 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 ή καταστροφή φακέλου ή
δέματος ισούται με την πραγματική αξία του απολεσθέντος, κλαπέντος ή
καταστραφέντος αντικειμένου, όπως αυτή αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα
παραστατικά και αποδεικτικά έγγραφα και, υπό την προϋπόθεση, σύμφωνα με τα
ανωτέρω, ότι αυτή δεν υπερβαίνει το ποσό των πενήντα ευρώ (50,00€) για φακέλους
και το ποσό των εκατό ευρώ (100,00€) για δέματα.
24. Κανένας αντιπρόσωπος, υπάλληλος ή εκπρόσωπος της Εταιρείας ή ο αποστολέας
δεν έχει δικαίωμα να άρει ή να τροποποιήσει μονομερώς τους παραπάνω όρους.
25. Οι καταναλωτές για κάθε απορία, παράπονο ή πρόβλημα, μπορούν να
απευθύνονται στο τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας, στον αριθμό
2105786645 ή στην ηλεκτρονική σελίδα www.scst.gr.
26. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, μετά τυχόν ατελέσφορη διαδικασία
ενώπιον της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών της Εταιρείας, αρμόδια είναι τα
δικαστήρια της Αθήνας.

ΕΥΘΗΝΗ

ΤΗΣ

«SCST»

ΚΑΙ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Η «SCST» σε περίπτωση ολικής βλάβης ή απώλειας του περιεχομένου των
αποστελλόμενων αντικειμένων από υπαιτιότητά της, είναι υποχρεωμένη να
καταβάλει περιορισμένη 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 ευρώ (50,00€)
ανά αντικείμενο, με επιστροφή του ταχυδρομικού τέλους της συγκεκριμένης
αποστολής
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β) για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου
δέματος, η οφειλόμενη αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των εκατό ευρώ (100,00€),
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 τον όρο 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, δεν λαμβάνεται υπόψη η εμπορική χρησιμότητα ή η
ιδιαίτερη αξία των αντικειμένων για τον αποστολέα, παραλήπτη ή τρίτο πρόσωπο.
ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ «SCST» ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας του περιεχομένου αντικειμένων μεγάλης αξίας, η
«SCST» δίδει στον αποστολέα τη δυνατότητα ασφάλισης και προσφέρει την
υπηρεσία «Δηλωμένης Αξίας», έναντι καταβολής τέλους. 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. Έτι περαιτέρω, η «SCST» 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.
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 «SCST» 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. Η καταβληθείσα αποζημίωση δε δύναται να υπερβαίνει το
ποσό της δηλωθείσας αξίας.
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Σε περίπτωση καθυστερημένης επίδοσης, που οφείλεται αποδεδειγμένα και
αποκλειστικά σε υπαιτιότητα της «SCST», καταβάλλεται αποζημίωση ίση με έξι
ευρώ (6,00€) 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 για τις περιπτώσεις απωλειών και σε καμία περίπτωση δεν ξεπερνά το
ποσό των εκατό ευρώ (100,00€).
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ «SCST»
Η «SCST» δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης
στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) για καθυστερήσεις, που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή σε αργοπορία μεταφορικών
μέσων, χωρίς υπαιτιότητα της «SCST» ή σε υπαιτιότητα του αποστολέα, του
παραλήπτη ή των εκπροσώπων τους.
β) για απώλεια ή βλάβη αντικειμένων, η οποία προκλήθηκε από υπαιτιότητα του
αποστολέα ή του παραλήπτη ή των οποίων την αποστολή δεν αναλαμβάνει η
«SCST»

(βλ. ανωτέρω μη αποδεκτά αντικείμενα οδικών μεταφορών και

ταχυμεταφορών)
γ) για απώλεια ή βλάβη αντικειμένων λόγω κακής συσκευασίας ή εξαιτίας της φύσης
του αντικειμένου ή λόγω απρόοπτων και έκτακτων γεγονότων, κείμενων πέραν των
ανθρωπίνων

αντικειμενικά

ατυχημάτων, απεργιών,

δυνατοτήτων,

όπως

καιρικών συνθηκών,

ενδεικτικώς

αναφερομένων

εγκληματικών ενεργειών στις

εγκαταστάσεις της «SCST» ή στα μεταφορικά μέσα αυτής.
δ) για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, από απώλεια
εισοδήματος, κερδών, αγορών ή χρήσεων, διάρρηξη συμβολαίων κλπ., που
προκλήθηκε από υπαιτιότητα ή μη της «SCST», σε πελάτες ή τρίτους.
ε) όταν δεν υποβληθεί εγγράφως η αίτηση (συνοδευόμενη με το πρωτότυπο
ΣΥΔΕΤΑ) για την άσκηση κάθε σχετικού δικαιώματος από τον καταναλωτή προς την
«SCST» μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των έξι (6) μηνών από την επομένη της
ημερομηνίας κατάθεσης του αντικειμένου για αποστολή.
στ) εφόσον ο παραλήπτης παρέλαβε το αποστελλόμενο αντικείμενο χωρίς επιφύλαξη,
οπότε και τεκμαίρεται ότι το αντικείμενο επιδόθηκε προσηκόντως.
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ζ) σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του αποστελλόμενου αντικειμένου, εν όλω
ή εν μέρει, 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.
η) σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων από την πλευρά του
καταναλωτή/αποστολέα/πελάτη και, ιδίως, όταν αυτός δεν έχει εξοφλήσει τις
οικονομικές του υποχρεώσεις προς την «SCST», οπότε αυτή έχει το δικαίωμα να
προβεί σε συμψηφισμό τυχόν οφειλών του ή έχει το δικαίωμα επίσχεσης επί των
αποστελλόμενων αντικειμένων, τηρώντας τις απαραίτητες διατυπώσεις, ή κατ’
ελάχιστον ενημερώνοντας εγγράφως τον πελάτη.
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Οι καταναλωτές μπορούν να συναλλάσσονται με την επιχείρηση κάθε εργάσιμη
μέρα, από τις 9.30 π.μ. έως και τις 8 μ.μ. Οι καταναλωτές για κάθε απορία, παράπονο
ή πρόβλημα, μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της
«SCST», στον αριθμό 210-5786645 ή στην ηλεκτρονική σελίδα www.scst.gr. Η
«SCST» είναι υποχρεωμένη να απαντήσει σε τυχόν αιτήματα ή παράπονα που
υποβάλλονται, ανάλογα με τη φύση τους, άμεσα και σε κάθε περίπτωση, το αργότερο
εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη του παραπόνου.
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Οι διαφορές που μπορεί να αναφύονται ανάμεσα στους καταναλωτές και στην
«SCST» μπορούν να επιλύονται σε πρώτο στάδιο ενώπιον της Επιτροπής Επίλυσης
Διαφορών της «SCST». Σε περίπτωση που καταστεί ατελέσφορη η διαδικασία,
αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ (ΑΤΤΙΚΗ)
ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΩΣ 2 KG ΜΕ ΦΠΑ 24% ΕΠΙΠΛΕΟΝ KG ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΠΟΡΤΑ - ΠΟΡΤΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ

5,4

6,70

1,5

1,86

ΘΥΡΙΔΑ - ΠΟΡΤΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ

4,85

6,01

1,5

1,86

ΠΟΡΤΑ - ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ

4,85

6,01

1,5

1,86

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΗΣ - ΧΕΡΣΑΙΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΩΣ 2 KG ΜΕ ΦΠΑ 24% ΕΠΙΠΛΕΟΝ KG ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΠΟΡΤΑ - ΠΟΡΤΑ 1-2 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ

10

12,40

2,5

3,10

ΘΥΡΙΔΑ - ΠΟΡΤΑ 1-2 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ

8,5

10,54

2,5

3,10

ΠΟΡΤΑ - ΘΥΡΙΔΑ 1-2 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ

8,5

10,54

2,5

3,10

ΠΡΟΣ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ¹

11,61

14,40

4

4,96

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΗΣ - ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΩΣ 2 KG ΜΕ ΦΠΑ 24% ΕΠΙΠΛΕΟΝ KG ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΠΟΡΤΑ - ΠΟΡΤΑ 2-3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ

10,5

13,02

3

3,72

ΘΥΡΙΔΑ - ΠΟΡΤΑ 2-3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ

9

11,16

3

3,72

ΠΟΡΤΑ - ΘΥΡΙΔΑ 2-3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ

9

11,16

3

3,72

ΠΡΟΣ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ¹

11,61

14,40

4

4,96

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡΕΩΣΗ

ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΠΡΩΙΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Η΄ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ 2ΩΡΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

3,61

4,48

ΕΠΙΔΟΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ
(ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑ)

1,5

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

4

4,96

ΕΝΤΟΛΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ΚΛΠ)

6,9

8,56

ΑΝΑΜΟΝΗ COURIER ΑΝΑ ΩΡΑ (ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Ή ΤΗΝ

16

19,84

ΑΓΟΡΑ

4

4,96

1,86

ΧΡΕΩΣΗ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ
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Σε περίπτωση που το ογκομετρικό βάρος μιας αποστολής είναι μεγαλύτερο του πραγματικού
τότε η χρέωση γίνεται με βάση το ογκομετρικό βάρος, το οποίο υπολογίζεται σε κιλά αν
πολλαπλασιάσουμε τις 3 διαστάσεις της συσκευασίας (μετρημένες σε εκατοστά) και
διαιρέσουμε με το 5000.
Ισχύει η σχέση : Ογκομετρικό Βάρος = Μήκος x Πλάτος x Ύψος / 5000
1. Οι δυσπρόσιτες περιοχές αναφέρονται αναλυτικά στο site www.acscourier.gr
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