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«Νηώζσ πην αζθαιήο λα πξαγκαηνπνηώ 

ειεθηξνληθέο (online) αγνξέο θαζώο 

μέξσ όηη κπνξώ λα επηζηξέςσ πξντόληα 

εληόο 14 εκεξώλ.»  

Καηαλαισηήο 

«Οη θαηαλαισηέο ληώζνπλ πην αζθαιείο ιόγσ ηνπ 

δηθαηώκαηνο ππαλαρώξεζεο θαη πξαγκαηνπνηνύλ 

νινέλα θαη πεξηζζόηεξεο ειεθηξνληθέο (online) 

αγνξέο. Έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζηελ επηρείξεζή 

κνπ λα κεγαιώζεη.»  

Έκπνξνο  

 

«Έρσ 14 εκέξεο λα ειέγμσ ελδειερώο ην 

πξντόλ πνπ αγόξαζα ειεθηξνληθά (online), 

ηθαλό δηάζηεκα γηα λα ιάβσ κηα θαιή 

απόθαζε. Η επηζηξνθή ηνπ πξντόληνο είλαη 

πνιύ εύθνιε.» 

Καηαλαισηήο 
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Εηζαγσγή 

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 εηζάγεη 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 έρνπλ 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 2 ηνπ Δγρεηξηδίνπ παξνπζηάδεη ην δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο απφ ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη 

εμ’απνζηάζεσο ή εθηφο εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο. Πεξηγξάθεη ηη είλαη ην δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο θαη πσο απηφ 

αζθείηαη ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, θαη ζνπ δίλεη ζπκβνπιέο γηα ην πψο λα ζπκκνξθσζείο πην εχθνια κε ηελ λνκνζεζία. 

Σν εγρεηξίδην παξνπζηάδεη ην δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο πνπ ζεζπίδεηαη απφ ηελ επξσπατθή Οδεγία 2011/83/ΔΔ γηα ηα 

δηθαηψκαηα ησλ θαηαλαισηψλ («Οδεγία γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Καηαλαισηψλ – ΟΓΚ), ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη 

θαηαλαισηέο έρνπλ ην δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο απφ ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη εμ’απνζηάζεσο ή εθηφο εκπνξηθνχ 

θαηαζηήκαηνο. Γηα κηα πην ζε βάζνο πιεξνθφξεζε γηα ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Καηαλαισηή, 

ζπκβνπιέςνπ ηελ Δλφηεηα 1 ή ην Έγγξαθν Καζνδήγεζεο ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο
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 Επξώπε 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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Ελόηεηα 2 
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Ση είλαη ην δηθαίσκα 

ππαλαρώξεζεο; 

Σν δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο είλαη έλα δπλαηφ εξγαιείν 

πνπ παξέρεη ε ΔΔ ζηνλ θαηαλαισηή. 

Δπηηξέπεη ζηνλ θαηαλαισηή λα αθπξψζεη, ρσξίο λα 

αηηηνινγήζεη, ηελ θαηαλαισηηθή ζχκβαζε εληφο 14 

εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ αγαζνχ ή κεηά ηε 

ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο γηα ππεξεζίεο ςεθηαθνχ 

πεξηερνκέλνπ. 

Η θαηαλαισηηθή ζχκβαζε είλαη ε ζχκβαζε πνπ 

ζπλάπηεη ν έκπνξνο κε ηνλ θαηαλαισηή, αλεμάξηεηα 

αλ παξέρεη αγαζά, ππεξεζίεο θαη/ή ςεθηαθφ 

πεξηερφκελν. 

Π.ρ ε ζχκβαζε πνπ ζπλάπηεηαη ειεθηξνληθά κε ηνλ 

θαηαλαισηή πνπ αθνξά ηελ ειεθηξνληθή πψιεζε ελφο 

βηβιίνπ
5
.  

Πόηε αζθεί ν θαηαλαισηήο ην 

δηθαίσκα ππαλαρώξεζεο;  

χκθσλα κε ηελ Οδεγία 2011/83/ΔΔ ηεο ΔΔ γηα ηα 

δηθαηψκαηα ησλ θαηαλαισηψλ (ε «Οδεγία γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ησλ Καηαλαισηψλ» – ΟΓΚ) νη 

θαηαλαισηέο έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

ππαλαρσξήζνπλ από ηελ εμ απνζηάζεσο 

ζύκβαζε ή ηε ζύκβαζε πνπ ζπλάπηεηαη εθηόο 

εκπνξηθνύ θαηαζηήκαηνο. ε απηνχο ηνπο δχν 

ηχπνπο ζχκβαζεο, ην δηθαίσκα ρνξεγείηαη θαζψο 

ζεσξείηαη φηη ε «αδπλακία» ηνπ θαηαλαισηή ζε απηέο 

ηηο πεξηπηψζεηο έρεη κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζε ζρέζε κε 

άιιεο ζπκβάζεηο. ηελ πεξίπησζε ησλ εμ’απνζηάζεσο 

ζπκβάζεσλ ν θαηαλαισηήο δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

εμαθξηβψζεη ηα «πιηθά» ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο, 

θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ζπκβάζεσλ εθηφο εκπνξηθνχ 

θαηαζηήκαηνο ν θαηαλαισηήο κπνξεί λα βξεζεί ζε κηα 

θαηάζηαζε φπνπ είλαη πην επάισηνο ζηηο εμσηεξηθέο 

πηέζεηο. 

                                                      
5
 Γεο ελφηεηα 1 γηα ηελ ππνρξέσζε πξνζπκβαηηθήο ελεκέξσζεο 

Σν δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο πθίζηαηαη αλεμάξηεηα 

απφ ην αλ ε ζχκβαζε αθνξά ηελ παξνρή αγαζψλ, 

ππεξεζηψλ ή ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ. 

 

Ση είλαη ε εμ’απνζηάζεσο 

ζύκβαζε πώιεζεο; 

Οη ζπκβάζεηο πώιεζεο εμ’απνζηάζεσο είλαη νη 

θαηαλαισηηθέο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη ρσξίο ηελ 

ηαπηφρξνλε θπζηθή παξνπζία ηνπ εκπφξνπ θαη ηνπ 

θαηαλαισηή θαηά ηε ζηηγκή ηεο ζχλαςεο, κε ρξήζε 

κέζσλ επηθνηλσλίαο εμ απνζηάζεσο. Παξαδείγκαηα 

ηέηνησλ ζπκβάζεσλ εμ’απνζηάζεσο απνηεινχλ νη 

ζπκθσλίεο πνπ ζπλάπηνληαη κέζσ ηαρπδξνκείνπ, 

δηαδηθηπαθά (online), κέζσ ηειεθψλνπ ή 

ηειενκνηφηππνπ (fax).  

Η ζχκβαζε εμ’απνζηάζεσο ζπκπεξηιακβάλεη επίζεο 

θαη ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν θαηαλαισηήο επηζθέπηεηαη 

ην εκπνξηθφ θαηάζηεκα απνθιεηζηηθά γηα ηε ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ γηα ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο θαη ζηε 

ζπλέρεηα δηαπξαγκαηεχεηαη θαη ζπλάπηεη ηε ζχκβαζε 

εμ’απνζηάζεσο. Π.ρ. ε πεξίπησζε φπνπ ν 

θαηαλαισηήο επηζθεθζεί ην καγαδί, ειέγμεη ζεηξά 

ηζαληψλ θαη ζηε ζπλέρεηα επηζηξέςεη ζπίηη θαη 

παξαγγείιεη κηα απφ ηηο ηζάληεο κέζσ ηειεθψλνπ  

ζεσξείηαη ζχκβαζε εμ’απνζηάζεσο. Αληίζεηα, ε 

ζχκβαζε φπνπ ε δηαπξαγκάηεπζε κε ηνλ θαηαλαισηή 

πξαγκαηνπνηείηαη ζην εκπνξηθφ θαηάζηεκα ηνπ 

εκπφξνπ, αιιά πνπ ηειηθά ζπλάπηεηαη κε ηε ρξήζε 

κέζσλ εμ’απνζηάζεσο επηθνηλσλίαο δελ ζεσξείηαη 

ζχκβαζε εμ’απνζηάζεσο. 

Οχηε θαη ε ζχκβαζε πνπ εθθηλεί κε ηε ρξήζε κέζσλ 

εμ’απνζηάζεσο επηθνηλσλίαο (π.ρ. κέζσ email), αιιά 

ηειηθά ζπλάπηεηαη ζην εκπνξηθφ θαηάζηεκα ηνπ 

εκπφξνπ κπνξεί  λα ζεσξεζεί ζχκβαζε 

εμ’απνζηάζεσο. Παξνκνίσο, νη ζπκβάζεηο 

εμ’απνζηάζεσο δελ θαιχπηνπλ ηελ θξάηεζε πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηήζεη ν θαηαλαισηήο κε ηε ρξήζε κέζσλ 
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εμ’απνζηάζεσο επηθνηλσλίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηαλαισηήο ηειεθσλήζεη γηα λα 

θιείζεη έλα ηξαπέδη ζε εζηηαηφξην. 

Ση είλαη ε ζύκβαζε πνπ 

ζπλάπηεηαη εθηόο εκπνξηθνύ 

θαηαζηήκαηνο;  

Οη ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη εθηόο εκπνξηθνύ 

θαηαζηήκαηνο είλαη νη ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη κε 

ηε θπζηθή παξνπζία ζνπ/ηνπ εθπξνζψπνπ ζνπ θαη ηνπ 

θαηαλαισηή αιιά ζε ρψξν πνπ δελ είλαη ην εκπνξηθφ 

ζνπ θαηάζηεκα. Δκπνξηθφ θαηάζηεκα είλαη θάζε ρψξνο 

ζε νπνηαδήπνηε κνξθή (π.ρ. καγαδηά, θνξηεγά, 

ππαίζξην πάγθν θ.ι.π.)  φπνπ ν έκπνξνο 

πξαγκαηνπνηεί ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ ζε κφληκε ή 

ζπλήζε βάζε. Δκπνξηθφ θαηάζηεκα είλαη θαη ν ρψξνο 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ν έκπνξνο ζε επνρηαθή βάζε (π.ρ. 

παγσηαηδίδηθν ζηελ παξαιία ην θαινθαίξη). 

πλήζσο, νη ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη εθηφο 

εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο είλαη εθείλεο πνπ 

ζπλάπηνληαη ζην ζπίηη ηνπ θαηαλαισηή, ζην ρψξν 

εξγαζίαο ηνπ ή θαηά ηε δηάξθεηα εθδξνκήο πνπ 

νξγάλσζε ν έκπνξνο.  

1. θαηαλαισηήο αγνξάδεη ειεθηξνληθά(online) 

έλα θόξεκα  

 

2. θαηαλαισηήο απνδέρεηαη ηε παξνρή 

εμεηδηθεπκέλσλ ηειεπηθνηλσληαθώλ 

ππεξεζηώλ (π.ρ. θιήζεηο ζε ΗΠΑ γηα 

1EUR/ιεπηό) κέζσ θηλεηνύ ηειεθώλνπ,  

 

3. θαηαλαισηήο πνπ παξαγγέιλεη 

ηαρπδξνκηθά έλα βηβιίν, 

 

4. θαηαλαισηήο πνπ αγνξάδεη ειεθηξηθή 

ζθνύπα ζηελ είζνδν ηνπ ζπηηηνύ ηνπ, 
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5. θαηαλαισηήο πνπ αγνξάδεη ζπλδξνκή γηα 

ππεξεζίεο γπκλαζηηθήο ζην ρώξν εξγαζίαο 

ηνπ/ηεο,  

 

6. θαηαλαισηήο πνπ αγνξάδεη καμηιάξη θαη 

πάπισκα θαηά ηε δηάξθεηα εθδξνκήο πνπ έρεη 

νξγαλώζεη ν έκπνξνο (π.ρ. ζε εζηηαηόξην) 

 

Πνηα είλαη ηα εηδηθά δηθαηώκαηα 

ησλ θαηαλαισηώλ ζε απηνύο 

ηνπο δύν ηύπνπο ζπκβάζεσλ;  

Αλεμάξηεηα απφ ην αλ ε ζχκβαζε ζπλάπηεηαη 

εμ’απνζηάζεσο ή εθηφο εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο, ν 

θαηαλαισηήο έρεη κηα πξνζεζκία δεθαηεζζάξσλ 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ γηα λα μαλαζθεθηεί ηελ αγνξά 

ηνπ θαη λα απνθαζίζεη ην θαηά πφζν ζέιεη λα 

δηαηεξήζεη ηε ζχκβαζε πνπ ζχλαςε κε ηνλ έκπνξν. 

Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ, ν θαηαλαισηήο 

κπνξεί λα ππαλαρσξήζεη απφ ηε ζχκβαζε. Γελ 

απαηηείηαη λα εμεγήζεη ή αηηηνινγήζεη ηελ απφθαζή 

ηνπ/ηεο. Δπίζεο, δελ πξέπεη λα επηβαξπλζεί ν 

θαηαλαισηήο κε επηπιένλ θφζηνο πέξαλ απηνχ ηεο 

επηζηξνθήο ηνπ αγαζνχ ή ηνπ θφζηνπο ηεο κεησκέλεο 

αμίαο ζηελ πεξίπησζε θαθνκεηαρείξηζεο ηνπ 

πξντφληνο, φπσο εμεγείηαη παξαθάησ. 

Σν δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο είλαη πιήξσο 

ελαξκνληζκέλν ζηελ ΔΔ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη ίδηνη 

θαλφλεο εθαξκφδνληαη ζε φια ηα θξάηε κέιε ην ίδην. 

Αλεμάξηεηα απφ ην αλ πξνζθέξεηο ηα πξντφληα ή ηηο 

ππεξεζίεο ζνπ ζε θαηαλαισηέο ζε άιιε θξάηε κέιε, ε 

δηάξθεηα ηεο πξνζεζκίαο ηνπ δηθαηψκαηνο 

ππαλαρψξεζεο είλαη ε ίδηα θαη δελ ρξεηάδεηαη λα 

δηεξεπλήζεηο αλ ππάξρνπλ δηαθνξέο ζην επίπεδν 

πξνζηαζίαο. 

Πνηεο είλαη νη εμαηξέζεηο ζην 

δηθαίσκα ππαλαρώξεζεο; 

ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ν θαηαλαισηήο δελ κπνξεί λα 

αζθήζεη ην δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο απφ ζχκβαζε. 

Απηφ ζπκβαίλεη ζηηο αθφινπζεο ζπκβάζεηο: 

α. ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ κεηά ηελ πιήξε παξνρή 

ηεο ππεξεζίαο, εάλ ε εθηέιεζε άξρηζε κε ηελ 

πξνεγνχκελε ξεηή ζπγθαηάζεζε ηνπ θαηαλαισηή, 

θαη κε ηελ εθ κέξνπο ηνπ αλαγλψξηζε φηη ζα 
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απνιέζεη ην δηθαίσκά ηνπ ππαλαρψξεζεο κφιηο ε 

ζχκβαζε εθηειεζζεί πιήξσο απφ ηνλ έκπνξν ∙ 

Παράδειγμα:  θαηαλαισηήο πνπ ζπλάπηεη 

ζχκβαζε ειεθηξνληθά (online) κε γπκλαζηήξην γηα 

ηελ παξνρή ηξηψλ καζεκάησλ πξνζσπηθήο 

εθγχκλαζεο (personal training) ηα νπνία θάλεη 

ρξήζε ηελ επνκέλε θαη νινθιεξψλεη πξηλ ηελ 

παξέιεπζε ησλ 14 εκεξψλ, ζπλαηλψληαο ζην φηη 

ζα ράζεη ην δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο κφιηο 

πξαγκαηνπνηήζεη απηά ηα ηξία καζήκαηα.  

 

β. ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

ε ηηκή ησλ νπνίσλ εμαξηάηαη απφ δηαθπκάλζεηο 

ηεο ρξεκαηαγνξάο ηηο νπνίεο δελ είλαη δπλαηφλ λα 

ειέγμεη ν έκπνξνο θαη νη νπνίεο ελδέρεηαη λα 

ζπκβνχλ εληφο ηεο πξνζεζκίαο ππαλαρψξεζεο· 

Παράδειγμα: πξντφληα ησλ νπνίσλ ε ηηκή 

εμαξηάηαη απφ ηελ αμία ζπλαιιάγκαηνο.  

 

γ. ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαλαισηή ή 

ζαθψο εμαηνκηθεπκέλσλ·  

Παράδειγμα:  έλα θαηά παξαγγειία θνζηνχκη. 

 

δ. ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ ηα νπνία κπνξνχλ λα 

αιινησζνχλ ή ιήγνπλ ζχληνκα·  

Παράδειγμα:  επαίζζεηα πξντφληα φπσο ηα 

θξέζθα ιαραληθά  

 

ε. ηελ πξνκήζεηα ζθξαγηζκέλσλ αγαζψλ ηα νπνία 

δελ είλαη θαηάιιεια πξνο επηζηξνθή, γηα ιφγνπο 

πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ή γηα ιφγνπο πγηεηλήο, θαη 

ηα νπνία έρνπλ απνζθξαγηζηεί κεηά ηελ 

παξάδνζε·  

Παράδειγμα: βειφλεο γηα ηαηξηθή ρξήζε, 

νξηζκέλα θαιιπληηθά πξντφληα φπσο θξαγηφλ, 

ζηξψκαηα  

 

ζη. ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ ηα νπνία, κεηά ηελ 

παξάδνζε, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο, είλαη 

αλαπφζπαζηα αλακεκεηγκέλα κε άιια ζηνηρεία· 

Παράδειγμα: άκκνο πνπ έρεη αλακεηρζεί κε 

θάπνηα άιιε νπζία  

 

δ. ηελ πξνκήζεηα νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ, ε ηηκή 

ησλ νπνίσλ έρεη ζπκθσλεζεί θαηά ηε ζηηγκή ηεο 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο πψιεζεο, ε παξάδνζε 

ησλ νπνίσλ κπνξεί φκσο λα πξαγκαηνπνηεζεί 

κφλν κεηά απφ 30 εκέξεο θαη ε πξαγκαηηθή ηηκή 

ησλ νπνίσλ εμαξηάηαη απφ δηαθπκάλζεηο ζηελ 

αγνξά, ηηο νπνίεο δελ είλαη δπλαηφλ λα ειέγμεη ν 

έκπνξνο· 

Παράδειγμα: vin en primeur  

 

ε. ζπκβάζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν θαηαλαισηήο έρεη 

αηηεζεί ηε ζπγθεθξηκέλε επίζθεςε απφ ηνλ 

έκπνξν κε ζθνπφ λα πξαγκαηνπνηήζεη 

επείγνπζεο επηδηνξζψζεηο ή ηελ εθηέιεζε 

εξγαζηψλ ζπληήξεζεο. Δάλ, ζηελ πεξίπησζε 

ηέηνηαο επίζθεςεο, ν έκπνξνο παξάζρεη 

ππεξεζίεο επηπιένλ εθείλσλ πνπ δεηήζεθαλ 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ θαηαλαισηή (π.ρ. επηζθεπή 

ή ζπληήξεζε), ην δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο 

εθαξκφδεηαη ζηηο ελ ιφγσ πξφζζεηεο ππεξεζίεο ή 

αγαζά. Παξνκνίσο αλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

επίζθεςεο ν έκπνξνο παξάζρεη αγαζά πέξα απφ 

ηα αληαιιαθηηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ππνρξεσηηθά θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ 

ζπληήξεζεο ή θαηά ηηο επηδηνξζψζεηο, ην 

δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο εθαξκφδεηαη ζηα ελ 

ιφγσ αγαζά.  

Παράδειγμα:  επηδηφξζσζε ζθεπήο ιφγσ δεκηψλ 

(π.ρ. κεηά απφ θαηαηγίδα).  Αλ, επηπξφζζεηα ηεο 

επηδηφξζσζεο ηεο ζθεπήο, ν θαηαλαισηήο 

απνθαζίζεη λα αγνξάζεη θάπνηα ηνχβια απφ ηνλ 

ίδην έκπνξν ε πξνζεζκία ππαλαρψξεζεο 

πθίζηαηαη κφλν γηα απηά ηα ηνχβια. Παξνκνίσο, 

αλ ν θαηαλαισηήο απνθαζίζεη λα πξνζζέζεη 

πξφζζεηε κφλσζε ζηε ζθεπή ην δηθαίσκα 

ππαλαρψξεζεο πθίζηαηαη κφλν γηα απηήλ ηελ 

ππεξεζία. 
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ζ. ηελ πξνκήζεηα ζθξαγηζκέλσλ ερεηηθψλ 

εγγξαθψλ ή ζθξαγηζκέλσλ εγγξαθψλ βίληεν ή 

ζθξαγηζκέλνπ ινγηζκηθνχ γηα ππνινγηζηέο, πνπ 

απνζθξαγίζηεθαλ κεηά ηελ παξάδνζε·  

Παράδειγμα:  DVD πνπ πσιείηαη ζε πιαζηηθή 

κεκβξάλε θαη αλνίρηεθε  

 

η. ηελ πξνκήζεηα εθεκεξίδσλ θαη παληφο είδνπο 

πεξηνδηθψλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ ζπλδξνκεηηθψλ 

ζπκβάζεσλ γηα ηελ πξνκήζεηα απηψλ ησλ 

εληχπσλ Παράδειγμα: εκεξήζηεο εθεκεξίδεο 

 

ηα. ζπκβάζεηο ζπλαθζείζεο ζε δεκφζην 

πιεηζηεξηαζκφ ·  

Παράδειγμα: δεκφζηνο πιεηζηεξηαζκφο πηλάθσλ 

δσγξαθηθήο. Τπνγξακκίδεηαη φηη απηφ δελ ηζρχεη 

γηα πιαηθφξκεο πιεηζηεξηαζκψλ φπσο ην e-bay.  

 

ηβ. ηελ παξνρή ζηέγαζεο πιελ γηα ζθνπνχο 

θαηνηθίαο, κεηαθνξάο αγαζψλ, ππεξεζηψλ 

ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ, εζηίαζεο ή ππεξεζηψλ 

ζρεηηδφκελσλ κε δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο εάλ ε 

ζχκβαζε πξνβιέπεη ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ή 

πξνζεζκία εθηέιεζεο·  

Παράδειγμα: θξάηεζε δσκαηίνπ μελνδνρείνπ γηα 

έλα ζπγθεθξηκέλν ζαββαηνθχξηαθν. 

 

ηγ. ηελ πξνκήζεηα ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ κε 

παξερφκελνπ πάλσ ζε πιηθφ κέζν, εάλ ε εθηέιεζε 

μεθίλεζε κε ηελ πξνεγνχκελε ξεηή ζπγθαηάζεζε 

ηνπ θαηαλαισηή θαη ηελ επηβεβαίσζε εθ κέξνπο 

ηνπ φηη ράλεη έηζη ην δηθαίσκά ηνπ ππαλαρψξεζεο. 

Παράδειγμα: θαηαθφξησζε (downloading) κηαο 

εθαξκνγήο γηα ην θηλεηφ ηειέθσλν αλ ε 

θαηαθφξησζε μεθίλεζε θαη ν θαηαλαισηήο 

απνδέρηεθε ηελ απψιεηα ηνπ δηθαηψκαηνο 

ππαλαρψξεζεο
6
. 

                                                      
6
 Γεο ζεκείν α): ν θαηαλαισηήο πξέπεη λα δψζεη ηε ξεηή ηνπ 

ζπγθαηάζεζε θαη λα απνδερζεί φηη ζα απνιέζεη ην δηθαίσκά 
ππαλαρψξεζεο κφιηο ε ζχκβαζε εθηειεζζεί πιήξσο απφ ηνλ 
έκπνξν. 

Αλ ζέιεηο λα είζαη ζίγνπξνο φηη ν θαηαλαισηήο 

ζπκθσλεί ζην φηη δελ ζα έρεη δηθαίσκα λα 

ππαλαρσξήζεη βάζεη ησλ φζσλ νξίδεη ν λφκνο, 

κπνξείο λα ηνπ δεηήζεηο λα ζπλαηλέζεη κε ηνλ 

παξαθάησ ηξφπν: «Με ηελ παξνχζα ζπλαηλψ ζηελ 

άκεζε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη απνδέρνκαη φηη 

ράλσ ην δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο απφ ηε ζχκβαζε 

κφιηο μεθηλήζεη ε θαηαθφξησζε (download ) ή ε 

ζπλερήο ξνή (streaming).» 

Όπσο επεμεγήζεθε ζηελ Δλφηεηα 1, ε Οδεγία γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ησλ Καηαλαισηψλ δελ εθαξκφδεηαη ζε 

νξηζκέλνπο ηχπνπο ζπκβάζεσλ (φπσο π.ρ., ζπκβάζεηο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ, απφθηεζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο). ε απηέο 

ηηο πεξηπηψζεηο ην δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο αζθείηαη 

κφλν βάζεη δηαηάμεσλ άιισλ εηδηθψλ γηα 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο λνκνζεηεκάησλ (π.ρ. Οδεγία 

2008/48/ΔΚ γηα ηελ θαηαλαισηηθή πίζηε). 

Πξέπεη λα ελεκεξώζσ ηνλ 

θαηαλαισηή γηα ην δηθαίσκα 

ππαλαρώξεζεο;  

Ναη, εθφζνλ πθίζηαηαη. Γηα λα θαηαζηήζεηο ην 

δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο απνηειεζκαηηθφ έρεηο ηελ 

ππνρξέσζε λα ελεκεξψζεηο ηνλ θαηαλαισηή γηα ηελ 

χπαξμε θαη ηηο πξνυπνζέζεηο άζθεζεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο ππαλαρψξεζεο απφ ηε ζχκβαζε
7
. Οη 

πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα παξαζρεζνχλ ζηνλ 

θαηαλαισηή αλαθνξηθά κε ην δηθαίσκα 

ππαλαρψξεζεο πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ:  

 ηηο πξνυπνζέζεηο 

 ηελ πξνζεζκία 

 ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

ππαλαρψξεζεο 

 ην γεγνλφο φηη ν θαηαλαισηήο θέξεη ην θφζηνο 

επηζηξνθήο (+ εθηφο αλ ε επηζηξνθή κέζσ 

ηαρπδξνκείνπ δελ είλαη εθηθηή) 

                                                      
7
 Γεο ηελ ελφηεηα1 γηα ηηο απαηηήζεηο πξνζπκβαηηθήο ελεκέξσζεο 
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 ην γεγνλφο φηη αλ ν θαηαλαισηήο ππαλαρσξήζεη 

αθνχ έρεη δεηήζεη ηελ έλαξμε παξνρήο ππεξεζηψλ, 

πξέπεη λα πιεξψζεη ην αλάινγν θφζηνο ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ παξαζρεζεί κέρξη εθείλν ην 

ζεκείν. 

 Καηά πεξίπησζε: ην γεγνλφο φηη ν θαηαλαισηήο 

δελ έρεη δηθαίσκα λα ππαλαρσξήζεη (δεο ηηο 

εμαηξέζεηο παξαπάλσ) ή ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο 

νπνίεο ράλεη απηφ ην δηθαίσκα 

 Τπφδεηγκα εληχπνπ ππαλαρψξεζεο (δεο 

παξαθάησ ην παξάξηεκα 1)   

Ο έκπνξνο κπνξεί λα ρνξεγήζεη δηθαηψκαηα ζηνπο 

θαηαλαισηέο πνπ μεπεξλνχλ απηφ πνπ απαηηεί ν 

λφκνο, φπσο κεγαιχηεξε πξνζεζκία, αιιά ζε θάζε 

πεξίπησζε πξέπεη λα δηαζθαιίζεη φηη ν θαηαλαισηήο 

ιάβεη ηνπιάρηζηνλ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ δηθαηψκαηνο 

ππαλαρψξεζεο πνπ νξίδεηαη εθ ηνπ λφκνπ. 

Σφζν ζηηο εμ’απνζηάζεσο φζν θαη ζηηο εθηφο 

εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο ζπκβάζεηο, ν έκπνξνο 

πξέπεη λα δψζεη ζηνλ θαηαλαισηή έλα αληίγξαθν  

ππνδείγκαηνο εληχπνπ ππαλαρψξεζεο απφ ηε 

ζχκβαζε ζε ζηαζεξφ κέζν (ραξηί, δηζθέηα….) 

ηελ πεξίπησζε ειεθηξνληθήο (online) ζχκβαζεο, απηφ 

ζα κπνξνχζε λα γίλεη γηα παξάδεηγκα κέζσ ελφο email 

φπνπ ζα επηζπλάπηεηαη ην έληππν. Μηα ηζηνζειίδα δελ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη παξέρεη πιεξνθνξίεο ζε 

ζηαζεξφ κέζν κηαο θαη ε ηζηνζειίδα ζην Γηαδίθηπν δελ 

είλαη έλα ζηαζεξφ αιιά έλα κεηαβαιιφκελν κέζν. Γελ 

επαξθεί ινηπφλ λα θαηεπζχλεη ν έκπνξνο ηνπο 

θαηαλαισηέο ζε ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα.  

Ση είλαη ην ππόδεηγκα εληύπνπ 

ππαλαρώξεζεο; 

Ο ίδηνο ν λφκνο παξέρεη έλα επξσπατθφ ππφδεηγκα 

εληχπνπ ππαλαρψξεζεο
8
. Απηφ ην πνιχ ζπλνπηηθφ 

ππφδεηγκα εληχπνπ, πνπ είλαη δηαζέζηκν ζην 

Παξάξηεκα 1, πξέπεη λα παξέρεηαη ζηνλ θαηαλαισηή:  

                                                      
8
 Γεο Παξάξηεκα IB ηεο Οδεγίαο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Καηαλαισηή 

 Τπφδεηγκα εληχπνπ ππαλαρψξεζεο (ζπκπιήξσζε 

θαη επέζηξεςε ην έληππν κφλν ζηελ πεξίπησζε 

πνπ επηζπκείο λα ππαλαρσξήζεηο απφ ηε 

ζχκβαζε)  

 Πξνο [ν έκπνξνο νθείιεη λα αλαγξάςεη εδψ ην 

φλνκά ηνπ, ηε γεσγξαθηθή ηνπ δηεχζπλζε θαη, εάλ 

ππάξρεη, ηνλ αξηζκφ ηεο ηειενκνηνηππίαο ηνπ θαη ηε 

δηεχζπλζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπ ηαρπδξνκείνπ]: 

 Γλσζηνπνηψ/Γλσζηνπνηνχκε (*) κε ηελ παξνχζα 

φηη ππαλαρσξψ/ππαλαρσξνχκε (*) απφ ηε 

ζχκβαζή κνπ/καο (*) πψιεζεο ησλ αθφινπζσλ 

αγαζψλ (*)/παξνρήο ηεο αθφινπζεο ππεξεζίαο (*) 

 Πνπ παξαγγέιζεθε(-αλ) ζηηο (*)/πνπ παξειήθζε(-

ζαλ) ζηηο (*) 

 Όλνκα θαηαλαισηή(-ψλ) 

 Γηεχζπλζε θαηαλαισηή(-ψλ) 

 Τπνγξαθή θαηαλαισηή(-ψλ) (κφλν εάλ ην παξφλ 

έληππν θνηλνπνηεζεί ζε ραξηί) 

 Ηκεξνκελία 

 Πξνο [ζπκπιεξψλεηαη ε επσλπκία ηνπ εκπφξνπ, ε 

γεσγξαθηθή δηεχζπλζή ηνπ, θαη εθφζνλ πθίζηαηαη, 

ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνλ έκπνξν ην ηειέθσλν 

ηειεκνηνηχπνπ θαη ην e-mail ηνπ]:  

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ελεκεξψζεηο ηνλ θαηαλαισηή 

κε μεθάζαξν θαη ζαθή ηξφπν γηα ην δηθαίσκα 

ππαλαρψξεζεο θαη λα ηνπ παξέρεηο ην ππφδεηγκα ηνπ 

εληχπνπ. Δπηηξέπεη ζηνπο θαηαλαισηέο λα αζθήζνπλ 

απνηειεζκαηηθά ην δηθαίσκα θαη ζπκβάιεη ζηελ 

απνθπγή αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ γηα ζέλα (αθφκε θαη 

πηζαλέο πνηλέο) ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ηνπο 

ελεκεξψζεηο (δεο ηελ εξψηεζε αλαθνξηθά κε ηηο 

επηπηψζεηο αλ απνηχρεηο λα ελεκεξψζεηο ηνπο 

θαηαλαισηέο γηα ην δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο. 

Έρε ππφςε ζνπ φηη εθηφο απφ ην email θαη άιιεο 

κνξθέο επηθνηλσλίαο, ν έκπνξνο κπνξεί λα δψζεη ηελ 

επηινγή ζηνλ θαηαλαισηή λα ζπκπιεξψζεη θαη 

ππνβάιιεη ειεθηξνληθά είηε ην πξφηππν έληππν 

ππαλαρψξεζεο ή κηα παξεκθεξή δήισζε ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ν 
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έκπνξνο ζα γλσζηνπνηήζεη κε ηε ρξήζε ζηαζεξνχ 

κέζνπ ζηνλ θαηαλαισηή φηη έιαβε απηήλ ηελ 

ππαλαρψξεζε ρσξίο θαζπζηέξεζε. 

 

Πσο ππνινγίδεηαη ε πξνζεζκία 

ππαλαρώξεζεο; 

Η πξνζεζκία ππαλαρψξεζεο είλαη δεθαηέζζεξηο 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο ζε φια ηα θξάηε κέιε. ηελ 

πεξίπησζε ησλ ζπκβάζεσλ πψιεζεο, ε πξνζεζκία 

ησλ δεθαηεζζάξσλ εκεξψλ μεθηλά απφ ηε ζηηγκή πνπ 

ν θαηαλαισηήο απνθηά ηε θπζηθή θαηνρή ησλ αγαζψλ 

(ή ην ηειεπηαίν αγαζφ/ηκήκα ζηελ πεξίπησζε ησλ 

πνιιαπιψλ αγαζψλ ή αγαζνχ πνπ απνηειείηαη απφ 

πεξηζζφηεξα ηκήκαηα). Γηα παξάδεηγκα, ζηελ 

πεξίπησζε ηεο ειεθηξνληθήο αγνξάο ελφο θνξέκαηνο, 

ν θαηαλαισηήο έρεη ην δηθαίσκα λα ππαλαρσξήζεη απφ 

ηε ζχκβαζε εληφο 14 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ 

θνξέκαηνο θαη ηφηε έρεη έσο 14 εκέξεο απφ ηφηε πνπ 

ελεκέξσζε ηνλ έκπνξν γηα ηελ ππαλαρψξεζε λα 

επηζηξέςεη ην θφξεκα. 

ηελ πεξίπησζε ησλ ζπκβάζεσλ ππεξεζηώλ θαη ηε 

ζχκβαζε γηα ειεθηξνληθφ ςεθηαθό πεξηερόκελν, ε 

πξνζεζκία μεθηλά απφ ηε ζηηγκή ηεο ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ θαηαλαισηήο έρεη 

εγγξαθεί ζε ειεθηξνληθά καζήκαηα Γαιιηθήο γιψζζαο, 

έρεη δηθαίσκα λα ππαλαρσξήζεη απφ ηε ζχκβαζε εληφο 

14 εκεξψλ απφ ηε ζχλαςή ηεο. ηελ πεξίπησζε ησλ 

ζπκβάζεσλ κεηθηνύ ζθνπνύ, ε έλαξμε ηα πξνζεζκίαο 

εμαξηάηαη απφ ηνλ θχξην ζθνπφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ζχκβαζεο, αλ π.ρ. είλαη θαηά θχξην ιφγν ζχκβαζε 

πψιεζεο ή ζχκβαζε ππεξεζηψλ, αληίζηνηρα 

εθαξκφδεηαη ν θαλφλαο γηα ηε ζχκβαζε πψιεζεο ή ηε 

ζχκβαζε ππεξεζηψλ. Γηα παξάδεηγκα ζηελ 

εμ’απνζηάζεσο αγνξά ελφο ξαδηνθψλνπ απηνθηλήηνπ 

ην νπνίν απαηηεί θαη κηα ζρεηηθά απιή εγθαηάζηαζε, ε 

πξνζεζκία μεθηλά ηε ζηηγκή πνπ παξαδίδεηαη ην 

ξαδηφθσλν ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο ζχλαςεο κηαο 

ειεθηξνληθήο ζχκβαζεο γηα ηε δηνξγάλσζε ελφο 

ζεκηλαξίνπ πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηε δηαλνκή ζηπιφ θαη 

ραξηηψλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ε πξνζεζκία 

ππαλαρψξεζεο μεθηλά ηε ζηηγκή πνπ ζπλάπηεηαη κηα 

ηέηνηα ζχκβαζε θαζψο πξφθεηηαη θαηά θχξην ιφγν γηα 

ζχκβαζε ππεξεζηψλ. 

Οη Κπξηαθέο θαη αξγίεο πεξηιακβάλνληαη ζηηο 14 

εκέξεο. Ωζηφζν, αλ ε ηειεπηαία κέξα ησλ 

δεθαηεζζάξσλ εκεξψλ είλαη Κπξηαθή ή αξγία, ε 

πξνζεζκία ππαλαρψξεζεο ιήγεη ηελ επφκελε 

εξγάζηκε εκέξα. 

Ο θαηαλαισηήο έρεη αζθήζεη ην δηθαίσκα 

ππαλαρψξεζεο εκπξφζεζκα αλ έρεη απνζηείιεη ηα 

γλσζηνπνίεζε ηεο ππαλαρψξεζήο ηνπ απφ ηε 

ζχκβαζε εληφο ηελ πξνθαζνξηζκέλε πξνζεζκία ησλ 

δεθαηεζζάξσλ εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ. Ο 

θαηαλαισηήο πξέπεη λα απνδείμεη φηη ε απφθαζε 

ππαλαρψξεζεο έρεη ιεθζεί εληφο ησλ δεθαηεζζάξσλ 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ. Αλ ν θαηαλαισηήο 

ππαλαρσξήζεη απφ ηε ζχκβαζε, έρεη επηπιένλ 14 

εκέξεο λα επηζηξέςεη ην πξντφλ. 

Μπνξεί λα απνθιεηζηεί ην 

δηθαίσκα ππαλαρώξεζεο;  

Σν δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο έρεη θαηνρπξσζεί δηα 

λφκνπ θαη δελ κπνξεί πνηέ λα απνθιεηζηεί ή 

πεξηνξηζηεί. Κάζε απνθιεηζκφο ή πεξηνξηζκφο ηνπ 

δηθαηψκαηνο ππαλαρψξεζεο είλαη αληίζεηνο κε ην λφκν 

θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ γηα 

ηηο θαηαρξεζηηθέο ξήηξεο ζπκβάζεσλ θαη ηηο αζέκηηεο 

εκπνξηθέο πξαθηηθέο
9
.  

Να ζπκάζαη φηη έρνπλ εμεγεζεί παξαπάλσ νη 

θαηαζηαηηθέο εμαηξέζεηο ηνπ δηθαηψκαηνο 

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

θαηαρξεζηηθέο ξήηξεο ζπκβάζεσλ 
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ππαλαρψξεζεο πνπ πθίζηαληαη ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πνηεο είλαη νη ζπλέπεηεο αλ δελ 

ελεκεξώζεηο ηνπο θαηαλαισηέο 

γηα ην δηθαίσκα 

ππαλαρώξεζεο;  

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ελεκεξψζεηο ηνλ θαηαλαισηή 

γηα ην δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο πξηλ ηε ζχλαςε ηεο 

θαηαλαισηηθήο ζχκβαζεο
10

. 
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 Γεο ηελ ελφηεηα1 γηα ηηο απαηηήζεηο πξνζπκβαηηθήο ελεκέξσζεο 

Γεληθή Πξνζεζκία: 14 Ηκέξεο 1.06.17 – 15. 06.17 

14 εκέξεο από ηε ζηηγκή πνπ δόζεθαλ νη πιεξνθνξίεο γηα ην δηθαίσκα ππαλαρώξεζεο 

Μέγηζηε Πξνζεζκία: Έλα έηνο + 14 εκέξεο 1.06.17 – 15.06.18 

Αγνξά πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο: 1.06.17 
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Αλ δελ ελεκεξψζεηο ηνλ θαηαλαισηή γηα ην δηθαίσκα 

ππαλαρψξεζεο, ε πξνζεζκία εληφο ηεο νπνίαο κπνξεί 

λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε επεθηείλεηαη θαηά 12 κήλεο! 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ν θαηαλαισηήο πνπ δελ έρεη 

ελεκεξσζεί ζσζηά ζε ζρέζε κε ην δηθαίσκα 

ππαλαρψξεζεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αθπξψζεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζχβαζε έσο 12 κήλεο θαη 14 κέξεο κεηά. 

ηελ πεξίπησζε πνπ έρεηο μεράζεη λα παξέρεηο 

πιεξνθνξίεο γηα ην δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο πξηλ ηε 

ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, πξνηείλεηαη λα ελεκεξψζεηο 

ηνλ θαηαλαισηή ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ γηα ην 

δηθαίσκα απηφ (θαη ζε θάζε πεξίπησζε εληφο 12 

κελψλ) νπφηε θαη έρεη 14 εκεξνινγηαθέο κέξεο απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ελεκεξψζεθε.  

Με πνηνλ ηξόπν κπνξεί λα 

ππαλαρσξήζεη από ηε 

ζύκβαζε ν θαηαλαισηήο; 

Οη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ζα ζε ελεκεξψζνπλ γηα ηελ απφθαζή ηνπο 

λα ππαλαρσξήζνπλ απφ ηε ζχκβαζε. Η δήισζε ηεο 

απφθαζεο ππαλαρψξεζεο απφ ηε ζχκβαζε πξέπεη, 

σζηφζν, λα είλαη μεθάζαξε. Απιά επηζηξέθνληαο ηα 

αγαζά ρσξίο θάπνηα πξνεγνχκελε δήισζε ζρεηηθά κε 

ηελ ππαλαρψξεζε απφ ηε ζχκβαζε δελ αξθεί. Οη 

θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην 

πξφηππν έληππν ππαλαρψξεζεο πνπ ηνπ έρεηο 

παξάζρεη εζχ σο έκπνξνο πξηλ ηε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο, αιιά δελ είλαη ππνρξεσκέλνη. Καζψο ν 

θαηαλαισηήο θέξεη ην βάξνο απφδεημεο ηεο 

ππαλαρψξεζεο εληφο ηεο πξνζεζκίαο ησλ 14 εκεξψλ, 

ηνλ ζπκθέξεη λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα ζηαζεξφ κέζν. Αλ 

ν έκπνξνο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ θαηαλαισηή λα 

ηνπ θνηλνπνηήζεη ηε δήισζε ππαλαρψξεζεο 

ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ, θαη ν 

θαηαλαισηήο θάλεη ρξήζε απηήο ηεο επηινγήο, ν 

έκπνξνο πξέπεη λα ζηείιεη επηβεβαίσζε (ζε ζηαζεξφ 

κέζν) ηεο παξαιαβήο ηνπ ζηνλ θαηαλαισηή.  

Ο έκπνξνο δελ κπνξεί λα αξλεζεί ηελ άζθεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ππαλαρψξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο. 

Ο θαηαλαισηήο δελ ππνρξενχηαη λα αηηηνινγήζεη ηελ 

ππαλαρψξεζε απφ ηε ζχκβαζε θαη δελ απαηηείηαη λα 

πιεξψζεη θάπνην θφζηνο πέξαλ ηνπ θφζηνπο 

επηζηξνθήο ησλ αγαζψλ εθφζνλ ηνλ έρεη ελεκεξψζεη ν 

έκπνξνο φηη θέξεη απηφο απηφ ην θφζηνο.  

Ο θαηαλαισηήο έρεη δηθαίσκα 

λα ρξεζηκνπνηήζεη ην πξντόλ 

πξηλ ππαλαρσξήζεη; 

ηελ πεξίπησζε πνπ ζέινπλ λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκα 

ππαλαρψξεζεο, νη θαηαλαισηέο δελ επηηξέπεηαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην πξντφλ. Ωζηφζν, κπνξνχλ λα ην 

ειέγμνπλ θαη λα δνθηκάζνπλ ηα αγαζά ζην βαζκφ πνπ 

είλαη απαξαίηεην γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηε θχζε, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ απνθηεζέλησλ 

αγαζψλ. Απηφ ζηε πξάμε ζεκαίλεη φηη ν θαηαλαισηήο 

κπνξεί λα ρεηξηζηεί θαη ειέγμεη ην πξντφλ κε ηνλ ίδην 

ηξφπν πνπ ζα ην έθαλε ζε έλα παξαδνζηαθφ εκπνξηθφ 

θαηάζηεκα. Γηα παξάδεηγκα, ν θαηαλαισηήο κπνξεί λα 

δνθηκάζεη έλα λέν θνζηνχκη κέζα ζε έλα καγαδί ρσξίο 

λα αθαηξέζεη ηα θαξηειάθηα ηηκψλ. Ωζηφζν δελ ζα 

κπνξνχζε λα δηακνξθψζεη ην ινγηζκηθφ ζηνλ 

ππνινγηζηή ηνπ 
11

.   

Αλ ν θαηαλαισηήο ρεηξηζηεί ή ρξεζηκνπνηήζεη ηα αγαζά 

ζε βαζκφ πνπ μεπεξλά απηφ πνπ είλαη απαξαίηεην γηα 

λα πξνζδηνξίζεη ηε θχζε, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ αγαζψλ, ν θαηαλαισηήο δελ ράλεη ην 

δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο αιιά ζα πξέπεη λα 

απνδεκηψζεη ηνλ έκπνξν γηα ηελ κείσζε ηεο αμίαο ησλ 

αγαζψλ. 

Γηα παξάδεηγκα, ν θαηαλαισηήο δελ δηθαηνχηαη λα 

αγνξάζεη έλα θφξεκα ειεθηξνληθά γηα λα ην θνξέζεη ζε 

                                                      
11

 Μπνξείο λα βξεηο πεξηζζφηεξα πξαθηηθά παξαδείγκαηα ζηελ 
ζειίδα 47 ηνπ Δγγξάθνπ Καζνδήγεζεο ζρεηηθά κε ηελ Οδεγία γηα ηα 
Γηθαηψκαηα ησλ Καηαλαισηψλ: ec.europa.eu/justice/consumer-
marketing/files/crd_guidance_el.pdf 
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κηα πεξίπησζε (π.ρ. ζε έλα γάκν) θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

ππαλαρσξήζεη απφ ηε ζχκβαζε θαη λα επηζηξέςεη ην 

θφξεκα. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ν έκπνξνο κπνξεί 

λα ρξεψζεη ηνλ θαηαλαισηή γηα ηε κείσζε ηεο αμίαο. 

Πνηνο πξέπεη λα απνδείμεη ηε 

κείσζε ηεο αμίαο ηνπ αγαζνύ;  

ηελ πεξίπησζε πνπ ν θαηαλαισηήο ππαλαρσξήζεη 

απφ ζχκβαζε έρνληαο ρξεζηκνπνηήζεη ην πξντφλ, ν 

έκπνξνο θέξεη ην βάξνο απφδεημεο φηη έρεη κεησζεί ε 

αμία ηνπ αγαζνχ. 

Γηα απηφλ ην ιφγν, αλ νη δξαζηεξηφηεηέο ζνπ 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ζπκβάζεηο πψιεζεο εθηφο 

εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο ή εμ’απνζηάζεσο, 

ζπζηήλνπκε λα έρεη ζέζεη ζε ιεηηνπξγία έλα ζχζηεκα 

κε ην νπνίν λα κπνξείο λα ειέγρεηο θαηά πφζν ν 

θαηαλαισηήο έρεη θαθνδηαρεηξηζηεί ηα αγαζά. 

Η ζέζπηζε ελφο κεραληζκνχ επηβεβαίσζεο ηνπ θαηά 

πφζν ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί 

βνεζά ζηελ πεξίπησζε δηέλεμεο κε ηνλ θαηαλαισηή. 

Μπνξεί ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο γηα παξάδεηγκα, λα 

ρξεζηκνπνηείο έλα ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν ή δηαδηθαζία 

πνπ έρεη ζρεδηαζζεί εηδηθά γηα λα ην ειέγμεηο. Γηα 

παξάδεηγκα έλα ελεκεξσκέλν ζχζηεκα ειέγρνπ 

απνζήθεο, κέζσ ηνπ νπνίνπ εηζέξρνληαη ηα πξντφληα 

θαη ειέγρεηαη άκεζα ην θαηά πφζν ιείπεη θάηη ή αλ 

ππάξρνπλ ελδείμεηο θζνξάο. Ωζηφζν, θέξεηο εζχ ην 

θφζηνο ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο επηβεβαίσζεο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν 

έκπνξνο δελ έρεη ελεκεξψζεη γηα ην δηθαίσκα 

ππαλαρψξεζεο κε απνηέιεζκα λα παξαηαζεί ε 

πξνζεζκία θαηά 12 κήλεο, ν θαηαλαισηήο κπνξεί λα 

ππαλαρσξήζεη απφ ηε ζχκβαζε κεηά απφ αξθεηφ 

δηάζηεκα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ρξεζηκνπνηεί 

θαλνληθά ην αγαζφ ρσξίο λα θέξεη επζχλε γηα ηε θζνξά 

απφ ηε ρξήζε ηνπ.      

Σν δίθαην ηεο ΔΔ δελ ξπζκίδεη ην δήηεκα ηεο επηβνιήο 

ζε ζρέζε κε ηελ επζχλε ηνπ θαηαλαισηή γηα ηελ 

κείσζε ηεο αμίαο ησλ αγαζψλ. Οη γεληθέο ζπκβαηηθέο 

θαη δηθνλνκηθέο δηαηάμεηο θάζε θξάηνπο κέινπο 

εθαξκφδνληαη, θαη γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα επηηξαπεί 

ζηνπο εκπφξνπο λα κεηψζνπλ ην πνζφ επηζηξνθήο 

ρξεκάησλ.  

πλέπεηεο ηεο ππαλαρώξεζεο  

Όηαλ ν θαηαλαισηήο ζε ελεκεξψλεη φηη ππαλαρσξεί, 

απειεπζεξψλεηαη απφ θάζε ππνρξέσζε ηεο ζχκβαζεο. 

Ο θαηαλαισηήο θέξεη ην θφζηνο επηζηξνθήο ησλ 

πξντφλησλ εθηφο αλ έρεη ζπκθσλεζεί φηη αλαιακβάλεη 

ην θφζηνο ν έκπνξνο. Ωζηφζν, ν έκπνξνο πξέπεη λα 

ελεκεξψζεη ζαθψο ηνλ θαηαλαισηή πξηλ ηε ζχλαςε 

ηεο ζχκβαζεο αλαθνξηθά κε ην γεγνλφο φηη ν 

θαηαλαισηήο θαιείηαη λα πιεξψζεη ην θφζηνο 

επηζηξνθήο ησλ πξντφλησλ. Αλ ν έκπνξνο δελ ηνλ 

ελεκεξψζεη, ζα πξέπεη ν έκπνξνο λα αλαιάβεη ην 

θφζηνο επηζηξνθήο ησλ αγαζψλ.  

Αλ ν θαηαλαισηήο απνθαζίζεη λα ππαλαρσξήζεη απφ 

ηε ζχκβαζε, πξέπεη λα ηνλ απνδεκηψζεηο θαη γηα φιεο 

ηηο θαηαβνιέο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη. Η 

απνδεκίσζε πξέπεη λα γίλεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν 

πιεξσκήο φπσο απηφο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

αγνξά ηνπ πξντφληνο (π.ρ. απαγνξεχεηαη ε 

απνδεκίσζε κε θνππφληα). Γηα παξάδεηγκα, αλ ν 

θαηαλαισηήο απνθαζίζεη λα επηζηξέςεη ην βηβιίν πνπ 

αγφξαζε ειεθηξνληθά ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πηζησηηθή 

ηνπ θάξηα, πξέπεη λα ηνπ επηζηξέςεηο ην ζχλνιν ηνπ 

πνζνχ ηνπ βηβιίνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ 

θφξσλ θαζψο θαη ηνπ θφζηνπο παξάδνζεο ζην 

ινγαξηαζκφ πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πηζησηηθή θάξηα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πιεξσκή. 

Ο έκπνξνο πξέπεη λα επηζηξέςεη ην ζχλνιν ηνπ πνζνχ 

πνπ έιαβε απφ ηνλ θαηαλαισηή εληφο 14 εκεξψλ απφ 
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ηφηε πνπ ελεκεξψζεθε γηα ηελ απφθαζε ηνπ 

θαηαλαισηή λα ππαλαρσξήζεη απφ ηε ζχκβαζε. 

Η επηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ σζηφζν κπνξεί λα 

αλαζηαιεί έσο φηνπ: 

 ν έκπνξνο ιάβεη ηα αγαζά, ή  

 ν έκπνξνο έρεη ζηα ρέξηα ηνπ θάπνηα απφδεημε φηη 
ηα αγαζά έρνπλ απνζηαιεί, φπνην ζπκβεί πξψηα.  
 

Σέζζεξεηο βαζηθνί θαλόλεο κπνξνύλ λα 

ζπλνςηζηνύλ παξαθάησ: 

1. ν θαηαλαισηήο έρεη ην δηθαίσκα λα ππαλαρσξήζεη 

απφ κηα ζχκβαζε εληφο 14 εκεξψλ απφ ηελ 

παξάδνζε ησλ αγαζψλ ή ηε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο ππεξεζηψλ, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε 

ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ δελ έρεη παξαδνζεί 

ζε ζηαζεξφ κέζν εθφζνλ έρεη ήδε μεθηλήζεη ε 

εθηέιεζε (π.ρ. αλ ν θαηαλαισηήο μεθίλεζε λα 

θαηαθνξηψλεη ην πεξηερφκελν θαη ν θαηαλαισηήο 

έρεη α) δψζεη πξνεγνχκελε ζπγθαηάζεζε θαη β) 

απνδέρεηαη φηη ράλεη ην δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο ∙ 

2. ην δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο ηνπ θαηαλαισηή 

παξαηείλεηαη έσο έλα έηνο ζηελ πεξίπησζε πνπ ν 

έκπνξνο δελ ελεκεξψζεη ηνλ θαηαλαισηή γηα ηελ 

χπαξμε ηνπ δηθαηψκαηνο ππαλαρψξεζεο ∙ 

3. ν έκπνξνο πξέπεη λα απνδεκηψζεη πιήξσο ηνλ 

θαηαλαισηή εληφο 14 εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ 

ελεκεξψλεηαη γηα ηελ ππαλαρψξεζε, αιιά κπνξεί 

λα παξαθξαηήζεη ηελ απνδεκίσζε κέρξη λα ηνπ 

επηζηξαθνχλ ηα αγαζά ή ιάβεη απνδεηθηηθφ φηη ν 

θαηαλαισηήο έρεη ζηείιεη ηα αγαζά, φπνην ζπκβεί 

πξψηα ∙ 

4. ν θαηαλαισηήο πξέπεη λα επηζηξέςεη ην πξντφλ 

εληφο 14 εκεξψλ απφ ηε ζηηγκή πνπ ελεκεξψλεη 

ηνλ έκπνξν γηα ηελ απφθαζή ηνπ λα 

ππαλαρσξήζεη. 

Πνηεο είλαη νη πνηλέο γηα ηνλ 

έκπνξν πνπ δελ ζπκκνξθσζεί 

κε ηνπο θαλόλεο ηνπ 

δηθαηώκαηνο ππαλαρώξεζεο ;  

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί παξαπάλσ, αλ δελ 

ελεκεξψζεη ηνλ θαηαλαισηή ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα 

ππαλαρψξεζεο απηφ παξαηείλεηαη γηα επηπιένλ 

δηάζηεκα έσο έλα έηνο. 

Δπηπιένλ, ε αδπλακία ζπκκφξθσζεο κε νπνηνλδήπνηε 

θαλφλα πνπ αθνξά ην δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο 

απνηειεί παξαβίαζε ησλ εζληθψλ δηαηάμεσλ πνπ 

ελζσκαηψλνπλ ηελ Οδεγία γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ 

Καηαλαισηψλ γηα ηηο νπνίεο ηα θξάηε κέιε έρνπλ 

ζεζπίζεη πνηλέο κε ζηφρν ηελ απνηξνπή
12

.    

Δηαζπλνξηαθέο πσιήζεηο: ηη 

ζπκβαίλεη όηαλ πξνζθέξσ ηα 

πξντόληα ή ηηο ππεξεζίεο κνπ 

ζε θαηαλαισηέο εθηόο ηεο 

ρώξαο κνπ; 

Οη δηαηάμεηο γηα ην δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο είλαη 

πιήξσο ελαξκνληζκέλνη ζηελ ΔΔ. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

δελ ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη 

φηη ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο είλαη ίδηεο ζε φιε 

ηελ ΔΔ. Οη κφλεο δηαθνξέο παξαηεξνχληαη, φπσο 

                                                      
12

 Γηα παξάδεηγκα ζηελ ΙΣΑΛΙΑ ην άξζξν 27 ηνπ θψδηθα 
θαηαλαισηψλ νξίδεη ειάρηζην πξφζηηκν χςνπο €5,000 θαη κέγηζην 
πξφζηηκν χςνπο €5,000. Απηά ηα πνζά αθνξνχλ παξαβάζεηο ηεο 
Οδεγίαο γηα ηηο Αζέκηηεο Δκπνξηθέο Πξαθηηθέο, ηεο Οδεγίαο γηα ηα 
Γηθαηψκαηα ησλ Καηαλαισηψλ ή θαη ησλ δχν. ηελ πεξίπησζε 
επαλαιακβαλφκελεο κε ζπκκφξθσζεο, ε Αξρή κπνξεί λα δηαηάμεη 
ηνλ έκπνξν λα παχζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ γηα δηάζηεκα έσο 30 
εκέξεο. ηελ ΓΑΛΛΙΑ, ν αλαζεσξεκέλνο Γαιιηθφ Κψδηθαο 
Καηαλαισηψλ νξίδεη πξφζηηκν έσο 3.000€ (γηα θπζηθά πξφζσπα) ή 
15.000€ (γηα λνκηθά πξφζσπα). ηελ ΚΤΠΡΟ, παξαβάζεηο ηεο 
Οδεγίαο γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Καηαλαισηψλ ηηκσξνχληαη κε πνηλή 
πνπ θηάλεη ην 5% ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ή έσο ην πνζφ ησλ 
200.000€. ηελ Λεηνλία ην πξφζηηκν αλέξρεηαη ζην 10% ηνπ εηήζηνπ 
θχθινπ εξγαζηψλ κε αλψηαην φξην ηα 100.000€ θαη νη Κάησ Υψξεο  
έρνπλ πξφζηηκα πνπ αλέξρεηαη ζην 1% ηνπ εηεζίνπ θχθινπ εξγαζηψλ 
θαη αλψηαην φξην ζηηο 900.000€.  
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αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ζηηο δηαθνξεηηθέο πνηλέο πνπ 

επηβάιιεη ην θάζε θξάηνο κέινο. 

Γηα λα γλσξίδεηο πνηα εζληθή λνκνζεζία εθαξκφδεηαη 

αλαθνξηθά κε ηηο πνηλέο, δηάβαζε παξαθάησ. Δίλαη 

επίζεο ζεκαληηθφ λα πξνζέμεηο ηελ παξάγξαθν πνπ 

θάλεη ιφγν γηα ηελ αξκνδηφηεηα ησλ δηθαζηεξίσλ, πνπ 

κπνξεί λα έρεη ζεκαζία ζηελ πεξίπησζε δηέλεμεο ζε 

ζρέζε κε ην δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο.  

Εηδηθή κεηαρείξηζε ησλ 

πσιήζεσλ πνπ 

«απεπζύλνληαη» ζε μέλνπο 

θαηαλαισηέο  

χκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ηεο ΔΔ 
13

 αλ απεπζχλεηο 

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 

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. Γεληθφηεξα, φηαλ 

δηαθεκίδεη 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.  

                                                      
13

  Ο απνθαινχκελνο Καλνληζκφο «Ρψκε Ι» 593/2008 

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 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 
14

.  

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. 

Ση ζεκαίλεη απηό γηα ζέλα ζηελ 

πξάμε ; 

Πνην είλαη ην εθαξκνζηέν δίθαην ζηηο 

δηαζπλνξηαθέο ζπκβάζεηο ;  

Με ηε 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. Μπνξεί λα απνηξέςεη θάπνηνπο 

εκπφξνπο απφ ην λα πξνζθέξνπλ ηα αγαζά ή ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο εθηφο ζπλφξσλ. Ωζηφζν, ζηελ πξάμε: 

                                                      
14

 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, δεο ηηο ζπλεθδηθαδφκελεο 

ππνζέζεηο C‑585/08 θαη C‑144/09 Peter Pammer θαη Hotel Alpenhof 
GesmbH 
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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 αθφκε θάπνηεο δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη 

δελ κπνξείο λα θαηαξηίζεηο ηηο ζπκβάζεηο ζνπ 

βάζεη ηεο δηθήο ζνπ λνκνζεζίαο: 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. 

Πνην δηθαζηήξην είλαη αξκόδην 

ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνθύςεη 

δηέλεμε ζε δηαζπλνξηαθή 

ζύκβαζε; 

Πξέπεη λα γλσξίδεηο φηη, αλ κε ηηο πξνζθνξέο ζνπ 

απεπζχλεηο ηελ δξαζηεξηφηεηά ζνπ ζε θαηαλαισηέο ζε 

άιια θξάηε ηεο ΔΔ θαη πξνθχςεη δηαθνξά κε έλαλ απφ 

ηνπο θαηαλαισηέο ζνπ απφ άιιν θξάηνο ηεο ΔΔ, 

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. 

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..    
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Λίζηα ειέγρνπ γηα ηνπο εκπόξνπο : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηα λα είζαη εμαζθαιηζκέλνο ζε θάζε πεξίπησζε, πξέπεη πάληα λα ειέγρεηο: 

 

1. αλ εθαξκφδεηαη ην δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο γηα ηνλ ηχπν θαηαλαισηηθήο  

ζχκβαζεο πνπ ζπλάπηεηο ∙  

 

2. φηη έρεηο ελεκεξψζεη εκπξφζεζκα θαη κε μεθάζαξν ηξφπν ηνλ θαηαλαισηή 

γηα ην δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο ∙ 

 

3. φηη έρεηο ελεκεξψζεη ηνλ θαηαλαισηή εκπξφζεζκα θαη κε μεθάζαξα ηξφπν φηη 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ππαλαρσξήζεη απφ ηε ζχκβαζε θέξεη εθείλνο/ε ην  

θφζηνο επηζηξνθήο ηνπ πξντφληνο ζηνλ έκπνξν ∙  

 

4. φηη έρεηο παξάζρεη ζηνλ θαηαλαισηή ην ππφδεηγκα εληχπνπ ππαλαρψξεζεο ∙ 

 

5. φηη αλ ν θαηαλαισηήο επηιέμεη λα ππαλαρσξήζεη απφ ηε ζχκβαζε,  

ζπκκνξθψλεζαη κε φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ζνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα εθείλεο πνπ  

αθνξνχλ ηελ επηζηξνθή ηνπ πιήξνπο πνζνχ ρξεκάησλ ζηνλ θαηαλαισηή. 
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Παξαξηήκαηα 
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Παξάξηεκα 1 – Τπόδεηγκα εληύπνπ ππαλαρώξεζεο βάζεη ηνπ 

Παξαξηήκαηνο IB ηεο Οδεγίαο γηα ηα Δηθαηώκαηα ησλ Καηαλαισηώλ 

(επιζηρέυηε ζσμπληρφμένο ασηό ηο ένησπο μόνο εθόζον επιθσμείηε να σπανατφρήζεηε από ηη ζύμβαζη) – 

 Πξνο [ο έμπορος οθείλει να αναγράυει εδώ ηο όνομά ηοσ, ηη γεφγραθική ηοσ διεύθσνζη και, εάν σπάρτει, ηον 

αριθμό ηης ηηλεομοιοησπίας ηοσ και ηη διεύθσνζη ηοσ ηλεκηρονικού ηοσ ηατσδρομείοσ]: 

 Γλσζηνπνηψ/Γλσζηνπνηνχκε (*) κε ηελ παξνχζα φηη ππαλαρσξψ/ππαλαρσξνχκε (*) απφ ηε ζχκβαζή κνπ/καο (*) 

πψιεζεο ησλ αθφινπζσλ αγαζψλ (*)/παξνρήο ηεο αθφινπζεο ππεξεζίαο (*) 

 Πνπ παξαγγέιζεθε(-αλ) ζηηο (*)/πνπ παξειήθζε(-ζαλ) ζηηο (*) 

 Όλνκα θαηαλαισηή(-ψλ) 

 Γηεχζπλζε θαηαλαισηή(-ψλ) 

 Τπνγξαθή θαηαλαισηή(-ψλ) (μόνο εάν ηο παρόν ένησπο κοινοποιηθεί ζε ταρηί) 

 Ηκεξνκελία 
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ΕΡΜΗΝΕΤΣΙΚΗ ΡΗΣΡΑ:   

Απηφ ην έγγξαθν έρεη θαηαξηηζζεί γηα ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, αιιά αληαλαθιά ηηο απφςεηο κφλν ησλ ζπγγξαθέσλ. 

Η Δπηηξνπή ή νη ζπγγξαθείο δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ππεχζπλνη γηα θακία ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

πεξηιακβάλεη ην έγγξαθν. 

Απηφ ην έγγξαθν δελ είλαη λνκηθά δεζκεπηηθφ, θαη δελ απνηειεί επίζεκε εξκελεία ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ ή δηθαίνπ ηεο ΔΔ, 

νχηε κπνξεί λα παξάζρεη ζπλεθηηθή ή πιήξε λνκηθή ζπκβνπιή. Γελ ζηνρεχεη ζην λα ππνθαηαζηήζεη ηελ επαγγεικαηηθή 

λνκηθή ζπκβνπιή ζε νξηζκέλα ζέκαηα. Οη αλαγλψζηεο πξέπεη επίζεο λα γλσξίδνπλ φηη λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο 

βξίζθνληαη ζε δηαβνχιεπζε ζε εζληθφ επίπεδν θαη επίπεδν ΔΔ: θάζε έληππε κνξθή ησλ ελνηήησλ πξέπεη λα 

δηαζηαπξψλεηαη κε πηζαλέο επηθαηξνπνηήζεηο πνπ ζα βξεη ζηελ ηζηνζειίδα www.consumerlawready.eu
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