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1. Εισαγωγή 

 

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της, η εταιρεία «ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

(εφεξής καλούμενης ως η «Εταιρεία» ή «Golden Courier») έχει θεσπίσει και τηρεί τον παρόντα Χάρτη 

Υποχρεώσεων προς τον χρήστη – καταναλωτή («Χ.Υ.Κ.») με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των 

καταναλωτών σχετικά με τις συναλλαγές τους με την Εταιρεία και τη σωστή ρύθμιση των σχέσεων της με 

αυτούς. 

 

Ο Χ.Υ.Κ. περιλαμβάνει αφενός σαφή και υπεύθυνη πληροφόρηση σχετικά με τις υπηρεσίες ταχυμεταφοράς 

που προσφέρει η Εταιρεία, αφετέρου προσδιορίζει τις αντίστοιχες υποχρεώσεις μεταξύ της Εταιρείας και των 

πελατών της, έτσι ώστε κάθε συναλλασσόμενος πελάτης να μπορεί να ελέγξει το επίπεδο των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και την αξιοπιστία της Εταιρείας αναφορικά με τις δεσμεύσεις της. 

 

Η Golden Courier παρέχει τις υπηρεσίες της σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και 

τις εφαρμοστέες διεθνείς συμβάσεις, διασφαλίζει το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα της αλληλογραφίας 

των πελατών της, διασφαλίζει την ισότιμη μεταχείριση όλων των καταναλωτών, καθώς και λαμβάνει μέτρα 

για τη συνεχή παροχή των υπηρεσιών της καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της άδειας της. 

 

2. Χαρακτηριστικά της Εταιρείας 

 

Η Golden Courier έχει ιδρυθεί και λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2000 με την επωνυμία «ΓΚΟΛΝΤΕΝ 

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «GOLDEN COURIER HELLAS SA». Η 

Εταιρεία εδρεύει στον Πειραιά, επί της συμβολής των οδών Γραβιάς 37 & Αιγάλεω 8Α, ενώ διαθέτει 

υποκατάστημα στον διεθνή αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» στα Σπάτα Αττικής,  

 

Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό: 044643007000 και έχει 

Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 099878090, με αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) την 

ΦΑΕ Πειραιά. 

 

Η Golden Courier είναι εφοδιασμένη με την, προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία, Εθνική Γενική Άδεια 

της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) με αριθμό 01-195. 

 

Σκοπός της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι η παροχή υπηρεσιών – ταχυμεταφορών 

εγγράφων και αντικειμένων, δεμάτων, μικροδεμάτων και εμπορευμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό με 

κάθε μεταφορικό μέσο, δια ξηράς, θαλάσσης ή αέρος, συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως σχετικών με 

την ταχυμεταφορά υπηρεσιών όπως η συλλογή, συγκέντρωση, συσκευασία, ταξινόμηση και ο εκτελωνισμός 

των ταχυδρομικών αντικειμένων. Για την επίτευξη του σκοπούς της, η Εταιρεία μπορεί να αντιπροσωπεύει 

στην Ελλάδα ή αλλού, οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία έχει συναφή ή παρεμφερή σκοπό, καθώς και να 

ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 
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3. Παρεχόμενες υπηρεσίες  

 

Η Golden Courier παρέχει υπηρεσίες ταχυμεταφοράς για αποστολές εσωτερικού (εντός Ελλάδας), καθώς και 

για αποστολές εξωτερικού για όλο τον κόσμο (αποστολές από και προς το εξωτερικό), σε συνδυασμό με 

ειδικές πρόσθετες υπηρεσίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών της. 

 

Η Εταιρεία καλύπτει τις αποστολές εσωτερικού που αφορούν τον νομό Αττικής με δικά της μέσα, ενώ οι 

αποστολές στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και οι αποστολές εξωτερικού καλύπτονται από το ευρώ δίκτυο 

εγχώριων και διεθνών συνεργατών της Εταιρείας. 

 

Οι υπηρεσίες της Εταιρείας περιλαμβάνουν κυρίως τη διακίνηση των αποστολών, την προετοιμασία των 

ταχυδρομικών αντικειμένων, ανταλλαγή εγγράφων, καθώς και άλλες πρόσθετες υπηρεσίες όπως αγορά, 

αντικαταβολή κ.λπ. Ειδικότερα οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς το καταναλωτικό κοινό και τα επιμέρους 

χαρακτηριστικά αυτών παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

Υπηρεσίες Εσωτερικού: 

 

➢ Παράδοση εντός Αττικής (με παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα). 
 

➢ Παράδοση σε Υπόλοιπη Ελλάδα (με παράδοση σε χερσαίους και νησιώτικους προορισμούς όλη την 
Ελλάδα σε 1-3 εργάσιμες ημέρες, εκτός των δυσπρόσιτων προορισμών όπου η παράδοση ολοκληρώνεται 
εντός 1-5 εργάσιμων ημερών).  
 

➢ Παράδοση αυθημερόν (εντός πόλης): Η υπηρεσία προσφέρεται κατόπιν προηγούμενης ειδοποίησης της 
Εταιρείας έως τις πρώτες πρωινές ώρες και η παράδοση ολοκληρώνεται εντός της ίδιας ημέρας. 

 

Ειδικές υπηρεσίες: 

 

➢ Παράδοση Σαββάτου: Παραδόσεις αποστολών την ημέρα του Σαββάτου (που δεν συμπεριλαμβάνεται 
στις εργάσιμες ημέρες), κατόπιν εντολής του αποστολέα. 
 

➢ Πρωινή παράδοση: Παράδοση αποστολών κατά τις πρωινές ώρες, κατόπιν εντολής του αποστολέα. 

 

➢ Αντικαταβολή μετρητών ή επιταγής: Παράδοση αποστολών που συνδυάζεται με την είσπραξη ποσού 
αντικαταβολής (μετρητά ή επιταγές) από τον παραλήπτη, προς απόδοση στον αποστολέα. 
 

➢ Υπηρεσία αγοράς: Αφορά στην πραγματοποίηση αγοράς, παραλαβή του αντικειμένου και παράδοση 
στον εντολέα πελάτη (παρέχεται σε συνδυασμό με υπηρεσία ταχυμεταφοράς). 
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➢ Παραλαβή πρωτοκόλλου: Αφορά στην λήψη αριθμού πρωτοκόλλου κατά την παράδοση αποστολής και 
επιστροφή αυτού στον αποστολέα. 

 

➢ Κατάθεση δικαιολογητικών: Αφορά στην κάλυψη κάθε ειδικής απαίτησης κατά την παράδοση 
αποστολής π.χ. λήψη και κατάθεση θεωρημένων εγγράφων-δικαιολογητικών κ.λπ. 

 

➢ Παραλαβή διακήρυξης: Αφορά στην παραλαβή διακηρύξεων κατόπιν υπόδειξης της σχετικού φορέα και 
παράδοση στον εντολέα πελάτη. 

 

➢ Παράδοση με χρονική δέσμευση: Παράδοση αποστολών εντός προκαθορισμένου χρονικού 
διαστήματος της ημέρας έπειτα από συμφωνία με τον αποστολέα ή τον παραλήπτη. 

 

➢ Αναμονή courier: Αφορά την πρόσθετη υπηρεσία αναμονής κατά την διαδικασία της παραλαβής ή της 
παράδοσης των αποστολών, όταν αυτή υπερβαίνει τα 15 λεπτά. 

 

Υπηρεσίες Εξωτερικού: 

 

Η Golden Courier προσφέρει υπηρεσίες Εξωτερικού οι οποίες περιλαμβάνουν είτε αποστολές από την Ελλάδα 

προς τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου είτε από τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου με παράδοση στην Ελλάδα. 

Οι υπηρεσίες Εξωτερικού παρέχονται σε συνεργασία με το δίκτυο διεθνών εταιρειών ταχυμεταφορών.  

 

Χρόνος επίδοσης ταχυδρομικών αντικειμένων 

 

Συνήθης χρόνος επίδοσης των ταχυδρομικών αντικειμένων είναι η επόμενη εργάσιμη ημέρα από την 

αποστολή για τις αποστολές εντός πόλης. Για τις αποστολές προς τους  χερσαίους και νησιωτικούς 

προορισμούς αναμενόμενος χρόνος παράδοσης είναι μία (1) έως τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, ενώ για 

δυσπρόσιτες περιοχές είναι μία (1) έως πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Ως απομακρυσμένες-δυσπρόσιτες 

περιοχές θεωρούνται οι περιοχές εκτός ορίων κυρίων πόλεων και έχουν πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, 

λόγω της χιλιομετρικής απόστασης και της δυσκολίας πρόσβασης. Οι χρόνοι παράδοσης στις περιπτώσεις 

αποστολών εξωτερικού ποικίλλουν ανάλογα τον τόπο προορισμού και το είδος της υπηρεσίας. 

 

Διευκρινίσεις σχετικά με τις υπηρεσίες: 

 

▪ Η παραλαβή των ταχυδρομικών αντικειμένων γίνεται από τον χώρο του αποστολέα ή από κατάστημα σε 

περίπτωση που ο αποστολέας έχει επιλέξει να έρθει για να παραδώσει το αντικείμενο.  

▪ Η παράδοση των αποστολών γίνεται στην διεύθυνση του παραλήπτη. 

▪ Ως εργάσιμες ημέρες νοούνται οι ημέρες Δευτέρα έως και Παρασκευή, εκτός από τις αργίες ή/και τοπικές 

εορτές. 
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▪ Στις υπηρεσίες ταχυμεταφορών δεν εκτελείται πιστοποίηση της ταυτότητας του παραλήπτη, εκτός και 

αν έχει συμφωνηθεί εγγράφως διαφορετικά ή υφίσταται ειδική μεταχείριση με την σχετική πρόσθετη 

υπηρεσία, ενώ λαμβάνεται το επίθετο και όνομα του παραλαμβάνοντας (κατά δήλωση του). 

▪ Πόλεις εξυπηρέτησης του δικτύου της Golden Courier θεωρούνται όλες οι πόλεις της Ελλάδος, όπου η 

Εταιρεία ή/και οι συνεργάτες της διατηρούν κατάστημα. 

▪ Η χρέωση των υπηρεσιών εξαρτάται από τον συνδυασμό βάρους και μεγέθους των αποστολών. Ανάμεσα 

στο πραγματικό βάρος και το ογκομετρικό βάρος μίας αποστολής, το μεγαλύτερο από τα δύο είναι το 

τιμολογήσιμο βάρος και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της τιμής. Το ογκομετρικό βάρος 

καθορίζεται πολλαπλασιάζοντας το μήκος του αντικειμένου επί το πλάτος επί το ύψος. Για κάθε 

διάσταση, μετράται η μεγαλύτερη απόσταση και στρογγυλοποιείται η κάθε μέτρηση στον αμέσως 

επόμενο ακέραιο αριθμό. Το αποτέλεσμα είναι το κυβικό μέγεθος. Για να προκύψει το τελικό 

ογκομετρικό βάρος, διαιρείται το κυβικό μέγεθος με 5000. Οποιοδήποτε κλάσμα κιλού 

στρογγυλοποιείται στο επόμενο κιλό. 

▪ Όλες οι αποστολές εσωτερικού είναι αυτόματα ασφαλισμένες (χωρίς επιβάρυνση του αποστολέα ή του 

παραλήπτη) έως του ποσού των 50,00€ για έγγραφα και 100,00€ για αντικείμενα. Η επιβάρυνση για 

προαιρετική ασφάλιση των αποστολών άνω των 100,00€ είναι 0,6% επί της δηλωμένης αξίας του 

αντικειμένου. Για οποιαδήποτε ασφάλιση αντικειμένων αξίας άνω των 3.000,00€ απαιτείται προ-

συνεννόηση με την Εταιρεία. 

 

4. Τιμοκατάλογος 

 

Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να δημοσιεύει τον εκάστοτε ισχύοντα επίσημο τιμοκατάλογο υπηρεσιών της.  

Ο ανωτέρω τιμοκατάλογος δημοσιεύεται και είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: 

www.goldencourier.gr. 

 

5. Μη αποδεκτά αντικείμενα 

 

Η Golden Courier δεν αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση και μεταφορά γενικά αντικειμένων των οποίων η 

διακίνηση απαγορεύεται ή περιορίζεται από διεθνείς συμβάσεις ή Οργανισμούς (ΙΑΤΑ, ICAO) ή/και από 

διατάξεις της ευρωπαϊκής ή/και της εθνικής νομοθεσίας και εν γένει κάθε αντικείμενο μπορεί να θωρηθεί 

απειλή για τη δημόσια ασφάλεια. Τέτοια αντικείμενα είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εύθραυστα 

αντικείμενα μη επαρκώς συσκευασμένα, χρήματα, χρεόγραφα και τίτλοι αξιών, χρυσός σε οποιαδήποτε 

μορφή, ωρολόγια χρυσά, κοσμήματα, πολύτιμοι λίθοι & μέταλλα, αρχαιότητες, αλλοιώσιμα τρόφιμα, φυτά, 

ναρκωτικά, εύφλεκτα, εκρηκτικά & ραδιενεργά υλικά, είδη ή μέρη οπλισμού, ζώα, πορνογραφικό υλικό. 

Επίσης, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη διακίνηση αντικειμένων τα οποία δεν είναι 

συσκευασμένα καταλλήλως, αντικείμενα για τα οποία υπάρχει περίπτωση άρνηση προσδιορισμού επαρκών 

στοιχείων αποστολέα ή παραλήπτη, όπως και αντικείμενα τα χαρακτηρίζονται επικίνδυνα, όπως, ενδεικτικά 

και όχι περιοριστικά, εκρηκτικά π.χ. παιχνίδια με κάψουλες, αέρια (π.χ.), εύφλεκτα υγρά ή αέρια όπως 

http://www.goldencourier.gr/
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βερνίκια, διορθωτικό (blanco), κάνιστρα βουτανίου για αναπτήρες, εύφλεκτα στερεά όπως σπίρτα, δηλητήρια 

π.χ. εντομοκτόνα, οξειδωτικά π.χ. βαφές μαλλιών, διαβρωτικά π.χ. μπαταρίες λιθίου κ.λπ. 

 

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. 

 

6. Διαχείριση ανεπίδοτων αντικειμένων  

 

Στην περίπτωση που το ταχυδρομικό αντικείμενο δεν κατέστη δυνατό να επιδοθεί στον παραλήπτη για 

οποιαδήποτε αιτία, η Εταιρεία ειδοποιεί τον παραλήπτη ή/και τον αποστολέα και προγραμματίζει δεύτερη ή 

και περισσότερες προσπάθειες επίδοσης. Ειδικότερα, η Εταιρεία προβαίνει στις εξής ενέργειες: (α) σε 

περίπτωση απουσίας του παραλήπτη, γίνεται έγγραφη ειδοποίηση προς τον παραλήπτη και επιστροφή του 

αντικειμένου σε χώρο της Εταιρείας, (β) προγραμματίζεται τουλάχιστον δεύτερη προσπάθεια επίδοσης του 

αντικειμένου στον παραλήπτη, (γ) γίνεται επικοινωνία  τηλεφωνικά ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσω 

(π.χ. email κ.λπ.) με τον αποστολέα ή τον παραλήπτη, εφόσον αντιμετωπίζονται δυσκολίες στην επίδοση υπό 

τον όρο ότι έχουν δηλωθεί τα αντίστοιχα στοιχεία επικοινωνίας, (δ) σε περίπτωση μη δυνατότητας επίδοσης 

ή άρνησης του παραλήπτη να παραλάβει το ταχυδρομικό αντικείμενο, αυτό θα επιστρέφεται στον αποστολέα 

με χρέωση όχι μεγαλύτερη του ποσού που καταβλήθηκε για την αποστολή του. Εφόσον τελικά δεν καταστεί 

δυνατή η επίδοση του αντικειμένου στον παραλήπτη για οποιαδήποτε αιτία, ακόμα και σε περίπτωση 

άρνησης του παραλήπτη να παραλάβει, ενημερώνεται ο αποστολέας άμεσα και η αποστολή επιστρέφεται σ’ 

αυτόν με δική του χρέωση, όχι μεγαλύτερη του ποσού που καταβλήθηκε για την αποστολή του, με την 

επιφύλαξη της Εταιρείας για οποιαδήποτε ζημία της. 

 

Ανεπίδοτο θεωρείται ένα ταχυδρομικό αντικείμενο για το οποίο η Εταιρεία έχει εξαντλήσει κάθε δυνατή 

προσπάθεια επίδοσής του στον παραλήπτη, βάσει των ανωτέρω, χωρίς αποτέλεσμα. Τα ανεπίδοτα 

ταχυδρομικά αντικείμενα φυλάσσονται από την Εταιρεία για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την 

τελευταία αποτυχημένη προσπάθεια επίδοσης του αντικειμένου. Η χρέωση για τη φύλαξη αυτών, η οποία 

γνωστοποιείται και στον αποστολέα και τον παραλήπτη, βαρύνει αυτούς εις ολόκληρον. 

 

Τα ταχυδρομικά αντικείμενα που δεν κατέστη δυνατό να επιδοθούν στον παραλήπτη ή να επιστραφούν στον 

αποστολέα θεωρούνται οριστικά ανεπίδοτα και θα ακολουθείται η διαδικασία δωρεάς τους σε κοινωφελή ή 

άλλα ιδρύματα ή καταστροφής τους κατόπιν συντάξεως σχετικού πρακτικού καταστροφής και σύμφωνα με 

τη διαδικασία που ακολουθεί η Εταιρεία μετά από την πάροδο τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Από τη διαδικασία 
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αυτή εξαιρούνται τα αντικείμενα που έχουν παρακρατηθεί επίσημα ή έχει δηλωθεί εγγράφως από τον 

αποστολέα ότι η αξία τους είναι μείζονα των 100 €, οπότε αυτά παραδίδονται στην  Ε.Ε.Τ.Τ.. 

 

Η Εταιρεία δικαιούται να παρακρατήσει ή να μην παραδώσει κάθε αντικείμενο που μεταφέρει προκειμένου 

να εξασφαλίσει την δαπάνη που προκύπτει από την μεταφορά (ναύλοι, φορτωτικές, δασμοί, φόροι, κ.λπ.) 

μέχρι να εξοφληθεί. 

 

7. Στοιχεία της ατομικής σύμβασης  

 

Κάθε διακινούμενη αποστολή συνοδεύεται από Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ.) της 

Εταιρείας, όπου δηλώνονται από τον αποστολέα τα πλήρη στοιχεία του ιδίου, του παραλήπτη, η ημερομηνία 

και ώρα παραλαβής, καθώς και οι υπηρεσίες που επιθυμεί. 

 

Η σύνταξη του ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. και η ανάληψη της διακίνησης από τη Εταιρεία πιστοποιεί την κατάρτιση ατομικής 

σύμβασης μεταξύ του πελάτη-χρήστη των υπηρεσιών και της Golden Courier και αποδεικνύει την αποδοχή 

των γενικών όρων ανάληψης μεταφοράς από τα εμπλεκόμενα μέρη. 

 

Για τη μεταφορά δεμάτων και εγγράφων με την Εταιρεία, ο πελάτης-χρήστης συμφωνεί με και αποδέχεται 

τους όρους ανάληψης μεταφοράς της Golden Courier, όπως παρατίθενται κατωτέρω: 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ 

 

Η Golden Courier Hellas S.A. (εφεξής η «Εταιρεία») αναλαμβάνει την μεταφορά δηλαδή την αποστολή, διεκπεραίωση και παράδοση 

εγγράφων και δεμάτων (εφεξής έγγραφα και δέματα θα αναφέρονται ως «αντικείμενα») με τους όρους που αναφέρονται  στο έντυπο 

αυτό και με τους οποίους συμφωνεί και ο αποστολέας και με αντάλλαγμα που ορίζεται στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της 

Εταιρείας. Οι όροι αυτοί δεν είναι δυνατόν να μεταβληθούν ή να τροποποιηθούν είτε από τους υπαλλήλους ή πράκτορες της 

Εταιρείας, είτε από τους χρήστες-πελάτες. 

 

Άρθρο 1. Το συνοδευτικό δελτίο μεταφοράς («ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ.») είναι έγγραφο-σύμβαση (ατομική σύμβαση) και αποδεικτικό παραλαβής, 

είναι δεσμευτικό και αποτελεί μη διαπραγματεύσιμο έγγραφο. Το ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. δεν αποτελεί φορολογικό στοιχείο. Ο αποστολέας 

αποδέχεται ότι το ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. συμπληρώθηκε από τον ίδιο ή από υπάλληλο της Εταιρείας για λογαριασμό του. Ο αποστολέας δηλώνει 

ότι είναι κύριος ή νόμιμος κάτοχος των παραδοθέντων προς αποστολή αντικειμένων ή εκπρόσωπος του κυρίου ή του νομίμου κατόχου 

των εν λόγω αντικειμένων. Δηλώνει, επίσης, με το παρόν ότι αποδέχεται τους παρόντες όρους, είτε ατομικά, είτε υπό την ιδιότητά 

του ως εκπροσώπου του κυρίου ή του νομίμου κατόχου των προς αποστολή αντικειμένων. 

 

Άρθρο 2. Ο αποστολέας αποδέχεται και εγγυάται ότι: α) κάθε δήλωση του σχετικά με παρεχόμενα στοιχεία για την διακίνηση της 

αποστολής, συμπεριλαμβανομένης ρητά και τυχόν περιγραφής του περιεχομένου, είναι πλήρης, αληθής και ακριβής, β) στο υπό 

διεκπεραίωση αντικείμενο έχουν σημειωθεί σωστά τα απαιτούμενα σημεία, στοιχεία και διεύθυνση του παραλήπτη, γ) το υπό 

διεκπεραίωση αντικείμενο έχει συσκευασθεί έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής διεκπεραίωση του, δ) τυχόν προσωπικά δεδομένα 

που παρέχει στην Εταιρεία είναι ακριβή και έχουν ληφθεί με νόμιμο τρόπο, και υπάρχει συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων 

τόσο για την επεξεργασία  τους, όσο και για τη διαβίβαση τους στην Εταιρεία, ε) επιτρέπει την επεξεργασία των δεδομένων αυτών 

για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης στο πλαίσιο της εκτέλεσης, της οποίας εμπίπτει και η αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων 

(sms/email) σχετικά με τη διακίνηση της αποστολής, στ) στην περίπτωση ταχυμεταφοράς εκτός Ε.Ε. (τρίτες χώρες), δίδει ρητή 
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συναίνεση στην Εταιρεία να διαβιβάσει δεδομένα σε χώρες εκτός Ε.Ε., μόνο για τους σκοπούς εκτέλεσης της σύμβασης, και επίσης 

ότι έχει λάβει ρητή συναίνεση των υποκειμένων των δεδομένων για την ταχυμεταφορά αυτή, ζ) να καταβάλλει όλα τα τυχόν πρόσθετα 

έξοδα που ανακύπτουν κατά τη διεκπεραίωση, την επιστροφή ή την αποθήκευση των αντικειμένων καθώς και οποιαδήποτε τυχόν 

επιπλέον χρέωση απαιτηθεί λόγω της φύσης του αντικειμένου. 

 

Άρθρο 3. Ο αποστολέας ευθύνεται για την ασφαλή συσκευασία των παραδοθέντων προς αποστολή αντικειμένων, ανάλογα με το 

περιεχόμενό τους. Εάν το περιεχόμενο των αντικειμένων κατά τη μεταφορά και διαχείρισή τους υποστεί ζημία, οφειλόμενη στη μη 

ασφαλή συσκευασία τους, η Εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε υποχρέωση αποκατάστασης της ζημίας αυτής. Η Εταιρεία έχει 

δικαίωμα να διακόψει τη διεκπεραίωση του αντικειμένου, το οποίο αυτή κρίνει ως μη δυνάμενο να διεκπεραιωθεί για οποιοδήποτε 

λόγο ή όταν η διεκπεραίωση δεν είναι δυνατή επειδή ο αποστολέας έδωσε ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία του παραλήπτη. Σε όλες 

αυτές τις περιπτώσεις συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης άρνησης παραλαβής των αντικειμένων από τον παραλήπτη η 

Εταιρεία έχει δικαίωμα επιστροφής αυτών στον αποστολέα με δική του δαπάνη.  

 

Άρθρο 4. Η Εταιρεία δικαιούται, αλλά δεν υποχρεούται, να ελέγξει τα αντικείμενα τα οποία αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει σε 

οποιοδήποτε στάδιο της μεταφοράς τους. Επιπλέον, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παραλαβή του αντικειμένου, εφόσον 

ο αποστολέας αρνηθεί τον έλεγχο αυτού Αν η Εταιρεία κρίνει ότι ένα αντικείμενο είναι επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια και υγεία 

έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την ανάληψή του και περαιτέρω διακίνηση της αποστολής και να ενημερώσει σχετικά τις αρμόδιες αρχές. 

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να διακόψει τη διεκπεραίωση κάποιου αντικειμένου όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτό εμπίπτει στα μη 

αποδεκτά από την Εταιρεία αντικείμενα ή όταν ο αποστολέας για οποιονδήποτε λόγο έδωσε ελλιπή ή λανθασμένα για τη 

διεκπεραίωση στοιχεία ή τέλος αν δεν έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται από τις αρμόδιες τελωνειακές 

αρχές. 

 

Άρθρο 5. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει ή να αρνηθεί την παράδοση κάθε αντικειμένου το οποίο μεταφέρει 

προκειμένου να εξασφαλίσει οποιαδήποτε δαπάνη προκύπτει από την εν λόγω μεταφορά (ναύλοι, δασμοί, φορτωτικές κ.λπ.) μέχρι 

να εξοφληθεί πλήρως. 

 

Άρθρο 6. Η Εταιρεία αναλαμβάνει και τη διεκπεραίωση αποστολής με τη μορφή αντικαταβολής (χρέωση της αμοιβής στον 

παραλήπτη). Σε περίπτωση μη καταβολής της 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. 

 

Άρθρο 7. Η ευθύνη της Εταιρείας για απώλεια, κλοπή ή καταστροφή των μεταφερομένων αντικειμένων περιορίζεται στο χαμηλότερο 

από τα παρακάτω ποσά: α) στο ποσό των 50 Ευρώ για έγγραφα ή των 100 Ευρώ για αντικείμενα, β) στην πραγματική αξία της 

απώλειας ή της ζημιάς. Ως πραγματική αξία ορίζεται για τα έγγραφα το κόστος προετοιμασίας, αντικατάστασης, αναπαραγωγής, ή 

ανασύνταξης αυτών, ενώ για τα αντικείμενα κόστος αποκατάστασης, επισκευής, αντικατάστασης ή αγοράς αυτών, όπως 

αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα παραστατικά, στην κατάσταση που ήταν κατά την παραλαβή. 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. Η αποζημίωση για ηθική βλάβη συμπεριλαμβάνεται στα προαναφερθέντα ποσά, ενώ η τυχόν 

συνεπαγόμενη απώλεια κέρδους δεν αποζημιώνεται. Η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται στα παραπάνω ποσά αποζημίωσης τα 

οποία αποτελούν τα ανώτατα όρια αποζημίωσης που μπορεί να καταβληθούν από την Εταιρεία και καταλαμβάνει κάθε απαίτηση του 

χρήστη που απορρέει από την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, είτε από σύμβαση είτε από αδικοπραξία. Ο πελάτης-χρήστης των 

υπηρεσιών της Εταιρείας αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα παραπάνω ανώτατα ποσά αποζημίωσης και δηλώνει ότι παραιτείται από κάθε 

επιπλέον αξίωσή του κατά της Εταιρείας για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά ή διαφυγόν κέρδος από οποιαδήποτε αιτία και αν 

προέρχονται, σε κάθε περίπτωση δηλώνει ανέκκλητα ότι προβαίνει σε άφεση χρέους από τις αιτίες αυτές. Ως δικαιούχος της 

αποζημίωσης λογίζεται ο αποστολέας και στην περίπτωση που κοινοποιηθεί στην Εταιρεία έγγραφη παραίτησή του, ο παραλήπτης 

της αποστολής. Τα προαναφερόμενα ποσά αποζημίωσης ισχύουν και για το περιεχόμενο αποστολής, για το οποίο δηλώθηκε μεν αξία 

του, αλλά παρέλειψε ο αποστολέας να το ασφαλίσει. Όλα τα αντικείμενα τα οποία αποζημιώνονται περιέρχονται στην κατοχή της 

Εταιρείας. 
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Άρθρο 8. Για καλύψεις ποσών και για αυξημένη ευθύνη της Εταιρείας πλέον των ποσών αποζημίωσης του προηγούμενου άρθρου, ο 

χρήστης-πελάτης έχει τη δυνατότητα να δηλώσει την αξία του υπό διακίνηση αντικειμένου και να προβεί σε ασφαλιστική κάλυψη 

αυτού, μέσω συνεργαζόμενης με την Εταιρεία ασφαλιστικής εταιρείας, επιβαρυνόμενος με το ανάλογο κόστος ασφάλισης που 

ανέρχεται σε 0,6% επί της ασφαλιζόμενης αξίας. Σε περίπτωση ασφάλισης των διακινούμενων αντικειμένων σε ασφαλιστική εταιρεία 

ή με ασφαλιστήριο συμβόλαιο επιλογής του χρήστη-πελάτη ή τρίτου, αυτός δηλώνει και εγγυάται στην Εταιρεία ότι στην ασφάλιση 

έχει περιληφθεί ο όρος παραίτησης του αναγωγικού δικαιώματος της ασφαλιστικής εταιρείας κατά της Εταιρείας (μεταφορέα), είναι 

δε υπεύθυνος έναντι της Εταιρείας για κάθε ζημιά που τυχόν αυτή υποστεί από τη μη αναγραφή του ανωτέρου όρου στην 

ασφαλιστική κάλυψη. Σε περίπτωση δηλωμένης αξίας άνω των 3.000 ευρώ η ασφαλιστική κάλυψη γίνεται κατόπιν συμφωνίας με την 

Εταιρεία. 

 

Άρθρο 9. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη αποζημίωσης για οποιαδήποτε αποστολή και για οποιαδήποτε αιτία αν δεν έχει 

εξοφληθεί εμπρόθεσμα κάθε οικονομική υποχρέωση προς αυτήν από τον πελάτη-χρήστη των υπηρεσιών της, βάσει της 

προβλεπόμενης μεταξύ τους συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν ασφαλίστρων. Η Εταιρεία δικαιούται να συμψηφίσει 

τυχόν οφειλόμενη αποζημίωση προς τον δικαιούχο με ποσά αποζημίωσης που οφείλονται από αυτόν στην Εταιρεία. 

 

Άρθρο 10. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη παράδοση των αντικειμένων μέσα στα προβλεπόμενα 

χρονικά όρια, όπως αυτά εμφανίζονται στον τιμοκατάλογο της Εταιρείας. Η παράδοση των αντικειμένων γίνεται εργάσιμες ημέρες 

στη χώρα και τόπο προορισμού. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τη καθυστέρηση παραλαβής, μεταφοράς ή παράδοσης 

αντικειμένου, όπως επίσης και για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, βλάβη, ελλαττωματική παράδοση ή μη παράδοση στις εξής 

περιπτώσεις: α) Λόγω ανωτέρας βίας και απροόπτων γεγονότων πέραν των ανθρωπίνων αντικειμενικά δυνατοτήτων (ατύχημα, 

δυσμενείς, καιρικές συνθήκες, αργοπορία, μεταφορικών μέσων, απεργίες κ.λπ.), β) λόγω εγκληματικών ενεργειών στις εγκαταστάσεις 

ή στα μεταφορικά μέσα, που έχουν σαν αποτέλεσμα την απώλεια, βλάβη ή καταστροφή αντικειμένων ταχυμεταφορών, γ) λόγω της 

ιδιαίτερης ή/και ευπαθούς φύσης του περιεχομένου του ταχυδρομικού αντικειμένου π.χ. ευπαθή τρόφιμα, μαγνητικά μέσα κ.λπ., δ) 

λόγω αμέλειας του αποστολέα, όπως ιδίως ακατάλληλη συσκευασία, λανθασμένη περιγραφή του αντικειμένου και ελλιπή ή 

λανθασμένα στοιχεία του παραλήπτη, ε) στις περιπτώσεις αποστολών των οποίων το περιεχόμενο εμπίπτει σε απαγόρευση 

διακίνησης ή κατοχής για τον αποστολέα και/ή τον παραλήπτη, στ) στις περιπτώσεις αποστολών, το περιεχόμενο των οποίων 

κατάσχεται ή καταστρέφεται από τις αρμόδιες αρχές. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη σε περίπτωση 

που ο παραλήπτης παραλαμβάνει το αντικείμενο και εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών δεν έχει εκφράσει οποιαδήποτε επιφύλαξη. 

 

Άρθρο 11. Κάθε απαίτηση πρέπει να εγερθεί από τον αποστολέα και να επιδοθεί εγγράφως στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας σε 

διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία αναλήψεως της αποστολής από την Εταιρεία. Καμία απαίτηση δεν γίνεται δεκτή μετά την 

παρέλευση της παραπάνω χρονικής προθεσμίας. Απαραίτητη είναι η προσκόμιση του πρωτότυπου ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. Η επίλυση τυχόν 

διαφορών με την Εταιρεία γίνεται μέσω φιλικού διακανονισμού με την Εταιρεία και σε περίπτωση αποτυχίας αυτού μέσω σύγκλησης 

από την Εταιρεία επιτροπής επίλυσης διαφορών κατόπιν σχετικού έγγραφου αιτήματος. 

 

Άρθρο 12. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει την διεκπεραίωση και μεταφορά αντικειμένων των οποίων η διακίνηση απαγορεύεται ή 

περιορίζεται από διεθνείς συμβάσεις ή Οργανισμούς (ΙΑΤΑ, ICAO) ή/και από διατάξεις της ευρωπαϊκής ή/και της εθνικής νομοθεσίας, 

όπως και εν γένει κάθε αντικειμένου που μπορεί να θωρηθεί απειλή για την δημόσια ασφάλεια. Τέτοια αντικείμενα είναι, ενδεικτικά 

και όχι περιοριστικά, εύθραυστα αντικείμενα μη επαρκώς συσκευασμένα, χρήματα, χρεόγραφα και τίτλοι αξιών, χρυσός σε 

οποιαδήποτε μορφή, ωρολόγια χρυσά, κοσμήματα, πολύτιμοι λίθοι & μέταλλα, αρχαιότητες, αλλοιώσιμα τρόφιμα, φυτά, ναρκωτικά, 

εύφλεκτα, εκρηκτικά & ραδιενεργά υλικά, είδη ή μέρη οπλισμού, ζώα, πορνογραφικό υλικό. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να 

αρνηθεί τη διακίνηση αντικειμένων τα οποία χαρακτηρίζονται επικίνδυνα, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εκρηκτικά π.χ. 

παιχνίδια με κάψουλες, αέρια (π.χ.), εύφλεκτα υγρά ή αέρια όπως βερνίκια, διορθωτικό (blanco), κάνιστρα βουτανίου για αναπτήρες, 

εύφλεκτα στερεά όπως σπίρτα, δηλητήρια π.χ. εντομοκτόνα, οξειδωτικά π.χ. βαφές μαλλιών, διαβρωτικά π.χ. μπαταρίες λιθίου κ.λπ. 

Σε περίπτωση που η Εταιρεία λόγω ψευδών δηλώσεων και λανθασμένων ή ανεπαρκών οδηγιών του αποστολέα ανέλαβε την 

επιμέλεια της μεταφοράς αντικειμένων που ανήκουν στις παραπάνω απαγορευμένες κατηγορίες η εντολή πρέπει να θεωρείται 

άκυρη, ενώ μόλις η Εταιρεία διαπιστώσει την ύπαρξή τους, έχει το δικαίωμα να τα διαχειριστεί κατά την κρίση της, 
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συμπεριλαμβανόμενης και της άμεσης διακοπής της μεταφοράς, αποποιούμενη κάθε περαιτέρω ευθύνης, ενώ τα τέλη δεν 

επιστρέφονται. Αν παρ’ όλα αυτά λάβει χώρα η μεταφορά, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για όλες τις ζημίες και τα έξοδα που 

μπορεί να προκύψουν. Αντιθέτως διατηρεί κάθε δικαίωμα να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των άλλων 

μεταφερόμενων αντικειμένων, προσώπων και του περιβάλλοντος και να ζητήσει από τον αποστολέα την κάλυψη ενδεχόμενης ζημίας 

που μπορεί να προκύψει σε τρίτους. Επιπλέον η Εταιρεία δύναται να ζητήσει αποζημίωση από τον αποστολέα για πρόστιμα τα οποία 

μπορεί της επιβληθούν από τις αρμόδιες αρχές εξαιτίας της μεταφοράς απαγορευμένων αντικειμένων.  

 

Άρθρο 13. Ο αποστολέας δεν έχει δικαίωμα να ανακαλέσει την εντολή προς μεταφορά των αντικειμένων τα οποία έχουν ήδη 

παραδοθεί στην Εταιρεία. Σε περίπτωση ακύρωσης της εντολής μεταφοράς, μετά την παραλαβή των αντικειμένων από την Εταιρεία, 

ο αποστολέας βαρύνεται με όλα τα έξοδα μεταφοράς.  

 

Άρθρο 14. Ο χρήστης των υπηρεσιών της Εταιρείας ρητά δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση του τιμοκαταλόγου της Εταιρείας και των 

σχετικών χρεώσεων αναφορικά με τις υπηρεσίες που έχει ζητήσει. Επίσης, ο χρήστης των υπηρεσιών έχει λάβει γνώση και αποδέχεται 

τον Χάρτη Υποχρεώσεων προς τους Καταναλωτές (Χ.Υ.Κ.) και τη Δήλωση περί Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας, όπως αυτά είναι 

αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.goldencourier.gr. 

 

Άρθρο 15. Η εκχώρηση των απαιτήσεων του αποστολέα κατά της Εταιρείας σε τρίτους επιτρέπεται μόνο κατόπιν συναίνεσης της 

Εταιρείας., ενώ οι απαιτήσεις για την αμοιβή και τα έξοδα της Εταιρείας από την επιμέλεια της μεταφοράς δεν συμψηφίζονται.  

 

Άρθρο 16. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια του Πειραιά, ενώ εφαρμοστέο είναι 

το Ελληνικό Δίκαιο. 

 

8. Εξυπηρέτηση πελατών 

 

Στόχος της Εταιρείας είναι η ικανοποίηση των πελατών της με έγκαιρη και ασφαλή μεταφορά των 

αντικειμένων που παραδίδονται στην Εταιρεία. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα λειτουργίας των υπηρεσιών 

της Εταιρείας για την εξυπηρέτηση του κοινού καταρτίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες, καθώς και τις 

υφιστάμενες δυνατότητες της επιχείρησης.  

 

Οι χρήστες-καταναλωτές μπορούν να συναλλάσσονται με την Εταιρεία στα κεντρικά γραφεία της κάθε 

εργάσιμη μέρα, στις ώρες από 9 π.μ. μέχρι 5 μ.μ. Επιπλέον, οι χρήστες-καταναλωτές μπορούν να 

απευθύνονται στην Εταιρεία για κάθε σχετική πληροφορία αναφορικά με τις υπηρεσίες της Εταιρείας ή/και 

για κάθε θέμα που αφορά την έκβαση των αποστολών τους, επικοινωνώντας στα παρακάτω στοιχεία: 

 

GOLDEN COURIER HELLAS S.A. 

Γραβιάς 37 & Αιγάλεω 8Α  

185 45, Πειραιάς        

Τηλ.: 210-4061100 
Fax: 210-4061139 
e-mail: courier@goldencourier.gr 

 

 

 

 

mailto:courier@goldencourier.gr
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9. Ευθύνη της Εταιρείας – Αποζημιώσεις   

 

Η Golden Courier καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιτυχή παράδοση των διακινούμενων 

αντικειμένων, χωρίς απώλειες ή καθυστερήσεις. Στις περιπτώσεις, ωστόσο, που οι υπηρεσίες μας 

παρασχεθούν πλημμελώς, και εφόσον προκύπτει αποκλειστική υπαιτιότητα της Εταιρείας, καταβάλλεται κατ’ 

αποκοπή αποζημίωση ως ακολούθως: 

 

• Για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου ενός φακέλου, το 

οποίο φέρει μονοσήμαντα ορισμένο αριθμό αποστολής, καταβάλλεται αποζημίωση έως 50€. 

 

• Για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου δέματος, 

καταβάλλεται αποζημίωση έως 100€. 

 

• Για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου φακέλου ή 

δέματος με δηλωμένη αξία/ασφαλισμένου καταβάλλεται αποζημίωση ίση με το ποσό της 

δηλωθείσας αξίας. 

 

• Για αποδεδειγμένη μερική απώλεια ή μερική κλοπή ή μερική καταστροφή περιεχομένου φακέλου με 

μονοσήμαντα ορισμένο αριθμό αποστολής και δέματος καταβάλλεται αποζημίωση ίση με την 

πραγματική αξία της απώλειας ή κλοπής ή καταστροφής με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το 

ποσό της αποζημίωσης για απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή.  

 

• Για αποδεδειγμένη μερική απώλεια ή μερική κλοπή ή μερική καταστροφή περιεχομένου φακέλου ή 

δέματος με δηλωμένη αξία/ασφαλισμένου καταβάλλεται αποζημίωση ίση με την πραγματική αξία 

της απώλειας ή κλοπής ή καταστροφής, με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το ποσό της 

δηλωθείσας αξίας. 

 

Σε περίπτωση που η πραγματική αξία της απώλειας ή κλοπής ή καταστροφής είναι μικρότερη από τα ανωτέρω 

ποσά, τότε καταβάλλεται η εν λόγω πραγματική αξία. Ως πραγματική αξία ορίζεται για τα έγγραφα το κόστος 

προετοιμασίας, αντικατάστασης, αναπαραγωγής, ή ανασύνταξης αυτών, ενώ για τα αντικείμενα κόστος 

αποκατάστασης, επισκευής, αντικατάστασης ή αγοράς αυτών, όπως αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα 

παραστατικά, στην κατάσταση που ήταν κατά την παραλαβή. 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. Η αποζημίωση για ηθική βλάβη συμπεριλαμβάνεται στα 

προαναφερθέντα ποσά, ενώ η τυχόν συνεπαγόμενη απώλεια κέρδους δεν αποζημιώνεται. 

 

Για τις αποστολές εξωτερικού δεν καταβάλλεται αποζημίωση στις περιπτώσεις καθυστερημένων επιδόσεων, 

ενώ για τις αποστολές εξωτερικού που αφορούν σε εισερχόμενα (στην Ελλάδα) ταχυδρομικά αντικείμενα, 
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τυχόν αποζημίωση για πλημμελή παροχή υπηρεσίας καταβάλλεται μόνο από τη χώρα καταγωγής σύμφωνα 

με τις εκεί ισχύουσες διαδικασίες. 

 

Σε καμία άλλη περίπτωση, πλην αυτών που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο, καταβάλλεται αποζημίωση. 

 

Η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται στα παραπάνω ποσά αποζημίωσης τα οποία αποτελούν τα ανώτατα 

όρια αποζημίωσης που μπορεί να καταβληθούν από την Εταιρεία και καταλαμβάνει κάθε απαίτηση του 

χρήστη που απορρέει από την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, είτε από σύμβαση είτε από αδικοπραξία. 

Σε καμία περίπτωση η οφειλόμενη αποζημίωση από την Εταιρεία δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια που θέτει η 

Απόφαση ΕΕΤΤ 688/52/16.04.2013 (ΦΕΚ 1412/Β/2013).  

 

Ο χρήστης-πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα παραπάνω ανώτατα ποσά αποζημίωσης και δηλώνει ότι 

παραιτείται από κάθε επιπλέον αξίωσή του κατά της Εταιρείας για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά ή διαφυγόν 

κέρδος από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται, σε κάθε περίπτωση δηλώνει ανέκκλητα ότι προβαίνει σε 

άφεση χρέους από τις αιτίες αυτές. 

 

Ο χρήστης-πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι η αξία του περιεχομένου στην περίπτωση 

που δεν προβεί ο ίδιος στην ασφάλιση του δια της Golden Courier καταβάλλοντας το αντίστοιχο τίμημα είναι 

σε κάθε περίπτωση χαμηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια των ανωτέρω παραγράφων φέρει δε ο ίδιος την 

πλήρη ευθύνη για τις οποιεσδήποτε τυχόν υπερβάσεις των ανωτέρω ορίων, σε οποιαδήποτε περίπτωση 

απώλειας ή ζημιάς της αποστολής. Τα προαναφερόμενα ισχύουν και για το περιεχόμενο αποστολής, για το 

οποίο δηλώθηκε μεν αξία του, αλλά παρέλειψε ο αποστολέας να το ασφαλίσει.  

 

Αξίωση για το πέραν των ανωτέρω ορίων ποσό, γεννάται μόνο για το περιεχόμενο της αποστολής εφόσον 

έχει δηλωθεί η αξία του και ταυτόχρονα έχει ασφαλισθεί, το γεγονός της ασφάλισής του δε, πρέπει να έχει 

περιέλθει σε γνώση της Εταιρείας κατά την ανάληψη της αποστολής προς μεταφορά. Σε περίπτωση 

ασφάλισης των μεταφερομένων ειδών σε ασφαλιστική εταιρεία ή με ασφαλιστήριο συμβόλαιο επιλογής του 

χρήστη-πελάτη ή τρίτου, αυτός δηλώνει και εγγυάται στην Golden Courier ότι στην ασφάλιση έχει περιληφθεί 

ο όρος παραίτησης του αναγωγικού δικαιώματος της ασφαλιστικής εταιρείας κατά του μεταφορέα, είναι δε 

υπεύθυνος έναντι της Golden Courier για κάθε ζημιά που τυχόν υποστεί από τη μη αναγραφή του ανωτέρου 

όρου στην ασφαλιστική κάλυψη. 

 

Για να είναι δυνατή η αξίωση αποζημίωσης, ο παραλήπτης θα πρέπει να εκφράσει σχετική επιφύλαξη το 

αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του αντικειμένου. Όλα τα αντικείμενα τα 

οποία αποζημιώνονται περιέρχονται στην κατοχή της Εταιρείας. 
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10. Περιπτώσεις μη ευθύνης της Εταιρείας 

 

Η ευθύνη της Εταιρείας παύει να υφίσταται με την ανεπιφύλακτη παραλαβή του διακινουμένου αντικειμένου 

από τον παραλήπτη του.  

 

Επίσης, η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για ολική ή μερική καταστροφή στις εξής περιπτώσεις: 

 

• Εκτάκτου ανάγκης, τις οποίες η Εταιρεία ή οι συνεργάτες της δεν μπορούσαν να προβλέψουν ούτε να 

αποφύγουν. 

 

• Αποδεδειγμένων εγκληματικών ενεργειών στις εγκαταστάσεις ή στα μεταφορικά μέσα, που έχουν σαν 

αποτέλεσμα την απώλεια, βλάβη ή καταστροφή ταχυδρομικών αντικειμένων. 

 

• Λόγω της ιδιαίτερης ευπαθούς φύσης του περιεχομένου του ταχυδρομικού αντικειμένου ή δέματος, όπως 

ιδίως τρόφιμα με ημερομηνία λήξης και φάρμακα. 

 

• Αποδεδειγμένης αμέλειας του αποστολέα, όπως ιδίως ακατάλληλη συσκευασία, λανθασμένη περιγραφή 

του αντικειμένου και ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία του παραλήπτη. 

 

• Αποστολών, των οποίων το περιεχόμενο εμπίπτει σε απαγόρευση διακίνησης ή κατοχής για τον 

αποστολέα και/ή τον παραλήπτη. 

 

• Αποστολών, το περιεχόμενο των οποίων κατάσχεται ή καταστρέφεται από τις αρμόδιες Αρχές.  

 

• Ο παραλήπτης δεν έχει ενδιαφερθεί για παραλαβή του ταχυδρομικού αντικειμένου για διάστημα άνω των 

6 μηνών ή δεν έχει προβάλλει οποιαδήποτε αξίωση εντός διαστήματος 6 μηνών από την αποστολή 

ταχυδρομικού αντικειμένου. 

 

• Ο παραλήπτης παραλαμβάνει το αντικείμενο και εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών δεν έχει εκφράσει 

επιφύλαξη. 

 

• Ο πελάτης-χρήστης δεν έχει εξοφλήσει κάθε οικονομική υποχρέωσή του προς την Εταιρεία εμπρόθεσμα, 

συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασφαλίστρων. 

 

• Ο πελάτης-χρήστης δεν έχει προσκομίσει εμπρόθεσμα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία 

αποδεικνύουν την αξία των μεταφερόμενων αποστολών προς αποζημίωση. 

 

• Η παράδοση αποστολής στον παραλήπτη ή η επιστροφή τους στον αποστολέα δεν είναι εφικτή λόγω 

άρνησης παραλαβής ή μη δυνατότητας εντοπισμού τους. 
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11. Διαδικασία επίλυσης διαφορών  

 

Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών είναι αρμόδιο για την πληροφόρηση των πελατών για κάθε απορία ή την 

πρόοδο μιας αποστολής ή μιας αποζημίωσης ή ακόμα και της λειτουργίας της εταιρείας ή και των 

καταστημάτων αυτής ή και πρόβλημα ή παράπονο που αφορά στην εξυπηρέτησή του. Σε κάθε περίπτωση, η 

Εταιρεία απαντά σε οποιοδήποτε αίτημα πελάτη άμεσα και το αργότερο μέσα σε διάστημα 10 εργασίμων 

ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής επιστολής-αιτήματος του πελάτη.  

 

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι διαφορές με τους πελάτες να λύνονται στο πλαίσιο 

του παρόντος Χ.Υ.Κ. και με φιλικό τρόπο. Εάν, παρόλα αυτά, ο καταναλωτής δεν έχει επιλύσει οριστικά το 

πρόβλημά του στο αρμόδιο τμήμα της Εταιρείας, μπορεί να απευθυνθεί εγγράφως προς την Εταιρεία και να 

ζητήσει την επίλυση της διαφοράς του από την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών, η οποία η οποία αποτελείται 

από μέλη της Εταιρείας και εκπρόσωπο των καταναλωτών, ενώ στις συνεδριάσεις μπορεί να παρίσταται ή να 

εκπροσωπείται από ειδικά εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ο πελάτης. Η Επιτροπή ενημερώνει εγγράφως το 

χρήστη για τον τόπο και το χρόνο της συνεδρίασης και τον καλεί, αν επιθυμεί, να παρασταθεί και να εκφράσει 

προφορικά, τις απόψεις του, ή να υποβάλλει γραπτό υπόμνημα σε περίπτωση που κωλύεται.  

 

Η Επιτροπή επιλαμβάνεται της υπόθεσης και οφείλει να καταβάλλει προσπάθεια ώστε να εκδοθεί η σχετική 

απόφαση μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής 

αίτησης ή σαράντα (40) ημερών, εφόσον απαιτηθούν πρόσθετα στοιχεία. Οι αποφάσεις της Επιτροπής δεν 

αποτελούν δεν κωλύουν, ούτε αναστέλλουν την προθεσμία προσφυγής στα δικαστήρια. 

 

Οι χρήστες ταχυδρομικών υπηρεσιών, εφόσον το επιθυμούν μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, 

εντός χρονικής περιόδου 6 μηνών από την κατάθεση του αποστελλόμενου αντικειμένου. 

 

12. Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

 

Η Golden Courier θεωρεί ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών της έχει πρωταρχική 

σημασία. Για το λόγο αυτό αφενός επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για 

την εκτέλεση της σύμβασης ταχυμεταφοράς ή προβλέπονται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, αφετέρου 

λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται και να 

διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις 

υποχρεώσεις που τίθενται από το ισχύον νομικό πλαίσιο και ιδιαίτερα του κανονισμού ΕΕ 2016/679, τόσο 

από την ίδια την Εταιρεία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό 

της. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά μπορείτε να διαβάσετε την «Δήλωση περί Προσωπικών Δεδομένων» 

στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: www.goldencourier.gr. 

  

http://www.goldencourier.gr/
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13. Περιπτώσεις μη ισχύος του Χ.Υ.Κ.  

 

Ο Χ.Υ.Κ. δεν ισχύει στις περιπτώσεις: 

 

• Ανωτέρας βίας ή σε περιπτώσεις απρόοπτων και έκτακτων γεγονότων κείμενων πέραν των ανθρωπίνων 

αντικειμενικά δυνατοτήτων όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ατυχήματα, απεργίες, καιρικές 

συνθήκες κ.λπ., των οποίων οι συνέπειες καθιστούν αδύνατη ή εξαιρετικά δυσχερή τη λειτουργία της 

Εταιρείας. 

 

• Εγκληματικών ενεργειών στις εγκαταστάσεις ή στα μεταφορικά μέσα, που έχουν σαν αποτέλεσμα την 

απώλεια, βλάβη ή καταστροφή αντικειμένων ταχυμεταφορών. 

 

• Αδυναμίας ανεύρεσης του παραλήπτη στην αναγραφόμενη διεύθυνση του παραλήπτη, η οποία 

οφείλεται σε υπαιτιότητα του αποστολέα. 

 

• Μη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων των πελατών και οποιασδήποτε άλλης υποχρέωσης του 

πελάτη που προβλέπεται από τον Χ.Υ.Κ. και την Ατομική Σύμβαση. 

 

• Ενεργειών που είναι αντίθετες με τους Νόμους του Κράτους. 

 

• Μη υλοποίησης της υποχρέωσης της Εταιρείας λόγω υπαιτιότητας ή επιθυμίας του πελάτη. 

 

• Αποδεδειγμένα ανυπόστατου αιτήματος. 

 

• Αποδεδειγμένης υπαιτιότητας του πελάτη ή τρίτου προσώπου. 

 

• Αποδεδειγμένης αδυναμίας της Εταιρείας. 

 

• 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. 

 

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η Golden Courier δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των αποστολέα, 

παραλήπτη, πελάτη. 

 

 

******** 


