
Παξαθαιώ δείηε θαησηέξσ ηηο επηζεκάλζεηο από ηελ εηαηξεία DHL :  
  

1. Είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκν γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ παξαηεξεηεξίνπ ηηκώλ λα 
πξαγκαηνπνηεζεί εμεηδηθεπκέλε αλάιπζε όισλ ησλ παξακέηξσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ 
ηηο ηηκνινγήζεηο ησλ παξόρσλ ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ. Η ηηκνιόγεζε ηεο 
ππεξεζίαο είλαη ηδηαίηεξα πνιύπινθε θαη πνιπ-παξακεηξηθή (βάξνο, δηαζηάζεηο, 
πξνέιεπζε, πξννξηζκόο, δηάζεζε ππεξεζίαο κε βάζε ηνλ ΤΚ θηι). Θα πξέπεη ινηπόλ 
λα ιεθζνύλ όιεο νη παξάκεηξνη ππόςε γηα λα κπνξεί ην παξαηεξεηήξην ηηκώλ λα 
ιεηηνπξγεί ζσζηά θαη γηα λα κελ πξνθύπηνπλ δηαθνξέο κεηαμύ ησλ ηηκώλ πνπ δίλεη 
θαη ησλ πξαγκαηηθώλ ηηκνινγήζεσλ ησλ πειαηώλ. Σε πεξίπησζε πνπ απνηύρεη, είλαη 
πηζαλόλ λα δεκηνπξγεζνύλ επηπινθέο ηόζν κε ηελ ΕΕΤΤ όζν θαη κε ηνπο πειάηεο θαη 
ηε θήκε ησλ εηαηξεηώλ.  

2. Τηκνινγηαθέο πξαθηηθέο ηνπ θιάδνπ πνπ αθνξνύλ ηελ εθαξκνγή νξηζκέλσλ 
ππνρξεσηηθώλ επηπξόζζεησλ ρξεώζεσλ όπσο ν επίλαπινο θαπζίκσλ (ην ύςνο ηνπ 
νπνίνπ αιιάδεη κεληαία), ε επηπιένλ ρξέσζε γηα ηελ παξάδνζε ζε απνκαθξπζκέλεο 
πεξηνρέο (κε βάζε ηνλ ΤΚ), ε επηπιένλ ρξέσζε ππέξβαξσλ δεκάησλ / δεκάησλ 
κεγάισλ δηαζηάζεσλ, ζα πξέπεη λα κπνξνύλ λα παξακεηξνπνηεζνύλ από ηνπο 
παξόρνπο. Οη πάξνρνη ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα νξίδνπλ νη 
ίδηνη ηα θξηηήξηα γηα ηελ εθαξκνγή νπνηαζδήπνηε επηπιένλ ρξέσζεο.  

3. Ιδηαίηεξε πξόβιεςε ζα πξέπεη λα γίλεη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ΦΠΑ θαη ηηο 
ηδηαηηεξόηεηεο πνπ έρεη ζηελ πεξίπησζε απνζηνιώλ εθηόο Επξσπατθήο Έλσζεο γηα 
πειάηεο ηδηώηεο θαη πειάηεο εηαηξίεο (κηαο θαη νη δύν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνύλ ην 
παξαηεξεηήξην ηηκώλ).  

4. Σε θάζε πεξίπησζε ην παξαηεξεηήξην ηηκώλ δελ πξέπεη λα ζέηεη ηερληθνύο 
πεξηνξηζκνύο ζηελ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή λέσλ ηηκνινγηαθώλ πνιηηηθώλ θαη 
πξαθηηθώλ από ηνπο παξόρνπο. Αλ πρ. ζην κέιινλ κηα εηαηξεία απνθαζίζεη λα 
ηηκνινγεί κε ην θνκκάηη θαη όρη κε ηελ απνζηνιή ή απνθαζίζεη λα εθαξκόζεη κία 
επηπιένλ ρξέσζε γηα Β2C παξαδόζεηο, ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ην θάλεη αλεμάξηεηα 
από ην αλ απηό ππνζηεξίδεηαη ηερληθά από ην παξαηεξεηήξην ηηκώλ.  

5. Οη ηηκέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην παξαηεξεηήξην ηηκώλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ρξνληθή 
αλαθνξά, ώζηε λα πξνιακβάλνληαη πεξηπηώζεηο πνπ νη ηηκέο αιιάδνπλ (ιόγσ 
αιιαγήο ηνπ επίλαπινπ θηι).  

6. Η δηαδηθαζία ελεκέξσζεο ηεο βάζεο ηνπ παξαηεξεηεξίνπ από ηνπο παξόρνπο ζα 
πξέπεη λα είλαη όζν πην απηνκαηνπνηεκέλε γίλεηαη ώζηε λα απνθεύγνληαη ιάζε ελώ 
ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζηνλ πάξνρν ε δπλαηόηεηα λα ειέγμεη ηελ νξζόηεηα ησλ 
ππνβαιιόκελσλ ζηνηρείσλ κέζα από ην ζύζηεκα θαη πξηλ ηελ ηειηθή ηνπο ππνβνιή.  

7. Οη πάξνρνη ηέινο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ελεκεξώλνπλ ην ζύζηεκα γηα 
επνρηθέο ή εηδηθέο πξνζθνξέο ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο πειαηώλ πέξαλ ησλ 
επίζεκσλ ηηκώλ ιηαληθήο.  

  
Είκαζηε ζηε δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δεηπθξίλεζε 
Με εθηίκεζε 
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