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Το υλικό αυτό δημιουργήθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Consumer PRO, το οποίο 
και αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δια την ενημέρωση των καταναλωτών για τα 
νομικά δικαιώματα τους. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν περιορίζεται του 
περιεχομένου που αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων. Η Επιτροπή δεν μπορεί να 
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπερικλείονται εντός του 
περιεχομένου του κειμένου αυτού. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Αγαπητέ αναγνώστη,   

Το θεωρητικό αυτό πλαίσιο καταρτίστηκε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Consumer 
Pro, μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ως βασικό του στόχο ενέχει την ενίσχυση 
των κρατικών οργανισμών, συνδέσμων και άλλων αρμόδιων φορέων που ασχολούνται με τα 
δικαιώματα του καταναλωτή, ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ορθολογική εφαρμογή του 
νομοθετικού πλαισίου και να ενημερώσουν τους καταναλωτές για τα νομικά δικαιώματα τους. 

Επί του σημείου αυτού θα πρέπει να τονιστεί ότι το περιεχόμενου του κειμένου αυτού ετοιμάστηκε 
και καταρτίστηκε από μια ομάδα νομικών εμπειρογνωμόνων της BEUC δια σκοπούς ενημέρωσης 
σας για τα γενικά δικαιώματα σας ως καταναλωτές, καθώς και τις πρακτικές που μπορείτε να 
ακολουθήσετε σε περίπτωση καταπάτησης αυτών. 

Βασικό μέλημα της σύνταξης του θεωρητικού αυτού πλαισίου είναι πέραν της ενημέρωσης των 
καταναλωτών για τα γενικά δικαιώματα τους ως αυτά απορρέουν από το ευρωπαϊκό και εθνικό 
νομοθετικό πλαίσιο, και η εδραίωση και/η ενίσχυση του ρόλου των αρμόδιων εποπτικών αρχών, 
οργανισμών και συνδέσμων καταναλωτών ώστε να επιλαμβάνονται και διαχειρίζονται περιπτώσεις 
κατάφορης παραβίασης των δικαιωμάτων αυτών. Συνοπτικά επομένως, μέσα από την εκπαίδευση 
σας αυτή θα μπορείτε,    

- Να λάβετε επαρκής πληροφορίες για το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει σε ενωσιακό και 
εθνικό επίπεδο σχετικά με τα δικαιώματα σας, 

- Θα μπορείτε με την σειρά σας και με τις γνώσεις που θα αποκτήσετε κατά την διάρκεια των 
σεμιναρίων μας να βοηθήσετε και άλλους καταναλωτές να ενημερωθούν για τα δικαιώματα 
τους, και,  

- Να συμβάλλεται στην ενίσχυση του ρόλου των αρμόδιων φορέων δια την διασφάλιση των 
δικαιωμάτων σας.  

Αυτό το θεωρητικό πλαίσιο αποτελεί μέρος μιας σειράς εκπαιδευτικών πόρων. Υπάρχουν 
συμπληρωματικά θεωρητικά έγγραφα σχετικά με τα ψηφιακά δικαιώματα και την αειφόρα 
ανάπτυξη. 
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Σχετικά με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Consumer PRO 

 Το Consumer PRO αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 
προγράμματος για τα δικαιώματα του καταναλωτή και εφαρμόζεται από την BEUC – τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό για τα δικαιώματα του καταναλωτή. Στόχος του είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων και 
δεξιοτήτων των ευρωπαϊκών οργανώσεων καταναλωτών και άλλων παραγόντων στην πολιτική 
καταναλωτών μέσω της εκπαιδευτικής κατάρτισης αυτών. Το πρόγραμμα καλύπτει και αφορά όλα 
τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ισλανδίας και Νορβηγίας.  

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στο Info@consumer-pro.eu.   

  

mailto:Info@consumer-pro.eu
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1.  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

Κατά την θέσπιση του όρου «ενιαία αγορά», κρίθηκε απαραίτητο ως εφαρμοστεί μια ισχυρή 
πολιτική προστασίας των καταναλωτών ώστε να παραχωρηθούν στα 500 εκατομμύρια καταναλωτές 
της αγοράς της ΕΕ βασικά δικαιώματα.  

Η προστασία των καταναλωτών αναγνωρίζεται στο κείμενο της Συνθήκης Λειτουργίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Σύμφωνα με το άρθρο 169 της Συνθήκης αυτής, “[…]προκειμένου να 
προωθήσει τα συμφέροντα των καταναλωτών και να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας του 
καταναλωτή, η Ένωση συμβάλλει στην προστασία της υγείας, της ασφάλειας και των οικονομικών 
συμφερόντων των καταναλωτών, καθώς και στην προώθηση του δικαιώματός τους για ενημέρωση, 
εκπαίδευση και οργάνωσή τους για την υπεράσπιση των συμφερόντων τους.”. 

Αυτές οι πολιτικές υλοποιήθηκαν συγκεκριμένα λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις της αγοράς. Οι 
καταναλωτές προστατεύονται πλέον από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, αθέμιτους όρους 
σύμβασης και πρέπει να τους παρέχονται σαφείς και κατανοητές πληροφορίες πριν από τη σύναψη 
των συμβάσεων τους κ.λπ. 

Ωστόσο, παρόλο που τα δικαιώματα των καταναλωτών είναι σαφή και απλά, συχνά είναι δύσκολο 
να γίνουν αντιληπτά τόσο στους καταναλωτές όσο και για τους εμπόρους.  

 

2. ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

2.1. Προ-συμβατική ενημέρωση  

Προτού ο καταναλωτής δεσμευτεί από την σύμβασης θα πρέπει να του παρασχεθούν επαρκής 
πληροφορίες οι οποίες θα τον υποβοηθήσουν στο να κάνει ορθή επιλογή. 

Η προ-συμβατική ενημέρωση θα πρέπει να παρέχεται στον καταναλωτή με σαφή, ευανάγνωστο και 
κατανοητό τρόπο. Το σύνολο των προ-συμβατικών πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στους 
καταναλωτές καθορίζονται στην οδηγία 2011/83 / ΕΕ, που ονομάζεται “Οδηγία για τα δικαιώματα 
του καταναλωτή”1  και ποικίλει ανάλογα με τον τύπο της συναλλαγής που συντελείται: 

• Το άρθρο 5 παρέχει τη λίστα των προ-συμβατικών πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται 
για αγορές εντός καταστήματος. 

• Το άρθρο 6 απαριθμεί τις απαιτήσεις πληροφόρησης για τις συμβάσεις εξ αποστάσεως και 
τις συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος(δηλ. Ηλεκτρονικές αγορές, την ύπαρξη του 
δικαιώματος υπαναχώρησης) 

•  Το άρθρο 7 αναφέρεται στις τυπικές απαιτήσεις για συμβάσεις εκτός εμπορικού 
καταστήματος 
 

 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32005L0029  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32005L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32005L0029
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• Το άρθρο 8 παρέχει έναν κατάλογο τυπικών απαιτήσεων για εξ αποστάσεως συμβάσεις. 
• Συμβάσεις που αφορούν παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, υγειονομικής περίθαλψης, τυχερά 

παιχνίδια, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, απόκτηση ή μεταβίβαση δικαιωμάτων επί 
ακίνητης ιδιοκτησίας κτλ, δεν καλύπτονται από το παρόν νομοθετικό πλαίσιο. Ο πλήρης 
κατάλογος των εξαιρέσεων βρίσκεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 της οδηγίας για τα 
δικαιώματα των καταναλωτών. 

• Σε ορισμένες συμβάσεις, απαιτείται η παροχή προ-συμβατικής ενημέρωσης σε σχέση και  
κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας για την καταναλωτική πίστη. 2.  

• Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 της οδηγίας, τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν την παρούσα οδηγία ή να μη διατηρήσουν ή να 
εισαγάγουν αντίστοιχες εθνικές διατάξεις για τις εκτός εμπορικού καταστήματος 
συναπτόμενες συμβάσεις για τις οποίες ο καταναλωτής καταβάλλει ποσό που δεν 
υπερβαίνει τα 50 ευρώ. Τα κράτη μέλη δύνανται να ορίσουν μικρότερο ποσό στην εθνική 
τους νομοθεσία. 
 

Σύμφωνα με την οδηγία για τα δικαιώματα του καταναλωτή, τα κράτη μέλη μπορούν να εισάγουν 
επιπρόσθετες απαιτήσεις πληροφόρησης των καταναλωτών. Για να δείτε ποια κράτη μέλη 
αποφάσισαν να θέσουν επιπρόσθετες απαιτήσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης των 
καταναλωτών σε προ-συμβατικό στάδιο, ανατρέξτε στη Τελική έκθεση3 και table4. Η οδηγία 
επιτρέπει στα κράτη μέλη να το πράξουν αυτό μόνο για συμβάσεις, οι οποίες δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο των εξ’ αποστάσεως συμβάσεων και συμβάσεων εκτός εμπορικού καταστήματος. 

 

Εάν θέλετε να ελέγξετε τον τρόπο με τον οποίο όλες οι χώρες της ΕΕ έχουν μεταφέρει την οδηγία 
για τα δικαιώματα των καταναλωτών στην εθνική έννομη τους τάξη, μπορείτε να συμβουλευτείτε 
τη βάση δεδομένων Consumer Law database5.  

 

2.2. Δικαίωμα υπαναχώρησης  

Το δικαίωμα υπαναχώρησης αποτελεί ισχυρό εργαλείο το οποίο προσφέρει το ευρωπαϊκό δίκαιο 
στον καταναλωτή. Εκτός εάν ισχύουν οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 16, ο καταναλωτής 
διαθέτει προθεσμία 14 ημερών για να υπαναχωρήσει από την εξ αποστάσεως σύμβαση ή τη 
σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος χωρίς να αναφέρει τους λόγους και χωρίς καμία 

 
2 Οδηγία 2008/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23 Απριλίου 2008 για τις συμβάσεις 
καταναλωτικής πίστης  και την κατάργηση της οδηγίας 87/102/EEC 
3 http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44637 
4 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/overview_regulatory_choices.pdf 
5 https://e-justice.europa.eu/content_consumer_law_database-591-en.do 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/overview_regulatory_choices.pdf
https://e-justice.europa.eu/content_consumer_law_database-591-en.do
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επιβάρυνση πέρα από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 13 παράγραφος 2 και στο άρθρο 14 της 
οδηγίας. 

Ως ορίζεται στο άρθρο 9 της οδηγίας 2011/83/ΕΕ για τα δικαιώματα του καταναλωτή, οι 
καταναλωτές ενέχουν το δικαίωμα υπαναχώρησης μόνο σε περιπτώσεις συμβάσεων εξ’ 
αποστάσεως και συμβάσεις που συντελούνται εκτός εμπορικού καταστήματος. 

• Το άρθρο 11 περιγράφει 
την διαδικασία άσκησης 
του δικαιώματος 
υπαναχώρησης. 

• Το άρθρο 12 αναφέρεται 
στα αποτελέσματα 
άσκησης του δικαιώματος αυτού. 

• Το άρθρο 13 και 14 ορίζει τις υποχρεώσεις τόσο του εμπόρου όσο και του καταναλωτή εκεί 
και όπου ασκείται το δικαίωμα υπαναχώρησης. 

• Το άρθρο 15 επεξηγεί τις συνέπειες της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης σε 
συνδεδεμένες συμβάσεις. 

• Το άρθρο 10 με την σειρά του αναφέρεται στην περίπτωση παράλειψης του εμπόρου ως 
ενημερώσει τον καταναλωτή σχετικά με το δικαίωμα του ως υπαναχωρήσει από την 
σύμβαση όπου: εάν ο έμπορος δεν έχει παράσχει στον καταναλωτή τις πληροφορίες σχετικά 
με το δικαίωμα υπαναχώρησης όπως απαιτείται από το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο η), 
η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 12 μήνες μετά το τέλος της αρχικής προθεσμίας 
υπαναχώρησης, όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 2 και εάν ο 
έμπορος έχει παράσχει στον καταναλωτή τις πληροφορίες που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου εντός 12 μηνών από την ημέρα που ορίζεται στο άρθρο 
9 παράγραφος 2, η περίοδος υπαναχώρησης λήγει 14 ημέρες από την ημέρα που ο 
καταναλωτής λαμβάνει τις εν λόγω πληροφορίες. 

Παρόλα αυτά, το δικαίωμα υπαναχώρησης σε συμβάσεις εξ’ αποστάσεως και συμβάσεις εκτός 
εμπορικού καταστήματος δεν εφαρμόζεται όταν η περίπτωση εμπίπτει στις 13 εξαιρέσεις οι οποίες 
καθορίζονται από το άρθρο 16 της οδηγίας. Χαρακτηριστικό δε παράδειγμα αποτελεί:  

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

• 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 δικαίωμά του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον 
έμπορο, 

• 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, 

• συμβάσεις συναφθείσες σε δημόσιο πλειστηριασμό, κτλ 

Το δικαίωμα υπαναχώρησης αποτελεί σημαντικό εργαλείο 
στα χέρια του καταναλωτή, αφού του δίνει την δυνατότητα 
υπαναχώρησης από την σύμβαση εντός 14 ημερών χωρίς να 
προβάλει οποιαδήποτε αιτιολογία. 
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Η πλήρης λίστα των εξαιρέσεων καθορίζεται στο  Άρθρο 16 της Οδηγίας για τα δικαιώματα του 
καταναλωτή. 

Για πιο πρακτικά παραδείγματα ρίξτε μια ματιά στις ερμηνευτικές οδηγίες της Οδηγίας για τα 
δικαιώματα των καταναλωτών6 που είναι διαθέσιμα εδώ.  

 

2.3. Δικαιώματα καταναλωτή και εγγυήσεις 

Η οδηγία για τις πωλήσεις αγαθών και τις εγγυήσεις7 αποτελεί εξίσου ένα σημαντικό εργαλείο 
προστασίας για τους καταναλωτές της ΕΕ καθώς δημιουργεί νομική εγγύηση συμμόρφωσης δύο 
ετών. Κριτήρια για να καθοριστεί εάν ένα προϊόν συμμορφώνεται ή όχι ορίζονται στο άρθρο 2 
παράγραφος 2 της οδηγίας. 

Ωστόσο, οι διατάξεις της οδηγίας  δεν είναι πλήρως εναρμονισμένοι 
σε ολόκληρη την ΕΕ. Πράγματι, η οδηγία της ΕΕ για τις πωλήσεις και 
τις εγγυήσεις καταναλωτικών αγαθών, αποτελεί οδηγία «ελάχιστης 
εναρμόνισης»8 παρέχοντας στον καταναλωτή ένα ελάχιστο επίπεδο 
προστασίας κατά τις αγορές που πραγματοποιεί. Σύμφωνα με το 
Άρθρο 8α της οδηγίας, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ή να 
διατηρούν εν ισχύ αυστηρότερες διατάξεις, σύμφωνες προς τη 
συνθήκη, προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα υψηλότερο επίπεδο 
προστασίας του καταναλωτή. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη έχουν 

ενσωματώσει την οδηγία διαφορετικά.  

Η ιστοσελίδα της ΕΕ παρέχει μια γρήγορη και πλήρη επισκόπηση της κατάστασης9 που επικρατεί σε 
κάθε κράτος σχετικά με την περίοδο ισχύς της νομικής εγγύησης. Επιπλέον, παρουσιάζει την εθνική 
εφαρμογή και ενσωμάτωση της οδηγίας και

10 ως ακολουθείται από το κάθε κράτος.  

Με λίγα λόγια, η οδηγία καθόρισε τα ακόλουθα δικαιώματα των καταναλωτών: 

• Όλα τα καταναλωτικά αγαθά καλύπτονται από νομική εγγύηση δύο ετών, ως ορίζεται στο 
άρθρο 5 της οδηγίας. 

• Ο πωλητής ευθύνεται έναντι του καταναλωτή για κάθε έλλειψη συμμόρφωσης που υπάρχει 
κατά την παράδοση του αγαθού. Όταν υπάρχει έλλειψη συμμόρφωσης, ο καταναλωτής έχει 
δικαίωμα είτε σε δωρεάν αποκατάσταση της συμμόρφωσης του αγαθού με επισκευή ή 
αντικατάσταση, σύμφωνα με την παράγραφο 3, είτε σε προσήκουσα μείωση του τιμήματος, 

 
6 Νομικό έγγραφο σχετικά με την οδηγία 2011/83 / ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα 
δικαιώματα των καταναλωτών, για την τροποποίηση της οδηγίας 93/13 / ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577 / ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2014), μέρος 6. 
7 Οδηγία 1999/44/EC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Συμβουλίου της 25 Μαΐου 1999 σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων 
καταναλωτικών αγαθών 
8 Η οδηγία για την ελάχιστη εναρμόνιση παρέχει την κοινή βάση ελάχιστων δικαιωμάτων, ενώ επιτρέπει στα κράτη μέλη να προβλέπουν ευνοϊκότερες 
ρυθμίσεις για τους καταναλωτές. 
9 https://ec.europa.eu/info/article-8a-consumer-sales-and-guarantees-directive_en 
10 https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/consumer-contracts-guarantees/consumer-guarantees/index_en.htm 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&from=FR#d1e989-64-1
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/crd_guidance_en.pdf
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είτε σε υπαναχώρηση από τη σύμβαση όσον αφορά το αγαθό αυτό, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 5 και 6. 

• Ο καταναλωτής έχει, κατ' αρχάς, δικαίωμα να απαιτήσει από τον πωλητή την δωρεάν 
επισκευή ή αντικατάσταση του αγαθού, εκτός εάν μια τέτοια πράξη είναι αδύνατη ή 
δυσανάλογη, ως αυτό ορίζεται στο άρθρο 3 της οδηγίας. 

• Η Οδηγία προβλέπει ότι εάν εμφανιστεί κάποιο ελάττωμα κατά τους πρώτους 6 μήνες της 
αγοράς του αγαθού, ο πωλητής είναι αυτόματα υπεύθυνος. Ωστόσο, εάν το ελάττωμα 
εμφανίζεται μετά τους πρώτους 6 μήνες, το βάρος απόδειξης μετατίθεται στους ώμου του 
καταναλωτή να αποδείξει ότι πρόκειται για κατασκευαστικό ελάττωμα. Ορισμένα κράτη 
μέλη αποφάσισαν να παρατείνουν την ευθύνη του πωλητή στα δύο χρόνια - βλ. Επισκόπηση 
από τα κράτη μέλη εδώ11. 

• Στο άρθρο 7 ορίζεται ότι οι συμβατικοί όροι ή συμφωνίες, οι οποίες συνάπτονται με τον 
πωλητή πριν από την ενημέρωσή του για την έλλειψη συμμόρφωσης και οι οποίες, αμέσως 
ή εμμέσως, καταργούν ή περιορίζουν τα δικαιώματα που απορρέουν από την παρούσα 
οδηγία, δεν δεσμεύουν τον καταναλωτή, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να ορίζουν ότι, σε περίπτωση μεταχειρισμένων αγαθών, ο πωλητής και ο 
καταναλωτής μπορούν να συμφωνούν συμβατικούς όρους ή συμφωνίες που προβλέπουν 
μικρότερη χρονική περίοδο όσον αφορά την ευθύνη του πωλητή από εκείνην που 
προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1. Η περίοδος αυτή δεν μπορεί να είναι κατώτερη 
του ενός έτους. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ 
Από τις 1 Ιανουαρίου 2022, η Οδηγία για τι πωλήσεις και εγγυήσεις αγαθών θα καταργηθεί και θα 
αντικατασταθεί από την Οδηγία (ΕΕ) 2019/771 της 20ης Μαΐου 2019 σχετικά με ορισμένες πτυχές που 
αφορούν τις συμβάσεις πώλησης αγαθών. Τα νόμιμα δικαιώματα εγγύησης θα ισχύουν επίσης για 
ψηφιακό περιεχόμενο και υπηρεσίες με την ολοκαίνουργια οδηγία ψηφιακού περιεχομένου Οδηγία για 
το ψηφιακό περιεχόμενο 12. 

 

2.4. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές   

Μια εμπορική πρακτική είναι άδικη, σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, όταν εμποδίζει τον καταναλωτή 
να λάβει πλήρως ενημερωμένη και ελεύθερη οικονομική απόφαση. Απαγορεύονται οι αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές σε ολόκληρη την ΕΕ. 

Δεδομένου ότι η οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές («UCPD») είναι μια οδηγία μέγιστης 
εναρμόνισης, (για το λόγο αυτό, στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και της ακίνητης 
περιουσίας η παρούσα οδηγία ισχύει υπό την επιφύλαξη του δικαιώματος των κρατών μελών να 
υπερβαίνουν τα όρια των διατάξεων της παρούσας οδηγίας προκειμένου να προστατεύσουν τα 

 
11 https://ec.europa.eu/info/article-8a-consumer-sales-and-guarantees-directive_en 
12 Directive (EU) 2019/770 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 on certain aspects concerning contracts for the supply of 
digital content and digital service 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.136.01.0028.01.ENG&toc=OJ:L:2019:136:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0770
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οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών), κάθε κράτος μέλος έχει τα ίδια πρότυπα προστασίας 
των καταναλωτών από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι κανόνες 
πρέπει να είναι οι ίδιοι σε ολόκληρη την ΕΕ. 

• Η οδηγία απαγορεύει τις παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές. Οι τελευταίες αποτελούνται 
από παραπλανητικές ενέργειες (άρθρο 6) και παραπλανητικές παραλείψεις (άρθρο 7). 

• Η οδηγία απαγορεύει επίσης τις λεγόμενες επιθετικές εμπορικές πρακτικές. Τέτοιες 
επιθετικές πρακτικές ορίζονται στο άρθρο 8 και στο άρθρο 9 της οδηγίας για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές. 

• Υπάρχουν 31 εμπορικές πρακτικές που κρίνονται ως αθέμιτες και οι οποίες ενδέχεται να 
επηρεάσουν αρνητικά την ελεύθερη και πλήρως ενημερωμένη οικονομική απόφαση του 
καταναλωτή - Παράρτημα 1 της Οδηγίας. Οι πρώτες 23 πρακτικές αφορούν παραπλανητικές 
εμπορικές συμπεριφορές του εμπόρου ενώ οι τελευταίες 8 φορούν επιθετικές πρακτικές.  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
Η οδηγία τροποποιήθηκε από την  Οδηγία(EΕ) 2019/2161 της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την 
καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των ενωσιακών κανόνων προστασίας των καταναλωτών, μέρος 
της «νέας συμφωνίας για τους καταναλωτές» ή της λεγόμενης «οδηγίας Omnibus». 

 

2.5. Καταχρηστικοί όροι σε καταναλωτικές συμβάσεις   

Η Οδηγία για τις καταχρηστικές ρήτρες σε καταναλωτικές συμβάσεις ("UCTD")13 προστατεύει τους 
καταναλωτές από τους αθέμιτους τυποποιημένους όρους που προκύπτουν στις συμβάσεις μεταξύ 
καταναλωτή και εμπόρου προκαλώντας έτσι σημαντική ανισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων και 
των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών και κυρίως εις βάρος των καταναλωτών - (άρθρο 3 
της Οδηγίας). 

• Το παράρτημα της Οδηγίας περιέχει ενδεικτική και μη εξαντλητική λίστα ρητρών που θα 
μπορούσαν να θεωρηθούν άδικες. 

• Στην περίπτωση συμβάσεων των οποίων όλες ή μερικές ρήτρες που προτείνονται στον 
καταναλωτή έχουν συνταχθεί εγγράφως, οι ρήτρες αυτές πρέπει να συντάσσονται πάντοτε 
με σαφή και κατανοητό τρόπο. Σε περίπτωση αμφιβολίας για την έννοια μιας ρήτρας, 
επικρατεί η ευνοϊκότερη για τον καταναλωτή ερμηνεία. Αυτός ο ερμηνευτικός κανόνας δεν 
εφαρμόζεται στα πλαίσια των διαδικασιών που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2. 

• Τα κράτη μέλη θεσπίζουν διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες οι καταχρηστικές ρήτρες 
σύμβασης μεταξύ επαγγελματία και καταναλωτή, τηρουμένων των σχετικών όρων της 
εθνικής νομοθεσίας, δεν δεσμεύουν τους καταναλωτές, ενώ η σύμβαση εξακολουθεί να 
δεσμεύει τους συμβαλλόμενους, εάν μπορεί να υπάρξει και χωρίς τις καταχρηστικές 
ρήτρες.(Άρθρο 6) 

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ή διατηρούν, στον τομέα που διέπεται από την παρούσα 
οδηγία, αυστηρότερες διατάξεις σύμφωνες προς τη συνθήκη, για να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη 

 
13 Οδηγία 93/13/EEC της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες σε καταναλωτικές συμβάσεις 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/2161/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31993L0013


11 

 

προστασία του καταναλωτή (άρθρο 8). Θα μπορούσε να είναι η εισαγωγή μιας λεγόμενης «μαύρης 
λίστας» καταχρηστικών συμβατικών όρων (δηλαδή στη Γαλλία) ή η επέκταση της εφαρμογής σε 
συμβάσεις που έχουν διαπραγματευτεί μεταξύ του καταναλωτή και του εμπόρου. 

Για μια γρήγορη και ολοκληρωμένη επισκόπηση της εθνικής μεταφοράς καθενός από τα κράτη μέλη 
κάντε κλικ εδώ.  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
Η οδηγία έχει τροποποιηθεί από την Οδηγία(EΕ) 2019/2161 της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την 
καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των ενωσιακών κανόνων προστασίας των καταναλωτών, μέρος 
της «νέας συμφωνίας για τους καταναλωτές» ή της λεγόμενης «οδηγίας Omnibus». 

 

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

3.1. Προ-συμβατική ενημέρωση 

Οι προ-συμβατικές πληροφορίες είναι ένα από τα πιο αναγνωρισμένα δικαιώματα των 
καταναλωτών. Προτού ο καταναλωτής  δεσμευτεί από μια σύμβαση με έναν έμπορο, θα πρέπει να 
λάβει ορισμένες πληροφορίες ώστε να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα αγοράς του αγαθού,  όπως 
τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών ή των υπηρεσιών, η ταυτότητα του εμπόρου, η συνολική τιμή 
των εμπορευμάτων κ.λπ. 

Αυτές οι προ-συμβατικές απαιτήσεις πληροφοριών ορίζονται στην οδηγία για τα δικαιώματα των 
καταναλωτών14.Ωστόσο, πολλές έρευνες, μελέτες και αποφάσεις εθνικών και ευρωπαϊκών 
δικαστηρίων επισημαίνουν ότι πολλοί επαγγελματίες δεν σέβονται τις υποχρεώσεις τους για 
παροχή προ-συμβατικών πληροφοριών στους καταναλωτές15.  

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Η νέα οδηγία για την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των ενωσιακών κανόνων προστασίας των 
καταναλωτών (η λεγόμενη οδηγία «Omnibus»)16 επιφέρει πρόσθετες υποχρεώσεις προ-συμβατικής 
ενημέρωσης για εμπόρους αλλά και για διαδικτυακές πλατφόρμες. Για παράδειγμα, οι έμποροι που 
χρησιμοποιούν την διαδικτυακή πλατφόρμα θα πρέπει τώρα να ενημερώνουν τους καταναλωτές 
με σαφή και περιεκτικό τρόπο σχετικά με οποιαδήποτε εξατομίκευση τιμών που βασίζεται στην 

 
14 Οδηγία 2011/83/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τις  25ης Οκτωβρίου 2011 για τα δικαιώματα του καταναλωτή, για την 
τροποποίηση της Οδηγίας 93/13/EE και της Οδηγίας 1999/44/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και καταργεί την Οδηγία  85/577/EEC 
και την Οδηγία  97/7/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.   
15Το 2015, μιας μεγάλης κλίμακας ελέγχου που συντονίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή («SWEEP») τόνισε ότι σε 743 ελεγχόμενους ιστότοπους, 
επιβεβαιώθηκαν παρατυπίες σε 436 περιπτώσεις (63%). [https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-
protection/sweeps_en] 
16 Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της οδηγίας 93/13 / ΕΟΚ 
του Συμβουλίου και των οδηγιών 98/6/ ΕΚ, 2005/29 / ΕΚ και 2011/83 / ΕΕ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο όσον αφορά την καλύτερη 
επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των ενωσιακών κανόνων προστασίας των καταναλωτών 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=CELEX:31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/2161/oj
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αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. Οι διαδικτυακές πλατφόρμες θα είναι επίσης 
υποχρεωμένες να παρέχουν τις κύριες παραμέτρους σχετικά με την κατάταξη των 
αποτελεσμάτων που εμφανίζονται στους καταναλωτές και την κατανομή των ευθυνών μεταξύ του 
πωλητή και της πλατφόρμας εάν κάτι πάει στραβά. 

 

3.2. Δικαίωμα υπαναχώρησης 

Αυτό το δικαίωμα επιτρέπει στον καταναλωτή να ελέγχει τις αγορές στις οποίες προβαίνει εξ’ 
αποστάσεως δίνοντας του την δυνατότητα υπαναχώρησης από την σύμβαση εντός 14 ημερών από 
την ημερομηνία παραλαβής του αγαθού.  Το δικαίωμα αυτό αποτελεί ίσως ένα εκ των πιο ισχυρών 
δικαιωμάτων που απολαμβάνει ο ευρωπαίος καταναλωτής17 και 95 % των ευρωπαίων αγοραστών 
το κατατάσσουν στα βασικά καταναλωτικά δικαιώματα18.  

Το δικαίωμα υπαναχώρησης καθορίστηκε από την Οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών 19 
για την εξισορρόπηση της κατάστασης των καταναλωτών που αγοράζουν διαδικτυακά, καθώς οι 
τελευταίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν την ποιότητα και τα επακριβή χαρακτηριστικά των 
αγαθών όπως θα συνέβαινε στα πλαίσια αγορών που συντελούνται εντός εμπορικού καταστήματος. 

Ωστόσο, αν και αυτό το δικαίωμα είναι γνωστό και απλό, στην πράξη οι καταναλωτές 
αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια στην επίκληση αυτού, όπως: 

• Ορισμένοι έμποροι αρνούνται να εφαρμόσουν την οδηγία, 
• Μερικοί έμποροι αρνούνται να αποζημιώσουν τους καταναλωτές, 
• Ο καταναλωτής λαμβάνει μερικές φορές μερική επιστροφή των χρημάτων του με την 

αιτιολογία από πλευράς των εμπόρων ότι ο πρώτος  έχει κάνει κατάχρηση του προϊόντος, 
χωρίς να παρέχεται καμία απόδειξη (δηλ. Φωτογραφία), 

• Ορισμένοι έμποροι ισχυρίζονται ότι δεν έλαβαν το προϊόν που επέστρεψε ο καταναλωτής 

 

Ορισμένοι έμποροι αρνούνται να επιστρέψουν τα χρήματα πίσω στον καταναλωτή μέσω των ίδιων 
μέσων πληρωμής που χρησιμοποιεί ο καταναλωτής, αλλά δίνουν κουπόνια. 

 
17 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consumer-conditions-scoreboard-2017-edition_en.pdf  
18 Μελέτη σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών (2017), 160.  
19 Άρθρο 9 της Οδηγίας για τα δικαιώματα του καταναλωτή. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consumer-conditions-scoreboard-2017-edition_en.pdf
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3.3. Εγγυήσεις αγαθών 

Εάν ένας καταναλωτής αγοράσει αγαθά από έναν Ευρωπαίο 
έμπορο, δικαιούται νομική εγγύηση 2 ετών. Αυτή η εγγύηση 
παρέχεται από την οδηγία για ορισμένες πτυχές της πώλησης 
καταναλωτικών αγαθών και της σχετικής οδηγίας20. Μόνο ο 
πωλητής είναι υπεύθυνος για την εγγύηση αυτή. 

Αυτή η νομική εγγύηση διακρίνεται από τις λεγόμενες 
«εμπορικές εγγυήσεις». Οι τελευταίες αποτελούν πρόσθετες 
εγγυήσεις, μη υποχρεωτικές από το νόμο, που προσφέρονται 
από τον πωλητή ή τον κατασκευαστή και ενδέχεται να 
υπόκεινται σε αμοιβή. Αυτοί οι δύο τύποι εγγυήσεων ενέχουν πολλές διαφορές για τους 
ευρωπαίους καταναλωτές: 

• Υπάρχει μεγάλη σύγχυση για τους καταναλωτές μεταξύ της νομικής εγγύησης και των 
λεγόμενων εμπορικών εγγυήσεων. Στην πράξη, πολύ συχνά, οι έμποροι δεν 
ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με τη νομική εγγύηση, παρόλο που αποτελεί 
υποχρέωση τους, αλλά αναφέρονται μόνο στις εμπορικές τους εγγυήσεις (π.χ. υπόθεση 
Apple). 

• Ορισμένοι έμποροι ζητούν από τον καταναλωτή να πληρώσει για την επισκευή του 
αγαθού ενώ ισχύει η νομική εγγύηση. 

• Ορισμένοι έμποροι επιβαρύνουν τους καταναλωτές με το κόστος επιδιόρθωσής του 
αγαθού και αρνούνται ως επιστρέψουν σε αυτόν τα έξοδα που κατέβαλε. 

• Επαναλαμβάνεται ότι, εάν εμφανιστεί έλλειψη συμμόρφωσης κατά τους πρώτους 6 
μήνες αγοράς του αγαθού, ο πωλητής είναι αυτόματα υπεύθυνος εκτός και αν μπορεί να 
αποδείξει ότι η ευθύνη για την ζημιά του αγαθού προκλήθηκε λόγω παράλειψης και/ή 
ευθύνης του καταναλωτή. Μετά τους πρώτους 6 μήνες, το βάρος της απόδειξης αλλάζει 
και εναπόκειται στον καταναλωτή να αποδείξει ότι το αγαθό ήταν ελαττωματικό κατά τη 
στιγμή της αγοράς, κάτι που είναι σχεδόν αδύνατο. 

• Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης κατά παράβαση της αρχής της νομικής 
εγγύησης, οι επιστροφές χρημάτων γίνονται συχνά μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα 
(ή ακόμη και καθόλου από απατεώνες εμπόρους) στους καταναλωτές. 

• Κατ 'αρχήν, η διάρκεια της νόμιμης εγγύησης είναι 2 έτη για όλα τα αγαθά, ανεξάρτητα 
από το αν τα αγαθά είναι καινούργια ή μεταχειρισμένα. Ωστόσο, σε πολλά κράτη μέλη, 
η νομική εγγύηση για τα μεταχειρισμένα προϊόντα μπορεί συμβατικά να μειωθεί σε 1 
έτος. Ελέγξτε την εθνική σας νομοθεσία που εφαρμόζει την οδηγία για την πώληση 
καταναλωτικών αγαθών και σχετικών εγγυήσεων. 

 
20 Οδηγία 1999/44/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της  25ης Μαΐου 1999 σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης καταναλωτικών 
αγαθών και συναφών εγγυήσεων 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

Από την 1η Ιανουαρίου 2022, η Οδηγία για τις πωλήσεις και εγγυήσεις προϊόντων θα καταργηθεί και 
αντικατασταθεί από την    Οδηγία (EΕ) 2019/77121 της 20 Μαΐου 2019 σχετικά με ορισμένες πτυχές που 
αφορούν τις συμβάσεις για την πώληση αγαθών. 

 

3.4. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές  

Μια εμπορική πρακτική είναι άδικη όταν είναι αντίθετη με τις απαιτήσεις της επαγγελματικής 
επιμέλειας και στρεβλώνει ή είναι πιθανό να στρεβλώσει ουσιαστικά την οικονομική συμπεριφορά 
ενός λογικά καλά ενημερωμένου και ευλόγως προσεκτικού και επιφυλακτικού καταναλωτή σε 
σχέση με ένα αγαθό ή μια υπηρεσία. Η Οδηγία για τις Αθέμητες εμπορικές πρακτικές 22 είναι πλήρως 
εναρμονισμένη και ισχύει για όλους τους τομείς (εκτός των χρηματοπιστωτικών τομέων). Είναι ένα 
πολύ καλό εργαλείο για τους επαγγελματίες ώστε να το χρησιμοποιούν. Ωστόσο, η εφαρμογή του 
δεν είναι καθόλου ομοιόμορφη. Για παράδειγμα: 

• Οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές κατά τις 
καθημερινές συναλλαγές και αγορές τους, κάτι που εμφανίζεται και στην ψηφιακή 
τεχνολογία (κοινωνικό δίκτυο, διαδικτυακές πλατφόρμες κ.λπ.). 

• Παραπλανητικοί περιβαλλοντικοί ισχυρισμοί. Αυτό είναι ακόμη πιο σχετικό τώρα με την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Ορισμένες νέες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές έχουν 
προστεθεί στο Παράρτημα της Οδηγίας «Omnibus», όπως κρυφές διαφημίσεις ή 
ψεύτικες κριτικές καταναλωτών. 
 

3.5. Καταχρηστικές ρήτρες σε καταναλωτικές συμβάσεις  

Η οδηγία για τις καταχρηστικές ρήτρες σε καταναλωτικές συμβάσεις (93/13 /ΕΟΚ) προστατεύει τους 
καταναλωτές από τους τυποποιημένους αθέμιτους συμβατικούς όρους που επιβάλλουν οι έμποροι. 
Ισχύει για όλες τις συμβάσεις για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών, είτε πρόκειται για online είτε 
για αγορές καταναλωτικών αγαθών. Τέτοια παραδείγματα είναι τα εξής: 

• Όροι που αποκλείουν ή περιορίζουν τα δικαιώματα των καταναλωτών σε αποζημίωση 
εάν ο έμπορος δεν εκπληρώσει το μέρος του συμβολαίου που έχει συμφωνηθεί. 

• Ορισμένοι έμποροι ενσωματώνουν στη σύμβαση ρήτρες που τους επιτρέπουν να 
καταγγείλουν μια σύμβαση μονομερώς χωρίς να παραχωρήσουν το ίδιο δικαίωμα στον 
καταναλωτή. 

• Ορισμένοι έμποροι διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν μονομερώς τις συμβάσεις 
χωρίς να έχουν βάσιμο λόγο άνευ προηγούμενης ενημέρωσης του καταναλωτή. 

 
21 https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/consumer-contract-law/consumer-sales-and-guarantees-directive_en 

22 Οδηγία 2005/29 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές μεταξύ 
επιχειρήσεων και καταναλωτών στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 84/450 / ΕΟΚ του Συμβουλίου, οδηγίες 97/7 / ΕΚ, 98 27 
/ ΕΚ και 2002/65 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου («οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές») 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/consumer-contract-law/consumer-sales-and-guarantees-directive_en
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• Ορισμένοι έμποροι εισάγουν ρήτρες στις συμβάσεις τους για να περιορίσουν τα δικαιώματα 
των καταναλωτών για ανάληψη νομικής δράσης. 

 
4. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

4.1. Καταχρηστικοί όροι σε καταναλωτικά έγγραφα (“UCTD”)  

• Οδηγία 93/13/EE της 5ης Απριλίου 1993 για τους καταχρηστικούς όρους σε καταναλωτικές 
συμβάλεις. 

• Οδηγίες για την ερμηνεία και εφαρμογή της Οδηγίας 93/13/EE για τους καταχρηστικούς 
όρους σε καταναλωτικές συμβάσεις. 
 

Σε εθνικό επίπεδο: 

• Ελέγξτε την εθνική σας νομοθεσία που εφαρμόζει την Οδηγία περί Καταχρηστικών ρητρών σε 
καταναλωτικές συμβάσεις. Μεταφορές σε εθνικό επίπεδο είναι διαθέσιμες εδώ.   

• Ελέγξτε εάν η εθνική σας αρχή έχει εκδώσει συγκεκριμένες οδηγίες, συστάσεις ή αποφάσεις 
βάσει της πιο πάνω Οδηγίας. 

• Σύμφωνα με το άρθρο 8(α) της Οδηγίας, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ή 
διατηρούν, στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία, αυστηρότερες διατάξεις 
σύμφωνες προς τη συνθήκη, για να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη προστασία του 
καταναλωτή. Ο παρακάτω πίνακας αντικατοπτρίζει τις πληροφορίες που παρέχονται από 
τα κράτη μέλη (στις 31/05/2019). 
 

 

Συμπληρωματική τεκμηρίωση : 

• Πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες σε καταναλωτικές συμβάσεις 
είναι διαθέσιμες εδώ.  
 

4.2 Αθέμιτες εμπο0ρικές πρακτικές(“UCPD”)   

• Οδηγία 2005/29/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 
2005, σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών 
στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ και 2002/65/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου («οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές»). 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0013:en:HTML
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.323.01.0004.01.ENG&toc=OJ:C:2019:323:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=celex:31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=celex:31993L0013
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/unfair-treatment/unfair-contract-terms/index_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32005L0029
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• Ερμηνευτικός οδηγός  της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές23. 
 

ΣΕ εθνικό επίπεδο 

• Ελέγξτε τους εθνικούς σας νόμους που εφαρμόζουν την οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές σε εθνικό επίπεδο. Διατίθενται πληροφορίες για την μεταφορά της οδηγίας στην 
εθνική έννομη τάξη των κρατών εδώ.  

• Ελέγξτε εάν οι εθνικές σας αρχές έχουν εκδώσει συγκεκριμένες οδηγίες, συστάσεις ή αποφάσεις 
βάση της Οδηγίας για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές. 

 

Συμπληρωματική τεκμηρίωση:  

• Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή της Οδηγίας.  
• Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή της Οδηγίας.  

 

4.3 Οδηγία για τα δικαιώματα του καταναλωτή(“CRD”)   

• Οδηγία 2011/83/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης 
Οκτωβρίου 2011, για τα δικαιώματα των καταναλωτών, για την τροποποίηση της οδηγίας 
93/13 / ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 85/577 / ΕΟΚ και της οδηγίας του 
Συμβουλίου 97/7 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Κείμενο που 
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ. 

• Έγγραφο καθοδήγησης της ΕΕ σχετικά με την οδηγία για τα δικαιώματα του καταναλωτή.  

 

Σε εθνικό επίπεδο:  

• Ελέγξτε την εθνική σας νομοθεσία που εφαρμόζει την οδηγία για τα δικαιώματα των 
καταναλωτών. Για περαιτέρω ενημέρωση ανατρέξτε εδώ.  

• Ελέγξτε εάν η εθνική σας αρχή έχει εκδώσει συγκεκριμένες οδηγίες, συστάσεις ή αποφάσεις σε 
σχέση με την Οδηγία για τα Δικαιώματα των Καταναλωτών. 

 

Συμπληρωματική επεξήγηση:   

 
23 Έγγραφο καταγραφής των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2005/29 / ΕΚ σχετικά με 
τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που συνοδεύουν την ανακοίνωση του εγγράφου από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την επιτροπή των περιφερειών, μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της 
Ευρώπης - SWD / 2016/0163 τελικό 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=celex:32005L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=celex:32005L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0083
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• Πρότυπα για ψηφιακά προϊόντα εδώ.   
• Ενημερωτικά δελτία σχετικά με τα βασικά στοιχεία που διέπουν την οδηγία για τα 

δικαιώματα των καταναλωτών εδώ (στα EN).  

 
 

4.4. Οδηγία για τις πωλήσεις καταναλωτικών αγαθών και συναφών εγγυήσεων 

Οδηγία 1999/44/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συ

μβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με ορισμένες πτυ

χές της πώλησης καταναλωτικών αγαθών και συναφών ε
γγυήσεων  

 

Συμπληρωματική επεξήγηση:   

• Νομικές εγγυήσεις και εμπορικές εγγυήσεις για καταναλωτικά αγαθά στην ΕΕ, την Ισλανδία 
και τη Νορβηγία «Are they Worth the Money?» Έκθεση ECC-NET (του Απρίλη 2019).  

• Εγγυήσεις και επιστροφές – Πρακτικές Πληροφορίες.  

 
4.5. Νομικές αναφορές των νέων οδηγιών: “Omnibus”, “Digital Rights” και 
“Πωλήσεις αγαθών” 

Η νέα οδηγία “Omnibus” :  

Οδηγία (EΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 
2019, για την τροποποίηση της οδηγίας 93/13 / ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 98/6 / ΕΚ, 
2005/29 / ΕΚ και 2011/83 / ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
καλύτερη επιβολή και εκσυγχρονισμός των ενωσιακών κανόνων προστασίας των καταναλωτών. 

Η νέα Οδηγία για το ψηφιακό περιεχόμενο (“DCD”).  

Οδηγία (EΕ) 2019/770 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, 
σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν συμβάσεις προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου και 
ψηφιακών υπηρεσιών. 

Η νέα Οδηγία για τις πωλήσεις αγαθών (“SoG”).  

Οδηγία (EΕ) 2019/771 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, 
σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις πώλησης αγαθών, την τροποποίηση του 

Σε εθνικό επίπεδο:   

•  Ελέγξτε την εθνική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων που εφαρμόζει την οδηγία 
1999/44/ΕΚ για τις πωλήσεις και τις εγγυήσεις των αγαθών (CSGD). Ενημέρωση για τις 
μεταφορές της οδηγίας σε εθνικό επίπεδο εδώ. 

• Ελέγξτε εάν η εθνική σας αρχή έχει εκδώσει συγκεκριμένες οδηγίες, προτάσεις ή αποφάσεις με 
βάση την πώληση καταναλωτικών αγαθών και τις σχετικές εγγυήσεις. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/crd_arc_factsheet-consumer_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31999L0044
https://www.europe-consommateurs.eu/fileadmin/user_upload/eu-consommateurs/PDFs/PDF_EN/REPORT-_GUARANTEE/garanties_update_2019.pdf
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/2161/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0770
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.136.01.0028.01.ENG&toc=OJ:L:2019:136:TOC
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κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394 και της οδηγίας 2009/22 / ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 1999/44 / 
ΕΚ. 

5. ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

5.1. Βάση δεδομένων για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές 

Παράρτημα 1 δια την ερμηνεία διατάξεων της Οδηγίας 2005/29/EΕ για τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές (2016) όπου παρέχεται μια λίστα με όλες τις σχετικές ευρωπαϊκές αποφάσεις για την 
οδηγία αυτή. 

5.2. Βάση δεδομένων για καταχρηστικές ρήτρες σε καταναλωτικά έγγραφα 

Παράρτημα 1 δια την ερμηνεία διατάξεων της Οδηγίας για τις καταχρηστικές ρήτρες όπου παρέχεται 
μια λίστα με όλες τις σχετικές ευρωπαϊκές αποφάσεις για την οδηγία αυτή. 

 

5.3. Σημαντικές αποφάσεις Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για θέματα που αφορούν τα 
δικαιώματα του καταναλωτή 

Το 2018, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δημοσίευσε ένα  ενημερωτικό έντυπο (στα EN) που υπενθυμίζει 
τις κύριες υποθέσεις που εκκρεμούν στον τομέα του καταναλωτικού δικαίου (UCTD, UCPD κ.λπ.). 

 

6. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΟΤΑΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ 
ΜΕ ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ;  

6.1. Εθνικές Ενώσεις Καταναλωτών 

 Οι ενώσεις καταναλωτών μπορούν να διαδραματίσουν έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο σε 
περίπτωση διαφορών μεταξύ καταναλωτών και 
επαγγελματιών. Πατώντας εδώ, μπορείτε να βρείτε την λίστα με 
της εθνικές ενώσεις, οργανισμούς και συνδέσμους 
καταναλωτών σε κάθε χώρα.  

 

6.2. Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών (ECC-NET)  

Το ECC-NET είναι ένα δίκτυο κέντρων καταναλωτών. Είναι 
αρμόδιοι για την αντιμετώπιση διασυνοριακών ζητημάτων 
μεταξύ καταναλωτή και εμπόρου. Υπάρχει ένα Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Καταναλωτών (ECC) σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, καθώς 
και στη Νορβηγία και Ισλανδία. Η λίστα όλων των ECC είναι διαθέσιμη εδώ.  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016SC0163
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.323.01.0004.01.ENG&toc=OJ:C:2019:323:TOC
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-05/qd-05-17-118-en-n.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network_en
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6.3. Διαδικασίες επίλυσης μικρών διαφορών στα δικαστήρια ως ορίζεται από την 
νομοθεσία(“ESCP”) 

Σε πολλές χώρες, οι καταναλωτές μπορούν να ακολουθήσουν ειδικές διαδικασίες επίλυσης 
μικροδιαφορών τους με τους εμπόρους. Αυτές οι διαδικασίες είναι συνήθως φθηνότερες και 
ταχύτερες από τις συνηθισμένες δικαστικές διαδικασίες. Αλλά για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
διαδικασίες μικρών αξιώσεων; ορίζεται συνήθως ένα ανώτερο όριο της αξίωσης που υποβάλλεται. 

Εάν ο έμπορος είναι στο εξωτερικό, ο καταναλωτής θα μπορούσε να αξιοποιήσει την ευρωπαϊκή 
αυτή διαδικασία η οποία είναι μια απλοποιημένη δικαστική διαδικασία που βασίζεται σε 
τυποποιημένο έντυπο που διατίθεται και στις 28 Γλώσσες τις ΕΕ. Στόχος του είναι να απλοποιήσει 
και να επιταχύνει τις διασυνοριακές αξιώσεις έως και 5000 ευρώ. Η διαδικασία είναι διαθέσιμη σε 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ εκτός από τη Δανία. 

• Νομικές Παραπομπές:  
o Κανονισμός (EC) No 861/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 11ης Ιουλίου 2007, για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας επίλυσης 
μικροδιαφορών. 

o Κανονισμός (EU) No 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και 
εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (αναδιατύπωση) - 
αποκαλούμενη «Βρυξέλλες I». 
 

• Πώς να βρείτε το αρμόδιο δικαστήριο και τα εθνικά έξοδα της διαδικασίας; 
o Εργαλείο ανεύρεσης του αρμόδιου δικαστηρίου εδώ 
o Εργαλείο καθορισμού των εθνικών εξόδων διαδικασίας εδώ.  

 
• Διατίθεται συμπληρωματική τεκμηρίωση σχετικά με το ESCP (Οδηγός πρακτικής για την 

εφαρμογή του ESCP, Infographic για καταναλωτές, Φυλλάδιο για νομικούς επαγγελματίες 
κ.λπ.) εδώ. 

 

6.4. Δημόσιες Αρχές 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες στις εθνικές 
δημόσιες αρχές, όπως οι αρχές για την διασφάλιση των δικαιωμάτων του καταναλωτή ή οι 
ρυθμιστικές αρχές συγκεκριμένων τομέων. Ωστόσο, δεν δέχονται όλες οι αρχές καταγγελίες από 
μεμονωμένες καταγγελίες καταναλωτών. Οι αρχές επίσης δεν ασχολούνται με ζητήματα 
αποκατάστασης: π.χ. η αρχή ενδέχεται να επιβάλει κυρώσεις στην εταιρεία για αθέμιτη πρακτική, 
αλλά δεν θα πει εάν ο καταναλωτής δικαιούται αποζημίωση. 

Όταν η παραβίαση των δικαιωμάτων των καταναλωτών εξαπλώνεται σε πολλές χώρες της ΕΕ, οι 
αρχές αυτών των χωρών συνεργάζονται και αλληλοβοηθούνται για να διερευνήσουν μέσω του 
ειδικού δικτύου, που ονομάζεται δίκτυο συνεργασίας, καταγγελίες που αφορούν παραβιάσεις των 
νομοθεσιών που αφορούν τους καταναλωτές. 

https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-en.do?clang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02007R0861-20170714
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32012R1215
https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-42-en.do
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• Νομική Παραπομπή: 

Κανονισμός (EU) 2017/2394 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης 
Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την 
επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 2006/2004 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ). 

6.5. Εναλλακτικοί φορείς επίλυσης διαφορών (ADR) και διαδικτυακή πλατφόρμα 
επίλυσης διαφορών (ODR) 

Η εναλλακτική επίλυση διαφορών μπορεί να είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για τους 
καταναλωτές να επιλύσουν τις διαφορές τους με εμπόρους και να επιτύχουν αποζημίωση. Υπάρχουν 
φορείς ΕΕΔ σε όλες τις χώρες της ΕΕ, και έχουν δημιουργηθεί ειδικά για να διευκολύνουν τόσο 
οικονομικά όσο και χρονικά τους καταναλωτές. 

Εναλλακτικοί φορείς επίλυσης διαφορών(ADR) 

Ορισμός: Εναλλακτικός Φορέας επίλυσης διαφορών (ADR) είναι μια εξωδικαστική διαδικασία για 
την επίλυση διαφορών μεταξύ καταναλωτή και εμπόρου. 

• Νομική παραπομπή: 

Οδηγία 2013/11/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, 
σχετικά με την εναλλακτική επίλυση διαφορών για καταναλωτικές διαφορές και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22 / ΕΚ. Θα βρείτε την 
τρέχουσα λίστα των διαθέσιμων φορέων ADR εδώ (ταξινομούνται ανά χώρα).   

 

Online πλατφόρμα επίλυσης διαφορών (ODR) 

Ορισμός: Η διαδικτυακή πλατφόρμα επίλυσης διαφορών είναι ένας επίσημος ιστότοπος της ΕΕ που 
διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος του είναι να βοηθήσει τους καταναλωτές και τους 
εμπόρους να διευθετήσουν εξωδικαστικά τις διαφορές τους. Η πλατφόρμα ODR έχει σχεδιαστεί για 
να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ καταναλωτών, εμπόρων και φορέων ΕΕΔ. 

• Νομική παραπομπή: 

Κανονισμός (EU) No 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 
2013, σχετικά με τη διαδικτυακή επίλυση διαφορών για καταναλωτικές διαφορές και την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22 / ΕΚ. Η πλήρης λίστα 
των σημείων επαφής ODR είναι διαθέσιμη εδώ.  

European Consumer Centre Cyprus 

Address: 

Ministry of Energy, Commerce and Industry 
2 Agapinoros,IRIS Tower, Nicosia 
1421 Cyprus 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/2394/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L0011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0524
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.odrList#inline-nav-3
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6.6. Συνήθης δικαστικές διαδικασίες 

Οι καταναλωτές μπορούν πάντα να χρησιμοποιούν εθνικές δικαστικές διαδικασίες, καθώς η 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Ωστόσο, στην πράξη, πολύ μικρός αριθμός 
καταναλωτών θα πήγαινε στα δικαστήρια, καθώς αυτό είναι συνήθως πολύ χρονοβόρο και ακριβό. 

7.  ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΜΑΤΑ  

Παρακάτω θα βρείτε κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες για θέματα δικαιωμάτων του καταναλωτή 
που ενδέχεται να σας βοηθήσουν στην κατανόηση των θεμάτων που θέσαμε πιο πάνω. 

• Η βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (Curia) διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες 
της ΕΕ - εδώ.  

• Η βάση δεδομένων Eur-Lex: η νομική βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: νομολογία 
της ΕΕ σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της νομολογίας από την 
περίοδο πριν από τις 17/06/1997- εδώ 

• Η βάση δεδομένων JURIFAST: η τελευταία διευθύνεται από την Ένωση των Συμβουλίων 
Κρατών και των Ανώτατων Διοικητικών Δικαιοδοσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ACA Europe), 
η οποία περιέχει αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, σε σχέση με προδικαστικά 
ερωτήματα που υποβλήθηκαν από τα κράτη μέλη της ΕΕ (αυτή η βάση δεδομένων λειτουργεί 
στα Αγγλικά και στα Γαλλικά)– εδώ.  

• Η βάση δεδομένων της νομολογίας JURE: η βάση δεδομένων δημιουργήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περιέχει νομολογία σχετικά με τη δικαιοδοσία σε αστικές και 
εμπορικές υποθέσεις και για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε κράτος 
διαφορετικό από εκείνο στο οποίο εκδόθηκε η απόφαση. Αυτό περιλαμβάνει τη νομολογία 
σχετικά με τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις (δηλαδή τη Σύμβαση των Βρυξελλών του 1968, 
τη Σύμβαση του Λουγκάνο του 1988, καθώς και τη νομολογία της ΕΕ και των κρατών μελών) 
- εδώ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ecccyprus@meci.gov.cy 
τηλέφωνο επικοινωνίας: 22867177 

http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?cid=3182802
mailto:ecccyprus@meci.gov.cy
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