
Η υπηρεσία Parcel24 στη μάχη κατά του κορωνοϊού 

Για την αποφυγή συνάθροισης στα Ταχυδρομικά Γραφεία, τα Κυπριακά Ταχυδρομεία ρίχνουν στη μάχη κατά του 
κορωνοϊού τα συστήματα αυτόματων θυρίδων 24ωρης παράδοσης αντικειμένων Parcel24. 
Από τη Δευτέρα, 6 Απριλίου 2020 και για όσο διάστημα ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα, αριθμός συστημένων 
αντικειμένων (ραβδωτός κωδικός από «R») και δεμάτων (ραβδωτός κωδικός από «C»), που περιέχουν 
εμπορεύματα και στα οποία αναγράφεται το κινητό τηλέφωνο του παραλήπτη, θα τοποθετούνται στα συστήματα 
Parcel24, ανεξάρτητα αν ο παραλήπτης είναι συνδρομητής ή όχι. 

Η εκστρατεία αυτή αφορά τους πελάτες των οποίων ο ταχυδρομικός κωδικός της διεύθυνσής τους εξυπηρετείται 
από τα ακόλουθα Ταχυδρομικά Γραφεία: 

• Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας 
• Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 
• Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας 
• Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 
• Αγίου Νικολάου, Λεμεσός 
• Δροσιάς, Λάρνακα 
• Λακατάμειας 
• Λατσιών 
• Λεωφ. Μακαρίου, Λεμεσός 
• Παραλιμνίου 

Τα αντικείμενα θα τοποθετούνται στα συστήματα που είναι εγκατεστημένα έξω από τα αντίστοιχα γραφεία, εκτός 
από αυτό της Δροσιάς για το οποίο τα αντικείμενα θα τοποθετούνται στο σύστημα Parcel24 στο σταθμό βενζίνης 
ESSO, στην οδό Γιάννου Κρανιδιώτη 220, 6047 Λάρνακα. 

Όταν το αντικείμενο είναι έτοιμο για παραλαβή, θα λαμβάνετε μήνυμα στο κινητό σας της μορφής: 

ΠΑΡΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/COLLECT ΙΤΕΜ ΧΧ123456789ΧΧ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ/AMOUNTPAYABLE € 0. 
LOCKER: XXXXXXXXXXX, ΚΩΔΙΚΟΣ/PIN: XXXXXX. 

Χρησιμοποιώντας τον κωδικό στο συγκεκριμένο σύστημα, θα ανοίξει η θυρίδα που περιέχει το αντικείμενό σας. 

Τα αντικείμενα παραμένουν διαθέσιμα για παραλαβή για 72 ώρες από την τοποθέτησή τους στο σύστημα. 

Λόγω της έκτακτης κατάστασης, η τοποθέτηση αντικειμένων στις θυρίδες της Υπηρεσίας Parcel24 θα είναι 
δωρεάν. Επίσης, η συνδρομή «Ανά χρήση-Per Use» θα είναι δωρεάν για όσο καιρό ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα. 

Για κάποια αντικείμενα που βρίσκονται ήδη στα Ταχυδρομικά Γραφεία, πιθανώς να έχετε λάβει ήδη ειδοποίηση 
για παραλαβή, είτε έντυπη είτε με SMS. Αν το αντικείμενο τοποθετηθεί σε θυρίδα Parcel24, παρακαλούμε 
αγνοείστε την προηγούμενη ειδοποίηση. 

Η διακίνηση από και προς τα συστήματα Parcel24 υπόκεινται στους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στα 
σχετικά Διατάγματα του Υπουργού Υγείας. 

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να καλείτε το παγκύπριο τηλεφωνικό κέντρο στο 
80002000 (δωρεάν κλήσεις). 

 


