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Αξιότιμοι πελάτες του ομίλου BAUER, 
 

χαιρόμαστε που επιλέξατε ένα προϊόν της Bauer. 
Οι εθνικές και διεθνείς κανονιστικές διατάξεις για τη μεταφορά ρυθμίζουν τις αρμοδιότητες και τις 
ευθύνες σε περίπτωση βλάβης. Για να διασφαλίσουμε την ομαλή παραλαβή εμπορευμάτων τόσο για 
εσάς όσο και για εμάς, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τους πιο σημαντικούς 
υποχρεωτικούς κανονισμούς που αφορούν στην προσωπική παραλαβή εμπορευμάτων από τα 
εργοστάσιά μας.  
Η ασφαλής και ομαλή φόρτωση στα εργοστάσιά μας είναι δυνατή μόνο εάν τηρούνται τα ακόλουθα 
σημεία.  
Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας. 
 

Ειδοποίηση της ετοιμότητας αποστολής από την Bauer 

• Μόλις τα εμπορεύματα είναι έτοιμα για παραλαβή, θα λάβετε ένα email από το τμήμα 
αποστολών με τα έγγραφα αποστολής και την εξουσιοδότηση παραλαβής. 

• Κλείστε ένα ραντεβού παραλαβής του εμπορεύματος με τον αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος 
παραγγελιών/πωλήσεων. 

• Αποστείλτε τη συμπληρωμένη εξουσιοδότηση παραλαβής στην ακόλουθη διεύθυνση email: 
logistics@bauer.de. Τα εμπορεύματα δεν θα παραδίδονται χωρίς συμπληρωμένη 
εξουσιοδότηση παραλαβής. 
 

Διευθύνσεις παραλαβής  

• Εργοστάσιο Schrobenhausen: 86529 Schrobenhausen, Bürgermeister-Götz-Straße 32 - 36 
• Εργοστάσιο Aresing: 86561 Aresing, Sonnenhamerstraße 55 
• Εργοστάσιο Edelshausen: 86529 Edelshausen, In der Scherau 1 

 

Ωράριο φόρτωσης  

• Ωράριο φόρτωσης των παραπάνω εργοστασίων για συσκευές και εξοπλισμό: 
− Δευτέρα έως Πέμπτη από 07:00 έως 15:00, 
− Παρασκευή από 07:00 έως 12:00. 

• Δεν είναι δυνατή η παραλαβή εμπορευμάτων σε γερμανικές/βαυαρικές αργίες. 
• Η είσοδος στα εργοστάσια δεν επιτρέπεται πριν από τις 07:00. 
• Η χρονική στιγμή παραλαβής πρέπει να γνωστοποιείται στην Bauer τουλάχιστον 2 εργάσιμες 

ημέρες νωρίτερα. Ο μεταφορέας πρέπει να τηρεί το δηλωμένο χρονικό περιθώριο παραλαβής 
με μέγιστη απόκλιση +/- 2 ωρών. Σε περίπτωση απροειδοποίητης ή καθυστερημένης άφιξης 
του μεταφορέα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η φόρτωση θα διεξαχθεί την ίδια εργάσιμη 
ημέρα. 
 

Προσωπική παραλαβή αεροπορικού φορτίου 

• Βάσει των ευρωπαϊκών (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 185/2010) και των εθνικών (νόμος για την 
εναέρια ασφάλεια LuftSiG της 11.01.2005) διατάξεων ασφαλείας για τα αεροπορικά φορτία, η 
προσωπική παραλαβή αεροπορικών φορτίων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε καθεστώς 
ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ. Αυτό ενδέχεται να συνεπάγεται καθυστερήσεις και πρόσθετα έξοδα κατά τη 
διαχείριση του αεροπορικού φορτίου.  
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Εξουσιοδοτήσεις παραλαβής  

• Η παράδοση του εμπορεύματος στον μεταφορέα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον ο 
παραλήπτης του εμπορεύματος έχει προσκομίσει μια πλήρως συμπληρωμένη και 
προσυπογεγραμμένη εξουσιοδότηση παραλαβής το αργότερο κατά τη χρονική στιγμή της 
παραλαβής.  

• Κατά την παραλαβή του εμπορεύματος απαιτείται αντίγραφο ενός εγγράφου ταυτοποίησης 
από τον παραλήπτη. Χωρίς αυτό το αντίγραφο, δεν θα παραδοθεί το εμπόρευμα. 

 
Τεχνικός εξοπλισμός οχημάτων 

• Τα οχήματα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη τεχνική κατάσταση, να πληρούν τους νομικούς 
κανονισμούς και να διαθέτουν τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό για την μεταφορά (π.χ. 
επαρκή αριθμό σημείων πρόσδεσης, ορθοστάτες, επιτρεπόμενα αξονικά φορτία κ.λπ.). 

• Τα οχήματα που υπόκεινται σε άδεια, δηλαδή τα οχήματα με διαστάσεις που υπερβαίνουν τα 
16,5 m σε μήκος, τα 2,55 m σε πλάτος και τα 4,0 m σε ύψος ή που το συνολικό βάρος, 
συμπεριλαμβανομένου του φορτίου, υπερβαίνει τους 41,8 t, υποχρεούνται, βάσει του άρθρου 
29 του γερμανικού StVO, παρ. 3, του άρθρου 46, παρ. 1 αριθ. 2 και αριθ. 5, καθώς και του 
άρθρου 70 του γερμανικού StVZO, να αιτούνται άδεια παρέκκλισης. 

• Για οχήματα με συνολικό βάρος άνω των 100 t, απαιτείται επίσης έγκριση από τον γερμανικό 
οργανισμό τεχνικού ελέγχου TÜV στη Βαυαρία πριν από την αναχώρηση και πρέπει να 
δηλώνεται από τον ίδιο τον παραλήπτη εκ των προτέρων. 

• Βάσει των νομικών κανονισμών, η Bauer είναι υποχρεωμένη ως αποστολέας να ελέγχει την 
πληρότητα και την ορθότητα των απαιτούμενων αδειών μεταφοράς μεγάλου όγκου και 
βαρέων οχημάτων πριν από την έναρξη της φόρτωσης. Χωρίς έγκυρη άδεια, δεν μπορεί να 
διεξαχθεί η φόρτωση. 

• Το φορτίο πρέπει να φορτώνεται και να ασφαλίζεται από τον οδηγό του οχήματος σύμφωνα 
με τους νομικούς κανονισμούς, και, εφόσον απαιτείται, πρέπει να πραγματοποιούνται 
κατάλληλες βελτιώσεις έπειτα από υπόδειξη του προσωπικού φόρτωσης της Bauer. 
Απαγορεύεται η έξοδος οχημάτων από τα εργοστάσια, σε περίπτωση που το φορτίο δεν έχει 
ασφαλιστεί επαρκώς. 

• Το φορτίο πρέπει να στοιβάζεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μην μπορεί να υποστεί ζημιά 
υπό κανονικές συνθήκες, ούτε να αποτελεί κίνδυνο για τρίτους. Ειδικότερα, πρέπει να 
φροντίζετε ώστε το φορτίο να μην μπορεί να γλιστρήσει, να μετατοπιστεί, να ανατραπεί, να 
πέσει ή να προκαλέσει ανατροπή ολόκληρου του οχήματος. 

• Ο οδηγός του οχήματος οφείλει να διασφαλίσει ότι το όχημα διαθέτει οπωσδήποτε τα 
απαραίτητα υλικά πρόσδεσης σε τεχνικά άριστη κατάσταση και σε επαρκή ποσότητα, ιδίως 
− αντιολισθητικά πατάκια, 
− ιμάντες πρόσδεσης, 
− παλάγκο, 
− προστασία ακμών. 

• Βάσει των νομικών κανονισμών, η Bauer υποχρεούται να απαγορεύσει τη φόρτωση των 
οχημάτων, σε περίπτωση χρήσης ακατάλληλων οχημάτων, έλλειψης εξοπλισμού πρόσδεσης 
ή αδειών. 
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Κανόνες συμπεριφοράς εντός των εγκαταστάσεων των εργοστασίων του ομίλου BAUER 

• Ο οδηγός οφείλει να δηλώνει την είσοδο και την έξοδό του στον θυρωρό. 

• Η στάθμευση οχημάτων επιτρέπεται αποκλειστικά στις κατάλληλες θέσεις. 

• Ο οδηγός του οχήματος δεν επιτρέπεται να περιφέρεται ελεύθερα στις εγκαταστάσεις των 
εργοστασίων. Οφείλει να παραμένει αποκλειστικά κοντά ή μέσα στο όχημά του. 

• Πρέπει να τηρούνται οι ρυθμιστικές, απαγορευτικές και  
προειδοποιητικές πινακίδες.  

• Στις εγκαταστάσεις των εργοστασίων ισχύει ο γερμανικός  
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας! 

• Οι επισκέπτες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν προστατευτικό κράνος στο σύνολο των 
εγκαταστάσεων! 

• Κατά τη διάρκεια της φόρτωσης και εκφόρτωσης, ο οδηγός του οχήματος υποχρεούται επίσης 
να φοράει υποδήματα ασφαλείας. Αυτό γίνεται για τη δική του ασφάλεια. 

• Στα εργοστάσιά μας απαγορεύεται: 
− η κατανάλωση αλκοόλ και ναρκωτικών, 
− η διανυκτέρευση, 
− η διάθεση απορριμμάτων, καθώς και ο καθαρισμός των οχημάτων. 

• Κατά την είσοδο και την έξοδο από τις εγκαταστάσεις, ο οδηγός πρέπει να υποβάλλεται στους 
απαραίτητους ελέγχους για τη διασφάλιση της τάξης και της ασφάλειας. 

• Οι οδηγίες του προσωπικού της Bauer πρέπει να τηρούνται ανά πάσα στιγμή. 
 

Τηρείτε τα προαναφερόμενα σημεία, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής, γρήγορη και ομαλή φόρτωση.  
Σε περίπτωση ερωτήσεων, απευθυνθείτε στον πελάτη σας ή στον αρμόδιο υπάλληλο του ομίλου 
BAUER. 

 
Το φυλλάδιο διατίθεται, επίσης, στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση: Φυλλάδιο προσωπικής παραλαβής. 
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https://www.bauer.de/bma/company/gterm_conditions/merkblatt_selb/index.html

