ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΗ
Aξζξν 1: Απνζήθεπζε ζε ηδηωηηθέο ή μέλεο απνζήθεο.
α) H απνζήθεπζε γίλεηαη θαη' εθινγή ηνπ απνζεθεπηή ζηηο δηθέο ηνπ ή μέλεο απνζήθεο (ηδησηηθέο
ή δεκόζηεο). Αλ απνζεθεύζεη ν απνζεθεπηήο ζε μέλε απνζήθε, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη γξαπηώο
ηνλ ηόπν θαη ην όλνκα ηνπ μέλνπ απνζεθεπηή ζηνλ απνζέηε ή εάλ έρεη εθδνζεί απνδεηθηηθό
παξαιαβήο ησλ απνζεθεπκέλσλ εκπνξεπκάησλ, λα ζεκεησζεί πάλσ ζ' απηό. Δελ επηηξέπεηαη
κνλνκεξώο εθ κέξνπο ηνπ απνζεθεπηή κεηαβνιή ηνπ ηόπνπ απνζεθεύζεσο ησλ εκπνξεπκάησλ
εθηόο αλ ηνύην επηβάιιεηαη από ηηο πεξηζηάζεηο ή εμαζθαιίδεηαη θαιύηεξα ε θύιαμή ηνπο.
β) Αλ έρεη απνζεθεύζεη ν απνζεθεπηήο ηα εκπνξεύκαηα ζε μέλε απνζήθε ηζρύνπλ γηα ηε ζρέζε
κεηαμύ απηνύ θαη ηνπ εληνιέα ηνπ νη ίδηνη όξνη, νη νπνίνη ηζρύνπλ κεηαμύ απηνύ θαη ηνπ μέλνπ
απνζεθεπηή. Ο απνζεθεπηήο νθείιεη λα απνζηείιεη ηνπο όξνπο ηεο απνζήθεπζεο ζηνλ εληνιέα,
εάλ ηνπ δεηεζνύλ.
γ) Ο απνζέηεο έρεη ην δηθαίσκα λα επηζεσξήζεη ηνπο απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο. Ελζηάζεηο ηνπ
απνζέηε θαηά ηεο ηνπνζέηεζεο ή θαηά ηεο εθινγήο ηνπ ρώξνπ ζα πξέπεη λα γίλνληαη άκεζα. Ο
απνζέηεο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ αζθήζεη ην δηθαίσκά ηνπ λα επηζεσξήζεη ηνπο απνζεθεπηηθνύο
ρώξνπο, παξαηηείηαη ησλ ελζηάζεώλ ηνπ θαηά ηνπ είδνπο θαη ηνπ ηξόπνπ ηεο απνζήθεπζεο, εάλ ε
επηινγή ησλ απνζεθεπηηθώλ ρώξσλ θαη ε ηνπνζέηεζε έγηλαλ κε ηε θξνληίδα ελόο κέζνπ
απνζεθεπηή.
Άξζξν 2: Είζνδνο ζηελ απνζήθε.
Kάζε έιεγρνο ή δεηγκαηνιεςία ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ πξέπεη λα ιάβεη ρώξα θαηά ηε δηάξθεηα
πνπ απηά είλαη απνζεθεπκέλα, πξέπεη λα έρεη πξνεγνπκέλσο ζπκθσλεζεί θαη λα εθηειεζηεί κόλν
κε ζπλνδεία ηνπ απνζεθεπηή ή ππαιιήινπ ηνπ ζηνλ νπνίν έδσζε αλάινγε εληνιή.
Άξζξν 3: Yπνρξεώζεηο - επζύλε ηνπ απνζέηε.
α) Η ζύλαςε ηεο ζύκβαζεο απνζήθεπζεο γίλεηαη από ηνλ θύξην ησλ εκπνξεπκάησλ ή από
εμνπζηνδνηεκέλν γηα ην ιόγν απηό πξόζσπν.
β) Τα εκπνξεύκαηα πξνο απνζήθεπζε πξέπεη λα είλαη επαξθώο θαη θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλα θαη
ζε ηέηνηα θαηάζηαζε ώζηε λα κελ πξνθαιέζνπλ δεκηά ζε πξόζσπα ή άιια εκπνξεύκαηα είηε από
εμάπισζε πγξαζίαο, πξνζβνιή από έληνκα (θαηαθιπζκόο), δηαξξνή ή δηαθπγή αλαζπκηάζεσλ.
γ) Εκπνξεύκαηα λσπά, εππαζή, εύθιεθηα, δηαβξσηηθά ή/θαη επηθίλδπλα ζα απνζεθεύνληαη ζε
απνζήθε εηδηθώλ πξνδηαγξαθώλ ε νπνία ζα βξίζθεηαη ζε μερσξηζηό απνζεθεπηηθό ρώξν θαη ππό
ηελ πξνϋπόζεζε όηη ππάξρεη πξνεγνύκελε γξαπηή ζπκθσλία.
Αλ ηέηνηνπ είδνπο εκπνξεύκαηα έρνπλ δνζεί ζηνλ απνζεθεπηή ρσξίο πξνεγνύκελε ζπκθσλία, ν
απνζεθεπηήο δηθαηνύηαη, αλ απηό απαηηείηαη από ηηο πεξηζηάζεηο, λα πξνβεί ζηελ πώιεζε απηώλ ή
αθόκε, ζε πεξίπησζε πνπ επίθεηηαη θίλδπλνο λα πξνρσξήζεη ζηελ θαηαζηξνθή ηνπο.
Ο απνζέηεο είλαη ππεύζπλνο, γηα θάζε δεκία πνπ πξνέθπςε θαη θέξεη όια ηα ζρεηηθά έμνδα.
δ) Ο απνζέηεο ππνρξενύηαη λα δειώζεη κε αθξίβεηα ην είδνο, ηελ πνζόηεηα, ηε ζπζθεπαζία, ην
πεξηερόκελν θαη ηελ αμία ησλ εκπνξεπκάησλ. Τελ επζύλε γηα δεκίεο πνπ νθείινληαη ζε κε πιήξε
ή ιαλζαζκέλα ζηνηρεία θέξεη ν απνζέηεο.
Eπίζεο ν απνζέηεο ππνρξενύηαη λα ελεκεξώζεη ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηνλ ηόπν απνζήθεπζεο
θαη ην όλνκα ή ηελ επσλπκία ηνπ απνζεθεπηή.
ε) Ο απνζέηεο ππνρξενύηαη λα ελεκεξώζεη ηνλ απνζεθεπηή εγγξάθσο γηα νπνηαδήπνηε "εηδηθή"
πξνθύιαμε πνπ ζα ήηαλ αλαγθαία γηα ηελ αζθαιή απνζήθεπζε ησλ εκπνξεπκάησλ.
ζη) O απνζέηεο επζύλεηαη γηα όιεο ηηο δεκίεο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα πξνθιεζνύλ ππαηηίσο από ηνλ
ίδην, ηνπο ππαιιήινπο ή ηνπο εληνινδόρνπο ηνπ θαηά ηελ είζνδό ηνπο ζηηο απνζήθεο, πξνο ην
απνζεθεπηή, άιινπο απνζέηεο ή ζηνλ ηδηνθηήηε.
δ) Ο απνζέηεο επζύλεηαη γηα όιεο ηηο δεκίεο πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ εμαηηίαο ησλ
απνζεθεπκέλσλ εκπνξεπκάησλ ζε άιια εκπνξεύκαηα.
Σηελ πεξίπησζε απηή ν απνζεθεπηήο δηθαηνύηαη λα ιάβεη θάζε απαξαίηεην κέηξν γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ άιισλ απνζεθεπκέλσλ εκπνξεπκάησλ, πξνζώπσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, ηα δε
έμνδα βαξύλνπλ ηνλ απνζέηε.

ε) εάλ αλαγθαζηεί ν απνζεθεπηήο απξόβιεπηα θαη ρσξίο λα θέξεη θακία επζύλε ζε εθθέλσζε ηεο
απνζήθεο ππνρξενύηαη ν απνζέηεο λα απνκαθξύλεη ακέζσο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη δηθή ηνπ
επηκέιεηα ηα αγαζά.
Δηαθνξεηηθά βαξύλεηαη κε ηηο δαπάλεο γηα ηελ απνζήθεπζε ζε άιιν ρώξν πνπ γίλεηαη κε επηκέιεηα
ηνπ απνζεθεπηή.
ζ) Ο απνζέηεο επζύλεηαη γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ηνπ απνζεθεπηή, αθόκε θαη αλ ηα
εκπνξεύκαηα θαηαζηξάθεθαλ άλεπ ππαηηηόηεηαο ηνπ απνζεθεπηή.
Aξζξν 4: Yπνρξεώζεηο ηνπ απνζεθεπηή.
α) Ο απνζεθεπηήο ππνρξενύηαη λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ρώξν θαηάιιειν γηα ηελ απνζήθεπζε
ησλ εκπνξεπκάησλ.
β) Υπνρξέσζε ηνπ απνζεθεπηή γηα αζθάιεηα ή θύιαμε ησλ απνζεθεπηηθώλ ρώξσλ ππάξρεη κόλν
εάλ πξόθεηηαη γηα δηθνύο ηνπ ή κηζζσκέλνπο από απηόλ ρώξνπο θαη κόλν αλ ηνύην επηβάιιεηαη
θαηά ηελ θαιή πίζηε θαη ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε ή αμησζεί από ηνλ απνζέηε.
γ) Ο απνζεθεπηήο ππνρξενύηαη λα αζθεί πξνζσπηθά ή κέζσ ησλ πξνο ηνύην εληεηαικέλσλ
νξγάλσλ ηελ επίβιεςε γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο πιηθήο ππνζηάζεσο ησλ εκπνξεπκάησλ.
δ) Ο απνζεθεπηήο ππνρξενύηαη λα εηδνπνηήζεη πάξαπηα ηνλ απνζέηε ζε πεξίπησζε πνπ ε πιηθή ή
θαη λνκηθή ππόζηαζε ησλ εκπνξεπκάησλ δηαηξέρεη θίλδπλν.
Aξζξν 5: πκθωλεηηθό απνζήθεπζεο.
Ο απνζεθεπηήο ζην ζπκθσλεηηθό απνζήθεπζεο πνπ εθδίδεη πξέπεη λα αλαγξάθεη:
α) Τν όλνκα θαη ην επώλπκν ή ηελ εηαηξηθή επσλπκία, ην επάγγεικα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ
απνζέηε.
β) Τν είδνο, ηελ πνζόηεηα, ηε ζπζθεπαζία, ην πεξηερόκελν θαη ηελ αμία ησλ εκπνξεπκάησλ, όπσο
απηά έρνπλ δεισζεί από ηνλ απνζέηε.
γ) Τε δηάξθεηα ηεο απνζήθεπζεο.
δ) Αλ ηα πξνο απνζήθεπζε εκπνξεύκαηα είλαη αζθαιηζκέλα ή όρη, θαηά πνίνπ θηλδύλνπ, ηε
δηάξθεηα ηεο αζθαιίζεσο θαη ην ύςνο ησλ θαηαβιεζέλησλ αζθαιίζηξσλ.
ε) Κάζε άιιε έλδεημε πνπ αθνξά ηνλ ρώξν, ηνλ ηξόπν ή ηηο ηπρόλ εηδηθέο ζπκθσλίεο ηεο
απνζήθεπζεο.
Μεξηθή αλάιεςε ησλ απνζεθεπκέλσλ εκπνξεπκάησλ είλαη δπλαηή κόλν θαηόπηλ εηδηθήο
ζεκείσζεο ζην ζπκθσλεηηθό απνζήθεπζεο.
Aξζξν 6: Tόπνο θαη ρξόλνο απόδνζεο ηωλ απνζεθεπκέλωλ.
α) Αλ δελ νξίζζεθε δηαθνξεηηθά ηα εκπνξεύκαηα απνδίδνληαη ζηνλ απνζέηε ζηνλ ηόπν θπιάμεσο
απηώλ.
β) Ο απνζέηεο δηθαηνύηαη λα δεηήζεη ηελ απόδνζε ησλ απνζεθεπκέλσλ εκπνξεπκάησλ πξηλ από
ηνλ θαζνξηζκέλν ρξόλν δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο απνζήθεπζεο, κεηά από έγγξαθε γλσζηνπνίεζε
ηνπιάρηζηνλ 15 εκεξώλ. Σε πεξίπησζε εππαζώλ εκπνξεπκάησλ ε γλσζηνπνίεζε κπνξεί λα γίλεη
εληόο 5 εκεξώλ.
Ρεηά ζπκθσλείηαη, όηη ζε πεξίπησζε απόδνζεο ησλ απνζεθεπκέλσλ εκπνξεπκάησλ πξηλ ηνλ
θαζαξηζκέλν ρξόλν, ε ακνηβή ηνπ απνζεθεπηή ζα θαηαβάιιεηαη νιόθιεξε θαη δελ ζα επέξρεηαη
αλάινγε κείσζε.
Aξζξν 7: Ακνηβέο - Δηθαίωκα παξαθξάηεζεο εκπνξεπκάηωλ.
α) Τν ύςνο ηεο ακνηβήο ηνπ απνζεθεπηή θαζνξίδεηαη κε ζπκθσλία ησλ κεξώλ.
β) Εθηόο από ξεηή αληίζεηε ζπκθσλία ε ακνηβή θαη ηα έμνδα απνζήθεπζεο πξνπιεξώλνληαη κε
ηελ παξαιαβή ησλ εκπνξεπκάησλ από ηνλ απνζεθεπηή.
γ) Τα ηηκνιόγηα ηνπ απνζεθεπηή εμνθινύληαη ζε κεηξεηά.
Ο εληνιέαο απνζέηεο γίλεηαη ππεξήκεξνο ην αξγόηεξν 15 εκέξεο από ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ,
ρσξίο λα απαηηείηαη πξνεγνύκελε εμώδηθε εηδνπνίεζε ή άιιε πξνϋπόζεζε, εθηόο εάλ επέξρεηαη
λσξίηεξα ζύκθσλα κε ην λόκν. Σε πεξίπησζε ππεξεκεξίαο ηνπ εληνιέα απνζέηε ν απνζεθεπηήο
δηθαηνύηαη ηόθνπο ππεξεκεξίαο.
δ) Ο απνζεθεπηήο έρεη γηα θάζε ιεμηπξόζεζκε απαίηεζή ηνπ δηθαίσκα παξαθξάηεζεο ζηα
εκπνξεύκαηα ηνπ απνζέηε.

Aξζξo 8: Καηαγγειία ηεο ζύκβαζεο απνζήθεπζεο.
Tα κέξε δηθαηνύληαη, αλ δελ έρεη ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά, λα θαηαγγείινπλ ηε ζύκβαζε
απνζήθεπζεο νπνηεδήπνηε, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πνπ πξέπεη λα απνζηαιεί 30 εκέξεο πξηλ.
Kαηαγγειία ρσξίο ηελ ηήξεζε πξνζεζκίαο είλαη δπλαηή εθ κέξνπο ηνπ απνζεθεπηή, ζε πεξίπησζε
πηζαλήο δεκίαο ζε άιια απνζεθεπκέλα εκπνξεύκαηα εμαηηίαο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ
εκπνξεπκάησλ.
Άξζξν 9: Eπζύλε απνζεθεπηή.
Ο απνζεθεπηήο επζύλεηαη γηα θάζε δεκία πνπ νθείιεηαη ζε δόιν ή βαξεία ακέιεηα ηνπ ίδηνπ ή ησλ
πξνζηηζέλησλ ηνπ.
Aξζξν 10: Απαιιαγέο - Εμαηξέζεηο.
Η επζύλε ηνπ απνζεθεπηή απνθιείεηαη:
α) Γηα δεκίεο πνπ κπνξνύλ λα απνδνζνύλ ζε ππαηηηόηεηα ηνπ απνζέηε ή ησλ εληεηαικέλσλ ηνπ.
β) Γηα δεκίεο πνπ πξνμελνύληαη από αλεπάξθεηα ή αθαηαιιειόηεηα ηεο ζπζθεπαζίαο ησλ
απνζεθεπκέλσλ εκπνξεπκάησλ.
γ) Γηα δεκίεο πνπ πξνμελνύληαη από ίδην ειάηησκα ή ηε θύζε ησλ απνζεθεπκέλσλ εκπνξεπκάησλ.
δ) Γηα δεκίεο ιόγσ ηεο απνζήθεπζεο ησλ εκπνξεπκάησλ ζε εμσηεξηθό ρώξν, αλ κηα ηέηνηα
απνζήθεπζε είρε ζπκθσλεζεί ή αλ κία άιιε ήηαλ αλέθηθηε ιόγσ ηνπ είδνπο ησλ εκπνξεπκάησλ ή
ιόγσ ησλ πεξηζηάζεσλ.
ε) Γηα δεκίεο πνπ έιαβαλ ρώξα εληόο απνζεθώλ ιηκέλσλ, ηεισλείσλ ή άιισλ δεκνζίσλ
απνζεθώλ.
ζη) Γηα δεκίεο πνπ πξνμελνύληαη από απεξγνύο, εξγαδνκέλνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ αληαπεξγία ή
πξόζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε νριαγσγίεο, εξγαηηθέο ή πνιηηηθέο ηαξαρέο θαη από ηξνκνθξαηηθέο
ελέξγεηεο.
δ) Γηα δεκίεο νη νπνίεο νθείινληαη ζε ειαθξά ακέιεηα ηνπ απνζεθεπηή ή ησλ πξνζηηζέλησλ ηνπ.
Άξζξν 11: Παύζε ηεο επζύλεο ηνπ απνζεθεπηή.
Η επζύλε ηνπ απνζεθεπηή παύεη κε ηελ πξαγκαηηθή θαη αλεπηθύιαθηε παξαιαβή ησλ
εκπνξεπκάησλ από ηνλ απνζέηε.
Άξζξν 12: Άκεζε γξαπηή εηδνπνίεζε επέιεπζεο ηεο δεκίαο.
α) Όιεο νη δεκίεο πξέπεη λα γλσζηνπνηνύληαη εγγξάθσο ζηνλ απνζεθεπηή ακέζσο θαηά ηελ
παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ.
Σε θάζε πεξίπησζε ε γλσζηνπνίεζε ηεο επέιεπζεο ηεο δεκίαο πξέπεη λα γίλεη ζηνλ απνζεθεπηή
ζε ρξνληθό δηάζηεκα όρη κεγαιύηεξν ησλ έμη (6) εκεξώλ.
β) Σε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηεο παξαπάλσ ππνρξέσζεο ηεθκαίξεηαη όηη ε δεκηά έγηλε κεηά ηελ
παξαιαβή ησλ εκπνξεπκάησλ.
Άξζξν 13: Δηθαηνδνζία - Εθαξκνζηέν Δίθαην.
α) Αξκόδην δηθαζηήξην γηα ηηο δηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ παξνύζα ζύκβαζε ή βξίζθνληαη
ζε ζπλάθεηα κε απηή είλαη, γηα όια ηα κέξε, ην δηθαζηήξην ηεο έδξαο ηνπ απνζεθεπηή.
β) Γηα ηηο έλλνκεο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπ απνζεθεπηή θαη ηνπ απνζέηε ή ησλ δηαδόρσλ ηνπο ηζρύεη ην
ειιεληθό δίθαην.

