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«Η ύπαξμε εγγύεζεο ηνπιάρηζηνλ 2 

εηώλ, γηα ηα πξντόληα πνπ αγνξάδσ 

απμάλεη ηελ απηνπεπνίζεζε κνπ όηαλ 

αγνξάδσ λέα πξντόληα» 

Καηαλαισηήο 

« Ο αληαγσληζκόο κεηαμύ ησλ εηαηξηώλ 

είλαη πην δίθαηνο θαζώο καο 

ππνρξεώλεη λα παξάγνπκε όινη 

πξντόληα πνηόηεηαο ιόγσ ηεο λόκηκεο 

εγγύεζεο.»  

Έκπνξνο 

 

 

«Γηα λα απμήζσ ηελ εκπηζηνζύλε ησλ 

θαηαλαισηώλ ζηα πξντόληα κνπ, ηνπο 

πξνζθέξσ θαη εκπνξηθή εγγύεζε. Σνπο 

αξέζεη θαη επηιέγνπλ ζπρλά ηα πξντόληα κνπ 

γηα απηόλ ην ιόγν.»  

Έκπνξνο 
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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 (ΜΜΔ) 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 επηρεηξήζεσλ (ΜΜΔ), ζε ζρέζε 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 απαηηήζεηο 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 

                                                      
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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 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. 

 

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 3 ηνπ εγρεηξηδίνπ αλαθέξεηαη ζηα Γηθαηψκαηα ησλ Καηαλαισηψλ θαη ηηο εγγπήζεηο φηαλ ηα πξντφληα δελ 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηε ζχκβαζε. Πεξηγξάθεη πνηεο πιεξνθνξίεο, πσο θαη πφηε πξέπεη λα παξαζρεζνχλ θαη ζνπ δίλεη 

ζπκβνπιέο γηα ην πψο λα ζπκκνξθσζείο πην εχθνια κε ηελ λνκνζεζία. 

Απηή ε Δλφηεηα βαζίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο ηεο ΔΔ γηα  νξηζκέλεο πηπρέο ηεο πψιεζεο θαη ησλ εγγπήζεσλ 

θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ («Οδεγία ηεο ΔΔ γηα ηηο Πσιήζεηο ζηνπο Kαηαλαισηέο θαη ηηο Δγγπήζεηο» - ΟΠΚΔ) φπσο απηή 

κεηαθέξζεθε ζην εζληθφ δίθαην θάζε θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ. Γηα πεξηζζφηεξεο θαη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Καηαλαισηψλ, πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο πιεξνθφξεζεο 

αλαθνξηθά κε ηηο λφκηκεο εγγπήζεηο, 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 Οδεγίαο 

γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Καηαλαισηψλ, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο ζχκβαζεο (π.ρ. θαηαλαισηηθέο πηζηψζεηο, παθέηα 

ηαμηδίσλ, θ.ι.π.). Απηέο νη άιιεο ππνρξεψζεηο είλαη 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-Δπηρεηξήζεηο»

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/justice/consumer-marketing/files/crd_guidance_el.pdf 

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

4
 Γεο http://europa.eu/youreurope/business/index_el.htm 

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/crd_guidance_el.pdf
http://europa.eu/youreurope/business/index_el.htm
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/crd_guidance_el.pdf
https://e-justice.europa.eu/home.do
http://europa.eu/youreurope/business/index_el.htm
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Δλόηεηα 3 
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Γηαθέξνπλ νη θαλόλεο γηα ηα 

δηθαηώκαηα ησλ θαηαλαισηώλ 

θαη ηηο εγγπήζεηο κεηαμύ ησλ 

θξαηώλ κειώλ ηεο ΔΔ;  

Η απάληεζε ζε απηήλ ηελ εξψηεζε είλαη: Ναη, 

ππάξρνπλ νξηζκέλεο δηαθνξέο. ηφρνο ηεο Οδεγίαο 

ηεο ΔΔ γηα ηηο Πσιήζεηο ζηνπο Kαηαλαισηέο θαη ηηο 

Δγγπήζεηο είλαη ε επίηεπμε ελφο ειάρηζηνπ θνηλνχ 

επηπέδνπ πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ ζε φιε ηελ 

ΔΔ αιιά θαη λα επηηξέπεη ζε θάζε θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ 

λα ζέζεη πςειφηεξα επίπεδα πξνζηαζίαο (ε 

απνθαινχκελε «ειάρηζηε ελαξκφληζε»). Χζηφζν, 

θάπνηα θξάηε κέιε δελ έρνπλ θάλεη ρξήζε απηήο ηεο 

δπλαηφηεηαο λα μεπεξάζνπλ δειαδή ηηο ειάρηζηεο 

απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο ηεο ΔΔ γηα ηηο Πσιήζεηο ζηνπο 

θαηαλαισηέο θαη ηηο Δγγπήζεηο
5
. Γεο ην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

1 γηα λα δεηο ζπλνιηθά ηελ θαηάζηαζε ηνπ θάζε 

θξάηνπο κέινπο ζε ζρέζε κε ηελ πξνζεζκία ηεο 

λφκηκεο εγγχεζεο, ηεο αληηζηξνθήο ηνπ βάξνπο 

απφδεημεο, ηεο ηεξαξρίαο ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ 

θαη άιιεο έλλνηεο γηα ηηο νπνίεο γίλεηαη ιφγνο ζε απηήλ 

ηελ ελφηεηα. 

 

Μπνξώ λα απνθιείζσ ηελ 

εθαξκνγή ησλ θαλόλσλ γηα ηα 

δηθαηώκαηα ησλ θαηαλαισηώλ 

θαη ηηο εγγπήζεηο; 

Όρη, δελ κπνξείο λα απνθιείζεηο ηελ εθαξκνγή ησλ 

θαλφλσλ γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηηο 

εγγπήζεηο. 

Οη θαλφλεο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηηο 

εγγπήζεηο ζηελ πεξίπησζε ηεο κε ζπκκφξθσζεο 

πξντφληνο είλαη δεζκεπηηθνί θαη δελ κπνξεί λα 

                                                      
5
 http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/rights-

contracts/sales-guarantee/index_en.htm 

απνθιεηζζεί ε εθαξκνγή ηνπο απφ ηα ζπκβαηηθά κέξε. 

Απηφ ζπκβαίλεη ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο λφκηκεο 

εγγχεζεο ε νπνία δελ κπνξεί πνηέ λα απνθιεηζζεί ή 

πεξηνξηζζεί. Μφλν ζηελ πεξίπησζε ησλ 

κεηαρεηξηζκέλσλ αγαζψλ, θαη κφλν εθφζνλ επηηξέπεηαη 

απφ ην εζληθφ δίθαην ηνπ θξάηνπο κέινπο (π.ρ. 

Απζηξία, Βέιγην, Κχπξνο, Σζέρηθε Γεκνθξαηία, 

Γεξκαλία, Οπγγαξία, Ιηαιία, Λνπμεκβνχξγν, Πνισλία, 

Πνξηνγαιία, ινβαθία, ινβελία θαη Ιζπαλία), 

κπνξνχλ ν πσιεηήο θαη ν θαηαλαισηήο λα 

ζπκθσλήζνπλ ζε ζπληνκφηεξε πεξίνδν γηα ηελ λφκηκε 

εγγχεζε αιιά φρη γηα κηθξφηεξε δηάξθεηα ηνπ 1 έηνπο
6
.  

 

Ρήηξα ζε θαηαλαισηηθή ζχκβαζε πνπ ζα πεξηφξηδε ή 

απέθιεηε εληειψο ηελ λφκηκε εγγχεζε δελ είλαη λφκηκε. 

Μφιηο ζνπ γλσζηνπνηεζεί έιιεηςε ζπκκφξθσζεο 

κπνξείο λα πξνηείλεηο κηα θηιηθή επίιπζε ζηνλ 

θαηαλαισηή δηαθνξεηηθή απφ απηή πνπ πξνηείλεη ε 

Οδεγία. Σφηε ζα πξέπεη λα θαηαζηεί ζαθέο ζηνλ 

θαηαλαισηή φηη κπνξεί λα δερζεί ε απνξξίςεη απηή ηε 

ιχζε θαη λα δεηήζεη ηελ λφκηκε εγγχεζε.   

Πνην είλαη ην πεδίν εθαξκνγήο 

ησλ θαλόλσλ γηα ηηο εγγπήζεηο;  

Οη θαλφλεο γηα ηηο εγγπήζεηο εθαξκφδνληαη ζε θάζε 

ελζψκαην θηλεηφ αληηθείκελν πνπ πσιείηαη ζε 

θαηαλαισηέο, εθηφο απφ:  

 ηα αγαζά ηα νπνία πσινχληαη ζηα πιαίζηα 

αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο ή κε άιιν ηξφπν απφ 

δηθαζηηθή αξρή, 

 ην λεξφ θαη ην θπζηθφ αέξην φηαλ δελ είλαη 

ζπζθεπαζκέλα πξνο πψιεζε ζε πεξηνξηζκέλν 

φγθν ή θαζνξηζκέλε πνζφηεηα, 

 ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα·  

                                                      
6
 Χζηφζν, έρε ππφςε φηη είλαη ππφ δηαπξαγκάηεπζε λέα Δπξσπατθή 

λνκνζεζία: εθφζνλ ηειηθά πηνζεηεζεί ε Πξφηαζε γηα Οδεγία γηα ηελ 
Δμ’απνζηάζεσο Πψιεζε Αγαζψλ, θαηλνχξηα θαη κεηαρεηξηζκέλα 
αγαζά ζα ηπγράλνπλ ίζεο κεηαρείξηζεο. 
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Δπίζεο, ε εζληθή λνκνζεζία ησλ θξαηψλ κειψλ κπνξεί 

λα απνθιείεη ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ζε 

κεηαρεηξηζκέλα αγαζά πνπ πσινχληαη ζε δεκνπξαζία 

ζηελ νπνία κπνξεί ν θαηαλαισηήο λα ζπκκεηάζρεη 

απηνπξνζψπσο: ε Φηλιαλδία, Γαιιία, Γεξκαλία, 

Οπγγαξία θαη ην ΗΒ έρνπλ θάλεη ρξήζε απηήο ηεο 

επηινγήο. Η Ιζπαλία εηζήγαγε πην πεξηνξηζκέλε 

εμαίξεζε, θάλνληαο ιφγν κφλν γηα «δηνηθεηηθνχο 

πιεηζηεξηαζκνχο». Η Γαλία, ε Ιηαιία θαη ε νπεδία δελ 

έθαλαλ ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ· αληηζέησο, 

πεξηνξίδνπλ ηελ επζχλε ηνπ πσιεηή γηα ηέηνηνπ είδνπο 

αγαζά πνπ πσινχληαη ζε δεκφζηνπο πιεηζηεξηαζκνχο. 

 

Καιύπηνληαη θαη νη ππεξεζίεο 

πξνο ηνπο θαηαλαισηέο;  

Όρη, δελ θαιχπηνληαη. Τπεξεζίεο πξνο ηνπο 

θαηαλαισηέο φπσο π.ρ. πδξαπιηθέο ππεξεζίεο ή 

ππεξεζίεο θεπνπξηθήο είλαη εθηφο ηνπ πεδίνπ 

εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο.  

Χζηφζν, λα ζεκεησζεί φηη ε έιιεηςε ζπκκφξθσζεο 

πνπ απνξξέεη απφ ηελ πιεκκειή εγθαηάζηαζε ηνπ 

πξντφληνο εμηζψλεηαη κε κε ζπκκφξθσζε ηνπ 

πξντφληνο θαζεαπηφ αλ ε εγθαηάζηαζή ηνπ απνηειεί 

ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πψιεζεο θαη ηα πξντφληα 

εγθαηαζηάζεθαλ απφ ηνλ πσιεηή ή κε επζχλε ηνπ. 

Απηφο ν θαλφλαο εθαξκφδεηαη επίζεο, αλ ην πξντφλ 

πξννξίδνληαλ γηα εγθαηάζηαζε απφ ηνλ θαηαλαισηή, 

θαη ε πιεκκειήο εγθαηάζηαζε νθείιεηαη ζε ειάηησκα 

ησλ νδεγηψλ εγθαηάζηαζεο. Καζψο ην εζληθφ δίθαην 

ησλ θξαηψλ κειψλ ζπλερίδεη λα ξπζκίδεη ην πεδίν ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζε θαηαλαισηέο, ζνπ 

ζπζηήλνπκε λα εμνηθεησζείο κε ηνπο αληίζηνηρνπο 

εζληθνχο θαλφλεο.  

Πνηεο κπνξεί λα είλαη νη πηζαλέο 

εγγπήζεηο γηα αγαζά πνπ 

πσινύληαη ζε θαηαλαισηή; 

Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ αθνξά ηελ 

πψιεζε αγαζψλ ζε θαηαλαισηέο, είλαη απηφ ηεο 

εγγχεζεο, δειαδή ε επζχλε ηνπ πσιεηή γηα θάζε 

ειάηησκα ησλ πσιεζέλησλ αγαζψλ. χκθσλα κε ην 

δίθαην ηεο ΔΔ, ππάξρεη ζαθήο δηάθξηζε κεηαμχ ηεο 

λφκηκεο (ή λνκηθήο) εγγχεζεο θαη ηεο εκπνξηθήο 

εγγχεζεο.  

Η λφκηκε εγγχεζε είλαη ε ππνρξεσηηθή εγγχεζε πνπ 

θαιχπηεη κηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ γηα λέα 

αγαζά, αιιά κφλν ζε ζρέζε κε ειαηηψκαηα πνπ 

ππήξραλ ηε ζηηγκή ηεο παξάδνζεο ηνπ αγαζνχ. Γελ 

ππάξρεη θακία εμαίξεζε απφ απηή. Δίλαη έγθπξε ζε 

φιεο ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ. 

Η εκπνξηθή εγγχεζε είλαη ε επηπξφζζεηε ηεο λφκηκεο, 

εγγχεζε ε νπνία δίλεηαη απφ ηνλ πσιεηή ή ηνλ 

θαηαζθεπαζηή, είηε δσξεάλ είηε επί πιεξσκή, θαη ε 

νπνία κπνξεί λα θαιχςεη ειαηηψκαηα εθηφο απηψλ πνπ 

ππήξραλ ηε ζηηγκή ηεο παξάδνζεο ηνπ αγαζνχ, θαη 

πηζαλψο γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δχν εηψλ. 

Πνηα είλαη ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο λόκηκεο 

εγγύεζεο;  

Η λφκηκε εγγχεζε είλαη ππνρξεσηηθή. Γίλεη ζηνλ 

θαηαλαισηή ζεηξά επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ ζηελ 

πεξίπησζε πνπ πξντφλ δελ αληαπνθξίλεηαη ζε απηά 

πνπ ππνζρέζεθε ν πσιεηήο γηα δχν ρξφληα (αλάινγα 

κε ην θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ, κπνξεί λα δηαξθεί 

πεξηζζφηεξν φπσο ζην ΗΒ, ηελ Ιξιαλδία, Φηλιαλδία, 

ηηο Κάησ Υψξεο, ηε νπεδία φπσο πεξηγξάθεηαη ζην 

παξάξηεκα 1). 

Γηαζθαιίδεη φηη ν θαηαλαισηήο δηαζέηεη 

απνηειεζκαηηθά επαλνξζσηηθά κέηξα ηα νπνία κπνξεί 
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λα ρξεζηκνπνηήζεη ζε πεξίπησζε έιιεηςεο 

ζπκκφξθσζεο.  

Γηα παξάδεηγκα, ράξε ζηελ λφκηκε εγγχεζε, αλ ην 

πηζηνιάθη ζνπ ζηακαηήζεη λα δνπιεχεη κεηά απφ 

θάπνηνπο κφλν κήλεο θαη απηφ νθείιεηαη ζε κε 

ζπκκφξθσζε πνπ ππήξρε ηε ζηηγκή ηεο παξάδνζεο, ν 

πσιεηήο πξέπεη λα ην επηδηνξζψζεη, αληηθαηαζηήζεη ή 

λα παξέρεη αλάινγε έθπησζε ηεο ηηκήο. 

Πόηε ζεσξείηαη όηη πθίζηαηαη 

έιιεηςε ζπκκόξθσζεο ζε 

θαηαλαισηηθό αγαζό; 

Οη θαλφλεο ηεο εθαξκνζηέαο λνκνζεζίαο εμεγνχλ πφηε 

ζεσξείηαη φηη ηα αγαζά είλαη ζχκθσλα πξνο ηνπο 

φξνπο ηεο ζχκβαζεο πψιεζεο ζε θαηαλαισηέο. Βάζεη 

λφκνπ, ηα θαηαλαισηηθά αγαζά ηεθκαίξνληαη σο 

ζχκθσλα πξνο ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο εάλ: 

 αληαπνθξίλνληαη ζηελ πεξηγξαθή πνπ έρεη γίλεη 

απφ ηνλ πσιεηή θαη έρνπλ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ αγαζνχ 

εθείλνπ πνπ ν πσιεηήο είρε παξνπζηάζεη ζηνλ 

θαηαλαισηή σο δείγκα ή ππφδεηγκα· 

Παράδειγμα: παπνχηζηα πνπ πεξηγξάθνληαη θαη 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ θαηαλαισηή σο αδηάβξνρα 

πξέπεη φλησο λα είλαη αδηάβξνρα. 

 

 Χο πσιεηήο πξέπεη λα πξνζέρεηο ε πεξηγξαθή 

ησλ πξντφλησλ ζνπ λα είλαη πάληνηε ζσζηή. 

Αιιηψο ππάξρεη επζχλε ζνπ έλαληη ηνπ 

θαηαλαισηή. 

 

 είλαη θαηάιιεια γηα θάζε εηδηθή ρξήζε ηελ νπνία 

επηδεηεί ν θαηαλαισηήο θαη ηελ νπνία 

γλσζηνπνίεζε ζηνλ πσιεηή θαηά ηε ζηηγκή ηεο 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, ν δε πσιεηήο ηελ 

απνδέρζεθε·  

Παράδειγμα: πνδήιαην ην νπνίν δηαθεκίδεηαη σο 

θαηάιιειν γηα πνδειαζία ζε βνπλφ πξέπεη θαηά 

ηελ πψιεζε λα είλαη φλησο θαηάιιειν γηα απηφ ην 

ζθνπφ. 

 

 είλαη θαηάιιεια γηα ηηο ρξήζεηο γηα ηηο νπνίεο 

πξννξίδνληαη ζπλήζσο ηα αγαζά ηνπ ηδίνπ ηχπνπ· 

Παράδειγμα: θηλεηφ ηειέθσλν πνπ κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεί ηειεθσληθέο θιήζεηο. 

 

 έρνπλ ηε ζπλήζε πνηφηεηα θαη επηδφζεηο ελφο 

αγαζνχ ηνπ ίδηνπ ηχπνπ ηηο νπνίεο κπνξεί επιφγσο 

λα αλακέλεη ν θαηαλαισηήο, ιακβάλνληαο ππφςε 

ηε θχζε ηνπ αγαζνχ θαη ηηο δεκφζηεο δειψζεηο ηνπ 

πσιεηή, ηνπ παξαγσγνχ ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ 

γηα ηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αγαζψλ, 

ηδίσο ζην πιαίζην ηεο δηαθήκηζεο ή ηεο 

επηζήκαλζεο.  

Παράδειγμα: ε επηζήκαλζε γηα ηελ ελεξγεηαθή 

θαηαλάισζε ελφο ςπγείνπ πξέπεη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθή ηνπ ελεξγεηαθή 



 

 

11 

θαηαλάισζε.

 

Πνηα είλαη ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο εκπνξηθήο 

εγγύεζεο; 

Η εκπνξηθή εγγχεζε είλαη ε επηπξφζζεηε ηεο λφκηκεο 

εγγχεζε, ε νπνία παξέρεηαη απφ ηνλ πσιεηή ή 

θαηαζθεπαζηή ( π.ρ. γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηεο 

εγγχεζεο: ηξία αληί γηα δχν ρξφληα) ε νπνία κπνξεί λα 

θαιχπηεη ειαηηψκαηα πέξαλ απηψλ πνπ ππήξραλ ηε 

ζηηγκή ηεο παξάδνζεο ηνπ αγαζνχ. Μπνξεί λα 

παξέρεηαη δσξεάλ ή επί πιεξσκή. 

Οη θαηαζθεπαζηέο πξνζθέξνπλ ζπλήζσο εκπνξηθή 

εγγχεζε επί πιεξσκή πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ 

θαηαλαισηή λα επηδηνξζψζεη ην πξντφλ ζε ζεηξά 

εμνπζηνδνηεκέλσλ θαηαζηεκάησλ ζε φιν ηνλ θφζκν 

θαη φρη κφλν ζην θαηάζηεκα ηνπ πσιεηή. Γηα 

παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε θνξεηνχ ππνινγηζηή κε 

απηήλ ηελ εγγχεζε ν θαηαλαισηήο ζα κπνξνχζε λα 

ηνλ επηδηνξζψζεη ζε ζεηξά θαηαζηεκάησλ δσξεάλ. 

Μπνξώ λα παξνπζηάζσ ηελ 

λόκηκε εγγύεζε σο εκπνξηθή 

εγγύεζε;  

Όρη, δελ κπνξείο λα παξνπζηάζεηο ηελ λφκηκε εγγχεζε 

σο εκπνξηθή εγγχεζε. Αλ ζέιεηο λα παξάζρεηο 

απηνηειψο εκπνξηθή εγγχεζε είλαη θξίζηκν απηή ε 

εγγχεζε λα παξέρεη πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ ήδε 

θαιχπηεη ε λφκηκε εγγχεζε.  

Αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξεηο εκπνξηθή 

εγγχεζε ζηνλ θαηαλαισηή, είλαη ζεκαληηθφ λα ηνλ 

ελεκεξψζεηο γηα ηελ χπαξμε ηεο λφκηκεο εγγχεζεο. 

Λάβε ππφςε φηη ππνρξενχζαη εθ ηνπ λφκνπ λα 

ελεκεξψζεηο ηνλ θαηαλαισηή γηα ηελ χπαξμε ηεο 

λφκηκεο εγγχεζεο. 

Αλ παξνπζηάζεηο ηελ λφκηκε εγγχεζε, πνπ παξέρεηαη 

εθ ηνπ λφκνπ, σο εηδηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηθήο ζνπ 

πξνζθνξάο, ή αλ ηελ ρξεψζεηο ζηνλ θαηαλαισηή, είλαη 

πηζαλφ λα επζχλεζαη γηα αζέκηηε εκπνξηθή πξαθηηθή 

θαη λα ζνπ επηβιεζνχλ θπξψζεηο.  

Τθίζηαηαη λόκηκε εγγύεζε θαη 

γηα κεηαρεηξηζκέλα αγαζά; 

Ναη, πθίζηαηαη. Οη θαλφλεο ηεο λφκηκεο εγγχεζεο 

εθαξκφδνληαη θαη ζηελ πψιεζε κεηαρεηξηζκέλσλ 

αγαζψλ. Χζηφζν ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία ηεο ΔΔ γηα 

ηηο Πσιήζεηο ζηνπο Καηαλαισηέο θαη ηηο Δγγπήζεηο, ηα 

θξάηε κέιε δηθαηνχληαη λα πηνζεηήζνπλ θαλφλεο 

απνθιεηζηηθά γηα κεηαρεηξηζκέλα αγαζά πνπ λα 

επηηξέπνπλ ζηνλ έκπνξν θαη ηνλ θαηαλαισηή λα 

ζπκθσλνχλ λα πεξηνξηζζεί ε επζχλε ηνπ πσιεηή ζε 

πεξίνδν ζπληνκφηεξε ησλ δχν εηψλ. Χζηφζν, απηή ε 

πεξίνδνο δελ κπνξεί λα είλαη ζπληνκφηεξε ηνπ ελφο 

έηνπο. Σα θξάηε κέιε πνπ έρνπλ θάλεη ρξήζε απηήο ηεο 

επηινγήο, φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξάξηεκα 3, είλαη: ε 

Απζηξία, ην Βέιγην, ε Κχπξνο, ε Σζέρηθε Γεκνθξαηία, 

ε Γεξκαλία, ε Ιηαιία, ην Λνπμεκβνχξγν, ε Πνισλία, ε 

Πνξηνγαιία, ε ινβαθία, ε ινβελία θαη ε Ιζπαλία.  

Απηφ ηζρχεη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ζνπ δίλεη απηή 

ηε δπλαηφηεηα ε εζληθή λνκνζεζία, ψζηε  λα 

ζπκθσλεζεί ζπληνκφηεξε δηάξθεηα ηεο λφκηκεο 

εγγχεζεο.  
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Απηφ ζα ίζρπε, γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε 

κεηαρεηξηζκέλνπ απηνθηλήηνπ. 

Πνηα είλαη ηα δηθαηώκαηα ησλ 

θαηαλαισηώλ ζε πεξίπησζε 

έιιεηςεο ζπκκόξθσζεο;  

ηελ πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο, ν θαηαλαισηήο 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη κεηαμχ δχν 

επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ, ζε απηήλ ηελ νξηζκέλε ζεηξά 

(ηεξαξρία επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ). Η επηινγή ηνπ 

επαλνξζσηηθνχ κέηξνπ αλήθεη ζηνλ θαηαλαισηή:  

1. επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε – ε επηινγή κεηαμχ 

απηψλ ησλ πξψησλ ελαιιαθηηθψλ αλήθεη ζηνλ 

θαηαλαισηή  

 

2. θαηαγγειία ζύκβαζεο ή έθπησζε – ε επηινγή 

κεηαμχ απηψλ ησλ δεχηεξσλ ελαιιαθηηθψλ αλήθεη 

ζηνλ θαηαλαισηή 

Ο θαηαλαισηήο έρεη θαη’αξράο, ην δηθαίσκα λα δεηήζεη 

ηε δηφξζσζε ή ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ κε 

ζπκκνξθνχκελνπ πξντφληνο θαη κπνξεί λα επηιέμεη 

κεηαμχ ησλ δχν ελαιιαθηηθψλ, εθηφο αλ ε 

επηδηφξζσζε/αληηθαηάζηαζε είλαη αδχλαηε ή 

δπζαλάινγε ζε ζρέζε κε άιια κέηξα επαλφξζσζεο. 

Γηα παξάδεηγκα, ν θαηαλαισηήο κπνξεί λα δεηήζεη ηελ 

επηδηνξζψζεη ηνπ ραιαζκέλνπ απηνθηλήηνπ ηνπ ή ηελ 

αληηθαηάζηαζή ηνπ κε άιιν κε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά.  

Γεχηεξνλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ: 

 ε δηφξζσζε ή αληηθαηάζηαζε είλαη αδχλαηε 

ή δπζαλάινγε ζε ζρέζε κε άιια κέηξα 

επαλφξζσζεο ή 

 αλ ν πσιεηήο δελ έρεη νινθιεξψζεη ηελ 

επαλφξζσζε εληφο εχινγνπ ρξφλνπ, ή 

 ν πσιεηήο νινθιήξσζε ηελ επαλφξζσζε 

αιιά πξνθάιεζε ζεκαληηθή ελφριεζε ηνπ 

θαηαλαισηή, 

 ν θαηαλαισηήο κπνξεί λα επηιέμεη ηελ θαηαγγειία 

ηεο ζχκβαζεο ή ηελ κείσζε ηνπ θαηαβιεζέληνο 

ηηκήκαηνο γηα ην πξντφλ πνπ απνθηήζεθε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηα παξάδεηγκα, αλ ν πσιεηήο πξνηίζεηαη λα 

επηδηνξζψζεη ραιαζκέλν απηνθίλεην ζε κεξηθνχο 

κήλεο, ν θαηαλαισηήο κπνξεί λα επηιέμεη λα 

επηζηξέςεη ην ραιαζκέλν φρεκα θαη λα ηνπ επηζηξαθεί 

ην πιήξεο ηίκεκα. Ή, αλ ην απηνθίλεην κπνξεί αθφκε 

λα ρξεζηκνπνηεζεί, κπνξεί λα ιάβεη έλα πνζφ (ηκήκα 

ηνπ ηηκήκαηνο) σο κείσζε ηνπ ηηκήκαηνο θαη λα 

θξαηήζεη ην απηνθίλεην. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ελψ ε πιεηνςεθία ησλ θξαηψλ 

κειψλ αθνινπζνχλ απηή ηελ ηεξαξρία ησλ 

επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ, ζε θάπνηεο ρψξεο φπσο ε 

Κξναηία, Διιάδα, Ληζνπαλία, Πνξηνγαιία θαη ινβελία, 

νη θαηαλαισηέο έρνπλ ηελ ειεπζεξία επηινγήο κεηαμχ 

ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ. πλεπψο δελ ηζρχεη ε 

πξναλαθεξφκελε ηεξαξρία κέηξσλ (δεο παξάξηεκα Ι). 

θαηαγγειία ζύκβαζεο θαη 

κείσζε ηηκήκαηνο  

αληηθαηάζηαζε 

θαη επηδηόξζσζε 
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Σν ΗΒ θαη ε Ιξιαλδία πξνζθέξνπλ θαη ην 

βξαρππξφζεζκν δηθαίσκα απφξξηςεο ησλ αγαζψλ 

(π.ρ. γηα ην ΗΒ είλαη 30 εκέξεο απφ ηελ παξάδνζε ή 

ηελ κεηαθνξά ηεο θπξηφηεηαο/λνκήο ηνπ ή κεηά ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο πξάμεο ζηνλ θαηαλαισηή) θαη 

ζπλεπψο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο
7
. 

Σίζεηαη όξην ζηελ ειεπζεξία ησλ 

θαηαλαισηώλ λα επηιέμνπλ 

επαλνξζσηηθό κέηξν; 

Σν δηθαίσκα ηνπ θαηαλαισηή λα επηιέμεη θαη’αξράο 

κεηαμχ ηεο επηδηφξζσζεο θαη ηεο αληηθαηάζηαζεο θαη 

ζηελ ζπλέρεηα, κεηαμχ ηεο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο 

θαη ηεο κείσζεο ηνπ ηηκήκαηνο είλαη πεξηνξηζκέλν. 

 

Ο θαηαλαισηήο κπνξεί λα επηιέμεη, δσξεάλ, κεηαμχ ηεο 

επηδηφξζσζεο θαη αληηθαηάζηαζεο εθηφο αλ ε επηινγή 

απηή είλαη αδχλαηε ή δπζαλάινγε κε ηνλ ελαιιαθηηθφ 

ηξφπν επαλφξζσζεο. Απηφ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ε επηινγή ηνπ θαηαλαισηή ζπλεπάγεηαη γηα ηνλ 

πσιεηή ππεξβνιηθά πςειφ θφζηνο, ιακβάλνληαο 

ππφςε: 

 

1) ηελ αμία πνπ ζα είρε ην αγαζφ εάλ δελ ππήξρε 

έιιεηςε ζπκκφξθσζεο. Γηα παξάδεηγκα, αλ ε αμία ηνπ 

αγαζνχ είλαη κηθξφηεξε απφ ην θφζηνο επηδηφξζσζεο ∙ 

2) ηελ θαηά πεξίπησζε ζεκαζία ηεο έιιεηςεο 

ζπκκφξθσζεο ∙  

3) θαηά πφζνλ ν ελαιιαθηηθφο ηξφπνο επαλφξζσζεο 

ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο ζεκαληηθή 

ελφριεζε ηνπ θαηαλαισηή. 

 

Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ην θφζηνο επηδηφξζσζεο ηνπ 

πξντφληνο μεπεξλά ην θφζηνο αληηθαηάζηαζήο ηνπ, ε 

επηδηφξζσζε δελ ζπληζηά θαηάιιειε επαλφξζσζε. 

                                                      
7
 Νφκνο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ Καηαλαισηψλ ηνπ 2015, Άξζξν 20 

γηα ην Γηθαίσκα Απφξξηςεο, δεο 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/contents/enacted   

Χζηφζν, ε χπαξμε δπζαλάινγνπ βάξνπο πξέπεη λα 

απνδεηθλχεηαη απφ ηνλ πσιεηή, ε νπνία αμηνινγείηαη 

θαηά πεξίπησζε.  

 

Με ηελ ίδηα ινγηθή, ν θαηαλαισηήο δελ κπνξεί λα 

επηιέμεη ειεχζεξα κεηαμχ ηεο θαηαγγειίαο ηεο 

ζχκβαζεο θαη ηεο κείσζεο ηνπ ηηκήκαηνο φηαλ: ην 

ειάηησκα ησλ απνθηεζέλησλ αγαζψλ είλαη ειάζζνλνο 

ζεκαζίαο, ν θαηαλαισηήο κπνξεί λα αηηεζεί κφλν 

κείσζε ηνπ ηηκήκαηνο. Όηαλ ην ειάηησκα ζεσξείηαη 

ειάζζνλνο ζεκαζίαο, απηφ πξέπεη λα αμηνινγείηαη θαηά 

πεξίπησζε θαη φρη λα γεληθεχεηαη.  

 

Γηα παξάδεηγκα, ζε απηνθίλεην δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά 

έλα θσο. Απηφ ην ειάηησκα είλαη ειάζζνλνο ζεκαζίαο 

ζε ζρέζε κε ηελ αμία ηνπ ζπλφινπ ηνπ απηνθηλήηνπ. ε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε θαηαγγειία ηεο 

ζχκβαζεο ιακβάλνληνο ππφςε ηνλ ειάζζνλα 

ραξαθηήξα ηνπ ειαηηψκαηνο. 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, δελ αθνινπζνχλ φια ηα θξάηε 

κέιε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ηεξαξρίαο ησλ κέζσλ 

επαλφξζσζεο (δεο Παξάξηεκα Ι). 

Μπνξώ λα απνδεκησζώ από 

ηνλ θαηαλαισηή; 

Όρη, δελ κπνξείο. Η επηδηφξζσζε θαη αληηθαηάζηαζε ζε 

πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο πξαγκαηνπνηνχληαη 

πάληνηε δσξεάλ απφ ηνλ πσιεηή. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

δελ κπνξεί λα δεηεζεί θακία απνδεκίσζε απφ ηνλ 

θαηαλαισηή γηα ηελ επηδηφξζσζε ηεο κε 

ζπκκφξθσζεο ησλ αγαζψλ. Ο πσιεηήο δελ 

επηηξέπεηαη λα δεηήζεη λα πιεξσζεί γηα ηελ 

επηδηφξζσζε ή αληηθαηάζηαζε, θαη γηα π.ρ.: 

 γηα ηα έμνδα απνζηνιήο γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ 

αγαζνχ ∙ 

 γηα ηα εξγαηηθά ∙ 
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 γηα ην θφζηνο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

γηα ηελ επηδηφξζσζε ησλ αγαζψλ. 

Πσο εθηειείηαη ε επηδηόξζσζε ή 

ε αληηθαηάζηαζε; 

Η επηδηφξζσζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ αγαζψλ πνπ δελ 

ζπκκνξθψλνληαη απαηηείηαη λα γίλεηαη πάληνηε εληφο 

εχινγνπ ρξφλνπ, δσξεάλ θαη ρσξίο ζεκαληηθή 

ελφριεζε ηνπ θαηαλαισηή. 

ηελ πξάμε, απηφ ζπκβαίλεη φηαλ ν έκπνξνο επηκέλεη 

φηη ε επηδηφξζσζε ησλ αγαζψλ απνηειεί ην κφλν κέζν 

επαλφξζσζεο θαη ηζρπξίδεηαη φηη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο 

δελ είλαη δπλαηή θαζψο ηνπ έρνπλ ηειεηψζεη θαη δελ 

κπνξεί λα απνθηήζεη άιια. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, 

πξέπεη ν πσιεηήο λα απνδείμεη φηη δελ είλαη δπλαηή ε 

αληηθαηάζηαζε.  

Μεηά ηελ θαηαγγειία ηεο 

ζύκβαζεο, κπνξεί ν πσιεηήο 

λα απαηηήζεη απνδεκίσζε γηα 

ηε ρξήζε ησλ αγαζώλ; 

χκθσλα κε ην Δπξσπατθφ δίθαην, ν πσιεηήο δελ 

κπνξεί λα απαηηήζεη απνδεκίσζε ρξήζεο γηα 

ειαηησκαηηθφ πξντφλ πνπ έρεη αληηθαηαζηήζεη κε λέν 

(δσξεάλ). ηελ πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο, 

ε απνδεκίσζε πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ θαηαλαισηή 

κπνξεί λα απνκεησζεί βάζεη ηνπ ηη νξίδεη ην εζληθφ 

δίθαην. Η Πξφηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ην 

2015 γηα ηελ εμ’απνζηάζεσο πψιεζε αγαζψλ ζχζηελε 

ηελ πηνζέηεζε λέσλ θαλφλσλ πξνο απνθπγή 

πεξηπηψζεσλ αδηθαηνιφγεηνπ πινπηηζκνχ. Κξηηήξην ζα 

απνηεινχζε ε «ζπλήζε ρξήζε». 

Να ζεκεησζεί φηη αλ επζχλεζαη έλαληη ηνπ θαηαλαισηή 

ιφγσ κε ζπκκφξθσζεο, πνπ νθείιεηαη ζε πξάμε ή 

παξάιεηςε πξνεγνχκελνπ πσιεηή ηεο αιπζίδαο 

ζπκβάζεσλ ή ηνπ θαηαζθεπαζηή, έρεηο δηθαίσκα 

επαλφξζσζεο απφ ηνλ/ηνπο ππεχζπλν/ππεπζχλνπο 

(δηθαίσκα επαλφξζσζεο).  Οη ιεπηνκέξεηεο 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία.  

ε πνηεο πεξηπηώζεηο δελ 

επζύλεηαη ν πσιεηήο γηα ηελ 

έιιεηςε ζπκκόξθσζεο;  

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ν ηζρπξηζκφο ηνπ 

θαηαλαισηή δελ επζηαζεί.   

Πξψηνλ, φηαλ ν θαηαλαισηήο είηε γλψξηδε ή δελ γίλεηαη 

λα κελ γλψξηδε ηελ έιιεηςε ζπκκφξθσζεο ηνπ 

πξντφληνο. Γηα παξάδεηγκα, ν θαηαλαισηήο πνπ 

γλσξίδεη φηη αγνξάδεη έλα ειαηησκαηηθφ κπινπδάθη, κε 

κηα κηθξή ηξχπα ζηελ πιάηε, δελ κπνξεί λα ηζρπξηζζεί 

αξγφηεξα φηη ην πξντφλ ήηαλ ειαηησκαηηθφ.  

Παξνκνίσο, φηαλ ν θαηαλαισηήο αγνξάδεη έλα βηβιίν 

απφ ηκήκα θαηαζηήκαηνο φπνπ ππάξρεη ε ζαθήο 

επηζήκαλζε «ειαηησκαηηθά βηβιία – κηζή ηηκή», είλαη 

πξνθαλέο φηη ην βηβιίν κπνξεί λα έρεη θάπνηα 

ειαηηψκαηα. Αλ ηειηθά απνδεηρζεί φηη ηνπ ιείπνπλ 

θάπνηεο ζειίδεο δελ κπνξεί λα θξηζεί ππεχζπλνο ν 

πσιεηήο. 

Δπίζεο, δελ επζχλεηαη ν πσιεηήο γηα ηε κε 

ζπκκφξθσζε αγαζψλ πνπ νθείιεηαη ζε πιηθά πνπ 

πξνκήζεπζε ν θαηαλαισηήο ζηνλ πσιεηή. Γηα 

παξάδεηγκα, αλ κνδίζηξα ξάςεη θνζηνχκη κε χθαζκα 

πνπ ηεο παξέρεη ν θαηαλαισηήο. Αλ ην θνζηνχκη 

ζθηζηεί εληφο κεξηθψλ εκεξψλ γηα θαλέλαλ άιιν ιφγν 

πιελ ηεο θαθήο πνηφηεηαο ηνπ πθάζκαηνο, δελ 

επζχλεηαη γηα απηφ ε κνδίζηξα. 

ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ν θαηαλαισηήο δελ 

επηηξέπεηαη λα αζθήζεη δηθαηψκαηα πνπ ζπλδένληαη κε 

ηελ έιιεηςε ζπκκφξθσζεο. 

Χζηφζν, αλ ηζρπξηζζεί ν πσιεηήο φηη ηα πξντφληα ηνπ 

ζπκκνξθψλνληαη, είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ έιιεηςε 

ζπκκφξθσζεο αλεμάξηεηα αλ ζα κπνξνχζε λα 
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παξαηεξεζεί εχθνια απηή ε έιιεηςε απφ ηνλ 

θαηαλαισηή. Γηα παξάδεηγκα: έκπνξνο πνπιά 

απηνθίλεην  πνπ δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά αιιά ηζρπξίδεηαη 

φηη απηφ νθείιεηαη ζην φηη δελ ην έρεη νδεγήζεη αθφκε 

θάπνηνο. Όηαλ, κεηά απφ θάπνην δηάζηεκα νδήγεζεο 

ηνπ απηνθηλήηνπ ν αγνξαζηήο δεη φηη ην απηνθίλεην 

αθφκε δελ δνπιεχεη ζσζηά, ηφηε επζχλεηαη  ν έκπνξνο. 

Απφ ηελ άιιε, δελ επζχλεηαη ν πσιεηήο γηα ηελ 

έιιεηςε ζπκκφξθσζεο κε ραξαθηεξηζηηθφ πνπ 

πξνβάιινπλ άιινη έκπνξνη αλ δελ γλψξηδε ή δελ 

κπνξνχζε λα γλσξίδεη απηέο ηηο ππνζρέζεηο. Γηα 

παξάδεηγκα, αλ θαηαλαισηήο εηζέιζεη ζε θαηάζηεκα 

φπνπ πσιεηήο ηζρπξίδεηαη φηη ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο 

παπνπηζηνχ είλαη αδηάβξνρνο αιιά ν θαηαλαισηήο 

πάεη ζε άιιν θαηάζηεκα θαη αγνξάζεη ηα ίδηα 

παπνχηζηα ρσξίο φκσο ν πσιεηήο ηνπ δεχηεξνπ 

θαηαζηήκαηνο λα ηζρπξηζζεί πνηέ φηη ηα παπνχηζηα 

είλαη αδηάβξνρα. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν 

θαηαλαισηήο δελ κπνξεί λα ηζρπξηζζεί κε 

ζπκκφξθσζε.  

Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα έκπνξν πνπ δηνξζψλεη ζηνηρεία 

δηαθεκίζεσλ πξηλ ηελ θαηάξηηζε ζχκβαζεο 

ηζρπξηδφκελνο (ρξεζηκνπνηψληαο ην ίδην παξάδεηγκα), 

φηη παξ’φηη δηαθεκίδνληαη σο αδηάβξνρα ηα 

ζπγθεθξηκέλα παπνχηζηα δελ είλαη αδηάβξνρα θαη 

δηαζθαιίζεη φηη ην γλσξίδεη ν θαηαλαισηήο. Ο πσιεηήο 

εμαηξείηαη ηεο επζχλεο αιιά πξέπεη θαη λα απνδείμεη φηη 

δηφξζσζε απηή ηε δήισζε. 

Πνηνο νθείιεη λα απνδείμεη ηελ 

έιιεηςε ζπκκόξθσζεο;  

Η ππνρξέσζε ηνπ πσιεηή λα εγγπεζεί ηε 

ζπκκφξθσζε ελφο λένπ πξντφληνο κε ηνπο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ δχν ρξφληα, απφ ηε 

ζηηγκή ηεο παξάδνζεο ηνπ αγαζνχ ζηνλ θαηαλαισηή. 

Ο πσιεηήο επζχλεηαη κφλν γηα ηα ειαηηψκαηα πνπ 

ππήξραλ απφ ηελ αξρή, κε απνηέιεζκα ην εξψηεκα 

ηνπ πφηε μεθίλεζε λα πθίζηαηαη ην ειάηησκα λα είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ ζηελ πξάμε. Καηά ηνπο πξψηνπο έμη 

κήλεο, ηεθκαίξεηαη φηη ην ειάηησκα πξνυπήξρε θαη 

θαηά ηε ζηηγκή παξάδνζεο. Αλ γηα παξάδεηγκα, έμη 

εβδνκάδεο κεηά ηελ παξάδνζή ηνπ ζην ζπίηη ηνπ 

θαηαλαισηή, έλαο θνχξλνο ζηακαηήζεη λα δνπιεχεη, 

επζχλεηαη ν πσιεηήο.   

Χζηφζν, κεηά ηε ιήμε ησλ πξψησλ έμη κελψλ, ην 

βάξνο απφδεημεο κεηαθπιίεηαη ζηνλ θαηαλαισηή, ν 

νπνίνο πξέπεη λα απνδείμεη φηη ην ειάηησκα ηνπ 

απνθηεζέληνο αγαζνχ ππήξρε ηε ζηηγκή ηεο 

παξάδνζεο
8
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
8
 Βάζεη ηεο Πξφηαζεο ηνπ 2015 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ γα Οδεγία γηα ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο πνπ αθνξνχλ 
ζπκβάζεηο γηα ηελ ειεθηξνληθή ή εμ’απνζηάζεσο πψιεζε αγαζψλ , 
ην βάξνο απφδεημεο θέξεη ν πσιεηήο θαηά ηα 2 ρξφληα ηεο πεξηφδνπ 
ηεο εγγχεζεο. Αλαθνξηθά κε ηα πξντφληα ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ, ε 
Πξφηαζε ηνπ 2015 ηεο Δπηηξνπήο γηα Οδεγία γηα ηηο πκβάζεηο γηα 
ηελ Πξνκήζεηα Φεθηαθνχ Πεξηερνκέλνπ φξηδε φηη ην βάξνο απφδεημεο 
έιιεηςεο ζπκκφξθσζεο έθεξε ν πάξνρνο, εθηφο αλ ην ςεθηαθφ 
πεξηβάιινλ ηνπ θαηαλαισηή δελ είλαη ζπκβαηφ κε ην ςεθηαθφ 
πεξηερφκελν. Σν ηεθκήξην απηφ δελ πεξηνξίδεηαη ρξνληθά θαζψο ην 
ςεθηαθφ πεξηερφκελν δελ θζείξεηαη. 

2 Χρόνια 

6 Μήνες 

Ο θαηαλαισηήο θέξεη 

ην βάξνο απόδεημεο 

Ο πσιεηήο θέξεη 

ην βάξνο επζύλεο 

Ημέρα αγοράς 
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Αληίζηνηρα, απηφ πνπ πξέπεη λα απνδείμεη ν πσιεηήο 

είλαη φηη ε έιιεηςε ζπκκφξθσζεο ή ε γελεζηνπξγφο 

αηηία ηνπ δελ ππήξραλ ηε ζηηγκή ηεο παξάδνζεο, αιιά 

πξνέθπςαλ αξγφηεξα. Γηα παξάδεηγκα, ν πσιεηήο 

πξέπεη λα απνδείμεη φηη αλ ην θηλεηφ ηειέθσλν δελ 

δνπιεχεη, νθείιεηαη ζην φηη έπεζε κέζα ζε λεξφ, θαη φρη 

ιφγσ ηεο αξρηθήο θαηαζθεπήο ηνπ. 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ πεξηπηψζεσλ, ε 

ζπκβνπιή είλαη λα έρεη πξνβιεθζεί πάληα ζηξαηεγηθή 

θαη κεραληζκνί επηβεβαίσζεο ηνπ πνηνο είλαη 

πξαγκαηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ έιιεηςε ζπκκφξθσζεο. 

Γηα παξάδεηγκα, αλ πνπιάο θηλεηά ηειέθσλα, ην 

ηδαληθφ ζα ήηαλ λα είρεο θαιή ζπλεξγαζία κε ηνλ 

θαηαζθεπαζηή ν νπνίνο ζα κπνξνχζε λα επηβεβαηψζεη 

αλ ην ηειέθσλν πνπ επεζηξάθε απφ ηνλ θαηαλαισηή 

δελ δνπιεχεη ιφγσ π.ρ. θαηαζθεπαζηηθνχ πξνβιήκαηνο 

ή επεηδή ην έρεη ξίμεη ν θαηαλαισηήο ζην πάησκα ή 

κέζα ζε λεξφ.  

Δπίζεο, πξνο απνθπγή παξαπφλσλ, ζηελ πεξίπησζε 

εμεηδηθεπκέλσλ απαηηήζεσλ ηνπ θαηαλαισηή, απηέο 

είλαη θαιφ λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ζχκβαζε γηα λα 

είλαη ζαθέο ην ηη ζέιεη ν θαηαλαισηήο.  

Μπνξώ λα πξνσζήζσ ην 

παξάπνλν ηνπ θαηαλαισηή 

ζηνλ εηζαγσγέα, δηαλνκέα ή 

θαηαζθεπαζηή; 

Όρη, δελ κπνξείο. Αλ πνχιεζεο ζηνλ θαηαλαισηή 

αγαζφ πνπ απνδείρζεθε φηη δελ ζπκκνξθψλεηαη κε 

ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο πψιεζεο, πξέπεη εζχ σο 

πσιεηήο λα ρεηξηζηείο ην δήηεκα ζχκθσλα κε ηνπο 

εζληθνχο θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο πψιεζεο ζε 

θαηαλαισηέο. 

Ο πσιεηήο επζχλεηαη γηα ηε κε ζπκκφξθσζε 

αλεμάξηεηα αλ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ή ακέιεηά ηνπ. 

Η επζχλε ηνπ πσιεηή γηα ηε κε ζπκκφξθσζε αγαζψλ 

δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί ιφγσ ηνπ φηη επζχλεηαη 

θάπνηνο άιινο γηα ηελ έιιεηςε απηή φπσο π.ρ. ν 

θαηαζθεπαζηήο ή ν εηζαγσγέαο.  

Μπνξώ λα απνδεκησζώ από 

ηξίην, ηκήκα ηεο αιπζίδαο 

εθνδηαζκνύ, πνπ επζύλεηαη γηα 

ηελ έιιεηςε ζπκκόξθσζεο; 

Ναη, κπνξείο. Μφιηο επαλνξζψζεηο ηελ έιιεηςε 

ζπκκφξθσζεο, σο πσιεηήο, έρεηο ην δηθαίσκα λα 

δεηήζεηο λα απνδεκησζείο απφ ην άηνκν ηεο αιπζίδαο 

εθνδηαζκνχ πνπ επζχλεηαη γηα ηελ έιιεηςε 

ζπκκφξθσζεο. Η Οδεγία ηεο ΔΔ γηα ηηο Πσιήζεηο 

ζηνπο Καηαλαισηέο θαη ηηο Δγγπήζεηο παξέρεη ην 

δηθαίσκα ζηνλ πσιεηή λα δεηήζεη ηελ απνδεκίσζή ηνπ 

απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, κεζάδνληα ή πξνεγνχκελν 

πσιεηή. 

Γηα παξάδεηγκα, φηαλ επζχλεζαη έλαληη ηνπ 

θαηαλαισηή επεηδή ηα αζιεηηθά παπνχηζηα πνπ 

πνπιάο ζην καγαδί ζνπ είλαη ειαηησκαηηθά ιφγσ θαθνχ 

πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν θαηαζθεπαζηήο, έρεηο 

δηθαίσκα λα δεηήζεηο λα απνδεκησζείο απφ απηφλ.   

Παξνκνίσο, γηα αγαζά πνπ έπαςαλ λα 

ζπκκνξθψλνληαη θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο, ν 

εηζαγσγέαο κπνξεί λα επζχλεηαη έλαληη ηνπ πσιεηή θαη 

λα νθείιεη λα ηνλ απνδεκηψζεη.   

Χζηφζν, νη φξνη θαη ν ηξφπνο επηβνιήο ησλ 

δηθαησκάησλ απηψλ ηνπ πσιεηή νξίδνληαη απφ ηελ 

εζληθή λνκνζεζία ησλ θξαηψλ κειψλ θαη απφ ηηο 

ζπκβάζεηο πνπ θαηαξηίδνληαη κε ηνλ πξνκεζεπηή. 

Απιή ιύζε – Η ζπκβνπιή καο 

Καινχ θαθνχ, ζπζηήλνπκε λα δηεπθξηλίδεηο κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο ζνπ ηελ πνιηηηθή επηζηξνθή ηνπο γηα κε 

ζπκκνξθνχκελα πξντφληα θαη λα ζπκθσλείηε επ’απηήο 

ζηελ κεηαμχ ζαο ζχκβαζε. 
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Ση ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ην πξντόλ όρη κόλν δελ 

ζπκκνξθώλεηαη αιιά είλαη θαη 

επηθίλδπλν;  

Απηή ε Δλφηεηα αλαθέξεηαη κφλν ζηνπο θαλφλεο πνπ 

αθνξνχλ ηα δηθαηψκαηα ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηηο 

εγγπήζεηο ζηελ πεξίπησζε κε ζπκκνξθνχκελσλ 

πξντφλησλ π.ρ. κπνπθάλ πνπ έρεη θζαξεί κέζα ζε κηα 

εβδνκάδα απφ ηελ αγνξά ηνπ. Χζηφζν, πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη θαλφλεο ζε 

ζρέζε κε ηα πξντφληα πνπ θαηαιήγνπλ λα είλαη 

επηθίλδπλα, φπσο π.ρ., έλα ζίδεξν πνπ παίξλεη θσηηά 

φζν ζηδεξψλεηο έλα πνπθάκηζν.  

ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ε απνδεµίσζε ιφγσ 

ζσµαηηθήο βιάβεο ή ε δεκηάο άιισλ αληηθεηκέλσλ 

εθηφο απφ ην πξντφλ πνπ δελ ζπκκνξθψλεηαη, 

ξπζκίδεηαη απφ άιινπο θαλφλεο γηα ηελ επζχλε γηα ηα 

πξντφληα θαη ηελ αζθάιεηα γηα ηα πξντφληα. ε 

Δπξσπατθφ επίπεδν, ε πην ζεκαληηθή λνκνζεζία 

πξνβιέπεηαη ζηελ Οδεγία 85/374/ΔΟΚ γηα ζέκαηα 

επζχλεο απφ ειαηησκαηηθά πξντφληα θαη ηελ ζέζπηζε 

γεληθψλ θαη εηδηθψλ αλά ηνκέα θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ 

ηελ αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ.  

 ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, βάζεη ηεο εζληθήο 

λνκνζεζία ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ, κπνξεί λα 

επζχλεηαη αιιειεγγχσο θαη ν πσιεηήο καδί κε ηνλ 

θαηαζθεπαζηή ή πξνκεζεπηή ησλ επηθίλδπλσλ 

πξντφλησλ. πλεπψο λα πξνζέρεηε ηδηαηηέξσο απηνχο 

ηνπο θαλφλεο.  

Πνηεο είλαη νη επηπηώζεηο 

παξαβίαζεο ησλ θαλόλσλ ησλ 

δηθαηώκαησλ ησλ θαηαλαισηώλ 

θαη ησλ εγγπήζεσλ ζηελ 

πεξίπησζε ησλ κε 

ζπκκνξθνύκελσλ πξντόλησλ;  

Όηαλ ν πσιεηήο δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο θαλφλεο 

γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηηο εγγπήζεηο, 

κπνξεί λα ππφθεηηαη ζε δηάθνξεο θπξψζεηο ζηελ 

πεξίπησζε έιιεηςεο ζπκκφξθσζεο πξντφληνο. 

Αξθεί ν έκπνξνο λα παξαιείςεη λα ελεκεξψζεη ηνλ 

θαηαλαισηή γηα ηελ λφκηκε εγγχεζε φηαλ ηνπ 

πξνζθέξεη ηελ εκπνξηθή ηνπ εγγχεζε ψζηε λα 

παξαβηάζεη ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο ηνπ δηθαίνπ 

ηνπ θαηαλαισηή. Δπίζεο, απηή ε επζχλε ηνπ εκπφξνπ 

δελ εμαξηάηαη απφ ην αλ εθείλνο ιφγσ ππαηηηφηεηάο ηνπ 

ή ιφγσ ακέιεηαο δελ παξνπζίαζε νξζά ηελ χπαξμε ηεο 

λφκηκεο εγγχεζεο ζηνλ θαηαλαισηή θαη δελ ζχγθξηλε 

ην πεξηερφκελφ ηνπο.  

Δπηπιένλ, αλ ν θαηαλαισηήο απνθαζίζεη λα θάλεη 

ρξήζε ησλ κέζσλ επαλφξζσζεο ιφγσ έιιεηςεο 

ζπκκφξθσζεο, ν πσιεηήο πξέπεη λα αθνινπζήζεη 

πηζηά ηελ επηινγή ηνπ θαηαλαισηή θαη λα ηνλ βνεζήζεη 

λα επαλνξζψζεη ηελ έιιεηςε ζπκκφξθσζεο. Ο 

πσιεηήο δελ επηηξέπεηαη λα δεκηνπξγεί νπνηνπδήπνηε 

είδνπο εκπφδην πνπ ζα έθαλε ηελ άζθεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο επηζθεπήο ή επηδηφξζσζεο πην δχζθνιε 

απφ φηη ρξεηάδεηαη.  

Γηα παξάδεηγκα, ν πσιεηήο δελ κπνξεί λα δεηήζεη απφ 

ηνλ θαηαλαισηή λα επηζηξέςεη κεηά απφ κηα εβδνκάδα 

γηα λα ηνπ αληηθαηαζηήζεη ην θνξεηφ ππνινγηζηή 

επεηδή δελ ζέιεη λα αζρνιεζεί κε ην παξάπνλν εθείλε 

ηελ εκέξα.  
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Ση ζπκβαίλεη ζηηο δηαζπλνξηαθέο 

πσιήζεηο 

Καζψο ην επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ 

κπνξεί λα δηαθέξεη κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, 

ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη θαλφλεο ηεο ΔΔ πνπ νξίδνπλ 

ην εθαξκνζηέν δίθαην ζηελ πεξίπησζε ησλ 

δηαζπλνξηαθψλ πσιήζεσλ. Απηέο νη δηαηάμεηο 

αλαιχνληαη ζηηο παξαθάησ παξαγξάθνπο. 

ηελ πξάμε, απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη πάληνηε λα 

ειέγρεηο ηελ λνκηθή θαηάζηαζε ηεο αληίζηνηρεο ρψξαο 

φηαλ πνπιάο πξντφληα ζε θαηαλαισηέο άιιεο ρψξαο. 

Γηα παξάδεηγκα, ε πεξίνδνο ηεο εγγχεζεο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο νπνία ν πσιεηήο επζχλεηαη γηα ηα 

ειαηηψκαηα ησλ θαηλνχξησλ αγαζψλ πνπ πνπιά, 

κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο ζε ζρέζε κε ηα  

δχν έηε πνπ πξνβιέπεη ε Οδεγία ηεο ΔΔ γηα ηελ 

Πψιεζε ζε θαηαλαισηέο. Αλ θαη ηα πεξηζζφηεξα θξάηε 

κέιε ηεο ΔΔ επέιεμαλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ δηεηή 

πξνζεζκία, θάπνηα εμ’απηψλ (UK, EI, FL, NL, SW 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξάξηεκα 1) απνθάζηζαλ λα 

παξέρνπλ εγγχεζε κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο. 

Παξνκνίσο, ην θξάηνο κέινο κπνξεί λα πξνβιέπεη 

δηαθνξεηηθή ζεηξά ζηα δηαζέζηκα επαλνξζσηηθά κέηξα. 

Γηα παξάδεηγκα, θάπνηα θξάηε κέιε έρνπλ απνθαζίζεη 

φηη ν θαηαλαισηήο κπνξεί λα δεηήζεη ακέζσο ηελ 

θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο ζε πεξίπησζε κε 

ζπκκφξθσζεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λα δεηήζεη 

πξνεγνπκέλσο ηελ αληηθαηάζηαζε ή επηδηφξζσζε θαη 

ζηε ζπλέρεηα ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο.   

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

πηνζέηεζε δχν λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ 

ζηελ πιήξε ελαξκφληζε ησλ θαλφλσλ ζε απηφλ ηνλ 

ηνκέα, ε κηα αθνξά ηνπο φξνπο ζπκβάζεσλ γηα ηελ 

πξνκήζεηα ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ε άιιε ηνπο 

φξνπο ζπκβάζεσλ γηα ηελ εμ’απνζηάζεσο πψιεζε 

αγαζψλ. Βάζεη ηεο πιήξνπο ελαξκφληζεο, νη πξνηάζεηο 

παξέρνπλ ηνπο ίδηνπο θαλφλεο ζε φια ηα θξάηε κέιε.  

Η πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα Οδεγία γηα ηηο 

πκβάζεηο Πξνκήζεηαο Φεθηαθνχ Τιηθνχ αληηκεησπίδεη 

ην πξφβιεκα έιιεηςεο θαλφλσλ πνπ λα ηζρχνπλ ζε 

φιε ηελ ΔΔ θαη λα αθνξνχλ ην ειαηησκαηηθφ ςεθηαθφ 

πεξηερφκελν. Αλ πηνζεηεζεί σο λφκνο, νη θαλφλεο ζα 

πξνζηαηεχνπλ ηνπο θαηαλαισηέο φηαλ αγνξάδνπλ 

πξντφληα ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ φπσο eBooks, 

ηαηλίεο ή κνπζηθή ή φηαλ είλαη ζπλδξνκεηέο ςεθηαθψλ 

ππεξεζηψλ. Η Πξφηαζε γηα ηελ Δμ’απνζηάζεσο 

Πψιεζε Αγαζψλ εμεηάδεη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

θαλφλσλ ηεο λφκηκεο εγγχεζεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ 

κειψλ θαη ηνπο ζηφρνπο επίηεπμεο κηαο γλήζηαο 

ςεθηαθήο εληαίαο αγνξάο.  

Δηδηθή κεηαρείξηζε ησλ 

πσιήζεσλ πνπ 

«απεπζύλνληαη» ζε μέλνπο 

θαηαλαισηέο   

χκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ηεο ΔΔ 
9
 αλ απεπζχλεηο ηελ 

εκπνξηθή ζνπ δξαζηεξηφηεηα ζε θαηαλαισηέο ησλ 

θξαηψλ ηεο ΔΔ εθηφο ηεο δηθήο ζνπ ρψξαο, 

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 

δηαθεκίδεηο ή πξνζθέξεηο ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο 

ζνπ ζε άιια θξάηε κέιε πξέπεη λα ζεβαζηείο ην 

                                                      
9
  Ο απνθαινχκελνο Καλνληζκφο «Ρψκε Ι» 593/2008 



 

 

19 

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 ε λνκίζκαηνο, πέξαλ απηψλ 

πνπ γεληθά ρξεζηκνπνηνχληαη ζην θξάηνο κέινο φπνπ 

έρεη ηελ έδξα ηεο ε εηαηξία 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 
10

.  

Αλ δελ θαηεπζχλεηο 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 

                                                      
10

 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, δεο ηηο ζπλεθδηθαδφκελεο 

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

εκπφξνπο απφ ην λα πξνζθέξνπλ ηα αγαζά ή ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο εθηφο ζπλφξσλ. Χζηφζν, ζηελ πξάμε: 

 

1. Η λνκνζεζία ηεο ΔΔ  παξέρεη, φπσο έρνπκε 

πεξηγξάςεη ζηηο ελφηεηεο ηνπ «Έηνηκνη 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 δηθήο ζνπ λνκνζεζίαο: φπσο εμεγήζεθε 

παξαπάλσ, κπνξείο λα ζπκθσλήζεηο κε ηνλ 

θαηαλαισηή φηη άιιν είλαη ην εθαξκνζηέν δίθαην, 

ην νπνίν ζεκαίλεη φηη 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 

«Έηνηκνη 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 
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δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο παξαπφλσλ πνπ έρεηο 

πηνζεηήζεη. 

Πνην δηθαζηήξην είλαη αξκόδην ζηελ 

πεξίπησζε πνπ πξνθύςεη δηέλεμε ζε 

δηαζπλνξηαθή ζύκβαζε; 

Πξέπεη λα γλσξίδεηο φηη, αλ πξνζθέξεηο ηα πξντφληα ή 

ηηο ππεξεζίεο 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
11

. 

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 .

                                                      
11

 Γεο ηελ Δλφηεηα 5 ηνπ εγρεηξηδίνπ. 
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Παξαξηήκαηα 



 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: Δζληθή κεηαθνξά ηεο Οδεγίαο γηα ηηο Πσιήζεηο ζε 

Καηαλαισηέο θαη ηηο Δγγπήζεηο Καηαλαισηηθώλ αγαζώλ 

Η πξάζηλε ζήκαλζε δείρλεη ηα Κξάηε Μέιε πνπ ππεξέβεζαλ ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο 

πνπ ζέηεη ε Οδεγία 199/44/EΚ 

 

Γηαηάμεηο θιεηδί ηεο Οδεγίαο ΠΚΔ 

Κξάηε Μέιε  
Γηάξθεηα λόκηκεο 

εγγύεζεο (ρξόληα) 

Τπνρξέσζε 

ελεκέξσζεο ηνπ 

θαηαλαισηή 

 
Πεξίνδνο αληηζηξνθήο 
ηνπ βάξνπο απόδεημεο 

 
Ιεξαξρία ησλ 

επαλνξζσηηθώλ 
κέηξσλ 

Απζηξία 2 Όρη 6 κήλεο Ναη 

Βέιγην 2 Ναη
17

 6 κήλεο Ναη 

Βνπιγαξία 2 Ναη
18

 6 κήλεο Ναη 

Κξναηία 2 Ναη 6 κήλεο Διεχζεξε επηινγή 

Κχπξνο 2 Ναη 6 κήλεο Ναη 

Σζέρηθε Γεκνθξαηία 2 Ναη
19

 6 κήλεο Ναη 

 

 

16 Γηα ιφγνπο απινχζηεπζεο ε έιιεηςε ππνρξέσζεο θνηλνπνίεζεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία, παξά  ην γεγνλφο 
φηη ε Οδεγία δελ πξνβιέπεη ππνρξέσζε θνηλνπνίεζεο αιιά ην αθήλεη ζηα θξάηε κέιε λα πηνζεηήζνπλ κηα ηέηνηα ππνρξέσζε. 

17 Ο έκπνξνο θαη  θαηαλαισηήο κπνξεί λα ζπκθσλήζνπλ φηη ε έιιεηςε ζπκκφξθσζεο πξέπεη λα θνηλνπνηεζεί απφ ηνλ θαηαλαισηή 
εληφο δχν κελψλ απφ ηε ζηηγκή πνπ ηελ αληηιήθζεθε. Wet betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van 
consumptiegoederen/Loi relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consummation (2004), δεο: 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?language=nl&caller=list&cn=2004090138&la=n&fromtab=wet 

&sql=dt=%27wet%27&tri=dd+as+rank&rech=1&numero=1 

18 Γεο ην άξζξν 126 ηνπ Νφκνπ γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Καηαλαισηψλ. Χζηφζν, ε χπαξμε απηνχ ηνπ θαλφλα δελ θνηλνπνηήζεθε 
επίζεκα ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. 

19 Ο Σζέρηθνο λφκνο νξίδεη φηη «ν θαηαλαισηήο πξέπεη λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ έκπνξν ρσξίο θαζπζηέξεζε κεηά ηελ αλαθάιπςε 
ηνπ ειαηηψκαηνο» Νφκνο αξ. 89/2012, Νένο Αζηηθφο Κψδηθαο (“Noηvý občanský zákoník", θαη NCC). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?language=nl&amp;caller=list&amp;cn=2004090138&amp;la=n&amp;fromtab=wet&amp;sql=dt%3D%27wet%27&amp;tri=dd%2Bas%2Brank&amp;rech=1&amp;numero=1
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?language=nl&amp;caller=list&amp;cn=2004090138&amp;la=n&amp;fromtab=wet&amp;sql=dt%3D%27wet%27&amp;tri=dd%2Bas%2Brank&amp;rech=1&amp;numero=1


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ηε Γαλία ν θαηαλαισηήο κπνξεί λα δεηήζεη επηζηξνθή ρξεκάησλ αλ ην ειάηησκα είλαη ζνβαξφ, αιιά φρη αλ ν πσιεηήο πξνζθέξεηαη λα 

επηδηνξζψζεη ή αληηθαηαζηήζεη ην πξντφλ. Γεο ην άξζξν 78 ηνπ Νφκνπ πεξί Πψιεζεο Αγαζψλ (Købelov). 

16 Οη θαλφλεο ηεο Δζζνλίαο βαζίδνληαη ζηελ ειεπζεξία επηινγήο επαλνξζσηηθνχ κέηξνπ δίλνληαο σζηφζν ζηνλ πσιεηή ηε 
δπλαηφηεηα λα δηαρεηξηζηεί ην ειάηησκα κέζσ ηεο επηδηφξζσζεο ή αληηθαηάζηαζεο. 

17 Ννκνζεηηθή πξάμε 11/2003 – Δπξσπατθέο θνηλφηεηεο (Οξηζκέλεο Πηπρέο ηεο Πψιεζεο θαη ησλ Δγγπήζεσλ Καηαλαισηηθψλ 
Αγαζψλ) Καλνληζκνί 2003, http://www.irishstatutebook.ie/eli/2003/si/11/made/en/print 

18 Μεηά ηελ λνκνζεηηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ 2015.. 

19 Ο θαηαλαισηήο νθείιεη λα ελεκεξψζεη εληφο εχινγνπ ρξφλνπ, ζχκθσλα κε η Άξζξν 6.327 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα Αξ. VIII-1864 ηεο 
18

εο
 Ινπιίνπ 2000 

20 Ο θαηαλαισηήο πξέπεη λα ελεκεξψζεη ηνλ πσιεηή γηα ηε κε ζπκκφξθσζε ηνπ πξντφληνο εληφο «εχινγνπ ρξφλνπ» αιιά θαζψο 
απηφο ν ρξφλνο δελ πξνζδηνξίδεηαη, πξαθηηθά ζεκαίλεη δχν ρξφληα κεηά ηελ παξάδνζή ηνπ. χκθσλα κε ην άξζξν L. 212-6, παξ. 2 
πθίζηαηαη κηα δεχηεξε δηεηή πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εγγχεζε, ε νπνία μεθηλά φηαλ ν 
θαηαλαισηήο έρεη αλαθέξεη ηε κε ζπκκφξθσζε ησλ αγαζψλ ζηνλ έκπνξν. 

21 Σα επαλνξζσηηθά κέηξα πξέπεη λα εθηεινχληαη εληφο ηνπ κήλα απφ ηνλ πσιεηή. Αλ απηφ δελ ζπκβεί, ν θαηαλαισηήο κπνξεί λα 
δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε θαη λα ιάβεη ην ζχλνιν ηνπ ηηκήκαηνο ηνπ πξντφληνο, ή λα θξαηήζεη ην πξντφλ θαη λα ηνπ επηζηξαθεί κέξνο 
ηνπ ηηκήκαηνο. Χζηφζν, ν θαηαλαισηήο κπνξεί λα ιάβεη πεξαηηέξσ κεηψζεηο ηνπ ηηκήκαηνο γηα δεκία πνπ ππέζηε αλ κπνξεί ν 
θαηαλαισηήο κπνξεί λα απνδείμεη φηη ε κε ζπκκφξθσζε ηνπ ειαηησκαηηθνχ αγαζνχ δεκηνχξγεζε επηπιένλ έμνδα ή φηη ήηαλ 
επηθίλδπλν γηα ηελ πγεία. 
27 

Οη Πνισληθνί θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2014 βαζίδνληαη ζηελ ειεπζεξία επηινγήο επαλνξζσηηθνχ κέηξνπ, 

δίλνληαο σζηφζν ηε δπλαηφηεηα ζηνλ πσιεηή ηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξηζηεί ην ειάηησκα κέζσ ηεο επηδηφξζσζεο ή αληηθαηάζηαζεο. 

Διαηάξειρ κλειδί ηηρ Οδηγίαρ ΠΚΕ 

Κπάηη μέλη 

Διάπκεια 
νόμιμηρ 

εγγύηζηρ 
(σπόνια) 

Υποσπέωζη 
ενημέπωζηρ ηος 

καηαναλωηή 

Πεπίοδορ ανηιζηποθήρ ηος 
βάποςρ απόδειξηρ 

Ιεπαπσία ηων 
επανοπθωηικών μέηπων 

Δανία 2 Ναι 6 μήνερ Ναι 20 

Εζθονία 2 Ναι 6 μήνερ Ναι21 Φινλανδία 

Γαλλία 2 Όσι 2 σπόνια Ναι 

Γεπμανία 2 Όσι 6 μήνερ Ναι 

Ελλάδα 2 Όσι 6 μήνερ Ελεύθεπη επιλογή 

Οςγγαπία 2 Ναι 6 μήνερ Ναι 

 
Ιπλανδία 

 
6* 

 
Όσι 

 
6 μήνερ 

Ναι + βπασςππόθεζμο 
δικαίυμα απόππιτηρ22 

Ιηαλία 2 Ναι 6 μήνερ Ναι 

Λεηονία 2 Ναι 6 μήνερ Ναι23 

Λιθοςανία 2 Ναι 24 6 μήνερ Ελεύθεπη επιλογή 

Λοςξεμβούπγο 2 Ναι 25 6 μήνερ Ναι 26 

Μάληα 2 Ναι 6 μήνερ Ναι 

Πολυνία 2 Όσι 1 σπόνο Ναι27 

Ποπηογαλία 2 Ναι 2 σπόνια Ελεύθεπη επιλογή 

Ροςμανία 2 Ναι 6 μήνερ Ναι 

λαβακία 2 Ναι 6 μήνερ Ναι 

λοβενία 2 Ναι 6 μήνερ Ελεύθεπη επιλογή 

Ιζπανία 2 Ναι 6 μήνερ Ναι 

οςηδία 3 Ναι 6 μήνερ Ναι 

 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2003/si/11/made/en/print


 

 

 

 

Γηαηάμεηο θιεηδί ηεο Οδεγίαο ΠΚΔ 

Κξάηε κέιε 
 

Γηάξθεηα λόκηκεο 
εγγύεζεο (ρξόληα) 

Τπνρξέσζε 

ελεκέξσζεο ηνπ 

θαηαλαισηή 

 
Πεξίνδνο 

αληηζηξνθήο ηνπ 
βάξνπο απόδεημεο 

 
Ιεξαξρία ησλ 

επαλνξζσηηθώλ 
κέηξσλ 

Κάησ Υψξεο Άλεπ  πξνθαζνξηζκέλεο 

δηάξθεηα 

 
Ναη 

 
6 κήλεο 

 
Ναη 

Ηλσκέλν 

Βαζίιεην 

6 (5 ζηε θσηία)* 
 

Όρη 
 

6 κήλεο Ναη+ βξαρππξφζεζκν 

δηθαίσκα απφξξηςεο 

 
*Η εσθύνη τοσ πωλητή σε αστά τα κράτη μέλη περιορίζεται μόνο από το τρόνο παραγραυής. 

 

 



 

 

 

 

 

Παξάξηεκα  2 – ηνηρεία εζληθήο λνκνζεζίαο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα όζα 

νξίδεη ε Οδεγία 1999/44/ΔΚ γηα ηηο Πσιήζεηο ζε Καηαλαισηέο θαη ηηο 

Δγγπήζεηο Καηαλαισηηθώλ αγαζώλ (δεο πάιη ηελ πξάζηλε ζθίαζε). 

 

Κξάηε κέιε 

Σύπνο εγγύεζεο 
θαη δηάξθεηα 

λόκηκεο 
εγγύεζεο 
(ρξόληα) 

Αλαζηνιή ηεο 
λόκηκεο εγγύεζεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
επηδηόξζσζεο/αληηθα

ηάζηαζεο 

Αθξηβήο πξνζεζκία 
εληόο ηεο νπνίαο 

πξέπεη λα 
επηδηνξζσζνύλ ή 

αληηθαηαζηαζνύλ ηα 
αγαζά 

Αληαιιαθηηθά – 

ππνρξέσζε 

επάξθεηαο ζε 

αληαιιαθηηθά 

Αληαιιαθηηθά – 

ππνρξέσζε 

ελεκέξσζεο 

θαηαλαισηώλ 

 
Απζηξία 

Δλαξκφληζε (2 
ρξφληα) 

Νέα πξνζεζκία Δχινγνο ρξφλνο 
 

Όρη 
Όρη 

(αληηζηξνθή)18 

 
Βέιγην 

Δλαξκφληζε (2 
ρξφληα) 

Ναη Δχινγνο ρξφλνο 
 

Όρη 
 

Όρη 

 
Βνπιγαξία Δλαξκφληζε (2 

ρξφληα) 
Ναη Within one month 

 
Όρη 

 
Όρη 

 
Κξναηία Δλαξκφληζε (2 

ρξφληα) 
Νέα πξνζεζκία Δχινγνο ρξφλνο 

 
Όρη 

 
Όρη 

 
Κχπξνο 

Δλαξκφληζε (2 
ρξφληα) 

Ναη Δχινγνο ρξφλνο 
 

Όρη 
 

Όρη 

Σζέρηθε 
Γεκνθξαηία 

Δλαξκφληζε (2 
ρξφληα) 

Όρη 
 

30 εκέξεο 
 

Όρη 
 

Όρη 

 
Γαλία Δλαξκφληζε (2 

ρξφληα) 
Νέα πξνζεζκία19 Δχινγνο ρξφλνο 

 
Όρη 

 
Όρη 

 
Δζζνλία 

Δλαξκφληζε (2 
ρξφληα) 

Νέα πξνζεζκία Δχινγνο ρξφλνο20 
 

Όρη 
 

Όρη 

 
Φηλιαλδία Γηαθνξνπνίεζε Όρη Δχινγνο ρξφλνο 

 
Όρη 

 
Όρη 

 
Γαιιία Δλαξκφληζε (2 

ρξφληα) 

Όρη 
 

1 month 
 

Ναη 
 

Ναη 

 
Γεξκαλία 

Δλαξκφληζε (2 
ρξφληα) 

Όρη Δχινγνο ρξφλνο 
 

Όρη 
 

Όρη 

 
Διιάδα Δλαξκφληζε (2 

ρξφληα) 
Νέα πξνζεζκία Δχινγνο ρξφλνο 

 
Ναη 

 
Όρη 

 
Οπγγαξία 

Δλαξκφληζε (2 
ρξφληα) 

Νέα πξνζεζκία21 15 εκέξεο 
 

Όρη 
 

Όρη 

 
Ιξιαλδία 

Πεξηνξηζκέλε 
δηάξθεηα (6 
ρξφληα) 

Ναη Δχινγνο ρξφλνο 
 

Όρη 
 

Όρη 

 

18 ηελ Απζηξία ν πσιεηήο ζα ελεκεξψλεη ην αγνξαζηή φηη δελ ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά φηαλ απηφ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία (φηαλ ν 
θαηαλαισηήο ζα επέιεγε βάζεη απηήο ηεο πιεξνθνξίαο πξντφλ πνπ έρεη αληαιιαθηηθά). 
19 Γχν ρξφληα γηα ηελ αληηθαηάζηαζε θαη ηξία γηα ηελ επηδηφξζσζε. 

20 ηελ Δζζνλία ν πσιεηήο πξέπεη λα απαληήζεη ζε εξψηεζε ή παξάπνλν θαηαλαισηή εληφο 15 εκεξψλ αιιά δελ 
πθίζηαηαη πξνζεζκία γηα ην επαλνξζσηηθφ κέηξν. 
21 Αλαζηνιή ηεο λφκηκεο εγγχεζεο γηα ηελ επηδηφξζσζε, λέα πξνζεζκία γηα ηελ αληηθαηάζηαζε. 



 

 26 

 
 

 
Κξάηε 
Μέιε 

 
Σύπνο 

εγγύεζεο θαη 
δηάξθεηα 
λόκηκεο 

εγγύεζεο 
(ρξόληα) 

Αλαζηνιή ηεο 
λόκηκεο 

εγγύεζεο θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο 
επηδηόξζσζεο/α
ληηθαηάζηαζεο 

 
Αθξηβήο 

πξνζεζκία εληόο 
ηεο νπνίαο πξέπεη 
λα επηδηνξζσζνύλ 
ή αληηθαηαζηαζνύλ 

ηα αγαζά 

 

 
Αληαιιαθηηθά – 

ππνρξέσζε 
επάξθεηαο ζε 

αληαιιαθηηθά maintain spare parts 

 

 

Ανηαλλακηικά – 
ςποσπέωζη 
ενημέπωζηρ 
καηαναλωηών 

  

 
Ιηαιία 

Δλαξκφληζε                   

(2 ρξφληα) 
Ναη Δχινγνο ρξφλνο 

 
Όρη 

 
Μεξηθψο 

 
Λεηνλία 

Δλαξκφληζε                   

(2 ρξφληα) Ναη Δχινγνο ρξφλνο22 

 
Όρη 

 
Όρη 

 
Ληζνπαλία 

Δλαξκφληζε                   

(2 ρξφληα) Ναη Δχινγνο ρξφλνο 
 

Όρη 
 

Όρη 

 
Λνπμεκβνχξγν 

Δλαξκφληζε                   

(2 ρξφληα) Ναη 1 κήλαο 
 

Όρη 
 

Όρη 

 
Μάιηα 

Δλαξκφληζε                   

(2 ρξφληα) Ναη Δχινγνο ρξφλνο 
 

Ναη 
 

Όρη 

 
Πνισλία 

Δλαξκφληζε                   

(2 ρξφληα) Νέα πξνζεζκία
23

 Δχινγνο ρξφλνο 
 

Όρη 
 

Όρη 

 
Πξνηνγαιία 

Δλαξκφληζε                  

(2 ρξφληα) Νέα πξνζεζκία
24

 30 εκέξεο 
 

Ναη 
 

Όρη 

 
Ρνπκαλία 

Δλαξκφληζε                  

(2 ρξφληα) 
Ναη 15 εκέξεο Ναη  

(θαηαζθεπαζηέο) 

 
Όρη 

 
ινβαθία 

Δλαξκφληζε                  

(2 ρξφληα) Νέα πξνζεζκία
25

 30 εκέξεο 
 

Όρη 
 

Όρη 

 
ινβελία 

Δλαξκφληζε                  

(2 ρξφληα) Νέα πξνζεζκία
26

 8 εκέξεο 
 

Ναη 
 

Ναη 

 
Ιζπαλία 

Δλαξκφληζε                   

(2 ρξφληα) Νέα πξνζεζκία
27

 Δχινγνο ρξφλνο 
 

Ναη Όρη 

 
νπεδία Δλαξκφληζε 

(3 ρξφληα) 
Όρη Δχινγνο ρξφλνο Ναη  

(νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο)
28

 

Όρη 

Κάησ Υψξεο Γηαθνξνπνείηαη Ναη Δχινγνο ρξφλνο Όρη Όρη 

 

 

22 Καζψο ν εχινγνο ρξφλνο ζεσξείηαη γεληθά λα είλαη 30 εκέξεο, δελ ππάξρεη ζπλεπψο αθξηβήο λφκηκε πξνζεζκία. 
23  Μφλν γηα αληηθαηάζηαζε, φρη επηδηφξζσζε. 

24  Μφλν γηα αληηθαηάζηαζε, φρη επηδηφξζσζε. 

25  Μφλν γηα αληηθαηάζηαζε, φρη επηδηφξζσζε. 

26 Μφλν γηα αληηθαηάζηαζε ζεκαληηθψλ ηκεκάησλ ηνπ πξντφληνο. 

27 Αλαζηνιή ηεο λφκηκεο εγγχεζεο γηα ηελ επηδηφξζσζε, λέα πξνζεζκία γηα ηελ αληηθαηάζηαζε. 

28 Αλ ε έιιεηςε αληαιιαθηηθψλ δπζρεξαίλεη ηε ρξήζε ησλ αγαζψλ θαη ν θαηαλαισηήο πίζηεπε εχινγα, ηε ζηηγκή ηεο 

αγνξάο, φηη ζα κπνξνχζε λα θάλεη ρξήζε ηνπ πξντφληνο, ην πξντφλ ζεσξείηαη ειαηησκαηηθφ βάζεη ησλ θαλφλσλ γηα ηα 

πξαγκαηηθά ειαηηψκαηα ηνπ Νφκνπ γηα ηηο Πσιήζεηο ζηνπο Καηαλαισηέο (1990:932). 



 

 

 

 

 
 

 
Κξάηε 
Μέιε 

 
Σύπνο 

εγγύεζεο θαη 
δηάξθεηα 
λόκηκεο 

εγγύεζεο 
(ρξόληα) 

Αλαζηνιή ηεο 
λόκηκεο 

εγγύεζεο θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο 
επηδηόξζσζεο/α
ληηθαηάζηαζεο 

 
Αθξηβήο πξνζεζκία 

εληόο ηεο νπνίαο 
πξέπεη λα 

επηδηνξζσζνύλ ή 
αληηθαηαζηαζνύλ ηα 

αγαζά 

 

 
Αληαιιαθηηθά – 

ππνρξέσζε 
επάξθεηαο ζε 
αληαιιαθηηθά 

 

 

Ανηαλλακηικά – 
ςποσπέωζη 
ενημέπωζηρ 
καηαναλωηών  

 
 Ηλσκέλν            
 Βαζίιεην 

Μηθξή 
πξνζεζκίαο 
(6 ρξφληα, 5 
ζηε θσηία) 

Όρη Δχινγνο ρξφλνο Όρη Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΔΡΜΗΝΔΤΣΙΚΗ 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 

 

 

http://www.consumerlawready.eu/


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
consumerlawready.eu 

 


