
Δ.Δ. Παξ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Γ.Π. 349/2014 
Αξ. 4800, 18.7.2014    

Αξηζκόο 349 

 
Ο ΠΔΡΗ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟΤ ΝΟΜΟ 

_______________ 

Γηάηαγκα δπλάκεη ησλ άξζξσλ 7(1) θαη 11(2) 

 

Κεθ. 303 
42 ηνπ 1968 
7 ηνπ 1977 

43(Η) ηνπ 1994 
68(Η) ηνπ 1998 
38(Η) ηνπ 2002 

147(Η) ηνπ 2005. 

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη απφ ην εδάθην (1) ηνπ 
άξζξνπ 7 θαη απφ ην εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ πεξί Σαρπδξνκείνπ Νφκνπ, εθδίδεη ην 
αθφινπζν Γηάηαγκα. 

πλνπηηθφο ηίηινο. 1. Σν παξφλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Σαρπδξνκείσλ (Σαρπδξνκηθά Σέιε) Γηάηαγκα 
ηνπ 2014. 

Σαρπδξνκηθά ηέιε 
θαη δψλεο 
ηαρπδξνκηθψλ 
ηειψλ. 
Πίλαθεο 1 
κέρξη 14. 

2.-(1) Σα ηαρπδξνκηθά ηέιε θαη νη δψλεο ηαρπδξνκηθψλ ηειψλ πνπ θαίλνληαη ζηνπο Πίλαθεο 1 
κέρξη 11 ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο, θαζνξίδνληαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην αλαθνξηθά κε 
ηηο  ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν ηεο θαζνιηθήο ππεξεζίαο. 
 
(2) Σα ηαρπδξνκηθά ηέιε θαη νη δψλεο ηαρπδξνκηθψλ ηειψλ πνπ θαίλνληαη ζηνπο Πίλαθεο 12 
κέρξη 14 ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο, θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Γηεπζπληή Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
αλαθνξηθά κε ηηο ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν ηεο θαζνιηθήο 
ππεξεζίαο. 

Έθηαθην 
πξνζθπγηθφ ηέινο. 

3.-(1) Δπηπξφζζεηα απφ ηα ηαρπδξνκηθά ηέιε πνπ θαζνξίδνληαη ζηνπο Πίλαθεο 1, 2, 6 θαη 7 
(Δπηζηνιηθφ Σαρπδξνκείν) θαη 14 (Σαρπδξνκηθέο Υξεκαηηθέο Δπηηαγέο), επηβάιιεηαη απφ ηνλ 
Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη έθηαθην πξνζθπγηθφ ηέινο, ην νπνίν 
αλέξρεηαη ζηα δχν ζελη (€ 0,02) γηα θάζε αληηθείκελν πνπ ηαρπδξνκείηαη. 
 
(2) Σν έθηαθην πξνζθπγηθφ ηέινο θαηαβάιιεηαη κε ηελ επηθφιιεζε εηδηθνχ γξακκαηνζήκνπ, πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ην ζθνπφ απηφ, ζην αληηθείκελν πνπ ηαρπδξνκείηαη: 
 
Ννείηαη φηη, ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Γηεπζπληή Σκήκαηνο 
Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ην ηέινο απηφ κπνξεί λα θαηαβάιιεηαη θαη ζε κεηξεηά. 
 

Καηάξγεζε 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα. 
Παξάξηεκα 
Σξίην (Η): 
13.2.2002 
(ΚΓΠ 617/2002). 

4. Σν πεξί Σαρπδξνκείσλ (Σαρπδξνκηθά Σέιε) Γηάηαγκα ηνπ 2002 θαηαξγείηαη. 

Έλαξμε ηζρχνο. 5. Σν παξφλ δηάηαγκα ηίζεηαη ζε ηζρχ ηελ 1ε Απγνχζηνπ 2014. 
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ΠΗΝΑΚΔ 

(Παξάγξαθνο 2) 
 

ΠΗΝΑΚΑ 1 
 

1. ΣΔΛΖ ΜΔΜΟΝΧΜΔΝΧΝ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΧΝ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ 
(ΔΠΗΣΟΛΗΚΟΤ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟΤ) ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ Α’ θαη Β’ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

 

ΜΔΜΟΝΧΜΔΝE ΚΑΣΑΘΔΔΗ 

Καηεγνξία 
Βάξνο 
κέρξη 

(ζε γξ.) 

Α’ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ Β’ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

Σαρπδξνκηθφ 
Σέινο 

€ 

Αληηθείκελα  γηα 
ηπθινχο ή γηα 

άηνκα κε ζνβαξά 
πξνβιήκαηα 

φξαζεο 

Σαρπδξνκηθφ 
Σέινο 

€ 

Δηδηθνί ζάθνη  ―M‖ 

Βάξνο 
κέρξη 

(ζε γξ.) 

Σαρπδξνκηθφ Σέινο 
€ 

Μηθξά 
(P) 

50 0,41 

Αηειψο κέρξη θαη 
7 θηιά. 

0,34 Έσο 5.000 3,70 

Μεγάια 
(G) 

50 0,50 0,41 6.000 3,90 

100 0,54 0,45 7.000 4,10 

200 0,60 0,50 8.000 4,30 

500 0,64 0,56 9.000 4,50 

Αθαλφληζηα 
(E) 

100 1,50 1,30 

10.000 4,70 

Απφ 10.000 
κέρξη 

20.000 γξ., 
€0,14 αλά 

θηιφ ή κέξνο 
απηνχ 

200 1,60 1,40 

500 1,70 1,50 

20.000 6,10 

Απφ 20.000 
κέρξη 

30.000 γξ., 
€0,22 αλά 

θηιφ ή κέξνο 
απηνχ 

1000 1,80 1,60 

1500 2,00 1,80 
κέγηζην 
30.000 

8,30 

2000 2,10 1,90 

 
***Σα πιο πάνυ ηασςδπομικά ηέλη δεν πεπιλαμβάνοςν ηο ηέλορ πποζθςγοζήμος ύτοςρ 0,02 Δςπώ για κάθε ηασςδπομικό 

ανηικείμενο*** 
 
Σο ηιμολόγιο ιζσύει για ανηικείμενα μέσπι 2 κιλά. Από 2 κιλά και άνυ, εκηόρ ηυν ανηικειμένυν για ηςθλούρ όπος ηο όπιο 
αςξάνεηαι ζηα 7 κιλά, ηα ανηικείμενα ηιμολογούνηαι υρ δέμαηα.  
 
εκαληηθέο ζεκεηψζεηο γηα ηα Μεκνλσκέλα (Single) Σαρπδξνκηθά Αληηθείκελα A’ θαη Β’ Πξνηεξαηφηεηαο 

1.1. Πξφθεηηαη γηα φια ηα ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα, αλεμαξηήησο πεξηερνκέλνπ ή ηξφπνπ γξαθήο ηνπ θεηκέλνπ ηνπο, 
φπσο επηζηνιέο, επρεηήξηεο θάξηεο, ηηκνιφγηα, ινγαξηαζκνί, έληππα , κηθξνδέκαηα, ηαρπδξνκηθά δειηάξηα, αληηθείκελα 
γηα ηπθινχο ή άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο, εηδηθνί ζάθνη ’’Μ’’ θιπ. 

1.2. Αληηθείκελν γηα ηπθινχο ή γηα άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο είλαη θάζε αληηθείκελν πνπ απνζηέιιεηαη ζε ή 

απφ έλα Οξγαληζκφ/Ίδξπκα γηα ηνπο ηπθινχο ή απνζηέιιεηαη ζε ή απφ έλα ηπθιφ πξφζσπν ή ζε ή απφ έλα άηνκν κε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο. Οη ζρεηηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο θαζνξίδνληαη θάζε θνξά απφ ην Γηεπζπληή ηνπ 

Σκήκαηνο Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ (εθεμήο Γηεπζπληήο), ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξφλνηεο ηεο Παγθφζκηαο 

Σαρπδξνκηθήο Έλσζεο. Σα αληηθείκελα γηα ηπθινχο γίλνληαη απνδεθηά σο Μεκνλσκέλα Σαρπδξνκηθά Αληηθείκελα Α’ 

Πξνηεξαηφηεηαο. 
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1.3. Οη εηδηθνί ζάθνη «Μ», δχλαληαη λα πεξηέρνπλ εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, βηβιία θαη παξφκνην έληππν πιηθφ γηα ηνλ ίδην 
παξαιήπηε. Οη ζάθνη ―Μ‖ κπνξνχλ λα απνζηέιινληαη είηε σο πζηεκέλνη ή Καηεπείγνληεο ή ζε ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν 
επηινγψλ, κε ηελ θαηαβνιή ηνπ αλαινγνχληνο ηέινπο. Οη εηδηθνί ζάθνη ’’Μ’’ γίλνληαη απνδεθηνί σο Μεκνλσκέλα 
Σαρπδξνκηθά Αληηθείκελα Β’ Πξνηεξαηφηεηαο. 

1.4. Ζ ηππνπνίεζε/θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ ζε Μηθξά, Μεγάια, Αθαλφληζηα (P,G,E), 
θαζνξίδεηαη θάζε θνξά απφ ην Γηεπζπληή ηεξνπκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο Παγθφζκηαο Σαρπδξνκηθήο Έλσζεο 
θαη άιισλ Γηεζλψλ Σαρπδξνκηθψλ Οξγαληζκψλ, νη νπνίεο είλαη ππνρξεσηηθέο γηα ην Σκήκα Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
(εθεμήο σο Σκήκα), φπσο απηέο ηξνπνπνηνχληαη/αληηθαζίζηαληαη θαηά θαηξνχο. 

1.5. Οη ππφινηπνη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο θαηάζεζεο, απνδνρήο, δηαρείξηζεο, απνδεκηψζεσλ, επίδνζεο ησλ 
αληηθεηκέλσλ, είζπξαμεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ηαρπδξνκηθψλ ηειψλ θαζψο θαη άιισλ ζπλαθψλ ζεκάησλ, θαζνξίδνληαη 
θαηά θαηξνχο, αλάινγα, απφ ην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο κε εγθχθιηεο νδεγίεο, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο ζρεηηθήο 
λνκνζεζίαο θαζψο θαη ησλ αξρψλ ηεο αλαινγηθφηεηαο, δηαθάλεηαο θαη απνθπγήο δηαθξίζεσλ κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ πνπ 
ηεινχλ ππφ ίδηεο ή παξφκνηεο ζπλζήθεο. 

ΠΗΝΑΚΑ 2 
                                 

2. ΣΔΛΖ ΟΜΑΓΗΚΧΝ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΧΝ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ  
(ΔΠΗΣΟΛΗΚΟΤ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟΤ) ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ Α’ θαη Β’ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

 

 
***Σα πιο πάνυ ηασςδπομικά ηέλη δεν πεπιλαμβάνοςν ηο ηέλορ πποζθςγοζήμος ύτοςρ 0,02 Δςπώ για κάθε ηασςδπομικό 

ανηικείμενο*** 
 

Σο ηιμολόγιο ιζσύει για ανηικείμενα μέσπι 2 κιλά. Από 2 κιλά και άνυ, εκηόρ ηυν ανηικειμένυν για ηςθλούρ όπος ηο όπιο 
αςξάνεηαι ζηα 7 κιλά, ηα ανηικείμενα ηιμολογούνηαι υρ δέμαηα.  
 
 

 

ΟΜΑΓΗΚΔ ΚΑΣΑΘΔΔΗ 

Καηεγνξία 
Βάξνο (ζε 
γξ.)  κέρξη 

Α' Πξνηεξαηφηεηα Β' Πξνηεξαηφηεηα 

Αηαμηλφκεην 
€ 

Πιήξσο 
Σαμηλνκεκέλν 

€ 

Αηαμηλφκεην 
€ 

Πιήξσο 
Σαμηλνκεκέλν 

€ 

Μηθξά 
(P) 

20 0,27 0,25 0,25 0,23 

50 0,28 0,26 0,26 0,24 

Μεγάια 
(G) 

50 0,34 0,28 0,30 0,25 

100 0,38 0,30 0,34 0,27 

200 0,42 0,34 0,38 0,30 

350 0,46 0,36 0,42 0,33 

500 0,48 0,38 0,44 0,35 

Αθαλφληζηα 
(E) 

100 1,36 1,32 1,23 1,19 

200 1,48 1,44 1,33 1,29 

350 1,56 1,52 1,41 1,36 

500 1,62 1,56 1,46 1,40 

1000 1,72 1,68 1,56 1,50 

1500 1,86 1,80 1,68 1,62 

2000 1,96 1,90 1,78 1,71 
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εκαληηθέο ζεκεηψζεηο γηα ηα Οκαδηθά (Bulk mail) Σαρπδξνκηθά Αληηθείκελα A’ θαη Β’ Πξνηεξαηφηεηαο 

2.1. Πξφθεηηαη γηα φια ηα ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα, αλεμαξηήησο πεξηερνκέλνπ ή ηξφπνπ γξαθήο ηνπ θεηκέλνπ ηνπο, 
φπσο επηζηνιέο, επρεηήξηεο θάξηεο, ηηκνιφγηα, ινγαξηαζκνί, έληππα , κηθξνδέκαηα, ηαρπδξνκηθά δειηάξηα θιπ. Γελ 
γίλνληαη απνδεθηά αληηθείκελα γηα ηπθινχο ή άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο θαζψο θαη εηδηθνί ζάθνη ’’Μ’’. 

 2.2. (α) Σα ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα κπνξνχλ λα θαηαηίζεληαη κφλν ζηα Δπαξρηαθά Σαρπδξνκηθά Γξαθεία θαζψο θαη ζην  
ΚΔ.Γ.Α, ππφ ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: 

i. Θα πξνζθνκίδνληαη ηνπιάρηζηνλ 1000 αληηθείκελα αλά θαηάζεζε 

ii. Θα θέξνπλ ππνρξεσηηθά εθηππσκέλν ην απνηχπσκα Σαρπδξνκηθφ Σέινο Πιεξσκέλν ή 
κεραληθφ απνηχπσκα ΗΜΠΣΣ, κε έγθπξν αξηζκφ αδείαο θαη/ή άιιν ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 
απνζηνιέα, φπσο θαηά θαηξνχο παξαρσξείηαη/εγθξίλεηαη απφ ην Γηεπζπληή. 

iii. Θα ζπλνδεχνληαη απφ Πηζηνπνηεηηθφ Οκαδηθήο Καηάζεζεο πιήξσο ζπκπιεξσκέλν γηα ζθνπνχο 
επηβεβαίσζεο ηεο ζσζηήο ηηκνιφγεζεο. 

iv. Θα θέξνπλ εηδηθή έλδεημε Πξνηεξαηφηεηαο, φπσο ηπρφλ απνθαζίδεηαη θάζε θνξά απφ ην 
Γηεπζπληή.  

(β) Σαρπδξνκηθά αληηθείκελα, ηα νπνία θαηαηίζεληαη νκαδηθά, ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ (α), 
ηηκνινγνχληαη σο πιήξσο ηαμηλνκεκέλα εθφζνλ, ζσξεπηηθά, ηαμηλνκνχληαη: 

i. Καηά επαξρία μερσξηζηά, 

ii. Καηά αχμνληα θσδηθφ αξηζκφ, 

iii. Καηά δξφκν θαη θαηά αχμνληα αξηζκφ ππνζηαηηθνχ ή θαηά αχμνληα αξηζκφ Ηδησηηθήο Σαρπδξνκηθήο Θπξίδαο 
(ΗΣΘ) 

 
ζχκθσλα κε ηηο θαηά θαηξνχο νδεγίεο πνπ εθδίδνληαη απφ ην Γηεπζπληή.  
 

(γ) ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ απνζηνιέα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ, ηφηε ηα 
αληηθείκελα  ζα ηηκνινγνχληαη είηε σο Μεκνλσκέλε θαηάζεζε είηε σο Οκαδηθή Καηάζεζε κε ηαμηλνκεκέλε, αλάινγα. 

Ννείηαη φηη ν Γηεπζπληήο, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο δηαθάλεηαο, αλαινγηθφηεηαο θαη απνθπγήο δηαθξίζεσλ κεηαμχ 
ρξεζηψλ πνπ ηεινχλ ππφ ίδηεο ή παξφκνηεο ζπλζήθεο, δχλαηαη θαηά θαηξνχο, κε εγθχθιηεο νδεγίεο ηνπ, λα δηαθνξνπνηεί 
ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ αλά θαηάζεζε ή άιισο πσο, έηζη ψζηε απηά λα ζεσξνχληαη σο 
αληηθείκελα πνπ θαηαηίζεληαη νκαδηθά. 

2.3. Ζ ηππνπνίεζε/θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ ζε Μηθξά, Μεγάια, Αθαλφληζηα (P,G,E), 
θαζνξίδεηαη θάζε θνξά απφ ην Γηεπζπληή ηεξνπκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο Παγθφζκηαο Σαρπδξνκηθήο Έλσζεο 
θαη άιισλ Γηεζλψλ νξγαληζκψλ, νη νπνίεο είλαη ππνρξεσηηθέο γηα ην Σκήκα, φπσο απηέο ηξνπνπνηνχληαη/αληηθαζίζηαληαη 
θαηά θαηξνχο. 

2.4. ε πεξηπηψζεηο πειαηψλ πνπ θαηαζέηνπλ κεγάιν αξηζκφ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ παξαρσξνχληαη νη αθφινπζεο 
εθπηψζεηο κεληαίνπ θχθινπ εξγαζηψλ: 

Πιεξσζέληα κεληαία ηαρπδξνκηθά ηέιε γηα ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα Α’ θαη Β’ Πξνηεξαηφηεηαο: 

i. Πιεξσζέληα  κεληαία ηαρπδξνκηθά ηέιε: 10.000€ - 50.000€……..Έθπησζε 1% 

ii. Πιεξσζέληα κεληαία ηαρπδξνκηθά ηέιε: Άλσ ησλ 50.000€………...Έθπησζε 2%                  

Οη εθπηψζεηο ππνινγίδνληαη επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηνπ κεληαίνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
επηπξφζζεησλ ηειψλ ησλ εηδηθψλ ππεξεζηψλ.  

εκεηψζεηο: (α) ηνλ κεληαίν θχθιν εξγαζηψλ δελ πεξηιακβάλνληαη ηα ηέιε εηδηθψλ ζάθσλ Μ.  

(β) Γηα ππνινγηζκφ ησλ πιεξσζέλησλ κεληαίσλ ηαρπδξνκηθψλ ηειψλ, σο κήλαο ππνινγίδεηαη ε πξψηε εκέξα ηνπ 
επφκελνπ κήλα  απφ ην κήλα παξαρψξεζεο έγθξηζεο απφ ην Γηεπζπληή γηα έληαμε ζην ζχζηεκα Πνζνζηηαίαο 
Έθπησζεο θχθινπ εξγαζηψλ, Οκαδηθψλ Σαρπδξνκηθψλ Αληηθεηκέλσλ Α’ θαη Β’ Πξνηεξαηφηεηαο. 

Ννείηαη φηη ν Γηεπζπληήο δχλαηαη θαηά θαηξνχο, κε εγθχθιηεο νδεγίεο ηνπ, λα ηξνπνπνηεί ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο 
παξαγξάθνπ, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηδίσο ησλ Απνθάζεσλ ηνπ Δπηηξφπνπ 
Ρπζκίζεσλ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ (ΔΡΖΔΣ) πεξί θαηψηαηνπ θαη αλψηαηνπ νξίνπ ηηκψλ. 

2.5. ε πεξηπηψζεηο ηαθηηθψλ πειαηψλ θαη πειαηψλ πνπ θαηαζέηνπλ κεγάιν φγθν ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ, ηα ηέιε 
κπνξνχλ λα θαηαβάιινληαη κέρξη ην ηέινο ηνπ επφκελνπ κήλα πνπ αθνινπζεί ην κήλα εληφο ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε 
θαηάζεζε ησλ αληηθεηκέλσλ, χζηεξα απφ εηδηθή άδεηα πνπ παξαρσξεί ν Γηεπζπληήο. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ν 
ρξφλνο θαηαβνιήο ησλ ηειψλ, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Γηεπζπληή, κπνξεί λα επεθηαζεί κέρξη θαη πεξίνδν ηξηψλ κελψλ απφ 
ην ηέινο ηνπ κήλα θαηάζεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ. 

2.6. Οη ππφινηπνη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο θαηάζεζεο, απνδνρήο, δηαρείξηζεο, απνδεκηψζεσλ, επίδνζεο ησλ 
ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ, είζπξαμεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ηαρπδξνκηθψλ ηειψλ θαζψο θαη άιισλ ζπλαθψλ ζεκάησλ, 
θαζνξίδνληαη θαηά θαηξνχο, αλάινγα, απφ ην Γηεπζπληή κε εγθχθιηεο νδεγίεο, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο ζρεηηθήο 
λνκνζεζίαο θαη ηδίσο ησλ αξρψλ ηεο αλαινγηθφηεηαο, δηαθάλεηαο θαη απνθπγήο δηαθξίζεσλ κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ πνπ 
ηεινχλ ππφ ίδηεο ή παξφκνηεο ζπλζήθεο.                        
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ΠΙΝΑΚΑ 3 

3. ΣΕΛΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΕΠΙΣΟΛΙΚΟΤ 
ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ) ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Α’ και Β’ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 

 

ΔΗΓΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ  ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΧΝ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ 
ΔΠΗΣΟΛΗΚΟΤ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ (Σέιε ζε €) 

πζηεκέλν αληηθείκελν (πιένλ ησλ ζπλήζσλ ηειψλ) 1,88 

πζηεκέλνο εηδηθφο ζάθνο ―M‖ (πιένλ ησλ ζπλήζσλ ηειψλ) 
Οι ειδικοί ζάκοι γίνονηαι δεκηοί μόνο υρ ςζηημένα Σασςδπομικά Ανηικείμενα 
Β’ Πποηεπαιόηηηαρ. 

9,00 

 
Αζθαιηζκέλν Αληηθείκελν/Γεισκέλεο Αμίαο (Γ.Α.) 
(πιένλ ησλ ζπλήζσλ ηειψλ) 
- Αλψηαην φξην πνζνχ  Γ.Α.  4.000 € 
- Καηψηαην ξην πνζνχ Γ.Α. 30 € 
 
ημείυζη: Οι ειδικοί ζάκοι δεν γίνονηαι δεκηοί υρ Αζθαλιζμένα ανηικείμενα. 

  

 Πάγιο                           4,00 
 Αναλογικό επί ηηρ Γ.Α.   0,5% 

 
εκαληηθέο ζεκεηψζεηο γηα ηα Σαρπδξνκηθά Σέιε Δηδηθψλ Τπεξεζηψλ Σαρπδξνκηθψλ Αληηθεηκέλσλ Δπηζηνιηθνχ 
Σαρπδξνκείνπ Δζσηεξηθνχ 
 
3.1. Πξφθεηηαη γηα φια ηα ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα, αλεμαξηήησο πεξηερνκέλνπ ή ηξφπνπ γξαθήο ηνπ θεηκέλνπ ηνπο, 
φπσο επηζηνιέο, επρεηήξηεο θάξηεο, ηηκνιφγηα, ινγαξηαζκνί, έληππα, κηθξνδέκαηα, ηαρπδξνκηθά δειηάξηα, εηδηθνί ζάθνη 
«Μ» θιπ.  

3.2. Ζ θαηάζεζε ησλ πζηεκέλσλ θαη Αζθαιηζκέλσλ Σαρπδξνκηθψλ Αληηθεηκέλσλ, γίλεηαη κφλν ζηα Σαρπδξνκηθά 
Γξαθεία θαη Σαρπδξνκηθά Πξαθηνξεία, ή άιισο πσο, φπσο απνθαζίδεηαη θαηά θαηξνχο απφ ην Γηεπζπληή κε εγθχθιηεο 
νδεγίεο ηνπ. Αληηθείκελα  πνπ είλαη απεξηθάιππηα γίλνληαη δεθηά, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο  πξνυπνζέζεηο ησλ Σαρπδξνκηθψλ 
Γειηαξίσλ (ζρήκα, δηαζηάζεηο, αλζεθηηθφηεηα) ή φπσο απνθαζίδεηαη θαηά θαηξνχο απφ ην Γηεπζπληή. 

 
3.3. Οη ππφινηπνη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο θαηάζεζεο, απνδνρήο, δηαρείξηζεο, απνδεκηψζεσλ, επίδνζεο ησλ 
πζηεκέλσλ θαη Αζθαιηζκέλσλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ, είζπξαμεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ηαρπδξνκηθψλ ηειψλ 
θαζψο θαη άιισλ ζπλαθψλ ζεκάησλ, θαζνξίδνληαη θαηά θαηξνχο, αλάινγα, απφ ην Γηεπζπληή κε εγθχθιηεο νδεγίεο, 
ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηδίσο ησλ αξρψλ ηεο αλαινγηθφηεηαο, δηαθάλεηαο θαη απνθπγήο 
δηαθξίζεσλ κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ πνπ ηεινχλ ππφ ίδηεο ή παξφκνηεο ζπλζήθεο. 

 
ΠΗΝΑΚΑ 4 

 
4.ΣΔΛΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΔΜΑΣΧΝ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ 

      

ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΔΜΑΣΧΝ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ 

Βάξνο (kg) Σέιε ζε € 

0,5 4,00 

1 4,20 

2 4,50 

3 4,80 

4 5,10 

5 5,40 

6 6,05 

7 6,70 
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8 7,35 

9 8,00 

10 8,65 

11 9,30 

12 9,95 

13 10,60 

14 11,25 

15 11,90 

16 12,55 

17 13,20 

18 13,85 

19 14,50 

20 15,15 

21 15,80 

22 16,45 

23 17,10 

24 17,75 

25 18,40 

26 19,05 

27 19,70 

28 20,35 

29 21,00 

30 21,65 

 
***Σα πιο πάνυ ηασςδπομικά ηέλη πεπιλαμβάνοςν και  ηο ηέλορ πποζθςγοζήμος ύτοςρ 0,02 Δςπώ για κάθε ηασςδπομικό 

δέμα*** 
 

εκαληηθέο ζεκεηψζεηο γηα ηα Σαρπδξνκηθά Σέιε Τπεξεζίαο Γεκάησλ Δζσηεξηθνχ 

4.1. Ζ θαηάζεζε ησλ Σαρπδξνκηθψλ Γεκάησλ, γίλεηαη κφλν ζηα Σαρπδξνκηθά Γξαθεία θαη ζε επηιεγκέλα Σαρπδξνκηθά 
Πξαθηνξεία, ή άιισο πσο, φπσο απνθαζίδεηαη θαηά θαηξνχο απφ ην Γηεπζπληή κε εγθχθιηεο νδεγίεο ηνπ. Τπάξρεη 
δπλαηφηεηα ηρλειάηεζεο θαη αλαδήηεζεο ησλ δεκάησλ κέζσ εηδηθνχ αξηζκνχ  ξαβδσηνχ θψδηθα. Γελ γίλνληαη δεθηά 
ηαρπδξνκηθά δέκαηα σο Β’ Πξνηεξαηφηεηαο. 

4.2. ε πεξηπηψζεηο ηαθηηθψλ πειαηψλ θαη πειαηψλ πνπ θαηαζέηνπλ κεγάιν αξηζκφ Σαρπδξνκηθψλ Γεκάησλ, ηα ηέιε 
κπνξνχλ λα θαηαβάιινληαη κέρξη ην ηέινο ηνπ επφκελνπ κήλα πνπ αθνινπζεί ην κήλα εληφο ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε 
θαηάζεζε ησλ αληηθεηκέλσλ, χζηεξα απφ εηδηθή άδεηα πνπ παξαρσξεί ν Γηεπζπληήο. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ν 
ρξφλνο θαηαβνιήο ησλ ηειψλ, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Γηεπζπληή, κπνξεί λα επεθηαζεί κέρξη θαη πεξίνδν ηξηψλ κελψλ απφ 
ην ηέινο ηνπ κήλα θαηάζεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ. 

Ννείηαη φηη ν Γηεπζπληήο δχλαηαη θαηά θαηξνχο, κε εγθχθιηεο νδεγίεο ηνπ, λα παξαρσξεί ζρεηηθέο εθπηψζεηο είηε επί ηνπ 
αξηζκνχ ησλ θαηαηηζέκελσλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ ή επί ησλ πιεξσζέλησλ ηαρπδξνκηθψλ ηειψλ ή ζε ζπλδπαζκφ, 
ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηδίσο ησλ Απνθάζεσλ ηνπ ΔΡΖΔΣ πεξί θαηψηαηνπ θαη 
αλψηαηνπ νξίνπ ηηκψλ. 

4.3. Οη ππφινηπνη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο θαηάζεζεο, απνδνρήο, δηαρείξηζεο, απνδεκηψζεσλ, επίδνζεο ησλ 
Σαρπδξνκηθψλ Γεκάησλ, είζπξαμεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ηαρπδξνκηθψλ ηειψλ θαζψο θαη άιισλ ζπλαθψλ ζεκάησλ, 
θαζνξίδνληαη θαηά θαηξνχο, αλάινγα, απφ ην Γηεπζπληή κε εγθχθιηεο νδεγίεο, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο ζρεηηθήο 
λνκνζεζίαο θαη ηδίσο ησλ αξρψλ ηεο αλαινγηθφηεηαο, δηαθάλεηαο θαη απνθπγήο δηαθξίζεσλ κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ πνπ 
ηεινχλ ππφ ίδηεο ή παξφκνηεο ζπλζήθεο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 5 

5. ΣΕΛΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΕΜΑΣΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ 

 

ΔΗΓΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΔΜΑΣΧΝ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ (Σέιε ζε €) 

 
Αζθαιηζκέλν Γέκα/Γεισκέλεο Αμίαο (Γ.Α.) 
(πιένλ ησλ ζπλήζσλ ηειψλ) 
- Αλψηαην φξην πνζνχ  Γ.Α.  4.000 € 
- Καηψηαην ξην πνζνχ Γ.Α. 30 € 
 
ημείυζη: Σο ανώηαηο και καηώηαηο όπιο ηιμών δύναηαι να αναθευπείηαι 
καηά καιπούρ από ηο Γιεςθςνηή με εγκύκλιερ οδηγίερ ηος. 
 

 Πάγιο                           4,00 
 Αναλογικό επί ηηρ Γ.Α.   0,5% 

 
ΠΗΝΑΚΑ 6 

 
6. ΣΔΛΖ TAXYΓΡΟΜΗΚΧΝ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ ΔΠΗΣΟΛΗΚΟΤ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟΤ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ Α' ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΚΑΙ ΖΩΝΕ 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Α' ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ (Σέλη ςε €) 

Επιςτολικό Σαχυδρομείο Ειδικοί άκοι “Μ” 

Βάξνο 
κέρξη 

(ζε γξ.) 

ΖΩΝΗ 1 ΖΩΝΗ 2 Βάξνο κέρξη 

(ςε γρ.) 

ΖΩΝΗ 1 
και ΖΩΝΗ 
2 

Μηθξά 
(P) 

Μεγάια 
(G) 

Αθαλφληζηα(E) 
Μηθξά(

P) 
Μεγάια 

(G) 
Αθαλφληζηα 

(E) 

20 0,64 
1,00 

3,00 

0,75 
1,50 

3,50 

Έσο 5.000 20,00 

50 0,75 0,85 
€3,00 αλά θηιφ ή κέξνο 

απηνχ 
100  1,50  1,85 

200  2,50  3,00 

500  4,25 4,75  5,25 5,75 
10.000 35,00 

1000  

 

8,00  

 

10,00 

1500  12,00  14,00 κέγηζην 
20.000 

65,00 
2000  15,00  18,00 

 
***Σα πιο πάνυ ηασςδπομικά ηέλη δεν πεπιλαμβάνοςν ηο ηέλορ πποζθςγοζήμος ύτοςρ 0,02 Δςπώ για κάθε ηασςδπομικό 

ανηικείμενο*** 
 
Σο ηιμολόγιο ιζσύει για ανηικείμενα μέσπι 2 κιλά. Από 2 κιλά και άνυ, εκηόρ ηυν ανηικειμένυν για ηςθλούρ όπος ηο όπιο 
αςξάνεηαι ζηα 7 Κιλά, ηα ανηικείμενα ηιμολογούνηαι υρ δέμαηα.  
 
ΕΩΝΖ 1: Χώπερ Δςπυπαφκήρ  Ένυζηρ και Νοπβηγία, Δλβεηία, Ηζλανδία, Ανδόπα, Άγιορ Μαπίνορ, Βαηικανό, Λισηενζηάιν 
και Μονακό 
ΕΩΝΖ 2: Λοιπέρ Χώπερ Δςπώπηρ και Χώπερ ςπόλοιπος Κόζμος 
 
εκαληηθέο ζεκεηψζεηο γηα ηα Σαρπδξνκηθά Αληηθείκελα Δπηζηνιηθνχ Σαρπδξνκείνπ Δμσηεξηθνχ Α’ Πξνηεξαηφηεηαο 
 
6.1. Οη Εψλεο θαηάηαμεο ησλ ρσξψλ θαίλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 11. 
 
6.2. Πξφθεηηαη γηα  φια ηα ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα, αλεμαξηήησο πεξηερνκέλνπ ή ηξφπνπ γξαθήο ηνπ θεηκέλνπ ηνπο, 
φπσο επηζηνιέο, επρεηήξηεο θάξηεο, ηηκνιφγηα, ινγαξηαζκνί, έληππα, κηθξνδέκαηα, ηαρπδξνκηθά δειηάξηα, εηδηθνί ζάθνη 
’’Μ’’ θιπ. Σα αληηθείκελα γηα ηπθινχο γίλνληαη δεθηά σο Αληηθείκελα Β’ Πξνηεξαηφηεηαο. 
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6.3. Οη εηδηθνί ζάθνη ―Μ‖, δχλαληαη λα πεξηέρνπλ εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, βηβιία θαη παξφκνην έληππν πιηθφ γηα ηνλ ίδην 
παξαιήπηε. Οη ζάθνη ―Μ‖ κπνξνχλ λα απνζηέιινληαη είηε σο πζηεκέλνη ή Καηεπείγνληεο ή ζε ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν 
επηινγψλ, κε ηελ θαηαβνιή ηνπ αλαινγνχληνο ηέινπο.  
 
6.4. ε πεξηπηψζεηο πειαηψλ πνπ θαηαζέηνπλ κεγάιν αξηζκφ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ παξαρσξνχληαη νη αθφινπζεο 
εθπηψζεηο κεληαίνπ θχθινπ εξγαζηψλ: 

Πιεξσζέληα κεληαία ηαρπδξνκηθά ηέιε γηα ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα Α’ θαη Β’ Πξνηεξαηφηεηαο: 

i. Πιεξσζέληα  κεληαία ηαρπδξνκηθά ηέιε: 1.000€ - 5.000€…………..Έθπησζε 5% 
ii. Πιεξσζέληα κεληαία ηαρπδξνκηθά ηέιε: Άλσ ησλ 5.000€……....Έθπησζε  10%             

Οη εθπηψζεηο ππνινγίδνληαη επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηνπ κεληαίνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

επηπξφζζεησλ ηειψλ ησλ εηδηθψλ ππεξεζηψλ.  

εκεηψζεηο: (α) ην κεληαίν θχθιν εξγαζηψλ δελ πεξηιακβάλνληαη ηα ηέιε εηδηθψλ ζάθσλ Μ.  

(β) Γηα ππνινγηζκφ ησλ πιεξσζέλησλ κεληαίσλ ηαρπδξνκηθψλ ηειψλ, σο κήλαο ππνινγίδεηαη ε πξψηε εκέξα ηνπ 

επφκελνπ κήλα απφ ην κήλα παξαρψξεζεο έγθξηζεο απφ ην Γηεπζπληή γηα έληαμε ζην ζχζηεκα Πνζνζηηαίαο Έθπησζεο 

Κχθινπ Δξγαζηψλ, Σαρπδξνκηθψλ Αληηθεηκέλσλ Α’ θαη Β’ Πξνηεξαηφηεηαο. 

Ννείηαη φηη ν Γηεπζπληήο δχλαηαη θαηά θαηξνχο, κε εγθχθιηεο νδεγίεο ηνπ, λα ηξνπνπνηεί ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηδίσο ησλ Απνθάζεσλ ηνπ ΔΔΡΖΔΣ πεξί 

θαηψηαηνπ θαη αλψηαηνπ νξίνπ ηηκψλ. 

6.5. ε πεξηπηψζεηο ηαθηηθψλ πειαηψλ θαη πειαηψλ πνπ θαηαζέηνπλ κεγάιν φγθν ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ, ηα ηέιε 

κπνξνχλ λα θαηαβάιινληαη κέρξη ην ηέινο ηνπ επφκελνπ κήλα πνπ αθνινπζεί ην κήλα εληφο ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε 

θαηάζεζε ησλ αληηθεηκέλσλ, χζηεξα απφ εηδηθή άδεηα πνπ παξαρσξεί ν Γηεπζπληήο. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ν 

ρξφλνο θαηαβνιήο ησλ ηειψλ, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Γηεπζπληή , κπνξεί λα επεθηαζεί κέρξη θαη πεξίνδν ηξηψλ κελψλ 

απφ ην ηέινο ηνπ κήλα θαηάζεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ. 

6.6. ε ν,ηη αθνξά ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα πνπ θαηαηίζεληαη νκαδηθά, ζα ηζρχνπλ νη εθάζηνηε ξπζκίζεηο ηεο Παγθφζκηαο 

Σαρπδξνκηθήο Έλσζεο θαη άιισλ Γηεζλψλ Σαρπδξνκηθψλ Οξγαληζκψλ, νη νπνίεο είλαη ππνρξεσηηθέο γηα ην Σκήκα, 

φπσο απηέο ηξνπνπνηνχληαη/αληηθαζίζηαληαη θαηά θαηξνχο. 

6.7. Ζ ηππνπνίεζε/θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ ζε Μηθξά, Μεγάια, Αθαλφληζηα (P,G,E), 

θαζνξίδεηαη θάζε θνξά απφ ην Γηεπζπληή ηεξνπκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο Παγθφζκηαο Σαρπδξνκηθήο Έλσζεο 

θαη άιισλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ, νη νπνίεο είλαη ππνρξεσηηθέο γηα ην Σκήκα, φπσο απηέο 

ηξνπνπνηνχληαη/αληηθαζίζηαληαη θαηά θαηξνχο. 

6.8. Οη ππφινηπνη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο θαηάζεζεο, απνδνρήο, δηαρείξηζεο, απνδεκηψζεσλ, επίδνζεο ησλ 
ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ, είζπξαμεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ηαρπδξνκηθψλ ηειψλ θαζψο θαη άιισλ ζπλαθψλ ζεκάησλ, 
θαζνξίδνληαη θαηά θαηξνχο, αλάινγα, απφ ην Γηεπζπληή κε εγθχθιηεο νδεγίεο, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο ζρεηηθήο 
λνκνζεζίαο θαη ηδίσο ησλ αξρψλ ηεο αλαινγηθφηεηαο, δηαθάλεηαο θαη απνθπγήο δηαθξίζεσλ κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ πνπ 
ηεινχλ ππφ ίδηεο ή παξφκνηεο ζπλζήθεο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 7 

 
7. ΣΔΛΖ TAXYΓΡΟΜΗΚΧΝ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ ΔΠΗΣΟΛΗΚΟΤ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟΤ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ Β' ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

 
 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΚΑΙ ΖΩΝΕ 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Β' ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ (Σέλη ςε €) 

Επιςτολικό Σαχυδρομείο 
Αντικείμενα  
για τυφλούσ 
ή για άτομα 
με ςοβαρά 

προβλήματα 
όραςησ 

Ειδικοί άκοι “M” 

Βάξνο 
κέρξη 

(ζε γξ.) 

ΖΩΝΗ 1 ΖΩΝΗ 2 
Βάξνο 
κέρξη 

(ςε 
γρ.) 

ΖΩΝΗ 1 

και 

ΖΩΝΗ 2 

Μηθξά 
(P) 

Μεγάια 
(G) 

Αθαλφληζηα 
(E) 

Μηθξά 
(P) 

Μεγάια 
(G) 

Αθαλφληζηα 
(E) 

20 0,60 
0,85 

2,50 

0,68 
1,34 

3,00 

Αηειψο 

Έσο 
5.000 

18,00 

50 0,68 0,82 
€3,00 αλά θηιφ ή 

κέξνο απηνχ 
100  1,34  1,70 

200  2,25  2,70 

500  4,00 4,50  4,75 5,50 
10.000 33,00 

1000  

 

7,00  

 

9,00 

1500  10,00  13,00 κέγηζην 
20.000 

63,00 
2000  13,00  16,00 

 
***Σα πιο πάνυ ηασςδπομικά ηέλη δεν πεπιλαμβάνοςν ηο ηέλορ πποζθςγοζήμος ύτοςρ 0,02 Δςπώ για κάθε ηασςδπομικό 

ανηικείμενο*** 
 

Σο ηιμολόγιο ιζσύει για επιζηολέρ μέσπι 2 κιλά. Από 2 κιλά και άνυ, εκηόρ ηυν ανηικειμένυν για ηςθλούρ όπος ηο όπιο 
αςξάνεηαι ζηα 7 κιλά, ηα ανηικείμενα ηιμολογούνηαι υρ δέμαηα. 

ΕΩΝΖ 1: Xώπερ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ και Νοπβηγία, Δλβεηία, Ηζλανδία, Ανδόπα, Άγιορ Μαπίνορ, Βαηικανό, Λισηενζηάιν 
και Μονακό 

ΕΩΝΖ 2: Λοιπέρ Χώπερ Δςπώπηρ και Χώπερ ςπόλοιπος Κόζμος 

εκαληηθέο ζεκεηψζεηο γηα ηα Σαρπδξνκηθά Αληηθείκελα Δπηζηνιηθνχ Σαρπδξνκείνπ Δμσηεξηθνχ Β' Πξνηεξαηφηεηαο 

7.1. Οη Εψλεο θαηάηαμεο ησλ ρσξψλ θαίλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 11. 

7.2. Πξφθεηηαη γηα φια ηα ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα, αλεμαξηήησο πεξηερνκέλνπ ή ηξφπνπ γξαθήο ηνπ θεηκέλνπ ηνπο, 
φπσο επηζηνιέο, επρεηήξηεο θάξηεο, ηηκνιφγηα, ινγαξηαζκνί, έληππα, κηθξνδέκαηα, ηαρπδξνκηθά δειηάξηα, αληηθείκελα γηα 
ηπθινχο ή άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο, εηδηθνί ζάθνη ’’Μ’’ θιπ. 

7.3. Αληηθείκελν γηα ηπθινχο ή γηα άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο είλαη θάζε αληηθείκελν πνπ απνζηέιιεηαη απφ 
ηα ππφ αλαθνξά πξφζσπα ή απφ αλαγλσξηζκέλνπο Οξγαληζκνχο/Ηδξχκαηα/πιιφγνπο ηνπο ζε έλα αλαγλσξηζκέλν 
Οξγαληζκφ/Ίδξπκα/χιινγν ηνπ εμσηεξηθνχ γηα ηπθινχο ή γηα άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο. Οη ζρεηηθνί φξνη 
θαη πξνυπνζέζεηο θαζνξίδνληαη θάζε θνξά απφ ην Γηεπζπληή, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξφλνηεο ηεο Παγθφζκηαο 
Σαρπδξνκηθήο Έλσζεο. 

7.4. Οη εηδηθνί ζάθνη ―Μ‖, δχλαληαη λα πεξηέρνπλ εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, βηβιία θαη παξφκνην έληππν πιηθφ γηα ηνλ ίδην 
παξαιήπηε. Οη ζάθνη ―Μ‖ κπνξνχλ λα απνζηέιινληαη είηε σο πζηεκέλνη ή Καηεπείγνληεο ή ζε ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν 
επηινγψλ, κε ηελ θαηαβνιή ηνπ αλαινγνχληνο ηέινπο.  

7.5. ε πεξηπηψζεηο πειαηψλ πνπ θαηαζέηνπλ κεγάιν αξηζκφ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ παξαρσξνχληαη νη αθφινπζεο 
εθπηψζεηο κεληαίνπ θχθινπ εξγαζηψλ: 

Πιεξσζέληα κεληαία ηαρπδξνκηθά ηέιε γηα ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα Α’ θαη Β’ Πξνηεξαηφηεηαο: 

i. Πιεξσζέληα  κεληαία ηαρπδξνκηθά ηέιε: 1.000 € - 5.000 €……… Έθπησζε 5% 

ii. Πιεξσζέληα κεληαία ηαρπδξνκηθά ηέιε: Άλσ ησλ 5.000 €……….. Έθπησζε 10%                     
 

1333



 
Οη εθπηψζεηο ππνινγίδνληαη επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηνπ κεληαίνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

επηπξφζζεησλ ηειψλ ησλ εηδηθψλ ππεξεζηψλ.  

εκεηψζεηο: (α) ηνλ κεληαίν θχθιν εξγαζηψλ δελ πεξηιακβάλνληαη ηα ηέιε εηδηθψλ ζάθσλ Μ.  

(β) Γηα ππνινγηζκφ ησλ πιεξσζέλησλ κεληαίσλ ηαρπδξνκηθψλ ηειψλ, σο κήλαο ππνινγίδεηαη ε πξψηε εκέξα ηνπ 

επφκελνπ κήλα απφ ην κήλα παξαρψξεζεο έγθξηζεο απφ ην Γηεπζπληή γηα έληαμε ζην ζχζηεκα Πνζνζηηαίαο Έθπησζεο 

Κχθινπ Δξγαζηψλ, Σαρπδξνκηθψλ Αληηθεηκέλσλ Α’ θαη Β’ Πξνηεξαηφηεηαο. 

Ννείηαη φηη ν Γηεπζπληήο δχλαηαη θαηά θαηξνχο, κε εγθχθιηεο νδεγίεο ηνπ, λα ηξνπνπνηεί ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηδίσο ησλ Απνθάζεσλ ηνπ (ΔΡΖΔΣ) πεξί 

θαηψηαηνπ θαη αλψηαηνπ νξίνπ ηηκψλ. 

7.6. ε πεξηπηψζεηο ηαθηηθψλ πειαηψλ θαη πειαηψλ πνπ θαηαζέηνπλ κεγάιν φγθν ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ, ηα ηέιε 
κπνξνχλ λα θαηαβάιινληαη κέρξη ην ηέινο ηνπ επφκελνπ κήλα πνπ αθνινπζεί ην κήλα εληφο ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε 
θαηάζεζε ησλ αληηθεηκέλσλ, χζηεξα απφ εηδηθή άδεηα πνπ παξαρσξεί ν Γηεπζπληήο. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ν 
ρξφλνο θαηαβνιήο ησλ ηειψλ, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Γηεπζπληή , κπνξεί λα επεθηαζεί κέρξη θαη πεξίνδν ηξηψλ κελψλ 
απφ ην ηέινο ηνπ κήλα θαηάζεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ. 

7.7. ε ν,ηη αθνξά ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα πνπ θαηαηίζεληαη νκαδηθά, ζα ηζρχνπλ νη εθάζηνηε ξπζκίζεηο ηεο Παγθφζκηαο 
Σαρπδξνκηθήο Έλσζεο θαη άιισλ Γηεζλψλ Σαρπδξνκηθψλ Οξγαληζκψλ, νη νπνίεο είλαη ππνρξεσηηθέο γηα ην Σκήκα, 
φπσο απηέο ηξνπνπνηνχληαη/αληηθαζίζηαληαη θαηά θαηξνχο. 

7.8. Οη ππφινηπνη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο θαηάζεζεο, απνδνρήο, δηαρείξηζεο, απνδεκηψζεσλ, επίδνζεο ησλ 
ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ, είζπξαμεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ηαρπδξνκηθψλ ηειψλ θαζψο θαη άιισλ ζπλαθψλ ζεκάησλ, 
θαζνξίδνληαη θαηά θαηξνχο, αλάινγα, απφ ην Γηεπζπληή κε εγθχθιηεο νδεγίεο, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο ζρεηηθήο 
λνκνζεζίαο θαη ηδίσο ησλ αξρψλ ηεο αλαινγηθφηεηαο, δηαθάλεηαο θαη απνθπγήο δηαθξίζεσλ κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ πνπ 
ηεινχλ ππφ ίδηεο ή παξφκνηεο ζπλζήθεο 
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8.  ΣΔΛΖ ΔΗΓΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΧΝ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ 
 (ΔΠΗΣΟΛΗΚΟΤ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟΤ) ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΧ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ  

 
 

ΔΗΓΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΠΗΣΟΛΗΚΟΤ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟΤ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ (Σέιε ζε €) 

πζηεκέλν αληηθείκελν (πιένλ ησλ ζπλήζσλ ηειψλ) 1,88 

πζηεκέλνο εηδηθφο ζάθνο ―M‖ (πιένλ ησλ ζπλήζσλ ηειψλ) 9,00 

 
Αζθαιηζκέλν Αληηθείκελν/Γεισκέλεο Αμίαο (Γ.Α.) 
(πιένλ ησλ ζπλήζσλ ηειψλ) 
- Αλψηαην φξην πνζνχ  Γ.Α.  4.000 € 
- Καηψηαην ξην πνζνχ Γ.Α. 30 € 
 
ημειώζειρ:  

i. H κάθε σώπα πποοπιζμού διαηηπεί διαθοπεηικό όπιο, ηο οποίο 
αναθευπείηαι καηά καιπούρ, ζύμθυνα με ζσεηικό καηάλογο πος είναι 
διαθέζιμορ ζηα καηά ηόποςρ Σασςδπομικά Γπαθεία. 

ii. Οι Eιδικοί ζάκοι“M” δεν γίνονηαι δεκηοί υρ αζθαλιζμένοι. 

 

 Πάγιο                           4,00 
 Αναλογικό επί ηηρ Γ.Α.   0,5% 

 
εκαληηθέο ζεκεηψζεηο γηα ηα Σαρπδξνκηθά Σέιε Δηδηθψλ Τπεξεζηψλ Σαρπδξνκηθψλ Αληηθεηκέλσλ Δπηζηνιηθνχ 
Σαρπδξνκείνπ Δμσηεξηθνχ 
 
8.1. Πξφθεηηαη γηα φια ηα ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα, αλεμαξηήησο πεξηερνκέλνπ ή ηξφπνπ γξαθήο ηνπ θεηκέλνπ ηνπο, 
φπσο επηζηνιέο, επρεηήξηεο θάξηεο, ηηκνιφγηα, ινγαξηαζκνί, έληππα, κηθξνδέκαηα, ηαρπδξνκηθά δειηάξηα, εηδηθνί ζάθνη 
―Μ‖ θιπ. Οη εηδηθνί ζάθνη δελ γίλνληαη δεθηνί σο Αζθαιηζκέλα αληηθείκελα. 

8.2. Ζ θαηάζεζε ησλ πζηεκέλσλ θαη Αζθαιηζκέλσλ Σαρπδξνκηθψλ Αληηθεηκέλσλ, γίλεηαη κφλν ζηα Σαρπδξνκηθά 
Γξαθεία θαη Σαρπδξνκηθά Πξαθηνξεία. Αληηθείκελα πνπ είλαη  απεξηθάιππηα γίλνληαη δεθηά, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο 
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πξνυπνζέζεηο ησλ Σαρπδξνκηθψλ Γειηαξίσλ (ζρήκα, δηαζηάζεηο, αλζεθηηθφηεηα) ή φπσο απνθαζίδεηαη θαηά θαηξνχο 
απφ ην Γηεπζπληή.  
 
8.3. Οη ππφινηπνη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο θαηάζεζεο, απνδνρήο, δηαρείξηζεο, απνδεκηψζεσλ, επίδνζεο ησλ 
πζηεκέλσλ θαη Αζθαιηζκέλσλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ, είζπξαμεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ηαρπδξνκηθψλ ηειψλ  
θαζψο θαη άιισλ ζπλαθψλ ζεκάησλ, θαζνξίδνληαη θαηά θαηξνχο, αλάινγα, απφ ην Γηεπζπληή, κε εγθχθιηεο νδεγίεο, 
ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηδίσο ησλ αξρψλ ηεο αλαινγηθφηεηαο, δηαθάλεηαο θαη απνθπγήο 
δηαθξίζεσλ κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ πνπ ηεινχλ ππφ ίδηεο ή παξφκνηεο ζπλζήθεο.  
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9. ΣΔΛΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΔΜΑΣΧΝ  ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ 
 

***Σα πιο πάνυ ηασςδπομικά ηέλη πεπιλαμβάνοςν και ηο ηέλορ πποζθςγοζήμος ύτοςρ 0,02 Δςπώ για κάθε ηασςδπομικό 
δέμα*** 

 
ΕΩΝΖ 1: Xώπερ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ και Νοπβηγία, Δλβεηία, Ηζλανδία, Ανδόπα, Άγιορ Μαπίνορ, Βαηικανό, Λισηενζηάιν 
και Μονακό 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΔΜΑΣΧΝ  ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ (Σέιε ζε €) 

 Α΄ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ Β΄ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

Βάξνο κέρξη 
(ζε θηιά) 

ΕΧΝΖ 1 ΕΧΝΖ 2 EPG* ΕΧΝΖ 1 ΕΧΝΖ 2 

1 17,50 19,00 17,50 16,50 17,50 

2 21,00 22,50 21,00 20,00 21,00 

3 24,00 26,00 24,00 23,00 25,00 

4 27,00 30,00 27,00 26,00 29,00 

5 30,00 35,00 30,00 29,00 33,00 

1 kg ή κέξνο 
απηνχ 

4,00 6,00 4,00 3,00 4,50 

6 34,00 41,00 34,00 32,00 37,50 

7 38,00 47,00 38,00 35,00 42,00 

8 42,00 53,00 42,00 38,00 46,50 

9 46,00 59,00 46,00 41,00 51,00 

10 50,00 65,00 50,00 44,00 55,50 

11 54,00 71,00 54,00 47,00 60,00 

12 58,00 77,00 58,00 50,00 64,50 

13 62,00 83,00 62,00 53,00 69,00 

14 66,00 89,00 66,00 56,00 73,50 

15 70,00 95,00 70,00 59,00 78,00 

16 74,00 101,00 74,00 62,00 82,50 

17 78,00 107,00 78,00 65,00 87,00 

18 82,00 113,00 82,00 68,00 91,50 

19 86,00 119,00 86,00 71,00 96,00 

20 90,00 125,00 90,00 74,00 100,50 

1 kg ή κέξνο 
απηνχ 

6,00 8,00 6,00 5,00 7,00 

21 96,00 133,00 96,00 79,00 107,50 

22 102,00 141,00 102,00 84,00 114,50 

23 108,00 149,00 108,00 89,00 121,50 

24 114,00 157,00 114,00 94,00 128,50 

25 120,00 165,00 120,00 99,00 135,50 

26 126,00 173,00 126,00 104,00 142,50 

27 132,00 181,00 132,00 109,00 149,50 

28 138,00 189,00 138,00 114,00 156,50 

29 144,00 197,00 144,00 119,00 163,50 

30 150,00 205,00 150,00 124,00 170,50 
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ΕΩΝΖ 2: Λοιπέρ Χώπερ Δςπώπηρ και Χώπερ ςπόλοιπος Κόζμος 
 
* Χώπερ  EPG (Γέμαηα καθοπιζμένηρ ημεπομηνίαρ επίδοζηρ) 
Αςζηπία, Βέλγιο, Γαλλία, Γεπμανία, Γανία, Δλβεηία, Δλλάδα, Δζθονία, Ηπλανδία, Ηζλανδία, Ηζπανία, Ηηαλία, Κποαηία, 

Λεηονία, Λιθοςανία, Λοςξεμβούπγο, Μάληα, Μεγάλη Βπεηανία, Νοπβηγία, Ολλανδία, Οςγγαπία, Πολυνία, Ποπηογαλία, 

Ροςμανία, λοβακία, λοβενία, οςηδία, Σζεσία, Φιλανδία. 

εκαληηθέο ζεκεηψζεηο γηα ηα Σαρπδξνκηθά Σέιε Τπεξεζίαο Γεκάησλ Δμσηεξηθνχ  
 
9.1. Οη Εψλεο θαηάηαμεο ησλ ρσξψλ θαίλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 11. 
 
9.2. Ζ θαηάζεζε ησλ Σαρπδξνκηθψλ Γεκάησλ εμσηεξηθνχ, γίλεηαη κφλν ζηα Σαρπδξνκηθά Γξαθεία θαη ζε επηιεγκέλα 
Σαρπδξνκηθά Πξαθηνξεία, ή άιισο πσο, φπσο απνθαζίδεηαη θαηά θαηξνχο απφ ην Γηεπζπληή.  

9.3. Γέκαηα εμσηεξηθνχ Α’ Πξνηεξαηφηεηαο είλαη ηα δέκαηα ηα νπνία δηαβηβάδνληαη αεξνπνξηθψο θαη δηαρεηξίδνληαη θαηά 
πξνηεξαηφηεηα ηφζν ζηε ρψξα θαηάζεζεο φζν θαη ζηε ρψξα πξννξηζκνχ, αλάινγα θαη κε ηηο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο 
ηεο ρψξαο πξννξηζκνχ. 
 
 9.4. Γέκαηα Β’ Πξνηεξαηφηεηαο είλαη ηα δέκαηα ηα νπνία δηαβηβάδνληαη αεξνπνξηθψο αιιά κε κηθξφηεξε πξνηεξαηφηεηα 
ηφζν ζηε ρψξα θαηάζεζεο φζν θαη ζηε ρψξα πξννξηζκνχ, αλάινγα θαη κε ηηο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο θάζε ρψξαο 
πξννξηζκνχ.  
 
9.5. Ζ επίδνζε ησλ δεκάησλ εμσηεξηθνχ Α’ θαη Β’ Πξνηεξαηφηεηαο ζηε ρψξα πξννξηζκνχ πξαγκαηνπνηείηαη είηε θαη’ 

νίθνλ ή απφ Σαρπδξνκηθά Γξαθεία ή άιισο πσο θαη ην αλψηαην βάξνο θαζνξίδεηαη απφ ηε ρψξα πξννξηζκνχ. Τπάξρεη ε 

δπλαηφηεηα Ηρλειάηεζεο θαη αλαδήηεζεο ηνπ δέκαηνο κέζσ εηδηθνχ αξηζκνχ ξαβδσηνχ θψδηθα.  

9.6. Σα δέκαηα εμσηεξηθνχ EPG είλαη δέκαηα θαζνξηζκέλεο εκεξνκελίαο επίδνζεο, πνπ επηδίδνληαη θαηά θαλφλα ζηε 

δηεχζπλζε ηνπ παξαιήπηε (θαη’ νίθνλ), εθηφο εάλ ν ίδηνο δελ είλαη δηαζέζηκνο ή επηιέμεη άιιν ηξφπν παξάδνζεο. 

Ηρλειαηνχληαη ειεθηξνληθά ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαρείξηζήο ηνπο θαη κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ κέζσ εηδηθνχ αξηζκνχ 

ξαβδσηνχ θψδηθα πνπ θέξνπλ, δίλνληαο έηζη ζηνλ πειάηε ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξσζεί, αλ απαηηεζεί γηα ηελ πνξεία 

δηαρείξηζεο θαη επίδνζεο ηνπ δέκαηνο. 

9.7. Σα δέκαηα EPG δελ κπνξνχλ λα απνζηαινχλ σο αζθαιηζκέλα, επί αληηθαηαβνιή, κε εχζξαπζην πεξηερφκελν θαη κε 

κεγάιεο δηαζηάζεηο (νγθψδε). ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ηα Γέκαηα ζηέιλνληαη Α΄ Πξνηεξαηφηεηαο ή Β΄ Πξνηεξαηφηεηαο 

(S.A.L.) αλάινγα κε ηελ επηινγή ηνπ απνζηνιέα. 

9.8. ε πεξηπηψζεηο ηαθηηθψλ πειαηψλ θαη πειαηψλ πνπ θαηαζέηνπλ κεγάιν αξηζκφ Σαρπδξνκηθψλ Γεκάησλ, ηα ηέιε 
κπνξνχλ λα θαηαβάιινληαη κέρξη ην ηέινο ηνπ επφκελνπ κήλα πνπ αθνινπζεί ην κήλα εληφο ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε 
θαηάζεζε ησλ αληηθεηκέλσλ, χζηεξα απφ εηδηθή άδεηα πνπ παξαρσξεί ν Γηεπζπληήο. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ν 
ρξφλνο θαηαβνιήο ησλ ηειψλ, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Γηεπζπληή, κπνξεί λα επεθηαζεί κέρξη θαη πεξίνδν ηξηψλ κελψλ απφ 
ην ηέινο ηνπ κήλα θαηάζεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ. 

Ννείηαη φηη ν Γηεπζπληήο δχλαηαη θαηά θαηξνχο, κε εγθχθιηεο νδεγίεο ηνπ, λα παξαρσξεί ζρεηηθέο εθπηψζεηο είηε επί ηνπ 
αξηζκνχ ησλ θαηαηηζέκελσλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ ή επί ησλ πιεξσζέλησλ ηαρπδξνκηθψλ ηειψλ ή ζε ζπλδπαζκφ, 
ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηδίσο ησλ Απνθάζεσλ ηνπ ΔΡΖΔΣ πεξί θαηψηαηνπ θαη 
αλψηαηνπ νξίνπ ηηκψλ. 

9.9. Οη ππφινηπνη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο θαηάζεζεο, απνδνρήο, δηαρείξηζεο, απνδεκηψζεσλ, επίδνζεο ησλ 
Σαρπδξνκηθψλ Γεκάησλ, είζπξαμεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ηαρπδξνκηθψλ ηειψλ θαζψο θαη άιισλ ζπλαθψλ ζεκάησλ, 
θαζνξίδνληαη θαηά θαηξνχο, αλάινγα, απφ ην Γηεπζπληή, κε εγθχθιηεο νδεγίεο, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο ζρεηηθήο 
λνκνζεζίαο  αιιά θαη ηπρφλ άιισλ δηεζλψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Σκήκαηνο θαζψο θαη ησλ αξρψλ ηεο αλαινγηθφηεηαο, 
δηαθάλεηαο θαη απνθπγήο δηαθξίζεσλ κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ πνπ ηεινχλ ππφ ίδηεο ή παξφκνηεο ζπλζήθεο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 10 

10.ΣΔΛΖ ΔΗΓΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΧΝ ΓΔΜΑΣΧΝ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΧ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ  
 

ΔΗΓΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΧΝ ΓΔΜΑΣΧΝ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ (Σέιε ζε €) 

 
Αζθαιηζκέλν Αληηθείκελν/Γεισκέλεο Αμίαο (Γ.Α.) 
(πιένλ ησλ ζπλήζσλ ηειψλ) 
- Αλψηαην φξην πνζνχ  Γ.Α.  4.000 € 
- Καηψηαην ξην πνζνχ Γ.Α. 30 € 
 
ημειώζειρ:  

i. H κάθε σώπα πποοπιζμού διαηηπεί διαθοπεηικό όπιο, ηο οποίο 
αναθευπείηαι καηά καιπούρ, ζύμθυνα με ζσεηικό καηάλογο πος είναι 
διαθέζιμορ ζηα καηά ηόποςρ Σασςδπομικά Γπαθεία. 

ii. Σα δέμαηα EPG δεν μποπούν να αποζηαλούν υρ Αζθαλιζμένα. 

 

 Πάγιο                           4,00 
 Αναλογικό επί ηηρ Γ.Α.   0,5% 

 

ΠΗΝΑΚΑ 11 

11. Εψλεο Σαρπδξνκηθψλ Σειψλ 

ΕΧΝΔ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΧΝ ΣΔΛΧΝ 

A/A ΠΡΟΟΡΗΜΟ ΕΧΝΖ 

1 ΑΓ ΠΔΣΡΟ & ΜΗΓΚΔΛΟΝ 2 

2 ΑΓ ΥΡΗΣΟΦΟΡΟ 2 

3 ΑΓΗΑ ΔΛΔΝΖ 2 

4 ΑΓΗΑ ΛΟΤΚΗΑ 2 

5 ΑΓΗΟ ΒΗΚΔΝΣΗΟ 2 

6 ΑΓΗΟ ΓΟΜΗΝΗΚΟ 2 

7 ΑΓΗΟ ΜΑΡΗΝΟ 1 

8 ΑΝΓΚΟΛΑ 2 

9 ΑΝΓΚΟΤΗΛΑ 2 

10 ΑΕΔΡΜΠΑΗΣΕΑΝ 2 

11 ΑΕΟΡΔ 2 

12 ΑΗΓΤΠΣΟ 2 

13 ΑΗΘΗΟΠΗΑ 2 

14 ΑΗΣΖ 2 

15 ΑΚΣΖ ΔΛΔΦΑΝΣΟΣΟΤ 2 

16 ΑΛΒΑΝΗΑ 2 

17 ΑΛΓΔΡΗΑ 2 

18 ΑΝΣΗΓΚΟΤΑ & ΜΠΑΡΜΠΟΤΝΣΑ 2 

19 ΑΝΣΗΛΛΔ ΟΛΛΑΝΓΗΚΔ 2 

20 ΑΝΓΟΡΑ 1 

21 ΑΡΓΔΝΣΗΝΖ 2 

22 ΑΡΜΔΝΗΑ 2 

23 ΑΡΟΤΜΠΑ 2 

24 ΑΔΝΗΟΝ 2 

25 ΑΤΣΡΑΛΗΑ 2 

26 ΑΤΣΡΗΑ 1 

27 ΑΦΓΑΝΗΣΑΝ 2 

28 ΒΑΛΗ&ΦΟΤΣΟΤΝΑ 2 
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ΕΧΝΔ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΧΝ ΣΔΛΧΝ 

A/A ΠΡΟΟΡΗΜΟ ΕΧΝΖ 

29 ΒΑΝΟΤΑΣΟΤ 2 

30 ΒΑΣΗΚΑΝΟ 1 

31 ΒΔΛΓΗΟ 1 

32 ΒΔΝΔΕΟΤΔΛΑ 2 

33 ΒΔΡΜΟΤΓΔ 2 

34 ΒΗΔΣΝΑΜ 2 

35 ΒΟΛΗΒΗΑ 2 

36 ΒΟΝΗΑ-ΔΡΕΔΓΟΒΗΝΖ 2 

37 ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ 1 

38 ΒΡΑΕΗΛΗΑ 2 

39 ΓΑΛ.ΠΟΛΤΝΖΗΑ 2 

40 ΓΑΛΛΗΑ 1 

41 ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΟΤΗΑΝΑ 2 

42 ΓΔΡΜΑΝΗΑ 1 

43 ΓΔΧΡΓΗΑ 2 

44 ΓΗΒΡΑΛΣΑΡ 2 

45 ΓΚΑΜΠΗΑ 2 

46 ΓΚΑΜΠΟΝ 2 

47 ΓΚΑΝΑ 2 

48 ΓΟΤΑΓΔΛΟΤΠΖ 2 

49 ΓΟΤΑΣΔΜΑΛΑ 2 

50 ΓΟΤΗΑΝΑ 2 

51 ΓΟΤΗΝΔΑ 2 

52 ΓΟΤΗΝΔΑ ΗΖΜΔΡΗΝΖ 2 

53 ΓΟΤΗΝΔΑ ΜΠΗΑΟΤ 2 

54 ΓΡΔΝΑΓΑ 2 

55 ΓΡΟΗΛΑΝΓΗΑ 2 

56 ΓΑΝΗΑ 1 

57 ΓΟΜΗΝΗΚΑΝΗΚΖ  ΓΖΜ. 2 

58 ΔΛ ΑΛΒΑΓΟΡ 2 

59 ΔΛΛΑΓΑ 1 

60 ΔΛΒΔΣΗΑ 1 

61 ΔΡΤΘΡΑΗΑ 2 

62 ΔΘΟΝΗΑ 1 

63 ΕΑΜΠΗΑ 2 

64 ΕΗΜΠΑΜΠΟΤΔ 2 

65 ΖΝ. ΠΟΛΗΣΔΗΔ ΑΜΔΡ. 2 

66 ΖΝ. ΑΡΑΒΗΚΑ ΔΜΗΡΑΣΑ 2 

67 ΗΑΠΧΝΗΑ 2 

68 ΗΝΓΗΑ 2 

69 ΗΝΓΟΝΖΗΑ 2 

70 ΗΟΡΓΑΝΗΑ 2 

71 ΗΡΑΚ 2 

72 ΗΡΑΝ 2 

73 ΗΡΛΑΝΓΗΑ 1 

74 ΗΖΜΔΡΗΝΟ 2 

75 ΗΛΑΝΓΗΑ 1 

76 ΗΠΑΝΗΑ 1 

77 ΗΡΑΖΛ 2 

78 ΗΣΑΛΗΑ 1 

79 ΚΑΕΑΚΣΑΝ 2 

80 ΚΑΜΔΡΟΤΝ 2 

81 ΚΑΜΠΟΣΕΖ 2 

82 ΚΑΝΑΓΑ 2 

83 ΚΑΣΑΡ 2 
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ΕΧΝΔ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΧΝ ΣΔΛΧΝ 

A/A ΠΡΟΟΡΗΜΟ ΕΧΝΖ 

84 ΚΑΤΜΑΝ 2 

85 ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΦΡΗΚΖ 2 

86 ΚΔΝΤΑ 2 

87 ΚΗΝΑ 2 

88 ΚΗΡΓΗΕΗΣΑΝ 2 

89 ΚΗΡΗΜΠΑΣΗ 2 

90 ΚΟΓΚΟ (ΜΠΡΑΕΑΒΗΛ) 2 

91 ΚΟΓΚΟ (ΚΗΝΑΑ) 2 

92 ΚΟΛΟΜΒΗΑ 2 

93 ΚΟΜΟΡΔ 2 

94 ΚΟΡΔΑ ΒΟΡΔΗΑ 2 

95 ΚΟΡΔΑ NOTIA 2 

96 ΚΟΤΦΟΠΔΓΗΟ 2 

97 ΚΟΣΑ ΡΗΚΑ 2 

98 ΚΟΤΒΑ 2 

99 ΚΟΤΒΔΗΣ 2 

100 ΚΡΟΑΣΗΑ 1 

101 ΛΑΟ 2 

102 ΛΔΟΣΟ 2 

103 ΛΔΣΣΟΝΗΑ 1 

104 ΛΔΤΚΟΡΧΗΑ 2 

105 ΛΗΒΑΝΟ 2 

106 ΛΗΒΔΡΗΑ 2 

107 ΛΗΒΤΖ 2 

108 ΛΗΘΟΤΑΝΗΑ 1 

109 ΛΗΥΣΔΝΣΑΗΝ 1 

110 ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ 1 

111 ΜΑΓΑΓΑΚΑΡΖ 2 

112 ΜΑΚΑΟ 2 

113 ΜΑΛΑΗΗΑ 2 

114 ΜΑΛΑΟΤΗ 2 

115 ΜΑΛΓΗΒΔ 2 

116 ΜΑΛΗ 2 

117 ΜΑΛΣΑ 1 

118 ΜΑΡΟΚΟ 2 

119 ΜΑΡΣΗΝΗΚH 2 

120 ΜΑΤΡΗΚΗΟ 2 

121 ΜΑΤΡΗΣΑΝΗΑ 2 

122 ΜΑΤΡΟΒΟΤΝΗΟ 2 

123 ΜΔΓΑΛΖ ΒΡΔΣΑΝΗΑ 1 

124 ΜΔΞΗΚΟ 2 

125 ΜΟΓΓΟΛΗΑ 2 

126 ΜΟΕΑΜΒΗΚΖ 2 

127 ΜΟΛΓΑΒΗΑ 2 

128 ΜΟΝΑΚΟ 1 

129 ΜΟΝΔΡΑ 2 

130 ΜΠΑΓΚΛΑΝΣΔ 2 

131 ΜΠΑΡΜΠΑΝΣΟ 2 

132 ΜΠΑΥΑΜΔ 2 

133 ΜΠΑΥΡΔΗΝ 2 

134 ΜΠΔΛΗΕ 2 

135 ΜΠΔΝΗΝ 2 

136 ΜΠΟΤΡΓΚΗΝΑ ΦΑΟ 2 

137 ΜΠΟΤΡΟΤΝΣΗ 2 

138 ΜΠΟΤΣΑΝ 2 
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ΕΧΝΔ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΧΝ ΣΔΛΧΝ 

A/A ΠΡΟΟΡΗΜΟ ΕΧΝΖ 

139 ΜΠΟΤΣΟΤΑΝΑ 2 

140 ΜΠΡΟΤΝΔΗ 2 

141 ΜΤΑΝΜΑΡ 2 

142 Ν. ΕΖΛΑΝΓΗΑ 2 

143 Ν. ΚΑΛΖΓΟΝΗΑ 2 

144 ΝΑΜΗΜΒΗΑ 2 

145 ΝΑΟΤΡΟΤ 2 

146 ΝΔΠΑΛ 2 

147 ΝΗΓΖΡΑ 2 

148 ΝΗΓΖΡΗΑ 2 

149 ΝΗΚΑΡΑΓΟΤΑ 2 

150 ΝΟΡΒΖΓΗΑ 1 

151 ΝΟΣΗΟ ΑΦΡΗΚΖ 2 

152 ΟΛΛΑΝΓΗΑ 1 

153 ΟΜΑΝ 2 

154 ΟΝΓΟΤΡΑ 2 

155 ΟΤΓΓΑΡΗΑ 1 

156 ΟΤΓΚΑΝΣΑ 2 

157 ΟΤΕΜΠΔΚΗΣΑΝ 2 

158 ΟΤΚΡΑΝΗΑ 2 

159 ΟΤΡΟΤΓΟΤΑΖ 2 

160 Π.Γ.Γ.Μ 2 

161 ΠΑΚΗΣΑΝ 2 

162 ΠΑΝΑΜΑ 2 

163 ΠΑΠΟΤΑ ΚΑΗ Ν. ΓΟΤΗΝΔΑ 2 

164 ΠΑΡΑΓΟΤΑΖ 2 

165 ΠΑΡΘΔΝΟΗ ΝΖΟΗ 2 

166 ΠΔΡΟΤ 2 

167 ΠΗΣΚΔΡΝ 2 

168 ΠΟΛΧΝΗΑ 1 

169 ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ 1 

170 ΠΡΑΗΝΟ ΑΚΡΧΣΖΡΗ 2 

171 ΡΔΟΤΝΗΟΝ 2 

172 ΡΟΤΑΝΣΑ 2 

173 ΡΟΤΜΑΝΗΑ 1 

174 ΡΧΗΑ 2 

175 ΑΜΟΑ 2 

176 ΑΟ ΣΟΜΔ 2 

177 ΑΟΤΓΗΚΖ ΑΡΑΒΗΑ 2 

178 ΔΝΔΓΑΛΖ 2 

179 ΔΡΒΗΑ 2 

180 ΔΤΥΔΛΛΔ 2 

181 ΗΓΚΑΠΟΤΡΖ 2 

182 ΗΔΡΑ ΛΔΟΝΔ 2 

183 ΛΟΒΑΚΗΑ 1 

184 ΛΟΒΔΝΗΑ 1 

185 ΟΛΟΜΧΝΣΑ ΝΖΟΗ 2 

186 ΟΜΑΛΗΑ 2 

187 ΟΤΑΕΗΛΑΝΓΖ 2 

188 ΟΤΓΑΝ 2 

189 ΟΤΖΓΗΑ 1 

190 ΟΤΡΗΝΑΜ 2 

191 ΡΗ ΛΑΝΚΑ 2 

192 ΤΡΗΑ 2 

193 ΣΑΗΒΑΝ 2 
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ΕΧΝΔ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΧΝ ΣΔΛΧΝ 

A/A ΠΡΟΟΡΗΜΟ ΕΧΝΖ 

194 ΣΑΝΕΑΝΗΑ 2 

195 ΣΑΣΕΗΚΗΣΑΝ 2 

196 ΣΑΤΛΑΝΓΖ 2 

197 ΣΕΑΜΑΗΚΑ 2 

198 ΣΕΗΜΠΟΤΣΗ 2 

199 ΣΟΓΚΑ 2 

200 ΣΟΓΚΟ 2 

201 ΣΟΤΒΑΛΟΤ 2 

202 ΣΟΤΡΚ & ΚΑΗΚΟ 2 

203 ΣΟΤΡΚΗΑ 2 

204 ΣΟΤΡΚΜΔΝΗΣΑΝ 2 

205 ΣΡΗΝΗΣΑΝΣ 2 

206 ΣΡΗΣΑΝ ΝΣΑ ΚΟΤΝΥΑ 2 

207 ΣΑΝΣ 2 

208 ΣΔΥΗΑ 1 

209 ΣΤΝΖΗΑ 2 

210 ΤΔΜΔΝΖ 2 

211 ΦΔΡΟΔ ΝΖΟΗ 2 

212 ΦΗΛΗΠΠΗΝΔ 2 

213 ΦΗΝΛΑΝΓΗΑ 1 

214 ΦΗΣΕΗ 2 

215 ΦΧΚΛΑΝΣ 2 

216 ΥΗΛΖ 2 

217 ΥΟΝΓΚ-ΚΟΝΓΚ 2 

 
ημείυζη: Νοείηαι όηι ο Γιεςθςνηήρ καηά καιπούρ, με εγκύκλιερ οδηγίερ ηος, δύναηαι να αναθευπεί ηιρ Εώνερ 
Σασςδπομικών Σελών και ηην καηάηαξη ηυν συπών για ζκοπούρ ηιμολόγηζηρ. 
 

ΠΗΝΑΚΑ 12 

ΣΔΛΖ ΔΗΓΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

(Δθαπμόζιμα ζηα ηασςδπομικά ανηικείμενα, αεποποπικά και επιθανείαρ, πεπιλαμβανομένυν δεμάηυν εζυηεπικού και 
εξυηεπικού, ανάλογα με ηην πεπίπηυζη) 

 

12.1   ΣΔΛΟ ΔΠΗΓΟΖ ΤΣΖΜΔΝΟΤ Ζ ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΟΝ ΗΓΗΟ ΣΟΝ  
          ΠΑΡΑΛΖΠΣΖ: € 

 Γηα θάζε αληηθείκελν …………………………………………………………………….......................... 0,85 

  

12.2 ΣΔΛΟ ΓΗΑ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΤΣΖΜΔΝΟΤ Ζ ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΤ  

 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ, ΓΔΜΑΣΟ Ζ ΠΛΖΡΧΜΖ ΥΡΖΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΑΓΖ:  

 Γηα θάζε απφδεημε ……………………………………………………………………….......................... 0,50 

  

12.3 ΣΔΛΟ ΓΗΑ ΑΗΣΖΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ:  

 Γηα θάζε αίηεζε …………………………………………………………………………........................... Αηειψο 
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12.4 ΠΑΓΗΟ ΣΔΛΟ ΓΗΑ ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΝΣΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ  

 4.5.1: Γηα θάζε αληηθείκελν (πεξηιακβαλνκέλσλ δεκάησλ) ………………………............................. 1,71 

 4.5.2: Γηα θάζε εηδηθφ ζάθν εληχπσλ ………………………………………………….......................... 3,42 

  

12.5 ΣΔΛΟ «ΠΟΣ ΡΔΣΑΝΣ»  

 Γηα θάζε αληηθείκελν ……………………………………………………………………. Αηειψο 

  

12.6    ΣΔΛΟ ΓΗΑ ΑΗΣΖΖ ΠΔΡΑΗΣΔΡΧ ΠΡΟΧΘΖΖ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ ΛΟΓΧ ΑΛΛΑΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ 
ΠΑΡΑΛΖΠΣΖ: 

 Γηα πεξίνδν κέρξη ηξεηο κήλεο ………………………………………………………….......................... 8,54 

  

 12.7   ΣΔΛΟ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΛΛΗΠΟΤ Ή ΑΝΔΠΑΡΚΟΤ ΠΡΟΠΛΖΡΧΜΖ ΤΝΖΘΧΝ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΧΝ    
           ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ 

       12.7.1  Κάζε αληηθείκελν εζσηεξηθνχ επηβαξχλεηαη κε ην δηπιάζην ηνπ ειιείπνληνο ηέινπο, λννπκέλνπ φηη ε  
                   επηβάξπλζε απηή δε ζα είλαη ιηγφηεξε ησλ €0,34. 

       12.7.2 Κάζε αληηθείκελν εζσηεξηθνχ κε πξννξηζκφ ην εμσηεξηθφ επηβαξχλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο  
                  δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο ηεο Παγθφζκηαο Σαρπδξνκηθήο Έλσζεο. 

       12.7.3 Κάζε αληηθείκελν εμσηεξηθνχ κε πξννξηζκφ ηελ Κχπξν επηβαξχλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο   
                  ηεο χκβαζεο ηεο Παγθφζκηαο Σαρπδξνκηθήο Έλσζεο λννπκέλνπ φηη ε επηβάξπλζε απηή δε ζα είλαη  
                  ιηγφηεξε ησλ €0,34. 
 

12.8   ΣΔΛΟ ΓΗΑ ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΑΠΑΝΣΖΖ ΔΠΗΣΟΛΗΚΟΤ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟΤ ΣΧΝ 
ΟΠΟΗΧΝ ΣΑ ΣΑΥΤΓΡ. ΣΔΛΖ ΚΑΣΑΒΑΛΛΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΗΔΗΟΤΥΟ ΣΖ ΣΗΓΜΖ ΣΖ ΔΠΗΓΟΖ 
(ΔΠΗΣΡΟΦΖ) ΣΟΤ Δ ΑΤΣΟΝ: 

 

 
€ 

          (Αλψηαην φξην βάξνπο 250 γξ.) 
 12.8.1 Αληηθείκελα Δζσηεξηθνχ: 

0,05 

   Γηα θάζε αληηθείκελν: 

   - Σν αλάινγν ηέινο πξνπιεξσκήο 

   - πξφζζεην ηέινο ………………………………………………………………....................... 

 12.8.2 Αληηθείκελα Δμσηεξηθνχ: 

0,05 

   Γηα θάζε αληηθείκελν πνπ επηζηξέθεηαη απφ  

   ην εμσηεξηθφ γηα παξάδνζε ζηελ Κχπξν: 

   - Σα ηέιε πνπ ζα ηζρχνπλ κε ηελ αληίζηνηρε ρψξα  

   - πξφζζεην ηέινο ………………………………………………………………....................... 

  
 
12.9    ΣΔΛΟ ΓΗΑ ΑΗΣΖΖ ΑΝΑΛΖΦΖ ΣΑΥ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ Ή ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΔΠΗΓΡΑΦΖ  

 
1,71 

   
 Γηα θάζε αίηεζε .................................................................................................................................... 
  
12.10 ΣΔΛΟ ΓΗΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΔΛΔΤΘΔΡΑ ΣΔΛΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ: 

1,71 
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 Γηα θάζε αληηθείκελν πνπ ηαρπδξνκείηαη ή παξαδίδεηαη ζηελ Κχπξν ................................................... 
  

12.11 ΣΔΛΟ ΓΗΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΔΠΗ ΑΝΣΗΚΑΣΑΒΟΛΖ (C.O.D)  

 Γηα θάζε αληηθείκελν: 
 

 - Πάγην ηέινο γηα ηαρπδξφκεζε  ……………………………………………………................................... 
0,85 

 - Πάγην ηέινο γηα παξάδνζε αληηθεηκέλσλ πνπ ζηέιλνληαη ζηελ Κχπξν απφ ην εμσηεξηθφ…..............  1,71 

 - Αλάινγν ηέινο πξνπιεξσκήο 
 

  

12.12 ΣΔΛΟ ΠΡΟΚΟΜΗΖ ΣΟ ΣΔΛΧΝΔΗΟ:   

 Γηα θάζε αληηθείκελν γηα ην νπνίν θαηαβάιινληαη δηθαηψκαηα ηεισλείνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη  
           ησλ εηδηθψλ ζάθσλ εληχπσλ …………………………........................................................................... 

 
3,42 

 
 

12.13 ΣΔΛΟ ΠΔΡΑΗΣΔΡΧ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΔΜΑΣΟ ΔΝΣΟ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ  

           Σα αληίζηνηρα ηέιε ηνπ ηηκνινγίνπ δεκάησλ εζσηεξηθνχ πνπ ηζρχνπλ απφ θαηξνχ ζε θαηξφ.  
     € 

 
12.14 ΣΔΛΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ ΥΧΡΗ ΓΗΔΤΘΤΝΖ  
             (ΔΝΣΤΠΧΝ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΜΟΝΟ) 
 
Σα αληηθείκελα απηά κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ εκπνξηθά δείγκαηα ή άιια κηθξά αληηθείκελα θαη έληππα. Γελ γίλνληαη 
δεθηά ηα έληππα ζξεζθεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, θαζψο επίζεο ηα έληππα πνπ πξνζβάιινπλ ηα ήζε θαη ηα έζηκα ηνπ 
ηφπνπ. 

 

(α ) Γηα παξάδνζε κέζσ Ηδησηηθψλ Σαρπδξνκηθψλ Θπξίδσλ θαη ησλ Θπξίδσλ ζπλαιιαγήο κε ην  
θνηλφ:      € 

   Γηα βάξνο κέρξη 50 γξ. ................................................................................................................. 0,03 

   Γηα βάξνο πάλσ απφ 50γξ. κέρξη 100 γξ. ................................................................................... 0,05 

   Γηα βάξνο πάλσ απφ 100 γξ. κέρξη 250 γξ. ................................................................................ 0,09 

                          Γηα βάξνο πάλσ απφ 250 γξ. κέρξη 500 γξ. ................................................................................  0,17 

                          Γηα βάξνο πάλσ απφ 500 γξ. κέρξη 1000 γξ. ...........................................................................  0,26 

(Ννείηαη φηη ηα αληηθείκελα απηά ζα έρνπλ ηέηνην ζρήκα θαη φγθν ψζηε λα κπνξνχλ λα 
δηαλεκεζνχλ κέζσ ησλ  Η.Σ. Θπξίδσλ ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο ή 
εμνπζηνδνηεκέλνπ Λεηηνπξγνχ). 

 

   (β) Γηα θαη’ νίθνλ παξάδνζε:   

   Γηα βάξνο κέρξη 50 γξ. ................................................................................................................. 0,04 

   Γηα βάξνο πάλσ απφ 50 γξ. κέρξη 100 γξ. .................................................................................. 0,09 

   Γηα βάξνο πάλσ απφ 100 γξ. κέρξη 250 γξ. .................................................................................  

(Ννείηαη φηη ηα αληηθείκελα απηά ζα έρνπλ ηέηνην ζρήκα θαη φγθν πνπ λα κπνξνχλ λα 
δηαλεκεζνχλ ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο ή εμνπζηνδνηεκέλνπ Λεηηνπξγνχ). 

 

   (γ) Γηα ζπλαπνζηειιφκελα έληππα :   

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη ηα έληππα εκπνξηθνχ δηαθεκηζηηθνχ ή πιεξνθνξηαθνχ 
πεξηερνκέλνπ πνπ ηαρπδξνκνχληαη απφ ηξίηνπο κέζα ζε ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα, νκαδηθψλ 
ζπλήζσο θαηαζέζεσλ, δηαθφξσλ νξγαληζκψλ ή άιισλ πξνζψπσλ. 

ηελ πεξίπησζε απηή ν απνζηνιέαο ηνπ θπξίσο αληηθεηκέλνπ ζα θαηαβάιιεη ηα ηαρπδξνκηθά 
ηέιε πνπ αλαινγνχλ ζην αληηθείκελν, αθνχ αθαηξεζεί ην βάξνο ησλ ζπλαπνζηειιφκελσλ εληχπσλ, 
φπσο απηά θαζνξίδνληαη θάζε θνξά ζην ηαρπδξνκηθφ ηηκνιφγην θαη πέξαλ απηψλ ζα θαηαβάιιεη ηα 
ηέιε πνπ θαίλνληαη πην θάησ γηα θάζε ζπλαπνζηειιφκελν έληππν.  

 
Σέινο θαηά αληηθείκελν: 

 

   Γηα βάξνο κέρξη 50 γξ. ................................................................................................................. 0,03 

   Γηα βάξνο πάλσ απφ 50 γξ. κέρξη 100 γξ. .................................................................................. 0,05 

ηελ πεξίπησζε ζπλαπνζηειιφκελσλ εληχπσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ απνζηνιέα ηνπ θπξίσο 
αληηθεηκέλνπ ην ηαρπδξνκηθφ ηέινο ζα ππνινγίδεηαη κφλν κε βάζε ην ζπλνιηθφ βάξνο ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ρσξίο πξφζζεηε ρξέσζε γην ην ζπλαπνζηειιφκελν έληππν. 
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Ννείηαη φηη γηα ηα αληηθείκελα (α)(β)θαη (γ) πην πάλσ ζα παξαρσξνχληαη νη αθφινπζεο εθπηψζεηο: 
i. Γηα ηαρπδξφκεζε 10.000 – 50.000 αληηθείκελα: …………………. 10% 

Γηα ηαρπδξφκεζε 50.001 – 100.000 αληηθείκελα: ………………… 20%  

Γηα ηαρπδξφκεζε πάλσ απφ 100.000 αληηθείκελα: …………….... 25% 
ii. Γηα ζπλνιηθή ηαρπδξφκεζε πάλσ απφ 1.000.000 αληηθείκελα ηνλ ρξφλν: παξαρσξείηαη 

πξφζζεηε έθπησζε χςνπο 5% επί ησλ πιεξσζέλησλ πνζψλ. 
 

 
12.15  ΣΔΛΟ ΓΗΑ ΠΡΟΠΛΖΡΧΜΖ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΧΝ ΣΔΛΧΝ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΑΚΧΝ MHXΑΝΧΝ 
 

 
 

           12.15.1      Πάγην Σέινο γηα θάζε ηαρπδξφκεζε – Γηα θάζε 1000 αληηθείκελα ή κέξνο απηψλ ..................... 3,42 

 12.15.2    Σα αλάινγα ηέιε πξνπιεξσκήο.  

  

12.16 ΣΔΛΟ ΓΗΑ ΥΡΖΖ ΑΝΑΜΝΖΣΗΚΟΤ ΤΝΘΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ  ΜΔΧ ΑΤΣΟΜΑΣΧΝ  
            ΜΖΥΑΝΧΝ ΦΡΑΓΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΠΛΖΡΧΜΖ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΧΝ ΣΔΛΧΝ. 

 

 Γηα θάζε κέξα θαη γηα θάζε κεραλή κε ειάρηζην ρξφλν ρξήζεο ηηο δχν κέξεο ............................................. 34,17 

  

εκείσζε:  πλζήκαηα ζξεζθεπηηθνχ, πνιηηηθνχ θαη θνκκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαζψο επίζεο ζπλζήκαηα πνπ  
                   πξνζβάιινπλ ηα ήζε θαη έζηκα ηνπ ιανχ δε γίλνληαη δεθηά. 

 

Γεληθή εκείσζε: ε πεξηπηψζεηο ηαθηηθψλ θαη κεγάισλ πειαηψλ ηα εηδηθά ηέιε κπνξνχλ λα θαηαβάιινληαη  
                             ζην ηέινο θάζε κήλα κεηά απφ εηδηθή άδεηα πνπ παξαρσξεί ν Γηεπζπληήο Σκήκαηνο  
                             Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ.            
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ΠΗΝΑΚΑ 13 
ΣΔΛΖ ΤΠΖΡΔΗΑ EMS / DATAPOST ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ 

 

Υψξα Πξννξηζκνχ 

Αεξνπν
ξηθή        

 
Εψλε 

Γηα βάξνο κέρξη 

 
Γηα θάζε 
επηπξφζ

ζεην 
θηιφ ή 
κέξνο 
απηνχ 

 
€ 

½ θηιφ 
€ 

1 θηιφ 
€ 

2 θηιά 
€ 

3 θηιά 
€ 

4 θηιά 
€ 

5 θηιά 
€ 

13.1  α) Δπξψπε (φιεο νη 
ρψξεο) 
       β) Αίγππηνο, Ληβχε, 
Σνπξθία, Λίβαλνο, Ηνξδαλία,    

       πξία, Ηζξαήι, Σπλεζία, 
Αιγεξία, Μαξφθν, νπδάλ,  

       Αηζηνπία, Δξπζξέα, 
νκαιία, Σδηκπνπηί, Ηξάθ, Ηξάλ,  

       ανπδηθή Αξαβία, Τεκέλε, 
Κνπβέηη, Μπαρξέηλ, Οκάλ  

       (Μνπζθάη), Καηάξ θαη 
Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα. 

Α 15,38 20,50 27,34 34,17 41,01 47,84 4,27 

13.2 ΑΜΔΡΗΚΖ, ΑΦΡΗΚΖ, 
ΑΗΑ ΚΑΗ ΧΚΔΑΝΗΑ 
        (’ιεο νη ρψξεο εθηφο 
απφ απηέο πνπ 
        θαίλνληαη ζην 13.1 (β) πην 
πάλσ) 

Β 18,79 23,92 30,75 37,59 44,42 51,26 8,54 

13.3 Σέινο πξνζθφκηζεο ζην Σεισλείν: €3,42 γηα θάζε αληηθείκελν γηα ην νπνίν θαηαβάιινληαη δηθαηψκαηα ηεισλείνπ. 

 

 

ΖΜΔΗΧΔΗ: 

 

(α) Σα ηέιε ζηα 13.1 θαη 13.2 πην πάλσ πεξηιακβάλνπλ θαη ην ηέινο πξνζθπγφζεκνπ. 

(β) Παξαρσξνχκελεο εθπηψζεηο: 

(η)    Γηα ηαρπδξφκεζε 11 - 30 αληηθεηκέλσλ ζ’ έλα κήλα ....................................... 15% 

(ηη)   Γηα ηαρπδξφκεζε 31 – 100 αληηθεηκέλσλ ζε έλα κήλα .................................... 20% 

(ΗΗΗ)  Γηα ηαρπδξφκεζε πέξαλ ησλ 100 αληηθεηκέλσλ ζε έλα κήλα .......................... 25% 

     Ζ αλψηαηε έθπησζε παξαρσξείηαη γηα νιφθιεξν ηνλ αξηζκφ ησλ αληηθεηκέλσλ. 
 

(γ) ε πεξίπησζε απψιεηαο ή βιάβεο αληηθεηκέλνπ, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο, νη πειάηεο 
απνδεκηψλνληαη αλάινγα κε ηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπ αληηθεηκέλνπ.  Αλψηαην πνζφ θάιπςεο €854. 

(δ)  ε πεξίπησζε αδηθαηνιφγεηεο θαζπζηέξεζεο ζηελ παξάδνζε ή απψιεηαο αληηθεηκέλνπ, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο 
αλσηέξαο βίαο, επηζηξέθνληαη ζηνπο πειάηεο ηα ηαρπδξνκηθά ηέιε. 

(ε) ε πεξηπηψζεηο ηαθηηθψλ πειαηψλ, ηα ηέιε κπνξνχλ λα θαηαβάιινληαη ζην ηέινο θάζε κήλα κεηά απφ εηδηθή άδεηα 
πνπ παξαρσξεί ν Γηεπζπληήο Σκήκαηνο Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ. 
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ΠΗΝΑΚΑ 14 
 

ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΔ ΥΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΠΗΣΑΓΔ 
 

 
Α 
 

 
--  ΔΠΗΣΑΓΔ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ 
                                                                      

 

 Πνζφ επηηαγήο € 

   

 (α) Γηα πνζφ κέρξη €100 ............................................................................................................... 1,71 

 (β) Γηα πνζφ απφ €100 κέρξη €500 .............................................................................................. 3,42 

 (γ) Γηα πνζφ πάλσ απφ €500 κέρξη €1000 ................................................................................... 5,13 

 (δ) Γηα πνζφ πάλσ απφ £1000 ..................................................................................................... 6,83 

   

Β --  ΔΠΗΣΑΓΔ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ  

 Πνζφ επηηαγήο  

   

 (α) Γηα πνζφ κέρξη €100 ................................................................................................................ 3,42 

 (β) Γηα πνζφ απφ €100 κέρξη €500 .............................................................................................. 5,13 

 (γ) Γηα πνζφ πάλσ απφ €500 κέρξη €1000 ................................................................................... 8,54 

 (δ) Γηα πνζφ πάλσ απφ €1000 ..................................................................................................... 10,25 

   

Γ --  ΔΗΓΗΚΑ ΣΔΛΖ  

   

    (α) Πξφζζεην ηέινο γηα απνζηνιή επηηαγήο εζσηεξηθνχ κε ειεθηξνληθά κέζα (Φαμ – E-Mail θιπ)  0,85 

 
(β) Πξφζζεην ηέινο γηα απνζηνιή επηηαγήο εμσηεξηθνχ κε ειεθηξνληθά κέζα (Φαμ – E-Mail θιπ) 1,71 

 
(γ)  Σέινο γηα θαη’ νίθνλ πιεξσκή θάζε επηηαγήο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ ζηελ Κχπξν.  1,71 

 
(δ) Σέινο αλαδήηεζεο γηα θάζε επηηαγή εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ  Αηειψο 

 

(ε) Σέινο γηα επηζηξνθή ζηνλ απνζηνιέα ηνπ πνζνχ γηα θάζε απιήξσηε ή εθπξφζεζκε επηηαγή 
εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ ......................................................................................................... 

 
Αηειψο 
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