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► Σάρηης ποχρεώζεων Θαηαναλωηή
ΔΗΠΑΓΩΓΖ - ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ
« Γ. ΠΗΓΔΟΖΠ & ΠΗΑ ΡΑΣΚΔΡΑΦΝΟΔΠ E.Δ.» με δ.η. ΡΟΝΣΑΓΖΛ

Α. Ζ εηαζνεία πενζμνζζιέκδξ εοεφκδξ ιε ηδκ επςκοιία «Γ. ΗΓΔΡΖ & ΗΑ, ΣΑΥΤΚΔΣΑΦΟΡΔ E.Δ.» ηαζ ημκ
δζαηνζηζηυ ηίηθμ «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» ζοζηήεδηε ηαηά ημκ κυιμ ηδκ 25/02/2003, εδνεφεζ ζημ Λ. Φοπζηυ Αηηζηήξ,
Πδκεθυπδξ Γέθηα ανζειυξ 18, Σ.Θ 115 25, είκαζ ηάημπμξ ηδξ οπ’ ανζειυκ ΑΚ 04-049 πμνδβδεείζαξ απυ ηδκ ηαηά
ημκ κυιμ ανιυδζα ΔΘΛΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖΙΔΠΗΘΟΗΛΧΛΗΧΛ ΘΑΗ ΣΑΥΤΓΡΟΚΔΗΧΛ Γεκζηήξ Άδεζαξ Σαποδνμιζηχκ
Τπδνεζζχκ ηαζ εζκαζ εββεβναιιέκδ ζημ ηδνμφιεκμ απυ ηδκ ΔΘΛΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖΙΔΠΗΘΟΗΛΧΛΗΧΛ ΘΑΗ
ΣΑΥΤΓΡΟΚΔΗΧΛ Κδηνχμ Σαποδνμιζηχκ Δπζπεζνήζεςκ. ημοξ ηαηαζηαηζημφξ ζημπμφξ ηδξ εηαζνείαξ
«ΣΡΟΥΑΓΖΛ» ζοιπενζθαιαάκεηαζ ηαζ δ πανμπή ζημ ζοκαθθαζζυιεκμ ημζκυ οπδνεζζχκ ηαποιεηαθμνάξ
(επείβμοζαξ δζααίααζδξ) ηαποδνμιζηχκ ακηζηεζιέκςκ (δειάηςκ ηαζ επζζημθχκ - εββνάθςκ), παναημθμοεμφιεκςκ
απυ Δζδζηυ φζηδια Παναημθμφεδζδξ ηαζ Δκημπζζιμφ Σαποδνμιζημφ Ακηζηεζιέκμο (Δ..Π.Δ.Σ.Α).
Β. Οζ ζδνοηέξ, δ δζμίηδζδ ηαζ μζ εηαίνμζ ηδξ εηαζνείαξ ««ΣΡΟΥΑΓΖΛ»» δζαεέημοκ ηα ηαηάθθδθα επέββοα, ηαεχξ
επίζδξ ηαζ ηδκ απαζημφιεκδ επαββεθιαηζηή ειπεζνία ηαζ βκχζεζξ πνμηεζιέκμο κα ακηαπμηνζεμφκ απμηεθεζιαηζηά
ζηζξ ζφβπνμκεξ απαζηήζεζξ ημο ημιέα ηδξ πανμπήξ οπδνεζζχκ ηαποιεηαθμνχκ ηαποδνμιζηχκ ακηζηεζιέκςκ εκηυξ
ηαζ εηηυξ ηδξ εθθδκζηήξ επζηνάηεζαξ. Ζ εηαζνεία «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» ζηεθεπχκεηαζ απυ έιπεζνα ηαζ ζηακά ζηεθέπδ,
ηαηάθθδθα εηπαζδεοιέκμοξ οπαθθήθμοξ ηαζ ζηακμφξ ζοκενβάηεξ, εκηεηαβιέκμοξ ζε έκα εονφηαημ δίηηuo
ηαηαζηδιάηςκ ηαζ ακηζπνμζχπςκ ακεπηοβιέκμ ακά ηδκ εθθδκζηή επζηνάηεζα, μζ μπμίμζ εββομφκηαζ ηδκ άιεζδ,
επέιοεδ, αλζυπζζηδ, οπεφεοκδ, πoζoηζηή, ακηαβςκζζηζηή απυ άπμρδξ ηυζημοξ ηαζ δζεοημθφκζεςκ ηαζ ηαπφηαηδ
ελοπδνέηδζδ ημο ζοκαθθαζζυιεκμο ημζκμφ, πανέπμοκ ζημ ζοκαθθαζζυιεκμ ημζκυ πμζηiθεξ οπδνεζίεξ
ηαποιεηαθμνάξ ηαποδνμιζηχκ ακηζηεζιέκςκ ορδθυηαημο ακηαβςκζζηζημφ επζπέδμο ηαζ απυθοηα πνμζανιμζιέκεξ
ζηζξ απαζηήζεζξ ηδξ εηάζημηε ζζπφμοζαξ κμιμεεζίαξ ηαζ ζημοξ υνμοξ ηαζ ηζξ πνμτπμεέζεζξ πμο ηάζζεζ δ ςξ ηαηά
ηδκ ζζπφμοζα κμιμεεζία ανιυδζα ΔΘΛΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖΙΔΠΗΘΟΗΛΧΛΗΧΛ ΘΑΗ ΣΑΥΤΓΡΟΚΔΗΧΛ,
εθαπζζημπμζχκηαξ ηζξ απμζηάζεζξ ηαζ ημκ πνυκμ πανάδμζδξ ηςκ ηαποδνμιζηχκ ακηζηεζιέκςκ ζημοξ παναθήπηεξ
ημοξ ηαζ δζαζθαθίγμκηαξ ηαοηυπνμκα ηδκ αζθάθεζα ηαηά ηδκ δζαπείνζζδ ηαζ ηδκ δζαηίκδζδ ηςκ ηαποδνμιζηχκ
ακηζηεζιέκςκ.
Γ. Απμζημθή ηδξ εηαζνείαξ «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» απμηεθεί δ ζοκεπήξ ακάπηολδ ηαζ μ εηζοβπνμκζζιυξ ηςκ οπμδμιχκ ηδξ,
δ εκενβήξ πανμοζία ηδξ ηαζ δ δζεονοκυιεκδ ζοιιεημπή ηδξ ζε ηάεε ημιέα ηδξ ημζκςκζηήξ ηαζ μζημκμιζηήξ γςήξ
ηδξ Δθθάδαξ, δ ζοκεπήξ πνμζανιμβή ηςκ οπδνεζζχκ πμο πανέπεζ ζηζξ εηάζημηε ηαζ ηαηά πενίπηςζδ ακάβηεξ ημο
ζοκαθθαζζυιεκμο ημζκμφ ηαζ δ μθμηθδνςιέκδ ηάθορδ μπμζαζδήπμηε απαίηδζδξ ημο ζοκαθθαζζυιεκμο ημζκμφ
ζπεηζηά ιε ηζξ οπδνεζίεξ ηαποιεηαθμνάξ ηαποδνμιζηχκ ακηζηεζιέκςκ.
Γ. Ζ εηαζνεία ««ΣΡΟΥΑΓΖΛ»», ζηα πθαίζζα ηδξ ζοιιυνθςζήξ ηδξ ιε ηζξ απαζηήζεζξ ηήξ ζζπφμοζαξ κμιμεεζίαξ
(εζδζηυηενα δε ηζξ δζαηάλεζξ ημο άνενμο 5 ηαζ ημο Πανανηήιαημξ V ημο οπ’ ανζειυκ 296/93 Θακμκζζιμφ Γεκζηχκ
Αδεζχκ Πανμπήξ Σαποδνμιζηχκ Τπδνεζζχκ υπςξ ζζπφεζ ζήιενα) ηαζ ημοξ υνμοξ ηαζ ηζξ πνμτπμεέζεζξ πμο ηάζζεζ
δ ΔΘΛΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖΙΔΠΗΘΟΗΛΧΛΗΧΛ ΘΑΗ ΣΑΥΤΓΡΟΚΔΗΧΛ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζηα πθαίζζα ημο
εηζοβπνμκζζιμφ ηδξ,ηαεζενχκεζ ημκ πανυκηα, ιδ αημιζηά ή ζοθθμβζηά δζαπναβιαηεφζζιμ ςξ πνμξ ημ
πενζεπυιεκυ ημο, πάνηδ οπμπνεχζεςκ πνμξ ημοξ πνήζηεξ-ηαηακαθςηέξ (Υ.Τ.Θ), έπμκηαξ ςξ πνςηανπζηυ ζηυπμ
ηδκ νφειζζδ ηςκ ζπέζεχκ ηδξ ιε ημ ζοκαθθαζζυιεκμ ημζκυ, ηδκ πανμπή οπεφεοκδξ πθδνμθυνδζδξ ζπεηζηά ιε
ηζξ πανεπυιεκεξ οπδνεζίεξ ηαζ ημκ έβηονμ πνμζδζμνζζιυ ηςκ εηαηένςεεκ δζηαζςιάηςκ ηαζ οπμπνεχζεςκ.

ΞΑΟΔΣΝΚΔΛΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ
Α. Οζ οπδνεζίεξ πμο πανέπμκηαζ απυ ηδκ εηαζνεία «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» ζημ ζοκαθθαζζυιεκμ ημζκυ είκαζ μζ αηυθμοεεξ:
 Σαποιεηαθμνέξ ηαποδνμιζηχκ ακηζηεζιέκςκ, εηηυξ δειάηςκ, εζςηενζημφ.
 Σαποιεηαθμνέξ ηαποδνμιζηχκ ακηζηεζιέκςκ, εηηυξ δειάηςκ, ελςηενζημφ.
 Σαποιεηαθμνέξ δειάηςκ εζςηενζημφ.
 Σαποιεηαθμνέξ δειάηςκ ελςηενζημφ.
 Πνμεημζιαζία ηαποδνμιζηχκ ακηζηεζιέκςκ.
 Ακηαθθαβή εββνάθςκ.
Β. Οζ πενζμπέξ εκηυξ ηδξ εθθδκζηήξ επζηνάηεζαξ ζηζξ μπμίεξ πανέπμκηαζ μζ ηαηά ηα ακςηένς οπυ Α οπδνεζίεξ ηδξ
εηαζνείαξ «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» ακαθένμκηαζ εζδζηυηενα ζημ έκηοπμ οπυ ημκ ηίηθμ Γίηηομ Θαηαζηδιάηςκ &
Ακηζπνμζχπςκ, ημ μπμίμ πνμζανηάηαζ ζημκ πανυκηα Υ.Τ.Θ ςξ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΗII ηαζ απμηεθεί μοζζχδεξ ηαζ
ακαπυζπαζημ ιένμξ ημο. Οζ πενζμπέξ εηηυξ ηδξ εθθδκζηήξ επζηνάηεζαξ ζηζξ μπμίεξ πανέπμκηαζ μζ ηαηά ηα ακςηένς
οπυ Α οπδνεζίεξ ηδξ εηαζνείαξ «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» ακαθένμκηαζ ζημ έκηοπμ οπυ ημκ ηίηθμ ΕΧΛΔ ΥΧΡΧΛ, ημ μπμίμ
πνμζανηάηαζ ζημκ πανυκηα Υ.Τ.Θ. ςξ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΗΗ ηαζ απμηεθεί μοζζχδεξ ηαζ ακαπυζπαζημ ιένμξ ημο.
Γ. Απμζημθέξ ηαποδνμιζηχκ ακηζηεζιέκςκ ζε πνμμνζζιμφξ εκηυξ δ εηηυξ ηδξ εθθδκζηήξ επζηνάηεζαξ ζημοξ
μπμίμοξ δ εηαζνεία «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» δεκ δζαεέηεζ επί ημο πανυκημξ οπμηαηαζηήιαηα, ακηζπνμζχπμοξ ή ζοκενβάηεξ
δφκαηαζ κα δζεηπεναζςεμφκ ιέζς ηνίηςκ πναηημνείςκ δ άθθςκ δδιυζζςκ ιεηαθμνζηχκ ιέζςκ ιυκμ ιεηά απυ
νδηή εκημθή ημο απμζημθέα ηαζ ιυκμ ιε πνέςζή ημο.
Γ. Χξ δεζιεοηζημί πνυκμζ πανάδμζδξ ηςκ ηαποδνμιζηχκ ακηζηεζιέκςκ ζημοξ ηαηά πενίπηςζδ παναθήπηεξ ημοξ
είκαζ μζ αηυθμοεμζ:
 ηζξ απμζημθέξ ηαποδνμιζηχκ ακηζηεζιέκςκ πμο έπμοκ ζοιθςκδεεί κα πναβιαημπμζδεμφκ αοεδιενυκ εκηυξ
ημο δήιμο ζηδκ πενζθένεζα ημο μπμίμο εδνεφεζ δ εηαζνεία «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» ηαζ ημο κμιμφ Αηηζηήξ, μζ παναδυζεζξ
ηςκ ηαποδνμιζηχκ ακηζηεζιέκςκ ζημοξ παναθήπηεξ ημοξ βίκεηαζ έςξ ηζξ 16:00 ι.ι ηδξ ίδζαξ διέναξ.
 ηζξ απμζημθέξ ηαποδνμιζηχκ ακηζηεζιέκςκ πμο έπμοκ ζοιθςκδεεί κα πναβιαημπμζδεμφκ επυιεκεξ ενβάζζιεξ
διένεξ εκηυξ ηαζ εηηυξ ημο δζηηφμο πυθεςκ ηαζ εηηυξ ημο κμιμφ Αηηζηήξ, μζ παναδυζεζξ ηςκ ηαποδνμιζηχκ
ακηζηεζιέκςκ ζημοξ παναθήπηεξ ημοξ βίκεηαζ έςξ ηζξ 16:00 ι.ι ηςκ ακηίζημζπςκ διενχκ βζα ηζξ μπμίεξ έπμοκ
ζοιθςκδεεί κα πναβιαημπμζδεμφκ.
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 ηζξ απμζημθέξ ηαποδνμιζηχκ ακηζηεζιέκςκ πμο έπμοκ ζοιθςκδεεί κα πναβιαημπμζδεμφκ επυιεκεξ ενβάζζιεξ
διένεξ εηηυξ ηδξ εθθδκζηήξ επζηνάηεζαξ, μζ παναδυζεζξ ηςκ ηαποδνμιζηχκ ακηζηεζιέκςκ ζημοξ παναθήπηεξ ημοξ
βίκεηαζ έςξ ηζξ 16:00 ι.ι ηςκ ακηίζημζπςκ διενχκ πμο εζδζηυηενα ακαθένμκηαζ ζημ έκηοπμ οπυ ημκ ηίηθμ ΕΧΛΔ
ΥΧΡΧΛ.
Σα ακςηένς δεκ ζζπφμοκ ηαζ δφκακηαζ κα δζαθμνμπμζδεμφκ ζε πενίπηςζδ ακηίεεηδξ έββναθδξ εζδζηήξ ζοιθςκίαξ
ιεηαλφ αθεκυξ ηδξ εηαζνείαξ «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» ηαζ αθεηένμο ημο απμζημθέα ή ημο παναθήπηδ ημο ηαποδνμιζημφ
ακηζηεζιέκμο.
Δ. Ζ μνεή ζοζηεοαζία ηςκ πνμξ δζαηίκδζδ ακηζηεζιέκςκ είκαζ εοεφκδ ημο απμζημθέα. ε πενίπηςζδ πμο επέθεεζ
αθάαδ θυβς ιδ μνεήξ ζοζηεοαζίαξ δ εηαζνεία «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» δεκ θένεζ ηαιία εοεφκδ.
ΠΡ.Σμ είδμξ ηαζ ηα υνζα αάνμοξ ηςκ ηαποδνμιζηχκ ακηζηεζιέκςκ πμο ιπμνεί κα δζαηζκήζεζ δ εηαζνεία
«ΣΡΟΥΑΓΖΛ» ζηα πθαίζζα ηςκ πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ ηδξ ακαθένμκηαζ ακςηένς οπυ Α.
Ε. Ζ εηαζνεία «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» πανέπεζ ζημ ζοκαθθαζζυιεκμ ημζκυ ηδκ δοκαηυηδηα οπμβναθήξ λεπςνζζηήξ
ζφιααζδξ ζε πενζπηχζεζξ μιαδζηχκ απμζημθχκ ηαποδνμιζηχκ ακηζηεζιέκςκ ή ζε εζδζηήξ θφζεςξ πεθάηεξ.
Ζ. Οζ ηεπκμθμβζηέξ οπμδμιέξ ηδξ εηαζνείαξ «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» πενζθαιαάκμοκ ημ δθεηηνμκζηυ ζφζηδια
Παναημθμφεδζδξ ηαζ Δκημπζζιμφ ηδξ δζαηίκδζδξ ηδξ απμζημθήξ (Track & Trace), ιε ημ μπμίμ μ πεθάηδξ ιπμνεί
κα παναημθμοεεί ηαζ κα εκημπίγεζ ηδκ απμζημθή ημο ζε μπμζμδήπμηε ζηάδζμ αοηή εονίζηεηαζ.

ΡΗΚΝΘATAΙOΓΝΠ ΣΟΔΩΠΖΠ ΞΑΟΔΣΝΚΔΛΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ
Α. Ζ εηαζνεία «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» έπεζ ηδκ οπμπνέςζδ κα ηαηανηίγεζ ηζιμηαηάθμβμ ηςκ πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ ηδξ ιε
ακαθοηζηή πνέςζδ βζα ηάεε ιία επζιένμοξ πανεπυιεκδ οπδνεζία. Σμ ζοκαθθαζζυιεκμ ημζκυ ιπμνεί κα θαιαάκεζ
βκχζδ ημο εηάζημηε ζζπφμκημξ ηζιμηαηαθυβμο ηςκ πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ ςξ αημθμφεςξ:
 ηδκ έδνα, ζηα οπμηαηαζηήιαηα ηαζ ζηα ηαηά ηυπμοξ πανανηήιαηα ηζξ εηαζνείαξ «ΣΡΟΥΑΓΖΛ», υπμο μζ
ηζιμηαηάθμβμζ ηςκ πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ είκαζ ακανηδιέκμζ ζε ειθακή ζδιεία ηςκ πχνςκ ζοκαθθαβήξ,
 Θαθχκηαξ ημοξ ηδθεθςκζημφξ ανζειμφξ επζημζκςκίαξ 2106725860-1.
Β. Απμζημθέξ ιε πνμμνζζιμφξ ζημοξ μπμίμοξ δ εηαζνεία «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» δεκ δζαεέηεζ οπμηαηαζηήιαηα,
ακηζπνμζχπμοξ ή ζοκενβάηεξ δφκακηαζ κα δζεηπεναζςεμφκ ιέζς ηνίηςκ πναηημνείςκ ή άθθςκ δδιυζζςκ
ιεηαθμνζηχκ ιέζςκ ιυκμ ιεηά απυ νδηή εκημθή ημο απμζημθέα ηαζ ιυκμ ιε πνέςζή ημο.
Γ. Ζ εηαζνεία «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» πανέπεζ ηζξ οπδνεζίεξ ηδξ ιε πνέςζδ ηδξ αιμζαήξ ηδξ ηαζ ηςκ θμζπχκ ελυδςκ ηαζ
δαπακχκ ηδξ ζημκ απμζημθέα ή ζημκ παναθήπηδ ημο ηαποδνμιζημφ ακηζηεζιέκμο. ε πενίπηςζδ ηαηά ηδκ μπμία
δ πνέςζδ αανφκεζ ημκ παναθήπηδ ημο ηαποδνμιζημφ ακηζηεζιέκμο ηαζ αοηυξ δεκ ηαηααάθθεζ ηδκ αιμζαή ηαζ ηα
θμζπά έλμδα ηαζ δαπάκεξ ηδξ εηαζνείαξ «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» βζα μπμζμκδήπμηε θυβμ, μ απμζημθέαξ ημο ηαποδνμιζημφ
ακηζηεζιέκμο οπμπνεμφηαζ κα ελμθθήζεζ εηείκμξ ηδκ αιμζαή ηαζ ηα θμζπά έλμδα ηαζ δαπάκεξ ηδξ εηαζνείαξ
«ΣΡΟΥΑΓΖΛ», ζηζξ μπμίεξ πενζθαιαάκεηαζ ηαζ ημ ηυζημξ επζζηνμθήξ ημο ηαποδνμιζημφ ακηζηεζιέκμο ζημκ
απμζημθέα ημο (ακ γδηδεεί δ επζζηνμθή ημο), ηαεχξ επίζδξ ηαζ ημ ηυζημξ απμεήηεοζήξ ημο (ακ πνεζαζηεί κα
απμεδηεοηεί πνμζςνζκά).
Γ. Κε ηδκ πανάδμζδ ημο ηαποδνμιζημφ ακηζηεζιέκμο ζηδκ εηαζνεία «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» πνμξ δζαηίκδζδ μ απμζημθέαξ
απμδέπεηαζ νδηά ηαζ ακεπζθφθαηηα ηδκ αιμζαή ηαζ ηα θμζπά έλμδα ηαζ δαπάκεξ ηδξ εηαζνείαξ «ΣΡΟΥΑΓΖΛ», Ζ
εηαζνεία «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» έπεζ ημ δζηαίςια κα παναηναηήζεζ ή κα ανκδεεί ηδκ πανάδμζδ ημο ηαποδνμιζημφ
ακηζηεζιέκμο ζημκ παναθήπηδ ημο πνμηεζιέκμο κα ελαζθαθίζεζ ηδκ είζπναλδ ηδξ αιμζαήξ ηδξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ
ηδκ είζπναλδ μπμζαζδήπμηε δαπάκδξ ή ελυδμο ζημ μπμίμ έπεζ ή πνυηεζηαζ κα οπμαθδεεί ζηα πθαίζζα πανμπήξ ηςκ
οπδνεζζχκ ηδξ (π.π. καφθμζ, δαζιμί η.θ.π) ιέπνζ ηδκ πθήνδ ηαζ μθμζπενή ελυθθδζή ηδξ.
Δ. Ζ εηαζνεία «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» έπεζ ημ δζηαίςια ηαζ ηδκ δοκαηυηδηα κα ακαιμνθχκεζ ημ ακηίηζιμ (πνέςζδ) ηάεε
επζιένμοξ πανεπυιεκδξ οπδνεζίαξ ηδξ ζφιθςκα ιε ηζξ εζδζηυηενεξ ακάβηεξ ηδξ, ηζξ επζπεζνδιαηζηέξ πνμμπηζηέξ
ηαζ ζπέδζά ηδξ ηαζ ηζξ ζοκεήηεξ πμο εηάζημηε επζηναημφκ ζηδκ αβμνά ηαζ ζημκ ζοβηεηνζιέκμ ημιέα πανμπήξ
οπδνεζζχκ.
ΠΡ. Ζ εηαζνεία «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» έπεζ δζηαίςια κα αθθάλεζ ηζξ ηζιέξ ιε πνμεζδμπμίδζδ εκηυξ πέκηε (5) ενβάζζιςκ
διενχκ, ζε πενίπηςζδ δδιζμονβίαξ κέςκ πνμσυκηςκ, ηαζ ζε πενζπηχζεζξ πμο ζοκηνέπμοκ θυβμζ ακςηέναξ αίαξ
Ε. Οζ οπδνεζίεξ πμο πανέπεζ δ εηαζνεία «ΣΡΟΥΑΓΖΛ», ηαεχξ επίζδξ ηαζ ημ ακηίηζιμ (πνέςζδ) ηάεε επζιένμοξ
οπδνεζίαξ πενζβνάθμκηαζ ακαθοηζηά ζημκ ζπεηζηυ ηζιμηαηάθμβμ, μ μπμίμξ επζζοκάπηεηαζ ζημκ πανυκηα Υ.Τ.Θ. ςξ
ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Η ηαζ απμηεθεί μοζζχδεξ ηαζ ακαπυζπαζημ ιένμξ ημο.

ΑΗΡΖΚΑΡΑ ΠΛΑΙΙΑΠΠΝΚΔΛΝ ΘΝΗΛΝ - ΔΞΗΙΠΖ ΓΗΑΦΝΟΩΛ.
Α. Σμ ζοκαθθαζζυιεκμ ημζκυ ιπμνεί κα απεοεφκεζ μπμζαδήπμηε αζηήιαηα ηαζ ενςηήιαηα πμο αθμνμφκ ηδκ ηφπδ
ηςκ απμζημθχκ ηαποδνμιζηχκ ακηζηεζιέκςκ ζηδκ έδνα, ζηα οπμηαηαζηήιαηα ηαζ ζηα ηαηά ηυπμοξ πανανηήιαηα
ηδξ εηαζνείαξ «ΣΡΟΥΑΓΖΛ», ζημκ ηδθεθςκζηυ ανζειυ ηδθεμιμζμηοπίαξ (Fax) 2106725865, ηαεχξ επίζδξ ηαζ
ζημοξ ηδθεθςκζημφξ ανζειμφξ επζημζκςκίαξ 2106725860 ηαζ 2106725861.
Β. Γζα ηδκ επίθοζδ μπμζαζδήπμηε δζαθμνάξ ηοπυκ ήεεθε πνμηφρεζ ιεηαλφ αθεκυξ ημο πεθάηδ ηαζ αθεηένμο ηδξ
εηαζνείαξ «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» ζε ζπέζδ ιε ηζξ πανεπυιεκεξ οπδνεζίεξ, ηαζ αθμφ μ πεθάηδξ δεκ έπεζ δζεοεεηήζεζ
μνζζηζηά ηδκ δζαθμνά ζηδκ έδνα ή ζηα οπμηαηαζηήιαηα ή ζηα ηαηά ηυπμοξ πανανηήιαηα ηζξ εηαζνείαξ
««ΣΡΟΥΑΓΖΛ», μ πεθάηδξ μθείθεζ κα απεοεοκεεί ζπεηζηά ιε εζδζηή έκηοπδ ή απθή έββναθδ ηαζ ζε ηάεε
πενίπηςζδ πθήνςξ ηεηιδνζςιέκδ αίηδζή ημο δ μπμία οπμαάθθεηαζ (ηαηαηίεεηαζ) ζηδκ έδνα, ζηα
οπμηαηαζηήιαηα ή ζηα ηαηά ηυπμοξ πανανηήιαηα ηδξ εηαζνείαξ «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» ή δζααζαάγεηαζ ζημκ ηδθεθςκζηυ
ανζειυ ηδθεμιμζμηοπίαξ (Fax) 2106725865 ηαζ κα γδηήζεζ ηδκ επίθοζδ ηδξ δζαθμνάξ ημο απυ ηδκ ανιυδζα
Δπζηνμπή Eπίθοζδξ Γζαθμνχκ, δ μπμία έπεζ ήδδ ζοζηαεεί ηαζ θεζημονβεί απυ ηδκ εηαζνεία «ΣΡΟΥΑΓΖΛ». Γζα ηδκ
εθανιμβή ηςκ δζαηάλεςκ ημο πανυκημξ εδαθίμο, ςξ δζαθμνά oνίγεηαζ δ απμδεδεζβιέκδ αεέηδζδ εη ιένμοξ ηδξ
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εηαζνείαξ «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» ημο πανυκημξ Υ.Τ.Θ ή ηςκ βεκζηχκ υνςκ ιεηαθμνάξ πμο ακαβνάθμκηαζ ζηδ μπίζεζα υρδ
ηδξ Απυδεζλδξ Κεηαθμνάξ-Δίζπναλδξ, ήημζ ημο οκμδεοηζημφ Γεθηίμο Σαποιεηαθμνάξ (Τ.ΓΔ.ΣΑ), ημ μπμίμ
πνμζανηάηαζ ζε ηάεε ηαποδνμιζηυ ακηζηείιεκμ ηαζ πενζέπεζ ηα ζημζπεία ηαοημπμίδζδξ αοημφ.
Γ. Ζ Δπζηνμπή Eπίθοζδξ Γζαθμνχκ ηδξ εηαζνείαξ «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» είκαζ ηνζιεθήξ, έπεζ ζοβηνμηδεεί ηαζ θεζημονβεί
δζαδζηαζηζηά ιε εοεφκδ ηδξ εηαζνείαξ «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» υπςξ πνμαθέπεηαζ απυ ηδκ ζζπφμοζα κμιμεεζία ηαζ ζε αοηή
ζοιιεηέπμοκ ςξ ιέθδ έκαξ εη ηςκ εηάζημηε δζαπεζνζζηχκ ηαζ μ εηάζημηε κμιζηυξ ζφιαμοθμξ ηδξ εηαζνείαξ
«ΣΡΟΥΑΓΖΛ» ηαζ οπμπνεςηζηά έκαξ εηπνυζςπμξ ηςκ ηαηακαθςηχκ. Οζ πνμζθεφβμκηεξ ηαηά ηα ακςηένς οπυ Β
ζηδκ Δπζηνμπή Eπίθοζδξ Γζαθμνχκ ηδξ εηαζνείαξ «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» δζηαζμφκηαζ, εθυζμκ αέααζα ημ επζεοιμφκ, κα
πανίζηακηαζ ηαζ κα ζοιιεηέπμοκ ζηζξ ζοκεδνζάζεζξ ηδξ, είηε αοημπνμζχπςξ είηε δζα πθδνελμοζίμο ημκ μπμίμ
δζoνίγoοκ εββνάθςξ ηαζ εκοπυβναθα.
Γ. ηζξ πενζπηχζεζξ πμο ακαθένμκηαζ ακςηένς οπυ Α ηαζ Β δ εηαζνεία «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» είκαζ οπμπνεςιέκδ κα
απακηά μνζζηζηά ζημκ πεθάηδ βζα ηδκ οπυεεζή ημο εκηυξ απμηθεζζηζηήξ πνμεεζιίαξ ηνζάκηα διενχκ απυ ηδκ
διενμιδκία οπμαμθήξ (ηαηάεεζδξ) ηδξ ζπεηζηήξ αίηδζδξ.
Δ. Οζ πανυκηεξ Γεκζημί Όνμζ ααζίγμκηαζ ζηδκ ηείιεκδ κμιμεεζία ηαζ εζδζηυηενα ζημκ Διπμνζηυ Λυιμ ηαζ ηδ
φιααζδ Γζεεκχκ Οδζηχκ Κεηαθμνχκ CMR. ε μπμζαδήπμηε δζαθςκία ακαηφρεζ, δ «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» εα ηαηααάθθεζ
ηάεε δοκαηή πνμζπάεεζα βζα ηδκ επίθοζή ηδξ ζε θζθζηά πθαίζζα. Δάκ υιςξ δ επίθοζδ ηδξ δζαθςκίαξ δεκ ηαηαζηεί
δοκαηή θζθζηχξ, ηυηε βζα ηδκ επίθοζή ηδξ μνίγμκηαζ ηα ανιυδζα Γζηαζηήνζα Αεδκχκ.

ΚΖ ΑΞΝΓΔΘΡΑ ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΑ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ – ΑΞΑΓΝΟΔΠΔΗΠ
Α. Ζ εηαζνεία «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» δεκ ακαθαιαάκεζ ηδκ απμζημθή ηαζ ηδκ δζαηίκδζδ ηαποδνμιζηχκ ακηζηεζιέκςκ πνμξ
ηαποδνμιζηέξ εονίδεξ παναθδπηχκ ζζδκ Δθθάδα ηαζ ζζμ ελςηενζηυ.
Β. Ζ εηαζνεία «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» δεκ ακαθαιαάκεζ ηδκ απμζημθή ηαζ ηδκ δζαηίκδζδ ηαποδνμιζηχκ ακηζηεζιέκςκ υηακ
αοηή ακηίηεζηαζ ζηδκ ζζπφμοζα κμιμεεζία (εκδεζηηζηά αθθά υπζ πενζμνζζζζηά εφθθεηηεξ φθεξ ηαζ μοζίεξ, εηνδηηζηέξ
φθεξ ηαζ μοζίεξ, ναδζεκενβά οθζηά, δζαανςηζηέξ μοζίεξ, ζοιπζεζιέκα αένζα, παζπκίδζα ιε ηάρμοθεξ, αένζα,
ηάκζζηνα αμοηακίμο βζα ακαπηήνεξ, θζάθεξ μλοβυκμο, εφθθεηηα οβνά, αενκίηα, δζμνεςηζηυ (blanco), ζπνέζ
ιαθθζχκ, εοθθεηηα ζηενεά, ζπίνηα, μλεζδςηζηά, ααθέξ ιαθθζχκ, θμζζυκ βζα πενιακακη, δδθδηήνζα, εκημιμηηυκα,
αζμθμβζηά δείβιαηα, κανηςηζηέξ μοζίεξ, ακηζηείιεκα πμο ειπίπημοκ ζζδκ κμιμεεζία πενί ανπαζμηήηςκ ηαζ
πμθζηζζηζηήξ ηθδνμκμιζάξ, αθθμζχζζια ηνυθζια, γχα, θοηά, έκηοπα άζεικμο, αζζπνμφ δ πμνκμβναθζημφ
πενζεπμιέκμο η.θ.π.), ιπαηανίεξ θζείμο ηαζ οβνά ζημζπεία, ανχιαηα, ημθυκζεξ, ζπνέζ, απμζιδηζηά, ηα μπμία
δφκαηαζ κα ιεηαθένεζ οπυ υνμοξ ηαζ πνμτπμεέζεζξ βζαηί δ δζεηπεναίςζδ ημοξ απαβμνεφεηαζ απυ ημ κυιμ ηαζ
βεκζηά οθζηά ηα μπμία δεκ δέπεηαζ βζα δζεηπεναίςζδ δ ΗΑΣΑ.
Γ. Ζ εηαζνεία «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» δεκ ακαθαιαάκεζ ηδκ απμζημθή ηαζ ηδκ δζαηίκδζδ εφεναοζηςκ ηαποδνμιζηχκ
ακηζηεζιέκςκ ιδ επανηχξ πνμζηαηεοιέκςκ ηαζ ηαηαθθήθςξ ζοζηεοαζιέκςκ. Υνδιάηςκ ζε ιεηνδηά,
ζοκαθθάβιαημξ, πμθφηζιςκ ηαζ διζπμθφηζιςκ ιεηάθθςκ ηαζ μνοηηχκ ζε μπμζαδήπμηε ιμνθή, ημζιδιάηςκ ηαζ
ηζιαθθχκ εζδχκ, αζμιδπακζηχκ ακενάηςκ ηαζ δζαιακηζχκ, πμθφηζιςκ ηαζ διζπμθφηζιςκ θίεςκ, ένβςκ ηέπκδξ,
πνμζςπζηήξ αθθδθμβναθίαξ, θαπείςκ, ιεημπχκ, μιμθυβςκ, βναιιαημζήιςκ, ηαποδνμιζηχκ ακηζηεζιέκςκ πμο
απυ ηδκ θφζδ, ηδκ ζδζυηδηα ή ηδκ ζοζηεοαζία ημοξ οπάνπεζ ηίκδοκμξ κα αθάρμοκ άθθα ιεηαθενυιεκα
ηαποδνμιζηά ακηζηείιεκα, ημ πνμζςπζηυ πμο ηα δζαπεζνίγεηαζ ή ημκ ελμπθζζιυ ημο, ημοξ παναθήπηεξ ημοξ ή
ηνίημοξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ μπμζμδήπμηε ηαποδνμιζηυ ακηζηείιεκμ ημ μπμίμ δ εηαζνεία «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» εφθμβα
απμθαζίγεζ υηζ δεκ ιπμνεί κα ιεηαθενεεί κυιζια ηαζ ιε απυθοηδ αζθάθεζα. Όζμκ αθμνά ηδκ απαβυνεοζδ
πνδιάηςκ ηαζ πνεμβνάθςκ ελαζνείηαζ υηζ αθμνά ηδκ οπδνεζία ακηζηαηααμθήξ.
Γ. ηα πθαίζζα πνμζηαζίαξ ηάεε έκκμιμο ζοιθένμκημξ, δ εηαζνεία «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» δζηαζμφηαζ, αθθά ζε ηαιζά
πενίπηςζδ δεκ οπμπνεμφηαζ, κα εθέβπεζ ηα ηαποδνμιζηά ακηζηείιεκα ηδκ δζαπείνζζδ ηαζ ηδκ απμζημθή πμο
ακαθαιαάκεζ κα δζεηπεναζχζεζ. Δκδεζηηζηά αθθά υπζ πενζμνζζηζηά, μ έθεβπμξ πενζθαιαάκεζ ημ άκμζβια ηςκ πνμξ
δζαπείνδζδ ηαζ πανάδμζδ ηαποδνμιζηχκ ακηζηεζιέκςκ.
E. Ζ εηαζνεία «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» δζηαζμφηαζ κα αλζχζεζ απμγδιίςζδ απυ ημκ πεθάηδ ζε πενίπηςζδ πμο πνμηθδεμφκ
γδιζέξ απυ ηδκ πανάδμζδ ζηδκ εηαζνεία «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» βζα δζαπείνζζδ ηαζ απμζημθή, ιε ρεοδή ή παναπθακδηζηή
δήθςζδ ημο πενζεπμιέκμο, εββνάθςκ ηαζ ηαποδνμιζηχκ ακηζηεζιέκςκ πμο ειπίπημοκ ζηζξ δζαηάλεζξ ηςκ εδαθίςκ
Β ηαζ Γ.
ΠΡ. Ζ εηαζνεία «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» δζηαζμφηαζ ηαηά ηδκ απυθοηδ ηνίζδ ηδξ κα ιδκ ηάκεζ απμδεηηά ηαποδνμιζηά
ακηζηείιεκα ηαζ κα ανκδεεί ηδκ πανμπή ηςκ οπδνεζζχκ ηδξ ζηζξ ηαηςηένς εκδεζηηζηέξ αθθά υπζ πενζμνζζηζηέξ
πενζπηχζεζξ:
 Όηακ οπάνπμοκ εκδείλεζξ απαβμνεοιέκμο πενζεπμιέκμο.
 Όηακ ημ ηαποδνμιζηυ ακηζηείιεκμ οπενααίκεζ ζε αάνμξ ηα είημζζ (20) ηζθά ιε ή πςνίξ ειπμνζηή αλία ακά
μνζγυιεκδ ιειμκςιέκδ ζοζηεοαζία.
 Όηακ δ αλία ημο ηαποδνμιζημφ ακηζηεζιέκμο οπενααίκεζ, ηαηά ηδκ δήθςζδ ημο απμζημθέα ημο, ηα εηαηυκ
πεκήκηα (150) Δονχ.
 ε πενζπηχζεζξ πμο οπάνπμοκ εκδείλεζξ υηζ ημ ηαποδνμιζηυ ακηζηείιεκμ δεκ είκαζ απμδεηηυ απυ ηδκ εηαζνεία
«ΣΡΟΥΑΓΖΛ».
 ε πενζπηχζεζξ άνκδζδξ εη ιένμοξ ημο απμζημθέα ζςζηήξ ηαζ ζφιθςκδξ ιε ημκ κυιμ πενζβναθήξ ημο
ηαποδνμιζημφ ακηζηεζιέκμο.
 ε πενζπηχζεζξ πμο δ ζοζηεοαζία ημο ηαποδνμιζημφ ακηζηεζιέκμο δεκ ελαζθαθίγεζ ηδκ αζθαθή ιεηαθμνά ηαζ
πανάδμζή ημο.
 ε πενίπηςζδ πμο δ ιεηαθμνά ημο ηαποδνμιζημφ ακηζηεζιέκμο δφκαηαζ κα πνμηαθέζεζ γδιζά ζε ή κα
ηαηαζηνέρεζ ιενζηά ή μθζηά άθθα ιεηαθενυιεκα ηαποδνμιζηά ακηζηείιεκα ή κα πνμηαθέζεζ ιε μπμζμκδήπμηε
ηνυπμ ηαζ ζε μπμζαδήπμηε έηηαζδ έκκμια ζοιθένμκηα ηνίηςκ.
 ε πενζπηχζεζξ άνκδζδξ εη ιένμοξ ημο απμζημθέα ηαηάεεζδξ επανηχκ ζημζπείςκ ηαζ πθήνμοξ δζεφεοκζδξ
απμζημθέα ηαζ ζημπμφιεκμο παναθήπηδ ημο ηαποδνμιζημφ ακηζηεζιέκμο.
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 ε πενζπηχζεζξ πμνήβδζδξ ειθακχξ εθθζπχκ ή θακεαζιέκςκ ζημζπείςκ ηαζ πθήνμοξ δζεφεδκζδξ απμζημθέα ηαζ
ζημπμφιεκςκ παναθήπηδ ημο ηαποδνμιζημφ ακηζηεζιέκμο.
 Όηακ οπάνπμοκ εφθμβεξ οπυκμζεξ υηζ μ απμζημθέαξ δεκ είκαζ μ ηφνζμξ ή μ ελμοζζμδμηδιέκμξ εηπνυζςπμξ ημο
ηονίμο ημο ηαποδνμιζημφ ακηζηεζιέκμο.

ΝΟΝΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΑΛΔΞΗΓΝΡΩΛ ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΩΛ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΩΛ.
Α. Κε ηδκ επζθφθαλδ ηςκ δζαηάλεςκ ημο επμιέκμο εδαθίμο, δ ιέβζζηδ πνμκζηή πενίμδμξ πμο δ εηαζνεία
«ΣΡΟΥΑΓΖΛ» είκαζ οπμπνεςιέκδ κα δζαθοθάλεζ ηα ακεπίδμηα ζημοξ παναθήπηεξ ημοξ ηαποδνμιζηά ακηζηείιεκα
είκαζ ιία (1) ενβάζζιδ διένα.
Β. ε πενίπηςζδ ηαποδνμιζηχκ ακηζηεζιέκςκ βζα ηα μπμία δεκ ηαηέζηδ δοκαηή δ επίδμζή ημοξ ζημκ παναθήπηδ
ημοξ βζα μπμζαδήπμηε αζηία, δ εηαζνεία «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» δζαθοθάηηεζ αοηά βζα ιία (1) ενβάζζιδ διένα, εκδιενχκεζ
ηδθεθςκζηά ημκ απμζημθέα ημοξ, επζδίδεζ πθήνεξ ζημζπείςκ έββναθμ ζδιείςια ζηδκ δδθςεείζα ςξ ηαποδνμιζηή
δζεφεοκζδ ημο παναθήπηδ ιε ημ μπμίμ ημκ εκδιενχκεζ βζα ηδκ ιδ επζηοπή πνμζπάεεζα πανάδμζδξ ημο
ηαποδνμιζημφ ακηζηεζιέκμο ηαζ ημκ ηαθεί κα επζημζκςκήζεζ ιε ημκ ηαε’ φθδ ανιυδζμ πνμηεζιέκμο κα εκδιενςεεί
βζα ηδκ ηφπδ ημο ηαποδνμιζημφ ακηζηεζιέκμο ηαζ κα ηαεμνζζηεί κέμξ πνυκμξ πανάδμζήξ ημο. Ζ ςξ άκς δζαδζηαζία
επακαθαιαάκεηαζ άπαλ ηδκ επμιέκδ ενβάζζιδ διένα, μπυηε ηαζ ζε πενίπηςζδ πανυδμο ηδξ ςξ άκς πνμεεζιίαξ
ηαζ ιδ πανάδμζδξ ημο ηαποδνμιζημφ ακηζηεζιέκμο ζημκ ζημπμφιεκμ ςξ παναθήπηδ ημο αοηυ επζζηνέθεζ ζημκ
απμζημθέα ημο.
Γ. ε πενίπηςζδ ηαποδνμιζηχκ ακηζηεζιέκςκ ηα μπμία έπμοκ παναηναηδεεί επίζδια δ εηαζνεία «ΣΡΟΥΑΓΖΛ»
εκδιενχκεζ ηδθεθςκζηά ημκ απμζημθέα ηαζ ημκ ζημπμφιεκμ ςξ παναθήπηδ, ζε πενίπηςζδ δε αδοκαιίαξ
ηδθεθςκζηήξ επζημζκςκίαξ ιε ημκ απμζημθέα ηαζ ημκ ζημπμφιεκμ ςξ παναθήπηδ βζα μπμζαδήπμηε αζηία επζδίδεζ
πθήνεξ ζημζπείςκ έββναθμ ζδιείςια ζηδκ δδθςεείζα ςξ ηαποδνμιζηή δζεφεοκζδ ημο απμζημθέα ηαζ ημο
ζημπμφιεκμο ςξ παναθήπηδ ιε ημ μπμίμ εκδιενχκεζ αιθυηενμοξ βζα ηδκ επίζδιδ παναηνάηδζδ ημο
ηαποδνμιζημφ ακηζηεζιέκμο ηαζ ημοξ ηαθεί κα επζημζκςκήζμοκ ιε ημκ ηαε’ φθδ ανιυδζμ πνμηεζιέκμο κα
εκδιενςεμφκ βζά ηδκ ηφπδ ημο ηαποδνμιζημφ ακηζηεζιέκμο.
Γ. ε πενίπηςζδ ηαποδνμιζηχκ ακηζηεζιέκςκ βζα ηα μπμία δεκ ηαηέζηδ δοκαηή δ επίδμζή ημοξ ζημοξ παναθήπηεξ
ημοξ ηαζ δεκ είκαζ δοκαηυκ βζα μπμζαδήπμηε αζηία κα εκδιενςεμφκ μζ απμζημθείξ ημοξ, δ εηαζνεία «ΣΡΟΥΑΓΖΛ»
επζζηνέθεζ ηα ηαποδνμιζηά ακηζηείιεκα ζημοξ απμζημθείξ ημοξ ιε απθυ ηαποδνμιείμ.

ΔΘΛΖ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ «ΡΟΝΣΑΓΖΛ» – ΑΞΝΕΖΚΗΩΠΔΗΠ
Α. Κε ηδκ επζθφθαλδ υθςκ υζςκ ακαθένμκηαζ ζημκ πανυκηα Υ.Τ.Θ. ηαζ εηηυξ ακηίεεηδξ έββναθδξ εζδζηήξ
ζοιθςκίαξ ιεηαλφ αθεκυξ ηδξ εηαζνείαξ «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» ηαζ αθ’ εηένμο ημο απμζημθέα ή ημο παναθήπηδ ημο
ηαποδνμιζημφ ακηζηεζιέκμο, δ εοεφκδ ηδξ εηαζνείαξ «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» βζά ηδκ ηαηααμθή απμγδιίςζδξ πενζμνίγεηαζ
ζημ παιδθυηενμ απυ ηα παναηάης πνδιαηζηά πμζά ςξ αημθμφεςξ:
 ε απμζημθέξ εκηυξ ηδξ εθθδκζηήξ επζηνάηεζαξ δ απμγδιίςζδ δεκ ιπμνεί ζε ηαιζά πενίπηςζδ κα οπενααίκεζ (ηαζ
ημφημ ακελάνηδηα απυ ηδκ αλία απμζημθήξ ηςκ εββνάθςκ ή ηδκ πναβιαηζηή αλία ηάεε ακηζηεζιέκμο)
α. Σμ πνδιαηζηυ πμζυ ηςκ πεκήκηα (50) Δονχ βζα ηάεε απμζημθή εββνάθμο ηαζ
β. Σμ πνδιαηζηυ πμζυ ηςκ εηαηυκ ζανάκηα πέκηε (145) Δονχ βζα ηάεε απμζημθή ακηζηεζιέκμο (δέιαημξ).
Χξ απμζημθή κμείηαζ ημ πενζβναθυιεκμ πενζεπυιεκμ ζηδκ ειπνυζεζα υρδ ηδξ Απυδεζλδξ Κεηαθμνάξ–Δίζπναλδξ,
ήημζ ημο οκμδεοηζημφ Γεθηίμο Σαποιεηαθμνάξ (Τ.ΓΔ.ΣΑ.), ημ μπμίμ πνμζανηάηαζ ζημ ηαποδνμιζηυ ακηζηείιεκμ
ηαζ πενζεπεζ ηα ζημζπεία ηαοημπμίδζήξ ημο.
 ε απμζημθέξ εηηυξ ηδξ εθθδκζηήξ επζηνάηεζαξ ζζπφμοκ ηα εζδζηυηενα δζαθαιαακυιεκα ζηδκ ζφιααζδ ηδξ
Βανζμαίαξ πενί ηδξ εοεφκδξ ημο αενμιεηαθμνέα πνμξ απμγδιίςζδ.
 Ζ εοεφκδ ηδξ εηαζνείαξ «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» βζα μπμζαδήπμηε απχθεζα ή γδιία ηαποδνμιζημφ ακηζηεζιέκμο (εββνάθμο
ή δέιαημξ) πμο παναδίδεηαζ πνμξ δζαπείνδζδ ηαζ πανάδμζδ ζηδκ εηαζνεία «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» πενζμνίγεηαζ ζηδκ
πναβιαηζηή αλία απμζημθήξ, πςνίξ κα θαιαάκεηαζ οπ’ υρδ δ ειπμνζηή ημοξ πνδζζιυηδηα ή δ ζδζαίηενδ αλία ημοξ
βζα ημκ απμζημθέα, ημκ παναθήπηδ ή μπμζμκδήπμηε ηνίημ. Πναβιαηζηή αλία εεςνείηαζ βζα ιεκ ηα έββναθα ημ
ηυζημξ πνμεημζιαζίαξ ή ακηζηαηάζηαζδξ αοηχκ ή ημ ηυζημξ ακαπαναβςβήξ ή ακαζφκηαλδξ αοηχκ, βζα δε ηα
ακηζηείιεκα ημ ηυζημξ επζζηεοήξ ή ακηζηαηάζηαζδξ ή αβμνάξ αοηχκ ζηδκ ηαηάζηαζδ παναθααήξ ημοξ απυ ηδκ
εηαζνεία «ΣΡΟΥΑΓΖΛ».
Β. Ζ εοεφκδ ηδξ εηαζνείαξ «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» βζα απμδεδεζβιέκδ ηαεοζηένδζδ πανάδμζδξ ηαποδνμιζημφ
ακηζηεζιέκμο ζημκ παναθήπηδ ημο πένακ ημο ζοιθςκδιέκμο ςνανίμο δεκ ιπμνεί κα οπεναεί ηα έλμδα
απμζημθήξ.
Γ. ε ηάεε πενίπηςζδ δ αζθαθζζηζηή ηάθορδ ηδξ απμζημθήξ απμηεθεί νδηή ζοιααηζηή οπμπνέςζδ ημο
απμζημθέα υηακ δ δδθςεείζα αλία ημο ηαποδνμιζημφ ακηζηεζιέκμο οπενααίκεζ ηα εηαηυκ ζανάκηα πέκηε (145)
Δονχ.
Γ. Πνμΰπυεεζδ βζα ηδκ ηαηααμθή απμγδιίςζδξ είκαζ δ απμδεδεζβιέκδ–ηεηιδνζςιέκδ οπαίηζα αεέηδζδ
οπμπνέςζδξ ηδξ εηαζνείαξ «ΣΡΟΥΑΓΖΛ», οπμπνέςζδξ πμο πνμηφπηεζ απυ ηζξ ζζπφμοζεξ κμιμεεηζηέξ ηαζ
ηακμκζζηζηέξ δζαηάλεζξ, ημκ πανυκηα Υ.Τ.Θ. ηαζ ηδκ Απυδεζλδ Κεηαθμνάξ–Δίζπναλδξ, ήημζ ημο οκμδεοηζημφ
Γεθηίμο Σαποιεηαθμνάξ (Τ.ΓΔ.ΣΑ.) ημ μπμίμ πνμζανηάηαζ ζε ηάεε ηαποδνμιζηυ ακηζηείιεκμ ηαζ πενζέπεζ ηα
ζημζπεία ηαοημπμίδζδξ αοημφ.
Δ. Γζα ηδκ ηαηααμθή απμγδιίςζδξ, δ ζπεηζηή απαίηδζδ πνέπεζ κα δζηοπχκεηαζ εββνάθςξ ηαζ πθήνςξ
ηεηιδνζςιέκδ ηαζ κα οπμαάθθεηαζ (ηαηαηίεεηαζ ζηδκ έδνα, ζηα οπμηαηαζηήιαηα ηαζ ζηα ηαηά ηυπμοξ
πανανηήιαηα ηδξ εηαζνείαξ «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» ή κα δζααζαάγεηαζ ζημκ ηδθεθςκζηυ ανζειυ ηδθεμιμζμηοπίαξ (fax)
2106725865.
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ΠΡ. Σμ δζηαίςια απμγδιίςζδξ βζά ημ ζφκμθμ ηςκ ακςηένς πενζπηχζεςκ δεκ ιπμνεί ζε ηαιιία πενίπηςζδ κα
αζηδεεί ηαηά ηδξ εηαζνείαξ «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» ιεηά ηδκ πανέθεοζδ πνμκζημφ δζζηήιαημξ έλζ (6) ιδκχκ απυ ηδκ
ηαηάεεζδ ημο πνμξ ιεηαθμνά ηαποδνμιζημφ ακηζηεζιέκμο ζηδκ εηαζνεία «ΣΡΟΥΑΓΖΛ».
Ε. Σμ αίηδια πεθάηδ βζα ηδκ ηαηααμθή απμγδιίςζδξ είκαζ απανάδεηημ ζε πενίπηςζδ πμο αοηυ οπμαάθθεηαζ πνζκ
απυ ηδκ πθήνδ ηαζ μθμζπενή ελυθθδζδ ηδξ αιμζαήξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ μπμζαζδήπμηε δαπάκδξ ή ελυδμο ζημ
μπμίμ έπεζ οπμαθδεεί δ εηαζνεία «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» ζηα πθαίζζα πανμπήξ ηςκ οπδνεζζχκ ηδξ. Ζ απαίηδζδ πεθάηδ βζα
ηαηααμθή απμγδιίςζδξ δεκ ζοιρδθίγεηαζ ιε ηζξ απαζηήζεζξ εηαζνείαξ «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» έκακηζ.
Ζ. Ζ απμγδιίςζδ ηαηααάθθεηαζ απυ ηδκ εηαζνεία «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» ζημ δζηαζμφπμ ημ ανβυηενμ εκηυξ πνμκζημφ
δζαζηήιαημξ εκυξ (1) ιδκυξ απυ ηδκ οπμαμθή ηδξ ζπεηζηήξ αίηδζδξ, ιε δίβναιιδ ηναπεγζηή επζηαβή δ μπμία
εηδίδεηαζ απυ ηδκ εηαζνεία «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» πθδνςηέα ζε δζαηαβή ημο δζηαζμφπμο, άθθςξ ζε ηναπεγζηυ θμβανζαζιυ
πμο οπμδεζηκφεζ εββνάθςξ μ δζηαζμφπμξ ζηδκ εηαζνεία «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» βζα ημ ζημπυ αοηυ.

ΞΔΟΗΞΡΩΠΔΗΠ ΚΖ ΔΘΛΖΠ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ «ΡΟΝΣΑΓΖΛ»
Α. Ζ εοεφκδ ηδξ εηαζνείαξ «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» παφεζ αοημδίηαζα ηαζ άκεο άθθμο ηζκυξ:
 Κε ηδκ επίδμζδ ημο ηαποδνμιζημφ ακηζηεζιέκμο ζημκ παναθήπηδ ημο.
 Κε ηδκ απμδεδεζβιέκδ πανάδμζδ ημο ηαποδνμιζημφ ακηζηεζιέκμο ζημκ παναθήπηδ ημο ιέζς πανμπήξ ζημζπείςκ
πανάδμζδξ.
 Κε ηδκ πανάδμζδ ημο ηαποδνμιζημφ ακηζηεζιέκμο ζημκ πνάηημνα ή ημκ δδιυζζμ ιεηαθμνέα ηαζ ηδκ παναθααή
ηδξ ακηίζημζπδξ θμνηςηζηήξ ζε απμζημθέξ ιε πνμμνζζιμφξ ζημοξ μπμίμοξ δ εηαζνεία «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» δεκ δζαεέηεζ
οπμηαηαζηήιαηα, ακηζπνμζχπμοξ ή ζοκενβάηεξ ηαζ μζ μπμίεξ δφκακηαζ κα δζεηπεναζςεμφκ ιέζς ηνίηςκ
πναηημνείςκ ή άθθςκ δδιυζζςκ ιεηαθμνζηχκ ιέζςκ.
Β. Ζ εηαζνεία «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» ηαηααάθθεζ ηάεε δοκαηή πνμζπάεεζα βζα ηδκ δζεοηυθοκζδ ημο ζοκαθθαζζυιεκμο
ημζκμφ ηαζ βζα ηδκ ιεηαθμνά ηαζ πανάδμζδ ηςκ ηαποδνμιζηχκ ακηζηεζιέκςκ ζφιθςκα ιε ηα ζοκήεδ ή εζδζηά
πνμβνάιιαηα θεζημονβίαξ ηδξ. Ζ εηαζνεία «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» δεκ θένεζ ηαιία εοεφκδ ηαζ δεκ οπμπνεμφηαζ κα
ηαηααάθθεζ ηαιία απμγδιίςζδ βζα ηοπυκ ηαεοζηένδζδ ή πθδιιέθεζα ζηδκ παναθααή, ηδκ δζαπείνδζδ, ηδκ
ιεηαθμνά, ηδκ πανάδμζδ, απχθεζα, γδιία, αθάαδ, ιενζηή ή μθζηή ηαηαζηνμθή, ιδ πνμζήημοζα παναδμζδ ή ιδ
παναδμζδ ηθπ ημο ηαποδνμιζημο ακηζηεζιέκoο πμο oθεlθεηαζ:
 ε ηοπαίμ ηαζ απνυμπημ βεβμκυημξ ηεζιέκμο πένακ ηςκ ακενχπζκα ακηζηεζιεκζηχκ δοκαημηήηςκ ηαζ εηηυξ ημο
εθέβπμο ηδξ εηαζνείαξ «ΣΡΟΥΑΓΖΛ».
 ε ακςηένα αία υπςξ αοηή εηάζημηε μνίγεηαζ απυ ημκ κυιμ.
 ε άθθδ αζηία πμο ακηζηεζιεκζηά εονίζηεηαζ εηηυξ ημο εθέβπμο ηδξ εηαζνείαξ «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» υπςξ, εκδεζηηζηά
αθθα υπζ πενζμνζζηζηά, αηφπδια, ανβμπμνία ιεηαθμνζηχκ ιέζςκ, εεμιδκία, ζεζζιυ, δοζιεκείξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ,
επενμπναλίεξ, πυθειμ, ελςβεκή ηίκδοκμ ηαηά ηδκ ιεηαθμνά, παναθείρεζξ ζοκμδεοηζηχκ εββνάθςκ, απενβία,
ημζκςκζηέξ ηαζ πμθζηζηέξ ηαναπέξ η.θ.π.
 ε πνάλδ ή πανάθεζρδ ή θακεαζιέκεξ μδδβίεξ ηαζ οπμδείλεζξ ημο απμζημθέα, ημο παναθήπηδ, ή μπμζμοδήπμηε
ηνίημο πμο δζαηδνεί δζηαίςια ζημ ηαποδνμιζηυ ακηζηεζιεκμ ή πμο έθηεζ έκκμιμ ζοιθένμκ απυ ηδκ ζοβηεηνζιέκδ
απμζημθή.
 ε οπαίηζα πνάλδ ή πανάθεζρδ ηνίημο πνμζχπμο ζημ μπμίμ ακαηίεεηαζ δ δζεηπεναίςζδ ηδξ απμζημθήξ.
 ηδ θφζδ, ζε εθαηηχιαηα (ηνοθα ή ειθακή) ή ζε ζδζυηδηα (δδθςεείζα ή ιδ) ημο ηαποδνμιζημφ ακηζηεζιέκμο.
 ε πενίπηςζδ ακεπανηχκ, ακφπανηηςκ ή ρεοδχκ ζημζπείςκ ημο απμζημθέα ή ημο ζημπμφιεκμο ςξ παναθήπηδ
ημο ηαποδνμιζημφ ακηζηεζιέκμο.
 ε πενίπηςζδ άιεζδξ ή έιιεζδξ απμεεηζηήξ ή εζδζηήξ γδιίαξ ή βζα δζαθοβυκ ηένδμξ (ήημζ εκδεζηηζηά αθθά υπζ
πενζμνζζηζηά, απχθεζα πανυκημξ ηαζ ιεθθμκηζημφ εζζμδήιαημξ, ηένδμοξ, ηυηςκ, πνμζυδςκ, αβμνχκ, πνήζεςξ,
δζάννδλδξ πνμζοιθχκςκ, ζοιαάζεςκ ηαζ ζοιαμθαίςκ η.θ.π.) απυ μπμζαδήπμηε αζηία ηαζ ακ απμννέμοκ αοηά ηαζ
ακελάνηδηα ακ δ εηαζνεία «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» βκχνζγε ή υπζ βζα αοηά υηζ εα ιπμνμφζακ ηάπμηε κα πνμηφρμοκ.
 ε πενίπηςζδ πμο ημ αίηδια βζα ηδκ ηαηααμθή απμγδιίςζδξ δεκ οπμαθδεεί εββνάθςξ ηαζ εκηυξ ηδξ
απμηθεζζηζηήξ πνμεεζιίαξ πμο ηάζζεζ δ ζζπφμοζα κμιμεεζία ηαζ μ πανχκ Υ.Τ.Θ.
Γ. Ζ εηαζνεία «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» δεκ θένεζ ηαιία εοεφκδ ηαζ δεκ οπμπνεμφηαζ κα ηαηααάθθεζ ηαιιία απμγδιίςζδ βζα
ηαποδνμιζηά ακηζηείιεκα δ απμζημθή-δζαηίκδζδ ηςκ μπμίςκ απαβμνεφεηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ ζζπφμοζα κμιμεεζία
ηαζ ημκ πανυκηα Υ.Τ.Θ.

ΡΟΝΞΝΠ EΜYΞHPETHΠHΠ ΠΛΑΙΙΑΠΠΝΚΔΛΝ ΘΝΗΛΝ ΘΑΗ ΓΗΔΘΝΙΛΠΖΠ ΡΩΛ ΑΡΝΚΩΛ ΚΔ
ΔΗΓΗΘΔΠ ANAΓKEΠ
Α. Ζ εηαζνεία «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» ηαηααάθθεζ ηάεε δοκαηή πνμζπάεεζα βζα ηδκ ηαηά ημ δοκαηυκ ανηζυηενδ
ελοπδνέηδζδ ημο ζοκαθθαζζυιεκμο ημζκμφ ηαζ βζα ηδκ δζεοηυθοκζδ ηςκ αηυιςκ ιε εζδζηέξ ακάβηεξ, ζηα μπμία δ
εηαζνεία «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» είκαζ οπμπνεςιέκδ κα ελαζθαθίγεζ ηδκ ηαθφηενδ δοκαηή πνυζααζδ ζημοξ πχνoοξ
ζοκαθθαβήξ ηαζ ηδκ ηαηά πνμηεναζυηδηα ελοπδνέηδζή ημοξ, εθυζμκ ημφημ είκαζ ακηζηεζιεκζηά εθζηηυ ηαζ
επζηνέπεηαζ απυ ηζξ ζοκεήηεξ πμο εονίζηεηαζ μ πχνμξ ζοκαθθαβήξ.
Β. Σμ πνυβναιια ηςκ ενβαζίιςκ διενχκ ηαζ ηςκ ςνχκ ζοκαθθαβήξ ηδξ εηαζνείαξ «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» βζα ηδκ
ελοπδνέηδζδ ημο ζοκαθθαζζυιεκμο ημζκμφ ηαηανηίγεηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ εηάζημηε οθζζηάιεκεξ δοκαηυηδηεξ ηδξ
εηαζνείαξ «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ εηάζημηε ακάβηεξ ημο ζοκαθθαζζυιεκμο ημζκμφ, βζα ηδκ δε
ηαηάνηζζδ ηαζ ηνμπμπμίδζή ημο δ εηαζνεία «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» θαιαάκεζ πάκημηε οπυρδ ηδξ ζοβηεηνζιέκα
ακηζηεζιεκζηά ηνζηήνζα.
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Γ. Δπζ ημο πανυκημξ, μζ διένεξ ηαζ χνεξ ζοκαθθαβήξ ημο ζοκαθθαζζυιεκμο ημζκμφ ιε ηδκ εηαζνεζα «ΣΡΟΥΑΓΖΛ»
εζκαζ Γεοηένα έςξ άαααημ (πθδκ επζζήιςκ ηαζ ημπζηχκ ανβζχκ) απυ 09:00 έςξ 17:00. Θαη’ ελαίνεζδ, δ εηαζνεζα
«ΣΡΟΥΑΓΖΛ» δφκαηαζ κα παναδίδεζ ηαποδνμιζηά ακηζηείιεκα άαααημ ηαζ Θονζαηέξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηζξ
επίζδιεξ ηαζ ημπζηέξ ανβίεξ έκακηζ εζδζηά ζοιθςκδιέκδξ πνέςζδξ.
Γ. Σμ ζοκαθθαζζυιεκμ ημζκυ ιπμνεί κα θαιαάκεζ βκχζδ ηςκ εηάζημηε ζζπουκηςκ διενχκ ηαζ ςνχκ ζοκαθθαβήξ
ιε ηδκ εηαζνεζα «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» ςξ αημθμφεςξ:
 ηδκ έδνα, ζηα οπμηαηαζηήιαηα ηαζ ζηα ηαηά ηυπμοξ πανανηήιαηα ηδξ εηαζνείαξ «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» υπμο μ
εηάζημηε ζζπφςκ ζπεηζηυξ πίκαηαξ εζκαζ ακανηδιέκμξ ζε ειθακή ζδιεία ηςκ πχνςκ ζοκαθθαβήξ,
 ημκ δζαδζηηοαηυ ηυπμ ηδξ εηαζνείαξ «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» ηαζ
 ημοξ ηδθεθςκζημφξ ανζειμφξ επζημζκςκίαξ 2106725860 ηαζ 2106725861.
Δ. Γζα ηδκ ηαθφηενδ εκδιένςζδ ηαζ πθδνμθυνδζδ ημο ζοκαθθαζζυιεκμο ημζκμφ, δ εηαζνεία «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» έπεζ
ζοζηήζεζ ηαζ θεζημονβεί οπδνεζία ελοπδνέηδζδξ ημο ζοκαθθαζζυιεκμο ημζκμφ ζημ Λ. Φοπζηυ Αηηζηδξ, Π. Γέθηα
ανζειυξ 18, Σ.Θ 11525, ηδθεθςκζημί ανζειμί επζημζκςκζαξ 2106725860 ηαζ 2106725861, ηδθεθςκζηυξ ανζειυξ
ηδθεμιμζμηοπζημο (Fax) 2106725865.
ΠΡ. Σμ ζοκαθθαζζυιεκμ ημζκυ ιπμνεί κα οπμαάθθεζ εββνάθςξ ηαζ πθήνςξ ηεηιδνζςιέκα ηα μπμζαδήπμηε
πανάπμκά ημο ζπεηζηά ιε ηζξ πανεπυιεκεξ οπδνεζίεξ ζηδκ έδνα, ζηα οπμηαηαζηήιαηα ηαζ ζηα ηαηά ηυπμοξ
πανανηήιαηα ηδξ εηαζνείαξ «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» υπμο μ εηάζημηε ζζπφςκ ζπεηζηυξ πίκαηαξ είκαζ ακανηδιέκμξ ζε
ειθακή ζδιεία ηςκ πχνςκ ζοκαθθαβήξ,ηαεςξ επίζδξ ηαζ ημκ ηδθεθςκζηυ ανζειυ ηδθεμιμζμηοπζημφ (Fax)
2106725865 ηαζ κα γδηήζεζ απυ ηδκ εηαζνεία «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» κα πνμπςνήζεζ ζε υθεξ ηζξ απαναίηδηεξ εκένβεζεξ βζα
ηδκ επίθοζδ ηάεε ζπεηζημφ εέιαημξ.
Ε. ηζξ πενζπηχζεζξ πμο ακαθένμκηαζ ακςηένς οπυ Γ, μ παναπμκμφιεκμξ πεθάηδξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα
ζοκενβαζηεί ιε ηδκ δζμίηδζδ ηδξ εηαζνείαξ «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» εθυζμκ ημφημ ημο γδηδεεί, δ δε δζμίηδζδ ηδξ εηαζνείαξ
«ΣΡΟΥΑΓΖΛ» είκαζ οπμπνεςιέκδ κα πνμαεί ζε υθεξ ηζξ απαναίηδηεξ εκένβεζεξ βζα ηδκ επίθοζδ ημο εέιαημξ ημο
πεθάηδ εκηυξ απμηθεζζηζηήξ πνμεεζιίαξ δέηα (10) διενχκ απυ ηδκ διενμιδκία οπμαμθήξ ημο ζπεηζημφ
παναπυκμο ηαζ εκηυξ ηδξ ςξ άκς πνμεεζιίαξ κα εκδιενχζεζ εββνάθςξ ημκ πεθάηδ πμο έπεζ ζοιιμνθςεεί ιε ηδκ
πνμαθεπυιεκδ δζαδζηαζία βζα ηα απμηεθέζιαηα ηςκ εκενβεζχκ ηδξ. ε πενίπηςζδ πμο βζα μπμζμκδήπμηε θυβμ δεκ
είκαζ δοκαηή δ μνζζηζηή επίθοζδ ημο εέιαημξ, δ εηαζνεία «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» οπμπνεμφηαζ κα εκδιενχζεζ εββνάθςξ
ημκ πεθάηδ βζα ηδκ δζαδζηαζία πμο μ πεθάηδξ πνέπεζ κα αημθμοεήζεζ βζα ηδκ μνζζηζηή επίθοζδ ημο εέιαηυξ ημο
ζηα πθαίζζα ημο πανυκημξ Υ.Τ.Θ, ηςκ ηακμκζζηζηχκ δζαηάλεςκ ηαζ ηδξ ηείιεκδξ κμιμεεζίαξ, ηαεςξ επίζδξ ηαζ κα
ημκ πθδνμθμνήζεζ εββνάθςξ ζφιθςκα ιε ηα ακςηένς ιεηά ημ πέναξ ηδξ ζπεηζηήξ δζαδζηαζίαξ.

ΞΔΟΗΞΡΩΠΔΗΠ ΘΑΡΑ ΡΗΠ ΝΞΝΗΔΠ ΓΔΛ ΗΠΣΔΗ Ν Σ..Θ.
Ο πανχκ Υ.Τ.Θ δεκ ζζπφεζ ζηζξ αηυθμοεεξ πενζπηχζεζξ:
 ε πενίπηςζδ πμο μζ δζαηάλεζξ ημο ακηζααίκμοκ ζε ζζπφμοζεξ κμιμεεηζηέξ ηαζ ηακμκζζηζηέξ δζαηάλεζξ ηαζ ζε
δζηαζηζηέξ απμθάζεζξ.
 ε πενίπηςζδ πμο μζ δζαηάλεζξ ημο ακηζααίκμοκ ζε απμθάζεζξ ηδξ ΔΘΛΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖΙΔΠΗΘΟΗΛΧΛΗΧΛ
ΘΑΗ ΣΑΥΤΓΡΟΚΔΗΧΛ, δ μπμία ςξ νοειζζηζηή ανπή είκαζ ηαηά ημκ κυιμ ανιυδζα βζα ηδκ επμπηεία, ημκ έθεβπμ ηαζ
ηδκ νφειζζδ ηδξ ηδθεπζημζκςκζαηήξ ηαζ ηδξ ηαποδνμιζηήξ αβμνάξ εκηυξ ηδξ εθθδκζηήξ επζηνάηεζαξ.
 ε πενίπηςζδ ακηζεέημο πενζεπμιέκμο έββναθδξ εζδζηήξ ζοιθςκίαξ ηδξ εηαζνείαξ «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» ιε
ζοβηεηνζιέκμ πεθάηδ ή μιάδα πεθαηχκ.

ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ
Α. Γζα ηδκ ακάθδρδ απμζημθχκ ιειμκςιέκςκ ηαποδνμιζηχκ ακηζηεζιέκςκ απυ ηδκ εηαζνεία «ΣΡΟΥΑΓΖΛ»
ζζπφμοκ ζοιπθδνςιαηζηά μζ βεκζημί υνμζ ιεηαθμνάξ πμο ακαβνάθμκηαζ ζηδ μπίζεζα υρδ ημο Απμδεζηηζημφ
Κεηαθμνάξ–Δίζπναλδξ (voucher), ήημζ ημο οκμδεοηζημφ Γεθηίμο Σαποιεηαθμνάξ (Τ.ΓΔ.ΣΑ), ημ μπμίμ
πνμζανηάηαζ ζημ ηαποδνμιζηυ ακηζηείιεκμ ηαζ πενζέπεζ ηα ζημζπεία ηαοημπμίδζδξ αοημφ ηαζ ημ μπμίμ
επζζοκάπηεηαζ ζημκ πανυκηα Υ.Τ.Θ ςξ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΗV ηαζ απμηεθεί μοζζχδεξ ηαζ ακαπυζπαζημ ιένμξ ημο.
Β. Κε ηδκ πανάδμζδ ημο ηαποδνμιζημφ ακηζηεζιέκμο ζηδκ εηαζνεία «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» πνμξ δζαπείνζζδ ηαζ πανάδμζδ,
μ απμζημθέαξ απμδέπεηαζ νδηά ηαζ ακεπζθφθαηηα ημοξ βεκζημφξ υνμοξ ιεηαθμνάξ πμο ακαβνάθμκηαζ ζηδ μπίζεζα
υρδ ηδξ Απυδεζλδξ Κεηαθμνάξ–Δίζπναλδξ, ήημζ ημο οκμδεοηζημφ Γεθηίμο Σαποιεηαθμνάξ (Τ.ΓΔ.ΣΑ), ημ μπμίμ
πνμζανηάηαζ ζημ ηαποδνμιζηυ ακηζηείιεκμ ηαζ πενζέπεζ ηα ζημζπεία ηαοημπμίδζδξ αοημφ, ηαζ ημοξ υνμοξ ηαζ
δζαηάξεζξ ημο πανυκηα Υ.Τ.Θ.
Γ. Σμ ζοκαθθαζζυιεκμ ημζκυ δφκαηαζ κα θαιαάκεζ βκχζδ ημο εηάζημηε ζζπφμκημξ Υ.Τ.Θ. ηδξ εηαζνείαξ
«ΣΡΟΥΑΓΖΛ» ςξ ελήξ:
 ζηδκ έδνα, ζηα οπμηαηαζηήιαηα ηαζ ζηα ηαηά ηυπμοξ πανανηήιαηα ηζξ εηαζνείαξ «ΣΡΟΥΑΓΖΛ» υπμο μ
εηάζημηε ζζπφςκ ζπεηζηυξ πίκαηαξ είκαζ ακανηδιέκμξ ζε ειθακή ζδιεία ηςκ πχνςκ ζοκαθθαβήξ,
 ζημκ δζαδζηηοαηυ ηυπμ www.trohadin.gr, ηδξ εηαζνείαξ «ΣΡΟΥΑΓΖΛ».
Γ. Ο πανχκ Υ.Τ.Θ ηνμπμπμζείηαζ ιυκμκ εββνάθςξ. Θαηά ηα θμζπά ζζπφμοκ μζ εηάζημηε κμιμεεηζηέξ ηαζ
ηακμκζζηζηέξ δζαηάλεζξ.
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