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Όροι μεταφοράς  
 

1. Γενικά  

A.     Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις («οι όροι») θέτουν τη βάση επί της οποίας η IMS SKOPELITIS θα μεταφέρει 

δέµατα, έγγραφα και φακέλους («δέµατα») καθώς και εµπορεύµατα σε παλέτες («παλέτες»)·oι παλέτες και τα 

δέµατα θα αναφέρονται από κοινού ως «αποστολές»). Οι παρόντες όροι συµπληρώνονται από τον εκάστοτε 

ισχύοντα Οδηγό Υπηρεσιών και Τιµοκατάλογο της IMS SKOPELITIS («ο Οδηγός»). Ο Οδηγός περιέχει σηµαντικές 

λεπτομέρειες σε σχέση µε τις υπηρεσίες της IMS SKOPELITIS τις οποίες ο αποστολέας οφείλει να διαβάσει και οι 

οποίες αποτελούν µέρος της συµφωνίας ανάµεσα στην IMS SKOPELITIS και τον αποστολέα. 

B.     Η συµφωνία του αποστολέα θα καταρτίζεται µε την IMS SKOPELITIS που εδρεύει στο Bernex της Ελβετίας και η 

οποία έχει συστήσει κέντρο περισυλλογής φορτίων στο Περιστέρι Αττικής, σε ιδιόκτητο χώρο στην Αγίου Σώστη 76, 

12135 Περιστέρι. 

C.    Η διεθνής οδική µεταφορά υπόκειται στις διατάξεις της Σύµβασης «περί του Συµβολαίου για τη Διεθνή 

Μεταφορά Εµπορευµάτων Οδικώς» η οποία υπεγράφη στη Γενεύη την 19η Μαΐου 1956 («η Σύµβαση CMR»). 

D.  H IMS SKOPELITIS δύναται να απασχολεί υπεργολάβους για την παροχή υπηρεσιών κ ύ ρ ι α  γ ι α  τ ι ς  

ε σ ω τ ε ρ ι κ έ ς  μ ε τ α φ ο ρ έ ς  σ τ η ν  Ε λ λ ά δ α  και συμβάλλεται τόσο για λογαριασµό της ιδίας όσο και για 

λογαριασµό των υπεργολάβων  της, έκαστος των οποίων θα έχει το ευεργέτηµα των παρόντων όρων. 

E.   Στους παρόντες όρους «Φορτωτική» θα σηµαίνει µία µοναδική φορτωτική IMS SKOPELITIS, διεύθυνση και 

υπηρεσία κατά την καταγραφή της παραλαβής. Όλα τα δέµατα ή παλέτες, που καλύπτονται  από µία Φορτωτική θα 

θεωρούνται µία µοναδική αποστολή. 

 
2. Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

Εκτός εάν ειδικές υπηρεσίες έχουν συµφωνηθεί, και σύµφωνα µε τους παρόντες όρους, η υπηρεσία η οποία θα 
παρασχεθεί από την IMS SKOPELITIS περιορίζεται στην παραλαβή, µεταφορά, εκτελωνισµό, όπου αυτό απαιτείται, 
και παράδοση της αποστολής. Ο αποστολέας αναγνωρίζει ότι οι αποστολές θα ενοποιούνται µε αυτές άλλων 
αποστολέων  για µεταφορά.  

 
3. Προϋποθέσεις Μεταφοράς 

Αυτό το άρθρο θέτει τους διάφορους περιορισµούς και προϋποθέσεις οι οποίοι εφαρµόζονται στη µεταφορά 

αποστολών από τη IMS SKOPELITIS. Εξηγεί επίσης ποιες είναι οι συνέπειες για τον αποστολέα ο οποίος 

παρουσιάζει αποστολές για µεταφορά οι οποίες δεν πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις. 

3.1    Περιορισµοί και Προϋποθέσεις  της Υπηρεσίας 

Οι αποστολές  πρέπει να πληρούν τους περιορισµούς που αναφέρονται στις παραγράφους (i) έως (v) κατωτέρω. 

(i)  Tα δέµατα δεν πρέπει να ζυγίζουν περισσότερο από 30 κιλά έκαστο ή να υπερβαίνουν τα 0,1 κυβικά μέτρα, π.χ. 

60 Χ 40 Χ 40 εκατοστά. Κάθε δέμα που υπεβαίνει τις διαστάσεις – αλλά όχι το βάρος των 30 κιλών – είναι εκτός των 

αναφερομένων τιμών ανά δέμα, όπως αυτό φαίνεται στην ιστοσελίδα μας. Οι παλέτες υπόκεινται σε περιορισµούς 

µεγέθους και βάρους οι οποίοι ποικίλλουν ανάλογα µε την προέλευση και τον προορισµό. Μεμονωμένα δέματα 

βάρους πάνω από 30 κιλά δεν μεταφέρονται. 

(ii) Η αξία κάθε αποστολής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250'000 Ελβετικά Φράγκα . 

(iii) Οι αποστολές δεν πρέπει να περιέχουν οποιοδήποτε από τα απαγορευµένα είδη τα οποία καταγράφονται από 
την Διεθνή Νομοθεσία περί μεταφοράς ειδών.  

Το βάρος και η αξία του κάθε αντικειμένου που περικλείεται σε ένα δέμα, θα πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά και 
αποτελεί μέρος Υπεύθυνης Δήλωσης που υπογράφει ο Αποστολέας.  

(iv) Οι αποστολές δεν πρέπει να περιλαµβάνουν εύφλεκτα υλικά σε ποσότητα πάνω από 1 λίτρο ανά δέμα. Είναι 

δυνατή η μεταφορά εύφλεκτων φορτίων μετά από ειδική συμφωνία. 
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(v) Οι παλέτες πρέπει να έχουν συσκευαστεί  σε κατάλληλη παλέτα, να στοιβάζονται, να µεταφέρονται µε 

περονοφόρο όχηµα και να είναι συσκευασµένες σε ειδική προστατευτική συσκευασία.  

Ο αποστολέας θα είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια και πληρότητα των στοιχείων που εισάγονται στα ανάλογα 

έγγραφα που αποστέλλει στην IMS SKOPELITIS, καθώς και για την µέριµνα ότι όλες οι αποστολές έχουν επαρκή 

στοιχεία επικοινωνίας µε τον αποστολέα και τον παραλήπτη της αποστολής. Κάθε καθυστέρηση που οφείλεται στην 

λανθασμένη αποστολή στοιχείων μεταφοράς θα μπορεί να γίνει αντικείμενο χρέωσης, ανάλογα με την κατάσταση που 

θα προκύψει. 

3.2    Αγαθά που υπόκεινται σε φθορά ή είναι ευπαθή στη θερµοκρασία θα µεταφέρονται υπό τον όρο ότι ο 

αποστολέας αποδέχεται πως αυτό γίνεται µε δική του ευθύνη. Η IMS SKOPELITIS δεν παρέχει ειδική µεταχείριση 

για αυτές τις αποστολές. 

3.3 Άρνηση και Αναστολή της Μεταφοράς 

(i) Εάν η IMS SKOPELITIS αντιληφθεί ότι οποιαδήποτε αποστολή δεν πληροί οποιουσδήποτε από τους άνω 

περιορισµούς και προϋποθέσεις, δύναται να αρνηθεί να µεταφέρει τη σχετική αποστολή (ή κάθε σχετικό µέρος 

αυτής).  

(ii) H IMS SKOPELITIS µπορεί επίσης να αναστείλει την µεταφορά αν δεν µπορεί να επιτύχει παράδοση, αν ο 

παραλήπτης αρνείται να αποδεχθεί παράδοση, αν δεν είναι σε θέση να επιτύχει παράδοση λόγω λανθασµένης 

διευθύνσεως (έχοντας εξαντλήσει όλα τα εύλογα µέσα για να εξεύρει τη σωστή διεύθυνση) ή επειδή η σωστή 

διεύθυνση ανακαλύπτεται ότι είναι σε άλλη χώρα από αυτή που καταγράφεται στην αποστολή ή στη Φορτωτική ή αν 

δεν µπορεί να εισπράξει τα οφειλόµενα ποσά από τον παραλήπτη κατά την παράδοση. 

(iii) Όπου η IMS SKOPELITIS δικαιούται να αναστείλει τη µεταφορά της αποστολής (ή οποιουδήποτε σχετικού 

µέρους αυτής), δικαιούται επίσης να το επιστρέψει στον αποστολέα κατά την δική της διακριτική ευχέρεια. 

3.4 Ο αποστολέας  πρέπει να καταβάλει και να αποζηµιώσει την IMS SKOPELITIS για οποιαδήποτε εύλογα έξοδα και 
δαπάνες (περιλαµβανοµένης της αποθήκευσης) επιβάρυνουν την IMS SKOPELITIS, οποιεσδήποτε ζηµίες, φόρους και 
τελωνειακούς δασµούς που µπορεί να επιβάρυνουν την IMS SKOPELITIS, καθώς και κάθε αξίωση κατά της IMS 
SKOPELITIS λόγω του ότι µια αποστολή δεν πληροί οποιονδήποτε από τους περιορισµούς, προϋποθέσεις ή 
παραστάσεις της παραγράφου 3.1 ανωτέρω ή λόγω οποιασδήποτε άρνησης ή αναστολής της µεταφοράς ή 
επιστροφής της αποστολής (ή µέρους αυτής) από την IMS SKOPELITIS, η οποία επιτρέπεται βάσει της παρούσης 
παραγράφου 3. Σε περίπτωση επιστροφής ενός δέµατος ή αποστολής  (ή µέρους αυτής), ο αποστολέας θα είναι 
επίσης υπεύθυνος για την πληρωµή όλων των σχετικών τελών τα οποία υπολογίζονται µε βάση τις ισχύουσες 
εµπορικές τιµές της IMS SKOPELITIS. 

3.5 Εάν ο αποστολέας παραδώσει στην IMS SKOPELITIS αποστολή που δεν βρίσκεται σε συµµόρφωση µε 

οποιονδήποτε από τους περιορισµούς ή τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παράγραφο 3.1 ανωτέρω, χωρίς ρητή 

και γραπτή συναίνεση εκ µέρους της IMS SKOPELITIS, η IMS SKOPELITIS δε θα καλύπτει οποιαδήποτε ζηµία, όπως 

και εάν αυτή ανακύψει, την οποία ο αποστολέας ενδέχεται να υποστεί λόγω της µεταφοράς µιας τέτοιας 

αποστολής από την IMS SKOPELITIS. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το εάν η εν λόγω έλλειψη συµµόρφωσης έχει 

προκαλέσει ή έχει συνεισφέρει στην ζηµία και παρά οποιαδήποτε αµέλεια. Δεν ισχύει, όμως, σε περίπτωση 

ηθεληµένης κακής διαχείρισης της IMS SKOPELITIS ή οποιασδήποτε αµέλειας, συµπεριλαµβανοµένης της 

ηθεληµένης κακής διαχείρισης των υπαλλήλων, υπεργολάβων ή αντιπροσώπων της. Εάν η IMS SKOPELITIS 

αναστείλει τη µεταφορά για λόγο που επιτρέπεται από τους παρόντες όρους, ο αποστολέας δε θα δικαιούται 

οποιαδήποτε επιστροφή των µεταφορικών τελών που έχει πληρώσει. Η IMS SKOPELITIS έχει τη δυνατότητα να 

εγείρει αξιώσεις σε σχέση µε µια τέτοια έλλειψη συµµόρφωσης. 

3.6 Εάν, έχοντας αναστείλει τη µεταφορά µιας αποστολής (ή σχετικού µέρους αυτής) σύµφωνα µε τους παρόντες 

όρους, η IMS SKOPELITIS δεν είναι σε θέση εντός εύλογου χρόνου να λάβει τις οδηγίες του αποστολέα κατά την 

διάθεση της αποστολής ή να προσδιορίσει την ταυτότητα του αποστολέα ή οιοδήποτε άλλου προσώπου που 

δικαιούται τα αγαθά (ακόμη και αν ανοίξει την αποστολή), η IMS SKOPELITIS θα δικαιούται να καταστρέψει ή να 

πωλήσει την αποστολή (ή σχετικό µέρος αυτής) κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Τα έσοδα από 
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οποιαδήποτε τέτοια πώληση θα διατίθενται για την κάλυψη οποιωνδήποτε δαπανών ή εξόδων (περιλαµβανοµένων 

των τόκων) που είναι ανεξόφλητα  σε σχέση µε την αποστολή ή άλλως από τον εν λόγω αποστολέα. Κάθε υπόλοιπο 

θα κρατείται σε διαταγή του αποστολέα. 

3.7 Η IMS SKOPELITIS δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη εάν κατά την διάρκεια των ενεργειών Ελέγχου, κατά την 
οποία εντεταλμένος υπάλληλος ανοίγει και επιθεωρεί ή σκανάρει µε ακτίνες Χ οποιαδήποτε αποστολή, η οποία 
μεταφέρεται από αυτή για οιονδήποτε χρόνο, υπάρξει ζημία σε μεταφερόμενα αντικείμενα. 

 
4. Εκτελωνισµός 

Όταν απαιτείται εκτελωνισµός για µια αποστολή είναι υποχρέωση του αποστολέα να παράσχει στην IMS 

SKOPELITIS πλήρη και ακριβή στοιχεία για αυτόν τον σκοπό. Η IMS SKOPELITIS, εκτός εάν της δοθούν διαφορετικές 

οδηγίες, θα ενεργεί για λογαριασµό, µε δαπάνες και υπ’ ευθύνη του αποστολέα ή του παραλήπτη προκειµένου να 

επιτύχει τον εκτελωνισµό. Ο εκτελωνισµός  ε κ τ ε λ ε ί τ α ι ,  υ πό τον όρο ότι στις περιπτώσεις αποστολών των οποίων 

τα σηµεία αποστολής και προορισµού είναι και τα δύο στον ίδιο τελωνειακό χώρο. Ο αποστολέας, επίσης, 

συµφωνεί ότι η IMS SKOPELITIS µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ο παραλήπτης του δέµατος ή της αποστολής, µε 

µοναδικό σκοπό τον διορισµό ενός εκτελωνιστή ο οποίος θα διενεργήσει τον εκτελωνισµό, στο µέτρο που αυτό 

επιτρέπεται από το νόµο. 

Σύμφωνα με τους κανονισμούς των Ελβετικών Τελωνείων, από 1ης Μαρτίου 2018, όλες οι χρεώσεις Δασμών και ΦΠΑ 

γίνονται μέσω ειδικού λογαριασμου του Εισαγωγέα. Στην περίπτωση της IMS SKOPELITIS οι διαδικασίες γίνονται 

μέσω του ιδιώτη Εκτελωνιστή μας GONDRAND SA και τιμολογούνται στην IMS SKOPELITIS ανάλογα. Η IMS 

SKOPELITIS με την σειρά της αποστέλλει στον παραλήπτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οφειλή που ο 

παραλήπτης πρέπει να πιστώσει στην IMS SKOPELITIS σε λογαριασμό που ρητά αναφέρεται.  

 
5. Πληρωµή 

5.1   Οι τιµές για τη µεταφορά και για τις άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από την IMS SKOPELITIS, πρέπει να 

έχουν πληρωθεί πριν την αποστολή, ενώ όλα τα τέλη πρέπει να πληρωθούν εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία 

του τιµολογίου ή εντός οποιασδήποτε άλλης περιόδου έχει συµφωνήσει εγγράφως ο αποστολέας µε την IMS 

SKOPELITIS. Η IMS SKOPELITIS δύναται να επιβεβαιώσει  το πραγµατικό βάρος και/ή τις διαστάσεις  των αποστολών 

και, εάν υπερβαίνουν τις δηλωθείσες τιμές, να τιµολογήσει σε αυτή τη βάση.  

5.2   Οποιοδήποτε ποσό πληρωτέο στην IMS SKOPELITIS έχει καταστεί ληξιπρόθεσµο θα τοκίζεται µε βάση το 

επιτόκιο το οποίο αναγράφεται στο τιµολόγιο, από την ηµεροµηνία που το χρέος κατέστη ληξιπρόθεσµο έως την 

ηµεροµηνία που η IMS SKOPELITIS λάβει την πληρωµή είτε πριν είτε µετά την έκδοση αποφάσεως δικαστηρίου. 

Επιπροσθέτως, η IMS SKOPELITIS επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να χρεώσει για καθυστερηµένη πληρωµή 

διαχειριστικές δαπάνες έως το ανώτερο ποσό των 20 CHF ανά τιµολόγιο. 

5.3   Εάν κάποιο ποσό δεν πληρώνεται από τον αποστολέα, τον παραλήπτη ή κάποιο άλλο πρόσωπο σύµφωνα µε 

τους παρόντες όρους, η IMS SKOPELITIS δύναται να παρακρατεί οποιαδήποτε αποστολή (ή οποιοδήποτε τµήµα 

αυτής) µεταφέρει µέχρις ότου εξοφληθεί πλήρως ή δύναται να πωλεί και να χρησιµοποιεί τα έσοδα για την 

αποπληρωµή του χρέους που της οφείλεται σύµφωνα µε το εφαρµοστέο δίκαιο της χώρας. Κάθε ανεξόφλητο 

υπόλοιπο θα παραµένει πληρωτέο. 

 

6. Διακοπή της Υπηρεσίας 

Εάν η IMS SKOPELITIS δεν είναι σε θέση να εκκινήσει ή να συνεχίσει τη µεταφορά µιας αποστολής του αποστολέα 

για λόγο που εκφεύγει του ελέγχου της, η IMS SKOPELITIS δεν θα παραβιάζει την συµφωνία της µε τον αποστολέα, 

αλλά θα λάβει όλα τα µέτρα που είναι δυνατά υπό αυτές τις συνθήκες, ούτως ώστε να εκκινήσει ή να συνεχίσει τη 

µεταφορά. Ενδεικτικώς ως γεγονότα που εκφεύγουν του ελέγχου της IMS SKOPELITIS είναι η διατάραξη της 

θαλάσσιας ή επίγειας µεταφοράς λόγω κακοκαιρίας, φωτιάς, πληµµύρας, πολέµου, εχθροπραξιών, πολιτικών 

διαταραχών, πράξεων κυβερνήσεων ή άλλων αρχών (συµπεριλαµβανοµένων τελωνείων, χωρίς περιορισµό) και 

εργατικών διαφορών ή υποχρεώσεων  που επηρεάζουν  την IMS SKOPELITIS ή κάποιο άλλο πρόσωπο. 
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7. Εγγύηση Επιστροφής Χρηµάτων 

Η IMS SKOPELITIS προσφέρει εγγύηση επιστροφής χρηµάτων για τα τέλη αποστολής σε περίπτωση μη εκτελέσεως 

της μεταφοράς. Λεπτοµέρειες  για το πεδίο εφαρµογής της ανωτέρω εγγύησης αναφέρονται στην παράγραφο 9. 

Προς αποφυγή αµφιβολιών, η ευθύνη της IMS SKOPELITIS αναφορικά µε την εγγύηση επιστροφής χρηµάτων 

περιορίζεται στα ανωτέρω και η εγγύηση δεν συνιστά κατά τα άλλα οποιασδήποτε µορφής δέσµευση ή 

ανακοίνωση ότι η αποστολή θα παραδοθεί εντός κάποιου συγκεκριµένου χρόνου. 

 
8. Ευθύνη 

8.1    Όπου οι Συµβάσεις της Βαρσοβίας ή οι Συµβάσεις CMR ή οποιοιδήποτε εθνικοί νόµοι, που εφαρµόζουν ή 

κάνουν δεκτές αυτές τις συµβάσεις, εφαρµόζονται (χάριν ευκολίας αναφερόµενοι  ως Συµβατικοί Κανόνες) ή όπου 

(και στο βαθµό που) άλλοι αναγκαστικού δικαίου εθνικοί νόµοι εφαρµόζονται, η ευθύνη της IMS SKOPELITIS θα 

διέπεται από και θα περιορίζεται  σύµφωνα µε τους εφαρµοστέους  κανόνες. 

8.2    Όπου οι Συµβατικοί Κανόνες ή άλλοι αναγκαστικού δικαίου εθνικοί νόµοι δεν εφαρµόζονται, η IMS 

SKOPELITIS θα ευθύνεται µόνο για αποτυχία της να ενεργήσει µε εύλογη προσοχή και επιµέλεια και η ευθύνη της 

θα διέπεται αποκλειστικά  από τους παρόντες όρους και (εκτός από την περίπτωση προσωπικού ατυχήµατος ή 

θανάτου) θα περιορίζεται σε αποδεδειγµένες ζηµίες που δεν θα υπερβαίνουν  την δηλωμένη αξία του αντικειμένου. 

Το ακάλυπτο ποσόν ανά μεταφορά είναι 200 CHF. 

8.3    Εάν ο έχων την αξίωση (ή κάθε πρόσωπο από το οποίο αυτός αντλεί το δικαίωµα να εγείρει την αξίωση) έχει 

προκαλέσει ή έχει συµβάλλει στην δηµιουργία οποιασδήποτε απώλειας, βλάβης ή καθυστέρησης σε ένα δέµα ή 

παλέτα, οποιαδήποτε σχετική ευθύνη ενδέχεται να καταλογιστεί στην IMS SKOPELITIS (και η οποία περιορίζεται 

κατά τα ανωτέρω) δύναται να µειωθεί ή να εξαφανιστεί σύµφωνα µε τον νόµο που εφαρµόζεται σε σχέση µε αυτό 

το συντρέχον πταίσµα. 

8.4    Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 8.5, ο αποστολέας  δύναται να αποκτήσει το ευεργέτηµα 

ενός µεγαλύτερου ορίου ευθύνης από αυτό που η IMS SKOPELITIS παρέχει σύµφωνα µε την παράγραφο 8.2 

ανωτέρω ή από το όριο που παρέχεται από τους Συµβατικούς  Κανόνες ή από άλλον αναγκαστικού δικαίου εθνικό 

νόµο. Ο αποστολέας δύναται να το πράξει αυτό δηλώνοντας µία ανώτερη αξία στην Φορτωτική και πληρώνοντας 

ένα επιπρόσθετο τέλος όπως προβλέπεται στον Οδηγό. Εάν ο αποστολέας δηλώσει µία µεγαλύτερη αξία για την 

µεταφορά και πληρώσει το προβλεπόµενο τέλος, τότε η ευθύνη της IMS SKOPELITIS θα περιορίζεται στις 

αποδεδειγµένες βλάβες που δεν υπερβαίνουν το ποσό το οποίο έχει δηλωθεί κατ’ αυτό το τρόπο. Η αξία των 

σχετικών αγαθών σε καµία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τα όρια που προβλέπονται στην παράγραφο 3.1(ii). 

8.5    Εκτός από την περίπτωση που οι Συµβατικοί Κανόνες ή άλλοι αναγκαστικού δικαίου εθνικοί νόµοι απαιτούν 

διαφορετικά, η IMS SKOPELITIS δεν αναλαµβάνει ευθύνη για καθαρά οικονοµικές ζηµίες όπως έξοδα για τυχόν 

εναλλακτικό µεταφορικό µέσο, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια επιχειρηµατικών ευκαιριών ή απώλεια εισοδήµατος 

που απορρέει από απώλεια χρήσης συνεπεία οποιασδήποτε απώλειας ή βλάβης ή καθυστέρησης σε µία αποστολή 

(ή µέρος αυτής), ανεξαρτήτως του εάν µία αξία έχει δηλωθεί ή όχι σε σχέση µε την σχετική αποστολή σύµφωνα µε 

την παράγραφο 8.4. 

Η IMS SKOPELITIS δεν θα ευθύνεται για οιαδήποτε βλάβη ή απώλεια κάποιας συσκευασίας ή παλέτας. 

 
9. Παράδοση 

Οι παραδόσεις γίνονται χωρίς επιπλέον χρέωση στην πόρτα του οικήματος του παραλήπτη μόνον όταν υπάρχει άμεση 
πρόσβαση για τα οχήματα της IMS SKOPELITIS. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η παράδοση γίνεται με ειδική 
συμφωνία. 

 Η IMS SKOPELITIS μπορεί να παραδώσει µία αποστολή στον παραλήπτη ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που 
εµφανίζεται ως έχων την εξουσία να παραλάβει για λογαριασµό του παραλήπτη (όπως πρόσωπα που βρίσκονται 
στον ίδιο χώρο µε τον παραλήπτη). Εάν δεν υπάρχει τέτοιο πρόσωπο διαθέσιµο, το δέµα µπορεί να αφεθεί στο 
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γραµµατοκιβώτιο του παραλήπτη, εάν είναι κατάλληλο, ή να παραδoθεί σε κάποιον γείτονα ή να αφεθεί στο 
εσωτερικό ή εξωτερικό κοινόχρηστο χώρο του οικήματος κατόπιν συμφωνίας με τον παραλήπτη.   

Με εξαίρεση όπου οι Συµβατικοί Κανόνες ή άλλοι αναγκαστικοί εθνικοί νόµοι άλλως απαιτούν, η IMS SKOPELITIS 

δεν αποδέχεται καµία ευθύνη υπό οιεσδήποτε συνθήκες να αναστείλει τη µεταφορά, αλλάξει τον προορισµό της 

παράδοσης (είτε σε διαφορετικό παραλήπτη ή σε διεύθυνση από εκείνη πού ονοµάζεται στη Φορτωτική) ή να 

επιστρέψει το δέµα στον αποστολέα του, στην δε περίπτωση που τυχόν αποπειραθεί αλλά αποτύχει να πράξει 

έτσι, δεν θα έχει καµία ευθύνη για οιεσδήποτε ζηµίες τυχόν προκληθούν εξ αυτού. 

Ο χρόνος Παράδοσης, εκτός αν αλλιώς έχει συμφωνηθεί, είναι δύο εβδομάδων περίπου για τις μεταφορές Ελλάδα 

προς Ελβετία ή Γαλλία και το αντίθετο. 

Πληροφορίες για την σχετική παράδοση καθώς και για τον προορισµό αναγράφονται στην ιστοσελίδα της IMS 

SKOPELITIS www.ims-suisse.ch. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες µπορούν επίσης να επιβεβαιωθούν µέσω 

επικοινωνίας µε το τοπικό, σε σχέση µε τον αποστολέα,  τηλεφωνικό  κέντρο της IMS SKOPELITIS. 

 

10. Διαδικασία Αξιώσεων – Παραγραφή 

Όλες οι αξιώσεις κατά της IMS SKOPELITIS πρέπει να γνωστοποιούνται εγγράφως όσο το δυνατόν γρηγορότερα και 
σε κάθε περίπτωση εντός 14 ηµερών από την παραλαβή στην περίπτωση βλάβης (περιλαµβανοµένης µερικής 
απώλειας µίας αποστολής), στην περίπτωση καθυστέρησης εντός 21 ηµερών από την ηµέρα όπου τα αγαθά 
ετέθησαν στην διάθεση του προσώπου που δικαιούταν να τα παραλάβει και στην περίπτωση απώλειας εντός 60 
ηµερών από την ηµεροµηνία παράδοσης των αγαθών στη IMS SKOPELITIS για µεταφορά. Επιπροσθέτως, όλες οι 
αξιώσεις κατά της IMS SKOPELITIS σε σχέση µε οποιαδήποτε αποστολή θα παραγράφονται µε την παρέλευση του 
χρόνου, εκτός και αν υπάρξει προσφυγή στη δικαιοσύνη και δοθεί έγγραφη ειδοποίηση αυτής στην IMS 
SKOPELITIS εντός οκτώ (8) µηνών από την παράδοση των εν λόγω αγαθών ή σε περίπτωση µη παράδοσης εντός 
οκτώ (8) µηνών από την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία παράδοσης. Ο παρών όρος δεν θα επηρεάζει οποιαδήποτε 
δικαιώµατα έχει ο αποστολέας σύµφωνα µε τους Συµβατικούς Κανόνες ή οποιουσδήποτε άλλους εθνικούς νόµους 
αναγκαστικού δικαίου. 
 

11. Εφαρμογή της Συµφωνίας & Μη εφαρµογή µέρους της 

Η πρόθεση της IMS SKOPELITIS είναι ότι όλοι οι όροι της συµφωνίας ανάµεσα σε αυτήν και στον αποστολέα 

περιλαµβάνονται στο παρόν έγγραφο. Εάν ο αποστολέας επιθυµεί να βασιστεί σε οποιαδήποτε παραλλαγή αυτών 

των όρων, πρέπει να εξασφαλίσει ότι αυτό έχει καταγραφεί εγγράφως και έχει υπογραφεί από τον αποστολέα και 

εκ µέρους της IMS SKOPELITIS πριν η αποστολή γίνει δεκτή για µεταφορά από την IMS SKOPELITIS. Εάν 

οποιοδήποτε µέρος των παρόντων όρων δεν δύναται να εφαρµοστεί, αυτό δεν θα επηρεάζει την εφαρµογή 

οποιουδήποτε άλλου µέρους. 

 
12. Εφαρµοστέο Δίκαιο 

Οι παρόντες όροι θα διέπονται από τους νόµους της έδρας της IMS SKOPELITIS, δηλαδή αυτών του Καντονιού και 
Δημοκρατίας της Γενεύης (Republique et Canton de Genève) της Ελβετίας. 

http://www.ims-suisse.ch/

