ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΕΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Ισχύει από 05 Νοεμβρίου 2009

Ταχυδρομικέσ Υπηρεσίεσ
∆εμάτων Εσωτερικού
Οι ολοκληρωμένεσ Υπηρεσίεσ για κάθε επιλογή

Τι είναι;

Είναι Υπηρεσίεσ που παρέχονται από το Ταχυδρομικό ∆ίκτυο και αφορούν στην
παραλαβή, διακίνηση και παράδοση δεμάτων με εμπορεύματα, προϊόντα,
προσωπικά είδη κ.λ.π..

Που απευθύνονται;

Απευθύνονται στισ κάθε είδουσ επιχειρήσεισ, στουσ ελεύθερουσ επαγγελματίεσ,
στισ ∆ημόσιεσ υπηρεσίεσ και Οργανισμούσ και στα φυσικά πρόσωπα, που έχουν
ανάγκεσ αποστολήσ ή παραλαβήσ ειδών με μικρά ή μεγάλα δέματα.

Πωσ θα τισ χρησιμοποιήσετε;

Μπορείτε να στέλνετε τα δέματά σασ σε όλη τη χώρα από το πλησιέστερο
Κατάστημα ή Πρακτορείο ΕΛΤΑ, ωσ Απλά, Επί Αντικαταβολή, ωσ Ασφαλισμένα,
με «Κατ’ Οίκον» Παράδοση, κ.λ.π.
Αν στέλνετε δέματα τακτικά ειδοποιήστε μασ να σασ διαθέσουμε δωρεάν
ειδικό λογισμικό για την αυτόματη εκτύπωση των εντύπων αποστολήσ και να
τα παραλαμβάνουμε από την διεύθυνσή σασ.
Αν δεν έχετε συσκευασίεσ μπορείτε να ζητήσετε τισ έτοιμεσ προπληρωμένεσ
συσκευασίεσ Easy Parcel Post που διατίθενται σε 11 τύπουσ και μεγέθη από
ολόκληρο το δίκτυο ΕΛΤΑ.

Γιατί να τισ χρησιμοποιήσετε;

Γιατί έχετε εξυπηρέτηση σε όλη την επικράτεια με ενιαίεσ τιμέσ, με αξιοπιστία,
με ασφάλεια και φερεγγυότητα.
Γιατί είμαστε σε θέση να σασ παρέχουμε ολοκληρωμένεσ λύσεισ σχεδιασμένεσ
σύμφωνα με τισ ανάγκεσ σασ.
Γιατί, με ένα απλό τηλεφώνημα, εξασφαλίζετε έναν αξιόπιστο υποστηρικτή και
σύμμαχο στισ προσωπικέσ και επαγγελματικέσ σασ δραστηριότητεσ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
800 11 82000, 800 11 84000, 801 11 11011 (από σταθερό τηλέφωνο)
210 3353544, 210 3353549, 210 3462254 (από σταθερό & κινητό τηλέφωνο)
Fax: 210 3353548
Ιστοσελίδα: www.elta.gr

ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΛΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΕΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ∆ΕΜΑΤΩΝ
Βάροσ (kgr)

Τέλη (€)

1

3,30

2

3,90

3

4,50

4

5,10

5

5,70

6

6,30

7

6,90

8

7,50

9

8,10

10

8,70

11

9,30

12

9,90

13

10,50

14

11,10

15

11,70

16

12,30

17

12,90

18

13,50

19

14,10

20

14,70

+ 1 Kgr

0,60

+

ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΜΑ∆ΙΚΩΝ ∆ΕΜΑΤΩΝ
Πάγια Τέλη
Αναλογικά Τέλη
2,10 € ανά ∆έμα

0,50 € ανά Κιλό

Ομαδικά ∆έματα είναι τα ∆έματα που αποστέλλονται ομαδικά από 5 και πάνω
ανά κατάθεση ή από 50 και πάνω ανά μήνα.
Οι Ομαδικέσ Καταθέσεισ ∆εμάτων τιμολογούνται ωσ εξήσ:
(συνολ. αρ. δεμάτων Χ πάγιο τέλοσ) + (συνολ. βάροσ αποστολήσ Χ αναλογικό τέλοσ)

ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΛΗ ∆ΕΜΑΤΩΝ EASY PARCEL POST
Μεγέθη & Τύποι Συσκευασιών
Χαρτοκιβώτιο extra small
Χαρτοκιβώτιο small
Χαρτοκιβώτιο medium
Χαρτοκιβώτιο large
Χαρτοκιβώτιο extra large
Φάκελοσ Tyvek folder X small
Φάκελοσ Tyvek folder small
Φάκελοσ Tyvek folder medium
Ειδική 1 Φιάλησ bottle small
Ειδική 2-3 Φιαλών bottle medium
Ειδική Cylinder small

∆ιαστάσεισ
(XS)
(S)
(M)
(L)
(XL)
(FXS)
(FS)
(FM)
(BS)
(BM)
(CS)

28 Χ 19 Χ 07
32 Χ 22 Χ 08
34 Χ 28 Χ 11
40 Χ 30 Χ 12
45 Χ 37 Χ 22
35 Χ 25 Χ 02
41 Χ 31 Χ 05
45 Χ 36 Χ 10
39 Χ 12 Χ 08
40 Χ 30 Χ 12
52 ή 74 Χ 9,9

Τέλη
4,10
5,60
7,70
8,70
10,70
3,10
5,10
6,60
5,10
6,10
4,60

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Στην τιμή περιλαμβάνονται τέλη αποστολήσ και κόστοσ συσκευασιών

+

ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΛΗ ∆ΕΜΑΤΩΝ FREE PARCEL POST
Πάγια Τέλη
Αναλογικά Τέλη
2,10 € ανά ∆έμα

0,50 € ανά Κιλό

ΑΤΕΛΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ∆ΕΜΑΤΑ
Μέχρι 2 κιλά ή μέχρι 5 κιλά αν περιέχουν πολιτική περιβολή

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΕΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ:
Μεμονωμένα ∆έματα:

Είναι τα δέματα που αποστέλλονται μεμονωμένα και ο αριθμόσ τουσ δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4) ανά αποστολή.
Για τα μεμονωμένα δέματα δεν χορηγούνται εκπτώσεισ.
Ομαδικά ∆έματα:

Είναι τα δέματα που αποστέλλονται ομαδικά από πέντε (5) δέματα και άνω ανά αποστολή, ή πάνω από 50 τον μήνα.
Για τα ομαδικά δέματα προβλέπονται και χορηγούνται οι εκπτώσεισ που αναφέρονται στουσ αντίστοιχουσ πίνακεσ.
∆έματα Easy Parcel Post:

Είναι τα προπληρωμένα δέματα που αποστέλλονται εύκολα, γρήγορα και απλά με έτοιμεσ, καλαίσθητεσ συσκευασίεσ
διαφόρων τύπων και μεγεθών.
Οι συσκευασίεσ αυτέσ προαγοράζονται και ανάλογα με τον αριθμό τουσ χορηγούνται εκπτώσεισ.
∆έματα Free Parcel Post:

Είναι τα δέματα αντίστροφου εφοδιασμού, τα οποία αποστέλλονται χωρίσ ο αποστολέασ να καταβάλλει τέλη,
τα οποία καταβάλλονται από τον παραλήπτη.
Για τα δέματα τησ κατηγορίασ αυτήσ δεν προβλέπονται εκπτώσεισ.
Ατελή Στρατιωτικά ∆έματα:

Είναι τα δέματα μέχρι 2 κιλά που αποστέλλονται σε κληρωτούσ Οπλίτεσ και Υπαξιωματικούσ των Ενόπλων ∆υνάμεων,
ή τα δέματα μέχρι 5 κιλά που περιέχουν την πολιτική περιβολή των Νεοσυλλέκτων και αποστέλλονται από αυτούσ.
∆ιαστάσεισ ∆εμάτων:

Ελάχιστεσ: Μήκοσ 15 cm, Πλάτοσ 11 cm, Ύψοσ 1 cm. Μέγιστεσ: Μήκοσ 150 cm και το άθροισμα του μήκουσ και
τησ μεγαλύτερησ περιμέτρου, που υπολογίζεται σε διαφορετική κατεύθυνση από αυτή του μήκουσ 300 cm.
Τύποσ Εναλλακτικήσ Μεθόδου Προσδιορισμού του βάρουσ:

Η μέθοδοσ αυτή εφαρμόζεται εναλλακτικά όταν δεν είναι δυνατή η ζύγιση λόγω έλλειψησ ζυγαριάσ ή σε περιπτώσεισ
ογκωδών δεμάτων: Βάροσ δέματοσ σε κιλά = (cm μήκουσ Χ cm πλάτουσ Χ cm ύψουσ) : 6.000

ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΕΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΛΗ (ισχύουν για όλεσ τισ Κατηγορίεσ ∆εμάτων Εσωτερικού)

Τέλη

Υπηρεσία Αντικαταβολήσ 1 (μετρητοίσ, ή με επιταγέσ, ή με συν/γματικέσ):
Ανά 3.000€ και με ανώτατο όριο ποσού ανά δέμα τα 6.000€.

2,30 €

Υπηρεσία Αντικαταβολήσ 2 (μετρητοίσ με το σύστημα Ταχυπληρωμήσ):
Ανά 3.000€ και με ανώτατο όριο ποσού ανά δέμα τα 6.000€.

2,10 €

Υπηρεσία ∆ηλωμένησ Αξίασ - Ασφαλισμένο ∆έμα:

Με ελάχιστο όριο ασφάλισησ τα 36€ και μέγιστο τα 30.000€.

Πάγιο ανά δέμα
Αναλογικό επί αξίασ

Υπηρεσία Οίκοι Επίδοσησ ή Οίκοι Παραλαβήσ ∆εμάτων:

Μέχρι 10 δέματα ανά παραλαβή ή ανά παράδοση.

2,00 €
0,30%
0,90 €
0,10 €

Πάγιο ανά δέμα
Αναλογικό ανά κιλό

Υπηρεσία Οίκοι Παραλαβήσ ή Επίδοσησ Ομαδικών ∆εμάτων:

Από

Χρέωση δρομολογίου παραλαβών ή παραδόσεων δεμάτων άνω των 10.

Έωσ

10,00 €
300,00€

Υπηρεσία ∆εμάτων Ευαίσθητου Περιεχομένου ή Μεγάλου Μεγέθουσ:

Υπολογίζεται ποσοστιαία επί των βασικών τελών και προστίθεται σ’ αυτά.

30%

Υπηρεσία Συσκευασίασ ∆εμάτων (πλέον του κόστουσ αγοράσ υλικών):

Υπολογίζεται ποσοστιαία επί των βασικών τελών και προστίθεται σ’ αυτά.

25%

Υπηρεσία ∆ιαχείρισησ Αρχείων, Εκτυπώσεων και Σήμανσησ ∆εμάτων:

Υπολογίζεται ποσοστιαία επί των βασικών τελών και προστίθεται σ’ αυτά.

15%

Υπηρεσία Ειδικήσ Καταχώρισησ & Έκδοσησ Ομαδικήσ Λίστασ Status:

Υπολογίζεται ανά δέμα και αφορά μόνο πελάτεσ με σύμβαση.

0,10 €

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΕΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ:
Υπηρεσία Αντικαταβολήσ 1 (μετρητοίσ, ή με επιταγέσ, ή με συναλλαγματικέσ):

Όταν κατά την επίδοση των δεμάτων στον παραλήπτη είσπράττεται ταυτόχρονα το ποσό που ορίζει ο αποστολέασ,
είτε σε Μετρητά, είτε με Τραπεζική ή Ιδιωτική Επιταγή ή Συναλλαγματική, είτε με συνδυασμό των προαναφερόμενων.
Υπηρεσία Αντικαταβολήσ 2 (μετρητοίσ με το σύστημα Ταχυπληρωμήσ):

Όταν ο αποστολέασ των δεμάτων έχει σύμβαση και είναι ενταγμένοσ στο σύστημα Ταχυπληρωμήσ.
Το ποσό αντικαταβολήσ για τα δέματα αυτά, εισπράττεται μόνο σε Μετρητά.
Υπηρεσία ∆ηλωμένησ Αξίασ - Ασφαλισμένο ∆έμα:

Αφορά στην ασφάλιση του κάθε δέματοσ για απώλεια ή βλάβη. Καταβάλλεται αποζημίωση ισόποση τησ ∆ηλωμένησ Αξίασ.
Υπηρεσία Οίκοι Επίδοσησ ή Οίκοι Παραλαβήσ ∆εμάτων:

Αφορά στην Κατ’ Οίκον Επίδοση ή στην Κατ’ Οίκον Παραλαβή μέχρι 10 δέματα ανά παραλαβή ή ανά παράδοση.
Υπηρεσία Παραλαβήσ ή Επίδοσησ Ομαδικών ∆εμάτων:

Αφορά στο κόμιστρο Οίκοι Παραλαβήσ ή Οίκοι Επίδοσησ Ομαδικών ∆εμάτων, άνω των 10 ανά δρομολόγιο.
Υπηρεσία ∆εμάτων Ευαίσθητου Περιεχομένου ή Μεγάλου Μεγέθουσ:

Αφορά αποστολέσ δεμάτων με ευαίσθητο περιεχόμενο ή με διαστάσεισ και βάροσ μεγαλύτερα του κανονικού.
Υπηρεσία Συσκευασίασ ∆εμάτων (πλέον του κόστουσ αγοράσ υλικών):

Αφορά στην συσκευασία των δεμάτων κατόπιν επιθυμίασ του αποστολέα και με τα υλικά που αυτόσ υποδεικνύει ή
προσκομίζει. Παρέχεται μόνο σε πελάτεσ με σύμβαση και μόνο κατόπιν συμφωνίασ.
Υπηρεσία ∆ιαχείρισησ Αρχείων, Εκτυπώσεων και Σήμανσησ ∆εμάτων:

Αφορά στην διαχείριση των αρχείων αποστολήσ δεμάτων, στην ταυτοποίηση με Bar Code, στην εκτύπωση και
τοποθέτηση των δελτίων, των επιταγών και των άλλων συνοδευτικών εγγράφων.
Υπηρεσία Ειδικήσ Καταχώρισησ & Έκδοσησ Ομαδικήσ Λίστασ Status:

Αφορά στην αναλυτική ιχνηλασία / καταχώριση των δεμάτων και στην έκδοση ομαδικήσ λίστασ σε χρόνο και σε
συχνότητα που θα συμφωνηθεί. Παρέχεται μόνο σε πελάτεσ με σύμβαση, κατόπιν συμφωνίασ.
Οι ακόλουθεσ Υπηρεσίεσ παρέχονται ∆ΩΡΕΑΝ:

-

Υπηρεσία Επιστροφήσ ή Αναδιαβιβάσησ ∆εμάτων,
Υπηρεσία Αίτησησ Αναζήτησης ή Επιστροφήσ ή Αλλαγήσ Επιγραφήσ ή Ποσού Αντικαταβολής
Υπηρεσία Αποθήκευσησ ανά ∆έμα & ανά Ημέρα,
Υπηρεσία Ειδοποίησησ Αποστολέα ή Παραλήπτη καθώσ καί η Υπηρεσία Απόδειξησ Παραλαβήσ.
Υπηρεσία Ειδοποίησησ Παραλήπτη ή Αποστολέα με sms ή με e-mail,
Υπηρεσία Επείγουσασ ∆ιακίνησησ ∆εμάτων σε ορισμένουσ προορισμούσ.
Η Παραλαβή ή Παράδοση άνω των 50 δεμάτων ανά δρομολόγιο, παρέχεται δωρεάν.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ∆ΕΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΒΑΣΙΚΕΣ & ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ∆ΕΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
ΠΛΗΘΟΥΣ ∆ΕΜΑΤΩΝ
Ανά Αποστολή
5
21
41
61
81
101
151
201
251
301
401

>

20
40
60
80
100
150
200
250
300
400
500
500

Ανά μήνα

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ∆ΕΜΑΤΩΝ

Ποσοστό

50 - 300
301 - 600
601 - 900
901 - 1200
1201 - 1500
1501 - 2250
2251 - 3000
3001 - 3750
3751 - 4500
4501 - 6000
6001 - 7500
> 7500

8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
22%
24%
26%
28%
30%

Είδοσ Έκπτωσησ

Ποσοστό

Τοπικήσ ∆ιακίνησησ

5,00%

Για ∆έματα με προορισμούσ παράδοσησ εντόσ τησ ίδιασ
Περιφέρειασ ή εντόσ του ιδίου Νομού
Εμπορικήσ Επίδοσησ
Για ∆έματα Οίκοι που έχουν ωσ προορισμούσ
παράδοσησ εμπορικά καταστήματα.
Ομαδικήσ Επίδοσησ
Όταν το Πηλίκο του Συνόλου ∆εμάτων διά του
Αριθμού Παραληπτών είναι = ή > του 2
Απλήσ Επίδοσησ
Για Παραδόσεισ που, με εντολή του αποστολέα,
γίνονται χωρίσ υπογραφή ή σε τρίτα πρόσωπα.

5,00%

5,00%

5,00%

t Όλες οι εκπτώσεις αφορούν μόνο τα ομαδικά δέματα ( 5 και άνω ανά κατάθεση ή 50 και άνω ανά μήνα) και υπολογίζονται
ποσοστιαία επί του συνόλου των Βασικών & Ειδικών Τελών.
t Για τους τακτικούς πελάτες με σύμβαση παρέχεται η δυνατότητα τιμολόγησης των αποστολών τους και χορήγησης των
εκπτώσεων στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα. Στην περίπτωση αυτή το ποσοστό για την χορήγηση των Βασικών Εκπτώσεων θα
προσδιορίζεται με βάση το συνολικό πλήθος δεμάτων ανά μήνα, ενώ οι Πρόσθετες Εκπτώσεις θα υπολογίζονται με εφαρμογή του
αντίστοιχου ποσοστού κάθε κατηγορίας στα συνολικά μηνιαία τέλη της κατηγορίας αυτής. Σχετική ανάλυση ανά κατηγορία θα
πρέπει να γίνεται στις Καταστάσεις Ομαδικών Καταθέσεων και να μεταφέρεται, μετά από έλεγχο, στο Βιβλίο Ομαδικών Καταθέσεων
Δεμάτων που πρέπει να τηρείται.
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΟΜΑ∆ΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ EASY PARCEL POST
Ποσότητα Συσκευασιών
Ποσοστά Έκπτωσησ

11-30

31-50

51-100

101-200

3%

5%

8%

10%

201-500 501-1000 1001-2000 > 2000
15%

20%

25%

30%

Για τον προσδιορισμό του ποσοσστού λαμβάνεται υπόψη ολόκληρη η ποσότητα ανεξαρτήτωσ μεγεθών και τύπων

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ∆ΕΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ & ΟΜΑ∆ΙΚΩΝ ∆ΕΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ:
Μέγιστο ποσό αποζημίωσησ για απώλεια ή βλάβη δέματοσ εσωτερικού.
Μέγιστο ποσό αποζημίωσησ για αλλοίωση περιεχομένου και για ζημιά λόγο καθυστέρησησ
δέματοσ από υπαιτιότητα ΕΛΤΑ

235,00 €
36,00 €

Τα ποσά των αποζημιώσεων ισχύουν για όλεσ τισ κατηγορίεσ ∆εμάτων εκτόσ από τα ασφαλισμένα για τα οποία καταβάλλεται
ολόκληρο το ποσό τησ αξίασ που έχει δηλωθεί.
Σε περίπτωση επίδοσησ δέματοσ εσωτερικού αντικαταβολήσ χωρίσ να εισπραχθεί το ποσό ή εισπραχθεί μικρότερο ποσό,
χορηγείται αποζημίωση ίση με το ποσό που δεν εισπράχθηκε.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ∆ΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EASY PARCEL POST:
Τύποι Συσκευασιών:
Τύποι: S/XS/FS/BS
Τύποι: Μ / FM
Τύποσ L
Μέγιστη Αποζημίωση:
36 €
50 €
70 €
Για μερική απώλεια ή μερική βλάβη θα καταβάλλεται έωσ το 50% των παραπάνω ποσών.

Τύποσ XL
90 €

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ:

Η καταβολή των αποζημιώσεων γίνεται με την έκδοση από τα Καταστήματα Απόδειξησ Επαγγελματικήσ ∆απάνησ για τουσ ιδιώτεσ και
προσκόμιση τιμολογίου ανόργανων από τουσ επιτηδευματίεσ με απόδοση εντόσ 5ημέρου του χαρτοσήμου.

