
 

 

Όροι & Προϋποθέσεις Ανάληψης Μεταυοράς  Εγγράυων & Δεμάτων από τη «BCS»: 

Γηα ηελ κεηαθνξά δεκάησλ θαη εγγξάθσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηνιήο θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο «BCS», ν 

Απνζηνιέαο ζπκθσλεί κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζην παξόλ έληππν. Ο νπνηνζδήπνηε 

εκπιεθόκελνο -εθπξόζσπνο, πξάθηνξαο ή ππάιιεινο ηεο «BCS», ν Απνζηνιέαο ή Παξαιήπηεο- δελ έρεη ην 

δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ή λα άξεη ηνπο αλαθεξόκελνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο. 

 ΑΡΘΡΟ 1: Σν πλνδεπηηθό Γειηίν Σαρπκεηαθνξάο (Τ.ΓΔ.ΣΑ) ηεο «BCS» είλαη έληππν κε δηαπξαγκαηεύζηκν θαη ν 

Απνζηνιέαο αλαγλσξίδεη όηη ζπκπιεξώζεθε από απηόλ ή από ηελ «BCS» γηα ινγαξηαζκό ηνπ. Ο Απνζηνιέαο 

δειώλεη θαη απνδέρεηαη όηη είλαη θύξηνο ή θάηνρνο ή εθπξόζσπνο ηνπ θπξίνπ ή ηνπ θαηόρνπ ησλ ππό κεηαθνξά 

αγαζώλ. Δπίζεο, δειώλεη όηη κε ην παξόλ απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο κεηαθνξάο ηεο «BCS» ηόζν γηα ηνλ 

εαπηό ηνπ όζν θαη ππό ηελ ηδηόηεηα ηνπ εθπξνζώπνπ ηνπ εληνιέα, θπξίνπ ή θαηόρνπ, ησλ ππό κεηαθνξά αγαζώλ. 

 ΑΡΘΡΟ 2: Ο Απνζηνιέαο εγγπάηαη όηη ην ππό δηεθπεξαίσζε αληηθείκελν: 

α) δελ εκπίπηεη ζηα κε απνδεθηά από ηε «BCS» Σαρπδξνκηθά Αληηθείκελα, β) θέξεη ζσζηά ηα απαηηνύκελα ζηνηρεία 

απνζηνιέα θαη παξαιήπηε, γ) έρεη ζπζθεπαζζεί θαηάιιεια ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε αζθαιήο δηεθπεξαίσζε. 

Πξόζζεηα έμνδα πνπ ηπρόλ πξνθύςνπλ θαηά ηε δηεθπεξαίσζε,(πρ  επηζηξνθή ή απνζήθεπζε) ηεο Απνζηνιήο ζα 

θαηαβιεζνύλ από ηνλ Απνζηνιέα/Δληνιέα. 

 ΑΡΘΡΟ 3: Ζ «BCS» δηθαηνύηαη αιιά δελ ππνρξενύηαη, λα πξνβεί ζε έιεγρν ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο απνζηνιήο ηελ 

νπνία αλαιακβάλεη λα δηεθπεξαηώζεη. Δπηπιένλ έρεη ην δηθαίσκα λα αξλεζεί ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ, εθόζνλ 

ν Απνζηνιέαο αξλεζεί ηνλ έιεγρν απηνύ. 

Ζ «BCS» έρεη ην δηθαίσκα λα δηαθόςεη ηε δηεθπεξαίσζε θάπνηνπ αληηθεηκέλνπ όηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο όηη απηό 

εκπίπηεη ζηα κε απνδεθηά από ηε «BCS» Σαρπδξνκηθά Αληηθείκελα ή όηαλ ν Απνζηνιέαο γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν 

έδσζε ειιηπή ή ιαλζαζκέλα γηα ηε δηεθπεξαίσζε ζηνηρεία ή ηέινο αλ δελ έρνπλ ππνβιεζεί ηα απαξαίηεηα έγγξαθα 

πνπ απαηηνύληαη από ηηο αξκόδηεο ηεισλεηαθέο αξρέο. 

 ΑΡΘΡΟ 4: Ζ «BCS» έρεη ην δηθαίσκα λα παξαθξαηήζεη ή λα αξλεζεί ηελ παξάδνζε θάζε είδνπο ην νπνίν κεηαθέξεη, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη νπνηαδήπνηε δαπάλε πξνθύπηεη από ηελ ελ ιόγσ κεηαθνξά ή πξνγελέζηεξεο (λαύινη-

δαζκνί-θνξησηηθέο θιπ), κέρξη λα εμνθιεζεί πιήξσο. 

 ΑΡΘΡΟ 5: Ζ «BCS» αλαιακβάλεη ηε δηεθπεξαίσζε απνζηνιώλ κε ρξέσζε ηεο ακνηβήο ηεο ζηνλ παξαιήπηε. ε 

πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ηεο παξαπάλσ ακνηβήο γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, ηελ ππνρξέσζε εμόθιεζεο ηεο «BCS» 

αλαιακβάλεη ν Απνζηνιέαο. 



 

 ΑΡΘΡΟ 6: Ζ «BCS» δηεθπεξαηώλεη θάζε είδνπο απνζηνιή (πρ. αγνξά, αληηθαηαβνιή θιπ) θαη κε κε έγγξαθε εληνιή 

(πρ. ειεθηξνληθή, ηειεθσληθή). ηηο πεξηπηώζεηο απηέο ν εληνιέαο έρεη ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ 

αλαγξαθνκέλνπ σο απνζηνιέα ζην Τ.ΓΔ.ΣΑ.. 

 ΑΡΘΡΟ 7: ε πεξίπησζε απώιεηαο ή δεκίαο ηνπ απνζηειινκέλνπ αληηθεηκέλνπ, εγγξάθνπ ή δέκαηνο, ε επζύλε ηεο 

«BCS» πεξηνξίδεηαη ζην κηθξόηεξν ησλ παξαθάησ νξηδόκελσλ πνζώλ: 

7.1) Μέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 50 Δπξώ γηα έγγξαθα θαη κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 100 Δπξώ γηα δέκαηα (απνζηνιέο 

εζσηεξηθνύ). 

7.2) Μέρξη ην εθάζηνηε αληίζηνηρν ζε Δπξώ πνζό ησλ 100 δνιαξίσλ ΖΠΑ γηα απνζηνιέο εμσηεξηθνύ. 

7.3) ην πξαγκαηηθό θόζηνο θηήζεο εγγξάθσλ ή αληηθεηκέλσλ, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππ’ όςε ε εκπνξηθή αμία ή ε 

ηδηαίηεξε αμία απηώλ γηα ηνλ απνζηνιέα, παξαιήπηε ή ηξίην πξόζσπν θαη κε αλώηαην όξην ηα σο άλσ νξηδόκελα 

πνζά. Ωο πξαγκαηηθό θόζηνο θηήζεο λνείηαη: γηα ηα έγγξαθα ην θόζηνο αληηθαηάζηαζεο ή αλαπαξαγσγήο απηώλ θαη 

γηα ηα αληηθείκελα ην θόζηνο αγνξάο, επηζθεπήο ή αληηθαηάζηαζεο απηώλ (ιακβάλνληαο ππόςε ηελ θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία ήηαλ θαηά ηελ παξαιαβή), όπσο απνδεηθλύεηαη από ζρεηηθά πξνζθνκηδόκελα παξαζηαηηθά. 

Σα αλσηέξσ ηζρύνπλ θαη γηα ηηο πεξηπηώζεηο απνζηνιώλ κε δεισκέλε αμία ρσξίο όκσο λα έρνπλ αζθαιηζηεί ζηε 

«BCS». ε θάζε πεξίπησζε, ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα από ηελ Τπνπξγηθή Απόθαζε 29030/816/2.6.2000 (ΦΔΚ 683/Β). 

Ζ «BCS» ζπκβάιιεηαη κε ηνλ Δληνιέα/Απνζηνιέα επί ηε βάζεη ηνπ απζηεξνύ πεξηνξηζκνύ ηεο επζύλεο ηεο κόλν γηα 

άκεζε δεκία θαη γηα ηα όξηα πνπ πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ. ε θακία πεξίπησζε δελ θέξεη επζύλε γηα θάζε άιιν είδνο 

απώιεηαο ή δεκίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελδεηθηηθά ζεηηθήο ή απνζεηηθήο δεκίαο, δηαθπγόλησλ θεξδώλ, απώιεηα 

εηζνδήκαηνο θιπ.) από νπνηνδήπνηε ιόγν θαη αλ επέιζνπλ, αθόκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν θίλδπλνο κηαο ηέηνηαο 

απώιεηαο ή δεκίαο ηέζεθε ππόςε ηεο «BCS» πξηλ ή κεηά ηελ απνδνρή ηεο απνζηνιήο. Σπρόλ απαηηήζεηο ηνπ 

Δληνιέα/Απνζηνιέα ή ηξίησλ πεξηνξίδνληαη ζε κηα κόλν αμίσζε αλά απνζηνιή, ε δηεπζέηεζε ηεο νπνίαο απνηειεί 

πιήξε θαη ηειηθή δηεπζέηεζε γηα θάζε απώιεηα ή δεκία ζε ζρέζε κε ηελ απνζηνιή.   

Ζ «BCS», ζε θακηά πεξίπησζε, δελ κπνξεί λα γλσξίδεη ην αθξηβέο πεξηερόκελν ησλ εθάζηνηε απνζηνιώλ. Ο 

Δληνιέαο/Απνζηνιέαο απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα όηη ε αμία ηνπ πεξηερνκέλνπ - ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξνβεί ν 

ίδηνο ζηελ αζθάιηζε ηνπ κέζσ ηεο «BCS» θαηαβάιινληαο ην αληίζηνηρν ηίκεκα - είλαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ρακειόηεξε από ηα  αλαγξαθόκελα όξηα ζην άξζξν 7.1 & 7.2 θαη είλαη ν ίδηνο ππεύζπλνο γηα ηπρόλ ππεξβάζεηο ησλ 

παξαπάλσ νξίσλ, ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε απώιεηαο ή δεκηάο ηεο απνζηνιήο. 

 ΑΡΘΡΟ 8: Ο Δληνιέαο/Απνζηνιέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα πξνβεί ζε αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ απνζηνιώλ ηνπ, 

κέζσ ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο κε ηελ νπνία ζπλεξγάδεηαη ε «BCS», επηβαξπλόκελνο κε ην αλάινγν θόζηνο 

αζθάιηζεο πνπ αλέξρεηαη ζε 0.6% επί ηεο αζθαιηδόκελεο αμίαο (απνζηνιέο εζσηεξηθνύ) θαη 1% επί ηεο 

αζθαιηδόκελεο αμίαο (απνζηνιέο εμσηεξηθνύ). Ζ αζθαιηδόκελε αμία πξέπεη λα δειώλεηαη ζην πξνθαζνξηζκέλν 

πεδίν αζθάιηζεο ηνπ Τ.ΓΔ.ΣΑ θαη λα δύλαηαη λα επηβεβαησζεί από ζρεηηθά λόκηκα παξαζηαηηθά. 



 

Γηα απνζηνιέο αμίαο άλσ ησλ 3.000 Δπξώ ε δηαθίλεζε θαη ε αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ απνζηνιώλ κπνξεί λα γίλεη 

κόλνλ θαηόπηλ επηθνηλσλίαο θαη εηδηθήο ζπκθσλίαο (γξαπηήο κέζσ FAX) κε ηελ εηαηξεία. 

Ρεηά ζπκθσλείηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ ν Δληνιέαο/Απνζηνιέαο πξνβεί ζηελ αζθάιηζε ησλ κεηαθεξόκελσλ κε ηελ 

«BCS» αληηθεηκέλσλ ζε άιιε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηεο δηθήο ηνπ επηινγήο (πέξαλ δειαδή ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο 

πνπ ηνπ παξέρεη ε «BCS» κε ηελ παξνύζα ζύκβαζε), ε επζύλε ηεο «BCS» - ζπλνιηθά έλαληη ηνπ Δληνιέα/Απνζηνιέα 

θαη επνκέλσο θαη ηεο εθάζηνηε αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο θαζώο θαη νηνπδήπνηε άιινπ ηξίηνπ - δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 

πνζά πνπ ξεηά έρνπλ ζπκθσλεζεί θαη πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ (Άξζξν 7, 7.1 θαη 7.2). ηελ πεξίπησζε απηή, ν 

Δληνιέαο/Απνζηνιέαο ή ηξίηνο δειώλεη θαη εγγπάηαη ζηελ «BCS» όηη ζηελ αζθάιηζε έρεη ζπκπεξηιεθζεί ν όξνο 

παξαίηεζεο ηνπ αλαγσγηθνύ δηθαηώκαηνο ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο θαηά ηνπ κεηαθνξέα, είλαη δε ππεύζπλνο έλαληη 

ηεο «BCS» γηα θάζε δεκηά πνπ ηπρόλ ππνζηεί από ηε κε αλαγξαθή ηνπ αλσηέξνπ όξνπ ζηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε. 

Απηόδειν ηπγράλεη όηη απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ θαηαβνιή από ηελ «BCS» νπνηνπδήπνηε πνζνύ 

απνδεκίσζεο είλαη ε κε απνδεδεηγκέλε επζύλε ηεο «BCS» θαηαζηξνθή, απώιεηα ή θινπή ηνπ αληηθεηκέλνπ. 

 ΑΡΘΡΟ 9: Ζ «BCS» θαηαβάιιεη θάζε πξνζπάζεηα θαη πξνβαίλεη ζε θάζε ελέξγεηα πξνθεηκέλνπ λα παξαδώζεη θάζε 

απνζηνιή ζύκθσλα κε ηα ζπλήζε ρξνλνδηαγξάκκαηα παξάδνζεο, όπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ επίζεκε 

δηαδηθηπαθή ζειίδα ηεο εηαηξείαο . Σπρόλ εζθαικέλε αληίιεςε ηνπ Δληνιέα/Απνζηνιέα ή απηόβνπιε αλαγξαθή-

επηζήκαλζε επί ηνπ Τ.ΓΔ.ΣΑ ή ηεο απνζηνιήο, ζρεηηθά κε ηνπο ρξόλνπο παξάδνζεο, δελ ηζρύεη θαη δε δεκηνπξγεί 

δέζκεπζε γηα ηελ εηαηξεία. 

ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο επίδνζεο κηαο απνζηνιήο κε πξνθαλή θαη απνδεδεηγκέλε ππαηηηόηεηά ηεο, ε «BCS» 

δελ επζύλεηαη, γηα νπνηαδήπνηε δεκία ή απώιεηα πνπ πξνθαιείηαη, πέξαλ ησλ νξίσλ πνπ νξίδνληαη ζηελ ΤΑ 

29030/816/2000 (ΦΔΚ 683/B/2000). 

πγθεθξηκέλα, ε απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο επίδνζεο ηαρπδξνκηθνύ αληηθεηκέλνπ δε δύλαηαη λα 

ππεξβαίλεη ηελ απνδεκίσζε πνπ θαηαβάιιεηαη γηα απώιεηα κε αζθαιηζκέλσλ απνζηνιώλ, όπσο απηή νξίδεηαη ζην 

Άξζξν 7, 7.1 θαη 7.2 

Σα νξηδόκελα αλώηαηα πνζά απνδεκίσζεο είλαη απνδεθηά από ηνλ Δληνιέα/Απνζηνιέα, ν νπνίνο παξαηηείηαη από 

θάζε άιιε πηζαλή αμίσζή ηνπ γηα επηπιένλ ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία, δηαθπγόληα θέξδε, απώιεηα εηζνδήκαηνο θιπ., 

από νπνηνλδήπνηε ιόγν θαη αλ επέιζνπλ. 

Σα παξαπάλσ ηζρύνπλ αθόκα θαη αλ ε πηζαλόηεηα κηαο ηέηνηαο απώιεηαο ηέζεθε ππόςε ηεο «BCS» πξηλ ή κεηά ηελ 

απνδνρή ηεο απνζηνιήο. 

ε θακία όκσο πεξίπησζε, ε «BCS» δελ θέξεη επζύλε γηα θαζπζηέξεζε παξαιαβήο, κεηαθνξάο ή παξάδνζεο 

απνζηνιήο ή γηα νπνηαδήπνηε απώιεηα, δεκηά, βιάβε, θαθή παξάδνζε ή κε παξάδνζε, νθεηιόκελα ζε αλσηέξα βία 

ή απξόβιεπηεο αηηίεο, όπσο ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη: α) Έθηαθηα γεγνλόηα θείκελα πέξα ησλ αλζξώπηλσλ 

αληηθεηκεληθά δπλαηνηήησλ (αηύρεκα, δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο, αξγνπνξία κεηαθνξηθώλ κέζσλ, εγθιεκαηηθέο 



 

ελέξγεηεο θιπ.). β) Πξάμεηο θαη παξαιείςεηο ή ιαλζαζκέλεο νδεγίεο ηνπ απνζηνιέα ή ηνπ παξαιήπηε ή ηξίηνπ 

πξνζώπνπ έρνληνο ζπκθέξνλ από ηε ζπγθεθξηκέλε απνζηνιή. γ) Ζ θύζε ηεο απνζηνιήο ζηελ νπνία κπνξεί λα 

επέιζεη εηδηθή βιάβε, αιινίσζε ή θαηαζηξνθή πρ εππαζή ηξόθηκα, καγλεηηθά κέζα θνθ. 

ε θάζε πεξίπησζε, ε επζύλε ηεο «BCS» γηα ηηο κεηαθεξόκελεο απνζηνιέο παύεη λα ηζρύεη κε ηελ παξάδνζε ηεο 

απνζηνιήο ζηνλ Παξαιήπηε. Ζ ππνγξαθή ηνπ Παξαιήπηε, κε ηελ αλαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ παξάδνζεο πάλσ ζην 

αληίγξαθν ηνπ Τ.ΓΔ.ΣΑ, ρσξίο ηελ έγγξαθε επηζήκαλζε νπνηαζδήπνηε Δπηθύιαμεο, απνηειεί αδηάζεηζηε απόδεημε 

ηνπ νξζνύ ηεο παξάδνζεο. 

 ΑΡΘΡΟ 10: Κάζε απαίηεζε πξέπεη λα εγεξζεί από ηνλ απνζηνιέα  θαη λα επηδνζεί εγγξάθσο ζηα θεληξηθά γξαθεία 

ηεο «BCS», ζε δηάζηεκα 6 κελώλ από ηελ εκεξνκελία αλαιήςεσο ηεο απνζηνιήο από ηελ «BCS». Κακία απαίηεζε 

δελ γίλεηαη δεθηή κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο παξαπάλσ ρξνληθήο πξνζεζκίαο. 

 ΑΡΘΡΟ 11: Ζ «BCS» δελ αλαιακβάλεη ηελ δηεθπεξαίσζε θαη κεηαθνξά ησλ εμήο εγγξάθσλ θαη αληηθεηκέλσλ: 

Υξήκαηα – Δύζξαπζηα αληηθείκελα κε επαξθώο ζπζθεπαζκέλα – Δλεξγνπνηεκέλεο ηξαπεδηθέο θάξηεο – Κάξηεο 

Υξόλνπ ηαζεξήο θαη Κηλεηήο Σειεθσλίαο – Υξπζό ζε νπνηαδήπνηε κνξθή – Ωξνιόγηα Υξπζά – Κνζκήκαηα –

 Πνιύηηκνη Λίζνη & Μέηαιια – Αξραηόηεηεο – Έξγα Σέρλεο – Με Αλαπαξαγσγηθά Έγγξαθα ή Αληηθείκελα (πρ 

Αιιεινγξαθία/Φηικ/Βίληεν Πξνζσπηθήο Αμίαο, Γξακκαηόζεκα, Λαρεία, Αληίθεο) – Αιινηώζηκα Σξόθηκα – Φπηά – 

Ναξθσηηθά – Δύθιεθηα, Δθξεθηηθά & Ραδηελεξγά Τιηθά – Βηνινγηθό Τιηθό – Μνιπζκαηηθέο, Γηαβξσηηθέο & 

Γειεηεξηώδεηο Οπζίεο – Δίδε ή κέξε Οπιηζκνύ – Εώα – Πνξλνγξαθηθό Τιηθό θαη Γεληθά Δίδε ησλ νπνίσλ ε 

κεηαθνξά απαγνξεύεηαη από δηεζλείο ζπκβάζεηο ή Οξγαληζκνύο (ΗΑΣΑ, ICAO) ή/θαη από δηαηάμεηο ηεο Κνηλνηηθήο 

ή/θαη Δζληθήο λνκνζεζίαο. Ζ «BCS» δελ ππνρξενύηαη λα ειέγμεη ην πεξηερόκελν ηνπ ππό δηαθίλεζε αληηθεηκέλνπ θαη ν 

Απνζηνιέαο δειώλεη ππεύζπλα όηη ε απνζηνιή δελ πεξηιακβάλεη θάπνην από ηα παξαπάλσ είδε. 

 ΑΡΘΡΟ 12: Κάζε ηαρπδξνκηθό αληηθείκελν δπγίδεηαη/νγθνκεηξείηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη επ΄απηνύ ηνπ 

βάξνπο γίλεηαη ε ηηκνιόγεζή ηνπ αλεμαξηήησο από ηελ δήισζε βάξνπο ηνπ απνζηνιέα. Ζ ρξέσζε θάζε απνζηνιήο 

ππνινγίδεηαη κε βάζε ην κεγαιύηεξν βάξνο κεηαμύ ηνπ πξαγκαηηθνύ θαη νγθνκεηξηθνύ.  

 ΑΡΘΡΟ 13: Όηαλ ην ηαρπδξνκηθό αληηθείκελν δελ είλαη  δπλαηόλ, γηα θάπνην ιόγν, λα επηδνζεί ζηνλ παξαιήπηε ή λα 

επηζηξαθεί ζηνλ απνζηνιέα, ηόηε παξακέλεη γηα έμη (6) κήλεο από ηελ ηειεπηαία απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα επίδνζήο 

ηνπ, ζηηο απνζήθεο ηεο εηαηξείαο κε έμνδα ηνπ απνζηνιέα. Μεηά ηελ πάξνδν ηνπ εμακήλνπ ην αληηθείκελν ζεσξείηαη 

νξηζηηθά αλεπίδνην θαη αθνινπζείηαη δηαδηθαζία θαηαζηξνθήο ηνπ, θαηόπηλ ζπληάμεσο ζρεηηθνύ πξαθηηθνύ 

θαηαζηξνθήο από ηελ εηαηξεία. 

Από ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία εμαηξνύληαη ηα αληηθείκελα ηα νπνία έρνπλ παξαθξαηεζεί επίζεκα ή έρεη δεισζεί από 

ηνλ απνζηνιέα όηη έρνπλ αμία κείδνλα ησλ 100 επξώ , νπόηε απνδίδνληαη ζηελ Δ.Δ.Σ.Σ.. 

 ΑΡΘΡΟ 14: Ζ δηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξώλ γίλεηαη είηε κέζσ Φηιηθνύ δηαθαλνληζκνύ: έγγξαθε επηθνηλσλία ηνπ 

ρξήζηε κε ηελ «BCS» γηα ηελ επίηεπμε επίιπζεο ηεο δηαθνξάο, είηε κε ηε πγθξόηεζε ηεο Δπηηξνπήο Δπίιπζεο 

Γηαθνξώλ: ε «BCS», θαηόπηλ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο, ζπγθξνηεί Δπηηξνπή Δπίιπζεο Γηαθνξώλ. 



 

 ΑΡΘΡΟ 15: Γηα θάζε λνκηθή δηαθνξά, κεηαμύ ηεο «BCS» θαη ηνπ ρξήζηε, απνθιεηζηηθά αξκόδηα είλαη ηα Γηθαζηήξηα 

Αζελώλ. 

  

 


