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«Αλ νη έκπνξνη κε ελεκεξώζνπλ κε 

ζαθή θαη θαηαλνεηό ηξόπν, απηό 

βειηηώλεη ηελ εκπηζηνζύλε κνπ ηόζν ζε 

απηνύο όζν θαη ζηελ αγνξά»  

Καηαλαισηήο 

«Ξεθάζαξεο θαη θαηαλνεηέο πιεξνθνξίεο 

πξηλ πξαγκαηνπνηήζσ ηελ αγνξά κνπ κε 

βνεζνύλ λα παίξλσ ζσζηέο απνθάζεηο 

ζρεηηθά κε ην αλ πξαγκαηηθά ζέισ 

ζπγθεθξηκέλα πξντόληα»  

Καηαλαισηήο 

«Δμαζθαιίδνληαο όηη όινη νη έκπνξνη 

εθπιεξώλνπλ ηηο απαηηήζεηο ελεκέξσζεο ησλ 

θαηαλαισηώλ κε μεθάζαξν θαη θαηαλνεηό 

ηξόπν πξηλ πξαγκαηνπνηήζνπλ νη ηειεπηαίνη 

κηα αγνξά δηαζθαιίδεη κηα δηθαηόηεξε αγνξά»  

Μηθξή θαη Μεζαία Δπηρείξεζε (ΜΜΔ) 
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Δηζαγσγή 

Αγαπεηέ  επηρεηξεκαηία, 

Απηφ ην εγρεηξίδην απνηειεί ηκήκα ηνπ πξφηδεθη «Έηνηκνη γηα ην Γίθαην ηνπ Καηαλαισηή» (ConsumerLaw Ready 

project) ην νπνίν απεπζχλεηαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο πνιχ κηθξνχ, κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο εηαηξίεο πνπ 

αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο θαηαλαισηέο.  

Σν πξφηδεθη  «Έηνηκνη γηα ην Γίθαην ηνπ Καηαλαισηή» είλαη έλα Παλεπξσπατθφ πξφηδεθη πνπ δηαρεηξίδεηαη ην BEUC (ν 

Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο Καηαλαισηψλ) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ UEAPME (ε Φσλή ησλ ΜΜΔ ζηελ Δπξψπε) θαη ην 

Eurochambres (ηνλ νξγαληζκφ ησλ Δπξσπατθψλ Δπηκειεηεξίσλ Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο). Υξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε κε ηε ζηήξημε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.   

ηφρνο απηνχ ηνπ πξφηδεθη είλαη λα ζε βνεζήζεη λα ζπκκνξθσζείο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ δηθαίνπ ηνπ θαηαλαισηή ηεο 

ΔΔ.  

Σν δίθαην ηνπ θαηαλαισηή ηεο ΔΔ απνηειείηαη απφ δηαθνξεηηθά λνκνζεηήκαηα πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε ηα ηειεπηαία 25 ρξφληα θαη κεηαθέξζεθαλ ζε θάζε Κξάηνο Μέινο ηεο ΔΔ ζην αληίζηνηρν εζληθφ δίθαην. Σν 2017, 

ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή νινθιήξσζε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θαηά πφζν απηνί νη θαλφλεο αληαπνθξίλνληαη ζην ζηφρν 

ηνπο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ γεληθά ζεηηθφ
1
. Σν βαζηθφ ζπκπέξαζκα ήηαλ φηη νη αξρέο πξέπεη λα εθαξκφζνπλ θαιχηεξα 

ηνπο πθηζηάκελνπο θαλφλεο νη νπνίνη πξέπεη λα γλσζηνπνηεζνχλ επξχηεξα ζε επηρεηξήζεηο θαη θαηαλαισηέο.  Σν 

πξφηδεθη «Έηνηκνη γηα ην Γίθαην ηνπ Καηαλαισηή» ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο γλψζεο ησλ εκπφξσλ, εηδηθά ησλ 

κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ), αλαθνξηθά κε ηα δηθαηψκαηα ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

έλλνκσλ ππνρξεψζεψλ ηνπο.  

Σν Δγρεηξίδην απνηειείηαη απφ πέληε ελφηεηεο. Κάζε ελφηεηα ζρεηίδεηαη κε κηα ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή ηνπ δηθαίνπ ηνπ 

θαηαλαισηή ηεο Δ.Δ.:  

 Δλφηεηα 1 ζρεηίδεηαη κε ηνπο θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο πξνζπκβαηηθήο ελεκέξσζεο, 

 Δλφηεηα 2 παξνπζηάδεη ηνπο θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ην δηθαίσκα ηνπ θαηαλαισηή λα ππαλαρσξήζεη απφ 

ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη εμ’απνζηάζεσο ή εθηφο θαηαζηήκαηνο 

 Δλφηεηα 3 επηθεληξψλεηαη ζηα επαλνξζσηηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα παξέρνπλ νη έκπνξνη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε 

 Δλφηεηα 4 εζηηάδεη ζηηο αζέκηηεο εκπνξηθέο πξαθηηθέο θαη ζηηο θαηαρξεζηηθέο ξήηξεο ζπκβάζεσλ 

 Δλφηεηα 5 παξνπζηάδεη ηελ ελαιιαθηηθή επίιπζε δηαθνξψλ θαη ηελ πιαηθφξκα Ηιεθηξνληθήο Δπίιπζεο 

Γηαθνξψλ (ΗΔΓ), κηα επίζεκε ηζηνζειίδα πνπ δηαρεηξίδεηαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ε νπνία βνεζά ηνπο 

θαηαλαισηέο θαη ηνπο εκπφξνπο λα επηιχζνπλ εμσδηθαζηηθά ηηο δηαθνξέο ηνπο. 

                                                      
1
 Μπνξείο λα βξεηο πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αμηνιφγεζε, ηα επξήκαηά ηεο θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ ηελ αθνινχζεζαλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο: http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=5933 
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Απηφ ην Δγρεηξίδην είλαη κφλν έλα παξάδεηγκα ζεηξάο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξφηδεθη «Έηνηκνη γηα ην Γίθαην ηνπ Καηαλαισηή». Η ηζηνζειίδα consumerlawready.eu πεξηιακβάλεη θαη άιια 

εθπαηδεπηηθά εξγαιεία, φπσο βίληεν, εξσηήζεηο θαη έλα «e-test» κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξείο λα ιάβεηο θαη ηε ζρεηηθή 

πηζηνπνίεζε. Μπνξείο επίζεο λα ζπλδεζείο κε εκπεηξνγλψκνλεο θαη άιιεο ΜΜΔ κέζσ ελφο θφξνπκ. 

 

Η Δλφηεηα 1 ηνπ Δγρεηξηδίνπ ζηνρεχεη ζηελ εμνηθείσζή ζνπ κε ηηο πξνζπκβαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ππνρξενχζαη σο 

έκπνξνο λα παξέρεηο πξηλ ηελ θαηάξηηζε κηαο ζχκβαζεο κε θαηαλαισηή. Πεξηγξάθεη πνηεο πιεξνθνξίεο, κε πνηφλ 

ηξφπν θαη πφηε πξέπεη λα ηηο παξέρεηο, θαη δίλεη ζπκβνπιέο πνπ ζα ζε δηεπθνιχλνπλ λα ζπκκνξθσζείο κε ηνλ λφκν. 

 

Σν Δγρεηξίδην παξνπζηάδεη ηηο απαηηήζεηο πξνζπκβαηηθήο ελεκέξσζεο πνπ ζέηεη ε Οδεγία 2011/83/ΔΔ γηα ηα 

δηθαηψκαηα ησλ θαηαλαισηψλ («Οδεγία γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Καηαλαισηή» – ΟΓΚ) ε νπνία έρεη κεηαθεξζεί ζηελ 

εζληθή λνκνζεζία ησλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο ΔΔ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Καηαλαισηή, ζπκβνπιέςνπ ην Έγγξαθν Καζνδήγεζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο
2
 πνπ είλαη 

δηαζέζηκν ζε φιεο ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο ΔΔ. 

 

Δθηφο απφ απηέο ηηο νξηδφληηεο απαηηήζεηο, κπνξεί λα πθίζηαληαη θαη άιιεο ππνρξεψζεηο πιεξνθφξεζεο, εηδηθέο αλά 

ηνκέα, νη νπνίεο πθίζηαληαη απηνηειψο ή ζε ζπλδπαζκφ κε ππνρξεψζεηο πξνζπκβαηηθήο πιεξνθφξεζεο ηεο ΟΓΚ, 

αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο ζχκβαζεο (π.ρ. θαηαλαισηηθέο πηζηψζεηο, παθέηα ηαμηδηψλ, θ.ι.π.). Απηέο νη άιιεο 

ππνρξεψζεηο ηίζεληαη εθηφο ηνπ πεδίνπ απηνχ ηνπ εγρεηξηδίνπ, αιιά ζνπ πξνηείλνπκε λα εμνηθεησζείο θαη κε απηέο θαη 

φρη κφλν κε απηέο πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ην δηθφ ζνπ επαγγεικαηηθφ θιάδν. Η Βάζε Γεδνκέλσλ Γηθαίνπ
3
 ηνπ 

Καηαλαισηή θαη ε δηθηπαθή πχιε «Η Δπξώπε ζνπ»
4
 κπνξνχλ λα ζε βνεζήζνπλ λα ζπιιέμεηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Διπίδνπκε φηη ζα βξεηο ηηο πιεξνθνξίεο απηνχ ηνπ Δγρεηξηδίνπ ρξήζηκεο.  

  

                                                      
2
 Γεο http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/rights-contracts/directive/index_en.htm 

3
 Γεο https://e-justice.europa.eu/home.do 

4
 Γεο http://europa.eu/youreurope/business/index_el.htm 
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Ση είλαη ην δίθαην ηνπ 

θαηαλαισηή ζηελ ΔΔ;  

Σν δίθαην ηνπ θαηαλαισηή ηεο ΔΔ ζπλίζηαηαη ζε κηα 

ζεηξά θαλφλσλ.  

Απηνί νη θαλφλεο αθνξνχλ ηηο αζέκηηεο εκπνξηθέο 

πξαθηηθέο, ηηο θαηαρξεζηηθέο ξήηξεο ζπκβάζεσλ, ηηο 

απαηηήζεηο πξνζπκβαηηθήο ελεκέξσζεο, ην δηθαίσκα 

ηνπ θαηαλαισηή λα ππαλαρσξήζεη θαη άιινπο θαλφλεο 

πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή γηα ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ 

ζπκβάζεηο (π.ρ. ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη εθηφο 

εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο, ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη 

εμ’ απνζηάζεσο, π.ρ. ειεθηξνληθά) θαη/ή εηδηθέο αλά 

ηνκέα (π.ρ. ζπκβάζεηο θαηαλαισηηθήο πίζηεο, 

ζπκβάζεηο παθέησλ ηαμηδηψλ, ζπκβάζεηο 

ρξνλνκίζζσζεο θ.ι.π.) 

Η ζπκκφξθσζε κε φιεο ηηο δηαηάμεηο ηνπ δηθαίνπ ηνπ 

δηθαίνπ ηνπ θαηαλαισηή κπνξεί λα αθνχγεηαη δχζθνιε 

ζηελ αξρή. Σψξα, ράξε ζην Δγρεηξίδην πνπ έρεηο ζηα 

ρέξηα ζνπ έρεηο φηη ρξεηάδεζαη γηα λα ζπκκνξθσζεί κε 

ηνλ λφκν! Αλάινγα κε ηνλ ηνκέα ηεο επηρείξεζήο ζνπ, 

πξέπεη λα εμνηθεησζείο θαη κε άιιεο γεληθέο ή εηδηθέο 

αλά ηνκέα ππνρξεψζεηο πιεξνθφξεζεο. 

  Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ζηε Βάζε 

Γεδνκέλσλ Γηθαίνπ ηνπ Καηαλαισηή 
5

 θαη ζηε 

δηθηπαθή πχιε Η Δπξώπε ζνπ
6
  κπνξείο λα βξεηο 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο.  

Μπνξώ λα πεξηνξίζσ ή 

απνθιείζσ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

δηθαίνπ ηνπ θαηαλαισηή; 

Καλείο δελ κπνξεί λα πεξηνξίζεη ή απνθιείζεη ηελ 

εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ ηνπ θαηαλαισηή.  

Γηα παξάδεηγκα, είλαη παξάλνκν λα ζπκπεξηιάβεηο 

ζπκβαηηθνχο φξνπο πνπ λα νξίδνπλ φηη πεξηνξίδεηο ή 

                                                      
5
 Γεο https://e-justice.europa.eu/home.do 

6
 Γεο http://europa.eu/youreurope/business/ 

απνθιείεηο ηελ εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ ηνπ θαηαλαισηή 

φπσο π.ρ. «ζε απηή ηε ζχκβαζε, δελ εθαξκφδνληαη νη 

θαλφλεο ηνπ δηθαίνπ ηνπ θαηαλαισηή, αιιά νη γεληθνί 

θαλφλεο ζπκβάζεσλ». Μηα ηέηνηα δήισζε δελ επηθέξεη 

έλλνκεο ζπλέπεηεο θαη δελ είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ 

θαηαλαισηή. Μπνξεί επίζεο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

λα ζπληζηνχλ αζέκηηε εκπνξηθή πξαθηηθή
7
. 

Θεσξείηαη θαηαλαισηήο θάζε 

θπζηθό πξόζσπν πνπ αγνξάδεη 

από εκέλα; 

Οη δηαηάμεηο ηνπ δηθαίνπ ηνπ θαηαλαισηή ηεο ΔΔ 

εθαξκφδνληαη ζε θάζε πεξίπησζε πνπ πξνζθέξεηο 

αγαζά (πξντφληα, ππεξεζίεο, ειεθηξνληθφ πιηθφ) ζε 

«θαηαλαισηή» ζε έλα θξάηνο ηεο ΔΔ. πλεπψο ν 

νξηζκφο ηνπ «θαηαλαισηή» είλαη ζεκαληηθφο. 

Ο θαηαλαισηήο είλαη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ 

αγνξάδεη απφ εζέλα έλα πξντφλ ην νπνίν δελ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη γηα επαγγεικαηηθνχο παξά κφλν γηα 

πξνζσπηθνχο ζθνπνχο.  

Παράδειγμα: θαηαλαισηήο είλαη ην πξφζσπν πνπ 

θαηαλαιψλεη ηα πξντφληα πνπ πνπιάο θαη ηηο 

ππεξεζίεο πνπ παξέρεηο, π.ρ. έλα δεπγάξη αγνξάδεη 

πηάηα θαη καραηξνπήξνπλα γηα ην ζπίηη ή ππεξεζίεο 

θαζαξηζκνχ ζπηηηνχ γηα ειηθησκέλνπ πξφζσπνπ. 

 

                                                      
7
 Γεο ηελ Δλφηεηα 4 γηα ηηο αζέκηηεο εκπνξηθέο πξαθηηθέο θαη ηηο 

θαηαρξεζηηθέο ξήηξεο ζπκβάζεσλ  
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Καηαλαισηήο κπνξεί λα είλαη κφλν θπζηθφ πξφζσπν. 

Ννκηθά πξφζσπα, π.ρ. εηαηξίεο, ελψζεηο, δελ κπνξνχλ 

λα ζεσξεζνχλ θαηαλαισηέο. Ωζηφζν, ζε θάπνηα θξάηε 

κέιε απηέο νη νληφηεηεο απνιακβάλνπλ ην ίδην επίπεδν 

πξνζηαζίαο θαζψο θάπνηνη απφ ηνπο θαλφλεο πνπ 

πξνζηαηεχνπλ ηνπο θαηαλαισηέο πξνζηαηεχνπλ θαη’ 

επέθηαζε θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Σα θξάηε δελ κπνξνχλ 

λα εηζάγνπλ δηαθνξεηηθφ λνκηθφ νξηζκφ ηνπ 

«θαηαλαισηή», ν νπνίνο είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλνο 

ζε Δπξσπατθφ επίπεδν.  

Όηαλ θάπνηνο αγνξάδεη πξντφληα γηα επαγγεικαηηθφ 

ζθνπφ, φπσο γηα παξάδεηγκα γηα λα ηα κεηαπσιήζεη, 

δελ εθαξκφδεηαη θαη’ αξρήλ ην δίθαην ηνπ θαηαλαισηή.  

Παράδειγμα: θάπνηνο πνπ αγνξάδεη πηάηα θαη 

καραηξνπήξνπλα γηα ην εζηηαηφξηφ ηνπ δελ είλαη 

θαηαλαισηήο, ζπλεπψο δελ εθαξκφδεηαη ην δίθαην ηνπ 

θαηαλαισηή. Με ηελ ίδηα ινγηθή, αλ ε εηαηξία ζνπ 

παξέρεη ππεξεζίεο θαζαξηζκνχ ηδακηψλ ζε άιιε 

επηρείξεζε, δελ εθαξκφδεηαη ην δίθαην ηνπ θαηαλαισηή. 

Ωζηφζν, ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο εθαξκφδνληαη άιινη 

θαλφλεο εζληθνί ή ηεο ΔΔ.  

ε θάπνηεο ρψξεο ε χπαξμε ηνπ ΦΠΑ είλαη έλαο 

θαιφο δείθηεο ηνπ θαηά πφζν έλαο αγνξαζηήο ελεξγεί 

σο θαηαλαισηήο. 

Τι ςυμβαίνει ςτην περίπτωςη των 

ςυναλλαγών διπλοφ ςκοποφ; 

Μπνξεί λα αλαξσηεζείο: Ση ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε 

πνπ θάπνηνο αγνξάζεη έλα πξντφλ ηφζν γηα 

πξνζσπηθή φζν θαη γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε;  

Παράδειγμα 1: δηθεγφξνο αγνξάδεη έλαλ ππνινγηζηή 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα ζηείιεη e-mail ζηελ 

νηθνγέλεηά ηεο αιιά θαη γηα λα ζπληάμεη δηθφγξαθα ησλ 

πελατών ηεο. 

 

Παράδειγμα 2: θάπνηνο επηδηνξζψλεη ηε ζθεπή 

θηίζκαηνο, ζε ηκήκα ηνπ νπνίνπ θαηνηθεί κε ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ ελψ ζην άιιν ηκήκα ιεηηνπξγεί 

θαηάζηεκα πνπ πνπιά ξνχρα. 

 

Δθαξκφδεηαη ην δίθαην ηνπ θαηαλαισηή ζηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη πξνζσπηθή φζν θαη 

επαγγεικαηηθή δηάζηαζε ζηε ζχκβαζε πψιεζεο/ 

παξνρήο ππεξεζηψλ; 

Απηή νλνκάδεηαη «ζχκβαζε δηηηνχ ζθνπνχ»:  ην αγαζφ 

ή ε ππεξεζία έρεη δηπιφ ζθνπφ. ε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο, γηα λα πξνζδηνξίζεηο αλ εθαξκφδεηαη ην 

δίθαην ηνπ θαηαλαισηή, πξέπεη λα ειέγμεηο ηνλ 

επηθξαηέζηεξν ζθνπφ ηεο ζχκβαζεο. Με άιιν ιφγηα, 

πξέπεη λα επηβεβαηψζεηο αλ ε δηθεγφξνο ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ ππνινγηζηή πεξηζζφηεξν γηα 

πξνζσπηθά e-mail ή γηα ηελ πξνεηνηκαζία εγγξάθσλ 

γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Παξνκνίσο, θαηά πφζν ην ζπίηη 

αληηπξνζσπεχεη πεξηζζφηεξν ηφπν πψιεζεο ξνχρσλ 

ή νηθνγελεηαθή ζηέγε.  

Παράδειγμα: αλ ν ππνινγηζηήο ρξεζηκνπνηείηαη ην 

20% ηνπ ρξφλνπ γηα email  ζε πειάηεο θαη ην 80% ηνπ 
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ρξφλνπ γηα πξνζσπηθά email, ε ζχκβαζε 

πξνζηαηεχεηαη απφ ην δίθαην ηνπ θαηαλαισηή.  

Σί είλαη ε θαηαλαισηηθή 

ζύκβαζε;  

Η θαηαλαισηηθή ζχκβαζε είλαη ε ζχκβαζε πνπ 

θαηαξηίδεηαη κεηαμχ εκπφξνπ θαη θαηαλαισηή, 

αλεμάξηεηα απφ ην κέζν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη (π.ρ. 

Γηαδίθηπν, κέζσ ηειεθψλνπ ή ζε έλα θαηάζηεκα) θαη 

αλεμάξηεηα αλ αθνξά ηελ παξνρή αγαζψλ, ππεξεζηψλ 

θαη/ή ςεθηαθφ πεξηερφκελν. 

Γηα παξάδεηγκα, ε ζχκβαζε πνπ θαηαξηίδεηαη 

επηγξακκηθά/ειεθηξνληθά κε ηνλ θαηαλαισηή γηα ηελ 

πψιεζε ελφο βηβιίνπ. 

Η Οδεγία γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Καηαλαισηή (ΟΓΚ) 

δηαρσξίδεη ηηο «ζπκβάζεηο εληφο εκπνξηθνχ 

θαηαζηήκαηνο» (π.ρ. ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη κέζα 

ζε καγαδί), «ζπκβάζεηο εμ’ απνζηάζεσο» (π.ρ. ηηο 

θαηαλαισηηθέο ζπβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη κέζσ ηνπ 

Γηαδηθηχνπ ή ηνπ ηειεθψλνπ) θαη «ζπκβάζεηο εθηφο 

εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο» (π.ρ. ζπκβάζεηο πνπ 

ζπλάπηνληαη ζην ζπίηη ηνπ θαηαλαισηή)  

ε αληίζεζε κε ηηο «ζπκβάζεηο εληόο εκπνξηθνύ 

θαηαζηήκαηνο», νη «εμ’ απνζηάζεσο ζπκβάζεηο» 

είλαη εθείλεο πνπ δελ είλαη ηαπηφρξνλα παξψλ ν 

έκπνξνο θαη ν θαηαλαισηήο ηε ζηηγκή ηεο ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ζπκβάζεσλ 

πνπ ζπλάπηνληαη εμ’ απνζηάζεσο απνηεινχλ απηέο 

πνπ ζπλάπηνληαη κέζσ ηαρπδξνκείνπ, επηγξακκηθά 

(δηαδηθηπαθά), κέζσ ηειεθψλνπ ή θαμ. πκβάζεηο εμ’ 

απνζηάζεσο ζπληζηνχλ θαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ ν 

θαηαλαισηήο επηζθέπηεηαη ην εκπνξηθφ θαηάζηεκα 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηε ζπγθέληξσζε 

πιεξνθνξηψλ γηα ηα αγαζά ή ππεξεζίεο ελψ ε 

δηαπξαγκάηεπζε θαη ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηε ζπλέρεηα εμ’ απνζηάζεσο.  

Αληίζεηα, ε ζχκβαζε πνπ εθθηλεί κέζσ επηθνηλσλίαο εμ’ 

απνζηάζεσο (π.ρ. «θιείζηκν» ελφο ξαληεβνχ ή 

πξαγκαηνπνίεζε θξάηεζεο κέζσ email ή 

ηειεθσλήκαηνο) αιιά ζπλάπηεηαη εληφο ηνπ εκπνξηθνχ 

θαηαζηήκαηνο ηνπ εκπφξνπ δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη 

ζχκβαζε πνπ ζπλάπηεηαη εμ’ απνζηάζεσο. 

  

 

«πκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη εθηόο εκπνξηθνύ 

θαηαζηήκαηνο» είλαη νη ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη 

κε ηελ ηαπηφρξνλε παξνπζία ηνπ εκπφξνπ θαη ηνπ 

θαηαλαισηή, αιιά ζε κέξνο πνπ δελ είλαη ην εκπνξηθφ 

θαηάζηεκα ηνπ εκπφξνπ. Δκπνξηθφ θαηάζηεκα 

απνηειεί θάζε κνξθήο ρψξνπ (π.ρ. καγαδί, πάγθνη 

αγνξψλ θ.ι.π.) πνπ ιεηηνπξγνχλ σο κφληκν ή ζπλήζε 

ρψξν εξγαζίαο ηνπ εκπφξνπ. Δκπνξηθφ θαηάζηεκα 

απνηεινχλ θαη νη ρψξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

επνρηαθή βάζε (π.ρ. παγσηαηδίδηθν ζηελ παξαιία πνπ 

ιεηηνπξγεί κφλν ην θαινθαίξη). πλήζσο, ζπκβάζεηο 

πνπ ζπλάπηνληαη εθηφο εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο είλαη 

εθείλεο πνπ ζπλάπηνληαη ζην ζπίηη ή ρψξν εξγαζίαο 

ηνπ θαηαλαισηή ή θαηά ηελ δηάξθεηα εθδξνκήο πνπ 

νξγάλσζε ν έκπνξνο.  
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Δλψ ζηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη εληφο εκπνξηθνχ 

θαηαζηήκαηνο ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ 

επηπξφζζεηεο πξνζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε 

κε απηέο πνπ ζέηεη ε Οδεγία γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ 

Καηαλαισηψλ
8
, γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη εμ’ 

απνζηάζεσο ή εθηφο εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο δελ 

κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ επηπιένλ ππνρξεψζεηο πέξα 

απηψλ πνπ νξίδνληαη ζηελ Οδεγία. πλεπψο, αλ ζέιεηο 

λα πξνζθέξεηο ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ζνπ ζε 

δηαθνξεηηθά θξάηε ηεο ΔΔ, κπνξείο λα ην θάλεηο κέζσ 

ηεο ηζηνζειίδαο ζνπ επηβεβαηψλνληαο απιά φηη 

κεηαθξάδεηο νξζά θαη ζε φιεο ηηο ζρεηηθέο γιψζζεο ηηο 

ίδηεο αθξηβψο, νινθιεξσκέλεο πξνζπκβαηηθέο 

πιεξνθνξίεο.  

Πνηεο είλαη νη απαηηήζεηο 

πξνζπκβαηηθήο ελεκέξσζεο;  

Οη απαηηήζεηο πξνζπκβαηηθήο ελεκέξσζεο ζπλίζηαληαη 

ζε ζεηξά πιεξνθνξηψλ πνπ έρεη νξίζεη ν λνκνζέηεο σο 

ζεκαληηθέο γηα ηε δηαζθάιηζε φηη ν θαηαλαισηήο 

πξνβαίλεη ζε ζπλεηδεηή επηινγή θαηά ηε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο. Η Οδεγία 2011/83/ΔΔ ζέηεη κηα ζεηξά 

πιεξνθνξηψλ πνπ πξέπεη λα παξέρεη ν έκπνξνο ζηνλ 

θαηαλαισηή πξηλ ζπλάςεη ν θαηαλαισηήο κηα ζχκβαζε 

εληφο εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο, εθηφο εκπνξηθνχ 

θαηαζηήκαηνο ή εμ’ απνζηάζεσο.  

                                                      
8
 See annex 1 

Να ζεκεησζεί φηη νη έκπνξνη ζε φιε ηελ Δπξψπε 

πξέπεη θαη θαηά ηα ζηάδηα πξηλ ην πξνζπκβαηηθφ 

ζηάδην, φπσο θαηά ηε δηαθήκηζε, λα ελεξγνχλ 

ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο επαγγεικαηηθήο 

επζπλεηδεζίαο θαη λα γλσζηνπνηνχλ  φια ηα ζηνηρεία ηα 

νπνία ζα ρξεηαδφηαλ ν κέζνο θαηαλαισηήο γηα λα 

πξνβεί ζε κηα ζπλεηδεηή απφθαζε ζπλαιιαγήο. 

Απνηπρία γλσζηνπνίεζεο κπνξεί λα ζπληζηά 

παξαπιαλεηηθή ελέξγεηα ή παξάιεηςε.
9
 

Δμαηξνύληαη θαηαλαισηηθέο 

ζπκβάζεηο από ηηο απαηηήζεηο 

πξνζπκβαηηθήο ελεκέξσζεο 

πνπ ζέηεη ε Οδεγία 2011/83/ΔΔ 

γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ 

θαηαλαισηώλ; 

Ναη, νη απαηηήζεηο πξνζπκβαηηθήο ελεκέξσζεο πνπ 

ζέηεη ε Οδεγία γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Καηαλαισηψλ 

δελ εθαξκφδνληαη ζηηο αθφινπζεο ζπκβάζεηο:  

α. ζπκβάζεηο γηα θνηλσληθέο ππεξεζίεο, φπσο 

θνηλσληθή θξνληίδα ∙  

β. ζπκβάζεηο γηα ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο ∙  

γ. ζπκβάζεηο γηα δξαζηεξηφηεηεο ηδφγνπ, 

πεξηιακβαλφκελσλ ησλ ιαρεηνθφξσλ αγνξψλ, 

ηα παηρλίδηα ζε θαδίλα θαη ηηο ζπλαιιαγέο πνπ 

αθνξνχλ ζηνηρήκαηα ∙  

δ. ζπκβάζεηο γηα ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, 

φπσο ζπκθσλίεο θαηαλαισηηθήο πίζηεο ∙ 

ε. ζπκβάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία, απφθηεζε ή 

κεηαβίβαζε δηθαησκάησλ επί αθηλήησλ ή 

δηθαησκάησλ εληφο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ∙  

                                                      
9
 Γεο ηελ Δλφηεηα 4 γηα ηηο αζέκηηεο εκπνξηθέο πξαθηηθέο θαη ηηο 

θαηαρξεζηηθέο ξήηξεο ζπκβάζεσλ.  
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ζη. ζπκβάζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή λέσλ θηεξίσλ, ηε 

ξηδηθή κεηαηξνπή πθηζηάκελσλ θηεξίσλ θαη ηε 

κίζζσζε ζηέγεο σο θαηνηθίαο·   

δ. ζπκβάζεηο γηα νξγαλσκέλα ηαμίδηα, 

νξγαλσκέλεο δηαθνπέο θαη πεξηεγήζεηο ·   

ε. ζπκβάζεηο ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο, 

καθξνπξφζεζκσλ πξντφλησλ δηαθνπψλ, 

κεηαπψιεζεο θαη αληαιιαγήο·  

ζ. ζπκβάζεηο νη νπνίεο, ζχκθσλα κε ηε 

λνκνζεζία ησλ θξαηψλ κειψλ, θαηαξηίδνληαη 

απφ εληεηαικέλν απφ ηε δεκφζηα αξρή 

πξφζσπν κε θαηαζηαηηθή ππνρξέσζε 

αλεμαξηεζίαο θαη ακεξνιεςίαο θαη θαζήθνλ λα 

δηαζθαιίδεη, κέζσ ηεο παξνρήο εθηελψλ 

λνκηθψλ πιεξνθνξηψλ, φηη ν θαηαλαισηήο 

ζπλάπηεη ηε ζχκβαζε κφλν κεηά απφ ψξηκε 

λνκηθή ζθέςε θαη κε γλψζε ησλ λνκηθψλ 

ζπλεπεηψλ ηεο· 

η. ζπκβάζεηο γηα ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ, 

πνηψλ ή άιισλ αγαζψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα 

ηξέρνπζα θαηαλάισζε ζην πιαίζην ηνπ 

λνηθνθπξηνχ θαη ηα νπνία παξαδίδνληαη απφ 

ηνλ έκπνξν ζε ζπρλή θαη ηαθηηθή βάζε ζην 

ζπίηη, ηελ θαηνηθία ή ηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπ 

θαηαλαισηή· 

ηα. ζπκβάζεηο γηα ππεξεζίεο κεηαθνξάο επηβαηψλ·   

ηβ. ζπκβάζεηο νη νπνίεο ζπλάπηνληαη κέζσ 

απηφκαησλ κεραλψλ πψιεζεο ή εκπνξηθψλ 

θαηαζηεκάησλ απηφκαηεο πψιεζεο· 

ηγ. ζπκβάζεηο νη νπνίεο ζπλάπηνληαη κε 

ηειεπηθνηλσληαθνχο θνξείο κέζσ δεκφζησλ 

ηειεθσληθψλ ζαιάκσλ γηα ηε ρξήζε απηψλ ή 

νη νπνίεο ζπλάπηνληαη γηα ηε ρξήζε κηαο 

κνλαδηθήο θιήζεο πνπ πξαγκαηνπνηεί ν 

θαηαλαισηήο κέζσ ηειεθψλνπ, δηαδηθηχνπ ή 

ηειενκνηνηππίαο. 

 Ωζηφζν, ππνρξεψζεηο πξνζπκβαηηθήο πιεξνθφξεζεο 

πθίζηαληαη θαη ζε ζεηξά άιισλ εζληθψλ λφκσλ. Απηφ 

ζπκβαίλεη, γηα παξάδεηγκα, ζηηο ζπκβάζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ζπκθσλίεο πίζησζεο γηα θαηαλαισηέο
10

.  

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ησλ Καηαλαισηψλ, θάπνηα θξάηε κέιε 

έρνπλ πηνζεηήζεη εζληθνχο θαλφλεο πνπ εμαηξνχλ 

εκπφξνπο απφ ηηο ππνρξεψζεηο πξνζπκβαηηθήο 

πιεξνθφξεζεο ζηελ πεξίπησζε ησλ «ζπκβάζεσλ 

ρακειήο αμίαο»: απηφ ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Απζηξίαο, ηνπ Βειγίνπ, ηεο Κχπξνπ, ηεο Γαλίαο, ηεο 

Δζζνλίαο, ηεο Φηλιαλδίαο, ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Διιάδαο, 

ηεο Ιξιαλδίαο, ηεο Ιηαιίαο, ηεο Λεηνλίαο, ηεο 

Ληζνπαλίαο, ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ, ηεο Μάιηαο, ησλ 

Κάησ Υσξψλ, ηεο Πνισλίαο, ηεο Πνξηνγαιίαο, ηεο 

Ρνπκαλίαο, ηεο ινβελίαο, ηεο νπεδίαο θαη ηνπ 

Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ. πκβνπιέςνπ ην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 

γηα λα αλαθαιχςεηο πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο.  

Πνηεο απαηηήζεηο 

πξνζπκβαηηθήο ελεκέξσζεο 

εθαξκόδνληαη ζηηο 

θαηαλαισηηθέο ζπκβάζεηο πνπ 

ζπλάπηνληαη εληόο ηνπ 

θαηαζηήκαηόο κνπ («ζπκβάζεηο 

εληόο ηνπ θαηαζηήκαηνο»);  

Υάξε ζηελ Οδεγία γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ 

Καηαλαισηψλ, πθίζηαληαη  ζε φιε ηελ ΔΔ 8 

πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία «θιεηδηά» πνπ πξέπεη λα 

παξνπζηάζεηο μεθάζαξα ζηνπο θαηαλαισηέο πξηλ 

ζπλαθζεί νπνηαδήπνηε ζχκβαζε πψιεζεο ή ζχκβαζε 

ππεξεζηψλ εληφο ηνπ θαηαζηήκαηφο ζνπ, αλ δελ είλαη 

απηέο νη πιεξνθνξίεο ήδε πξνθαλείο απφ ην πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ζνπ. Απηά ηα ζηνηρεία είλαη:  

1. Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αγαζψλ ή ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεηο: φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο 

ηνπ παξνπζηάδνπλ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

αγαζνχ πξνο πψιεζε.  

                                                      
10

 Οη απαηηήζεηο πξνζπκβαηηθήο ελεκέξσζεο ζεζπίδνληαη απφ ηελ 
αλαζεσξεκέλε Οδεγία γηα ηελ Καηαλαισηηθή Πίζηε (2008/48/EΚ). 
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Παράδειγμα: αλάθεξε ζηελ εηηθέηα ηηκήο φηη ην 

κπνπθάλ πνπ πνπιάο ζην καγαδί ζνπ είλαη 

δεξκάηηλν.  

 

Παράδειγμα: αλάθεξε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ηειεθψλνπ πνπ πνπιάο: κλήκε 64GB.  

Δίλαη ζεκαληηθφ ην κέζν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα λα παξαζρεζνχλ απηέο νη πιεξνθνξίεο νη 

νπνίεο πξέπεη λα είλαη εχθνια αλαγλψζηκεο θαη 

θαηαλνεηέο ζην κέζν θαηαλαισηή. Απηφ ην κέζν 

κπνξεί λα είλαη, γηα παξάδεηγκα, έλα email ή έλα 

θνκκάηη ραξηί.    

 

2. H ηαπηόηεηα ζνπ, φπσο ε εκπνξηθή ζνπ 

επσλπκία, ε γεσγξαθηθή δηεχζπλζε ζηελ νπνία 

είζαη εγθαηεζηεκέλνο θαη ν αξηζκφο ηειεθψλνπ 

ζνπ.  

Η δηεχζπλζε ελφο θαηαζηήκαηνο ή εζηηαηνξίνπ 

(γεσγξαθηθή δηεχζπλζε) ζπληζηά έλα πξνθαλέο 

παξάδεηγκα πιεξνθνξηψλ πνπ γίλνληαη αληηιεπηέο 

απφ ην γεληθφ πιαίζην, ζηελ πεξίπησζε ησλ 

ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηνληαη εληφο θαηαζηήκαηνο. 

 

3. Η ζπλνιηθή ηηκή ησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξεηο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ηηκή πξέπεη λα 

είλαη πιήξσο νξηζκέλε, π.ρ. λα πεξηιακβάλεη 

φινπο ηνπο ζρεηηθνχο θφξνπο, πξφζζεηεο 

επηβαξχλζεηο απνζηνιήο, παξάδνζεο ή 

ηαρπδξνκείνπ. Αλ ε ηηκή δελ κπνξεί λα  θαζνξηζηεί 

εθ ησλ πξνηέξσλ, πξέπεη λα θνηλνπνηήζεηο ζηνλ 

θαηαλαισηή ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα 

ππνινγηζηεί ε ηηκή.  

 

Παράδειγμα: φηαλ ε ηειηθή ηηκή εμαξηάηαη γηα 

παξάδεηγκα απφ ηελ θαηαλάισζε, πξέπεη λα 

θνηλνπνηεζεί ε ηηκή αλά κνλάδα (πρ. αλά θηιφ, 

ιίηξν, θιπ). 

 

4. Όιεο ηηο ζπλελλνήζεηο, εθφζνλ ππάξρνπλ, γηα ηελ  

πιεξσκή, παξάδνζε, εθηέιεζε, πξνζεζκία 

εληφο ηεο νπνίαο αλαιακβάλεηο ηελ ππνρξέσζε λα 

παξαδψζεηο ηα αγαζά ή λα παξάζρεηο ηελ 

ππεξεζία θαη ηελ πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεηο γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ παξαπόλσλ. 

 

Παράδειγμα: ελεκέξσζε ηνλ θαηαλαισηή φηη ην 

πξντφλ παξαδίδεηαη κέζσ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

κεηαθνξέα θαη φηη ε παξάδνζε ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί εληφο 15 εξγάζηκσλ εκεξψλ. 

Δπίζεο ελεκέξσζέ ηνλ γηα ην ηη πξέπεη λα θάλεη αλ 

ζέιεη λα παξαπνλεζεί θαη πψο λα ππνβάιιεη ην 

παξάπνλφ ηνπ.  

 

5.  Η χπαξμε λόκηκεο εγγύεζεο γηα ηε ζπκκφξθσζε 

ησλ αγαζψλ, ηελ χπαξμε θαη ηνπο φξνπο ζε ζρέζε 

κε ηελ εμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε θαη ηηο 

εκπνξηθέο εγγπήζεηο. χκθσλα κε ην δίθαην ηεο 

ΔΔ, δηαρσξίδεηαη ε λφκηκε (ή θαηαζηαηηθή) εγγχεζε 

απφ ηελ εκπνξηθή εγγχεζε. Η λφκηκε εγγχεζε είλαη 

ππνρξεσηηθή εθ ηνπ λφκνπ, βάζεη ηεο Οδεγίαο 

1999/44/ΔΚ γηα ηελ πψιεζε θαηαλαισηηθψλ 

αγαζψλ φπσο έρεη ελζσκαησζεί ζην εζληθφ δίθαην 

ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ. ηελ ΔΔ ε λφκηκε 

εγγχεζε γηα θαηαλαισηηθά πξντφληα δηαξθεί γηα 

δχν ρξφληα θαη πξνζθέξεη δσξεάλ επαλνξζσηηθά 

κέηξα γηα θάζε ειάηησκα ηνπ αγαζνχ ε νπνία 

ππήξρε θαηά ην ρξφλν παξάδνζήο ηνπ. Η 

εκπνξηθή εγγχεζε είλαη επηπξφζζεηε ηεο λφκηκεο 

εγγχεζεο θαη παξέρεηαη είηε απφ ηνλ πσιεηή ή 

απφ ηνλ παξαγσγφ, είηε δσξεάλ είηε επί πιεξσκή. 

 

Παράδειγμα: κηα εκπνξηθή εγγχεζε παξέρεη 

επαλνξζσηηθά κέηξα ζε ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία 

ελφο ζίδεξνπ γηα πέληε ρξφληα ζε αληίζεζε κε ηα 

δχν ρξφληα πνπ παξέρεη ε λφκηκε εγγχεζε θαη 

θαιχπηεη πεξηζζφηεξα ειαηηψκαηα απφ απηά πνπ 

πθίζηαληαη θαηά ην ρξφλν παξάδνζεο. Ο έκπνξνο 

έρεη ηελ ππνρξέσζε λα  θνηλνπνηήζεη ηελ χπαξμε 

ηεο λφκηκεο εγγχεζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ 

πξνζθέξεηο ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο κεηά ηελ 

πψιεζε, πξέπεη λα ελεκεξψζεηο ηνλ θαηαλαισηή 
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γηα ηελ χπαξμε ηνπο θαη ηηο σθέιεηέο ηνπο
11

. ε 

απηφ ην πιαίζην, πξέπεη λα πξνζέμεηο, φηη 

ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ 

Καηαλαισηψλ, ην θφζηνο θιήζεο ελφο 

ηειεθσληθνχ θέληξνπ γηα θαηαλαισηέο δελ κπνξεί 

λα είλαη πνηέ πςειφηεξν κηαο αζηηθήο θιήζεο, 

εθφζνλ ε θιήζε αθνξά εξψηεζε γηα πθηζηάκελε 

ζχκβαζε.  

 

6. Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.  

 

Παράδειγμα: Αλ είζαη ν ηδηνθηήηεο ελφο ηνπηθνχ 

γπκλαζηεξίνπ, ζα πξέπεη λα δηεπθξηλήζεηο αλ ε 

ζχκβαζε ζπλδξνκήο είλαη νξηζκέλεο δηάξθεηαο ή 

φρη, θαη αλ αλαλεψλεηαη απηφκαηα ή φρη. Γηα 

παξάδεηγκα, αλ απαηηείηαη ν θαηαλαισηήο λα 

ελεκεξψζεη 15 εκέξεο λσξίηεξα γηα ηελ αθχξσζε 

ηεο ζχκβαζεο, πξέπεη λα είλαη ελήκεξνο γηα απηήλ 

ηελ πξνζεζκία πξηλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. 

 

7. Σηο δπλαηόηεηεο ιεηηνπξγίαο, εθφζνλ πθίζηαληαη, 

καδί κε ηα ηζρχνληα ηερληθά κέηξα πξνζηαζίαο, ηνπ 

ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

πξέπεη λα εμεγήζεηο πιήξσο ζηνλ θαηαλαισηή 

πσο ιεηηνπξγεί πξαθηηθά ην ςεθηαθφ πεξηερφκελν. 

πγθεθξηκέλα, απηφ αθνξά ηελ χπαξμε ή απνπζία 

ηερληθψλ πεξηνξηζκψλ. 

 

Παράδειγμα: αλέθεξε θαηά πφζν έλα 

ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ Η/Τ πνπ πνπιάο ζην 

θαηάζηεκά ζνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

απνγξακκηθά (offline) θαη/ή επηγξακκηθά (online). 

Αλέθεξε θαηά πφζν ε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ 

ππφθεηηαη πεξηνξηζκνχο ζε θάπνηα ρψξα. 

 

8. Καηά πεξίπησζε, ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ςεθηαθνχ 

πεξηερνκέλνπ κε πιηζκηθφ.  

Παράδειγμα: ελεκέξσζε ηνλ θαηαλαισηή φηη ην 

ςεθηαθφ πεξηερφκελν πνπ παξέρεηο κπνξεί λα 

                                                      
11

 Γεο ηελ Δλφηεηα 3 γηα ηηο πσιήζεηο ζε θαηαλαισηέο πνπ 
πεξηγξάθεη ηα επαλνξζσηηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα παξέρεη ν 
έκπνξνο ζηελ πεξίπησζε ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ. 

ιεηηνπξγήζεη κφλν ζε ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα 

Macintosh απνθιεηζηηθά ζε ππνινγηζηέο ηεο Apple.  

 

Πξφζεμε φηη θαζψο νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο 

ζπλαιιαγέο «εληφο εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο» έρνπλ 

«εζληθφ» ραξαθηήξα, ε Οδεγία γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ 

Καηαλαισηψλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε φια ηα θξάηε 

κέιε ηεο ΔΔ, ζχκθσλα κε ην εζληθφ ηνπο δίθαην, λα 

εηζάγνπλ επηπξφζζεηεο απαηηήζεηο πξνζπκβαηηθήο 

ελεκέξσζεο ζηελ παξαπάλσ ιίζηα, πλεπψο, αλ 

ζέιεηο λα αλνίμεηο θαηαζηήκαηα θαη ζε άιια θξάηε κέιε 

πξέπεη λα ελεκεξσζείο γηα ηηο πηζαλέο επηπξφζζεηεο 

ππνρξεψζεηο ελεκέξσζεο πνπ πθίζηαληαη εθεί. 

Παξ’ φηη θάπνηα ζηνηρεία επεμεγνχληαη παξαθάησ, ην 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 παξέρεη κηα επηζθφπεζε ησλ 

ξπζκηζηηθψλ επηινγψλ ησλ θξαηψλ κειψλ
12

 

Πνηεο ππνρξεώζεηο 

ελεκέξσζεο πθίζηαληαη ζηηο 

θαηαλαισηηθέο ζπκβάζεηο πνπ 

ζπλάπηνληαη εμ' απνζηάζεσο ή 

εθηόο εκπνξηθνύ 

θαηαζηήκαηνο;  

Η Οδεγία γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Καηαλαισηψλ έρεη 

πιήξσο ελαξκνλίζεη ηε ιίζηα ησλ πξνζπκβαηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ πξέπεη λα παξάζρεηο ζηνπο 

θαηαλαισηέο αλ ιεηηνπξγείο εμ’ απνζηάζεσο (π.ρ. 

επηγξακκηθά ή κέζσ ηειεθψλνπ) θαη/αλ ζπλάπηεηο 

ζπκβάζεηο «εθηφο ηνπ εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο», 

φπσο ζηε πφξηα ηνπ θαηαλαισηή. Απηφ ζεκαίλεη φηη, 

γηα απηνχο ηνπο εκπνξηθνχο δηαχινπο, ηα θξάηε κέιε 

δελ κπνξνχλ πιένλ λα πξνζζέζνπλ επηπξφζζεηεο 

απαηηήζεηο πξνζπκβαηηθήο ελεκέξσζεο πιελ απηψλ 

πνπ νξίδεη ε Οδεγία. 

                                                      
12

 Δλαιιαθηηθά, κπνξείο λα δεηο ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ ππνβάιινπλ 
ηα θξάηε κέιε ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ησλ ξπζκηζηηθψλ επηινγψλ πνπ 
έρεη ζχκθσλα κε ην Άξζξν 29 ηεο Οδεγίαο 2011/83/ΔΚ γηα ηα 
δηθαηψκαηα ησλ Καηαλαισηψλ. Δπηζθέςνπ ηελ ηζηνζειίδα 
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/greece-
_original.pdf  
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Απηή ε ιίζηα πεξηιακβάλεη ηηο 8 ππνρξεψζεηο 

ελεκέξσζεο «θιεηδηά» πνπ πξέπεη λα παξέρεηο αλ 

ιεηηνπξγείο εθηφο εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο, θαη θάπνηα 

επηπιένλ ζηνηρεία, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ηε 

θχζε ηεο επίκαρεο ζπλαιιαγήο θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη  

(ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο) νη θαηαλαισηέο 

απνιακβάλνπλ ζηηο εμ’ απνζηάζεσο θαη εθηφο 

εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο ζπκβάζεηο ζε φιε ηελ ΔΔ, 

ηνπ δηθαηψκαηνο ππαλαρψξεζεο εληφο 14 εκεξψλ13. 

Η ζπκκφξθσζε κε απηέο ηηο πιήξσο ελαξκνληζκέλεο 

απαηηήζεηο πξνζπκβαηηθήο ελεκέξσζεο δηεπθνιχλεη 

ηελ πξφζβαζε ησλ θαηαλαισηψλ ζε φια ηα θξάηε 

κέιε. Αθνινπζεί ε ιίζηα ησλ επηπξφζζεησλ, ζηελ 

παξαπάλσ ιίζηα ησλ 8, ζηνηρείσλ:  

1. Δθηφο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο 

γεσγξαθηθήο δηεχζπλζεο φπνπ είζαη 

εγθαηεζηεκέλνο, φηαλ ιεηηνπξγείο εμ’ απνζηάζεσο 

ή εθηφο εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο πξέπεη λα 

θνηλνπνηήζεηο ζηνπο θαηαλαισηέο θαη ην ηειέθσλν 

θαη ην e-mail ζνπ ψζηε λα κπνξνχλ λα 

επηθνηλσλνχλ καδί ζνπ γξήγνξα θαη 

απνηειεζκαηηθά. Αλ ελεξγείο εθ κέξνπο άιινπ 

εκπφξνπ, πξέπεη λα θνηλνπνηήζεηο θαη ηε δηθή ηνπ 

ηαπηφηεηα θαη γεσγξαθηθή δηεχζπλζε. 

 

2. Μφλν αλ δηαθέξεη απφ ηε δηεχζπλζε ηεο 

εγθαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο, πξέπεη επίζεο λα 

ηνπο θνηλνπνηήζεηο ηε δηεχζπλζε φπνπ κπνξνχλ λα 

ζηέιλνπλ νη θαηαλαισηέο ηα παξάπνλά ηνπο 

θαζψο θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ εκπφξνπ ζην φλνκα 

ηνπ νπνίνπ ελεξγείο. 

 

3. Μφλν αλ δηαθέξεη απφ ην θφζηνο κηαο αζηηθήο 

θιήζεο (βαζηθή ρξέσζε), πξέπεη λα ελεκεξψζεηο 

επίζεο ηνπο θαηαλαισηέο γηα ην θφζηνο ρξήζεο 

ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο εμ’ απνζηάζεσο γηα ηε 

ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. Μφιηο ζπλαθζεί ε 

ζχκβαζε, λα έρεηο ππφςε ζνπ, φηη ζχκθσλα κε ηελ 

Οδεγία γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Καηαλαισηψλ, ην 

                                                      
13

 See Module 2 on the consumer right to withdraw from distance and 
off-premises contracts. 

θφζηνο ρξήζεο γξακκήο θαηαλαισηή πνπ ζα 

απαληά ζε εξσηήκαηα αλαθνξηθά κε ηηο ζπκβάζεηο 

ηνπο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηε βαζηθή ρξέσζε. 

 

4. Δθφζνλ ζπκκνξθψλεζαη κε ζπγθεθξηκέλν θψδηθα 

δενληνινγίαο πξέπεη επίζεο λα ελεκεξψζεηο ηνπο 

θαηαλαισηέο γηα ηελ χπαξμή ηνπ θαη πνπ κπνξνχλ 

λα ιάβνπλ αληίγξαθά ηνπ.  

 

Παράδειγμα: ελεκέξσζε φηη ηεξείο/αθνινπζείο ηνλ 

Κψδηθα Γηαθήκηζεο θαη Γηαθεκηζηηθήο Πξαθηηθήο 

ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ θαη 

επηζχλαςε ην ζρεηηθφ ζχλδεζκν. 

 

5. Αλ ε ζχκβαζε πξνβιέπεη φηη ν θαηαλαισηήο 

δεζκεχεηαη γηα έλα ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα, 

πξέπεη λα ελεκεξψζεηο ηνλ θαηαλαισηή 

πξνθαηαβνιηθά γηα ηε δηάξθεηα ηνπ.  

 

Παράδειγμα: πξέπεη λα ελεκεξψζεηο ηνπο 

θαηαλαισηέο γηα ηελ ειάρηζηε δηάξθεηα πνπ πξέπεη 

λα είλαη πειάηεο ζην γπκλαζηήξηφ ζνπ πξηλ λα 

κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηηο πξνζθνξέο γηα 

εηήζηεο ζπλδξνκέο.  

 

6. Δθφζνλ ε ζχκβαζε πξνυπνζέηεη ν θαηαλαισηήο 

λα πιεξψζεη ή λα δψζεη κηα πξνθαηαβνιή ή άιινπ 

είδνπο νηθνλνκηθή εγγχεζε, πξέπεη λα ηνλ 

ελεκεξψζεηο γηα ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο θαη ηηο 

απαξαίηεηεο ιεπηνκέξεηεο.  

 

Παράδειγμα: πξέπεη λα ελεκεξψζεηο εθ ησλ 

πξνηέξσλ ηνπο θαηαλαισηέο αλ πξέπεη λα ζνπ 

θαηαβάιινπλ έλα πνζφ σο πξνθαηαβνιή γηα ηελ 

ειεθηξνληθή ηνπο θξάηεζε ζε μελνδνρείν, θαη λα 

ηνπο ελεκεξψζεηο ζε πνηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα 

ηνπο επηζηξαθεί.  

 

7. Καηά πεξίπησζε, πξέπεη επίζεο λα ελεκεξψζεηο 

φινπο ηνπο θαηαλαισηέο γηα ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο 

ησλ κεραληζκψλ εμσδηθαζηηθψλ παξαπφλσλ θαη 

επαλφξζσζεο γηα ηελ επίιπζε θάζε δηέλεμεο πνπ 
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κπνξεί λα πξνθχςεη κεηαμχ ζαο. Απηφ κπνξεί λα 

γίλεη γηα παξάδεηγκα ράξε ζηελ Πιαηθφξκα 

Ηιεθηξνληθήο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ (ΗΔΓ), ε νπνία 

είλαη έλα εξγαιείν πνπ βνεζά ηνπο θαηαλαισηέο λα 

ππνβάιινπλ ην παξάπνλφ ηνπο ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν θνξέα Δλαιιαθηηθήο Δπίιπζεο 

Γηαθνξψλ (ΔΔΓ)
14

.  

 

8. Σέινο, αλ δελ ηπγράλεη εθαξκνγήο ή ηπγράλεη 

πεξηνξηζκέλεο εθαξκνγήο ζην ζπγθεθξηκέλν ηχπν 

ζχκβαζεο
15

 ην δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο, πξέπεη 

λα ελεκεξψζεηο ζρεηηθά ηνλ θαηαλαισηή γηα ην 

γεγνλφο απηφ θαη/ ή γηα ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο 

ράλεη ην δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο. Αλ, αληίζεηα, ε 

ζχκβαζε ζπλνδεχεηαη απφ ην δηθαίσκα 

ππαλαρψξεζεο, πξέπεη λα ελεκεξψζεηο ηνλ 

θαηαλαισηή γηα:  

α. ηηο πξνυπνζέζεηο, ηελ πξνζεζκία θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο 

ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ παξέρεη ν 

λφκνο
16

;  

β. ην φηη ζα επηβαξπλζεί κε ηε δαπάλε 

επηζηξνθήο ησλ αγαζψλ ζε πεξίπησζε 

ππαλαρψξεζεο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα 

αγαζά απφ ηε θχζε ηνπο δελ κπνξνχλ ππφ 

θαλνληθέο ζπλζήθεο λα επηζηξαθνχλ 

ηαρπδξνκηθψο, ηε δαπάλε επηζηξνθήο ηνπο.  

 

Παράδειγμα: αλ ν θαηαλαισηήο αγνξάζεη απφ 

εζέλα έλα ςπγείν ή πιπληήξην (αληηθείκελα πνπ 

παξαδίδνληαη ζπλήζσο θαη’ νίθνλ θαη δελ 

απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά), πξέπεη λα 

νξίζεηο έλαλ κεηαθνξέα (απηφλ πνπ ζα 

κεηαθέξεη ην αγαζφ) θαη κηα ηηκή γηα ηελ 

επηζηξνθή ησλ αγαζψλ, ή ηνπιάρηζηνλ κηα 

                                                      
14

 Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, δεο ηελ Δλφηεηα 5.  
15

 Σν άξζξν 16 ηεο Οδεγίαο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Καηαλαισηή 
πεξηγξάθεη κηα ιίζηα ηχπσλ ζπκβάζεσλ φπνπ δελ πθίζηαηαη ην 
δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο. Γεο ηελ Δλφηεηα 2 γηα ην δηθαίσκα 
ππαλαρψξεζεο θαη ηελ ηζηνζειίδα  DG JUST Guidance on the 
Consumer Rights Directive 
(http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/rights-
contracts/directive/index_en.htm) γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο. 
16

 Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, δεο ηελ Δλφηεηα 2. 

εχινγε εθηίκεζε ηνπ κέγηζηνπ θφζηνπο ηνπ, 

βάζεη ηνπ θφζηνπο παξάδνζεο
17

; θαη 

γ. ην φηη, αλ ν θαηαλαισηήο αζθήζεη ην δηθαίσκα 

ππαλαρψξεζήο αθνχ έρεη δεηήζεη ξεηψο, 

εληφο ηεο πξνζεζκίαο ππαλαρψξεζεο, ηελ 

εθηέιεζε ππεξεζηψλ, ππνρξενχηαη λα ζε 

πιεξψζεη ην αλάινγν θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ έρεηο ελ ησ κεηαμχ παξάζρεη. 

 

Παράδειγμα: αλ ζπλάςεηο ζχκβαζε κε 

θαηαλαισηή γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

θηλεηήο ηειεθσλίαο, πξέπεη λα ηνλ/ηελ 

ελεκεξψζεηο φηη αλ δεηήζεη ξεηά ηελ άκεζε 

έλαξμε ησλ ππεξεζηψλ αιιά ζηε ζπλέρεηα 

απνθαζίζεη εληφο π.ρ. 10 εκεξψλ απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα ππαλαρσξήζεη 

απφ απηήλ, ππνρξενχηαη λα ζνπ θαηαβάιιεη ην 

έλα ηξίην ηνπ χςνπο ηεο κεληαίαο ζπλδξνκήο 

θαζψο θαη ην θφζηνο θάζε επηπξφζζεηεο 

ππεξεζίαο πνπ έρεη παξαζρεζεί έσο ηφηε. 

εκεηώλεηαη, όηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ε 

ππνρξέσζε ελεκέξσζεο έρεη απινπνηεζεί. Η 

επηθνηλσλία εμ’ απνζηάζεσο παξέρεη πεξηνξηζκέλν 

ρψξν θαη ρξφλν γηα παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ. ε 

απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, πξέπεη λα παξάζρεηο ηηο πην 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πξηλ ηε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο: 

1. ηελ επσλπκία ζνπ 

2. ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο ζνπ 

3. ηε ηειηθή ηνπ ηηκή 

4. πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ππαλαρψξεζεο 

5. ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ή, αλ έρεη αφξηζηε 

δηάξθεηα ηηο πξνυπνζέζεηο θαηαγγειίαο ηεο.   

Ωζηφζν, φιεο νη ππφινηπεο απαηηήζεηο πιεξνθφξεζεο 

πξέπεη λα εθπιεξσζνχλ κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν (π.ρ. 

ζε αξρείν PDF πνπ λα αθνινπζεί ηελ παξαγγειία 

αγνξάο).  

                                                      
17

 See DG JUST Guidance on the Consumer Rights Directive, 
παξάγξαθνο 6.2 
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Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε ειεθηξνληθήο/επηγξακκηθήο 

ζχκβαζεο, ν έκπνξνο πξέπεη λα θαηαζηήζεη ζαθή 

ζηνλ θαηαλαισηή κε πξνθαλή ηξφπν, πξηλ ν 

θαηαλαισηήο ππνβάιιεη ηελ παξαγγειία ηνπ/ηεο θαη 

απνδερηεί λα πιεξψζεη, ηα αθφινπζα ζηνηρεία:  

1. πνηα είλαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο  

2. πνηα είλαη ε ζπλνιηθή ηνπ ηηκή ∙ 

3. πνηα είλαη ε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη, αλ είλαη 

αφξηζηεο δηάξθεηαο, πνηεο είλαη νη πξνυπνζέζεηο 

ηεξκαηηζκνχ ηεο: 

4. αλ ε ζχκβαζε πξνβιέπεη φηη ν θαηαλαισηήο 

δεζκεχεηαη γηα έλα ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα, 

πνηα είλαη ε ρξνληθή ηνπ δηάξθεηα.  

Ο έκπνξνο πξέπεη λα δηαζθαιίζεη φηη φηαλ ν 

θαηαλαισηήο, ππνβάιιεη ειεθηξνληθά ηελ παξαγγειία 

ηνπ, αλαγλσξίδεη ξεηά φηη ε παξαγγειία ηνπ 

ζπλνδεχεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε πιεξσκήο. Αλ ε 

ππνβνιή ηεο παξαγγειίαο απαηηεί ηελ ελεξγνπνίεζε 

θνπκπηνχ ή παξφκνηαο ιεηηνπξγία ζα πξέπεη ην θνπκπί 

ή ε παξφκνηα ιεηηνπξγία λα ηηηινθνξνχληαη κε 

επαλάγλσζην ηξφπν κφλν κε ηηο ιέμεηο «πιήξσζε 

ηψξα», «αγφξαζε ηψξα», «επηβεβαίσζε παξαγγειίαο», 

«παξαγγειία κε ππνρξέσζε πιεξσκήο» ή κηα 

παξεκθεξή θαη μεθάζαξε δηαηχπσζε πνπ λα 

θαηαδεηθλχεη φηη ε ππνβνιή ηεο παξαγγειίαο 

ζπλνδεχεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε πιεξσκήο ηνπ 

εκπφξνπ.  

Υξήζε ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 4 αλαθνξηθά κε ηηο 

απινπνηεκέλεο απαηηήζεηο ελεκέξσζεο έρεη γίλεη ζηελ 

Ιξιαλδία, Ληζνπαλία, ηηο Κάησ Υψξεο, ηελ Πνξηνγαιία, 

ινβελία, ινβαθία θαη Ιζπαλία αιιά φρη ζε άιια 

θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. Σν Βέιγην, έρεη δηαηεξήζεη απηή ηε 

δπλαηφηεηα αιιά δελ έρεη αθφκε θάλεη ρξήζε ηεο
18

 (δεο 

επίζεο θαη ην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 γηα πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο).  

                                                      
18

 http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/rights-
contracts/directive/transposition_list_crd_en.htm 

Πώο πξέπεη λα παξνπζηάζεηο 

ηηο πξνζπκβαηηθέο θαη 

ζπκβαηηθέο πιεξνθνξίεο; 

Σν θείκελν πνπ παξέρεη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο 

πξέπεη πάληνηε λα είλαη εχθνια αλαγλψζηκν θαη 

θαηαλνεηφ γηα ηνλ κέζν θαηαλαισηή. Απηέο νη 

πιεξνθνξίεο πξέπεη λα παξέρνληαη κε ηξφπν ζαθή, 

επαλάγλσζην θαη θαηαλνεηφ. 

Ση ζεκαίλεη απηό πξαθηηθά;  

Η αμηνιφγεζε ηνπ θαηά πφζν απηέο νη πιεξνθνξίεο 

παξαζρέζεθαλ κε ηνλ νξζφ ηξφπν πξαγκαηνπνηείηαη 

θαηά πεξίπησζε. Αθνινπζνχλ φκσο θάπνηεο πξαθηηθέο 

ζπκβνπιέο γηα λα απμήζεηο ηηο πηζαλφηεηεο 

ζπκκφξθσζήο ζνπ: 

 ρξεζηκνπνίεζε γξακκαηνζεηξά πνπ είλαη εχθνια 

αλαγλψζηκε θαη ζε αξθεηά κεγάιν κέγεζνο (π.ρ. 

γξακκαηνζεηξά φπσο ε λξ. 12 Times New Roman) 

 επηβεβαίσζε φηη ηα γξάκκαηα είλαη επαλάγλσζηα 

ζε ζρέζε κε ην ρξψκα ηνπ θφληνπ (π.ρ. καχξα 

γξάκκαηα ζε άζπξν θφλην αιιά φρη θσζθνξνχρν 

θίηξηλν ζε άζπξν θφλην) 

 άθεζε επαξθή δηάθελν κεηαμχ ησλ πξνηάζεσλ θαη 

ησλ παξαγξάθσλ 

 ρξεζηκνπνίεζε ζαθή γιψζζα  

Απιή ιύζε 

Αλ ακθηβάιιεηο γηα ηε ζαθήλεηα ησλ πιεξνθνξηώλ 

ζνπ, δήηα από θάπνηνλ θνληηλό ζνπ (ζπγγελή, 

θίιν, ζπλάδειθν θ.ι.π.) ηελ εηιηθξηλή ηνπ άπνςε 

γηα ην θαηά πόζν ηηο ζεσξεί όηη είλαη ζαθείο, 

επαλάγλσζηεο θαη θαηαλνεηέο.
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Απαγνξεύεηαη Δπηηξέπεηαη 

 

«Έρεηο πξνζεζκία λφκηκεο εγγχεζεο γηα δχν ρξφληα» 

 

«Η δηεχζπλζή καο είλαη νδφο Αζήλαο, αξηζκφο 21, 

Λεκεζφο, Σ.Κ. 1000, Κχπξνο»   

«ε πεξίπησζε δηέλεμεο, εθαξκφδεηαη ην Γαιιηθφ δίθαην» 

 

«Έρεηο 14 (δεθαηέζζεξηο) εκέξεο απφ ηε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο λα επηζηξέςεηο ειεχζεξα ην πξντφλ πνπ 

έρεηο αγνξάζεη» 

 

«Έρεηο δχν ρξφληα πξνζεζκία λφκηκεο εγγχεζεο» 

«Για κάθε προϊόν που αγοράςεισ από εμάσ, ζχεισ μια 

διετή περίοδο καταςτατικήσ εγγφηςησ κατά τη διάρκεια 

τησ οποίασ μπορείσ να κάνεισ χρήςη ςειράσ 

επανορθωτικών μζτρων ςτην περίπτωςη που αποδειχθεί 

ότι το προϊόν δεν ςυμμορφώνεται με τη ςφμβαςη». 

 

 

κπνξείολαππνβάιιεηοηνπαξάπνλφζνπζηνπαξάπνλα@mail.es 

 

本書分兩大部份，第一部份詳述作者於一九三八年考取政府獎

學金入讀香港大學，並因此在中國內地先後為英國海軍情報局

及中國國民黨軍隊工作。戰後憑勝利獎學金  
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ε πνηεο γιώζζεο πξέπεη λα 

παξνπζηάζσ ηηο 

πξνζπκβαηηθέο θαη ζπκβαηηθέο 

πιεξνθνξίεο;  

Κάζε θξάηνο κέινο κπνξεί λα επηιέμεη λα νξίζεη κηα 

γιψζζα ζηελ νπνία πξέπεη λα γλσζηνπνηεζνχλ νη 

πιεξνθνξίεο ζηνλ θαηαλαισηή. Όπσο πεξηγξάθεηαη 

ζην Παξάξηεκα 1, πάλσ απφ ηα κηζά θξάηε κέιε 

έρνπλ θάλεη ρξήζε απηήο ηεο ξπζκηζηηθήο επηινγήο 

(Βνπιγαξία, Κξναηία, Κχπξνο, Σζέρηθε Γεκνθξαηία, 

Γαλία, Δζζνλία, Γαιιία, Ληζνπαλία, Μάιηα, Πνισλία, 

Πνξηνγαιία, Ρνπκαλία, ινβελία, Ιζπαλία). ηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο είλαη ε επίζεκε(εο) 

γιψζζα(εο) ηνπ θξάηνπο κέινπο.  

Πξνζνρή πνιύ ζεκαληηθό. Αλ παξάζρεηο ηηο 

πιεξνθνξίεο ζε άιιε γιώζζα από απηήλ πνπ 

έρεη νξηζζεί, ζεσξείηαη όηη δελ έρεηο παξάζρεη 

απηέο ηηο πιεξνθνξίεο θαζόινπ. Γηα λα 

ειέγμεηο πνηα γιώζζα έρεη επηιέμεη θάζε 

θξάηνο κέινο, ζπκβνπιέςνπ ην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

1. 

ηελ πεξίπησζε ησλ 

ζπκβάζεσλ πνπ θαηαξηίδνληαη 

εθηόο εκπνξηθνύ θαηαζηήκαηνο, 

αξθεί λα παξάζρσ όιεο απηέο 

ηηο πιεξνθνξίεο πξνθνξηθά;  

ηελ πεξίπησζε ησλ ζπκβάζεσλ πνπ θαηαξηίδνληαη 

εθηφο εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο, δελ αξθεί ε πξνθνξηθή 

παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζηνλ θαηαλαισηή. Οη 

πιεξνθνξίεο πξέπεη λα παξέρνληαη γξαπηψο ζε ραξηί.  

Οη πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα παξαζρεζνχλ θαη ζε άιιν 

ζηαζεξφ κέζν εθφζνλ έρεη ζπκθσλήζεη ζρεηηθά ν 

θαηαλαισηήο. Γηα λα είζαη θαηνρπξσκέλνο, θαιφ είλαη 

λα έρεηο έγγξαθε απφδεημε ηνπ θαηαλαισηή φηη έρεη 

ζπκθσλήζεη ζην λα ηνπ παξαζρεζνχλ νη πιεξνθνξίεο 

ζε ζηαζεξφ κέζν πιελ ηνπ ραξηηνχ. Άιια ζηαζεξά 

κέζα απνηεινχλ γηα παξάδεηγκα ην email, εμσηεξηθή 

θηλεηή θάξηα κλήκεο (USB stick) ή θσηνγξαθία, 

δειαδή κέζα ησλ νπνίσλ ην πεξηερφκελν δελ κπνξεί 

κνλνκεξψο λα ηξνπνπνηεζεί απφ ηνλ έκπνξν θαη ην 

νπνίν κπνξεί ν θαηαλαισηήο λα απνζεθεχζεη. Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα παξάζρεηο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ζε 

ζηαζεξφ κέζν ψζηε λα έρεη ζε απηέο πξφζβαζε ν 

θαηαλαισηήο ζην κέιινλ.  

 

 

Σν λα κελ παξάζρεηο ηηο πιεξνθνξίεο κε ηνλ ηξφπν 

πνπ νξίδεη ν λφκνο, επηθέξεη ηηο ίδηεο ζπλέπεηεο ζαλ λα 

κελ παξείρεο θαζφινπ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο.
19

.  

Πξέπεη λα παξνπζηάζσ ηηο 

ζπκβαηηθέο θαη πξνζπκβαηηθέο 

πιεξνθνξίεο κε δηαθνξεηηθό 

ηξόπν, αλάινγα κε ηνπο 

θαηαλαισηέο ζηνπο νπνίνπο 

απεπζύλνκαη; 

Η λνκνζεζία ηεο ΔΔ απαηηεί λα επηδεηθλχεηο 

επαγγεικαηηθή επζπλεηδεζία θαη έλα ηδηαίηεξν βαζκφ 

επηκέιεηαο αλ παξνπζηάδεηο ηα πξντφληα ή ηηο 

ππεξεζίεο ζνπ ζε νκάδεο θαηαλαισηψλ πνπ κπνξεί λα 

                                                      
19

  Γεο ην θεθάιαην «πλέπεηεο απφ ηελ παξαβίαζε ησλ απαηηήζεσλ 
πξνζπκβαηηθήο ελεκέξσζεο» 
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είλαη ηδηαίηεξεο επάισηεο ιφγσ ηεο ειηθίαο ή αλαπεξίαο 

ηνπο.  

Αλ απεπζχλεζαη ζπγθεθξηκέλα ζε επάισηεο νκάδεο 

θαηαλαισηψλ, πξέπεη πάληνηε λα πξνζαξκφδεηο ηηο 

κεζφδνπο πνπ παξέρεηο ηηο πιεξνθνξίεο αλάινγα κε 

ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ην κέγεζνο ηεο 

γξακκαηνζεηξάο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρεηο 

πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ελφο 

ειηθησκέλνπ. Οη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα είλαη πνιχ 

ζαθείο, θαηαλνεηέο θαη πξνζβάζηκεο.  

Παξνκνίσο, ζηελ πεξίπησζε θαηαλαισηή κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο πξέπεη λα παξέρνληαη νη 

πιεξνθνξίεο κε ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ κέζσλ θαη 

ζπκβφισλ.  

Απνηπρία λα επηδείμεηο ηνλ απαηηνχκελν βαζκφ 

επαγγεικαηηθήο επζπλεηδεζίαο θαηά ηηο ζπλαιιαγέο κε 

ηέηνηνπο εηδηθνχο θαηαλαισηέο κπνξεί λα απνηειεί 

αζέκηηε εκπνξηθή πξαθηηθή
20

. 

Γηαζπλνξηαθέο πσιήζεηο: ηη 

ζπκβαίλεη όηαλ πξνζθέξσ ηα 

πξντόληα ή ηηο ππεξεζίεο κνπ 

ζε θαηαλαισηέο εθηόο ηεο 

ρώξαο κνπ; 

Δηδηθή κεηαρείξηζε ησλ πσιήζεσλ πνπ 

«θαηεπζύλνληαη» ζε μέλνπο θαηαλαισηέο  

χκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ηεο ΔΔ 
21

 αλ θαηεπζχλεηο 

ηελ εκπνξηθή ζνπ δξαζηεξηφηεηα ζε θαηαλαισηέο ησλ 

θξαηψλ ηεο ΔΔ εθηφο ηεο δηθήο ζνπ, εθαξκνζηέν γηα ηε 

ζχκβαζή ζνπ κε ηνλ μέλν θαηαλαισηή είλαη ζπλήζσο 

ην δίθαην ηεο ρψξαο θαηνηθίαο ηνπ θαηαλαισηή . Αλ 

έρεηε επηιέμεη θαη νη δχν δηαθνξεηηθφ δίθαην, απηή ε 

επηινγή δελ πεξηνξίδεη ηελ πξνζηαζία ηνπ μέλνπ 

                                                      
20

 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, δεο ηελ Δλφηεηα 4 γηα ηηο αζέκηηεο 
εκπνξηθέο πξαθηηθέο θαη ηηο θαηαρξεζηηθέο ξήηξεο ζπκβάζεσλ. 
21  

Ο απνθαινχκελνο Καλνληζκφο «Ρψκε Ι» 593/2008 

θαηαλαισηή απφ ηηο ππνρξεσηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ρψξνπ 

δηακνλήο ηνπ. 

πλεπψο, αλ γηα παξάδεηγκα ε ηζηνζειίδα ζνπ 

«απεπζχλεηαη» πξνο ηνπο θαηαλαισηέο ελφο θξάηνπο 

κέινπο πνπ έρεη ζεζπίζεη απαηηήζεηο γιψζζαο δπλάκεη 

ηνπ Άξζξνπ 6 παξ.7 ηεο Οδεγίαο γηα ηα Γηθαηψκαηα 

ησλ Καηαλαισηψλ, πξέπεη λα παξάζρεηο ηηο 

ζπκβαηηθέο πιεξνθνξίεο ζηνλ θαηαλαισηή ζηε 

γιψζζα πνπ νξίδεη ην θξάηνο κέινο (δεο Παξάξηεκα 

1).  Γεληθφηεξα, φηαλ δηαθεκίδεηο ή πξνζθέξεηο ηα 

αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο ζνπ ζε άιια θξάηε κέιε πξέπεη 

λα ζεβαζηείο ην επίπεδν πξνζηαζίαο πνπ παξέρεη ην 

δίθαην ηνπ θαηαλαισηή ηεο ρψξαο εθείλεο.  

ε πνηεο πεξηπηώζεηο κπνξεί 

λα ζεσξεζεί όηη «απεπζύλεηο» 

ηελ επηρεηξεκαηηθή ζνπ 

δξαζηεξηόηεηα ζε θαηαλαισηέο 

άιιεο ρώξαο; 

Σν Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρεη ζέζεη κηα 

ζεηξά ελδεηθηηθψλ θξηηεξίσλ βάζεη ησλ νπνίσλ 

ηεθκεξηψλεηαη αλ νη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

«απεπζχλνληαη» ζε ζπγθεθξηκέλα θξάηε κέιε. Απηά ηα 

θξηηήξηα πεξηιακβάλνπλ γηα παξάδεηγκα, ηε ρξήζε 

ζπγθεθξηκέλεο γιψζζαο ή λνκίζκαηνο πέξαλ απηψλ 

πνπ γεληθά ρξεζηκνπνηνχληαη ζην θξάηνο κέινο ζηελ 

έδξα ηεο εηαηξίαο ζνπ, ε αλαγξαθή ησλ ηειεθψλσλ 

επηθνηλσλίαο κε ηε πξνζζήθε ηνπ δηεζλή θσδηθνχ, ε 

ρξήζε νλφκαηνο ρψξνπ αλσηάηνπ επηπέδνπ πέξαλ 

απηνχ ηνπ θξάηνπο κέινπο φπνπ έρεη έδξα ε εηαηξία 

ζνπ 
22

. 

Αλ δελ απεπζχλεηο ηηο δξαζηεξηφηεηέο ζνπ ζε άιια 

θξάηε ηεο ΔΔ, αιιά ζε πιεζηάζεη θαηαλαισηήο άιινπ 

θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ κε δηθή ηνπ/ηεο πξσηνβνπιία 

ηφηε εθαξκνζηέν είλαη ην δηθφ ζνπ εζληθφ δίθαην.  

                                                      
22

 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, δεο ηηο ζπλεθδηθαδφκελεο 

ππνζέζεηο C‑585/08 θαη C‑144/09 Peter Pammer θαη Hotel Alpenhof 
GesmbH 
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Ση ζεκαίλεη απηό γηα ζέλα ζηελ 

πξάμε ;  

Πνην είλαη ην εθαξκνζηέν δίθαην ζηηο 

δηαζπλνξηαθέο ζπκβάζεηο ; 

Με κηα πξψηε καηηά, κπνξεί λα θαλεί ηδηαίηεξα 

πεξίπινθν γηα έλαλ κηθξφ έκπνξν λα ζπκκνξθσζεί κε 

ην δίθαην ηεο ρψξαο ηνπ θάζε ηνπ πειάηε, ζε 

δηαθνξεηηθέο ρψξεο. Απηφ κπνξεί λα απνηξέςεη 

θάπνηνπο εκπφξνπο απφ ην λα πξνζθέξνπλ ηα αγαζά 

ή ηηο ππεξεζίεο ηνπο εθηφο ζπλφξσλ. Ωζηφζν, ζηελ 

πξάμε: 

 

1. Η λνκνζεζία ηεο ΔΔ  παξέρεη, φπσο έρνπκε 

πεξηγξάςεη ζηηο ελφηεηεο ηνπ «Έηνηκνο γηα ην 

Γίθαην ηνπ Καηαλαισηή», ζεηξά ζεκαληηθψλ 

ελαξκνληζκέλσλ δηαηάμεσλ ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή. Απηνί νη θαλφλεο 

εθαξκφδνληαη ζε φιε ηελ ΔΔ. 

 

2. Αθφκε θαη αλ ππάξρνπλ θάπνηεο δηαθνξέο κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ κειψλ, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη δελ 

κπνξείο λα θαηαξηίζεηο ηηο ζπκβάζεηο ζνπ βάζεη 

ηεο λνκνζεζίαο ηεο ρψξαο ζνπ: φπσο εμεγήζεθε 

παξαπάλσ, κπνξείο λα ζπκθσλήζεηο κε ηνλ 

θαηαλαισηή φηη άιιν είλαη ην εθαξκνζηέν δίθαην, 

ζηελ νπνία πεξίπησζε πξέπεη λα ζεβαζηείο κφλν 

ηηο ππνρξεσηηθέο δηαηάμεηο ηνπ δηθαίνπ ηνπ 

θαηαλαισηή ηνπ θξάηνπο δηακνλήο ηνπ 

θαηαλαισηή. 

 

3. ηελ πξάμε, νη ππνρξεσηηθέο δηαηάμεηο ηνπ δηθαίνπ 

ηνπ θαηαλαισηή άιινπ θξάηνπο έρνπλ ζεκαζία 

κφλν αλ είλαη πην πξνζηαηεπηηθνί ζε ζρέζε κε 

απηέο ηνπ λνκηθνχ ζπζηήκαηνο ή ηνπ δηθαίνπ πνπ 

έρεηε ζπκθσλήζεη κε ηνλ θαηαλαισηή. ηελ 

πεξίπησζε, γηα παξάδεηγκα, πνπ ε πξνζεζκία 

λφκηκεο εγγχεζεο ηνπ δηθαίνπ ηνπ θαηαλαισηή 

είλαη κεγαιχηεξε απφ απηήλ ηνπ δηθνχ ζνπ δηθαίνπ. 

4. Δπίζεο, ράξε ζηηο εθπαηδεπηηθέο ελφηεηεο ηνπ 

«Έηνηκνο γηα ην Γίθαην ηνπ Καηαλαισηή», ζα 

κπνξείο λα γλσξίδεηο πξνθαηαβνιηθά πνηεο 

επηπξφζζεηεο απαηηήζεηο κπνξεί λα εθαξκφδνληαη 

ζε άιια θξάηε κέιε ζηα νπνία ζθέθηεζαη λα 

θαηεπζχλεηο ηηο εκπνξηθέο ζνπ δξαζηεξηφηεηεο. 

 

5. Σν δήηεκα ηνπ εθαξκνζηένπ δηθαίνπ αλαθχπηεη 

ζπρλά κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο δηαθσλίαο κε ηνλ 

θαηαλαισηή. Πνιιέο παξεμεγήζεηο κπνξνχλ λα 

επηιπζνχλ κε θηιηθφ ηξφπν ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 

δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο παξαπφλσλ πνπ έρεηο 

εηζαγάγεη. 

 

ε απηήλ ηελ ελφηεηα, έρνπκε ππνγξακκίζεη αξθεηά 

ζεκεία ζηα νπνία ηα θξάηε κέιε έρνπλ πηνζεηήζεη 

θαλφλεο πνπ δηαθέξνπλ απφ απηνχο πνπ έρεη ζεζπίζεη 

ε Οδεγία γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Καηαλαισηψλ 

αλαθνξηθά κε ηηο πξνζπκβαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

Μπνξείο λα βξεηο πιεξνθνξίεο ζην παξάξηεκα ή ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο
23

. Αλ ζεο λα 

δεηο πσο θάζε θξάηνο ηεο ΔΔ έρεη ελζσκαηψζεη ηελ 

Οδεγία γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Καηαλαισηή, κπνξείο 

επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεηο ηελ λέα Βάζε Γεδνκέλσλ 

Γηθαίνπ
24

.  

Πνην δηθαζηήξην είλαη αξκόδην 

ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνθύςεη 

δηέλεμε ζε δηαζπλνξηαθή 

ζύκβαζε; 

Πξέπεη λα γλσξίδεηο φηη, αλ κε ηηο πξνζθνξέο ζνπ 

θαηεπζχλεηο ηελ δξαζηεξηφηεηά ζνπ ζε θαηαλαισηέο ζε 

άιια θξάηε ηεο ΔΔ θαη πξνθχςεη δηαθνξά κε έλαλ απφ 

ηνπο θαηαλαισηέο ζνπ απφ άιιν θξάηνο ηεο ΔΔ, 

                                                      
23

 Γλσζηνπνηήζεηο θξαηψλ κειψλ: 
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/rights-
contracts/directive/transposition_list_crd_en.htm; 
χλνςε: http://ec.europa.eu/justice/consumer-
marketing/files/overview_regulatory_choices.pdf 
24

 Γεο https://e-justice.europa.eu/home.do 
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αξκφδηα δηθαζηήξηα λα απνθαζίζνπλ επί ηεο δηαθνξάο, 

ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο ΔΔ, είλαη απηά ηνπ ηφπνπ 

δηακνλήο ηνπ θαηαλαισηή. Γελ κπνξείο λα αζθήζεηο 

αγσγή εηο βάξνο ηνπ θαηαλαισηή ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ 

άιιεο ρψξαο θαη αλ νξίζεηο απηήλ ηελ επηινγή ζηνπο 

φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ζνπ, ξηζθάξεηο λα ζνπ 

επηβιεζεί απζηεξφ πξφζηηκν. Ο θαηαλαισηήο αληίζεηα, 

έρεη ηελ επηινγή λα αζθήζεη αγσγή εηο βάξνο ζνπ 

ελψπηνλ θαη ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο ρψξαο δηακνλήο ζνπ. 

ηελ πεξίπησζε δηαζπλνξηαθψλ ππνζέζεσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε επίιπζε δηαθνξψλ ε 

ΔΔ έρεη ζεζπίζεη ηελ πιαηθφξκα ΗΔΓ πνπ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ηα δηάθνξα ζπζηήκαηα ΔΔΓ 

ησλ θξαηψλ κειψλ
25

. 

Παράδειγμα: αλ είζαη Γάιινο έκπνξνο κε έδξα ζηελ 

Λίι θαη πνπιάο πξντφληα ζε Βέιγνπο πειάηεο, δελ 

κπνξείο λα πεξηιακβάλεηο ζηνπο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο ζνπ φηη ζηελ πεξίπησζε δηαθνξάο 

απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα επίιπζεο ηεο δηαθνξάο 

έρνπλ ηα δηθαζηήξηα ηεο Λίι.   

Πνηεο είλαη νη ζπλέπεηεο αλ δελ 

εθπιεξώζσ ηηο απαηηήζεηο 

πξνζπκβαηηθήο ελεκέξσζεο;  

Τπάξρνπλ δηάθνξεο ζπλέπεηεο αλ δελ εθπιεξψζεηο ηηο 

απαηηήζεηο πξνζπκβαηηθήο ελεκέξσζεο. 

Αξρηθά, δηαθηλδπλεχεηο λα απνγνεηεχζεηο ηνπο 

θαηαλαισηέο θαη λα βιάςεηο ηε θήκε ζνπ. 

Γεχηεξνλ, ν ίδηνο ν λφκνο παξέρεη κηα ζεηξά 

ζεκαληηθψλ θαη άκεζσλ ζπλεπεηψλ ζηελ πεξίπησζε 

πνπ δελ εθπιεξσζνχλ ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο 

πξνζπκβαηηθήο ελεκέξσζεο. Γηα παξάδεηγκα, αλ δελ 

ελεκεξψζεηο ηνπο θαηαλαισηέο γηα ην δηθαίσκα 

ππαλαρψξεζεο ησλ 14 εκεξψλ, απηφ ην δηθαίσκα 

παξαηείλεηαη απηφκαηα γηα έλα εκεξνινγηαθφ έηνο. 

Σέινο, δηαθηλδπλεχεηο λα θιεζείο λα πιεξψζεηο 

πξφζηηκν βάζεη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ 

                                                      
25

 Γεο ηελ Δλφηεηα 5 απηνχ ηνπ εγρεηξηδίνπ 

παξάβαζε ηεο Οδεγίαο γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ 

Καηαλαισηψλ. 

Τθίζηαληαη επίζεο δηάθνξα ζπκβαηηθά θαη 

εμσζπκβαηηθά επαλνξζσηηθά κέηξα ηα νπνία έρεη 

δηθαίσκα  λα αηηεζεί ν θαηαλαισηήο. Γηα παξάδεηγκα, 

κπνξεί ν θαηαλαισηήο λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαη/ή 

απνδεκίσζε γηα ηε δεκία πνπ ππέζηε ιφγσ ειιηπνχο 

πιεξνθφξεζεο. 

Μπνξεί λα είλαη ρξήζηκν λα κάζεηο ηα επαλνξζσηηθά 

κέηξα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα εζληθά δηθαζηήξηα, εηδηθά 

φηαλ ιεηηνπξγείο ζε αγνξέο εθηφο ηεο ρψξαο ζνπ.  
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Παξαξηήκαηα 
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Παξάξηεκα 1 – Δθαξκνγή ησλ ξπζκηζηηθώλ επηινγώλ ηεο ΟΓΚ από ηα θξάηε κέιε 

Αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο φηη ε Οδεγία είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλε, ππάξρεη κηα ζεηξά ξπζκηζηηθψλ επηινγψλ πνπ έρνπλ ηα θξάηε κέιε ζε ζρέζε 

κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζεβφκελα ηηο αξρέο ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη αλαινγηθφηεηαο, νη νπνίεο παξέρνπλ επειημία ζε απηά. Σα αθφινπζα άξζξα ηεο 

Οδεγίαο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ Καηαλαισηψλ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ξπζκηζηηθήο επηινγήο: 

 Άξζξν 3 (4) – κε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ζηηο ζπκβάζεηο εθηφο εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο αλ ε πιεξσκή πνπ ζα θάλεη ν θαηαλαισηήο δελ 

ππεξβαίλεη ηα 50 επξψ ∙  

 Άξζξν 6 (7) – νξηζκφο γισζζηθψλ απαηηήζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο ζπκβαηηθέο πιεξνθνξίεο ζηηο ζπκβάζεηο εμ’ απνζηάζεσο ή εθηφο εκπνξηθνχ 

θαηαζηήκαηνο ∙ 

 Άξζξν 6 (8) – επηβνιή επηπξφζζεησλ απαηηήζεσλ ελεκέξσζεο ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2006/123/ΔΚ θαη ηελ Οδεγία 2000/31/ΔΚ πνπ αθνξνχλ 

ηηο ζπκβάζεηο εμ’ απνζηάζεσο θαη εθηφο εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο ∙ 

 Άξζξν 7 (4) – επηινγή εθαξκνγήο ελφο απινπνηεκέλνπ θαζεζηψηνο πιεξνθφξεζεο ζηηο ζπκβάζεηο εθηφο εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο γηα ηελ 

εθηέιεζε εξγαζηψλ επηδηφξζσζεο ή ζπληήξεζεο 

 Άξζξν 8 (6) – εηζαγσγή εηδηθψλ ηππηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη κέζσ ηειεθψλνπ ∙ θαη  

 Άξζξν 9 (3) – λα δηαηεξήζνπλ, ζηελ πεξίπησζε ησλ ζπκβάζεσλ εθηφο εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο, πθηζηάκελε εζληθή λνκνζεζία πνπ απαγνξεχεη 

ζηνλ έκπνξν λα αλαδεηήζεη πιεξσκέο απφ ηνλ θαηαλαισηή γηα έλα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. 

 

Οη αθφινπζνη πίλαθεο πεξηγξάθνπλ ηηο ξπζκηζηηθέο επηινγέο πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη ηα θξάηε κέιε (πεγή: Έξεπλα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Καηαλαισηή – 2011/83/ΔΔ- Σειηθή Έθζεζε  http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44637)  

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44637
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25 Η επίζεκε κεηάθξαζε αλαθέξεη φηη ην Βέιγην έρεη θάλεη ρξήζε ηεο επηινγήο αιιά ν Βαζηιηάο ζπλερίδεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εηζάγεη ιηγφηεξεο απαηηήζεηο πιεξνθφξεζεο. 
Παξνκνίσο, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 8, ν Βαζηιηάο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα νξίζεη ηνπο ηνκείο φπνπ ε απαίηεζε έρεη ηζρχ. Δίλαη αβέβαην αλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί. 

26  Βάζεη δηαβνχιεπζεο είλαη €30. 

  

Υψξα Άξζξν 3 (4) Άξζξν 6 (7) Άξζξν 6(8) Άξζξν 7(4) Άξζξν 8(6) Άξζξν 9 (3) 

Απζηξία (AT) Ναη; φξην 50 EUR Γελ ρξεζηκνπνείηαη Γελ ρξεζηκνπνείηαη Γελ ρξεζηκνπνείηαη 
Ναη, κφλν ζηηο 

ζπκβάζεηο 

ππεξεζηψλ  

Γελ ρξεζηκνπνείηαη 

 

 
Βέιγην (BE) 

 

Ναη, 50 EUR αιιά 
κφλν γηα ηηο 
ζπκβάζεηο 
αλζξσπηζηηθνχ 
πεξηερνκέλνπ 

 

 
Γελ ρξεζηκνπνείηαη 

 

 
Γελ ρξεζηκνπνείηαη 

 

Γηαηεξνχλ ην 
δηθαίσκα αιιά δελ 
έρεη γίλεη ρξήζε ηνπ 

άξζξνπ.25
 

 

Γηαηεξνχλ ην 
δηθαίσκα αιιά δελ 
έρεη γίλεη ρξήζε ηνπ 

άξζξνπ.25
 

Ναη, 7 κέξεο, αιιά 
δελ εθαξκφδεηαη 
ζηελ πεξίπησζε 
ησλ ζπκβάζεσλ 
πνπ ζπλάπηνληαη 
εθηφο εκπνξηθνχ 
θαηαζηήκαηνο ζε 
ζεάκαηα, εθζέζεηο 
θαη παλεγχξηα 

Βνπιγαξία (BG) Γελ ρξεζηκνπνείηαη Ναη Γελ ρξεζηκνπνείηαη Γελ ρξεζηκνπνείηαη Ναη Γελ ρξεζηκνπνείηαη 

Κξναηία (HR) Γελ ρξεζηκνπνείηαη Ναη Γελ ρξεζηκνπνείηαη Γελ ρξεζηκνπνείηαη Γελ ρξεζηκνπνείηαη Γελ ρξεζηκνπνείηαη 

Κχπξνο (CY) Ναη,ην φξην είλαη €20 Ναη Ναη Γελ ρξεζηκνπνείηαη Ναη Γελ ρξεζηκνπνείηαη 

Σζερία (CZ) 
Γελ ρξεζηκνπνείηαη Ναη Γελ ρξεζηκνπνείηαη Γελ ρξεζηκνπνείηαη Γελ ρξεζηκνπνείηαη Γελ ρξεζηκνπνείηαη 

 

Denmark (DK) 
Ναη, φξην 350 
DKK (46 EUR) 

Ναη, Γαληθά αλ ε 

δηαθήκηζε 

πξαγκαηνπνηείηαη 

ζηα Γαληθά 

 

Γελ ρξεζηκνπνείηαη 
 

Γελ ρξεζηκνπνείηαη 
 

Γελ ρξεζηκνπνείηαη 
 

Γελ ρξεζηκνπνείηαη 

 

Δζζνλία (EE) 

 

Ναη, ην φξην είλαη €20 

 

Ναη 

 

Γελ ρξεζηκνπνείηαη 

 

Γελ ρξεζηκνπνείηαη 

Ναη. Σν Άξζξν 
εθαξκφδεηαη κφλν 
φηαλ ν 
επαγγεικαηίαο θαιεί 
ηνλ θαηαλαισηή 
 

 

Γελ ρξεζηκνπνείηαη 

Φηλιαλδία (FI) Ναη26
 Γελ ρξεζηκνπνείηαη Γελ ρξεζηκνπνείηαη Γελ ρξεζηκνπνείηαη Γελ ρξεζηκνπνείηαη Γελ ρξεζηκνπνείηαη 

 
Γαιιία (FR) 

 
Γελ ρξεζηκνπνείηαη 

 
Ναη 

 
Γελ ρξεζηκνπνείηαη 

 
Γελ ρξεζηκνπνείηαη 

Ναη. Σν 
άξζξν εθαξκφδεηαη 
κφλν φηαλ 
επαγγεικαηίαο θαιεί 

ηνλ θαηαλαισηή. 27 

 
Ναη -7 εκέξεο 



 

25 

 

 

 

27 Σκήκα 5, Άξζξν L221-16 ηνπ Γαιιηθνχ δηθαίνπ ηνπ θαηαλαισηή νξίδεη φηη είλαη παξάλνκν λα ζπλαθζεί ζχκβαζε κέζσ ηεο ρξήζεο αγλψζηνπ-απφξξεηνπ αξηζκνχ. 

28 Η Διιάδα έρεη κεηαθέξεη ην θείκελν ηνπ Άξζξνπ 6 παξ.8 ηεο Οδεγίεο (ζρεδφλ ιέμε πξνο ιέμε) κε ην άξζξν 3 παξ.7 ηνπ Νφκνπ 2251/1994β (φπσο ζήκεξα ηζρχεη) αιιά δελ έρνπλ εηζαρζεί ζπγθεθξηκέλεο 
επηπξφζζεηεο απαηηήζεηο πιεξνθφξεζεο. Οη ζπλεληεχμεηο επηβεβαηψλνπλ φηη δελ έρνπλ γίλεη θάπνηα νπζηαζηηθά βήκαηα πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. 

29  Θεζπίδνληαη επηπξφζζεηεο απαηηήζεηο γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε ηηο εγγπήζεηο, ην δηθαίσκα ζπκθηιίσζεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία. Η επίζεκε κεηάθξαζε είλαη 

δηαζέζηκε ζηε ζειίδα: http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/hu_reg_choices_art_29_en_version.pdf 

 

 

Υψξα Άξζξν 3 (4) Άξζξν 6 (7) Άξζξν 6(8) Άξζξν 7(4) Άξζξν 8(6) Άξζξν 9 (3) 

       

 

 
Γεξκαλία (DE) 

 

 
Ναη, ην φξην είλαη €40 

 

 
Γελ ρξεζηκνπνείηαη 

 

 
Γελ ρξεζηκνπνείηαη 

 

 
Γελ ρξεζηκνπνείηαη 

Γελ ρξεζηκνπνηείηαη 
αιιά πξνυπήξραλ 
παξφκνηεο  
λνκνζεηεκέλεο 
απαηηήζεηο γηα 
νξηζκέλνπο ηνκείο. 

 

 
Γελ ρξεζηκνπνείηαη 

Διιάδα (EL) Ναη, ην φξην είλαη €30 Γελ ρξεζηκνπνείηαη Γελ ρξεζηκνπνείηαη28
 Γελ ρξεζηκνπνείηαη Ναη 

Ναη – θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο 

πξνζεζκίαο 

ππαλαρψξεζεο 
Οπγγαξία (HU) Γελ ρξεζηκνπνείηαη Γελ ρξεζηκνπνείηαη Ναη29

 Γελ ρξεζηκνπνείηαη Γελ ρξεζηκνπνείηαη Γελ ρξεζηκνπνείηαη 

Ιξιαλδία (IE) Ναη, ην φξην είλαη €50 Γελ ρξεζηκνπνείηαη Γελ ρξεζηκνπνείηαη Ναη Γελ ρξεζηκνπνείηαη Γελ ρξεζηκνπνείηαη 

 

 
Ιηαιία (IT) 

 

 
Ναη, ην φξην είλαη €50 

 
Ναη, αλ ην 
δεηήζεη ν 
θαηαλαισηήο 

 

 
Γελ ρξεζηκνπνείηαη 

 

 
Γελ ρξεζηκνπνείηαη 

 

 
Ναη 

Όρη. Καλέλα 
αμηφγξαθν κε 
εκεξνκελία ιήμεο 15 
εκέξεο κεηά ηελ 
παξάδνζε ησλ 
αγαζψλ. 
 

Λεηνλία (LV) Ναη, ην φξην είλαη €35 Γελ ρξεζηκνπνείηαη Γελ ρξεζηκνπνείηαη Γελ ρξεζηκνπνείηαη Γελ ρξεζηκνπνείηαη Γελ ρξεζηκνπνείηαη 

 

Ληζνπαλία (LT) 
Ναη, ιηγφηεξν απφ 

100  LTL (approx. 
€29) 

 

Ναη 
 

Γελ ρξεζηκνπνείηαη 
 

Ναη 
 

Ναη 
 

Γελ ρξεζηκνπνείηαη 

Λνπμεκβνχξγν (LU) Ναη, ην φξην είλαη €50 Γελ ρξεζηκνπνείηαη Γελ ρξεζηκνπνείηαη Γελ ρξεζηκνπνείηαη Ναη Γελ ρξεζηκνπνείηαη 

 
Μάιηα (MT) 

 
Ναη. ην φξην είλαη 30 
€ 

Ναη, αξθεί κηα απφ 
ηηο επίζεκεο 
γιψζζεο 

 
Γελ ρξεζηκνπνείηαη 

 
Γελ ρξεζηκνπνείηαη 

 
Ναη 

Ναη, ε πξνθαηαβνιή 
κπνξεί λα δνζεί 14 
εκέξεο κεηά ηε 
ζχλαςε ηεο 
ζχκβαζεο. 

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/hu_reg_choices_art_29_en_version.pdf
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30 
Σν πνζφ είλαη 400SEK. 

Υψξα Άξζξν 3 (4) Άξζξν 6 (7) Άξζξν 6(8) Άξζξν 7(4) Άξζξν 8(6) Άξζξν 9 (3) 

       

Κάησ Υψξεο (NL) 
Ναη, ην φξην είλαη €50 Γελ ρξεζηκνπνείηαη Γελ ρξεζηκνπνείηαη Ναη 

Ναη(πεξηνξηζκέλε 

εθαξκνγή) 
Γελ ρξεζηκνπνείηαη 

 

Πνισλία (PL) 

 

Ναη, ην φξην είλαη 50 
PLN. [πεξίπνπ 
€12] 

 

Ναη 

 

Γελ ρξεζηκνπνείηαη 

 

Γελ ρξεζηκνπνείηαη 

Ναη. Σν άξζξν 

εθαξκφδεηαη κφλν 

φηαλ επαγγεικαηίαο 

θαιεί ηνλ 

θαηαλαισηή. 

 

Γελ ρξεζηκνπνείηαη 

 

Πνξηνγαιία (PT) 

Ναη, αιιά κφλν γηα 
ηε  ζπλδξνκή 
πεξηνδηθψλ κε φξην 
ηα €40 

 

Ναη 

 

Γελ ρξεζηκνπνείηαη 

 

Ναη 

Ναη. Σν άξζξν 

εθαξκφδεηαη κφλν 

φηαλ επαγγεικαηίαο 

θαιεί ηνλ 

θαηαλαισηή. 

 

Γελ ρξεζηκνπνείηαη 

Ρνπκαλία (RO) Ναη, ην φξην είλαη €50 Ναη Γελ ρξεζηκνπνείηαη Γελ ρξεζηκνπνείηαη Ναη Γελ ρξεζηκνπνείηαη 

 
ινβαθία (SK) 

 
Γελ ρξεζηκνπνείηαη 

 
Γελ ρξεζηκνπνείηαη 

 
Γελ ρξεζηκνπνείηαη 

 
Ναη 

 
Ναη 

Ναη  -  κέρξη ην ηέινο 
ηεο πξνζεζκίαο 
ππαλαρψξεζεο 

ινβελία (SI) Ναη, ην φξην είλαη €20 Ναη Γελ ρξεζηκνπνείηαη Ναη Ναη Γελ ρξεζηκνπνείηαη 

 

Ιζπαλία (ES) 

 

Γελ ρξεζηκνπνείηαη 

 

Ναη 

 

Γελ ρξεζηκνπνείηαη 

 

Ναη 

Ναη. Σν άξζξν 

εθαξκφδεηαη κφλν 

φηαλ επαγγεικαηίαο 

θαιεί ηνλ 

θαηαλαισηή. 

 

Γελ ρξεζηκνπνείηαη 

νπεδία (SE) Ναη, ην φξην είλαη 
€4330

 

Γελ ρξεζηκνπνείηαη Γελ ρξεζηκνπνείηαη Γελ ρξεζηκνπνείηαη Γελ ρξεζηκνπνείηαη Γελ ρξεζηκνπνείηαη 

 
 

Ηλσκέλν Βαζίιεην 
(UK) 

Μεξηθή εμαίξεζε: 
εθηφο εκπνξηθνχ 
θαηαζηήκαηνο < €50 
εμαηξνχληαη απφ 
νξηζκέλεο 
πιεξνθνξίεο θαη 
ηνπ δηθαηψκαηνο 
ππαλαρψξεζεο. 

 
 

Γελ ρξεζηκνπνείηαη 

 

Ναη, κεξηθψο – γηα 
παξφρνπο 
ελέξγεηαο θαη 
κεζίηεο 

 
 

Γελ ρξεζηκνπνείηαη 

 
 

Γελ ρξεζηκνπνείηαη 

 
 

Γελ ρξεζηκνπνείηαη 
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ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΡΗΤΡΑ:   

Ασηό ηο έγγραθο έτεη θαηαρηηζζεί γηα ηελ Εσρφπαχθή Επηηροπή, αιιά αληαλαθιά ηης απόυεης κόλο ηφλ ζσγγραθέφλ. Η Επηηροπή ή 

οη ζσγγραθείς δελ κπορούλ λα ζεφρεζούλ σπεύζσλοη γηα θακία τρήζε ηφλ πιεροθορηώλ ποσ περηιακβάλεη ηο έγγραθο. 

Ασηό ηο έγγραθο δελ είλαη λοκηθά δεζκεσηηθό, θαη δελ αποηειεί επίζεκε ερκελεία ηοσ εζληθού δηθαίοσ ή δηθαίοσ ηες ΕΕ, ούηε κπορεί 

λα παράζτεη ζσλεθηηθή ή πιήρε λοκηθή ζσκβοσιή. Δελ ζηοτεύεη ζηο λα σποθαηαζηήζεη ηελ επαγγεικαηηθή λοκηθή ζσκβοσιή ζε 

ορηζκέλα ζέκαηα. Οη αλαγλώζηες πρέπεη επίζες λα γλφρίδοσλ όηη λοκοζεηηθές προηάζεης βρίζθοληαη ζε δηαβούιεσζε ζε εζληθό 

επίπεδο θαη επίπεδο ΕΕ: θάζε έλησπε κορθή ηφλ ελοηήηφλ πρέπεη λα δηαζηασρώλεηαη κε πηζαλές επηθαηροποηήζεης ποσ ζα βρεη ζηελ 

ηζηοζειίδα www.consumerlawready.eu 

 

http://www.consumerlawready.eu/
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