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Αυτό το υλικό έχει παραχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος ConsumerPro, το οποίο είναι μια 
πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Καταναλωτών. Η 
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δε συνιστά αποδοχή του περιεχομένου το οποίο εκφράζει 
τις απόψεις των συντακτών του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 
οποιαδήποτε χρήση μπορεί να γίνει στις πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

 

 

 

 

 

Αγαπητέ φίλε, αγαπητή φίλη, 

Το εγχειρίδιο αυτό είναι μέρος των εκπαιδευτικών εργαλείων, για το πρόγραμμα Consumer Pro, μια 
πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στόχο έχει να εξοπλίσει καλύτερα τις Ενώσεις 
Καταναλωτών και άλλους φορείς που εμπλέκονται, στην προστασία των καταναλωτών, στην 
Ελλάδα. 

Ο σκοπός αυτού του εγχειρίδιου είναι να παρέχει χρήσιμη και σχετική με τη νομοθεσία προστασίας 
των καταναλωτών πληροφόρηση. Το περιεχόμενο έχει προετοιμαστεί από τους ειδικούς στα 
δικαιώματα των καταναλωτών και το Δίκαιο Καταναλωτή της BEUC. Δίνει μια εικόνα της Ευρωπαϊκής 
και Εθνικής νομοθεσίας. Στοχεύει να μας βοηθήσει: 

- Να εκπαιδεύσουμε τους συνεργάτες μας. 
- Να μπορούμε εύκολα να βρίσκουμε τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε. 
- Να βοηθήσουμε τους συνεργάτες μας να ενημερώνουν καλύτερα τους καταναλωτές, για 

τα δικαιώματά τους. 
- Να ενημερώνουμε τα υπουργεία και τις αρχές της χώρας μας, για τα ψηφιακά 

δικαιώματα των καταναλωτών και τυχόν προβλήματα. 

Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί τμήμα της εκπαίδευσης που παρέχεται από το Consumer Pro, μαζί με 
ένα παρόμοιο εγχειρίδιο για τη νομοθεσία για τα ψηφιακά δικαιώματα των καταναλωτών και ένα 
ακόμα για τη βιώσιμη κατανάλωση. 

 

Τι είναι το Consumer PRO 

To Consumer Pro είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος Καταναλωτών, που υλοποιείται από την BEUC – Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων 
Καταναλωτών. Στοχεύει στην ενδυνάμωση των Ενώσεων Καταναλωτών και άλλων φορέων που 
εμπλέκονται στην πολιτική καταναλωτή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα 
καλύπτει τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία και τη Νορβηγία.  

Περισσότερες πληροφορίες: info@consumer-pro.eu.   

mailto:info@consumer-pro.eu
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

Μετά τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ενιαίας Αγοράς, ήταν σημαντικό να θεσμοθετηθούν κανόνες 
υψηλής προστασίας των καταναλωτών, να εφαρμοστεί η πολιτική προστασίας των καταναλωτών, 
και τα 500 εκατομμύρια καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποκτήσουν ισχυρά δικαιώματα.  

Η προστασία των καταναλωτών αναγνωρίζεται από τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (T FUE). Σύμφωνα με το άρθρο 169 της Συνθήκης: «… για να προαχθούν τα συμφέροντα των 
καταναλωτών και για να διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, η Ένωση 
επιδιώκει να προασπίσει την υγεία, την ασφάλεια και τα οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών 
καθώς και τα δικαιώματά τους στην ενημέρωση, στην εκπαίδευση και στην οργάνωσή τους, ώστε 
να υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους».  

Αυτές οι πολιτικές έχουν υλοποιηθεί, σε μεγάλο βαθμό, αν λάβουμε υπόψη τις εξελίξεις στην αγορά 
και τη σημερινή κατάσταση. Το δίκαιο του καταναλωτή της Ε.Ε. συνίσταται σε μια σειρά κανόνων. 
Αυτοί οι κανόνες αφορούν τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, τις καταχρηστικές ρήτρες συμβάσεων, 
τις απαιτήσεις προσυμβατικής ενημέρωσης, το δικαίωμα του καταναλωτή να υπαναχωρήσει και 
άλλους κανόνες προστασίας του καταναλωτή για συγκεκριμένου τύπου συμβάσεις (π.χ. συμβάσεις 
που συνάπτονται εκτός εμπορικού καταστήματος, συμβάσεις που συνάπτονται εξ αποστάσεως, π.χ. 
ηλεκτρονικά) και/ή ειδικές ανά τομέα (π.χ. συμβάσεις καταναλωτικής πίστης, συμβάσεις πακέτων 
ταξιδιών, συμβάσεις χρονομίσθωσης κ.λπ.).  

Οι καταναλωτές, λοιπόν, προστατεύονται, από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, από καταχρηστικούς 
συμβατικούς όρους, πρέπει να λαμβάνουν σαφή και κατανοητή πληροφόρηση, πριν την 
ολοκλήρωση των συμβάσεών τους κ.λπ. 

Παρόλα αυτά, αν και τα δικαιώματα των καταναλωτών είναι σαφή και άμεσα, συχνά είναι δύσκολο, 
για τους καταναλωτές να τα εφαρμόσουν. Και ακόμη πιο συχνά, οι γρήγορες αλλαγές, στην αγορά, 
δημιουργούν νέες προκλήσεις και νομικά κενά. 

 

2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Στην Ελλάδα, ο Ν. 2251/1994: Προστασία Καταναλωτών αποτελεί το βασικό νόμο σχετικά με τα 
δικαιώματα των καταναλωτών. Ο νόμος αυτός ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία το δίκαιο του 
καταναλωτή της Ε.Ε. Στο άρθρο 1, παράγραφος 1 ορίζεται: «Τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των 
καταναλωτών τελούν υπό την προστασία του Κράτους».  

Σκοπός αυτού του νόμου είναι:  

• η προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, 
• η προστασία της υγείας, της ασφάλειας και των οικονομικών συμφερόντων των 

καταναλωτών, 
• η προαγωγή της πληροφόρησης και της επιμόρφωσης των καταναλωτών, ώστε να 

επηρεάζουν σε όφελός τους τις εξελίξεις στην αγορά, 
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• η υποστήριξη της οργάνωσης των καταναλωτών σε ενώσεις και της ακρόασης αυτών σε 
θέματα που τους αφορούν, 

• η διαμόρφωση υγιούς καταναλωτικής συνείδησης και προτύπων ορθής καταναλωτικής 
συμπεριφοράς. 

Οι διατάξεις του 2251/1994 εφαρμόζονται σε κάθε προμηθευτή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 
οποιασδήποτε μορφής, του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Ειδικότερα, εφαρμόζονται στους 
εξής τομείς: 

• σε συμβάσεις που περιέχουν γενικούς όρους συναλλαγών, 
• σε συμβάσεις πώλησης καταναλωτικών αγαθών και εγγυήσεων, 
• στη διαφήμιση, 
• σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων, 
• σε συμβάσεις πώλησης καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών από απόσταση. 

Στο άρθρο 1α περιλαμβάνονται οι ορισμοί για 

• τον καταναλωτή, 
• τον πωλητή, 
• τον παραγωγό, 
• το αγαθό, 
• το αγαθό που είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη, 
• τη σύμβαση πώλησης, 
• τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών, 
• τη χρηματοοικονομική υπηρεσία, 
• τη σύμβαση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση, 
• το σταθερό μέσο, 
• το μέσο επικοινωνίας από απόσταση, 
• το φορέα, ή προμηθευτή μέσου επικοινωνίας από απόσταση, 
• το ψηφιακό περιεχόμενο, 
• τη νόμιμη εγγύηση, 
• την εμπορική εγγύηση. 

 

3. ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

3.1. Απαιτήσεις προσυμβατικής ενημέρωσης  

Πριν δεσμευτεί ένας καταναλωτής, σε μια σύμβαση, πρέπει να λάβει συγκεκριμένη πληροφόρηση, 
ώστε να μπορέσει να κάνει συνειδητή επιλογή, βασισμένος σε αυτήν την πληροφόρηση, κατά τη 
σύναψη της σύμβασης. Η προσυμβατική πληροφόρηση πρέπει να είναι ευανάγνωστη, να είναι 
κατανοητή, από το μέσο καταναλωτή και να παρέχεται σε απλή γλώσσα και με τρόπο κατάλληλο. 
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Η προσυμβατική ενημέρωση ορίζεται από την Οδηγία 2011/83/Ε.Ε., που ονομάζεται Οδηγία για τα 
δικαιώματα των καταναλωτών και η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Ν. 
2251/1994. Η Οδηγία και η ελληνική νομοθεσία προβλέπουν έναν κατάλογο με τις πληροφορίες, 
που πρέπει να λαμβάνει ο καταναλωτής, πριν την υπογραφή-αποδοχή μιας σύμβασης, είτε εντός 
εμπορικού καταστήματος, είτε εκτός εμπορικού καταστήματος, είτε εξ αποστάσεως.  

 

3.1.1 Προσυμβατική ενημέρωση, εντός εμπορικού καταστήματος 

Το άρθρο 5 της Οδηγίας που ενσωματώθηκε, στην ελληνική νομοθεσία, με το άρθρο 4 του Ν. 
2251/1994 προβλέπει την προσυμβατική πληροφόρηση, εντός εμπορικού καταστήματος. Αυτή 
περιλαμβάνει:  

• τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών και υπηρεσιών, 
• την ταυτότητα του προμηθευτή, όπως η εμπορική επωνυμία του, τη γεωγραφική διεύθυνση 

στην οποία είναι εγκατεστημένος και τον αριθμό του τηλεφώνου του, 
• τη συνολική τιμή των αγαθών ή των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. και κάθε 

άλλου τέλους, 
• κατά περίπτωση, τις ρυθμίσεις για την πληρωμή, την παράδοση, την εκτέλεση, την 

προθεσμία εντός της οποίας ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει τα 
αγαθά, ή να παράσχει την υπηρεσία και την πολιτική που εφαρμόζει ο προμηθευτής για την 
αντιμετώπιση παραπόνων, 

• επιπλέον της υπενθύμισης της ύπαρξης νόμιμης εγγύησης, την ύπαρξη τεχνικής 
εξυπηρέτησης μετά την πώληση και, κατά περίπτωση, την παροχή εμπορικών εγγυήσεων 
μαζί με τις σχετικές προϋποθέσεις, 

• τη διάρκεια της σύμβασης, όπου τυγχάνει εφαρμογής, ή εάν η σύμβαση είναι αορίστου 
χρόνου, ή αυτόματης παράτασης, τους όρους για τη λήξη της σύμβασης, 

• κατά περίπτωση, τις δυνατότητες λειτουργίας του ψηφιακού περιεχομένου, μαζί με τα 
ισχύοντα τεχνικά μέτρα προστασίας, 

• κατά περίπτωση, κάθε τυπική διαλειτουργικότητα ψηφιακού περιεχομένου με υλισμικό  και 
λογισμικό της οποίας ο προμηθευτής έχει γνώση, ή ευλόγως αναμένεται να έχει γνώση.  

Οι παραπάνω πληροφορίες πρέπει να παρέχονται και για συμβάσεις παροχής νερού, φυσικού 
αερίου, ή ηλεκτρικής ενέργειας, όταν δε διατίθενται προς πώληση σε περιορισμένο όγκο, ή 
καθορισμένη ποσότητα, συμβάσεις παροχής τηλεθέρμανσης, ή παροχής ψηφιακού περιεχομένου 
που δεν παρέχεται πάνω σε υλικό μέσο. Δεν εφαρμόζεται, όμως, σε συμβάσεις που αφορούν 
καθημερινές συναλλαγές και που εκτελούνται αμέσως μόλις συναφθούν.  

 

3.1.2 Προσυμβατική ενημέρωση εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος 

Το άρθρο 6 της Οδηγίας που ενσωματώθηκε, στην ελληνική νομοθεσία με το άρθρο 3β, του Ν. 
2251/1994 προβλέπει τις απαιτήσεις προσυμβατικής ενημέρωσης για συμβάσεις εξ αποστάσεως 
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(άρθρο 3β του Ν. 2251/1994) και τις συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος (άρθρο 3γ του Ν. 
2251/1994). Οι πληροφορίες αυτές αφορούν:  

• τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών ή των υπηρεσιών, 
• την ταυτότητα του προμηθευτή, 
• τη γεωγραφική διεύθυνση όπου ο προμηθευτής είναι εγκατεστημένος και τον αριθμό 

τηλεφώνου του προμηθευτή, τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου του, εάν υπάρχει, 

• εάν διαφέρει από τη διεύθυνση εγκατάστασης, τη γεωγραφική διεύθυνση της εμπορικής 
έδρας του προμηθευτή και, όπου ενδείκνυται, τη διεύθυνση του προμηθευτή για 
λογαριασμό του οποίου ενεργεί, όπου ο καταναλωτής μπορεί να απευθύνει τυχόν παράπονα 
του, 

• τη συνολική τιμή των αγαθών ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. και κάθε 
άλλου τέλους, 

• το κόστος χρησιμοποιήσεως του μέσου επικοινωνίας εξ αποστάσεως για τη σύνοψη της 
σύμβασης, όταν αυτό υπολογίζεται με βάση άλλη εκτός των βασικών τιμολογίων, 

• τις διευθετήσεις πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης, τις προθεσμίες εντός των οποίων ο 
προμηθευτής αναλαμβάνει να παραδώσει αγαθά, ή να παράσχει τις υπηρεσίες και, όπου 
τυγχάνει εφαρμογής, την πολιτική που εφαρμόζει ο προμηθευτής για την αντιμετώπιση 
παραπόνων, 

• όπου υπάρχει δικαίωμα υπαναχώρησης, τις προϋποθέσεις, την προθεσμία και τις 
διαδικασίες άσκησης του δικαιώματος καθώς και το υπόδειγμα του εντύπου υπαναχώρησης, 

• τον όρο ότι ο καταναλωτής θα επιβαρυνθεί με τη δαπάνη επιστροφής των αγαθών σε 
περίπτωση υπαναχώρησης και, για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις, εάν τα αγαθά από τη φύση 
τους δεν μπορούν υπό κανονικές συνθήκες να επιστραφούν ταχυδρομικώς, τη δαπάνη 
επιστροφής τους, 

• σε περίπτωση που ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης αφού έχει κάνει 
χρήση του αγαθού, τον όρο ότι ο καταναλωτής δεσμεύεται να καταβάλει το εύλογο κόστος 
στον προμηθευτή, 

• όταν δεν παρέχεται δικαίωμα υπαναχώρησης, την πληροφορία ότι ο καταναλωτής δεν θα 
έχει δικαίωμα υπαναχώρησης, ή κατά περίπτωση, τις περιστάσεις υπό τις οποίες ο 
καταναλωτής χάνει το δικαίωμα της υπαναχώρησης, 

• υπενθύμιση της ύπαρξης της ευθύνης του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη 
συνομολογημένων ιδιοτήτων, 

• την ύπαρξη και τους όρους εφαρμογής υπηρεσιών υποστήριξης του πελάτη μετά την 
πώληση, εξυπηρέτησης μετά την πώληση και εμπορικών εγγυήσεων, 

• την ύπαρξη σχετικών κωδικών συμπεριφοράς, 
• τη διάρκεια της σύμβασης, ή εάν η σύμβαση είναι αορίστου χρόνου, ή αυτόματης 

παράτασης, τους όρους για τη λήξη της σύμβασης, 
• την ελάχιστη διάρκεια των υποχρεώσεων του καταναλωτή βάσει της σύμβασης, 
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• την ύπαρξη και τους όρους κατάθεσης χρημάτων ή άλλων χρηματοοικονομικών εγγυήσεων 
που πρέπει να καταβληθούν, ή να παρασχεθούν από τον καταναλωτή όποτε το ζητήσει ο 
προμηθευτής, 

• τις δυνατότητες λειτουργίας του ψηφιακού περιεχομένου μαζί με τα ισχύοντα τεχνικά μέτρα 
προστασίας, 

• κάθε τυπική διαλειτουργικότητα ψηφιακού περιεχομένου με υλισμικό και λογισμικό της 
οποίας ο προμηθευτής έχει γνώση, ή ευλόγως αναμένεται να έχει γνώση, 

• τη δυνατότητα προσφυγής σε εξωδικαστικό μηχανισμό παραπόνων και επανόρθωσης στον 
οποίο υπάγεται ο προμηθευτής, καθώς και τους τρόπους πρόσβασης σε αυτόν. 

 

3.1.3 Τυπικές απαιτήσεις για συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος 

Το άρθρο 7 της Οδηγίας που ενσωματώθηκε, στην ελληνική νομοθεσία με το άρθρο 3γ, του Ν. 
2251/1994 προβλέπει τις τυπικές απαιτήσεις για συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος: 

• Οι πληροφορίες της προσυμβατικής ενημέρωσης, παρέχονται στον καταναλωτή, εγγράφως, 
ή εάν συμφωνεί ο καταναλωτής, σε άλλο σταθερό μέσο (σταθερό μέσο: κάθε μέσο που 
επιτρέπει στον καταναλωτή ή στον προμηθευτή να αποθηκεύει πληροφορίες που 
απευθύνονται προσωπικά σε αυτόν,  κατά τρόπο προσπελάσιμο, για μελλοντική πρόσβαση, 
για επαρκές χρονικό διάστημα σε σχέση με τους σκοπούς που εξυπηρετούν οι πληροφορίες 
και το οποίο επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών, όπως 
το χαρτί, τα κλειδιά usb, τα CD-ROM, τα DVD, οι κάρτες μνήμης ή οι σκληροί δίσκοι 
υπολογιστών, και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), είναι ευανάγνωστες, σε απλή 
και κατανοητή γλώσσα. 

• Ο προμηθευτής παρέχει αντίγραφο της υπογεγραμμένης σύμβασης, στον καταναλωτή. 
• Εάν ο καταναλωτής ζήτησε άμεση εκτέλεση επισκευών ή συντήρησης, με κόστος μικρότερο 

των 200 ευρώ, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει τον καταναλωτή εγγράφως, ή σε 
σταθερό μέσο, για την ταυτότητά του, τα στοιχεία επικοινωνίας, την τιμή και τον τρόπο 
υπολογισμού της καθώς και την εκτίμηση της συνολικής τιμής. Επίσης, πρέπει να παράσχει 
πληροφορίες για τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών, ή των υπηρεσιών και για το 
δικαίωμα της υπαναχώρησης. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να δοθούν και προφορικά, 
εάν ο καταναλωτής συμφωνήσει ρητά. 

 

3.1.4 Τυπικές απαιτήσεις για συμβάσεις εξ αποστάσεως 

Το άρθρο 8 της Οδηγίας που ενσωματώθηκε, στην ελληνική νομοθεσία με το άρθρο 3δ, του Ν. 
2251/1994 προβλέπει τις τυπικές απαιτήσεις για συμβάσεις εξ αποστάσεως: 

• Οι πληροφορίες της προσυμβατικής ενημέρωσης παρέχονται στον καταναλωτή, με τον 
κατάλληλο τρόπο, πρέπει να είναι σε απλή και κατανοητή γλώσσα, και εφόσον παρέχονται 
με σταθερό μέσο, να είναι ευανάγνωστες. 
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3.1.5 Εξαιρέσεις από την προσυμβατική ενημέρωση 

Το άρθρο 3 της Οδηγίας που ενσωματώθηκε, στην ελληνική νομοθεσία με το άρθρο 3α, του Ν. 
2251/1994 προβλέπει ότι οι υποχρεώσεις προσυμβατικής ενημέρωσης δεν εφαρμόζονται για: 

• συμβάσεις για κοινωνικές υπηρεσίες, όπως κοινωνική φροντίδα, 
• συμβάσεις για υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, 
• συμβάσεις για δραστηριότητες τζόγου, περιλαμβανόμενων των λαχειοφόρων αγορών, τα 

παιχνίδια σε καζίνο και τις συναλλαγές που αφορούν στοιχήματα, 
• συμβάσεις για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπως συμφωνίες καταναλωτικής πίστης, 
• συμβάσεις για τη δημιουργία, απόκτηση ή μεταβίβαση δικαιωμάτων επί ακινήτων ή 

δικαιωμάτων εντός ακίνητης περιουσίας, 
• συμβάσεις για την κατασκευή νέων κτηρίων, τη ριζική μετατροπή υφιστάμενων κτηρίων και 

τη μίσθωση στέγης ως κατοικίας, 
• συμβάσεις για οργανωμένα ταξίδια, οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις,  
• συμβάσεις χρονομεριστικής μίσθωσης, μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών, 

μεταπώλησης και ανταλλαγής, 
• συμβάσεις οι οποίες, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών, καταρτίζονται από 

εντεταλμένο από τη δημόσια αρχή πρόσωπο με καταστατική υποχρέωση ανεξαρτησίας και 
αμεροληψίας και καθήκον να διασφαλίζει, μέσω της παροχής εκτενών νομικών 
πληροφοριών, ότι ο καταναλωτής συνάπτει τη σύμβαση μόνο μετά από ώριμη νομική σκέψη 
και με γνώση των νομικών συνεπειών της, 

• συμβάσεις για την προμήθεια τροφίμων, ποτών ή άλλων αγαθών που προορίζονται για 
τρέχουσα κατανάλωση στο πλαίσιο του νοικοκυριού και τα οποία παραδίδονται από τον 
έμπορο σε συχνή και τακτική βάση στο σπίτι, την κατοικία ή τον χώρο εργασίας του 
καταναλωτή, 

• συμβάσεις για υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών, 
• συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται μέσω αυτόματων μηχανών πώλησης ή εμπορικών 

καταστημάτων αυτόματης πώλησης, 
• συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται με τηλεπικοινωνιακούς φορείς μέσω δημόσιων 

τηλεφωνικών θαλάμων για τη χρήση αυτών ή οι οποίες συνάπτονται για τη χρήση μιας 
μοναδικής κλήσης που πραγματοποιεί ο καταναλωτής μέσω τηλεφώνου, Διαδικτύου ή 
τηλεομοιοτυπίας. 

Ωστόσο, υποχρεώσεις προσυμβατικής πληροφόρησης υφίστανται και σε σειρά άλλων εθνικών 
νόμων. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, στις συμβάσεις που σχετίζονται με συμφωνίες πίστωσης 
για καταναλωτές .  

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας για τα Δικαιώματα των Καταναλωτών, κάποια 
κράτη μέλη έχουν υιοθετήσει εθνικούς κανόνες που εξαιρούν εμπόρους από τις υποχρεώσεις 
προσυμβατικής πληροφόρησης στην περίπτωση των «συμβάσεων χαμηλής αξίας». 
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Στην Ελλάδα, η εξαίρεση αυτή ισχύει για συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος, για ποσά 
μικρότερα των 30 ευρώ. 

Ο Ν. 2251/1994 προβλέπει, επίσης: 

• Εάν πρόκειται να συναφθεί σύμβαση εξ αποστάσεως μέσω τηλεφώνου, με αντικείμενο την 
παροχή υπηρεσιών ή ταυτόχρονα την παροχή αγαθών και υπηρεσιών, ο προμηθευτής  
υποχρεούται να επιβεβαιώσει την προσφορά του προς τον καταναλωτή, ο οποίος 
δεσμεύεται μόνον όταν υπογράψει την προσφορά ή έχει στείλει τη γραπτή συγκατάθεσή 
του.  
 

3.1.6 Αποτελέσματα μη εφαρμογής της νομοθεσίας 

Εάν ο προμηθευτής δεν τηρήσει τις τυπικές απαιτήσεις για συμβάσεις εξ αποστάσεως και συμβάσεις 
εκτός εμπορικού καταστήματος (άρθρο 3δ και 3 γ του Ν. 2251/1994 αντίστοιχα) οι συμβάσεις είναι 
άκυρες υπέρ του καταναλωτή. 

 

3.1.7 Προκλήσεις και προβλήματα για τους καταναλωτές 

Δυστυχώς, αρκετές έρευνες, μελέτες, αλλά και αποφάσεις εθνικών δικαστηρίων καθώς και του 
ευρωπαϊκού δικαστηρίου δείχνουν ότι πολλές επιχειρήσεις, πολλοί πωλητές, πολλοί προμηθευτές, 
δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους να παρέχουν συγκεκριμένη, ξεκάθαρη, κατανοητή 
πληροφόρηση στους καταναλωτές, πριν την υπογραφή μιας σύμβασης. Επίσης, οι καταναλωτές 
αγοράζουμε όλο και περισσότερο υπηρεσίες και προϊόντα, μέσω διαδικτύου και ειδικά μέσω 
πλατφορμών. Πλατφόρμα είναι η «επιγραμμική αγορά δηλαδή η υπηρεσία η οποία χρησιμοποιεί 
λογισμικό, συμπεριλαμβανομένου ιστότοπου, μέρους ιστότοπου, ή εφαρμογής, το οποίο χειρίζεται 
έμπορος, ή άλλος εξ ονόματος του εμπόρου και η οποία επιτρέπει στους καταναλωτές να συνάπτουν 
εξ αποστάσεως συμβάσεις, με άλλους εμπόρους ή καταναλωτές». 

Όταν πρωτοεμφανίστηκε το ηλεκτρονικό εμπόριο οι αγορές αυτές γίνονταν στις ιστοσελίδες των 
εταιριών που είχαν, επίσης, φυσικά καταστήματα, σε κεντρικές οδούς μεγάλων πόλεων. Σήμερα, οι 
καταναλωτές αλλάζουμε, ριζικά, την αγοραστική μας συμπεριφορά. Όλο και περισσότεροι 
παραγγέλνουμε προϊόντα και υπηρεσίες από διαδικτυακές αγορές (επιγραμμικές αγορές δηλαδή 
πλατφόρμες) και τα οποία αγαθά αποστέλλονται στην Ευρώπη, απευθείας στους καταναλωτές, από 
χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Οι αγορές πλέον, δεν γίνονται μόνο μέσω πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως Amazon, 
AliExpress, wish.com, ή Ebay, αλλά και επίσης, μέσω εφαρμογών κοινωνικών δικτύων, όπως το 
instagram.  
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3.1.8 Νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία 2019/2161 για την καλύτερη επιβολή και τον 
εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Οδηγία 2019/2161, προσπαθεί να διορθώσει κάποια από αυτά τα 
προβλήματα. Επιβάλλει, λοιπόν,  διαφάνεια στις επιγραμμικές αγορές (πλατφόρμες), ώστε να 
γνωρίζει ο καταναλωτής ότι, κατά κανόνα, δεν συναλλάσσεται με την ίδια την πλατφόρμα, αλλά με 
το ηλεκτρονικό κατάστημα που φιλοξενείται σε αυτή και έναντι του οποίου δικαιούται να 
διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Επίσης, να γνωρίζει με ποιόν συναλλάσσεται, δεδομένου ότι, αν ο 
αντισυμβαλλόμενός του είναι ιδιώτης, δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία προστασίας των καταναλωτών 
και πρέπει να υπάρχει στην πλατφόρμα σχετική ενημέρωση. 

Επιβάλλει, επίσης, διαφάνεια ως προς τις πληροφορίες που λαμβάνει ο καταναλωτής από την 
επιγραμμική αγορά, ή τη μηχανή αναζήτησης και σύγκρισης προϊόντων και υπηρεσιών, ιδίως με τη 
μορφή της κατάταξης των αποτελεσμάτων αναζήτησης, ή σύγκρισης., ή παρουσίασης προσφορών. 
Θα πρέπει να καθίσταται σαφές, δηλαδή, στον καταναλωτή αν το αποτέλεσμα της αναζήτησης, 
παρουσίασης, ή σύγκρισης προϊόντων και υπηρεσιών εκ μέρους της πλατφόρμας, σε απάντηση 
ερωτήματός του, είναι χορηγούμενη από προμηθευτή (κρυφή) διαφήμιση ή όχι και, γενικότερα, αν 
γίνεται έναντι καταβολής στην πλατφόρμα άμεσου, ή έμμεσου ανταλλάγματος, καθώς και με ποιες 
γενικές παραμέτρους γίνεται η κατάταξη και σε ποιο βαθμό επικρατούν τελικώς αυτές έναντι άλλων. 

Το δικαίωμα της προσυμβατικής ενημέρωσης επεκτείνεται και σε συμβάσεις προμήθειας ψηφιακού 
περιεχομένου (π.χ. εφαρμογές, παιχνίδια κ.λπ.) καθώς και στις διαδικτυακές συμβάσεις (π.χ. 
υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, φιλοξενίας κ.λπ.). Οι διαδικτυακοί έμποροι θα είναι 
υποχρεωμένοι να ενημερώνουν τους καταναλωτές για προσωπικές προσφορές, που βασίζονται σε 
αυτοματοποιημένες αποφάσεις, δηλαδή, αποφάσεις που λαμβάνονται από αλγόριθμους – τεχνητή 
νοημοσύνη. Τέλος, η προσυμβατική ενημέρωση πρέπει να περιλαμβάνει τον τρόπο επιμερισμού 
των ευθυνών ανάμεσα στις επιγραμμικές αγορές και τους πωλητές. 

Η Οδηγία αυτή πρέπει να ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2021 και 
να εφαρμοστεί από τις 28 Μάϊου 2022.  

 

3.2 Δικαίωμα υπαναχώρησης 

3.2.1 Το δικαίωμα υπαναχώρησης γενικά  

Το δικαίωμα υπαναχώρησης είναι ένα δυνατό εργαλείο που παρέχει η Ε.Ε. στον καταναλωτή. 

Επιτρέπει στον καταναλωτή να ακυρώσει, χωρίς να αιτιολογήσει, την καταναλωτική σύμβαση εντός 
14 ημερών από την παραλαβή του αγαθού, ή μετά τη σύναψη της σύμβασης για υπηρεσίες 
ψηφιακού περιεχομένου. 

Το άρθρο 9 της Οδηγίας 2011/83/Ε.Ε. για τα Δικαιώματα του Καταναλωτή, το οποίο ενσωματώθηκε 
στην ελληνική νομοθεσία, με το άρθρο 3ε του Ν. 2251/1994 προβλέπει ότι οι καταναλωτές έχουν το 
δικαίωμα να υπαναχωρήσουν από την εξ αποστάσεως σύμβαση, ή τη σύμβαση που συνάπτεται 
εκτός εμπορικού καταστήματος. Σε αυτούς τους δύο τύπους σύμβασης, το δικαίωμα χορηγείται 
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καθώς θεωρείται ότι η «αδυναμία» του καταναλωτή σε αυτές τις περιπτώσεις έχει μεγαλύτερη 
βαρύτητα σε σχέση με άλλες συμβάσεις, γιατί στην περίπτωση των εξ αποστάσεως συμβάσεων ο 
καταναλωτής δεν έχει τη δυνατότητα να εξακριβώσει τα «υλικά» χαρακτηριστικά του προϊόντος, και 
στην περίπτωση των συμβάσεων εκτός εμπορικού καταστήματος ο καταναλωτής μπορεί να βρεθεί 
σε μια κατάσταση όπου είναι πιο ευάλωτος στις εξωτερικές πιέσεις. Το δικαίωμα υπαναχώρησης 
υφίσταται ανεξάρτητα από το αν η σύμβαση αφορά την παροχή αγαθών, υπηρεσιών, ή ψηφιακού 
περιεχομένου. 

 

3.2.2 Πως ασκείται το δικαίωμα υπαναχώρησης 

Το άρθρο 11 της Οδηγίας αυτής, το οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το άρθρο 3ζ 
του Ν. 2251/1994 παρέχει πληροφόρηση για τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος της 
υπαναχώρησης: 

• Οι καταναλωτές, πριν τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης ενημερώνουν τον προμηθευτή, 
για την απόφασή τους να υπαναχωρήσουν, από τη σύμβαση. 

• Οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο θα ενημερώσουν για την 
απόφασή τους να υπαναχωρήσουν από τη σύμβαση.  

• Η δήλωση της απόφασης υπαναχώρησης από τη σύμβαση πρέπει, να είναι ξεκάθαρη. Απλά 
επιστρέφοντας τα αγαθά, χωρίς κάποια προηγούμενη δήλωση σχετικά με την υπαναχώρηση 
από τη σύμβαση, δεν αρκεί. 

• Οι καταναλωτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πρότυπο έντυπο υπαναχώρησης που τους 
έχει παράσχει ο έμπορος πριν τη σύναψη της σύμβασης, αλλά δεν είναι υποχρεωμένοι. 

• Καθώς ο καταναλωτής φέρει το βάρος απόδειξης της υπαναχώρησης εντός της προθεσμίας 
των 14 ημερών, το συμφέρει να χρησιμοποιήσει ένα σταθερό μέσο.  

• Ο έμπορος δε μπορεί να αρνηθεί την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης κατά τη 
διάρκεια της προκαθορισμένης προθεσμίας. 

• Ο καταναλωτής δεν υποχρεούται να αιτιολογήσει την υπαναχώρηση από τη σύμβαση και 
δεν απαιτείται να πληρώσει κάποιο κόστος πέραν του κόστους επιστροφής των αγαθών 
εφόσον τον έχει ενημερώσει ο έμπορος ότι φέρει ο καταναλωτής αυτό το κόστος.  

 

3.2.3 Αποτελέσματα υπαναχώρησης 

Το άρθρο 12 της Οδηγίας αυτής, το οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το άρθρο 3η 
του Ν. 2251/1994 προβλέπει τα αποτελέσματα της υπαναχώρησης, τα οποία είναι ο τερματισμός 
των υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών, είτε να εκτελέσουν τη σύμβαση, είτε να συνάψουν 
σύμβαση (σε περίπτωση προσφοράς προς τον καταναλωτή). 
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3.2.4 Υποχρεώσεις προμηθευτή και καταναλωτή 

Τα άρθρα 13 και 14 της Οδηγίας αυτής, τα οποίο ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία με τα 
άρθρα 3θ και 3ι του Ν. 2251/1994 προβλέπουν τις υποχρεώσεις του προμηθευτή και του 
καταναλωτή, σε περίπτωση υπαναχώρησης: 

• Ο έμπορος πρέπει να επιστρέψει το σύνολο του ποσού που έλαβε από τον καταναλωτή εντός 
14 ημερών από τότε που ενημερώθηκε για την απόφαση του καταναλωτή να υπαναχωρήσει 
από τη σύμβαση. Η επιστροφή των χρημάτων ωστόσο μπορεί να ανασταλεί έως ότου ο 
έμπορος λάβει τα αγαθά, ή ο έμπορος έχει στα χέρια του κάποια απόδειξη ότι τα αγαθά 
έχουν αποσταλεί, όποιο συμβεί πρώτα.  

• Όταν ο καταναλωτής ενημερώνει ότι υπαναχωρεί, απελευθερώνεται από κάθε υποχρέωση 
της σύμβασης. 

• Ο καταναλωτής φέρει το κόστος επιστροφής των προϊόντων εκτός αν έχει συμφωνηθεί ότι 
αναλαμβάνει το κόστος ο έμπορος. Ωστόσο, ο έμπορος πρέπει να ενημερώσει σαφώς τον 
καταναλωτή πριν τη σύναψη της σύμβασης αναφορικά με το γεγονός ότι ο καταναλωτής 
καλείται να πληρώσει το κόστος επιστροφής των προϊόντων. Αν ο έμπορος δεν τον 
ενημερώσει, θα πρέπει ο έμπορος να αναλάβει το κόστος επιστροφής των αγαθών.  

• Αν ο καταναλωτής αποφασίσει να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, πρέπει να τον 
αποζημιώσει ο έμπορος και για όλες τις καταβολές που έχει πραγματοποιήσει. Η 
αποζημίωση πρέπει να γίνεται με τον ίδιο τρόπο πληρωμής με αυτόν που χρησιμοποιήθηκε 
για την αγορά του προϊόντος (π.χ. απαγορεύεται η αποζημίωση με κουπόνια).  

• Ο καταναλωτής πρέπει να επιστρέψει το προϊόν εντός 14 ημερών από τη στιγμή που 
ενημερώσει τον έμπορο για την απόφασή του να υπαναχωρήσει. 

• Στην περίπτωση που θέλουν να ασκήσουν το δικαίωμα υπαναχώρησης, οι καταναλωτές δεν 
επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να το ελέγξουν και να 
δοκιμάσουν τα αγαθά στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να προσδιορίσουν τη φύση, τα 
χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αποκτηθέντων αγαθών. Αν ο καταναλωτής χειριστεί ή 
χρησιμοποιήσει τα αγαθά σε βαθμό που ξεπερνά αυτό που είναι απαραίτητο για να 
προσδιορίσει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών, ο καταναλωτής δεν 
χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης αλλά θα πρέπει να αποζημιώσει τον έμπορο για την 
μείωση της αξίας των αγαθών. Στην περίπτωση που ο καταναλωτής υπαναχωρήσει από 
σύμβαση έχοντας χρησιμοποιήσει το προϊόν, ο έμπορος φέρει το βάρος απόδειξης ότι έχει 
μειωθεί η αξία του αγαθού. 

 

3.2.5 Συνδεδεμένες συμβάσεις 

Το άρθρο 15 της Οδηγίας, που ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το άρθρο 3ια του Ν. 
2251/1994 προβλέπει τις συνέπειες της άσκησης του δικαιώματος της υπαναχώρησης σε 
συνδεδεμένες συμβάσεις. Οι συνδεδεμένες συμβάσεις λήγουν αυτομάτως, χωρίς κανένα κόστος για 
τον καταναλωτή, εκτός κάποιων εξαιρέσεων. 
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Το άρθρο 10 της Οδηγίας, το οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το άρθρο 3στ του 
Ν. 2251/1994 προβλέπει ότι: 

• Εάν ο προμηθευτής δεν ενημερώσει τον καταναλωτή σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης 
αυτό παρατείνεται για επιπλέον διάστημα 12 μηνών. 

• Εάν ο προμηθευτής έχει παράσχει στον καταναλωτή τις πληροφορίες για το δικαίωμα 
υπαναχώρησης εντός των 12 μηνών της παράτασης, η περίοδος υπαναχώρησης λήγει 14 
ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα που ο καταναλωτής λαμβάνει τις εν λόγω 
πληροφορίες. 

 

3.2.6 Εξαιρέσεις 

Η νομοθεσία, τόσο η Ευρωπαϊκή, όσο και η Ελληνική δεν προβλέπουν το δικαίωμα της 
υπαναχώρησης, για όλες τις συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος και εξ αποστάσεως. Έτσι 
εξαιρούνται, με βάση το άρθρο 3β του Ν. 2251/1994, οι παρακάτω συμβάσεις: 

• συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση άρχισε με την 
προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι 
θα απωλέσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον 
προμηθευτή, 

• την προμήθεια αγαθών, ή την παροχή υπηρεσιών η τιμή των οποίων εξαρτάται από 
διακυμάνσεις της χρηματαγοράς, τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελέγξει ο προμηθευτής και 
οι οποίες ενδέχεται να συμβούν εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης, 

• την προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων αγαθών, 

• την προμήθεια αγαθών τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν, ή λήγουν σύντομα, 
• την προμήθεια σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για 

λόγους προστασίας της υγείας, ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί 
μετά την παράδοση, 

•  την προμήθεια αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι 
αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία, 

• την προμήθεια οινοπνευματωδών ποτών, η τιμή των οποίων έχει συμφωνηθεί κατά τη 
στιγμή της σύναψης της σύμβασης πώλησης, η παράδοση των οποίων μπορεί όμως να 
πραγματοποιηθεί μόνο μετά από 30 ημέρες και η πραγματική τιμή των οποίων εξαρτάται 
από διακυμάνσεις στην αγορά, τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελέγξει ο προμηθευτής, 

• συμβάσεις κατά τις οποίες ο καταναλωτής έχει ζητήσει ειδικά επίσκεψη από τον προμηθευτή 
με σκοπό να πραγματοποιήσει επείγουσες επιδιορθώσεις, ή την εκτέλεση εργασιών 
συντήρησης. Εάν, στην περίπτωση τέτοιας επίσκεψης, ο προμηθευτής παράσχει υπηρεσίες 
επιπλέον εκείνων που ζητήθηκαν συγκεκριμένα από τον καταναλωτή, ή αγαθά πέρα από τα 
ανταλλακτικά, που χρησιμοποιήθηκαν υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση εργασιών 
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συντήρησης, ή κατά τις επιδιορθώσεις, το δικαίωμα υπαναχώρησης εφαρμόζεται μόνο στις 
εν λόγω πρόσθετες υπηρεσίες ή αγαθά, 

• την προμήθεια σφραγισμένων ηχητικών εγγραφών, ή σφραγισμένων εγγραφών βίντεο, ή 
σφραγισμένου λογισμικού για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση, 

• την προμήθεια εφημερίδων και παντός είδους περιοδικών, εξαιρουμένων των 
συνδρομητικών συμβάσεων για την 
προμήθεια αυτών των εντύπων, 

• συμβάσεις συναφθείσες σε δημόσιο 
πλειστηριασμό, 

• την παροχή στέγασης (πλην για 
σκοπούς κατοικίας), μεταφοράς 
αγαθών, υπηρεσιών ενοικίασης 
αυτοκινήτων, εστίασης, ή υπηρεσιών 
σχετιζόμενων με δραστηριότητες 
αναψυχής, εάν η σύμβαση 
προβλέπει συγκεκριμένη 
ημερομηνία ή προθεσμία εκτέλεσης, 

• την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο, εάν η 
εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και την 
επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει έτσι το δικαίωμα της υπαναχώρησης. 

 

3.2.7 Προκλήσεις και προβλήματα καταναλωτών 

Δυστυχώς, πολλοί καταναλωτές αντιμετωπίζουν προβλήματα, όταν προσπαθούν να εφαρμόσουν το 
δικαίωμά τους στην υπαναχώρηση: 

• Προμηθευτές – πωλητές αρνούνται την εφαρμογή της νομοθεσίας. 
• Κάποιοι προμηθευτές-πωλητές αρνούνται την επιστροφή των χρημάτων. 
• Πολλές φορές, οι καταναλωτές λαμβάνουν μερική επιστροφή χρημάτων, με τους 

προμηθευτές-πωλητές να προβάλλουν τη δικαιολογία ότι οι καταναλωτές 
κακομεταχειρίστηκαν το προϊόν, χωρίς, όμως, να φέρουν καμία απόδειξη. 

• Κάποιοι προμηθευτές-πωλητές αρνούνται να αποζημιώσουν τους καταναλωτές, με τον ίδιο 
τρόπο, που πληρώθηκαν και δίνουν κουπόνια. 

 

3.2.8 Νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία 2019/2161 για την καλύτερη επιβολή και τον 
εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε την Οδηγία 2019/2161 την ονομαζόμενη «Omnibus Directive» και η 
οποία προβλέπει για το δικαίωμα της υπαναχώρησης: 

Το δικαίωμα της υπαναχώρησης αποτελεί ένα 
ισχυρό εργαλείο που παρέχει η Ευρωπαϊκή 
νομοθεσία, στους καταναλωτές. Τους επιτρέπει 
να ακυρώσουν, χωρίς αιτιολόγηση, συμβάσεις 
εκτός εμπορικού καταστήματος και συμβάσεις 
εξ αποστάσεως, εντός 14 ημερολογιακών 
ημερών. 
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• επέκταση του δικαιώματος υπαναχώρησης στις συμβάσεις προμήθειας ψηφιακού 
περιεχομένου και στις διαδικτυακές συμβάσεις, 

• κατάργηση της υποχρέωσης του προμηθευτή να επιστρέψει στον καταναλωτή το τίμημα, 
αμέσως μετά την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης εκ μέρους του καταναλωτή και 
προτού επιστραφεί το εμπόρευμα, για να έχει ο προμηθευτής τη δυνατότητα επιθεωρήσει 
την κατάσταση του προϊόντος και, εν συνεχεία, να επιστρέψει το τίμημα, αν κρίνει ότι δεν 
χρησιμοποιήθηκε, 

• ρητή πρόβλεψη ότι ο προμηθευτής δεν είναι υποχρεωμένος να δέχεται την υπαναχώρηση 
του καταναλωτή, όταν το εμπόρευμα χρησιμοποιήθηκε, υπό την έννοια ότι έγινε υπέρβαση 
των ορίων της απλής δοκιμής του για τη διαπίστωση των ιδιοτήτων του, 

• υποχρέωση του καταναλωτή να  αποδείξει ότι το προϊόν δεν έχει υποστεί μείωση αξίας, ενώ 
έως σήμερα συνέβαινε το αντίστροφο. 

Δυστυχώς, αυτές οι διατάξεις δε θα λύσουν τα προβλήματα, αλλά θα τα επιτείνουν.  

 

3.3 Πώληση καταναλωτικών προϊόντων και εγγυήσεις 

3.3.1 Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο 

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/44/ΕΕ, είναι ένα σημαντικό εργαλείο, για την προστασία των 
καταναλωτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προβλέπει την νομική εγγύηση, για τη συμμόρφωση των 
αγαθών, με διάρκεια δύο έτη. Το άρθρο 2 της Οδηγίας προβλέπει τα κριτήρια συμμόρφωσης των 
αγαθών με τις συνομολογημένες ιδιότητες. Η Οδηγία αυτή είναι ελάχιστης εναρμόνισης. Προβλέπει  
ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και επιτρέπει, σύμφωνα με το άρθρο της 8α, 
στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. να υιοθετήσουν υψηλότερα επίπεδα προστασίας. Ως αποτέλεσμα, τα 
κράτη-μέλη ενσωμάτωσαν την οδηγία αυτή, στις εθνικές νομοθεσίες με διαφορετικό τρόπο.  

 

3.3.2 Ελληνική νομοθεσία 

Η Οδηγία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το άρθρο 5 του Ν. 2251/1994 και τα άρθρα 
534-562 του Αστικού Κώδικα. Η ελληνική νομοθεσία, λοιπόν, προβλέπει:  

• Οι κανόνες για τα δικαιώματα των καταναλωτών και τις εγγυήσεις στην περίπτωση της μη 
συμμόρφωσης προϊόντος είναι δεσμευτικοί και δεν μπορεί να αποκλεισθεί η εφαρμογή τους 
από τα συμβατικά μέρη. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα στην περίπτωση της νόμιμης εγγύησης η 
οποία δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή περιορισθεί. 

• Σε κάθε πώληση ο πωλητής υποχρεούται να παραδώσει στον καταναλωτή τα αγαθά με τις 
συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά  ελαττώματα. 

• Σε περίπτωση πώλησης μεταχειρισμένων αγαθών, ο πωλητής και ο καταναλωτής μπορούν 
να συμφωνήσουν μικρότερη χρονική περίοδο για την παραγραφή της ευθύνης του πωλητή 
από αυτήν που προβλέπεται στο άρθρο 554 του Αστικού Κώδικα. Σε κάθε περίπτωση, η 
περίοδος αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους.  
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• Σύμφωνα με το δίκαιο της Ε.Ε. και την ελληνική νομοθεσία, υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ 
της νόμιμης (ή νομικής) εγγύησης και της εμπορικής εγγύησης.  

• Η νόμιμη εγγύηση είναι η υποχρεωτική εγγύηση που καλύπτει μια περίοδο τουλάχιστον δύο 
ετών για νέα αγαθά, αλλά μόνο σε σχέση με ελαττώματα που υπήρχαν τη στιγμή της 
παράδοσης του αγαθού. Δεν υπάρχει καμία εξαίρεση από αυτή. Είναι έγκυρη σε όλες τις 
χώρες της ΕΕ. 

• Η εμπορική εγγύηση είναι η επιπρόσθετη της νόμιμης, εγγύηση η οποία δίνεται από τον 
πωλητή ή τον κατασκευαστή, είτε δωρεάν είτε επί πληρωμή, και η οποία μπορεί να καλύψει 
ελαττώματα εκτός αυτών που υπήρχαν τη στιγμή της παράδοσης του αγαθού, και πιθανώς 
για διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών. 
 

 

3.3.3 Νόμιμη εγγύηση 

Η νομοθεσία, τόσο σε Ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο προβλέπει την παροχή εγγύησης, στην 
πώληση αγαθών σε καταναλωτές, δηλαδή την ανάληψη ευθύνης, από τον πωλητή για κάθε 
ελάττωμα των πωληθέντων αγαθών. Τα άρθρα 534-561 του Αστικού Κώδικα ενσωμάτωσαν στην 
ελληνική νομοθεσία ένα τμήμα της Οδηγίας 1999/44/ΕΚ, για την νόμιμη εγγύηση και προβλέπουν: 

• Ο πωλητής υποχρεούται να παραδώσει το πράγμα με τις συνομολογημένες ιδιότητες και 
χωρίς πραγματικά ελαττώματα. 

• Ο πωλητής δεν εκπληρώνει την υποχρέωσή του να παραδώσει το πράγμα, με τις 
συνομολογημένες ιδιότητες αν το πράγμα που παραδίδει στον αγοραστή δεν 
ανταποκρίνεται στη σύμβαση και ιδίως: 

o Δεν ανταποκρίνεται στην περιγραφή που έχει γίνει από τον πωλητή, ή στο δείγμα, ή 
υπόδειγμα που ο πωλητής είχε παρουσιάσει στον αγοραστή. 

o Δεν είναι κατάλληλο για το σκοπό της συγκεκριμένης σύμβασης και ιδιαίτερα για τη 
σύμφωνη με το σκοπό αυτόν ειδική χρήση. 

o Δεν είναι κατάλληλο για τη χρήση για την οποία προορίζονται συνήθως πράγματα της 
ίδιας κατηγορίας. 

o Δεν έχει την ποιότητα ή την απόδοση που ο αγοραστής ευλόγως προσδοκά από 
πράγματα της ίδιας κατηγορίας, λαμβάνοντας υπόψη και τις δημόσιες δηλώσεις του 
πωλητή, του παραγωγού ή του αντιπρόσωπου του, στο πλαίσιο ιδίως της σχετικής 
διαφήμισης, ή της επισήμανσης, εκτός αν ο πωλητής δεν γνώριζε, ούτε όφειλε να 
γνωρίζει τη σχετική δήλωση. 

• Το πράγμα δεν ανταποκρίνεται στη σύμβαση και σε περίπτωση πλημμελούς εγκατάστασής 
του, αν η εγκατάσταση αποτελεί μέρος της σύμβασης και πραγματοποιήθηκε από τον 
πωλητή. Το ίδιο ισχύει και όταν η πλημμέλεια της εγκατάστασης που έγινε από τον αγοραστή 
οφείλεται στην παράλειψη του πωλητή να του παράσχει τις σωστές οδηγίες. 

• Ο πωλητής ευθύνεται ανεξάρτητα από υπαιτιότητά του αν το πράγμα, κατά το χρόνο που ο 
κίνδυνος μεταβαίνει στον αγοραστή, έχει πραγματικά ελαττώματα, ή στερείται τις 
συνομολογημένες ιδιότητες, εκτός αν ο αγοραστής κατά τη σύναψη της σύμβασης γνώριζε 
ότι το πράγμα δεν ανταποκρίνεται στη σύμβαση, ή η μη ανταπόκριση οφείλεται σε υλικά 
που χορήγησε ο αγοραστής. 
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• Το ελάττωμα, ή η έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας που διαπιστώνεται μέσα σε έξι μήνες 
από την παράδοση του πράγματος τεκμαίρεται ότι υπήρχε κατά την παράδοση, εκτός αν 
τούτο δεν συμβιβάζεται με τη φύση του πράγματος που πουλήθηκε, ή με τη φύση του 
ελαττώματος, ή της έλλειψης. 

• Στις περιπτώσεις ευθύνης του πωλητή για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη 
συνομολογημένης ιδιότητας ο αγοραστής δικαιούται κατ' επιλογήν του:  

o να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση, ή αντικατάσταση του πράγματος 
με άλλο, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, 

o να μειώσει το τίμημα, 
o να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό 

ελάττωμα. 
• Ο πωλητής οφείλει να πραγματοποιήσει τη διόρθωση ή την αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο 

και χωρίς σημαντική ενόχληση του αγοραστή. 
• Ο αγοραστής μπορεί, αν διαπιστωθεί αργότερα και άλλο ελάττωμα, να ασκήσει εκ νέου ένα 

από τα δικαιώματα του προηγούμενου άρθρου. Το ίδιο ισχύει και όταν λείπει 
συνομολογημένη ιδιότητα. 

• Αν από περισσότερα πράγματα που πουλήθηκαν μερικά μόνο έχουν ελάττωμα, ή δεν έχουν 
τη συνομολογημένη ιδιότητα, το δικαίωμα αντικατάστασης ή υπαναχώρησης περιορίζεται 
μόνο σε αυτά, ακόμη και αν ορίσθηκε ενιαίο τίμημα για όλα. Αν, όμως, κατά την πρόθεση 
των μερών τα πράγματα πουλήθηκαν αθρόα, ή ως σύνολο και εκείνα που έχουν το ελάττωμα 
ή την έλλειψη δεν μπορούν να αποχωριστούν από τα υπόλοιπα χωρίς να ζημιωθεί ο ένας 
από τους συμβαλλομένους, το δικαίωμα αντικατάστασης ή υπαναχώρησης επεκτείνεται σε 
όλα. 

• Τα δικαιώματα του αγοραστή λόγω πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης 
συνομολογημένης ιδιότητας παραγράφονται μετά την πάροδο πέντε ετών για τα ακίνητα και 
δύο ετών για τα κινητά. Η παραγραφή αρχίζει από την παράδοση του πράγματος στον 
αγοραστή. Το ίδιο ισχύει και αν ο αγοραστής ανακάλυψε το ελάττωμα, ή την έλλειψη της 
ιδιότητας αργότερα. 

 

3.3.4 Εμπορική εγγύηση 

Το άρθρο 6 του Ν. 2251/1994 προβλέπει την εμπορική εγγύηση, η οποία δεν είναι υποχρεωτική, 
αλλά όταν παρέχεται, συνίσταται στην ανάληψη από μέρους του πωλητή, ή του παραγωγού κάθε 
μορφής υποχρέωσης έναντι του καταναλωτή, επιπλέον της νόμιμης εγγύησης. 

Η εμπορική εγγύηση προβλέπει την αυτόματη ανανέωση της για όλη τη διάρκεια της, σε περίπτωση 
αντικατάστασης αγαθού. Σε περίπτωση αντικατάστασης ανταλλακτικού ισχύει το ίδιο για το 
ανταλλακτικό. Επίσης, αν κάποιο αγαθό χρειαστεί διόρθωση και ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής 
ξεπερνά τις 15 εργάσιμες ημέρες, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει προσωρινή αντικατάσταση, 
για όσο χρόνο διαρκεί η επισκευή. 

Η εμπορική εγγύηση δίνει δικαίωμα στον καταναλωτή για επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος, 
αντικατάσταση, επισκευή, ή φροντίδα του καταναλωτικού αγαθού, χωρίς επιβάρυνση του 
καταναλωτή. 

Η εγγύηση αυτή περιλαμβάνει πληροφορίες για τον εγγυητή, το αγαθό, τη διάρκεια και την ένταση 
της εδαφικής της ισχύος, στα ελληνικά.  
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3.3.5 Υποχρεώσεις μετά την πώληση 

Ο Ν. 2251/1994 στο άρθρο 5β, προβλέπει την υποχρέωση του παραγωγού να παρέχει στον 
καταναλωτή σαφείς και πλήρεις οδηγίες για τη χρήση, τη διατήρηση, τη συντήρηση και την πλήρη 
αξιοποίηση του αγαθού, κατά τη χρήση και τη διατήρησή του. Οι οδηγίες αυτές πρέπει να 
παρέχονται στην ελληνική γλώσσα, ή με σύμβολα διεθνώς καθιερωμένα, εγγράφως ή πάνω σε 
σταθερό μέσο αποτύπωσης, που είναι διαθέσιμο και προσιτό στον καταναλωτή. Από την εφαρμογή 
των προηγούμενων εδαφίων εξαιρούνται τα προϊόντα που είναι απλά στην κατασκευή, τη χρήση 
και τη συντήρησή τους, εφόσον για τα προϊόντα αυτά δεν παρέχονται από τον κατασκευαστή 
οδηγίες, σε οποιαδήποτε γλώσσα. 

 

3.3.6 Ευθύνη παραγωγού 

O Ν. 2251/1994, επίσης, προβλέπει ότι οι παραγωγοί και οι πωλητές καινούργιων διαρκών 
καταναλωτικών αγαθών εξασφαλίζουν στους καταναλωτές τη συνεχή παροχή τεχνικών υπηρεσιών 
για τη συντήρηση και την επισκευή τους, καθώς και την ευχερή προμήθεια ανταλλακτικών και άλλων 
αγαθών που απαιτούνται για τη χρήση τους σύμφωνα με τον προορισμό τους, για χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον δύο (2) ετών από την παράδοση του αγαθού. 

Το άρθρο 6 του Ν. 2251/1994 προβλέπει ότι ο παραγωγός ευθύνεται για κάθε ζημιά που οφείλεται 
σε ελάττωμα  του προϊόντος του. Επιπλέον, προβλέπει: 

• Ως παραγωγός θεωρείται ο κατασκευαστής τελικού προϊόντος, πρώτης ύλης ή συστατικού, 
καθώς και κάθε πρόσωπο που εμφανίζεται ως παραγωγός του προϊόντος επιθέτοντας σε 
αυτό την επωνυμία, το σήμα, ή άλλο διακριτικό του γνώρισμα.  Όποιος εισάγει ένα προϊόν 
για πώληση, χρηματοδοτική, ή απλή μίσθωση, ή άλλης μορφής διανομή στα πλαίσια της 
επαγγελματικής εμπορικής του δραστηριότητας ευθύνεται όπως ο παραγωγός. Όταν η 
ταυτότητα του παραγωγού είναι άγνωστη, κάθε προμηθευτής του προϊόντος θεωρείται για 
την εφαρμογή του νόμου αυτού παραγωγός. 

• Ελαττωματικό είναι το προϊόν το οποίο δεν παρέχει την προβλεπόμενη απόδοση σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές του, ή και την ευλόγως αναμενόμενη ασφάλεια εν όψει όλων των 
ειδικών συνθηκών και, ιδίως, της εξωτερικής εμφάνισης του, της αναμενόμενης 
χρησιμοποίησής του και του χρόνου κατά τον οποίο τέθηκε σε κυκλοφορία. Δεν είναι 
ελαττωματικό ένα προϊόν για μόνο το λόγο ότι μεταγενέστερα τέθηκε σε κυκλοφορία άλλο 
τελειότερο. 

• Ως ζημία θεωρούνται α) η ζημία λόγω θανάτου, ή σωματικής βλάβης, β) η βλάβη, ή η 
καταστροφή, εξαιτίας του ελαττωματικού προϊόντος, κάθε περιουσιακού στοιχείου του 
καταναλωτή, εκτός από το ίδιο το ελαττωματικό προϊόν, συμπεριλαμβανομένου και του 
δικαιώματος χρήσης των περιβαλλοντικών αγαθών, εφόσον η ζημία από τη βλάβη, ή την 
καταστροφή τους υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ και υπό την προϋπόθεση 
ότι κατά τη φύση τους προορίζονταν και πραγματικά χρησιμοποιήθηκαν από το ζημιωθέντα 
για προσωπική του χρήση, ή κατανάλωση. 
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• Κάθε συμφωνία περιορισμού, ή απαλλαγής του παραγωγού από την ευθύνη του είναι 
άκυρη. 

• Οι αξιώσεις κατά του παραγωγού για ζημιές παραγράφονται μετά τριετία αφότου ο 
ζημιωθείς πληροφορήθηκε, ή όφειλε να πληροφορηθεί τη ζημία, το ελάττωμα και την 
ταυτότητα του παραγωγού. Μετά δεκαετία από την κυκλοφορία του συγκεκριμένου 
προϊόντος επέρχεται απόσβεση των δικαιωμάτων του ζημιωθέντος κατά του παραγωγού. 

Υπάρχουν συγκεκριμένες εξαιρέσεις, από την ευθύνη του παραγωγού, οι οποίες αναφέρονται 
αναλυτικά στο άρθρο 6, παράγραφοι 8 και 9 του Ν.2251/1994. 

 

3.3.7 Προκλήσεις και προβλήματα καταναλωτών 

Τόσο η Ευρωπαϊκή όσο και η Ελληνική νομοθεσία εφαρμόζεται μόνον στις συμβάσεις, οι οποίες 
ολοκληρώνονται με την πληρωμή κάποιου χρηματικού τιμήματος. Όμως, εδώ και αρκετά χρόνια, 
πολλές συμβάσεις ολοκληρώνονται με τίμημα τα προσωπικά δεδομένα των καταναλωτών. 

Επιπλέον, οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν: 

• Μεγάλη σύγχυση ανάμεσα στη νομική και την εμπορική εγγύηση. Οι πωλητές πολύ συχνά 
δεν πληροφορούν τους καταναλωτές για την νόμιμη εγγύηση, αλλά μόνο για την εμπορική. 

• Κάποιοι έμποροι αρνούνται να εφαρμόσουν τη νόμιμη εγγύηση και τότε απαιτείται 
εξειδικευμένη γνώση, από τους καταναλωτές, για να εφαρμόσουν τη νόμιμη εγγύηση. 

• Κάποιοι έμποροι ζητούν από τους καταναλωτές να πληρώσουν για την επισκευή των 
προϊόντων, ενώ η νόμιμη εγγύηση δεν έχει λήξει και η νομοθεσία απαγορεύει αυτήν την 
πολιτική. 

• Κάποιοι έμποροι επιβάλλουν στους καταναλωτές να πληρώσουν για την επιστροφή των 
ελαττωματικών προϊόντων. 

• Μετά την πάροδο της περιόδου των 6 μηνών κατά τους οποίους θεωρείται ότι το ελάττωμα 
προϋπήρχε της αγοράς του, είναι σχεδόν αδύνατο να αποδείξει ο καταναλωτή ότι το προϊόν 
ήταν ελαττωματικό τη στιγμή της αγοράς του. 

• Η επιστροφή των χρημάτων στον καταναλωτή, μετά από αναστροφή πώλησης, αργεί πάρα 
πολύ. 

• Η διαφορετική διάρκεια εγγύησης για τα μεταχειρισμένα προϊόντα προκαλεί σύγχυση, στους 
καταναλωτές.  

 

3.3.8 Νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία 2019/770 σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν 
συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών 
υπηρεσιών 

Η Οδηγία αυτή εφαρμόζεται και όταν ο έμπορος προμηθεύει, ή αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
προμηθεύσει ψηφιακό περιεχόμενο, ή ψηφιακή υπηρεσία στον καταναλωτή και ο καταναλωτής 
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παρέχει, ή αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον 
έμπορο. 

Η Οδηγία αυτή πρέπει να ενσωματωθεί στις εθνικές νομοθεσίες μέχρι την 1η Ιουλίου 2021 και να 
εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2022. 

Επίσης, η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία 2019/771 σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις 
συμβάσεις για τις πωλήσεις αγαθών καταργεί την Οδηγία 1999/44/ΕΚ και εισάγει: 

• Μεγαλύτερη περίοδο, για την αναστροφή του βάρους απόδειξης (ένα έως δύο έτη). 
• Ιεράρχηση των μεθόδων αποκατάστασης συμμόρφωσης των αγαθών. 

Η ενσωμάτωση της Οδηγίας αυτής πρέπει να γίνει μέχρι την 1η Ιουλίου 2021 και η εφαρμογή της να 
αρχίσει την 1η Ιανουαρίου 2022.  

 

3.4 Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές 

3.4.1 Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές γενικά 

Σύμφωνα με την Οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές των επιχειρήσεων προς 
τους καταναλωτές, εμπορική πρακτική είναι κάθε πράξη, τρόπος συμπεριφοράς, τρόπος 
εκπροσώπησης, εμπορική επικοινωνία (με τη μορφή διαφήμισης) ενός εμπορευομένου που 
μπορούν να επηρεάσουν την οικονομική απόφαση του καταναλωτή να αγοράσει, ή όχι ένα προϊόν, 
ή να κάνει χρήση ή μη μιας υπηρεσίας. 

Μια εμπορική πρακτική είναι αθέμιτη, βάσει του δικαίου της Ε.Ε., όταν αποτρέπει τον καταναλωτή 
από το να λάβει μια πλήρως τεκμηριωμένη και ελεύθερη οικονομική απόφαση. Οι αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές απαγορεύονται σε όλη την Ε.Ε. 

Η Οδηγία αυτή προβλέπει μέγιστη εναρμόνιση, με εξαίρεση τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και 
τα ακίνητα, για τα οποία τα κράτη-μέλη μπορούν να επιβάλλουν αυστηρότερους όρους. Έτσι, όλα 
τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν τους ίδιους κανόνες εναντίον των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών σε 
όλη την Ε.Ε. 

 

3.4.2 Ελληνική νομοθεσία 

Η Οδηγία 2005/29/ΕΚ ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με τα άρθρα 9, 9α, 9β, 9γ, 9δ, 9ε, 
9στ, 9ζ, 9η, 9θ του Ν. 2251/1994.  

 

3.4.3 Διαφήμιση 

Το άρθρο 9 αναφέρεται στη διαφήμιση, δηλαδή σε κάθε ανακοίνωση που γίνεται με κάθε μέσο στα 
πλαίσια εμπορικής, βιομηχανικής, βιοτεχνικής, ή επαγγελματικής δραστηριότητας με στόχο την 
προώθηση της διάθεσης αγαθών, ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων και των 
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συναφών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις, υπό τους 
οποίους επιτρέπεται η συγκριτική διαφήμιση, δηλαδή κάθε διαφήμιση που προσδιορίζει άμεσα, ή 
έμμεσα, ή υπονοεί την ταυτότητα συγκεκριμένου ανταγωνιστή, ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που 
αυτός προσφέρει. 

Το άρθρο αυτό προβλέπει, επίσης, ότι η μετάδοση διαφημιστικού μηνύματος απευθείας στον 
καταναλωτή μέσω τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (φαξ), ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αυτόματης 
κλήσης, ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας επιτρέπεται μόνο εφόσον τηρούνται οι όροι και 
οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006. Ο Ν. 3471/2006, που ενσωμάτωσε την Οδηγία 
2002/58/ΕΚ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (η λεγόμενη e-
privacy Οδηγία), περιλαμβάνει υποχρεώσεις που αφορούν φορείς παροχής διαθέσιμων στο κοινό 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τα δικαιώματα των συνδρομητών αυτών των 
υπηρεσιών. Το άρθρο 11 του νόμου αυτού απαγορεύει τη χρησιμοποίηση αυτόματων συστημάτων 
κλήσης, ιδίως με χρήση συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και 
γενικότερα η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών με οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης 
προϊόντων, ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς, εάν ο συνδρομητής δεν έχει 
συγκατατεθεί εκ των προτέρων ρητώς. 

Το άρθρο 9 του Ν.2251/1994 απαγορεύει στους τηλεοπτικούς σταθμούς τη μετάδοση διαφημίσεων 
παιδικών παιχνιδιών από τις 7:00 έως τις 22:00 κάθε μέρα.  

 

3.4.4 Παραπλανητικές και επιθετικές εμπορικές πρακτικές 

Ο Ν. 2251/1994 απαγορεύει αυστηρά τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, τις οποίες διαχωρίζει σε 
παραπλανητικές και επιθετικές.  

Οι παραπλανητικές πρακτικές διαχωρίζονται σε παραπλανητικές πράξεις δηλαδή εμπορικές 
πρακτικές που παρέχουν μη αληθείς, ανακριβείς πληροφορίες στον καταναλωτή και σε 
παραπλανητικές παραλείψεις, δηλαδή εμπορικές πρακτικές, στις οποίες παραλείπονται ουσιώδεις 
πληροφορίες για τον καταναλωτή, ή δίνονται με τρόπο ασαφή, ακατάληπτο, διφορούμενο, ή εκτός 
χρόνου. Ο Ν. 2251/1994 περιγράφει εκτενώς ποιες παραπλανητικές πρακτικές απαγορεύονται, σε 
κάθε περίπτωση, στο άρθρο 9στ.  

Οι επιθετικές εμπορικές πρακτικές είναι μορφές εμπορικής πρακτικής, όπου ο 
πωλητής/προμηθευτής παρεμποδίζει την ελευθερία επιλογής, ή επιβάλλει συγκεκριμένες  
συμπεριφορές στον καταναλωτή χρησιμοποιώντας παρενόχληση (π.χ. συνεχείς τηλεφωνικές 
κλήσεις), καταναγκασμό (π.χ. απειλή προς ένα καταναλωτή, ώστε να αγοράσει ένα προϊόν), 
συμπεριλαμβανομένης της επιρροής (π.χ. κατάχρηση θέσης εξουσίας, όπου ο καταναλωτής δεν 
είναι ελεύθερος να λάβει απόφαση). Το άρθρο 9η του Ν. 2251/1994 περιγράφει εκτενώς ποιες 
επιθετικές εμπορικές πρακτικές απαγορεύονται, σε κάθε περίπτωση. 

Οι αθέμιτες, λοιπόν εμπορικές πρακτικές, που απαγορεύονται, είναι:  
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• ισχυρισμός ότι πρόκειται για συμβαλλόμενο σε κώδικα συμπεριφοράς ενώ ο εμπορευόμενος 
δεν είναι συμβαλλόμενος, 

• χρησιμοποίηση σήματος trust, ποιοτικού σήματος, ή αντίστοιχου διακριτικού χωρίς την 
αντίστοιχη άδεια, 

• ισχυρισμός ότι ένας κώδικας συμπεριφοράς έχει την έγκριση δημόσιου, ή άλλου φορέα ενώ 
δεν την έχει, 

• ισχυρισμός ότι ο εμπορευόμενος (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών πρακτικών του) ή 
ένα προϊόν έχει την έγκριση, την επικύρωση, ή την άδεια δημόσιου, ή ιδιωτικού φορέα ενώ 
δεν την έχει, ή παρόμοιος ισχυρισμός ο οποίος δεν ανταποκρίνεται στους όρους της 
έγκρισης, της επικύρωσης, ή της άδειας, 

• πρόσκληση για αγορά προϊόντων σε μια καθορισμένη τιμή, χωρίς να γίνεται γνωστή η 
ύπαρξη των οποιωνδήποτε εύλογων λόγων μπορεί να έχει ο εμπορευόμενος να πιστεύει ότι 
δεν θα μπορέσει να προμηθεύσει, ή να αναθέσει σε άλλο εμπορευόμενο να προμηθεύσει, 
τα προϊόντα αυτά, ή ισοδύναμά τους, στην τιμή αυτή, μέσα σε εύλογο διάστημα και σε 
εύλογες ποσότητες, λαμβανομένου υπόψη του προϊόντος της κλίμακας διαφήμισης του 
προϊόντος και της τιμής που προσφέρεται (διαφήμιση «δόλωμα»),   

• πρόσκληση για αγορά προϊόντων σε καθορισμένη τιμή και στη συνέχεια: α. άρνηση επίδειξης 
του διαφημιζόμενου προϊόντος στους καταναλωτές, β. άρνηση λήψης παραγγελιών για το 
προϊόν, ή παράδοσή τους σε εύλογο χρόνο, γ. επίδειξη ενός ελαττωματικού δείγματός του, 
με πρόθεση προώθησης ενός άλλου προϊόντος («δόλωμα και μεταστροφή»), 

• ψευδής δήλωση ότι το προϊόν θα είναι διαθέσιμο, για πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα, 
ή ότι θα διατίθεται μόνο υπό ειδικούς όρους, για πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα, έτσι 
ώστε να προκληθεί η λήψη άμεσης απόφασης και να στερηθεί από τους καταναλωτές η 
δυνατότητα, ή ο χρόνος να προβούν σε τεκμηριωμένη επιλογή, 

• ανάληψη της υποχρέωσης παροχής υπηρεσιών υποστήριξης, μετά την πώληση, σε 
καταναλωτές με τους οποίους ο εμπορευόμενος είχε επικοινωνήσει, πριν από τη συναλλαγή, 
σε γλώσσα που δεν είναι επίσημη γλώσσα του κράτους-μέλους στο οποίο βρίσκεται ο 
εμπορευόμενος και στη συνέχεια διάθεση αυτής της υπηρεσίας μόνο σε άλλη γλώσσα, χωρίς 
αυτό να έχει καταστεί γνωστό στον καταναλωτή πριν να δεσμευθεί για τη συναλλαγή, 

• δήλωση, ή με άλλο τρόπο δημιουργία της εντύπωσης ότι ένα προϊόν μπορεί να πωλείται 
νόμιμα ενώ δεν μπορεί, 

• παρουσίαση των δικαιωμάτων, που παρέχει ο νόμος στον καταναλωτή, ως ειδικό 
χαρακτηριστικό της προσφοράς του εμπορευόμενου, 

• χρήση κειμένου στα μέσα, για την προώθηση ενός προϊόντος, πληρωμένου από τον 
εμπορευόμενο, χωρίς αυτό να γίνεται σαφές από το περιεχόμενο της ανακοίνωσης, ή από 
εικόνα, ή ήχο σαφώς αναγνωρίσιμα από τον καταναλωτή (κεκαλυμμένη διαφήμιση), 

• διατύπωση ουσιωδώς ανακριβούς ισχυρισμού όσον αφορά στη φύση, ή στην έκταση του 
κινδύνου για την προσωπική ασφάλεια του καταναλωτή, ή της οικογένειάς του, αν ο 
καταναλωτής δεν αγοράσει το προϊόν, 
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• προώθηση παρόμοιου προϊόντος, με εκείνο που προσφέρει συγκεκριμένος κατασκευαστής, 
με τέτοιο τρόπο, ώστε να παραπλανάται σκόπιμα ο καταναλωτής ότι έχει κατασκευασθεί 
από τον συγκεκριμένο κατασκευαστή, ακόμα και όταν δεν συμβαίνει αυτό, 

• δημιουργία, λειτουργία, ή προώθηση ενός πυραμιδωτού συστήματος πωλήσεων, όπου ο 
καταναλωτής θεωρεί ότι έχει την ευκαιρία για μεγαλύτερο όφελος με την εισαγωγή άλλων 
καταναλωτών στο σύστημα, παρά με την ίδια την πώληση, ή την κατανάλωση των 
προϊόντων,  

• ισχυρισμός ότι ο εμπορευόμενος πρόκειται να σταματήσει τη δραστηριότητά του, ή να 
μετακομίσει, ενώ αυτό δεν ισχύει, 

• ισχυρισμός ότι τα προϊόντα μπορούν να διευκολύνουν το κέρδος σε τυχερά παιχνίδια, 
• αναληθής ισχυρισμός ότι προϊόν είναι σε θέση να θεραπεύει ασθένεια, δυσλειτουργίες, ή 

δυσμορφίες, 
• διάδοση ουσιωδώς ανακριβών πληροφοριών σχετικά με τις συνθήκες της αγοράς, ή τη 

δυνατότητα εύρεσης του προϊόντος, προκειμένου να παροτρυνθεί ο καταναλωτής να 
αποκτήσει το προϊόν υπό όρους λιγότερο ευνοϊκούς, από ό,τι στις κανονικές συνθήκες της 
αγοράς, 

• ισχυρισμός σε μία εμπορική πρακτική διεξαγωγής διαγωνισμού, ή καταβολής επάθλων, 
χωρίς τη χορήγηση των περιγραφόμενων επάθλων, ή του ισοδυνάμου τους, 

• περιγραφή του προϊόντος, ως «δωρεάν», «χωρίς επιβάρυνση», ή αντίστοιχη διατύπωση, αν 
ο καταναλωτής οφείλει να καταβάλει  οποιαδήποτε άλλη πληρωμή, πλην του αναπόφευκτου 
κόστους, για την απάντηση στην εμπορική πρακτική, ή για την παραλαβή, ή την παράδοση 
του αντικειμένου,  

• προσθήκη, στο υλικό μάρκετινγκ, τιμολογίου, ή αντίστοιχου εγγράφου, με το οποίο ζητείται 
πληρωμή και το οποίο παρέχει στον καταναλωτή την εντύπωση ότι έχει, ήδη, παραγγείλει το 
προϊόν, ενώ αυτό δεν ισχύει, 

• ψευδής ισχυρισμός, ή δημιουργία εντύπωσης ότι ο εμπορευόμενος δεν ενεργεί για σκοπούς 
που συνδέονται με την εμπορική δραστηριότητά του, την επιχείρηση, την τέχνη, ή το 
επιτήδευμά του, ή υποδυόμενος ψευδώς τον καταναλωτή, 

• δημιουργία της ψευδούς εντύπωσης ότι οι υπηρεσίες, μετά την πώληση του προϊόντος, 
διατίθενται σε κράτος-μέλος άλλο από αυτό στο οποίο πωλείται το προϊόν, 

• δημιουργία της εντύπωσης ότι ο καταναλωτής δε μπορεί να εγκαταλείψει το χώρο, έως ότου 
συναφθεί η σύμβαση, 

• προσωπικές επισκέψεις στο σπίτι του καταναλωτή, κατά τις οποίες αγνοείται το αίτημα του 
καταναλωτή για αποχώρηση, ή μη επάνοδο, εκτός από περιστάσεις και στο βαθμό που αυτό 
δικαιολογείται, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, για να επιβληθεί η εκπλήρωση συμβατικής 
υποχρέωσης, 

• συνεχής και ανεπιθύμητη άγρα πελατών μέσω τηλεφώνου, φαξ, ή ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, ή άλλων μέσων εξ αποστάσεως, εκτός από περιστάσεις και στο βαθμό που 
αυτό δικαιολογείται, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, για να επιβληθεί εκπλήρωση 
συμβατικής υποχρέωσης,  
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• απαίτηση από τον καταναλωτή, που επιθυμεί να προβάλει αξίωση δυνάμει ασφαλιστήριου 
συμβολαίου, να προσκομίσει έγγραφα που δε θα μπορούσαν εύλογα να θεωρηθούν συναφή 
για την απόδειξη της αξίωσης, ή συστηματική αποφυγή απάντησης στη σχετική 
αλληλογραφία, έτσι ώστε να αποθαρρυνθεί ο καταναλωτής από την άσκηση των συμβατικών 
του δικαιωμάτων, 

• ένταξη σε διαφήμιση άμεσης πιεστικής πρόσκλησης προς τα παιδιά να αγοράσουν, ή να 
πείσουν τους γονείς τους, ή άλλα ενήλικα άτομα να τους αγοράσουν διαφημιζόμενα 
προϊόντα, 

• απαίτηση άμεσης, ή μεταγενέστερης πληρωμής, ή επιστροφής, ή φύλαξης για προϊόντα που 
έχει προμηθεύσει ο εμπορευόμενος αλλά δεν έχουν παραγγελθεί από τον καταναλωτή 
(παροχή μη παραγγελθέντων), 

• ρητή ενημέρωση του καταναλωτή ότι αν δεν αγοράσει το προϊόν, ή την υπηρεσία τίθεται σε 
κίνδυνο το επάγγελμα, ή η ζωή του εμπορευόμενου, 

• δημιουργία ψευδούς εντύπωσης ότι ο καταναλωτής έχει ήδη κερδίσει, πρόκειται να 
κερδίσει, ή αν προβεί σε συγκεκριμένη ενέργεια, θα κερδίσει έπαθλο, ή θα αποκομίσει άλλο 
αντίστοιχο όφελος, ενώ στην πραγματικότητα, ή δεν υφίσταται έπαθλο, ή άλλο αντίστοιχο 
όφελος, ή η δυνατότητα διεκδίκησης του επάθλου, ή άλλου οφέλους προϋποθέτει την 
καταβολή χρημάτων από τον καταναλωτή, ή συνεπάγεται δαπάνη. 

 

3.4.5 Κυρώσεις 

Κάθε καταναλωτής ή Ένωση Καταναλωτών έχει το δικαίωμα, όταν παραβιάζονται οι διατάξεις για 
τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές να ζητά τη δικαστική παύση κάθε αθέμιτης εμπορικής πρακτικής 
και την παράλειψή της στο μέλλον, καθώς και αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη εξαιτίας της 
πρακτικής αυτής. 

Το Δικαστήριο μπορεί, μετά από σχετική αίτηση, να διατάξει, δια του τύπου, ή με άλλο πρόσφορο 
τρόπο, τη δημοσίευση της απόφασης που διατάσσει την παύση της αθέμιτης εμπορικής πρακτικής, 
στο σύνολό της, ή εν μέρει, καθώς και τη δημοσίευση σχετικής επανορθωτικής δήλωσης του 
παραβάτη. 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί να διατάξει, με απόφαση του, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, 
την άμεση παύση αθέμιτης εμπορικής πρακτικής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την 
απόφαση αυτή επιβάλλονται, σε βάρος του παραβάτη πρόστιμα από 1.500 ευρώ έως 1.000.000 
ευρώ, με διπλασιασμό του ανώτατου ορίου εάν για τον ίδιο προμηθευτή, ή πωλητή, ή παραγωγό, ή 
διανομέα εκδοθούν περισσότερες από τρεις αποφάσεις επιβολής προστίμου. Σε περίπτωση που 
εκδοθούν περισσότερες από τρεις αποφάσεις, μπορεί να επιβληθεί προσωρινή διακοπή λειτουργίας 
της επιχείρησης, από 3 μήνες έως 1 έτος.  
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3.4.6 Προκλήσεις και προβλήματα καταναλωτών 

Αν και η Οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές διέπεται από μέγιστη εναρμόνιση, η 
εφαρμογή της απέχει πολύ από το να είναι ενιαία. Έτσι οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν: 

• Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σε όλους τους τομείς, αλλά όλο και περισσότερο στον 
ψηφιακό τομέα (κοινωνικά δίκτυα, επιγραμμικές αγορές κ.λπ.) 

• Παραπλανητικούς πράσινους ισχυρισμούς. Αυτό το πρόβλημα λαμβάνει μεγαλύτερες 
διαστάσεις, τώρα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. 

• Κρυπτοδιαφημίσεις, ή ψεύτικες αξιολογήσεις καταναλωτικών αγαθών, που παραπλανούν 
τους καταναλωτές και κοστίζουν χρήματα.  

 

3.4.7 Νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία «Omnibus Directive» 

Η Οδηγία 2005/29/ΕΚ τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2019/2161 την ονομαζόμενη «Omnibus 
Directive». H Οδηγία αυτή πρέπει να ενσωματωθεί, στις εθνικές νομοθεσίες μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 
2021 και να  εφαρμοστεί από τις 28 Μάϊου 2022. 

Το άρθρο 6α της Οδηγίας εισάγει νέες ειδικές υποχρεώσεις, για τις επιγραμμικές αγορές, που 
αφορούν εκτός των άλλων, την ενημέρωση του καταναλωτή εάν ο τρίτος που προσφέρει τα αγαθά 
στην επιγραμμική αγορά είναι, ή όχι έμπορος, επομένως εάν εφαρμόζονται τα δικαιώματα των 
καταναλωτών, για τον τρόπο επιμερισμού των υποχρεώσεων μεταξύ αυτού που προσφέρει τα 
αγαθά και του παρόχου της επιγραμμικής αγοράς, για τα κριτήρια με βάση τα οποία κατατάσσονται 
τα αγαθά που παρουσιάζονται ως αποτέλεσμα της αναζήτησης. Επίσης, προβλέπει:  

• Ο καταναλωτής αποκτά δικαίωμα σε ατομικά μέσα έννομης προστασίας, αναλογικά και 
αποτελεσματικά, όταν θίγεται από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένου 
του επιθετικού marketing. Αυτό δεν αποτελούσε έως τώρα περιεχόμενο της Οδηγίας 
2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, η οποία προέβλεπε μόνο την επιβολή 
κυρώσεων από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές στον προμηθευτή που παραβίαζε την 
καταναλωτική νομοθεσία (δημόσια επιβολή). 

• Προστασία των καταναλωτών από ψευδείς προσφορές, με την καθιέρωση υποχρέωσης των 
προμηθευτών να συνοδεύουν κάθε ανακοίνωση για μείωση τιμής, υποδεικνύοντας την 
προγενέστερη τιμή, που εφάρμοζαν αποδεδειγμένα, πριν από τη μείωση, για χρονικό 
διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών. 

• Απαγόρευση της παραπλανητικής πρακτικής των προϊόντων «διαφορετικής ποιότητας», 
κατά την οποία προϊόντα του ίδιου παραγωγού, ιδίως τρόφιμα, διατίθενται με 
πανομοιότυπη συσκευασία και λογότυπο, αλλά με σημαντικά διαφορετική σύσταση, ή 
χαρακτηριστικά στα διάφορα κράτη-μέλη.  

• Ειδική απαγόρευση προς τους προμηθευτές να μη διαγράφουν αρνητικά σχόλια και, 
γενικότερα, να μην αλλοιώνουν τα σχόλια, ή τις αξιολογήσεις και την κριτική καταναλωτών 
για τα προϊόντα, ή τις υπηρεσίες τους, συμπεριλαμβανομένης και της απαγόρευσης θέσης 
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"like" στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ενέργειες των προμηθευτών, ή με ανάθεση σε 
τρίτους έναντι ανταλλάγματος. 

• Στον κατάλογο με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές έχουν προστεθεί οι κρυπτοδιαφημίσεις 
και οι ψευδείς αξιολογήσεις αγαθών από καταναλωτές. 

 

3.5 Καταχρηστικές ρήτρες συμβάσεων 

3.5.1 Ρήτρες συμβάσεων γενικά 

Με βάση το άρθρο 1α του Ν.2251/1994 καταναλωτική σύμβαση είναι κάθε σύμβαση που καταρτίζει 
έμπορος με καταναλωτή, ανεξάρτητα αν αντικείμενό της είναι η προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών 
και/ή ψηφιακού περιεχομένου. Οι συμβάσεις μπορούν να καταρτίζονται και ηλεκτρονικά.  

Οι περισσότερες συμβάσεις έχουν ως αναπόσπαστο τμήμα τους τυποποιημένους όρους και 
προϋποθέσεις (T&Cs), που ορίζουν τους τυποποιημένους (μη διαπραγματεύσιμους) κανόνες και 
διαδικασίες με τους οποίους πρέπει να συμφωνήσει ο καταναλωτής. Συχνά συνίστανται σε 
περίπλοκα και μακροσκελή νομικά κείμενα. Έρευνες δείχνουν ότι οι περισσότεροι καταναλωτές δεν 
τους διαβάζουν, ειδικά όταν προβλέπονται ηλεκτρονικά. Ακόμη και όταν απαιτείται η τυπική 
αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, κάνοντας κλικ στο κουτάκι, 
αρκετοί καταναλωτές δεν δίνουν σημασία στο περιεχόμενό τους. 

Η Οδηγία 93/13/ΕΟΚ της Ε.Ε. για τις καταχρηστικές ρήτρες συμβάσεων απαιτεί ότι οι όροι των 
συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές πρέπει να πληρούν κάποια κριτήρια, ώστε να 
συμμορφώνονται με την αρχή της καλής πίστης και να μην προκαλούν σημαντική ανισορροπία 
μεταξύ των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των μερών της σύμβασης εις βάρος του 
καταναλωτή. 

Αυτοί οι κανόνες της Ε.Ε. καλύπτουν τους τυποποιημένους όρους και προϋποθέσεις συμβάσεων, 
π.χ. όροι σύμβασης που έχουν συνταχθεί εκ των προτέρων και το περιεχόμενο των οποίων δεν έχει 
επηρεάσει/διαπραγματευθεί ατομικά ο καταναλωτής. 

 

3.5.2 Εθνική νομοθεσία 

Η Οδηγία αυτή ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το άρθρο 2 του Ν. 2251/1994. Το άρθρο 
αυτό, λοιπόν, προβλέπει: 

• Όροι που έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων για μελλοντικές συμβάσεις (γενικοί όροι των 
συναλλαγών), δε δεσμεύουν τον καταναλωτή, εάν κατά την κατάρτιση της σύμβασης τους 
αγνοούσε ανυπαιτίως. 

• Γενικοί όροι συναλλαγών που έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική διατάραξη της ισορροπίας 
των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων σε βάρος του καταναλωτή 
απαγορεύονται και είναι άκυροι. 
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• Κατά την ερμηνεία των γενικών όρων συναλλαγών λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη προστασίας 
των καταναλωτών. 

• Γενικοί όροι συναλλαγών που διατυπώθηκαν μονομερώς από τον προμηθευτή, ή από τρίτον 
για λογαριασμό του, σε περίπτωση αμφιβολίας, ερμηνεύονται υπέρ του καταναλωτή. 

• Οι όροι που συμπεριλαμβάνονται στις συμβάσεις που συνάπτονται με καταναλωτές πρέπει 
να είναι γραμμένοι σε απλή και κατανοητή γλώσσα, όσον αφορά την μορφή και το 
περιεχόμενο. 

• Γενικοί όροι συμβάσεων που καταρτίζονται στην Ελλάδα, ή εφαρμόζονται στην ελληνική 
αγορά αποτυπώνονται, στην ελληνική γλώσσα. 

Η Οδηγία διέπεται από ελάχιστη εναρμόνιση. Έτσι, η Ελλάδα εισήγαγε υψηλότερη προστασία, για 
τους καταναλωτές. Ενώ η Οδηγία προέβλεπε ένα ενδεικτικό και μη εξαντλητικό κατάλογο ρητρών, 
που είναι δυνατόν να κηρυχθούν καταχρηστικές, στο Ν. 2251/1994, άρθρο 2, παράγραφος 7 
προβλέπονται όροι, σε κάθε περίπτωση καταχρηστικοί. Έτσι, η ελληνική νομοθεσία κρίνει ως 
καταχρηστικούς,σε κάθε περίπτωση, τους όρους, που: 

• παρέχουν στον προμηθευτή, χωρίς εύλογη αιτία, υπερβολικά μεγάλη προθεσμία αποδοχής 
της πρότασης του καταναλωτή για σύναψη σύμβασης, 

• περιορίζουν τις ανειλημμένες συμβατικές υποχρεώσεις και ευθύνες των προμηθευτών, 
• προβλέπουν προθεσμία καταγγελίας της σύμβασης υπερβολικά σύντομη για τον 

καταναλωτή, ή υπερβολικά μακρά για τον προμηθευτή, 
• συνεπάγονται την παράταση, ή ανανέωση της σύμβασης, για χρονικό διάστημα υπερβολικά 

μακρό, αν ο καταναλωτής δεν την καταγγείλει σε ορισμένο χρόνο, 
• επιφυλάσσουν στον προμηθευτή το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης, ή λύσης της 

σύμβασης χωρίς ορισμένο, ειδικό και σπουδαίο λόγο, ο οποίος να αναφέρεται στη σύμβαση, 
• επιτρέπουν στον προμηθευτή να καταγγείλει σύμβαση αόριστης διάρκειας, χωρίς εύλογη 

προθεσμία, 
• επιφυλάσσουν στον προμηθευτή το δικαίωμα να κρίνει μονομερώς αν η παροχή του είναι 

σύμφωνη με τη σύμβαση, 
• επιφυλάσσουν στον προμηθευτή το απεριόριστο δικαίωμα να ορίζει μονομερώς το χρόνο 

εκπλήρωσης της παροχής του, 
• ορίζουν ότι η παροχή δεν είναι υποχρεωτικό να ανταποκρίνεται στις ουσιώδεις, για τον 

καταναλωτή, προδιαγραφές, στο δείγμα, στις ανάγκες της ειδικής χρήσης, για την οποία την 
προορίζει ο καταναλωτής και την οποία αποδέχεται ο προμηθευτής, ή στο συνηθισμένο 
προορισμό της, 

• επιτρέπουν στον προμηθευτή να μην εκτελέσει τις υποχρεώσεις του, χωρίς σπουδαίο λόγο, 
• χωρίς σπουδαίο λόγο, αφήνουν το τίμημα αόριστο και δεν επιτρέπουν τον προσδιορισμό του 

με κριτήρια ειδικά καθορισμένα στη σύμβαση και εύλογα για τον καταναλωτή, 
• περιορίζουν την ευθύνη του προμηθευτή για κρυμμένα ελαττώματα του πράγματος, 
• αποκλείουν, ή περιορίζουν υπέρμετρα την ευθύνη του προμηθευτή, 
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• προβλέπουν τη μετακύληση της ευθύνης του πωλητή, ή του εισαγωγέα αποκλειστικά στον 
παραγωγό του αγαθού ή σε άλλον, 

• περιορίζουν την υποχρέωση του προμηθευτή να τηρεί τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει 
οι εντολοδόχοι του, ή εξαρτούν την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από την τήρηση 
ειδικής τυπικής διαδικασίας, 

• επιτρέπουν στον προμηθευτή να καταγγέλλει τη σύμβαση κατά την κρίση του, αν η ίδια 
ευχέρεια δεν αναγνωρίζεται στον καταναλωτή, ή να παρακρατεί τα ποσά που έχουν 
καταβληθεί για παροχές που δεν έχουν ακόμη εκτελεσθεί από αυτόν, όταν τη σύμβαση 
καταγγέλλει ο ίδιος, 

• συνεπάγονται παραίτηση του καταναλωτή από τα δικαιώματά του σε περίπτωση μη 
εκπλήρωσης, ή πλημμελούς εκπλήρωσης της παροχής του προμηθευτή, ακόμη και αν τον 
προμηθευτή βαρύνει πταίσμα, 

• εμποδίζουν τον καταναλωτή να υπαναχωρήσει (από τη σύμβαση), όταν η αύξηση του 
τιμήματος σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης είναι υπερβολική για αυτόν, 

• αποκλείουν, ή περιορίζουν τη νόμιμη ευχέρεια του καταναλωτή να μην εκτελέσει τη 
σύμβαση, 

• απαγορεύουν στον καταναλωτή να επισχέσει εν όλω, ή εν μέρει την καταβολή του 
τιμήματος, όταν ο προμηθευτής δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, 

• επιβάλλουν στον καταναλωτή που πιστώθηκε με το τίμημα των αγαθών, ή υπηρεσιών να 
εκδώσει μεταχρονολογημένη επιταγή, 

• συνεπάγονται παραίτηση του καταναλωτή από τις ενστάσεις του κατά τρίτου που διαδέχεται 
τον προμηθευτή στη σχέση με τον καταναλωτή, 

• απαγορεύουν στον καταναλωτή να προτείνει σε συμψηφισμό προς υποχρεώσεις του από τη 
σύμβαση ομοειδείς απαιτήσεις του κατά του προμηθευτή, 

• βεβαιώνουν ότι ο καταναλωτής γνωρίζει ορισμένους όρους της σύμβασης, ή την κατάσταση 
των προμηθευόμενων πραγμάτων, ή την ποιότητα των υπηρεσιών, ενώ πραγματικά τα 
αγνοεί, 

• υποχρεώνουν τον καταναλωτή να προκαταβάλει υπερβολικά μεγάλο μέρος του τιμήματος 
πριν αρχίσει η εκτέλεση της σύμβασης από τον προμηθευτή, μολονότι ο προμηθευτής δεν 
ανέλαβε την υποχρέωση να εκτελέσει παραγγελία του καταναλωτή με βάση συγκεκριμένες 
προδιαγραφές ή χαρακτηριστικά ούτε η παροχή του προμηθευτή συνίσταται σε υπηρεσίες 
με κράτηση, 

• επιτρέπουν στον προμηθευτή να απαιτήσει από τον καταναλωτή υπέρμετρες εγγυήσεις, 
• αναστρέφουν το βάρος της απόδειξης σε βάρος του καταναλωτή, ή περιορίζουν υπέρμετρα 

τα αποδεικτικά του μέσα, 
• περιορίζουν υπέρμετρα την προθεσμία, μέσα στην οποία ο καταναλωτής οφείλει να 

υποβάλει στον προμηθευτή τα παράπονα, ή να εγείρει τις αξιώσεις του κατά του 
προμηθευτή, 

• αναθέτουν στον προμηθευτή χωρίς σπουδαίο λόγο την αποκλειστικότητα της συντήρησης 
και των επισκευών του πράγματος και της προμήθειας των ανταλλακτικών, 
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• επιβάλλουν στον καταναλωτή, σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της παροχής του, υπέρμετρη 
οικονομική επιβάρυνση, 

• αποκλείουν την υπαγωγή των διαφορών από σύμβαση στο φυσικό τους δικαστή, με την 
πρόβλεψη αποκλειστικής αλλοδαπής δικαιοδοσίας, ή διαιτησίας, 

• προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης στον προμηθευτή, χωρίς αυτός να υποχρεούται να 
επικαλεστεί και να αποδείξει τη ζημία που υπέστη. 

 

3.5.3 Προκλήσεις και προβλήματα καταναλωτών 

Δυστυχώς, πολλοί καταναλωτές έρχονται αντιμέτωποι, στις συμβάσεις, που υπογράφουν με 
καταχρηστικούς όρους, όπως: 

• Όροι που περιορίζουν, ή καταργούν το δικαίωμα του καταναλωτή να αποζημιωθεί, εάν ο 
έμπορος δεν εκτελέσει μέρος της σύμβασης. 

• Όροι που προβλέπουν μονομερή, από την πλευρά του πωλητή, λύση της σύμβασης, χωρίς 
να έχει το ίδιο δικαίωμα και ο καταναλωτής. 

• Όροι που δίνουν στον έμπορο το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τη σύμβαση, χωρίς 
κάποιο σοβαρό λόγο και χωρίς ενημέρωση του καταναλωτή. 

• Όροι που απαγορεύουν στον καταναλωτή να διακόψει μια σύμβαση έστω και αν ο έμπορος 
δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του. 

• Όροι που απαγορεύουν στον καταναλωτή την προσφυγή στα δικαστήρια. 

 

3.5.4 Νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία 2019/2161 

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 93/13/ΕΟΚ τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2019/2161 την ονομαζόμενη 
«Omnibus Directive», η οποία υποχρεώνει τις χώρες της Ε.Ε. να επιβάλλουν αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις προκειμένου να τιμωρούν του εμπόρους που δε 
συμμορφώνονται με τους κανόνες για τις καταχρηστικές συμβατικές ρήτρες, βάσει ενός συνόλου 
κριτηρίων. Στα κριτήρια αυτά περιλαμβάνονται: 

• η φύση, η βαρύτητα, η έκταση και η διάρκεια της παράβασης, 
• τυχόν ενέργειες του πωλητή με σκοπό το μετριασμό, ή την επανόρθωση της ζημίας που 

υπέστησαν οι καταναλωτές, 
• τυχόν προηγούμενες παραβάσεις του πωλητή, 
• οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στον πωλητή για την ίδια παράβαση σε άλλες χώρες της Ε.Ε. 

σε διασυνοριακές υποθέσεις, όπου οι πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω κυρώσεις είναι 
διαθέσιμες μέσω του μηχανισμού που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2394 σχετικά 
με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της 
νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών. 
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Οι χώρες της Ε.Ε. πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλλουν αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές κυρώσεις εφόσον, στα πλαίσια των συντονισμένων δράσεων που προβλέπονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2017/2394, εντοπίζουν σημαντικές διασυνοριακές παραβάσεις που επηρεάζουν 
τους καταναλωτές σε αρκετές χώρες της ΕΕ. Τα πρόστιμα πρέπει να ισοδυναμούν με τουλάχιστον το 
4 % του κύκλου εργασιών του εμπόρου, ή να ανέρχονται στα 2 εκατομμύρια ευρώ, όταν δεν 
υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για τον κύκλο εργασιών του. 

Η νέα Οδηγία πρέπει να ενσωματωθεί, στις εθνικές νομοθεσίες, μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2021 και να 
εφαρμοστεί από τις 28 Μάϊου 2022.  

 
4. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΕΑΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ; 

4.1. Προκλήσεις για τους καταναλωτές  
Επειδή, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να επιλύσουν οι καταναλωτές τις διαφωνίες τους με τους 
εμπόρους, πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη τα παρακάτω προβλήματα: 

• Οι καταναλωτές έχουν την τάση να εγκαταλείπουν τις προσπάθειές να επιλύσουν το 
πρόβλημά, μόλις αντιμετωπίσουν κάποιο εμπόδιο. Για αυτό πρέπει να επιλεγεί ο 
καταλληλότερος δρόμος από την αρχή. 

• Οι περισσότεροι καταναλωτές δε θα πήγαιναν στο δικαστήριο, καθώς είναι και χρονοβόρα 
και ακριβή διαδικασία. 

• Οι καταναλωτές πρέπει να κρατούν στο αρχείο τους όλη την αλληλογραφία με τον έμπορο, 
τις αποδείξεις κ.λπ., ώστε να επιλεγεί ο κατάλληλος τρόπος, για την επίλυση του 
προβλήματός τους. 

 

4.2. Που μπορούν οι καταναλωτές να υποβάλλουν καταγγελία, παράπονο, ή να 
λάβουν συμβουλές 

Για αρχή, συνήθως, οι καταναλωτές έρχονται σε επαφή με τον έμπορο και προσπαθούν να 
επιλύσουν το πρόβλημά, μαζί του. Κάποιοι καταναλωτές χρειάζονται οδηγίες και βοήθεια, για να 
εκφράσουν το παράπονό τους, ή για να καταλάβουν εάν η συμπεριφορά του εμπόρου παραβιάζει 
κάποια νομοθεσία. 

Εάν η παραπάνω κίνηση δεν αποδώσει, οι καταναλωτές μπορούν να απευθυνθούν σε: 

• Εθνικές Ενώσεις Καταναλωτών 
• Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών 
• Όργανα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (είτε online, είτε offline) 
• Δημόσιες αρχές 
• Δικαστήρια μικροδιαφορών 
• Δικαστήρια 
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4.2.1 Ενώσεις Καταναλωτών 
Οι Ενώσεις Καταναλωτών παίζουν σημαντικό ρόλο στην επίλυση διαφορών ανάμεσα στους 
καταναλωτές και τους επαγγελματίες, γιατί: 

• Γνωρίζουν καλύτερα ποιες είναι οι καλύτερες μέθοδοι, για να επιλυθεί μια διαφορά και να 
αποζημιωθεί ο καταναλωτής για τυχόν ζημιά που υπέστη. 

• Οι μεγάλες Ενώσεις Καταναλωτών λειτουργούν συμβουλευτικά κέντρα για τους 
καταναλωτές, όπου οι καταναλωτές μπορούν να λάβουν βοήθεια, συνήθως τοπικά. 

 

4.2.2 Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών 
Τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτή είναι αρμόδια για διασυνοριακές διαφορές ανάμεσα σε έναν 
καταναλωτή και έναν έμπορο.  

Μπορούν να βοηθήσουν εάν ένας καταναλωτής αγόρασε κάποιο προϊόν από έναν έμπορο σε άλλο 
κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (είτε γιατί το επισκέφτηκε, είτε γιατί έκανε ηλεκτρονική 
αγορά). 

Υπάρχει ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή σε κάθε κράτος-μέλος, στη Νορβηγία και στην 
Ισλανδία.  

 

4.2.3 Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών (Ε.Ε.Δ.) 
Η Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών είναι μια εξωδικαστική διαδικασία επίλυσης διαφορών ανάμεσα 
στον καταναλωτή και τον έμπορο, με τη βοήθεια ενός οργάνου Ε.Ε.Δ. Είναι συνήθως, φθηνότερη, 
γρηγορότερη και λιγότερο επίσημη διαδικασία, από την ακρόαση ενώπιον δικαστηρίου. Είναι 
δωρεάν για τους καταναλωτές, στην Ελλάδα. Υπάρχουν μηχανισμοί Ε.Ε.Δ. σε όλα τα κράτη-μέλη της 
Ε.Ε. και για όλους τους τομείς. 

Για την Ε.Ε.Δ. για καταναλωτικές διαφορές δεν απαιτείται παρουσία δικηγόρου.  

Η Ε.Ε.Δ. είναι εύκολη στη χρήση, αμερόληπτη, ανέξοδη, αποτελεσματική, ιδιωτική, ευέλικτη, 
προωθεί την καλή θέληση. 

Διαφορά που παραπέμπεται στην Ε.Ε.Δ. επιλύεται, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, εντός 90 
ημερών.  

Οι φορείς της Ε.Ε.Δ., μπορεί να χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές επίλυσης διαφορών, όπως: 

• Διαμεσολάβηση 
• Διαιτησία 
• Μεικτές μεθόδους 

Οι προτεινόμενες λύσεις μπορεί να είναι δεσμευτικές, ή μη δεσμευτικές, αλλά στην αρχή της 
διαδικασίας ενημερώνονται τόσο ο έμπορας όσο και ο καταναλωτής. Αν ληφθεί δεσμευτική 
απόφαση, με την οποία διαφωνεί ένας εμπλεκόμενος, μπορεί να την προσβάλει ενώπιον των 
δικαστηρίων.  



33 

 

Οι φορείς Ε.Ε.Δ. ονομάζονται Σύμβουλοι διαφωνιών, Διαιτητές, Συμφιλιωτές, Διαμεσολαβητές, 
Συνήγοροι και είναι εμπειρογνώμονες των διαδικασιών Ε.Ε.Δ. και του δικαίου του αντίστοιχου 
τομέα. Επίσης, δημοσιεύουν ετήσιες, αναφορές για το έργο τους, στο πλαίσιο της διαφάνειας. 

Η Ε.Ε.Δ. δημιουργήθηκε με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ. Στην Οδηγία 2009/22/ΕΚ περιέχεται πλήρης 
κατάλογος των σημείων Ε.Ε.Δ., στα κράτη-μέλη. 

Στην Ελλάδα οι διαδικασίες Ε.Ε.Δ. ρυθμίζονται με την ΚΥΑ 70330οικ/30.6.2015 (Β’ 1421). 

Αρμόδια Αρχή στην Ελλάδα για την Ε.Ε.Δ. είναι η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και 
Εποπτείας της Αγοράς. 

 

4.2.4 Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών (Η.Ε.Δ.) 
Η πλατφόρμα επίλυσης διαφορών μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για επίλυση διαφορών, που 
προκύπτουν, από ηλεκτρονικές αγορές. Δεν έχει σημασία, αν ο καταναλωτής κατοικεί, στο ίδιο 
κράτος-μέλος της Ε.Ε. όπου βρίσκεται η επιχείρηση ή σε διαφορετικό. Η πλατφόρμα δεν επιλύει 
διαφορές. Λειτουργεί, ως σύνδεσμος, ανάμεσα στον καταναλωτή, τον έμπορο και ένα σώμα Ε.Ε.Δ. 
Τους βοηθάει να επικοινωνήσουν, παρέχοντας, μεταφράσεις, συμβουλές και πληροφόρηση. 

Η πλατφόρμα Η.Ε.Δ. παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει δημιουργηθεί βάσει του 
Κανονισμού 524/2013 και λειτουργεί από το Φεβρουάριο του 2016. Η Οδηγία 2009/22/ΕΚ περιέχει 
ένα πλήρη κατάλογο με τα σημεία επαφής στα διάφορα κράτη-μέλη. 

Στην Ελλάδα σημείο επαφής Η.Ε.Δ. έχει οριστεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή, στο Συνήγορο 
του Καταναλωτή.  

 

4.2.5 Παράπονα σε δημόσιες αρχές 
Εάν η παραβίαση των δικαιωμάτων των καταναλωτών είναι σοβαρή, μπορούν οι καταναλωτές να 
υποβάλλουν καταγγελία σε μια εθνική δημόσια αρχή. Η δημόσια αρχή θα επιληφθεί και θα λάβει 
τα απαραίτητα μέτρα, για σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας. 

Οι δημόσιες αρχές μπορούν να σταματήσουν την παραβίαση και να επιβάλλουν κυρώσεις στον 
έμπορο, πολλές φορές, όμως, δεν παρεμβαίνουν στην επίλυση του προβλήματος του καταναλωτή. 
Επίσης, δε δέχονται όλες οι δημόσιες αρχές καταγγελίες από καταναλωτές και δεν ασχολούνται με 
επανορθώσεις. 

Όταν μια παραβίαση των δικαιωμάτων των καταναλωτών εκτείνεται σε πολλά κράτη-μέλη της Ε.Ε., 
οι Αρχές αυτών των χωρών συνεργάζονται και βοηθούν  η μια την άλλη, ώστε να ελεγχθεί η 
παραβίαση σε όλη την Ε.Ε. Το δίκτυο αυτό ονομάζεται Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την 
Εσωτερική Αγορά (Consumer Protection Cooperation) και υπάγεται στη Γενική Γραμματεία 
Καταναλωτή.  

Στην Ελλάδα δημόσιες αρχές είναι: 

• Συνήγορος του Καταναλωτή 
• Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 
• Ε.Φ.Ε.Τ. – Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων 
• Ε.Ο.Τ. -  Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL
http://www.synigoroskatanaloti.gr/
https://www.efet.gr/index.php/el/
http://www.gnto.gov.gr/
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• Ε.Ε.Τ.Τ. – Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
• Υ.Π.Α. – Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 
• Επιτροπή Ανταγωνισμού  
• Ρ.Α.Ε. – Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 
• Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
• Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Τηλεπικοινωνιών 
• Ελληνικός Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής 

κ.λπ.  

4.2.6 Δικαστήρια Μικροδιαφορών 
Με βάση τον Κανονισμό 861/2007 θεσμοθετείται διαδικασία διασυνοριακών μικροδιαφορών, που 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι καταναλωτές, για να επιλύσουν τις διαφορές τους με τους 
εμπόρους, γρηγορότερα και με πιο εύκολες διαδικασίες. 

Ισχύει για αστικές και εμπορικές διασυνοριακές διαφορές μέχρι 5000 ευρώ. 

Ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη εκτός Δανίας. 

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι: 

• Ο ενάγων συμπληρώνει τυποποιημένο έντυπο αγωγής και το καταθέτει στο δικαστήριο. 
• Η διαδικασία είναι γραπτή και στα ελληνικά. Μόνο εφόσον το κρίνει το δικαστήριο, ή ζητηθεί 

από διάδικο, διεξάγεται προφορική διαδικασία. 
• Ο εναγόμενος απαντά εντός 30 ημερών από την επίδοση των εντύπων αγωγής στο 

τυποποιημένο έντυπο απαντήσεων. 
• Εντός 14 ημερών το δικαστήριο στέλνει την απάντηση στον ενάγοντα. 
• Εντός 30 ημερών ο ενάγων πρέπει να απαντήσει. 
• Το δικαστήριο ζητάει τα αποδεικτικά στοιχεία, με τη λιγότερο δαπανηρή μέθοδο. 
• Το δικαστήριο μπορεί να προβεί σε εξέταση μαρτύρων. 
• Η εκπροσώπηση των διαδίκων από δικηγόρο, ή νομικό δεν είναι υποχρεωτική. 
• Η απόφαση εκδίδεται εντός 30 ημερών από την κατάθεση των απαντήσεων των διαδίκων. 
• Η απόφαση είναι εκτελεστή. Υπάρχει η δυνατότητα άσκησης ένδικου μέσου. 
• Η απόφαση αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη-μέλη. 
• Ο ηττηθείς πληρώνει τα έξοδα. 
• Εφαρμόζεται το δίκαιο του κράτους-μέλους, όπου διεξάγεται η διαδικασία.  

Ο Κανονισμός 1215/2012 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων, 
σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, προβλέπει ότι αγωγή του καταναλωτή κατά του 
αντισυμβαλλόμενου ασκείται είτε ενώπιων των δικαστηρίων του κράτους-μέλους στο έδαφος του 
οποίου έχει την κατοικία του ο αντισυμβαλλόμενος, είτε ενώπιων των δικαστηρίων του τόπου 
κατοικίας του καταναλωτή. Αγωγή του αντισυμβαλλόμενου του καταναλωτή ασκείται μόνο ενώπιον 
δικαστηρίων του κράτους-μέλους στο έδαφος του οποίου έχει κατοικία ο καταναλωτής.  

 

4.2.7 Προσφυγή στα δικαστήρια 
Οι καταναλωτές μπορούν πάντοτε να προσφύγουν στα εθνικά δικαστήρια. Η προσφυγή στη 
δικαιοσύνη αποτελεί βασικό δικαίωμα των πολιτών. Όμως, στην πράξη, πολύ μικρός αριθμός 

https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/
http://www.ypa.gr/
https://www.epant.gr/
https://www.rae.gr/
https://www.dpa.gr/
http://www.adae.gr/
https://hobis.gr/
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καταναλωτών προσφεύγει στα δικαστήρια, καθώς αυτή η διαδικασία είναι πολύ μακροχρόνια και 
ακριβή.  

 

5. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 

Το 2018 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξέδωσε ένα φυλλάδιο 
(στα αγγλικά) με τις βασικές υποθέσεις που αφορούσαν το 
δίκαιο καταναλωτή.  

Στη βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που 
είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες των χωρών μελών της 
Ε.Ε., μπορούν να αναζητηθούν οι υποθέσεις που αφορούν 
το Δίκαιο Καταναλωτή. Επίσης, μπορεί να αναζητηθεί 
νομολογία στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
EUR-LEX. Τέλος, η νομολογία JURE που αφορά τη 
δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων 
σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, μπορεί να αναζητηθεί 
στην ιστοσελίδα της Ε.Ε., EUR-LEX.  

 

6. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

6.1 Φορείς 

• Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά:  https://ec.europa.eu/info/policies/single-market_el 
• Συνήγορος του Καταναλωτή http://www.synigoroskatanaloti.gr/  
• Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή: http://www.eccgreece.gr/el/european-consumer-

center-greece/https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0029&from=EL  

• Κατάλογος Ε.Κ.Κ.: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-
complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-
ecc-net_el  

• Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 
http://www.mindev.gov.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83
%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-
%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%B7/  

• Ε.Φ.Ε.Τ. – Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων https://www.efet.gr/index.php/el/  
• Ε.Ο.Τ. -  Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού http://www.gnto.gov.gr/  
• Ε.Ε.Τ.Τ. – Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/EETT  
• Υ.Π.Α. – Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας http://www.ypa.gr/  
• Επιτροπή Ανταγωνισμού https://www.epant.gr/  
• Ρ.Α.Ε. – Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας https://www.rae.gr/  
• Αρχή Προστασίας Δεδομένων https://www.dpa.gr/  

https://ec.europa.eu/info/policies/single-market_el
http://www.synigoroskatanaloti.gr/
http://www.eccgreece.gr/el/european-consumer-center-greece/https:/eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0029&from=EL
http://www.eccgreece.gr/el/european-consumer-center-greece/https:/eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0029&from=EL
http://www.eccgreece.gr/el/european-consumer-center-greece/https:/eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0029&from=EL
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_el
http://www.mindev.gov.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%B7/
http://www.mindev.gov.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%B7/
http://www.mindev.gov.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%B7/
https://www.efet.gr/index.php/el/
http://www.gnto.gov.gr/
https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/EETT
http://www.ypa.gr/
https://www.epant.gr/
https://www.rae.gr/
https://www.dpa.gr/
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• Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Τηλεπικοινωνιών http://www.adae.gr/  
• Ελληνικός Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής https://hobis.gr/  
• Δικαστήρια Μικροδιαφορών https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-354-

el.do?clang=el  
• Γενικό Χημείο του Κράτους https://www.aade.gr/gcsl  

 

6.2 Ευρωπαϊκή νομοθεσία 

• Συνθήκες Ε.Ε.: https://europa.eu/european-
union/law/treaties_en#:~:text=A%20treaty%20is%20a%20binding,EU%20and%20its%20
member%20countries  

• Οδηγία 2011/83/ΕΚ σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0083&from=EL  

• Έγγραφο καθοδήγησης Οδηγίας 2011/83/ΕΚ: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/crd_guidance_el_updated.pdf  

• Οδηγία 1999/44/ΕΚ σχετικά µε ορισμένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων 
καταναλωτικών αγαθών: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0044&from=EL  

• Οδηγία 2019/770/ΕΚ σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την 
προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0770&from=EL  

• Οδηγία 2019/771/ΕΚ σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για τις 
πωλήσεις αγαθών: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0771&from=el  

• Οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους 
καταναλωτές στην εσωτερική αγορά: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0029&from=EL  

• Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με την εκτέλεση / εφαρμογή της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ 
για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0163&from=EN  

• Οδηγία 2002/58/ΕΚ σχετικά µε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0058&from=EL  

• Οδηγία 93/13/ΕΚ σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που 
συνάπτονται με καταναλωτές: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31993L0013&from=EL  

• Κατευθυντήριες γραμμές για την ερμηνεία και την εφαρμογή της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται 

http://www.adae.gr/
https://hobis.gr/
https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-354-el.do?clang=el
https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-354-el.do?clang=el
https://www.aade.gr/gcsl
https://europa.eu/european-union/law/treaties_en#:%7E:text=A%20treaty%20is%20a%20binding,EU%20and%20its%20member%20countries
https://europa.eu/european-union/law/treaties_en#:%7E:text=A%20treaty%20is%20a%20binding,EU%20and%20its%20member%20countries
https://europa.eu/european-union/law/treaties_en#:%7E:text=A%20treaty%20is%20a%20binding,EU%20and%20its%20member%20countries
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0083&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0083&from=EL
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/crd_guidance_el_updated.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0044&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0044&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0770&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0770&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0771&from=el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0771&from=el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0029&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0029&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0163&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0163&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0058&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0058&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31993L0013&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31993L0013&from=EL
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με καταναλωτές: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0927(01)&from=EL  

• Οδηγία 2019/2161/ΕΚ όσον αφορά την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των 
κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L2161&from=EL  

• Οδηγία 2000/31/ΕΚ για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για 
το ηλεκτρονικό εμπόριο»): https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0031&from=EN  

• Οδηγία 2013/11/ΕΚ για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0011&from=EL  

• Κανονισμός 524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:0904_2  

• Κανονισμός 2017/2394 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι 
αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2394&from=el  

• Οδηγία 2009/22/ΕΚ περί των αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των 
συμφερόντων των καταναλωτών: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0022&from=EL  

• Κανονισμός 861/2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0861&from=EL  

• Ευρωπαϊκή Νομολογία: http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?cid=3182802 
• Αναζήτηση Ευρωπαϊκής Νομολογίας: https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/eu-

case-law.html  
• Νομολογία JURE: https://eur-lex.europa.eu/collection/n-law/jure.html  

 

6.3 Ελληνική νομοθεσία 

• N. 2251/1994: http://www.synigoroskatanaloti.gr/docs/law/gr/YA-5338-N-2251.pdf  
• Αστικός Κώδικας: https://www.ministryofjustice.gr/wp-

content/uploads/2019/10/%CE%91%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-
%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82.pdf  

• Νόμος 3471/2006 Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής 
ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών: 
https://www.dpa.gr/sites/default/files/2019-09/%CE%9D3471_06.PDF  

• Προεδρικό Διάταγμα 131/2003 για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά 
(«οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο»): 
http://www.synigoroskatanaloti.gr/docs/law/gr/PD131-2003.pdf  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0927(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0927(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L2161&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L2161&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0031&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0031&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0011&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:0904_2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2394&from=el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0022&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0022&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0861&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/eu-case-law.html
https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/eu-case-law.html
https://eur-lex.europa.eu/collection/n-law/jure.html
http://www.synigoroskatanaloti.gr/docs/law/gr/YA-5338-N-2251.pdf
https://www.ministryofjustice.gr/wp-content/uploads/2019/10/%CE%91%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82.pdf
https://www.ministryofjustice.gr/wp-content/uploads/2019/10/%CE%91%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82.pdf
https://www.ministryofjustice.gr/wp-content/uploads/2019/10/%CE%91%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82.pdf
https://www.dpa.gr/sites/default/files/2019-09/%CE%9D3471_06.PDF
http://www.synigoroskatanaloti.gr/docs/law/gr/PD131-2003.pdf
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• ΚΥΑ 70330οικ/30,6,2015 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών: 
http://www.mindev.gov.gr/wp-
content/uploads/2019/05/%CE%9A%CE%95%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F-
%CE%93%CE%99%CE%91-
%CE%95%CE%9D%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%9A%
CE%97-%CE%95%CE%A0%CE%9B%CE%A5%CE%A3%CE%97_-29_5_2019.pdf  

• Ελληνική Νομολογία: http://www.synigoroskatanaloti.gr/stk_nomologia.html  

 

6.4 Διάφορα χρήσιμα και ενδιαφέροντα 

• Πρακτικές πληροφορίες για τις εγγυήσεις και τις επιστροφές αγαθών: 
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-
returns/index_el.htm  

• Πρακτικές πληροφορίες για τις καταχρηστικές ρήτρες συμβάσεων: 
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/unfair-treatment/unfair-contract-
terms/index_el.htm  

• Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών: http://www.mindev.gov.gr/wp-
content/uploads/2020/08/MHTRWO-ENWSEWN-KATANALWTWN-26.08.2020.pdf  

• Μητρώο Ε.Ε.Δ.: http://www.mindev.gov.gr/wp-
content/uploads/2019/07/%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%A9%CE%9F-
%CE%95%CE%95%CE%94_09.07.2019.pdf  

• Φυλλάδιο Η.Ε.Δ.: http://www.synigoroskatanaloti.gr/docs/info/ODR-leaflet.pdf  
• Πλατφόρμα Η.Ε.Δ.: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL  
• Εθνικά σημεία επαφής Η.Ε.Δ.: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.odrList  
• Ευρωπαϊκά και Διεθνή Καταναλωτικά Δίκτυα: http://www.mindev.gov.gr/wp-

content/uploads/2020/10/UPDATE_WEBSITE_NETWORKS.pdf  
• Μητρώο οντοτήτων κανονισμού 2017/2394: http://www.mindev.gov.gr/wp-

content/uploads/2020/05/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%9F%
CE%A3-%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%9F%CE%A3-
%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%A9%CE%9D_%CE%B5
%CE%BE%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-
%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%C
E%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-
%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-
_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%B1%CF%81%CE%B8%C%81
%CE%BF-27-%CE%BA%CE%B1%CE%BD-2394_2017-%CE%A5%CE%91-
%CE%A6%CE%95%CE%9A-1285%CE%92_2020_FINAL_.pdf   

http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2019/05/%CE%9A%CE%95%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%95%CE%9D%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%95%CE%A0%CE%9B%CE%A5%CE%A3%CE%97_-29_5_2019.pdf
http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2019/05/%CE%9A%CE%95%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%95%CE%9D%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%95%CE%A0%CE%9B%CE%A5%CE%A3%CE%97_-29_5_2019.pdf
http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2019/05/%CE%9A%CE%95%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%95%CE%9D%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%95%CE%A0%CE%9B%CE%A5%CE%A3%CE%97_-29_5_2019.pdf
http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2019/05/%CE%9A%CE%95%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%95%CE%9D%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%95%CE%A0%CE%9B%CE%A5%CE%A3%CE%97_-29_5_2019.pdf
http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2019/05/%CE%9A%CE%95%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%95%CE%9D%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%95%CE%A0%CE%9B%CE%A5%CE%A3%CE%97_-29_5_2019.pdf
http://www.synigoroskatanaloti.gr/stk_nomologia.html
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_el.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_el.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/unfair-treatment/unfair-contract-terms/index_el.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/unfair-treatment/unfair-contract-terms/index_el.htm
http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2020/08/MHTRWO-ENWSEWN-KATANALWTWN-26.08.2020.pdf
http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2020/08/MHTRWO-ENWSEWN-KATANALWTWN-26.08.2020.pdf
http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2019/07/%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%A9%CE%9F-%CE%95%CE%95%CE%94_09.07.2019.pdf
http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2019/07/%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%A9%CE%9F-%CE%95%CE%95%CE%94_09.07.2019.pdf
http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2019/07/%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%A9%CE%9F-%CE%95%CE%95%CE%94_09.07.2019.pdf
http://www.synigoroskatanaloti.gr/docs/info/ODR-leaflet.pdf
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.odrList
http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2020/10/UPDATE_WEBSITE_NETWORKS.pdf
http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2020/10/UPDATE_WEBSITE_NETWORKS.pdf
http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%9F%CE%A3-%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%A9%CE%9D_%CE%B5%CE%BE%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%B1%CF%81%CE%B8%25C%81%CE%BF-27-%CE%BA%CE%B1%CE%BD-2394_2017-%CE%A5%CE%91-%CE%A6%CE%95%CE%9A-1285%CE%92_2020_FINAL_.pdf
http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%9F%CE%A3-%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%A9%CE%9D_%CE%B5%CE%BE%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%B1%CF%81%CE%B8%25C%81%CE%BF-27-%CE%BA%CE%B1%CE%BD-2394_2017-%CE%A5%CE%91-%CE%A6%CE%95%CE%9A-1285%CE%92_2020_FINAL_.pdf
http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%9F%CE%A3-%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%A9%CE%9D_%CE%B5%CE%BE%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%B1%CF%81%CE%B8%25C%81%CE%BF-27-%CE%BA%CE%B1%CE%BD-2394_2017-%CE%A5%CE%91-%CE%A6%CE%95%CE%9A-1285%CE%92_2020_FINAL_.pdf
http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%9F%CE%A3-%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%A9%CE%9D_%CE%B5%CE%BE%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%B1%CF%81%CE%B8%25C%81%CE%BF-27-%CE%BA%CE%B1%CE%BD-2394_2017-%CE%A5%CE%91-%CE%A6%CE%95%CE%9A-1285%CE%92_2020_FINAL_.pdf
http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%9F%CE%A3-%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%A9%CE%9D_%CE%B5%CE%BE%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%B1%CF%81%CE%B8%25C%81%CE%BF-27-%CE%BA%CE%B1%CE%BD-2394_2017-%CE%A5%CE%91-%CE%A6%CE%95%CE%9A-1285%CE%92_2020_FINAL_.pdf
http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%9F%CE%A3-%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%A9%CE%9D_%CE%B5%CE%BE%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%B1%CF%81%CE%B8%25C%81%CE%BF-27-%CE%BA%CE%B1%CE%BD-2394_2017-%CE%A5%CE%91-%CE%A6%CE%95%CE%9A-1285%CE%92_2020_FINAL_.pdf
http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%9F%CE%A3-%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%A9%CE%9D_%CE%B5%CE%BE%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%B1%CF%81%CE%B8%25C%81%CE%BF-27-%CE%BA%CE%B1%CE%BD-2394_2017-%CE%A5%CE%91-%CE%A6%CE%95%CE%9A-1285%CE%92_2020_FINAL_.pdf
http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%9F%CE%A3-%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%A9%CE%9D_%CE%B5%CE%BE%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%B1%CF%81%CE%B8%25C%81%CE%BF-27-%CE%BA%CE%B1%CE%BD-2394_2017-%CE%A5%CE%91-%CE%A6%CE%95%CE%9A-1285%CE%92_2020_FINAL_.pdf
http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%9F%CE%A3-%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%A9%CE%9D_%CE%B5%CE%BE%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%B1%CF%81%CE%B8%25C%81%CE%BF-27-%CE%BA%CE%B1%CE%BD-2394_2017-%CE%A5%CE%91-%CE%A6%CE%95%CE%9A-1285%CE%92_2020_FINAL_.pdf
http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%9F%CE%A3-%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%A9%CE%9D_%CE%B5%CE%BE%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%B1%CF%81%CE%B8%25C%81%CE%BF-27-%CE%BA%CE%B1%CE%BD-2394_2017-%CE%A5%CE%91-%CE%A6%CE%95%CE%9A-1285%CE%92_2020_FINAL_.pdf
http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%9F%CE%A3-%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%A9%CE%9D_%CE%B5%CE%BE%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%B1%CF%81%CE%B8%25C%81%CE%BF-27-%CE%BA%CE%B1%CE%BD-2394_2017-%CE%A5%CE%91-%CE%A6%CE%95%CE%9A-1285%CE%92_2020_FINAL_.pdf
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• Η πύλη για τα επικίνδυνα προϊόντα της Ε.Ε.: https://ec.europa.eu/safety-gate-
alerts/screen/webReport  

• Πίνακας επιδόσεων καταναλωτικών αγορών 2018: https://op.europa.eu/el/publication-
detail/-/publication/b84d0874-d66f-11e8-9424-01aa75ed71a1  

• Πίνακας ελέγχου για τις καταναλωτικές συνθήκες: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consumer-conditions-scoreboard-2019_el.pdf  

• Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή πύλη για τις μικροδιαφορές: https://e-
justice.europa.eu/content_small_claims-42-el.do  

• Φυλλάδιο Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου: 
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-05/qd-05-17-118-en-
n.pdf   

• Προστασία Καταναλωτή: 
http://www.mindev.gov.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83
%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-
%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%B7/  

• Προστασία Καταναλωτή – Συχνές ερωτήσεις: 
http://www.mindev.gov.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83
%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-
%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%B7/#
1561712745868-82fd743c-aa2f  

 

ΤΕΛΟΣ 

https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport
https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/b84d0874-d66f-11e8-9424-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/b84d0874-d66f-11e8-9424-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consumer-conditions-scoreboard-2019_el.pdf
https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-42-el.do
https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-42-el.do
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-05/qd-05-17-118-en-n.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-05/qd-05-17-118-en-n.pdf
http://www.mindev.gov.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%B7/
http://www.mindev.gov.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%B7/
http://www.mindev.gov.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%B7/
http://www.mindev.gov.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%B7/#1561712745868-82fd743c-aa2f
http://www.mindev.gov.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%B7/#1561712745868-82fd743c-aa2f
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