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Aρκρο 1:  Αποκικευςθ ςε ιδιωτικζσ ι ξζνεσ αποκικεσ.  
α) H αποκικευςθ γίνεται κατ' εκλογι του αποκθκευτι ςτισ δικζσ του ι ξζνεσ αποκικεσ  (ιδιωτικζσ ι 
δθμόςιεσ). Αν αποκθκεφςει ο αποκθκευτισ ςε ξζνθ αποκικθ, οφείλει να γνωςτοποιιςει γραπτϊσ 
τον τόπο και το όνομα του ξζνου αποκθκευτι ςτον αποκζτθ ι εάν ζχει εκδοκεί αποδεικτικό 
παραλαβισ των αποκθκευμζνων εμπορευμάτων, να ςθμειωκεί πάνω ς' αυτό. Δεν επιτρζπεται 
μονομερϊσ εκ μζρουσ του αποκθκευτι μεταβολι του τόπου αποκθκεφςεωσ των εμπορευμάτων 
εκτόσ αν τοφτο επιβάλλεται από τισ περιςτάςεισ ι εξαςφαλίηεται καλφτερα θ φφλαξι τουσ. 
β) Αν ζχει αποκθκεφςει ο αποκθκευτισ τα εμπορεφματα ςε ξζνθ αποκικθ ιςχφουν για τθ ςχζςθ 
μεταξφ αυτοφ και του εντολζα του οι ίδιοι όροι, οι οποίοι ιςχφουν μεταξφ αυτοφ και του ξζνου 
αποκθκευτι. Ο αποκθκευτισ οφείλει να αποςτείλει τουσ όρουσ τθσ αποκικευςθσ ςτον εντολζα, εάν 
του ηθτθκοφν. 
γ) Ο αποκζτθσ ζχει το δικαίωμα να επικεωριςει τουσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ. Ενςτάςεισ του 
αποκζτθ κατά τθσ τοποκζτθςθσ ι κατά τθσ εκλογισ του χϊρου κα πρζπει να γίνονται άμεςα. Ο  
αποκζτθσ, ςε περίπτωςθ που δεν αςκιςει το δικαίωμά του να επικεωριςει τουσ αποκθκευτικοφσ 
χϊρουσ, παραιτείται των ενςτάςεϊν του κατά του είδουσ και του τρόπου τθσ αποκικευςθσ, εάν θ 
επιλογι των αποκθκευτικϊν χϊρων και θ τοποκζτθςθ ζγιναν με τθ φροντίδα ενόσ μζςου 
αποκθκευτι. 
 
Άρκρο 2: Είςοδοσ ςτθν αποκικθ.  
Kάκε ζλεγχοσ ι δειγματολθψία των εμπορευμάτων που πρζπει να λάβει χϊρα κατά τθ διάρκεια που 
αυτά είναι αποκθκευμζνα, πρζπει να ζχει προθγουμζνωσ ςυμφωνθκεί και να  εκτελεςτεί μόνο με 
ςυνοδεία του αποκθκευτι ι υπαλλιλου του ςτον οποίο ζδωςε ανάλογθ εντολι. 
 
Άρκρο 3:  Yποχρεώςεισ - ευκφνθ του αποκζτθ.  
α) Η ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ αποκικευςθσ γίνεται από τον κφριο των εμπορευμάτων ι από 
εξουςιοδοτθμζνο για το λόγο αυτό πρόςωπο. 
β) Τα εμπορεφματα προσ αποκικευςθ πρζπει να είναι επαρκϊσ και κατάλλθλα  ςυςκευαςμζνα και 
ςε τζτοια κατάςταςθ ϊςτε να μθν προκαλζςουν ηθμιά ςε πρόςωπα ι άλλα εμπορεφματα είτε από 
εξάπλωςθ υγραςίασ, προςβολι από ζντομα (κατακλυςμόσ), διαρροι ι διαφυγι ανακυμιάςεων. 
γ) Εμπορεφματα νωπά, ευπακι, εφφλεκτα, διαβρωτικά ι/και επικίνδυνα κα αποκθκεφονται ςε 
αποκικθ ειδικϊν προδιαγραφϊν θ οποία κα βρίςκεται ςε ξεχωριςτό αποκθκευτικό χϊρο και υπό 
τθν προχπόκεςθ ότι  υπάρχει προθγοφμενθ γραπτι ςυμφωνία. 
Αν τζτοιου είδουσ εμπορεφματα ζχουν δοκεί ςτον αποκθκευτι χωρίσ προθγοφμενθ ςυμφωνία, ο 
αποκθκευτισ δικαιοφται, αν αυτό απαιτείται από τισ περιςτάςεισ, να προβεί ςτθν πϊλθςθ αυτϊν ι 
ακόμθ, ςε περίπτωςθ που επίκειται κίνδυνοσ να προχωριςει ςτθν καταςτροφι τουσ. 
Ο αποκζτθσ είναι υπεφκυνοσ, για κάκε ηθμία που προζκυψε και φζρει όλα τα ςχετικά ζξοδα. 
δ) Ο αποκζτθσ υποχρεοφται να δθλϊςει με ακρίβεια το είδοσ, τθν ποςότθτα, τθ ςυςκευαςία, το 
περιεχόμενο και τθν αξία των εμπορευμάτων. Τθν ευκφνθ για ηθμίεσ που οφείλονται ςε μθ πλιρθ ι 
λανκαςμζνα ςτοιχεία φζρει ο αποκζτθσ. 
Eπίςθσ ο αποκζτθσ υποχρεοφται να ενθμερϊςει τισ φορολογικζσ αρχζσ για τον τόπο αποκικευςθσ 
και το όνομα ι τθν επωνυμία του αποκθκευτι. 
ε) Ο αποκζτθσ υποχρεοφται να ενθμερϊςει τον αποκθκευτι εγγράφωσ για οποιαδιποτε "ειδικι" 
προφφλαξθ που κα ιταν αναγκαία για τθν αςφαλι αποκικευςθ των εμπορευμάτων. 
ςτ) O αποκζτθσ ευκφνεται για όλεσ τισ ηθμίεσ, οι οποίεσ μποροφν να προκλθκοφν υπαιτίωσ από τον 
ίδιο, τουσ υπαλλιλουσ ι τουσ εντολοδόχουσ του κατά τθν είςοδό τουσ ςτισ αποκικεσ, προσ το 
αποκθκευτι, άλλουσ αποκζτεσ ι ςτον ιδιοκτιτθ. 
η) Ο αποκζτθσ ευκφνεται για όλεσ τισ ηθμίεσ που μπορεί να προκφψουν εξαιτίασ των αποκθκευμζνων 
εμπορευμάτων ςε άλλα εμπορεφματα.  
Στθν περίπτωςθ αυτι ο αποκθκευτισ δικαιοφται να λάβει κάκε απαραίτθτο μζτρο για τθν προςταςία 
των άλλων αποκθκευμζνων εμπορευμάτων, προςϊπων και του περιβάλλοντοσ, τα δε ζξοδα 
βαρφνουν τον αποκζτθ. 
θ) εάν αναγκαςτεί ο αποκθκευτισ απρόβλεπτα και χωρίσ να φζρει καμία ευκφνθ ςε εκκζνωςθ  τθσ 
αποκικθσ υποχρεοφται ο αποκζτθσ να απομακρφνει αμζςωσ με δικζσ του δαπάνεσ και δικι του 
επιμζλεια τα αγακά. 
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Διαφορετικά βαρφνεται με τισ δαπάνεσ για τθν αποκικευςθ ςε άλλο χϊρο που γίνεται με επιμζλεια 
του αποκθκευτι. 
κ) Ο αποκζτθσ ευκφνεται για τθν καταβολι τθσ αμοιβισ του αποκθκευτι, ακόμθ και αν τα 
εμπορεφματα καταςτράφθκαν άνευ υπαιτιότθτασ του αποκθκευτι. 
 
Aρκρο 4:  Yποχρεώςεισ του αποκθκευτι.  
α) Ο αποκθκευτισ υποχρεοφται να ζχει ςτθ διάκεςι του χϊρο κατάλλθλο για τθν αποκικευςθ των 
εμπορευμάτων. 
β) Υποχρζωςθ του αποκθκευτι για αςφάλεια ι φφλαξθ των αποκθκευτικϊν χϊρων υπάρχει μόνο 
εάν πρόκειται για δικοφσ του ι μιςκωμζνουσ από αυτόν χϊρουσ και μόνο αν τοφτο   επιβάλλεται 
κατά τθν καλι πίςτθ και τα ςυναλλακτικά ικθ ι αξιωκεί από τον αποκζτθ. 
γ) Ο αποκθκευτισ υποχρεοφται να αςκεί προςωπικά ι μζςω των προσ τοφτο εντεταλμζνων οργάνων 
τθν επίβλεψθ  για τθν διατιρθςθ τθσ υλικισ υποςτάςεωσ των εμπορευμάτων. 
δ) Ο αποκθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιιςει πάραυτα τον αποκζτθ ςε περίπτωςθ που θ υλικι ι 
και νομικι υπόςταςθ των εμπορευμάτων διατρζχει κίνδυνο. 
 
Aρκρο 5:  Συμφωνθτικό αποκικευςθσ.  
Ο αποκθκευτισ ςτο ςυμφωνθτικό αποκικευςθσ που εκδίδει πρζπει να αναγράφει: 
α) Το όνομα και το επϊνυμο ι τθν εταιρικι επωνυμία, το επάγγελμα και τθ διεφκυνςθ του αποκζτθ. 
β) Το είδοσ, τθν ποςότθτα, τθ ςυςκευαςία, το περιεχόμενο και τθν αξία των εμπορευμάτων, όπωσ 
αυτά ζχουν δθλωκεί από τον αποκζτθ. 
γ) Τθ διάρκεια τθσ αποκικευςθσ. 
δ) Αν τα προσ αποκικευςθ εμπορεφματα είναι αςφαλιςμζνα ι όχι, κατά ποίου κινδφνου, τθ διάρκεια 
τθσ αςφαλίςεωσ και το φψοσ των καταβλθκζντων αςφαλίςτρων. 
ε) Κάκε άλλθ ζνδειξθ που αφορά τον χϊρο, τον τρόπο ι τισ τυχόν ειδικζσ ςυμφωνίεσ τθσ 
αποκικευςθσ. 
Μερικι ανάλθψθ των αποκθκευμζνων εμπορευμάτων είναι δυνατι μόνο κατόπιν ειδικισ ςθμείωςθσ 
ςτο ςυμφωνθτικό αποκικευςθσ. 
 
Aρκρο 6: Tόποσ και χρόνοσ απόδοςθσ των αποκθκευμζνων.  
α) Αν δεν ορίςκθκε διαφορετικά τα εμπορεφματα αποδίδονται ςτον αποκζτθ ςτον τόπο φυλάξεωσ 
αυτϊν. 
β) Ο αποκζτθσ δικαιοφται να ηθτιςει τθν απόδοςθ των αποκθκευμζνων εμπορευμάτων πριν από τον 
κακοριςμζνο χρόνο διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ αποκικευςθσ, μετά από ζγγραφθ γνωςτοποίθςθ 
τουλάχιςτον 15 θμερϊν. Σε περίπτωςθ ευπακϊν εμπορευμάτων θ γνωςτοποίθςθ μπορεί να γίνει 
εντόσ 5 θμερϊν. 
Ρθτά ςυμφωνείται, ότι ςε περίπτωςθ απόδοςθσ των αποκθκευμζνων εμπορευμάτων πριν τον 
κακαριςμζνο χρόνο, θ αμοιβι του αποκθκευτι κα καταβάλλεται ολόκλθρθ  και δεν κα επζρχεται 
ανάλογθ μείωςθ. 
 
Aρκρο 7: Αμοιβζσ - Δικαίωμα παρακράτθςθσ εμπορευμάτων.  
α) Το φψοσ τθσ αμοιβισ του αποκθκευτι κακορίηεται με ςυμφωνία των μερϊν. 
β) Εκτόσ από ρθτι αντίκετθ ςυμφωνία θ αμοιβι και τα ζξοδα αποκικευςθσ προπλθρϊνονται με τθν 
παραλαβι των εμπορευμάτων από τον αποκθκευτι. 
γ) Τα τιμολόγια του αποκθκευτι εξοφλοφνται ςε μετρθτά. 
Ο εντολζασ αποκζτθσ γίνεται υπεριμεροσ το αργότερο 15 θμζρεσ από τθν ζκδοςθ του τιμολογίου, 
χωρίσ να απαιτείται προθγοφμενθ εξϊδικθ ειδοποίθςθ ι άλλθ προχπόκεςθ, εκτόσ εάν επζρχεται 
νωρίτερα ςφμφωνα με το νόμο. Σε περίπτωςθ υπερθμερίασ του εντολζα αποκζτθ ο αποκθκευτισ 
δικαιοφται τόκουσ υπερθμερίασ.  
δ) Ο αποκθκευτισ ζχει για κάκε λθξιπρόκεςμθ απαίτθςι του δικαίωμα παρακράτθςθσ ςτα 
εμπορεφματα του αποκζτθ. 
 
Aρκρo 8:  Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ αποκικευςθσ.  
Tα μζρθ δικαιοφνται, αν δεν ζχει ςυμφωνθκεί διαφορετικά, να καταγγείλουν τθ ςφμβαςθ 
αποκικευςθσ οποτεδιποτε, με ςυςτθμζνθ επιςτολι που πρζπει να αποςταλεί 30 θμζρεσ πριν. 
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Kαταγγελία χωρίσ τθν τιρθςθ προκεςμίασ είναι δυνατι εκ μζρουσ του αποκθκευτι, ςε περίπτωςθ 
πικανισ ηθμίασ ςε άλλα αποκθκευμζνα εμπορεφματα εξαιτίασ των προαναφερομζνων 
εμπορευμάτων. 
 
Άρκρο 9:  Eυκφνθ αποκθκευτι.  
Ο αποκθκευτισ ευκφνεται για κάκε ηθμία που οφείλεται ςε δόλο ι βαρεία αμζλεια του ίδιου ι των 
προςτικζντων του. 
 
Aρκρο 10:  Απαλλαγζσ - Εξαιρζςεισ.  
Η ευκφνθ του αποκθκευτι αποκλείεται: 
α) Για ηθμίεσ που μποροφν να αποδοκοφν ςε υπαιτιότθτα του αποκζτθ ι των εντεταλμζνων του. 
β) Για ηθμίεσ που προξενοφνται από ανεπάρκεια ι ακαταλλθλότθτα τθσ ςυςκευαςίασ των 
αποκθκευμζνων εμπορευμάτων. 
γ) Για ηθμίεσ που προξενοφνται από ίδιο ελάττωμα ι τθ φφςθ των αποκθκευμζνων εμπορευμάτων. 
δ) Για ηθμίεσ λόγω τθσ αποκικευςθσ των εμπορευμάτων ςε εξωτερικό χϊρο, αν μια τζτοια 
αποκικευςθ είχε ςυμφωνθκεί ι αν μία άλλθ ιταν ανζφικτθ λόγω του είδουσ των εμπορευμάτων ι 
λόγω των περιςτάςεων. 
ε) Για ηθμίεσ που ζλαβαν χϊρα εντόσ αποκθκϊν λιμζνων, τελωνείων ι άλλων δθμοςίων αποκθκϊν. 
ςτ) Για ηθμίεσ που προξενοφνται από απεργοφσ, εργαηομζνουσ που αντιμετωπίηουν ανταπεργία ι 
πρόςωπα που ςυμμετζχουν ςε οχλαγωγίεσ, εργατικζσ ι πολιτικζσ ταραχζσ και από τρομοκρατικζσ 
ενζργειεσ. 
η) Για ηθμίεσ οι οποίεσ οφείλονται ςε ελαφρά αμζλεια του αποκθκευτι ι των προςτικζντων του. 
 
Άρκρο 11: Παφςθ τθσ ευκφνθσ του αποκθκευτι.  
Η ευκφνθ του αποκθκευτι παφει με τθν πραγματικι και ανεπιφφλακτθ παραλαβι των   
εμπορευμάτων από τον αποκζτθ. 
 
 Άρκρο 12: Άμεςθ γραπτι ειδοποίθςθ επζλευςθσ τθσ ηθμίασ.  
α) Όλεσ οι ηθμίεσ πρζπει να γνωςτοποιοφνται εγγράφωσ ςτον αποκθκευτι αμζςωσ κατά τθν 
παράδοςθ των εμπορευμάτων. 
Σε κάκε περίπτωςθ θ γνωςτοποίθςθ τθσ επζλευςθσ τθσ ηθμίασ πρζπει να γίνει ςτον αποκθκευτι ςε 
χρονικό διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των ζξι (6) θμερϊν. 
β) Σε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ τθσ παραπάνω υποχρζωςθσ τεκμαίρεται ότι θ ηθμιά ζγινε μετά τθν 
παραλαβι των εμπορευμάτων. 
 
Άρκρο 13: Δικαιοδοςία - Εφαρμοςτζο Δίκαιο.  
α) Αρμόδιο δικαςτιριο για τισ διαφορζσ που προκφπτουν από τθν παροφςα ςφμβαςθ ι βρίςκονται 
ςε ςυνάφεια με αυτι είναι, για όλα τα μζρθ, το δικαςτιριο τθσ ζδρασ του αποκθκευτι. 
β) Για τισ ζννομεσ ςχζςεισ μεταξφ του αποκθκευτι και του αποκζτθ ι των διαδόχων τουσ ιςχφει το 
ελλθνικό δίκαιο. 
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