ΓΔΛΗΘΔΠ ΝΓΖΓΗΔΠ - ΞΟΝΔΡΝΗΚΑΠΗΑ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΩΛ
1. Σα αληηθείκελα θαηά ην ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο ζα πξέπεη λα νκαδνπνηνύληαη
αλά:


Τπεξεζία
o πζηεκέλν/ Registered
o Ηρλειαηίζηκν/Tracked
o Α’ Πξνηεξαηόηεηαο απιά – Letter A (Priority)
o Β’ Πξνηεξαηόηεηαο απιά – Letter B
o Γέκα Α΄Πξνηεξαηόηεηαο (Priority International Parcel)
o Γέκα Β΄Πξνηεξαηόηεηαο (International Parcel)
o EPG



Σηκνινγηαθή Εώλε
o Γηα ην Δπηζηνιηθό εληαία ηηκνιόγεζε
o Γηα ηα Γέκαηα Α΄Πξνηεξαηόηεηαο (Βαιθάληα & Θύπξνο, Δπξώπε, EPG,
Ινηπέο Υώξεο)
o Γηα ηα Γέκαηα Β’ Πξνηεξαηόηεηαο (Βαιθάληα & Θύπξνο, Δπξώπε,
Ινηπέο Υώξεο)



Κέγεζνο (γηα ην επηζηνιηθό)
o Κηθξά
o Κεγάια
o Αθαλόληζηα



Θιηκάθην βάξνπο
o Δπηζηνιηθό ζε γξακκάξηα (κηθξά 0 - 20 & 20,01 – 50, κεγάια 0 – 100
& 100,01-250, αθαλόληζηα 0- 500, 500,01 -1000, 1000,01 -2000)
o Γέκαηα αλά θηιό.

Γηα ηε δηεπθόιπλζε ησλ δηαδηθαζηώλ θαηάζεζεο θαη ηηκνιόγεζεο, ζπληζηάηαη ν
πειάηεο λα πξνζθνκίδεη καδί κε ηα αληηθείκελα ζρεηηθή Ππλνδεπηηθή Θαηάζηαζε
ηεο απνζηνιήο.

Ζ ηηκνιόγεζε ηωλ αληηθεηκέλωλ γίλεηαη θαηά ηελ θαηάζεζε.
ΞΟΝΠΝΣΖ 1: ηα αληηθείκελα πνπ θέξνπλ εηηθέηα εμσηεξηθνύ πνπ έρεη πξνθύςεη
από ηελ εθαξκνγή, δελ επηθνιινύληαη γξακκαηόζεκα ή δειηίν δέκαηνο θαη δελ
επηηξέπεηαη ε ηαρπδξόκεζε/ελαπόζεζε ζε γξακκαηνθηβώηην.
ΞΟΝΠΝΣΖ 2: Κέζσ ηεο εθαξκνγήο παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ειεθηξνληθήο
θαηαρώξεζεο όισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ζηηο απνζηνιέο αληηθεηκέλσλ
εμσηεξηθνύ θη εθηύπσζεο όισλ ησλ απαξαίηεησλ ζπλνδεπηηθώλ εληύπσλ, κε
απνηέιεζκα λα δηεπθνιύλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο θαηάζεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα
ζηνηρεία ηα νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη ζηηο εηηθέηεο είλαη ηα παξαθάησ:
 Σύπσκα θαη /ή νλνκαζία ηεο ππεξεζίαο πνπ έρεη επηιεγεί (αλάινγα κε ηελ
ππεξεζία),
 Γξακκσηόο θώδηθαο (Barcode) αληηθεηκέλνπ (κε ην θαηάιιειν πξόζεκα,
αλάινγα κε ηελ ππεξεζία)
 ηνηρεία απνζηνιέα (Ολνκαηεπώλπκν ή επσλπκία, Γηεύζπλζε, ΣΘ,Υώξα,
ηειέθσλν ή email, θιπ),




ηνηρεία παξαιήπηε (Ολνκαηεπώλπκν ή επσλπκία, Γηεύζπλζε, ΣΘ, Υώξα,
ηειέθσλν ή email, θιπ).
Βάξνο αληηθεηκέλνπ:



(1.000 Kg)
Σξόπνο Γηαρείξηζεο αληηθεηκέλνπ:
(Ηρλειάηεζε)
(ππνγξαθή ζηελ επίδνζε)

Σα παξαπάλσ ζύκβνια είλαη δπλακηθά θαη εκθαλίδνληαη αλάινγα κε ηελ ππεξεζία
πνπ έρεη επηιεγεί.
Γηαζηάζεηο Αληηθεηκέλωλ θαη Δηηθεηώλ Δμωηεξηθνύ
Απηνθόιιεηεο εηηθέηεο
Οη ειάρηζηεο δηαζηάζεηο ησλ αληηθεηκέλσλ ζηα νπνία επηθνιινύληαη απηνθόιιεηεο
εηηθέηεο είλαη: 15 Υ 11 εθαηνζηά (ειάρηζην κέγεζνο γηα λα επηθνιιεζεί ε
απηνθόιιεηε εηηθέηα).
Δηηθέηεο κεγέζνπο Α6 ζε ραξηί Α4
ε πεξίπησζε πνπ ηα αληηθείκελα θέξνπλ εηηθέηεο Α6 εθηππσκέλεο ζε ραξηί Α4, ηόηε
απηέο ζα ηνπνζεηνύληαη, θαηαιιήισο δηπισκέλεο ή θνκκέλεο ζηηο ζσζηέο δηαζηάζεηο
ηνπο, κέζα ζε απηνθόιιεηεο πιαζηηθέο ζήθεο (ΘΑΤ 2505020056), νη νπνίεο ζηε
ζπλέρεηα ζα επηθνιινύληαη πάλσ ζηα αληηθείκελα, έηζη ώζηε λα είλαη εκθαλή όια ηα
ζηνηρεία ησλ εηηθεηώλ.

Θαηάζεζε αληηθεηκέλωλ κε ηε δηαδηθαζία εμαγωγήο
Πηελ πεξίπηωζε θαηάζεζεο αληηθεηκέλωλ κε ηε δηαδηθαζία εμαγωγήο, ζηα
θαζνξηζκέλα Θαηαζηήκαηα ΔΙΡΑ, απαηηείηαη ηα αληηθείκελα (επηζηνιηθνύ
θαη δέκαηα) λα ζπλνδεύνληαη κόλν από ην έληππν CN23.

Γηα ηηο ρώξεο εθηόο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζα εθηππώλνληαη απηόκαηα ηα απαξαίηεηα
ζπλνδεπηηθά έληππα, ηεισλεηαθή δήισζε CN22 ή CN23, ηα νπνία ζα είλαη
ζπκπιεξσκέλα κε όια ηα απαξαίηεηα/ππνρξεσηηθά πεδία, βάζεη ησλ
θαηαρσξεζέλησλ ζηνηρείσλ από ηνλ πειάηε–απνζηνιέα ζηελ εθαξκνγή θαη ησλ
ζπλζεθώλ πνπ ηζρύνπλ γηα ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο επηζηνιηθνύ θαη δεκάησλ
εμσηεξηθνύ.
ηελ πεξίπησζε πνπ ην αληηθείκελν απαηηείηαη λα ζπλνδεύεηαη από ηεισλεηαθή
δήισζε CN22, απηή ζα είλαη ελζσκαησκέλε ζηελ αληίζηνηρε εηηθέηα ηνπ
αληηθεηκέλνπ, πνπ εθηππώλεηαη από ηελ εθαξκνγή θαη δελ ζα εθηππώλεηαη μερσξηζηή
εηηθέηα.
Πηελ πεξίπηωζε πνπ απαηηείηαη CN23, ζα εθηππώλεηαη ζε μερωξηζηό έληππν
θαη ζα ηνπνζεηείηαη θη απηό ζηελ εηδηθή πιαζηηθή ζήθε καδί κε ηελ εηηθέηα
ηνπ αληηθείκελνπ.

Ο πειάηεο πξνζθνκίδεη ηελ ηεισλεηαθή δήισζε CN23 (πνπ παξάγεηαη από ηελ
εθαξκνγή) ζε ηξία (3) αληίηππα, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα (1) ην έρεη ηνπνζεηήζεη ζηελ
εηδηθή πιαζηηθή ζήθε (όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ) θαη δελ απαηηείηαη πιένλ ε
ρεηξόγξαθε ζπκπιήξσζε ηνπ εληύπνπ ΤΠΟΓ. CN23 Θ.Α.Τ 25.90.06.0011
(κνλόθπιιν).
Ο ππάιιεινο ηεο ζπξίδαο ππνγξάθεη θαη ζέηεη ρξνλνινγηθό ζήκαληξν θαη Ζ-αξηζκό
ζηα ππόινηπα δύν (2) αληίγξαθα θαη:
 παξαδίδεη ην έλα ζηνλ πειάηε/ εμαγσγέα σο βεβαίσζε γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο εμαγσγήο
 θαη ην άιιν παξακέλεη ζην Θαηάζηεκα γηα αξρεηνζέηεζε
Ζ εθαξκνγή είλαη παξακεηξνπνηεκέλε ώζηε λα πξνθύπηεη έλα αληίγξαθν ηεο
ηεισλεηαθήο δήισζεο CN23. Θαηά ηελ θαηάζεζε ησλ αληηθεηκέλσλ ζα πξέπεη λα
πξνζθνκίδεηαη ην αληίγξαθν ηεο εθαξκνγήο ζύλ 2 αληίγξαθα, ηα νπνία ν πειάηεο
κπνξεί λα έρεη θσηνηππήζεη ή λα έρεη εθηππώζεη από ηελ εθαξκνγή. .
Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε δηαδηθαζία ηεο θαηάζεζεο θαη ηεο ηηκνιόγεζεο, ζα
πξέπεη ηα αληηθείκελα λα θαηαηίζεληαη ηαμηλνκεκέλα αλά α. ππεξεζία, β. δώλε
πξννξηζκνύ γ. κέγεζνο θαη δ. θιηκάθην βάξνπο:
Α. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ ΔΞΗΠΡΝΙΗΘΝ ΡΑΣΓΟΝΚΔΗΝ ΔΜΩΡΔΟΗΘΝ
 Θιηκάθηα βάξνπο θαη κεγέζε:

ηα αληηθείκελα ζα πξέπεη λα ηαμηλνκνύληαη αλά κέγεζνο θαη αλά θιηκάθην βάξνπο. Σα
κεγέζε θαη ηα θιηκάθηα βάξνπο απεηθνλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, ν νπνίνο
νπζηαζηηθά καδί κε ηελ ππεξεζία, νξίδεη ηηο δηαθνξεηηθέο ηηκνινγηαθέο θαηεγνξίεο
ησλ αληηθεηκέλσλ:
Θιηκάθηα
βάξνπο
ζε gr
Κηθξά Κεγάια Αθαλόληζηα
20
50
100
250
500
1000
2000

Οη δηαζηάζεηο ησλ αληηθεηκέλσλ πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Έληαμε ηωλ αληηθεηκέλωλ ηνπ
Δπηζηνιηθνύ Ραρπδξνκείνπ ζηηο
Θαηεγνξίεο Κηθξά – Κεγάια –
Αθαλόληζηα (εθηόο ηωλ θαξηώλ)
Min 90 x 140 mm
ΚΖΘΝΠ
Max 165 x 245 mm
Min 90 x 140 mm
Σ
Max 305 x 381 mm
Min 306 x 382 mm
ΞΙΑΡΝΠ
Max βιέπε *

ΞΑΣΝΠ
Max 5 mm

Min 6mm
Max 20 mm

Min 21 mm
Max βιέπε *

Κηθξά

Κεγάια

Αθαλόληζηα

Κεγάια

Κεγάια

Αθαλόληζηα

Αθαλόληζηα

Αθαλόληζηα

Αθαλόληζηα

* Κέγηζηεο Γηαζηάζεηο:
Κήθνο + Πιάηνο + Πάρνο = 900 mm
θαη ε κεγαιύηεξε δηάζηαζε δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 600 mm
Αληηθεηκέλα θπιηλδξηθήο κνξθήο:
Σα αληηθείκελα απηά εληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ θαηεγνξία κεγέζνπο ησλ
αθαλόληζηωλ θαη νη δηαζηάζεηο ηνπο νξίδνληαη σο εμήο:
Διάρηζηεο (min): Κήθνο + 2πιάζην ηεο δηακέηξνπ >=170mm
θαη ε κεγαιύηεξε δηάζηαζε λα κελ είλαη κηθξόηεξε ησλ 100 mm (αλνρή 2 mm).
Κέγηζηεο (max): Κήθνο + 2πιάζην ηεο δηακέηξνπ =<10
θαη ε κεγαιύηεξε δηάζηαζε λα κελ ππεξβαίλεη ηα 600 mm (αλνρή 2 mm).
Β. ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΑ ΓΔΚΑΡΑ
 ΡΗΚΝΙΝΓΗΑΘΔΠ ΕΩΛΔΠ/ Γηάθξηζε ρωξώλ:
1.1. Βαιθάληα θαη Θύπξνο
Αιβαλία, Βόξεηα Καθεδνλία, Βνπιγαξία, Θύπξνο, Ρνπκαλία, Σνπξθία
1.2. Δπξώπε (όιεο νη ρώξεο ηεο Δπξώπεο, εθηόο Βαιθαλίωλ θαη Θύπξνπ).
1.3. ΔPG
Απζηξία, Βέιγην, Γαιιία (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Θνξζηθήο θαη ηνπ Κνλαθό),
Γεξκαλία, Γαλία, Διβεηία, Δζζνλία, Ζλσκέλν Βαζίιεην Ηξιαλδία, Ηζιαλδία, Ηζπαλία
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Βαιεαξίδσλ θαη ησλ Θαλάξησλ Λήζσλ), Ηηαιία, Θξναηία,
Ιεηνλία, Ιηζνπαλία, Ινπμεκβνύξγν, Κάιηα, Λνξβεγία, Οιιαλδία, Οπγγαξία, Πνισλία,
Πνξηνγαιία (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Αδόξσλ), ινβαθία, ινβελία, νπεδία,
Σζερία, Φηλιαλδία
 Ζ Ρνπκαλία θαη ε Βνπιγαξία είλαη ρώξεο ηνπ EPG αιιά ηηκνινγηαθά
εληάζζνληαη ζηε δώλε Βαιθάληα θαη Θύπξνο.
1.4 Ινηπέο Σώξεο
Δίλαη νη ινηπέο ρώξεο ηνπ θόζκνπ (πέξαλ ησλ ρσξώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο
αλσηέξσ ηηκνινγηαθέο δώλεο).

 ΡΗΚΝΙΝΓΗΑΘΔΠ ΕΩΛΔΠ/ Θιηκάθηα βάξνπο θαη δηαζηάζεηο:
Βάξνο - Θιηκάθηα Βάξνπο
Σα θιηκάθηα βάξνπο ζηα δέκαηα μεθηλνύλ από ην 1kg, κε ελδηάκεζν «βήκα» αλά 1kg
θαη θηάλνπλ κέρξη ηα 20kg γηα ηα απιά δέκαηα θαη κέρξη ηα 25kg όηαλ ην
πεξηερόκελό ηνπο δελ ηεκαρίδεηαη. Σν αλώηαην όξην βάξνπο αληίζηνηρα γηα ηα δέκαηα
EPG θηάλεη κέρξη ηα 30 kg.
Γηαζηάζεηο
Νη κέγηζηεο δηαζηάζεηο ηωλ δεκάηωλ είλαη νη παξαθάηω:
 Κέγηζηεο Γηαζηάζεηο: Οη δηαζηάζεηο ησλ δεκάησλ δελ κπνξνύλ λα ππεξβαίλνπλ
ην 1,5 κέηξν γηα νπνηαδήπνηε δηάζηαζε ή ηα
ηξία (3) κέηξα γηα ην ζύλνιν ηνπ κήθνπο
θαη ηεο κεγαιύηεξεο πεξηκέηξνπ, πνπ
ππνινγίδεηαη ζε θαηεύζπλζε δηαθνξεηηθή από
απηή ηνπ κήθνπο.
 Νγθώδε: Οη δηαζηάζεηο ησλ δεκάησλ δελ
κπνξνύλ λα ππεξβαίλνπλ ην 1,5 κέηξν γηα νπνηαδήπνηε δηάζηαζε ή ηα ηέζζεξα (4)
κέηξα γηα ην ζύλνιν ηνπ κήθνπο θαη ηεο κεγαιύηεξεο πεξηκέηξνπ, πνπ ππνινγίδεηαη
ζε θαηεύζπλζε δηαθνξεηηθή από απηή ηνπ κήθνπο.

