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Εισαγωγή 

 

Η WEST Α.Ε. στο πλαίσιο της δραστηριοποίησής της στις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες καθιερώνει 

τον παρόντα Χάρτη Υποχρεώσεων Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.) με στόχο τη ρύθμιση των σχέσεων με 

τους πελάτες της και την παροχή υψηλού επιπέδου ταχυδρομικών υπηρεσιών, που αποτελεί 

και στρατηγικό σχέδιό της. 

Ο παρών ΧΥΚ πληροφορεί αλλά και ταυτόχρονα προσδιορίζει τις υποχρεώσεις της Εταιρείας 

και πελατών με τρόπο ώστε και το ταχυδρομικό έργο να εκτελείται χωρίς προβλήματα και οι 

πελάτες να απολαμβάνουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, καλύπτοντας έτσι τις αυξημένες 

ανάγκες τους στα πλαίσια μιας έντονα ανταγωνιστικής αγοράς, τις υπηρεσίες και τα 

αποτελέσματα που προσδοκούν. 

Οι υποχρεώσεις αυτές που αφορούν υπηρεσίες που παρέχει η WEST Α.Ε., απορρέουν τόσο 

από τους Νόμους του Ελληνικού Κράτους, τις Παγκόσμιες Ταχυδρομικές Συμβάσεις που 

ισχύουν για τα Κράτη – Μέλη της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης, όσο και από τα ίδια τα 

χαρακτηριστικά των υπηρεσιών. 

Τέλος, βασικός στόχος είναι η συνεχής προσπάθεια της εταιρείας για ανταπόκρισης στις 

διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των πελατών της και η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών 

σε όλη την Ελλάδα. 
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1. Παρουσίαση Εταιρείας 

1.1 Νομική μορφή, στοιχεία καταστατικού 
 

Η WEST A.E. ιδρύθηκε το 1994, με Έδρα την Πάτρα (ΦΕΚ ) και είναι εγγεγραμμένη στο ΓΕΜΗ 

με αριθμό μητρώου 035433616000 και ΑΦΜ 099730530. 

Διεύθυνση Έδρας: Λαυράγκα, 24 Πάτρα, 26442 

Τηλέφωνα: 2106613316 

Fax: 2106613649 

Email: info@westps.gr 
 

 

Σκοπός της εταιρείας είναι οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες συναλλαγής με το κοινό και άλλες 

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες. 

 

 
1.2 Δραστηριότητες 

Η εταιρεία παρέχει Ταχυδρομικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τον 

 Ν 4053/2012(ΦΕΚ 44/Α/7-3-2012)
και τον: 

 Κανονισμό Ειδικών Αδειών (ΦΕΚ 1876/Β/31-07-2013) υπό το καθεστώς Ειδικής 

Αδείας 

Που περιλαμβάνει την παραλαβή, την μεταφορά, τη διαλογή και την διανομή: 

 Ταχυδρομικών αντικειμένων έως 2 κιλά 

 Διαφημιστικών αντικειμένων με διεύθυνση παραλήπτη 

 Εφημερίδων (μέχρι 2 κιλά) 

 Βιβλίων – καταλόγων – περιοδικών (μέχρι 2 κιλά) 

 

 
Ειδικότερα, οι δραστηριότητες της εταιρείας, είναι η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών και 

ειδικότερα η παροχή υπηρεσιών ταχυδρομείου που σύμφωνα με τους Κωδικούς Αριθμούς 

Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, υπάγονται στους 

κλάδους 53.10.14.00 (Ταχυδρομικές υπηρεσίες συναλλαγής με το κοινό), 53.20.10.00 (Άλλες 

Ταχυδρομικές και Ταχυμεταφορικές υπηρεσίες), ενώ βάσει σκοπού του καταστατικού 

παρέχει παντός είδους ταχυδρομικές υπηρεσίες. 

Η παροχή των ταχυδρομικών υπηρεσιών της WEST Α.Ε. γίνεται σε όλη την Ελλάδα, με 

παράδοση σύμφωνα με την επιθυμία του πελάτη της και βάσει των συμβατικών όρων που 

περιγράφονται στην μεταξύ τους συμφωνία, μέσω την υποκαταστημάτων της και του 

δικτύου συνεργατών της. 

mailto:info@westps.gr
https://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/PostLegalFramework/AP686-065.pdf
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Η παραλαβή των ταχυδρομικών αντικειμένων γίνεται είτε στις κεντρικές εγκαταστάσεις της 

WEST Α.Ε., είτε από τις εγκαταστάσεις του πελάτη και η διανομή στις περιοχές ή στην 

διεύθυνση παραλήπτη, σύμφωνα με την εκάστοτε συμφωνία. 

 

 
1.3 Συνοπτικά Στοιχεία Επιχείρησης (αριθμός εργαζομένων, γραφεία/αποθήκες, 

φορτηγά, δίκυκλα) 

 Αριθμός απασχολούμενων συνολικά: περίπου 100 άτομα

 Αριθμός συνεργαζόμενων καταστημάτων σε όλη τη χώρα: περίπου 50 καταστήματα

 Αριθμός κέντρων διαλογής: 7

 Αριθμός φορτηγών: 2 φορτηγά τύπου van ή μεγαλύτερα άνω του 1 τόνου

 Αριθμός δίκυκλων: περίπου 100 δίκυκλα

 
 

1.4 Οργάνωση 
 

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον 

Γενικό Διευθυντή. 

Η οργάνωσή της περιλαμβάνει τα κάτωθι τμήματα: 

- Τμήμα Πωλήσεων 

- Τμήμα Λειτουργίας Διανομών 

- Τμήμα Λειτουργίας Επιστολικού Ταχυδρομείου 

- Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 

- Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας και Εξυπηρέτησης Πελατών 

- Τμήμα Προμηθειών και Μηχανογράφησης 

- Τμήμα Logistics 
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2. Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

2.1 Υπηρεσίες Διανομής Εντύπων 
 

Oι υπηρεσίες Διανομής εντύπων διαχωρίζονται στις εξής επιμέρους διανομές 

Mailbox Διανομές 
 

Η διανομή με τη μέθοδο Mail Box πραγματοποιείται με σκοπό την ανώνυμη προσέγγιση με 

πελάτες/παραλήπτες, τοποθετώντας το έντυπο/φάκελο στο γραμματοκιβώτιο (ή στο 

καλύτερο δυνατό σημείο κατά περίπτωση, εφόσον δεν υπάρχει γραμματοκιβώτιο) του κάθε 

παραλήπτη. Η διανομή λειτουργεί με τη μέθοδο «σάρωσης περιοχής» ανά Τ.Κ. 

Οι mailbox διανομές αφορούν κυρίως στην διανομή προωθητικών φυλλαδίων supermarket, 

καταστημάτων ηλεκτρονικών συσκευών ή/και diy αλυσίδων, καθώς και συναφών 

επιχειρήσεις που θέλουν να κάνουν μαζική προβολή των υπηρεσιών/προϊόντων τους σε 

τελικούς καταναλωτές/ιδιώτες. 

 

 
Door 2 Door Διανομές 

 

Η διανομή με τη μέθοδο Door to Door αποτελεί ένα πολύ δυνατό μέσο επικοινωνίας με τον 

τελικό πελάτη/παραλήπτη, καθώς το έντυπο (φάκελο ή προϊοντικό δείγμα) αφήνεται έξω ή 

κάτω από την πόρτα του προσωπικά γι’ αυτόν. Ομοίως με τις Mailbox διανομές λειτουργεί 

με την μέθοδο «Σάρωση Περιοχής» ανά τ.κ. 

Οι D2D διανομές έχουν το ίδιο target group με αυτό του mailbox, αλλά αποτελούν πιο  

εξειδικευμένη, αποδοτική κι ως εκ τούτου ακριβή υπηρεσία, την οποία επιλέγουν ως 

στρατηγική συγκεκριμένες εταιρείες του χώρου. 

Όλες οι υπηρεσίες διανομών, υποστηρίζονται από τεχνολογία αιχμής που δίνει την 

δυνατότητα στους πελάτες για έλεγχο σε ζωντανό χρόνο και απολογιστικά της υλοποίησης 

των έργων. 

 

 
Hand to hand (Street Teams Distribution) 

 

Η εν λόγω μέθοδος διανομής εστιάζει στο να τραβήξουμε την προσοχή του καταναλωτή, είτε 

μέσω της ενδυμασίας (Promo Uniforms) της εκάστοτε ομάδας διανεμητών, είτε μέσω ενός 

show που πραγματοποιείται, παράλληλα με την διανομή του έντυπου υλικού. Ενδεικτικά, οι 

διανομές αυτού του τύπου μπορούν να υποστηριχθούν με εξτρά προωθητικά εργαλεία όπως 

Moving Boards/Promo Bikes/Segways κλπ. 

Πρόκειται για ελεύθερη διανομή εντύπων – δειγμάτων σε πολυσύχναστα σημεία όπως 

σταθμούς, metro, καφέ, πλατείες, εμπορικά κέντρα, αεροδρόμια κ.λ.π. 



7 29 Μαρτίου 2019 

WEST POSTAL SERVICES Χάρτης Υποχρεώσεων Καταναλωτή (ΧΥΚ) 

 

 

 
 
 

2.2 Υπηρεσίες Ταχυδρομείου (WEST Α.Ε. Business Mail) 

Η WEST Α.Ε. Business Mail αφορά στην παραδοσιακή υπηρεσία του ταχυδρομείου 

(παράδοση με εναπόθεση στη διεύθυνση παραλήπτη), η οποία παρέχεται με πρωτοποριακό 

τρόπο, παρέχοντας στους πελάτες επιχειρήσεις ενημέρωση του status επίδοσης κάθε 

μοναδικού φάκελου που αποστέλλουν, μέσω της πλατφόρμας track & trace της υπηρεσίας. 

Η εν λόγω υπηρεσία αφορά στην ομαδική αποστολή φακέλων εσωτερικού (προς 

παραλήπτες εντός Ελλάδος) ταχυδρομείου εσωτερικού, προσωποποιημένου περιεχομένου 

(ενδεικτικά: λογαριασμοί, τιμολόγια, τραπεζικά έγγραφα κινήσεων/συναλλαγών, 

λογαριασμών, αντικείμενα αλληλογραφίας, επιστολές, ασφαλιστικά έγγραφα-επιστολές, 

κ.λπ.) 

Περιλαμβάνει την παραλαβή από το σημείο που θα υποδειχθεί από τον πελάτη και την απλή 

παράδοση (εναπόθεση σε γραμματοκιβώτιο ή υποκατάστατό του) των αποστολών σε όλη την 

Ελλάδα, στις διευθύνσεις που έχει δηλώσει ο αποστολέας/πελάτης, με online καταγραφή των 

στοιχείων (ημερομηνίας/ώρας/σημείου κλπ) παράδοσής τους. 

 

 
3. Στοιχεία Παρεχόμενων Υπηρεσιών 

3.1 Υποδομές 
 

Η WEST Α.Ε. διαθέτει δίκτυο ιδιόκτητων και συνεργαζόμενων καταστημάτων, καθώς και 

τεχνολογία αιχμής, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και σε 

ανταγωνιστικές τιμές. 

Στο πλαίσιο αυτό διαθέτει: 

 Κτιριακές/αποθηκευτικές εγκαταστάσεις

 Συνεργαζόμενα καταστήματα σε όλη την χώρα

 Ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα (Δίκυκλα, Van, ΙΧ)

 Εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό

 Τεχνολογία Αιχμής με online πλατφόρμα διαχείρισης έργων και οnline σύστημα 

ηλεκτρονικής λήψης στοιχείων παράδοσης

3.2 Ποιότητα Υπηρεσιών 
 

Με σκοπό την διασφάλιση και την διαρκή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών της, η WEST Α.Ε. διαθέτει: 

- Online πλατφόρμα παρακολούθησης των έργων διανομών 

- Online πλατφόρμα track & trace για την ενημέρωση επίδοσης των ταχυδρομικών 

αντικειμένων 

- Αξιολόγηση μέσω ερωτηματολογίου ικανοποίησης πελατών στο πλαίσιο της 

πιστοποίησης με ISO 9001 

- Βεβαίωση λειτουργίας βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 14534:2003 

- Τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών 
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3.3 Track & Trace 
 

Το σύστημα track & trace δίνει την δυνατότητα να παρακολουθεί ο κάθε πελάτης την πορεία 

των παραδόσεων κάθε έργου ανά ημέρα. 

Μέσα από την πλατφόρμα μπορεί να παρακολουθεί επιμέρους στοιχεία, όπως η γεωγραφική 

κατανομή των φακέλων ανά status, τη συνολική κατάσταση παραδόσεων των φακέλων, τον 

μέσο χρόνο παραδόσεων των φακέλων ανά έργο, 

Η πλατφόρμα παράγει report για κάθε έργο, το οποίο μπορεί να παρέχει πληροφορίες 

αναφορικά με: 

 τα βασικά στοιχεία για κάθε φάκελο (κωδ. Πελάτη, διεύθυνση)

 την κατάσταση διαχείρισης για κάθε φάκελο (‘on transit’, ‘delivered to recipient, 

προς επιστροφή κτλ)

 το λόγο επιστροφής για τους επιστρεφόμενους φακέλους (πχ λάθος τκ, δεν βρέθηκε 

ο αριθμός, μετακόμισε κτλ)

 την ημερομηνία και ώρα που αντιστοιχεί στην τελευταία κίνηση του φακέλου

 Geolocation

Σημειώνεται ότι τα δεδομένα του report είναι δυναμικά και μεταβάλλονται κάθε φορά που 

μεταβάλλεται το status κάθε φακέλου. 

 

 
3.4 Πιστοποίηση 

 

Η WEST A.E. διαθέτει πιστοποίηση Διαχείρισης Ποιότητας ISO:9001 για διανομή εντύπου 

υλικού και επιστολών, ISO:14001 για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης των 

υπηρεσιών της, ISO:27001 για τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και 

πιστοποίηση λειτουργίας βάσει του προτύπου EN 14534:2007 για τις ταχυδρομικές 

υπηρεσίες. 

 

 
4. Χρέωση Παρεχόμενων Υπηρεσιών 

 

Η υπηρεσία WEST Business Mail αφορά όλα τα αντικείμενα ομαδικών αποστολών 

προσωποποιημένου ταχυδρομείου εσωτερικού με ομοειδές περιεχόμενο (πχ περιοδικά, 

κατάλογοι, διαφημιστικά έως και μικρά δέματα, κλπ αντικείμενα) άνευ εμπορικής αξίας και 

μόνο αποστολές εσωτερικού (παραλήπτες εντός Ελλάδος). Δεν καλύπτονται αποστολές προς 

ΤΘ. 

Πρόκειται για μια σύγχρονη ταχυδρομική υπηρεσία αναβαθμισμένου απλού ταχυδρομείου 

(παράδοση με εναπόθεση στην διεύθυνση παραλήπτη) με την οποία ο πελάτης έχει την 

δυνατότητα ενημέρωσης για τα στοιχεία παράδοσης των αποστολών του σε ζωντανό χρόνο. 

Η υπηρεσία είναι ανταγωνιστική τόσο σε ποιότητα όσο και σε χρεώσεις με τις υφιστάμενες 

ταχυδρομικές υπηρεσίες της αγοράς. 
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ WEST Α.Ε. Business Mail 

Από γραμμ. (gr) 0 100,1 150,1 200,1 300,1 400,1 500,1 750,1 

Έως γραμμ. (gr) 100 150 200 300 400 500 750 1.000 

Άνευ ΦΠΑ (€/τεμ.) 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,50 1,80 

Με ΦΠΑ (€/τεμ.) 0,744 0,868 0,992 1,116 1,240 1,364 1,860 2,232 
 
 

Η υπηρεσία WEST Business Mail καλύπτει αρχικά αποστολές που έχουν βάρος έως κι ένα (1) 

κιλό/αποστολή. Οι ελάχιστες διαστάσεις ανά αποστολή είναι (10cmX10cmX0,1cm). 

Αναλυτικός τιμοκατάλογος που αφορά στις ταχυδρομικές υπηρεσίες υπό καθεστώς Ειδικής 

Αδείας επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ΧΥΚ. 

Ο ανωτέρω αναφερόμενος τιμοκατάλογος των υπηρεσιών δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα 

της WEST Α.Ε., www.westps.gr και αναφέρει την περίοδο έναρξης ισχύος του. 
 

 

5. Μη Αποδεκτά Ταχυδρομικά Αντικείμενα 
 

Δεν γίνονται αποδεκτά και δεν παραλαμβάνονται για διεκπεραίωση ταχυδρομικά 

αντικείμενα των οποίων η μεταφορά αντίκειται στους εκάστοτε ισχύοντες νόμους και 

διατάξεις 

Ειδικότερα δεν αναλαμβάνει για μεταφορά τα ακόλουθα: 

 Χρήματα και χρεόγραφα 

 Επικίνδυνα και εκρηκτικά υλικά 

 Ζώα 

 Τρόφιμα 

 Αντίκες 

 Εύθραυστα αντικείμενα 

 Ράβδοι χρυσού 

 Πυροβόλα όπλα και τμήματά τους 

 Πυρομαχικά 

 Νεκροί – Τέφρα 

 Κοσμήματα 

 Πολύτιμοι Λίθοι & Μέταλλα 

 Ναρκωτικά 

 Κάθε παράνομη ιδιοκτησία, απαγορευμένη από νόμο/διάταξη 

 
 

Επίσης, διατηρεί την δυνατότητα να αρνηθεί να μεταφέρει αντικείμενα τα οποία 

χαρακτηρίζονται επικίνδυνα, όπως: 

 Εκρηκτικά - Παιχνίδια με κάψουλες 

 Αέρια - Κάνιστρα βουτανίου για αναπτήρες / Φιάλες οξυγόνου 

http://www.westps.gr/
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 Εύφλεκτα Υγρά – Βερνίκια / Διορθωτικό (blanco) / Σπρέι μαλλιών 

 Εύφλεκτα στέρεα - Σπίρτα 

 Οξειδωτικά - Βαφές μαλλιών / Λοσιόν για περμανάντ 

 Δηλητήρια - Εντομοκτόνα / Βιολογικά Δείγματα 

 Ραδιενεργά – Βηματοδότες / Ανιχνευτήρες πυρκαγιάς 

 Διαβρωτικά - Μπαταρίες λιθίου και υγρά στοιχεία 

 Αρώματα – Κολόνιες / Σπρέι / Αποσμητικά 

Τα παραπάνω δύναται να μεταφέρει υπό όρους και προϋποθέσεις. 
 

 
6. Ευθύνη της Εταιρείας – Αποζημιώσεις 

 

Η WEST A.E παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες υπό το καθεστώς Ειδικής Αδείας που αφορούν 

ομαδική αποστολή φακέλων εσωτερικού (προς παραλήπτες εντός Ελλάδος) ταχυδρομείου 

εσωτερικού, προσωποποιημένου περιεχομένου (π.χ. λογαριασμοί, τιμολόγια, τραπεζικά 

έγγραφα κινήσεων/συναλλαγών, λογαριασμών, αντικείμενα αλληλογραφίας, επιστολές, 

ασφαλιστικά έγγραφα-επιστολές, κ.λπ.) άνευ εμπορικής αξίας. Οι εν λόγω φάκελοι 

χαρακτηρίζονται ως απλά ταχυδρομικά αντικείμενα 

Η απώλεια ή καθυστερημένη επίδοση απλών ταχυδρομικών αντικειμένων δεν γεννά 

δικαίωμα αποζημίωσης. 

Ως απλά ορίζονται τα ταχυδρομικά αντικείμενα, για τα οποία δεν τηρούνται στοιχεία 

διαχείρισής τους. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Σύμβασης τα στοιχεία των εν λόγω 

αντικειμένων δεν καταγράφονται στα διάφορα στάδια διαχείρισής τους (κατάθεση, 

περισυλλογή, διαλογή, διανομή) τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Επειδή ακριβώς 

δεν υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης αυτών, η απώλεια ή η κλοπή ή η 

καθυστερημένη επίδοση αυτών δε γεννά δικαίωμα αποζημίωσης 

Η WEST Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για κανένα είδος απώλειας ή ζημιάς 

(συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κάθε είδους θετικών ή αποθετικών ζημιών, διαφυγόντων 

κερδών), ακόμα κι αν ο κίνδυνος μιας τέτοιας απώλειας ή ζημιάς τέθηκε υπόψη της WEST 

Α.Ε. πριν ή μετά την αποδοχή της αποστολής. 

Οποιαδήποτε άλλη διαφορετική άποψη του πελάτη, πέραν των ανωτέρω δεν ισχύει και 

γίνεται με δική του ευθύνη. 
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7. Περιπτώσεις μη Ευθύνης της Εταιρείας 
 

Η WEST Α.Ε. καταβάλλει κάθε προσπάθεια και προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια με 

στόχο την ταχύτατη παράδοση, σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας της. Σε καμία όμως 

περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για καθυστέρηση παραλαβής, μεταφοράς ή παράδοσης κάθε 

αποστολής ή για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη, θετική ή αποθετική ζημιά ή διαφυγόν 

κέρδος, για μη προσήκουσα παράδοση ή μη παράδοση οφειλόμενη σε απρόβλεπτες αιτίες ή 

σε ανώτερη βία, όπως ενδεικτικά: α) λόγω απρόοπτων γεγονότων, πέρα από τις 

αντικειμενικά ανθρώπινες δυνατότητες (ατύχημα ανεξάρτητα ευθύνης, δυσμενείς καιρικές 

συνθήκες, αργοπορία μεταφορικών μέσων, απεργίες, πόλεμος ή γενική ή μερική 

επιστράτευση κ.ά., β) λόγω πράξεως παραλείψεως ή λανθασμένων οδηγιών του αποστολέα 

ή του παραλήπτη ή τρίτου προσώπου έχοντος συμφέρον από τη συγκεκριμένη αποστολή, γ) 

λόγω του περιεχομένου της αποστολής στο οποίο μπορεί να επέλθει ειδική βλάβη, αλλοίωση 

ή καταστροφή. Επιπλέον η WEST Α.Ε. δεν φέρει την παραμικρή ευθύνη για οποιαδήποτε 

θετική ή αποθετική ζημιά ή διαφυγόν κέρδος, εξ αιτίας καθυστέρησης ή μη παράδοσης ή 

βλάβης ή καταστροφής του αντικειμένου, όταν δεν δηλωθεί από τον αποστολέα το είδος, η 

φύση και η αξία του ταχυδρομικού αντικειμένου. 

Η WEST Α.Ε. δεν ευθύνεται σε όσες περιπτώσεις αναφέρονται στον νόμο και στην ατομική 

σύμβαση, όταν παραδοθεί στον παραλήπτη το διακινούμενο ταχυδρομικό αντικείμενο, όταν 

δεν δηλωθεί από τον αποστολέα στην επιχείρηση το είδος, η φύση και η αξία του 

διακινούμενου ταχυδρομικού αντικειμένου, όταν το ταχυδρομικό αντικείμενο αντίκειται ή 

προσκρούει στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, όταν πρόκειται για ευπαθές είδος με 

ή χωρίς γνώση της επιχείρησης Επίσης η Εταιρεία δεν ευθύνεται αν ο αποστολέας δεν έχει 

μεριμνήσει για την καταλληλόλητα συσκευασίας της αποστολής, την οποία ο ίδιος εγγυάται 

κατά την ανάθεση της αποστολής. 

Η όποια ευθύνη της Εταιρείας παύει με την παράδοσή της αποστολής στον παραλήπτη της. 

Επίσης η WEST Α.Ε. δεν ευθύνεται και στις εξής περιπτώσεις : 

 Ανωτέρα βία, όπως αυτή ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία, όπως ιδίως έκτακτα 

γεγονότα, που δεν οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις της επιχείρησης ή των 

συνεργατών ή προσκτηθέντων της, των οποίων οι συνέπειες επηρεάζουν αρνητικά 

τη λειτουργία της επιχείρησης. Κατά την διάρκεια οποιουδήποτε γεγονότος που 

εμπίπτει στον παρόντα όρο, η ταχυδρομική επιχείρηση θα λαμβάνει όλα τα 

πρόσφορα μέτρα, προκειμένου να συμμορφωθεί όσο το δυνατόν πληρέστερα με 

τους όρους στο πλαίσιο του παρόντος. 

 Αποδεδειγμένες εγκληματικές ενέργειες στις εγκαταστάσεις ή στα μεταφορικά μέσα, 

που έχουν σαν αποτέλεσμα την απώλεια, βλάβη ή καταστροφή ταχυδρομικών 

αντικειμένων στο πλαίσιο των όσων αναφέρονται και αμέσως ανωτέρω. 

 Μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων από την πλευρά των χρηστών. 

 Ενέργειες ή πράξεις που είναι αντίθετες με τους νόμους του Κράτους. 

 Μη υλοποίηση της υποχρέωσης της Εταιρείας μας εξαιτίας της υπαιτιότητας ή 

επιθυμίας του πελάτη. 
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 Αποδεδειγμένα ανυπόστατου αιτήματος. 

 Αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του πελάτη ή τρίτου προσώπου. 

 
Επίσης η WEST Α.Ε. δεν ευθύνεται για ολική ή μερική καταστροφή ταχυδρομικού 

αντικειμένου στις περιπτώσεις του αρ. 2 της με αριθμό 688/52 απόφαση της ΕΕΤΤ – ΦΕΚ 

ΤΕΥΧΟΣ Β' 1412/10.6.2013 ήτοι σε περιπτώσεις: 

 Εκτάκτου ανάγκης τις οποίες η επιχείρηση δεν μπορούσε να προβλέψει ούτε να 

αποφύγει. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται το καταβληθέν ταχυδρομικό τέλος. 

 Αποδεδειγμένων εγκληματικών ενεργειών στις εγκαταστάσεις και τα μεταφορικά 

μέσα που έχουν σαν αποτέλεσμα την απώλεια, βλάβη ή καταστροφή ταχυδρομικών 

αντικειμένων. Στις περιπτώσεις αυτές καταβάλλεται το καταβληθέν ταχυδρομικό 

τέλος. 

 Λόγω της ιδιαίτερα 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 ή/και 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. 

 Ο παραλήπτης παραλαμβάνει το αντικείμενο και εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 

δεν έχει εκφράσει επιφύλαξη. 

Ο κατά τα άνω περιορισμός της αποζημίωσης με τη χορήγηση κατ' αποκοπή αποζημίωσης 

καταλαμβάνει κάθε απαίτηση του χρήστη που απορρέει από την παροχή ταχυδρομικών 

υπηρεσιών είτε από σύμβαση είτε από αδικοπραξία και δεν ισχύει αν η παράβαση της 

συμβατικής υποχρέωσης ή η αδικοπραξία ανάγεται σε δόλο της Εταιρείας ή των προσώπων 

που ενεργούν για λογαριασμό της. Η Εταιρεία απαλλάσσεται σε κάθε περίπτωση από 

οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με πλημμελή εκπλήρωση ταχυδρομικών υπηρεσιών, εφόσον 

δεν έχει υποβληθεί από το χρήστη σχετική απαίτηση εντός έξι (6) μηνών από την κατάρτιση 

της ταχυδρομικής σύμβαση. 

 

 
8. Διαδικασία Εξέτασης των Παραπόνων των Χρηστών 

 

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 

εξυπηρέτηση του και για την καταγραφή των παραπόνων των πελατών στο τηλέφωνο 

8001190010 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση cs@westps.gr. 

mailto:cs@westps.gr
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Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία απαντά σε αίτημα πελάτη μέσα σε διάστημα εργάσιμων 20 

ημερών. 

Για την ορθή εξυπηρέτηση των πελατών και την επίλυση τυχόν διαφορών και αφού ο πελάτης 

δεν μπορέσει να επιλύσει το πρόβλημά του οριστικά στα κατά τόπους καταστήματα της WEST 

Α.Ε. με φιλικό διακανονισμό, η WEST Α.Ε. συγκροτεί κατόπιν σχετικού αιτήματος, Επιτροπή 

Επίλυσης Διαφορών. 

H WEST Α.Ε. ενημερώνει τον χρήστη για τον τόπο και τον χρόνο των συνεδριάσεων καθώς και 

για το δικαίωμά του να υποβάλλει γραπτό υπόμνημα σε περίπτωση που κωλύεται να 

παρασταθεί. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών, 

οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 8001190010. 

Ως διαφορά ορίζεται η αποδεδειγμένη αθέτηση από την WEST Α.Ε. του παρόντος Χ.Υ.Κ. 

Αρμόδιες υπηρεσίες για παραλαβή κάθε αιτήματος πελάτη είναι τα κατά τόπους 

καταστήματα της WEST Α.Ε.. 

Η εταιρεία υποχρεούται να απαντήσει στο αίτημα του πελάτη εντός 20 εργάσιμων ημερών 

από την λήψη της αίτησης, αποδεικνυόμενης με αποδεικτική παραλαβής-παράδοσης. 

 

 
9. Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών 

 

Για οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ καταναλωτή πελάτη και της εταιρείας, η WEST Α.Ε. 

καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια επίλυσης με διαπραγματεύσεις. 

Στις περιπτώσεις που ο καταναλωτής ικανοποιείται και έχει εγγράφως αναφέρει το 

πρόβλημά του, έχοντας λάβει έγγραφη οριστική απάντηση, με τις θέσεις της επιχείρησης επ’ 

αυτού, πλην όμως θεωρεί ότι αυτό δεν έχει επιλυθεί με δίκαιη κρίση, έχει τη δυνατότητα να 

ζητήσει με έγγραφη αίτησή του, που υποβάλλει σε οποιοδήποτε από τα καταστήματα της 

εταιρείας, την περεταίρω εξέταση του προβλήματός του από την αρμόδια Επιτροπή Επίλυσης 

Διαφορών η οποία συγκαλείτε για αυτόν τον σκοπό. 

Με τη διαδικασία αυτή η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών οφείλει μέσα σε προθεσμία ενός 

μηνός από την υποβολή της αίτησης να εξετάσει την υπόθεση του καταναλωτή, με γνώμονα 

όμως πάντοτε τις διατάξεις του παρόντος ΧΥΚ. 

Η Επιτροπή αποτελείται από τον Γενικό Διευθυντή του τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, 

τον Νομικό Σύμβουλο, τον Υπεύθυνο του τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών Ταχυδρομικών 

Υπηρεσιών, έναν εκπρόσωπο από την τοπική Ένωση Καταναλωτών και με δικαίωμα 

παράστασης το ενδιαφερόμενου χρήστη ή εκπροσώπου του. 

Συγκαλείτε κατόπιν γραπτής αιτήσεων ή αποστολής του καταναλωτή με email στη διεύθυνση 

info@westps.gr, στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας εντός 20 ημερών από την κατάθεση του 

αιτήματος. 

Εάν και τότε η διαφορά δεν επιλυθεί, αρμόδια είναι τα δικαστήρια Πατρών. 

mailto:info@westps.gr
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10. Γραφεία Εξυπηρέτησης Πελατών 
 

Για την καλύτερη ενημέρωση και πληροφόρηση των πελατών σχετικά με κάθε απορία, 

πρόβλημα ή παράπονο που έχει σχέση με την εξυπηρέτησή του, λειτουργούν καθημερινά 

στην τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: 8001190010 

Οι ώρες λειτουργίας είναι καθημερινά από τις 09.00 έως τις 17.00 

Γενικά, η επιχείρηση οφείλει να απαντήσει εντός 10 ημερών στον πελάτη του, σε 

οποιοδήποτε θέμα ή πρόβλημα αφορά στην εκτέλεση της συμφωνηθείσας υπηρεσίας, μέσα 

στα πλαίσια του παρόντος ΧΥΚ και της κείμενης νομοθεσίας. 

 

 
11. Περιπτώσεις Κατά τις Οποίες Δεν Ισχύει ο ΧΥΚ 

Ο Χάρτης υποχρεώσεων προς καταναλωτές δεν ισχύει σε περιπτώσεις: 

 Ανωτέρας βίας και ιδιαίτερα σε έκτακτα γεγονότα των οποίων οι συνέπειες 

επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία της WEST Α.Ε. (απεργίες, δυσμενείς καιρικές 

συνθήκες, συγκοινωνιακά ή τηλεπικοινωνιακά προβλήματα κλπ.). 

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

αποτέλεσμα την απώλεια αντικειμένων ειδικής διαχείρισης 

 Αδυναμίας πρόσβασης υπαλλήλου της WEST Α.Ε. στη διεύθυνση του παραλήπτη, η 

οποία οφείλεται στον πελάτη ή σε οποιονδήποτε τρίτο. 

 Μη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων των πελατών (σε περιπτώσεις 

συμβάσεων μεταξύ WEST Α.Ε. και πελατών), μεταξύ των οποίων και οι οικονομικές 

υποχρεώσεις των πελατών προς την WEST Α.Ε.. 

 Ενεργειών που αντίκεινται στους Νόμους του Κράτους. 

 Μη υλοποίησης της υποχρέωσης της WEST Α.Ε. λόγω υπαιτιότητας ή επιθυμίας του 

χρήστη (πελάτη). 

 Αποδεδειγμένα ανυπόστατου αιτήματος. 

 Μη εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσης του χρήστη (πελάτη) που προβλέπεται 

από το Χ.Υ.Κ. 

 Μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης της WEST Α.Ε. εξαιτίας ενεργειών ή παραλείψεων 

άλλων φορέων, με τους οποίους η WEST Α.Ε. συνεργάζεται. 

 Αποδεδειγμένης υπαιτιότητας του χρήστη (πελάτη) ή τρίτου προσώπου. 

 Αποδεδειγμένης αδυναμίας της WEST Α.Ε.. 
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Στις ανωτέρω περιπτώσεις η WEST Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του αποστολέα 

/παραλήπτη / πελάτη. 
 
 
 

12. Έναρξη Ισχύος ΧΥΚ 

Η ισχύς και οι υποχρεώσεις του παρόντος ΧΥΚ ξεκινούν από την ημερομηνία χορήγησης της 

Ειδικής Αδείας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών από την ΕΕΤΤ.
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