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Υπηρεσία Parcel24 

1. Εισαγωγή:  
Η υπηρεσία Parcel24 προσφέρει τη δυνατότητα 24-ωρης παραλαβής ταχυδρομικών αντικειμένων µέσω 
αυτόματων θυρίδων καθώς επίσης και της κατάθεσης αντικειμένων για αποστολή νοουμένου ότι τα 
ταχυδρομικά τέλη είναι προπληρωμένα.  
 

2. Γενικοί όροι:  
2.1. Τα αντικείμενα που τοποθετούνται στα συστήματα της υπηρεσίας Parcel24 διέπονται από τους 

κανονισμούς της ταχυδρομικής ή άλλης παρεμφερούς υπηρεσίας με την οποία έχουν διακινηθεί (πχ. 
συστημένο, δέμα κτλ). 

2.2. Η υπηρεσία παρέχεται για αντικείμενα που δεν υπόκεινται σε τελωνειακό έλεγχο ή έχουν 
εκκαθαριστεί από το τελωνείο, είτε ατελώς είτε με την επιβολή δασμών/φόρων. 

2.3. Στο κάθε σύστημα υπάρχει εγκατεστημένο κλειστό κύκλωµα παρακολούθησης για την προστασία 
του συστήµατος και των αντικειµένων που βρίσκονται σε αυτό από κακόβουλη ζηµιά ή ενέργεια, για 
την ασφάλεια των χρηστών της υπηρεσίας Parcel24 και για τη διακρίβωση της ορθότητας των 
ισχυρισµών που περιέχονται σε αιτήµατα για τυχόν αποζηµίωση για ζηµιά ή απώλεια αντικειµένων 

µετά την τοποθέτησή τους στο σύστημα. 

2.4. Οι χρήστες οφείλουν να χρησιµοποιούν τα συστήµατα της υπηρεσίας σύµφωνα µε τις εκάστοτε 
οδηγίες χρήσης και τους όρους παροχής ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των συστηµάτων από 
οποιαδήποτε ζηµιά.  

2.5. Τα Κυπριακά Ταχυδροµεία διατηρούν το δικαίωµα απαίτησης καταβολής αποζηµίωσης σε περίπτωση 
που διαφανεί ότι έχει προκληθεί ζηµιά εξ υπαιτιότητας του χρήστη της υπηρεσίας. 

2.6. Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία δεν φέρουν ευθύνη σε περίπτωση πρόκλησης σωµατικής βλάβης σε 
οποιοδήποτε άτοµο ή ζηµιάς σε περιουσία που σχετίζεται άµεσα ή έµµεσα µε τη χρήση της υπηρεσίας 

Parcel24.  
2.7. Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν την παροχή της υπηρεσίας Parcel24 

σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο δεν συµµορφώνεται προς τους όρους και 
κανονισμούς της εν λόγω υπηρεσίας ή να αναστείλουν ή να διακόψουν την παροχή της υπηρεσίας 
αν διαπιστωθεί παράβαση των σχετικών όρων και κανονισμών. 

2.8. Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία διατηρούν το δικαίωµα τροποποίησης των όρων παροχής της υπηρεσίας 

ή/και τερµατισµό παροχής της υπηρεσίας οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.  
 

3. Ειδικοί Όροι:  
3.1. Η υπηρεσία προσφέρεται μόνο για ταχυδρομικά αντικείμενα που περιέχουν εμπορεύματα.  

3.2. Το µέγιστο βάρος του αντικειμένου δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 30 κιλά.  
3.3. Οι μέγιστες διαστάσεις του αντικειμένου δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 400 x 340 x 500 mm.  
3.4. Όλα τα ταχυδρομικά αντικείμενα που απευθύνονται σε συνδρομητές της υπηρεσίας Parcel24 πρέπει 

απαραίτητα να αναγράφουν το ονοματεπώνυμο του παραλήπτη, τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου 
του ή τον αριθμό πελάτη στην υπηρεσία Parcel24 και την διεύθυνση ανάλογα µε την επιλογή του 
πρωτεύοντος (Primary) συστήματος, όπως το παράδειγμα πιο κάτω:  

 

Mr ANDREAS ANDREOU  
(Mob. 99123456) 
PARCEL24-AGIOS NIKOLAOS 

3952 LEMESOS 
CYPRUS 

ή 

Mr ANDREAS ANDREOU  
(Cust. No. 10000001) 1 
PARCEL24-AGIOS NIKOLAOS 

3952 LEMESOS 
CYPRUS 

 

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε καθυστέρηση στη διεκπεραίωση 

αντικειμένων της υπηρεσίας Parcel24 ή επιστροφή των αντικειμένων στον αποστολέα, όταν 

αναγράφονται ελλιπή ή/και λανθασμένα στοιχεία.  

 

3.5. Ειδοποίηση παραλήπτη:  

3.5.1. Ο παραλήπτης λαμβάνει τον κωδικό πρόσβασης στη θυρίδα για παραλαβή του αντικειμένου, 

µε μήνυμα SMS ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ανάλογα με την προτίμηση που έχει δηλώσει 

κατά την εγγραφή του ως συνδρομητής της υπηρεσίας.  

                                       
1 αριθμός πελάτη στο σύστημα Parcel24 
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3.5.2. Ο παραλήπτης έχει υποχρέωση για ασφαλή φύλαξη του κωδικού πρόσβασης στην υπηρεσία 

Parcel24 για παραλαβή του ταχυδροµικού αντικειµένου.  

 

3.6. Παραλαβή αντικειμένου:  

3.6.1. Χρόνος παραλαβής: Από την ηµέρα αποστολής του µηνύµατος στον παραλήπτη, το αντικείμενο 

είναι διαθέσιµο για παραλαβή για περίοδο εβδομήντα δύο (72) ωρών. Αν µετά την παρέλευση 

της περιόδου αυτής το αντικείμενο δεν παραληφθεί, τότε αποστέλλεται μήνυμα SMS ή με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ανάλογα με την προτίμηση που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του 

ως συνδρομητής της υπηρεσίας, µε το οποίο ο παραλήπτης ειδοποιείται ότι το αντικείμενα 

αφαιρείται από τη θυρίδα και είναι διαθέσιμο για παραλαβή από το Ταχυδρομικό Γραφείο που 

εξυπηρετεί το συγκεκριμένο σύστημα.  

3.6.2. Ο παραλήπτης πρέπει να βεβαιωθεί ότι µετά την παραλαβή του αντικειμένου του έχει κλείσει 

µε ασφάλεια τη θυρίδα. Σε περίπτωση προβλήµατος, πρέπει να επικοινωνήσει µε το τηλέφωνο 

που αναγράφεται στη οθόνη.  

3.6.3. Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία διατηρούν το δικαίωµα να τροποποιήσουν το χρόνο παραμονής του 

αντικειμένου στη θυρίδα. Σε τέτοια περίπτωση οι συνδροµητές θα ειδοποιηθούν έγκαιρα.  

3.7. Μη διαθεσιμότητα:  

3.7.1. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμη θυρίδα στο πρωτεύον (primary) σύστημα της 

επιλογής του συνδρομητή, το αντικείμενο τοποθετείται στη δεύτερη επιλογή (secondary) του 

συνδρομητή.  

3.7.2. Το αντικείμενο θα τοποθετηθεί στο σύστηµα της επιλογής του χρήστη µόλις υπάρξει διαθέσιµη 

θυρίδα.  

3.7.3. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας οποιουδήποτε συστήµατος για πέραν των 48 ωρών, θα 

γίνονται διευθετήσεις µε το συνδρομητή για παραλαβή του αντικειμένου µε τον προσφορότερο 

τρόπο.  

3.7.4. Σε περιπτώσεις διακοπής της παροχής της υπηρεσίας που οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας, 

τα Κυπριακά Ταχυδροµεία θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για επαναφορά της 

υπηρεσίας το συντοµότερο δυνατόν µόλις εκλείψουν οι λόγοι που κατέστησαν τη διακοπή 

αναπόφευκτη.  
 

4. Παροχή της υπηρεσίας σε συνδροµητές:  
4.1. Συνδρομητής µπορεί να εγγραφεί οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που βρίσκεται νόµιµα 

στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία.  
4.2. Η εγγραφή συνδρομητή στην υπηρεσία Parcel24 γίνεται μέσω της ιστοσελίδας 

www.parcel24.cypruspost.post. Ο συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή 
καταχώρηση και ενημέρωση των στοιχείων του καθώς και για την ασφαλή φύλαξη των στοιχείων 
πρόσβασης.  

4.3. Όλα τα προσωπικά δεδομένα φυλάσσονται και τυγχάνουν επεξεργασίας με βάση τις πρόνοιες του 
Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ-GDPR). 

4.4. Τα τέλη συνδρομής της υπηρεσίας φαίνονται στην ιστοσελίδα εγγραφής συνδρομητή 
www.parcel24.cypruspost.post καθώς και στην ιστοσελίδα των Κυπριακών Ταχυδρομείων 

www.cypruspost.post. Σε περίπτωση αναστολής ή τερματισμού της συνδρομής δεν επιστρέφεται το 
τέλος συνδρομής που έχει καταβληθεί.  

4.5. Σε περίπτωση που έχει λήξει η συνδρομή ή έχει ανασταλεί για οποιοδήποτε λόγο, τα αντικείμενα θα 
επιστρέφονται στον αποστολέα εκτός αν ο παραλήπτης υποβάλει αίτηση προώθησης αλληλογραφίας.  

 

5. Κατάθεση αντικειμένων: 

5.1. Ο συνδρομητής της υπηρεσίας Parcel24 μπορεί να καταθέτει αντικείμενα εντός συστήματος της 
υπηρεσίας, που φέρουν κυπριακό ραβδωτό κωδικό της μορφής ΧΧ123456789CY, νοουμένου ότι για 

τα αντικείμενα αυτά έχουν καταβληθεί τα ταχυδρομικά τέλη (γραμματόσημα, αποτύπωμα μηχανής 

προπληρωμής τελών, άδεια «τέλος πληρωμένο» κτλ) ή αποτελούν επιστρεφόμενα προϊόντα (return 
solutions). 

5.2. Το μέγιστο βάρος και μέγεθος του αντικειμένου αναφέρεται στους Ειδικούς Όρους.  
5.3. Αφού τοποθετηθεί το αντικείμενο και κλείσει η θυρίδα, αποστέλλεται στο συνδρομητή επιβεβαιωτικό 

μήνυμα. 
5.4. Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία δεν θα προωθούν το αντικείμενο και θα το επιστρέψουν στον αποστολέα 

αν τα ταχυδρομικά τέλη δεν είναι προπληρωμένα. 
 

Οι παρόντες όροι αντικαθιστούν και υπερισχύουν οποιωνδήποτε προηγούμενων.   

http://www.parcel24.cypruspost.post/
http://www.parcel24.cypruspost.post/
http://www.cypruspost.post/

