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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 (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 

 Δλφηεηα 5 εηζάγεη ηελ ελαιιαθηηθή επίιπζε δηαθνξψλ θαη ηελ πιαηθφξκα Ζιεθηξνληθήο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ 

(ΖΔΓ), 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». Ζ ηζηνζειίδα consumerlawready.eu πεξηιακβάλεη θαη άιια 

                                                      
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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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. 

Ζ Δλφηεηα 4 ηνπ Δγρεηξηδίνπ ζηνρεχεη ζην λα ζε εμνηθεηψζεη κε ηνπο θαλφλεο γηα ηηο αζέκηηεο εκπνξηθέο πξαθηηθέο θαη 

ηηο θαηαρξεζηηθέο ξήηξεο ζπκβάζεσλ. Οη θαλφλεο ηεο ΔΔ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εκπνξηθέο ζρέζεηο κεηαμχ 

επηρεηξήζεσλ θαη θαηαλαισηψλ (B2C) θαη αθνξνχλ ηε δηαθάλεηα ησλ εκπνξηθψλ πξαθηηθψλ θαη ηηο ζεκηηέο εκπνξηθέο 

πξαθηηθέο ζεζπίζηεθαλ απφ ηελ Οδεγία 2005/29/ΔΚ γηα ηηο αζέκηηεο εκπνξηθέο πξαθηηθέο. Σν δεχηεξν ηκήκα απηήο ηεο 

ελφηεηαο αλαθέξεηαη ζηελ Οδεγία 1993/13/ΔΟΚ γηα ηηο θαηαρξεζηηθέο ξήηξεο ζπκβάζεσλ, ε νπνία (Οδεγία) ζέηεη ηηο 

απαηηήζεηο ηεο ΔΔ κέζσ ησλ νπνίσλ δηαζθαιίδεηαη φηη νη ηππνπνηεκέλεο ξήηξεο ζπκβάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

έκπνξνη είλαη ζεκηηνί θαη γίλνληαη θαηαλνεηνί απφ ηνπο θαηαλαισηέο.. 

Δπηπιένλ, ε Οδεγία 2006/114/ΔΚ γηα ηελ παξαπιαλεηηθή θαη ηε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε, ε νπνία εθαξκφδεηαη ζηηο 

ζρέζεηο επηρείξεζεο κε επηρείξεζε (B2B), πξνζηαηεχεη ηνπο εκπφξνπο θαη εηδηθά ηηο ΜΜΔ, έλαληη ηεο παξαπιαλεηηθήο 

δηαθήκηζεο ησλ άιισλ εκπφξσλ θαη ζέηεη ηηο πξνυπνζέζεηο φπνπ επηηξέπεηαη ε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Οδεγία 2005/29/ΔΚ γηα ηηο αζέκηηεο εκπνξηθέο πξαθηηθέο θαη ηδηαίηεξα ηελ 

εθαξκνγή ηεο ζηα δηαθνξεηηθά θξάηε ηεο ΔΔ, ζπκβνπιέςνπ ην Έγγξαθν Καζνδήγεζεο ηεο Επξσπατθήο 

Επηηξνπήο
2
. Ζ Βάζε Γεδνκέλσλ Γηθαίνπ

3
 ηνπ Καηαλαισηή θαη ε δηθηπαθή πχιε «Η Επξψπε ζνπ-Επηρεηξήζεηο»

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/ucp_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/consumers/consumer_rights/rights-contracts/directive/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/rights-contracts/directive/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/business/index_el.htm
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucp_guidance_el.pdf
https://e-justice.europa.eu/home.do
http://europa.eu/youreurope/business/index_el.htm
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Ση ζεσξείηαη εκπνξηθή 

πξαθηηθή;  

χκθσλα κε ηελ Οδεγία γηα ηηο Αζέκηηεο Δκπνξηθέο 

Πξαθηηθέο  ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηνπο θαηαλαισηέο, 

εκπνξηθή πξαθηηθή είλαη θάζε πξάμε, παξάιεηςε, 

ηξφπνο ζπκπεξηθνξάο ή εθπξνζψπεζεο, εκπνξηθή 

επηθνηλσλία  (κε ηε κνξθή δηαθήκηζεο), ελφο 

εκπνξεπνκέλνπ ε νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ 

νηθνλνκηθή απφθαζε ηνπ θαηαλαισηή λα αγνξάζεη ή 

φρη έλα πξντφλ ή λα θάλεη ρξήζε ή κε κηαο ππεξεζίαο. 

Ο νξηζκφο κηαο εκπνξηθήο πξαθηηθήο είλαη κηα πνιχ 

επξχα έλλνηα, πνπ ζηφρν έρεη λα θαιχςεη ηνλ 

κεγαιχηεξν δπλαηφ αξηζκφ πξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ 

θαη ζπκπεξηθνξψλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ κπνξεί λα 

επεξεάζνπλ ηηο επηινγέο ηνπ θαηαλαισηή. Απηνί νη 

θαλφλεο εθαξκφδνληαη ηφζν ζηηο επηγξακκηθέο (online) 

φζν θαη ζηηο απνγξακκηθέο (offline) εκπνξηθέο 

πξαθηηθέο θαη ζε φιεο ηηο κνξθέο πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ. Δίλαη ζπλεπψο ζρεηηθέο θαη κε εζέλα, 

αλεμάξηεηα αλ πνπιάο βηβιία ζε θαηάζηεκα ή παξέρεηο 

δηαθφξσλ εηδψλ ππεξεζίεο ειεθηξνληθά/επηγξακκηθά. 

Ση είλαη κηα αζέκηηε εκπνξηθή 

πξαθηηθή; 

Μηα εκπνξηθή πξαθηηθή είλαη αζέκηηε, βάζεη ηνπ δηθαίνπ 

ηεο ΔΔ, φηαλ απνηξέπεη ηνλ θαηαλαισηή απφ ην λα 

ιάβεη κηα πιήξσο ηεθκεξησκέλε θαη ειεχζεξε 

νηθνλνκηθή απφθαζε. Οη αζέκηηεο εκπνξηθέο πξαθηηθέο 

απαγνξεχνληαη ζε φιε ηελ Δ.Δ. 

Πσο κπνξψ λα δηεπθνιχλσ ηνλ 

πειάηε κνπ λα ιάβεη κηα 

"πιήξσο ηεθκεξησκέλε 

νηθνλνκηθή απφθαζε";  

Όιεο νη εκπνξηθέο ζνπ πξαθηηθέο, φπσο νη δηαθεκίζεηο, 

πξνθνξηθέο πξνζθνξέο, ζειίδεο ησλ πξντφλησλ ζηελ 

ηζηνζειίδα ζνπ, πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ 

απφθαζε ηνπ θαηαλαισηή λα αγνξάζεη ηα πξντφληα 

ζνπ ή λα δεηήζεη ηηο ππεξεζίεο ζνπ πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη 

νη θαηαλαισηέο γηα λα απνθαζίζνπλ, νη νπνίεο πξέπεη 

λα είλαη αιεζείο θαη αθξηβείο.  

Γηα παξάδεηγκα, αλ πνπιάο έλα πξντφλ ηζρπξηδφκελνο 

φηη κε ηε ρξήζε ηνπ κπνξεί θάπνηνο λα ράζεη 10 θηιά 

ζε 2 κήλεο, απηφ ην πξντφλ πξέπεη απνδεδεηγκέλα λα 

νδεγεί ζηελ απψιεηα 10 θηιψλ ζε 2 κήλεο.   

Πσο κπνξψ λα δηεπθνιχλσ ηνλ 

πειάηε κνπ λα ιάβεη κηα 

"ειεχζεξε νηθνλνκηθή 

απφθαζε"; 

Πξέπεη λα δηαζθαιίζεηο φηη φιεο νη εκπνξηθέο ζνπ 

πξαθηηθέο δελ αζθνχλ δπζαλάινγε πίεζε ζηνλ 

θαηαλαισηή, φηαλ απνπεηξάζαη λα ηνλ/ηελ πείζεηο λα 

αγνξάζεη ηα πξντφληα ζνπ ή λα θάλεη ρξήζε ησλ 

ππεξεζηψλ ζνπ.  

Ο έκπνξνο πνπ πνπιά ειεθηξηθέο ζθνχπεο θαη’νίθνλ 

δελ πξέπεη πνηέ λα αγλνήζεη ην αίηεκα ηνπ 

θαηαλαισηή πνπ ηνπ δεηά λα απνρσξήζεη απφ ην ζπίηη 

ηνπ. 

Είλαη ηα θξηηήξηα ηνπ ηη ζπληζηά 

αζέκηηε πξαθηηθή ίδηα ζε φια ηα 

θξάηε κέιε;   

Όια ηα θξάηε κέιε πξέπεη, ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο 

ΔΔ, λα παξέρνπλ ηα ίδην επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπ 

θαηαλαισηή έλαληη αζέκηησλ εκπνξηθψλ πξαθηηθψλ.  

Καζψο νη θαλφλεο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα έρνπλ πιήξσο 

ελαξκνληζζεί (εμαηξνχληαη νη θαλφλεο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θαη ηηο 

ππεξεζίεο δηαρείξηζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο). Απηφ 
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ζεκαίλεη φηη νη θαλφλεο πξέπεη λα είλαη ίδηνη ζε φιε ηελ 

ΔΔ θαη ζπλεπψο, αλ ζπκκνξθψλεζαη κε ηνπο θαλφλεο 

ελφο θξάηνπο κέινπο, απηφκαηα ζπκκνξθψλεζαη κε 

ηνπο θαλφλεο φισλ ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ. ηελ 

πξάμε, απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξείο λα ιεηηνπξγείο 

ειεχζεξα ζε άιιν θξάηνο κέινο ρσξίο λα αλεζπρείο γηα 

ηε ζπκκφξθσζή ζνπ κε ην εζληθφ δίθαην.  

Ση ζπκβαίλεη κε ηε ξχζκηζε 

πξαθηηθψλ έλαληη ησλ 

αληαγσληζηψλ κνπ;  

Οη εκπνξηθέο πξαθηηθέο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ 

άιιεο επηρεηξήζεηο είλαη εθηφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο 

ηεο Οδεγίαο γηα ηηο Αζέκηηεο Δκπνξηθέο Πξαθηηθέο. 

Ωζηφζν, λα ζεκεησζεί φηη θάπνηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ 

έρνπλ επεθηείλεη ηνπο εζληθνχο ηνπο θαλφλεο 

κεηαθέξνληαο ηελ Οδεγία γηα ηηο Αζέκηηεο Δκπνξηθέο 

Πξαθηηθέο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ή 

έρνπλ πηνζεηήζεη ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο γηα ηηο 

αζέκηηεο εκπνξηθέο πξαθηηθέο έλαληη επηρεηξήζεσλ. 

Απηά ηα θξάηε κέιε είλαη: ε Απζηξία, ην Βέιγην 

(κεξηθψο), ε Σζερηθή Γεκνθξαηία, ε Γαιιία(κεξηθψο), ε 

Γεξκαλία, ε Ηηαιία (γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνιχ κηθξνχ 

κεγέζνπο), νη Κάησ Υψξεο, ε Πνξηνγαιιία (κεξηθψο), ε 

νπεδία 
5
.  

Δπηπιένλ, ζε Δπξσπατθφ επίπεδν, ε Οδεγία 

2006/114/ΔΚ γηα ηελ Παξαπιαλεηηθή θαη ηε πγθξηηηθή 

Γηαθήκηζε, πξνζηαηεχεη ηνπο εκπφξνπο απφ ηελ 

παξαπιαλεηηθή δηαθήκηζε ησλ άιισλ εκπφξσλ θαη 

ζέηεη ηηο πξνυπνζέζεηο φπνπ επηηξέπεηαη ε ζπγθξηηηθή 

δηαθήκηζε (π.ρ. δηαθεκίζεηο πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ 

αληαγσληζηή ή πξντφληα ηνπ αληαγσληζηή). 

Παξαπιαλεηηθή δηαθήκηζε είλαη θάζε δηαθήκηζε πνπ κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

                                                      
5
 Γεο ζειίδεο 363-368 ηεο βαζηθήο αλαθνξάο ηνπ Διέγρνπ 

Καηαιιειφηεηαο (ζηα αγγιηθά) 
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44840  

παξνπζίαζήο ηεο, παξαπιαλά ή ελδέρεηαη λα 

παξαπιαλήζεη ηα πξφζσπα ζηα νπνία απεπζχλεηαη 

θαη πνπ είλαη ηθαλή λα επεξεάζεη ηελ νηθνλνκηθή ηνπο 

ζπκπεξηθνξά ή πνπ, γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, βιάπηεη 

ή ελδέρεηαη λα βιάςεη έλαλ αληαγσληζηή. Γηα 

παξάδεηγκα νη απάηεο κε θαηαιφγνπο επηρεηξήζεσλ 

απαγνξεχνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο. 

Δπίζεο, νη θαλφλεο πνπ ζεζπίδεη απηή ε Οδεγία 

εθαξκφδνληαη φηαλ δηαθεκίδεηο ην πξντφλ ζνπ 

ζπγθξίλνληάο ην κε έλα παξφκνην πξντφλ ελφο 

αληαγσληζηή. πλεπψο, σο έκπνξνο πξέπεη λα είζαη 

ζίγνπξνο φηη ην δηθφ ζνπ πξντφλ ην νπνίν ζπγθξίλεηο κε 

πξντφλ αληαγσληζηή ηθαλνπνηεί ηηο ίδηεο αλάγθεο ή φηη 

πξννξίδεηαη γηα ηνλ ίδην ζθνπφ. Γηα παξάδεηγκα 

κπνξείο λα ζπγθξίλεηο ηελ ειεθηξηθή απνδνηηθφηεηα 

δχν ςπγείσλ δηαθνξεηηθψλ θαηαζθεπαζηψλ αιιά φρη 

ελφο ςπγείνπ κε έλα θνχξλν. Δπηπιένλ, ην πξντφλ πνπ 

δηαθεκίδεηο δελ κπνξεί λα παξνπζηάδεη αγαζφ ή 

ππεξεζία σο απνκίκεζε ή αληίγξαθν αγαζνχ ή 

ππεξεζίαο πνπ θέξνπλ ζήκα θαηαηεζέλ ή εκπνξηθή 

επσλπκία ηνπ αληαγσληζηή ζνπ. 

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44840
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Πσο ειέγρεηαη αλ κηα εκπνξηθή πξαθηηθή είλαη ζεκηηή/αζέκηηε;  

Ζ ιεηηνπξγία ηεο ΟΑΔΠ – Γηάγξακκα ξνήο ηεο Οδεγίαο 

Απηφ ην δηάγξακκα ξνήο απεηθνλίδεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο «καχξεο ιίζηαο» εκπνξηθψλ πξαθηηθψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο 

θαη ησλ γεληθψλ δηαηάμεσλ ηεο ΟΑΔΠ, ζπγθεθξηκέλα ησλ άξζξσλ 6 έσο 9 θαη άξζξνπ 5 αληίζηνηρα. Γηα λα ζεσξεζεί 

αζέκηηε θαη ζπλεπψο απαγνξεπκέλε ζχκθσλα κε ηελ ΟΑΔΠ, αξθεί ε εκπνξηθή πξαθηηθή λα ππάγεηαη ζε κηα απφ απηέο 

ηηο πεξηπηψζεηο.  

Η εκπνξηθή πξαθηηθή: 

 

…ππάγεηαη ζε κηα απφ ηηο αζέκηηεο εκπνξηθέο 

πξαθηηθέο ηεο καχξεο ιίζηαο 

…ζπληζηά 

παξαπιαλεηηθή (Αξζ, 

6 θαη 7) ή επηζεηηθή 

πξαθηηθή (Αξζ. 8 θαη 9) 

… είλαη αληίζεηε πξνο 

ηηο απαηηήζεηο 

επαγγεικαηηθήο 

επζπλεηδεζίαο (άξζξν 

5§2) θαη… 

…ε νπνία είλαη πηζαλφλ 

λα ζηξεβιψζεη ηελ 

απφθαζε ζπλαιιαγήο  

ηνπ κέζνπ θαηαλαισηή; 

…ελδέρεηαη λα 

ζηξεβιψζεη νπζησδψο 

ηελ νηθνλνκηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ 

κέζνπ θαηαλαισηή; 

Η πξαθηηθή Επηηξέπεηαη 

Η 

πξα

θηηθ

ή 

Απα

γνξ

εχεη

αη  

 

ΟΥΙ 

ΟΥΙ 

 

ΟΥΙ 

 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

 

ΝΑΙ 

 

v 

v 

v 
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Πνηεο είλαη νη ζπγθεθξηκέλεο 

κνξθέο αζέκηησλ εκπνξηθψλ 

πξαθηηθψλ πνπ ππφ 

νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο 

απαγνξεχνληαη;  
Ζ καχξε ιίζηα ησλ 31 πξαθηηθψλ αθνξά ηφζν ηηο 

επηγξακκηθέο (online) φζν θαη ηηο απνγξακκηθέο (offline) 

εκπνξηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ ελδερνκέλσο λα 

επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ ειεχζεξε θαη πιήξσο 

ηεθκεξησκέλε νηθνλνκηθή απφθαζε ηνπ θαηαλαισηή. 

Οη πξψηεο 23 πξαθηηθέο αθνξνχλ παξαπιαλεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο ηνπ εκπφξνπ ελψ νη ηειεπηαίαο 8 

απαγνξεχνληαη σο επηζεηηθέο πξαθηηθέο.   

1) Ιζρπξηζκφο φηη πξφθεηηαη γηα ζπκβαιιφκελν 

ζε θψδηθα ζπκπεξηθνξάο ελψ ν 

εκπνξεπφκελνο δελ είλαη ζπκβαιιφκελνο. 

Παράδειγμα: έκπνξνο πνπ πνπιά θξνχηα ηζρπξίδεηαη 

ςεπδψο φηη είλαη κέινο ηνπ Έλσζεο παξαγσγψλ 

βηνινγηθψλ  θξνχησλ . Απηή ε δηάηαμε πξνζηαηεχεη ηνλ 

θαηαλαισηή απφ ηελ παξαπιαλεηηθή δήισζε ηνπ πνπ 

ζρεηίδεηαη κε θψδηθεο ζπκπεξηθνξάο πνπ θαηαξηίδνπλ 

ζηα πιαίζηα ηδησηηθήο ξχζκηζεο ζπλεηαηξηζκνί 

εκπφξσλ φπσο ε Έλσζε παξαγσγψλ βηνινγηθψλ 

θξνχησλ ή Ζ Έλσζε ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ.   

2) Υξεζηκνπνίεζε ζήκαηνο trust, πνηνηηθνχ 

ζήκαηνο ή αληίζηνηρνπ δηαθξηηηθνχ ρσξίο ηελ 

αληίζηνηρε άδεηα. 

Παράδειγμα: έκπνξνο ρξεζηκνπνηεί ρσξίο άδεηα 

εζληθέο ή επξσπατθέο νηθνινγηθέο ζεκάλζεηο. 

3) Ιζρπξηζκφο φηη έλαο θψδηθαο ζπκπεξηθνξάο 

έρεη ηελ έγθξηζε δεκφζηνπ ή άιινπ θνξέα ελψ 

δελ ηελ έρεη. 

Παράδειγμα: Έλσζε ζνχπεξ κάξθεη ηζρπξίδεηαη 

ςεπδψο φηη  εζληθφο νξγαληζκφο θαηαλαισηψλ έρεη 

εγθξίλεη ηνλ θψδηθα ζπκπεξηθνξάο ηνπο.  

4) Ιζρπξηζκφο φηη ν εκπνξεπφκελνο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκπνξηθψλ 

πξαθηηθψλ ηνπ) ή έλα πξντφλ έρεη ηελ έγθξηζε, 

ηελ επηθχξσζε ή ηελ άδεηα δεκφζηνπ ή 

ηδησηηθνχ θνξέα ελψ δελ ηελ έρεη, ή 

παξφκνηνο ηζρπξηζκφο ν νπνίνο δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηνπο φξνπο ηεο έγθξηζεο, ηεο 

επηθχξσζεο ή ηεο άδεηαο. 

Παράδειγμα: ην λα βάιεηο ζηε ζπζθεπαζία ελφο 

παηρληδηνχ «ην πξντφλ έρεη πεξάζεη δνθηκέο 

αζθάιεηαο» ελφο γλσζηνχ θνξέα πηζηνπνίεζεο ελψ 

δελ ηζρχεη.  

5) Πξφζθιεζε γηα αγνξά πξντφλησλ ζε κηα 

θαζνξηζκέλε ηηκή, ρσξίο λα γίλεηαη γλσζηή ε 

χπαξμε ησλ νπνησλδήπνηε εχινγσλ ιφγσλ 

κπνξεί λα έρεη ν εκπνξεπφκελνο λα πηζηεχεη 

φηη δελ ζα κπνξέζεη λα πξνκεζεχζεη ή λα 

αλαζέζεη ζε άιιν εκπνξεπφκελν λα 

πξνκεζεχζεη ηα πξντφληα απηά ή ηζνδχλακά 

ηνπο ζηελ ηηκή απηή κέζα ζε εχινγν δηάζηεκα 

θαη ζε εχινγεο πνζφηεηεο, ιακβαλνκέλνπ 

ππφςε ηνπ πξντφληνο ηεο θιίκαθαο 

δηαθήκηζεο ηνπ πξντφληνο θαη ηεο ηηκήο πνπ 

πξνζθέξεηαη (δηαθήκηζε «δφισκα»)  

Παράδειγμα: έκπνξνο δειεάδεη θαηαλαισηέο κε 

ειθπζηηθέο πξνζθνξέο ή εθπηψζεηο, φηαλ γλσξίδεη ή ζα 

έπξεπε λα γλσξίδεη φηη δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη απηά 

ηα πξντφληα ή κπνξεί ζε πεξηνξηζκέλν φκσο αξηζκφ. 

Δπίζεο, ηα πξντφληα πσινχληαη κε ζπγθεθξηκέλνπο 

φξνπο ρσξίο λα θαζηζηά ζαθέο ν έκπνξνο φηη ε 

πξνζθνξά ηζρχεη γηα πεξηνξηζκέλε πνζφηεηα ή 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

6) Πξφζθιεζε γηα αγνξά πξντφλησλ ζε 

θαζνξηζκέλε ηηκή θαη ζηε ζπλέρεηα: 

α) άξλεζε επίδεημεο ηνπ δηαθεκηδφκελνπ 

πξντφληνο ζηνπο θαηαλαισηέο, 
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ή 
β) άξλεζε ιήςεο παξαγγειηψλ γηα ην πξντφλ ή 

παξάδνζή ηνπο ζε εχινγν ρξφλν, 
ή 

γ)  επίδεημε ελφο ειαηησκαηηθνχ δείγκαηφο ηνπ, 

κε πξφζεζε πξνψζεζεο ελφο άιινπ πξντφληνο 

(«δφισκα θαη κεηαζηξνθή») 

Παράδειγμα: θαηαζηεκαηάξρεο δηαθεκίδεη 

θσηνγξαθηθή θάκεξα γλσζηνχ γεξκαλνχ 

θαηαζθεπαζηή ζηε ηηκή ησλ 100€. Ωζηφζν, φηαλ ν 

θαηαλαισηήο πάεη ζην θαηάζηεκα λα αγνξάζεη ηελ 

θάκεξα ν έκπνξνο:  

α) αξλείηαη λα δείμεη ηελ θάκεξα ζηνλ 

θαηαλαισηή 

ή  

β) αξλείηαη λα ηελ πνπιήζεη ζηνλ θαηαλαισηή 

ή   

γ) δείρλεη κφλν έλα ειαηησκαηηθφ δείγκα 

θάκεξαο.  

Όιεο απηέο νη ελαιιαθηηθέο ελέξγεηεο ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ έκπνξν κε ζθνπφ λα 

παξνηξχλεη ηνλ θαηαλαισηή λα αγνξάζεη άιιν πξντφλ,  

π.ρ. θάκεξα δηαθνξεηηθή απφ ηε δηαθεκηδφκελε.  

 

7) Φεπδήο δήισζε φηη ην πξντφλ ζα είλαη 

δηαζέζηκν γηα πνιχ πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ή φηη ζα δηαηίζεηαη κφλν ππφ 

εηδηθνχο φξνπο επί πνιχ πεξηνξηζκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, έηζη ψζηε λα πξνθιεζεί ε 

ιήςε άκεζεο απφθαζεο θαη λα ζηεξεζεί απφ 

ηνπο θαηαλαισηέο ε δπλαηφηεηα ή ν ρξφλνο 

λα πξνβνχλ ζε ηεθκεξησκέλε επηινγή. 

Παράδειγμα: πξνζθνξά αλαθέξεη: Αγόξαζε ην 

δηαθεκηδόκελν θηλεηό ηειέθσλν εληόο ησλ επόκελσλ 

24 σξώλ ζηε κηζή ηηκή! Μελ θαζπζηεξείο! Η 

προζθορά λήγει ηα μεζάνυχηα. Απηό ην πξντόλ δελ 

ζα μαλαθπθινθνξήζεη. Αγόξαζέ ην ηώξα! 

ηελ πεξίπησζε πνπ απηή ε πξνζθνξά ζα ζπλερίδεη 

λα ηζρχεη θαη κεηά ηελ παξαπάλσ πξνζεζκία, απηή ε 

ζπκπεξηθνξά ζπληζηά κηα απφ ηηο εκπνξηθέο πξαθηηθέο 

ηεο καχξεο ιίζηαο. 

Άιιν παξάδεηγκα:  επηγξακκηθή (online) δηαθήκηζε 

μελνδνρείνπ αλαθέξεη «θάλε θξάηεζε ηψξα, ηειεπηαίν 

δηαζέζηκν δσκάηην» , ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

πεξηζζφηεξα δσκάηηα είλαη δηαζέζηκα. 

8) Αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο κεηά ηελ πψιεζε ζε 

θαηαλαισηέο κε ηνπο νπνίνπο ν 

εκπνξεπφκελνο είρε επηθνηλσλήζεη πξηλ απφ 

ηε ζπλαιιαγή ζε γιψζζα πνπ δελ είλαη 

επίζεκε γιψζζα ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην 

νπνίν βξίζθεηαη ν εκπνξεπφκελνο θαη ζηε 

ζπλέρεηα δηάζεζε απηήο ηεο ππεξεζίαο κφλν 

ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο απηφ λα έρεη θαηαζηεί 

γλσζηφ ζηνλ θαηαλαισηή πξηλ λα δεζκεπζεί 

γηα ηε ζπλαιιαγή. 

Παράδειγμα: ν έκπνξνο ηζρπξίδεηαη φηη ε αγνξά 

νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο ππνινγηζηέο ηνπ ζπλνδεχεηαη 

απφ δσξεάλ ππεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο κεηά ηελ 

πψιεζε γηα έλα ρξφλν. Ωζηφζν, κεηά ηελ αγνξά, ν 

θαηαλαισηήο ζπλεηδεηνπνηεί φηη απηέο νη ππεξεζίεο 

παξέρνληαη κφλν ζηα αγγιηθά θαη φρη ζηελ γιψζζα πνπ 

πεξίκελε ν θαηαλαισηήο βάζεη ηεο πξνεγνχκελεο 

επηθνηλσλίαο ηνπ κε ηνλ έκπνξν, γεγνλφο γηα ην νπνίν 

ν έκπνξνο δελ ηνλ ελεκέξσζε.  

9) Δήισζε ή κε άιιν ηξφπν δεκηνπξγία ηεο 

εληχπσζεο φηη έλα πξντφλ κπνξεί λα πσιείηαη 

λφκηκα ελψ δελ κπνξεί. 

Παράδειγμα: έκπνξνο δηαθεκίδεη φηη πνπιά 

πξνζηαηεπφκελν είδνο θπηνχ ηνπ νπνίνπ ε πψιεζε 

απαγνξεχεηαη δηα λφκνπ.  
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10) Παξνπζίαζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ 

παξέρεη ν λφκνο ζηνλ θαηαλαισηή σο εηδηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

εκπνξεπφκελνπ. 

Παράδειγμα: ν έκπνξνο παξνπζηάδεη ηελ λφκηκε 

εγγχεζε (απαηηείηαη εθ ηνπ λφκνπ – δεο ηελ Δλφηεηα γηα 

ηηο πσιήζεηο ζε θαηαλαισηέο) ελφο πξντφληνο σο 

ηδηαίηεξν θαη επηπξφζζεην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο πνπ πνπιά. 

11) Υξήζε αλαθνηλψζεσλ ζηα κέζα, γηα ηελ 

πξνψζεζε ελφο πξντφληνο, πιεξσκέλσλ απφ 

ηνλ εκπνξεπφκελν, ρσξίο απηφ λα γίλεηαη 

ζαθέο απφ ην πεξηερφκελν ηεο αλαθνίλσζεο 

ή απφ εηθφλα ή ήρν ζαθψο αλαγλσξίζηκα απφ 

ηνλ θαηαλαισηή (θεθαιπκκέλε δηαθήκηζε). 

Παράδειγμα: έκπνξνο παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

ηδηφηεηεο κηαο λέαο νδνληφπαζηαο βάζεη ησλ 

ηζρπξηζκψλ ελφο γηαηξνχ ρσξίο λα δηεπθξηλίδεη φηη ν 

έκπνξνο έρεη πιεξψζεη γηα ην πεξηερφκελν ησλ 

«επηζηεκνληθψλ» απηψλ πιεξνθνξηψλ.  

12) Δηαηχπσζε νπζησδψο αλαθξηβνχο 

ηζρπξηζκνχ φζνλ αθνξά ηε θχζε ή ηελ έθηαζε 

ηνπ θηλδχλνπ γηα ηελ πξνζσπηθή αζθάιεηα 

ηνπ θαηαλαισηή ή ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ αλ ν 

θαηαλαισηήο δελ αγνξάζεη ην πξντφλ. 

Παράδειγμα: έκπνξνο παξνπζηάδεη ςεπδή ή αλαθξηβή 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δηαξξήμεσλ ή εγθιεκάησλ ζηελ 

πεξηνρή γηα λα πξνζειθχζεη πειάηεο λα αγνξάζνπλ 

ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ γηα λα πξνζηαηεχζνπλ ηα ζπίηηα 

ηνπο.  

13) Πξνψζεζε παξφκνηνπ πξντφληνο κε 

εθείλν πνπ πξνζθέξεη ζπγθεθξηκέλνο 

θαηαζθεπαζηήο, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

παξ

απιαλάηαη ζθνπίκσο ν θαηαλαισηήο φηη έρεη 

θαηαζθεπαζζεί απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

θαηαζθεπαζηή, αθφκα θαη φηαλ δελ ζπκβαίλεη 

απηφ. 

Παράδειγμα: δεκηνπξγία ζχγρπζεο αλαθνξηθά κε ηελ 

επσλπκία πξντφληνο ρξεζηκνπνηψληαο παξεκθεξή 

παξνπζίαζε ή εηηθέηα άιινπ θαηαζθεπαζηή. Π.ρ, 

πψιεζε ηζάληαο πνπ κνηάδεη ηφζν πνιχ ζε άιινπ 

παξαγσγνχ θαζηζηψληαο δχζθνιε ηε δηάθξηζε κεηαμχ 

ηεο επψλπκεο θαη κε γηα ηνλ κέζν θαηαλαισηή.  

 

14) Δεκηνπξγία, ιεηηνπξγία ή πξνψζεζε ελφο 

ππξακηδσηνχ ζπζηήκαηνο πσιήζεσλ, φπνπ ν 

θαηαλαισηήο ζεσξεί φηη έρεη ηελ επθαηξία λα 

έρεη φθεινο πεξηζζφηεξν κε ηελ εηζαγσγή 

άιισλ θαηαλαισηψλ ζην ζχζηεκα παξά κε 

ηελ πψιεζε ή ηελ θαηαλάισζε ησλ 

πξντφλησλ.  

Παράδειγμα: έλα θαζεζηψο εκπνξίαο ζε κνξθή 

δηθηχνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζαλ ππξακίδα: ελδηαθεξφκελνο 

πξέπεη λα πιεξψζεη εηζθνξά εηζφδνπ ζε δίθηπν 

πψιεζεο πξντφλησλ νκνξθηάο θαη ε βαζηθή ηνπ ακνηβή 

πξνέξρεηαη απφ ηελ πξνζέιθπζε λέσλ αηφκσλ ζην ίδην 

δίθηπν.    

 

15) Ιζρπξηζκφο φηη ν εκπνξεπφκελνο 

πξφθεηηαη λα ζηακαηήζεη ηε δξαζηεξηφηεηά 

ηνπ ή λα κεηαθνκίζεη, ελψ απηφ δελ ηζρχεη. 

Παράδειγμα: έκπνξνο ηζρπξίδεηαη ςεπδψο φηη θιείλεη 

ην θαηάζηεκά ηνπ γηα λα πξνζειθχζεη θαηαλαισηέο λα 
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αγνξάζνπλ ηα πξντφληα ηνπ (π.ρ. Λήμε κίζζσζεο – 

όια πξέπεη λα θύγνπλ κέρξη ηελ Παξαζθεπή.).  

16) Ιζρπξηζκφο φηη ηα πξντφληα κπνξνχλ λα 

δηεπθνιχλνπλ ην θέξδνο ζε ηπρεξά παηρλίδηα. 

Παράδειγμα: πξνζθνξά εκπφξνπ πνπ αλαθέξεη: 

Επηηέινπο κπνξείο λα θεξδίζεηο ην ηδόθεξ! Αγόξαζε ην 

λέν ζύζηεκα αιγνξίζκνπ πνπ ζα ζε βνεζήζεη λα 

θεξδίζεηο.  

 

17) Αλαιεζήο ηζρπξηζκφο φηη πξντφλ είλαη ζε 

ζέζε λα ζεξαπεχεη αζζέλεηα, δπζιεηηνπξγίεο ή 

δπζκνξθίεο. 

Παράδειγμα: έκπνξνο ηζρπξίδεηαη φηη πξντφλ ηνπ 

κπνξεί λα ζεξαπεχζεη ηελ θαιάθξα: «Πσο ζα έλησζεο 

κε έλα θεθάιη γεκάην καιιηά; 10 ρξόληα λεόηεξνο; Τν 

MiracleGrow Hair Gel είλαη έλα δνθηκαζκέλν πξντόλ γηα 

ηελ αλαδσνγόλεζε καιιηώλ
6
!”.  

18) Δηάδνζε νπζησδψο αλαθξηβψλ 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο ηεο 

αγνξάο ή ηε δπλαηφηεηα εχξεζεο ηνπ 

πξντφληνο, πξνθεηκέλνπ λα παξνηξπλζεί ν 

θαηαλαισηήο λα απνθηήζεη ην πξντφλ ππφ 

φξνπο ιηγφηεξν επλντθνχο απφ φ,ηη ζηηο 

θαλνληθέο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. 

Παράδειγμα: έκπνξνο ςεπδψο παξνπζηάδεη ηνλ εαπηφ 

ηνπ σο ηνλ απνθιεηζηηθφ πσιεηή ελφο πξντφληνο γηα 

λα κπνξεί λα ρξεψζεη ηηκή πςειφηεξε ηεο αγνξάο γηα 

απηφ. «Απηή ε κάξθα ξαθέηαο ηνπ ηέληο ρξεζηκνπνηείηαη 

από έλαλ δηάζεκν θαη επηηπρεκέλν παίθηε ηνπ ηέληο! 

Μπνξείο λα ηελ αγνξάζεηο θαη εζύ – κόλν ζηελ 

ηζηνζειίδα καο. Αγόξαζέ ηελ ηώξα, όζν ππάξρνπλ 

αθόκε απνζέκαηα!» ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε 

ζπγθεθξηκέλε κάξθα δηαηίζεηαη ζε πεξηζζφηεξεο 

ηζηνζειίδεο δηαθνξεηηθψλ παξφρσλ ζε πνιχ 

ρακειφηεξε ηηκή. 

                                                      
6
 Να ζεκεησζεί φηη ε ρξήζε ηζρπξηζκνί πνπ ζρεηίδνληαη κε δεηήκαηα 

πγείαο ζηε δηαθήκηζε κπνξεί λα θαιχπηεηαη θαη απφ άιιε 
εμεηδηθεπκέλε, εζληθή ή επξσπατθή, ηαηξηθή θαη θαξκαθεπηηθή  
λνκνζεζία . 

19) Ιζρπξηζκφο ζε κία εκπνξηθή πξαθηηθή 

δηεμαγσγήο δηαγσληζκνχ ή θαηαβνιήο 

επάζισλ ρσξίο ηε ρνξήγεζε ησλ 

πεξηγξαθφκελσλ επάζισλ ή ηνπ ηζνδπλάκνπ 

ηνπο. 

Παράδειγμα: έκπνξνο δηαθεκίδεη φηη ν θαηαλαισηήο 

πνπ αγνξάζεη ην ζπγθεθξηκέλν παγσηφ ζπκκεηέρεη 

απηφκαηα ζε θιήξσζε κε πνιιά δψξα. Ωζηφζν, δελ 

ππάξρεη θαλέλα έπαζιν, θαζψο είλαη κηα 

παξαπιαλεηηθή δήισζε πνπ ζηνρεχεη ζην λα 

ελζαξξχλεη θφζκν λα αγνξάζεη ην παγσηφ. 

Ζ δηάηαμε εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

δηαγσληζκνί ή θιεξψζεηο δψξσλ ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

εκπνξηθέο ηαθηηθέο γηα λα πξνζειθχζνπλ θαηαλαισηέο 

λα αγνξάζνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ, παξά ην 

γεγνλφο φηη δελ απνλέκεηαη θαλέλα – ή θαλέλα ζαλ 

απηφ πνπ πεξηγξάθεηαη- έπαζιν. 

 20) Πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο σο «δσξεάλ», 

«ρσξίο επηβάξπλζε» ή αληίζηνηρε αλ ν 

θαηαλαισηήο νθείιεη λα θαηαβάιεη άιιε 

πιεξσκή πιελ ηνπ αλαπφθεπθηνπ θφζηνπο 

γηα ηελ απάληεζε ζηελ εκπνξηθή πξαθηηθή ή 

γηα ηελ παξαιαβή ή ηελ παξάδνζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ.  

Παράδειγμα: Βηβιηνπψιεο δηαθεκίδεη φηη δίλνληαη 

δσξεάλ ηα βηβιία ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πιεξψλεηο 

γηα ηα βηβιία θαη κφλν ην ηξίην θάζε θνξά είλαη δσξεάλ. 

21) Πξνζζήθε ζην πιηθφ κάξθεηηλγθ 

ηηκνινγίνπ ή αληίζηνηρνπ εγγξάθνπ κε ην 

νπνίν δεηείηαη πιεξσκή θαη ην νπνίν παξέρεη 

ζηνλ θαηαλαισηή ηελ εληχπσζε φηη έρεη ήδε 

παξαγγείιεη ην πξντφλ, ελψ απηφ δελ ηζρχεη. 

Παράδειγμα: έκπνξνο ζηέιλεη δηαθεκηζηηθφ πιηθφ κηαο 

πξνζθάησο εθδνζείζαο εγθπθινπαίδεηαο καδί κε 

ηηκνιφγην πιεξσκήο, δίλνληαο ηελ εληχπσζε ζηνλ 

θαηαλαισηή φηη ηελ έρεη ήδε παξαγγείιεη θαη ηψξα 

θαιείηαη λα ηελ πιεξψζεη.  
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 22) Φεπδήο ηζρπξηζκφο ή δεκηνπξγία ηεο 

εληχπσζεο φηη ν εκπνξεπφκελνο δελ ελεξγεί 

γηα ζθνπνχο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εκπνξηθή 

δξαζηεξηφηεηά ηνπ, ηελ επηρείξεζε, ηελ ηέρλε 

ή ην επηηήδεπκά ηνπ, ή ππνδπφκελνο ςεπδψο 

ηνλ θαηαλαισηή. 

Παράδειγμα: έκπνξνο ππνδχεηαη ηνλ θαηαλαισηή ζηηο 

ειεθηξνληθέο θξηηηθέο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ μελνδνρείνπ, 

ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ 

μελνδνρείνπ.  

23) Δεκηνπξγία ηεο ςεπδνχο εληχπσζεο φηη νη 

ππεξεζίεο κεηά ηελ πψιεζε ηνπ πξντφληνο 

δηαηίζεληαη ζε θξάηνο κέινο άιιν απφ απηφ 

ζην νπνίν πσιείηαη ην πξντφλ.  

Παράδειγμα: έκπνξνο πνπιά ππνινγηζηή ζε 

θαηαλαισηή ζηε Γαιιία, ιέγνληαο φηη ε ηειεθσληθή 

ππνζηήξημε γηα εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην πξντφλ 

παξέρνληαη δσξεάλ ζε φια ηα θξάηε κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο φηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

ηειεθσληθή ππνζηήξημε ππάξρεη κφλν ζηε Γαιιία θαη 

ζηα γαιιηθά.  

24) Δεκηνπξγία ηεο εληχπσζεο φηη ν 

θαηαλαισηήο δελ κπνξεί λα εγθαηαιείςεη ην 

ρψξν έσο φηνπ ζπλαθζεί ε ζχκβαζε. 

Παράδειγμα: θαηαλαισηήο κπαίλεη ζε θαηάζηεκα θαη ν 

έκπνξνο ηνπ ιέεη φηη έρεη θιεηδψζεη ηελ πφξηα ηνπ 

καγαδηνχ θαη φηη δελ κπνξεί λα θχγεη αλ δελ αγνξάζεη 

έλα απφ ηα πξντφληα ηνπ. Αξθεί ν έκπνξνο λα δψζεη 

ηελ εληχπσζε φηη δελ κπνξεί λα θχγεη, δελ απαηηείηαη 

λα θιεηδψζεη πξαγκαηηθά ηνλ θαηαλαισηή.  

25) Πξνζσπηθέο επηζθέςεηο ζην ζπίηη ηνπ 

θαηαλαισηή θαηά ηηο νπνίεο αγλνείηαη ην 

αίηεκα ηνπ θαηαλαισηή γηα απνρψξεζε ή κε 

επάλνδν, εθηφο απφ πεξηζηάζεηο θαη ζην 

βαζκφ πνπ απηφ δηθαηνινγείηαη, δπλάκεη ηεο 

εζληθήο λνκνζεζίαο, γηα λα επηβιεζεί ε 

εθπιήξσζε ζπκβαηηθήο ππνρξέσζεο. 

Παράδειγμα: έκπνξνο πνπ πνπιά καραηξνπήξνπλα 

θαη’νίθνλ θαη ν νπνίνο επηκέλεη ζην λα πξνζπαζεί λα 

πείζεη ηνλ θαηαλαισηή λα ηα αγνξάζεη, ελψ ν 

θαηαλαισηήο ηνπ έρεη μεθαζαξίζεη φηη δελ ζέιεη λα 

αγνξάζεη. Απηή ε επίκνλε εκπνξηθή ζπκπεξηθνξά 

κπνξεί λα αλαγθάζεη θαηαλαισηέο λα αγνξάζνπλ ην 

πξνζθεξφκελν πξντφλ γηα λα μεθνξησζνχλ ηνλ 

έκπνξν.  

Γελ κπνξεί λα ζεσξεζεί αζέκηηε εκπνξηθή πξαθηηθή ε 

πεξίπησζε φπνπ έκπνξνο επηζηξέθεη επαλεηιεκκέλα 

ζηελ θαηνηθία θαηαλαισηή, παξά ην γεγνλφο φηη ηνπ 

έρεη δεηήζεη ν θαηαλαισηήο λα κελ ην θάλεη, φηαλ 

αθνξά ηελ πιεξσκή πξντφλησλ πνπ έρεη φλησο 

παξαγγείιεη αιιά δελ έρεη πιεξψζεη αθφκε. 

 

 

26) πλερήο θαη αλεπηζχκεηε άγξα πειαηψλ 

κέζσ ηειεθψλνπ, θαμ ή ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ή άιισλ κέζσλ εμ απνζηάζεσο, 

εθηφο απφ πεξηζηάζεηο θαη ζην βαζκφ πνπ 

απηφ δηθαηνινγείηαη, δπλάκεη ηεο εζληθήο 

λνκνζεζίαο, γηα λα επηβιεζεί εθπιήξσζε 

ζπκβαηηθήο ππνρξέσζεο. 

Παράδειγμα: έκπνξνο ζηέιλεη αξηζκφ κελπκάησλ 

emails ή SMS ζε θαηαλαισηή γηα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ 

ελψ ν θαηαλαισηήο έρεη μεθάζαξα δεηήζεη λα 

ζηακαηήζεη απηή ε πξαθηηθή. Απηφ δελ απνηξέπεη 

απαξαίηεηα ηνλ έκπνξν απφ ην λα ζπλερίδεη λα ηνλ 

ελνριεί αλαδεηψληαο ηελ εμφθιεζε πξντφληνο πνπ έρεη 

φλησο παξαγγείιεη αιιά δελ έρεη πιεξψζεη αθφκε. 
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ε θάπνηα θξάηε κέιε «νη θιήζεηο ρσξίο πξνεγνχκελε 

επαθή»(cold calls) απαγνξεχνληαη, ζχκθσλα θαη κε 

ηελ Οδεγία γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Ηδησηηθήο Εσήο
7
. 

Αξθεηά θξάηε κέιε, γηα παξάδεηγκα ε Γεξκαλία, 

πξνυπνζέηνπλ φηη ν θαηαλαισηήο πξέπεη λα έρεη 

ζπλαηλέζεη «ζε θιήζεηο ρσξίο πξνεγνχκελε επαθή». 

Απηφ ζπκβαίλεη θαη ζηε Γαλία, φπνπ ε επηθνηλσλία κε 

ηνλ θαηαλαισηή είηε κέζσ ηειεθψλνπ, email ή SMS, 

ζηε δνπιεηά ηνπ ή θαη’νίθνλ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ έρεη πξνεγνπκέλσλ ζπλαηλέζεη ζε 

απηή (κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο ζηελ πεξίπησζε ησλ 

ηειεθσληθψλ πσιήζεσλ). ηηο ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο 

πνπ επηηξέπεηαη, είλαη δπλαηφλ λα πξνζηεζεί ζε εηδηθή 

ιίζηα γηα λα απνθχγεη απηέο ηηο κε αηηεζείζεο θιήζεηο 

φπσο ζηελ Ηηαιία θαη ην Βέιγην. 

27) Απαίηεζε απφ ηνλ θαηαλαισηή πνπ 

επηζπκεί λα πξνβάιεη απαίηεζε δπλάκεη 

αζθαιηζηήξηνπ ζπκβνιαίνπ λα πξνζθνκίζεη 

έγγξαθα πνπ δελ ζα κπνξνχζαλ εχινγα λα 

ζεσξεζνχλ ζπλαθή γηα ηελ απφδεημε ηεο 

αμίσζεο ή ζπζηεκαηηθή απνθπγή απάληεζεο 

ζηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία, έηζη ψζηε λα 

απνζαξξπλζεί ν θαηαλαισηήο απφ ηελ 

άζθεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ. 

Παράδειγμα: αζθαιηζηήο δεηά απφ ηνλ θαηαλαισηή, ν 

νπνίνο ζέιεη λα απνδεκησζεί γηα ηελ θινπή ή απψιεηα 

πξνζσπηθψλ αληηθεηκέλσλ απφ ηελ απνζθεπή ηνπ, λα 

ηνπ παξνπζηάζεη απνδείμεηο φισλ ησλ αληηθεηκέλσλ γηα 

ηα νπνία δεηά λα απνδεκησζεί. Οη απνδείμεηο απηέο δελ 

κπνξεί εχινγα λα ζεσξεζεί ζρεηηθέο. Απηή ε δηάηαμε 

                                                      
7
 Οδεγία 2002/22/ΔΚ γηα ηελ ηδησηηθφηεηα θαη ηηο ειεθηξνληθέο 

επηθνηλσλίεο.  

δηαζθαιίδεη φηη ν θαηαλαισηήο κπνξεί εχθνια θαη 

απνηειεζκαηηθά λα πεηχρεη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 

αζθαιίζηξνπ ηνπ.  

28) Έληαμε ζε δηαθήκηζε άκεζεο πηεζηηθήο 

πξφζθιεζεο πξνο ηα παηδηά λα αγνξάζνπλ ή 

λα πείζνπλ ηνπο γνλείο ηνπο ή άιια ελήιηθα 

άηνκα λα ηνπο αγνξάζνπλ δηαθεκηδφκελα 

πξντφληα. 

Παράδειγμα: «Απηφ ην βίληεν βξίζθεηαη ηψξα ζηελ 

αγνξά – γίλε ν πξψηνο απφ ηνπο θίινπο ζνπ πνπ ζα ην 

απνθηήζεη, θαη δήηα ακέζσο απφ ηελ κακά ζνπ λα ζνπ 

ην αγνξάζεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ! Έ παηδηά! 

Εεηήζηε απφ ηνπο γνλείο ζαο λα ζαο αγνξάζνπλ ην 

DVDV “ Batman Trilogy”!  Γηάβαζε ηηο πεξηπέηεηεο ηνπ 

Υλνπδσηνχ Λαγνχ ζε απηφ ην λέν θφκηθ – δήηα απφ ηε 

κακά ζνπ λα ζην αγνξάζεη.» 

Απηφ ν θαλφλαο ζηνρεχεη ζην λα πξνζηαηεχζεη παηδηά 

(θαη ηνπο γνλείο ηνπο) απφ ην λα ζηνρνπνηνχληαη απφ 

ηηο άκεζεο δηαθεκίζεηο. Έλα απαξαίηεην ζηνηρείν γηα λα 

θξηζεί αζέκηηε απηή ε πξαθηηθή είλαη απηφ ηεο «άκεζεο 

πξνηξνπήο», ην νπνίν ζεκαίλεη φηη πξέπεη ε δηαθήκηζε 

λα ζηνρεχεη ζην λα πηέζεη ηα παηδηά ή ηνπο γνλείο ηνπο.  

29) Απαίηεζε άκεζεο ή κεηαγελέζηεξεο 

πιεξσκήο ή επηζηξνθήο ή θχιαμεο γηα 

πξντφληα πνπ έρεη πξνκεζεχζεη ν 

εκπνξεπφκελνο αιιά δελ έρνπλ παξαγγειζεί 

απφ ηνλ θαηαλαισηή (παξνρή κε 

παξαγγειζέλησλ).  

Παράδειγμα: έκπνξνο παξέρεη ζηνλ θαηαλαισηή 

πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ δελ έρνπλ φκσο 

παξαγγειζεί (π.ρ. ν έκπνξνο ζηέιλεη έλα βηβιίν ζηνλ 

θαηαλαισηή, ρσξίο λα ην έρεη δεηήζεη ν θαηαλαισηήο 

θαη κεηά αλαδεηά ηελ πιεξσκή ηνπ).  

Να ζεκεησζεί φηη ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ησλ Καηαλαισηψλ, νη θαηαλαισηέο δελ 

ππνρξενχληαη λα πιεξψζνπλ κε αηηεζέληα πξντφληα 

θαη ππεξεζίεο. Οη θαηαλαισηέο επίζεο δελ 

ππνρξενχληαη λα ακθηζβεηήζνπλ ή λα επηζηξέςνπλ κε 

αηηεζέλ πξντφλ.  
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 30)  Ρεηή ελεκέξσζε ηνπ θαηαλαισηή φηη αλ 

δελ αγνξάζεη ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία 

ηίζεηαη ζε θίλδπλν ην επάγγεικα ή ε δσή ηνπ 

εκπνξεπφκελνπ. 

Παράδειγμα: έκπνξνο πνπ ζηελ πεξίπησζε θαη’νίθνλ 

πψιεζε ειεθηξηθήο ζθνχπαο ζα ηζρπξηζζεί φηη ζα 

ράζεη ηε δνπιεηά ηνπ αλ δελ αγνξάζεη ν θαηαλαισηήο 

ηελ ζθνχπα. Ζ δηάηαμε απηή ηπγράλεη εθαξκνγήο 

αλεμάξηεηα αλ απηφ είλαη αιεζέο ή φρη.  

31)  Δεκηνπξγία ηεο ςεπδνχο εληχπσζεο φηη ν 

θαηαλαισηήο έρεη ήδε θεξδίζεη, πξφθεηηαη λα 

θεξδίζεη, ή αλ πξνβεί ζε ζπγθεθξηκέλε 

ελέξγεηα, ζα θεξδίζεη έπαζιν ή ζα απνθνκίζεη 

άιιν αληίζηνηρν φθεινο, ελψ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ή δελ πθίζηαηαη έπαζιν ή 

άιιν αληίζηνηρν φθεινο ή ε δπλαηφηεηα 

δηεθδίθεζεο ηνπ επάζινπ ή άιινπ νθέινπο 

πξνυπνζέηεη ηελ θαηαβνιή ρξεκάησλ απφ ηνλ 

θαηαλαισηή ή ζπλεπάγεηαη δαπάλε. 

Παράδειγμα:  έκπνξνο ελεκεξψζεη ηνλ θαηαλαισηή 

φηη έρεη θεξδίζεη έλα ακάμη ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

δελ πθίζηαηαη ηέηνην έπαζιν, ή φηαλ γηα λα απνθηήζεη 

ην έπαζιν ζα πξέπεη λα αγνξάζεη άιιν πξντφλ ή λα 

θάλεη κηα πιεξσκή φπσο π.ρ. θαιψληαο ζε κηα 

ηειεθσληθή γξακκή κε πξφζζεην ρξένο.  

Ση ζεσξείηαη παξαπιαλεηηθή 

πξάμε; 

Ζ απαγφξεπζε ησλ παξαπιαλεηηθψλ ελεξγεηψλ 

δηαζθαιίδεη φηη θάζε εκπνξηθή πξαθηηθή πεξηέρεη κφλν 

πιεξνθνξίεο πνπ είλαη αιεζείο θαη αθξηβείο θαη φηη νη 

πιεξνθνξίεο δελ παξέρνληαη ζε παξαπιαλεηηθφ, γηα 

ηνλ θαηαλαισηή, πιαίζην. Σν θαηά πφζν κηα εκπνξηθή 

πξαθηηθή είλαη ππφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο ζεκηηή 

αμηνινγείηαη αλαιχνληαο ην θαηά πφζν ζα ήηαλ 

παξαπιαλεηηθή γηα ηνλ κέζν θαηαλαισηή.  

Γηα παξάδεηγκα, νη αθφινπζεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα 

ζεσξεζνχλ σο παξαπιαλεηηθή ελέξγεηα πνπ βαζίδεηαη 

ζε ςεπδείο πιεξνθνξίεο:  

1. Σξφθηκα πνπ δηαθεκίδνληαη φηη δελ έρνπλ 

ζπληεξεηηθά, ελψ έρνπλ ∙  

2. Γσκάηην μελνδνρείνπ πνπ δηαθεκίδεηαη φηη έρεη ζέα 

ζηε ζάιαζζα, ελψ δελ έρεη ∙ 

3. Απηνθίλεην πνπ δηαθεκίδεηαη φηη παξάγεη ιηγφηεξν 

CO2, ζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ∙ 

4. Παξαθίλεζε ηνπ θαηαλαισηή λα αγνξάζεη κηα 

εκπνξηθή εγγχεζε γηα έλα ςπγείν, ιέγνληαο φηη 

ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε ν θαηαλαισηήο δελ ζα 

είρε θαλέλα δηαζέζηκν κέηξν επαλφξζσζεο ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ ιεηηνπξγεί ην ςπγείν, ελψ εθ 

ηνπ λφκνπ ν πσιεηήο είλαη ππεχζπλνο γηα ην 

πξντφλ βάζεη ησλ θαλφλσλ ηεο ΔΔ γηα ηελ λφκηκε 

εγγχεζε
8
.  

ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο ε παξαπιαλεηηθή ελέξγεηα 

βαζίδεηαη ζε αιεζείο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο φκσο 

παξέρνληαη κε παξαπιαλεηηθφ ηξφπν:  

1. Ζ παξνρή κηαο κηθξήο πνζφηεηαο ζνθνιάηαο ζε 

ζεκαληηθά κεγαιχηεξν παθεηάξηζκα πνπ δίλεη ηελ 

εληχπσζε φηη πεξηέρεη πεξηζζφηεξε ζνθνιάηα απφ 

απηήλ πνπ έρεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.  

2. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ζηεγλνχ θαζαξίζκαηνο 

φπνπ δίλεηαη ε εληχπσζε ζηνλ θαηαλαισηή φηη ην 

επαγγεικαηηθφ ζηδέξσκα ησλ ξνχρσλ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή, φηαλ απηφ δελ 

ηζρχεη. 

 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ θαηά πφζν κηα πξαθηηθή είλαη 

παξαπιαλεηηθή πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα αθφινπζα ζηνηρεία ηεο 

εκπνξηθήο πξαθηηθήο:  

1. ε χπαξμε ή ε θχζε ηνπ πξντφληνο · (π.ρ. 

ρξεζηκνπνηεκέλν πξντφλ πσιείηαη σο θαηλνχξην) · 

2. ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο ·  φπσο ε 

γεσγξαθηθή ή εκπνξηθή πξνέιεπζε ή ηα 

αλακελφκελα απφ ηε ρξήζε ηνπ πξντφληνο 

απνηειέζκαηα · (π.ρ. ζχζηαζε: ρσξίο δάραξε, 

ζπληεξεηηθά, δηαηξνθηθνί ηζρπξηζκνί ·χπαξμε 

κεραληζκνχ δηαρείξηζεο παξαπφλσλ · κέζνδνη 

παξαγσγήο: ρσξίο νξκφλεο, βηνινγηθφ πξντφλ· 

                                                      
8
  Γεο Δλφηεηα 3 γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ θαηαλαισηή θαη ηηο εγγπήζεηο 
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πνζφηεηα ηνπ δηαθεκηδφκελνπ πξντφληνο: 

κπνπθάιη 1 l  ελψ ην κπνπθάιη πεξηέρεη κφλν 90 cl · 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: θαηαλάισζε θαπζίκσλ, 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο) · 

3. έθηαζε ησλ δεζκεχζεσλ ηνπ εκπνξεπνκέλνπ, ηα 

θίλεηξα γηα ηελ εκπνξηθή πξαθηηθή θαη ε θχζε ηεο 

δηαδηθαζίαο πσιήζεσλ, θάζε δήισζε ή ζχκβνιν 

πνπ αθνξά άκεζε ή έκκεζε ρνξεγία ή έγθξηζε ηνπ 

εκπνξεπνκέλνπ ή ηνπ πξντφληνο (π.ρ. κε ηελ 

αγνξά ηνπ πξντφληνο εληζρχεηαη νηθνλνκηθά κηα 

αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε, ελψ απηφ δελ ηζρχεη) · 

4. ε ηηκή ή ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο ή ε χπαξμε 

εηδηθήο πιενλεθηηθήο ηηκήο (π.ρ. παξνπζίαζε 

ςεπδνχο ηηκήο, γηα παξάδεηγκα έλα εηζηηήξην 

ηξέλνπ 59€ ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε ηηκή ηνπ 

είλαη 109€) · 

5. ε αλάγθε ππεξεζίαο, αληαιιαθηηθνχ, 

αληηθαηάζηαζεο ή επηζθεπήο (π.ρ. ν ςεπδήο 

ηζρπξηζκφο φηη αληαιιαθηηθά γηα ην πσιεζέλ 

κνληέιν απηνθηλήηνπ ζα είλαη δηαζέζηκα γηα ηα 

επφκελα δέθα ρξφληα) · 

6. ε θχζε, ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα θαη ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ εκπνξεπνκέλνπ ή ηνπ πξάθηνξά 

ηνπ, φπσο είλαη ε ηαπηφηεηα θαη ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ηνπ, ηα πξνζφληα ηνπ, ε ηδηφηεηα, ε 

έγθξηζε, ε εηαηξηθή ζρέζε ή ε ζχλδεζε θαη ε 

θπξηφηεηα δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο, εκπνξηθήο ή 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ή ηα βξαβεία θαη νη 

δηαθξίζεηο ηνπ· (π.ρ. ν ςεπδήο ηζρπξηζκφο φηη ν 

έκπνξνο έρεη βξαβεπζεί κε ην βξαβείν ηνπ 

θαιχηεξνπ κφδηζηξνπ) · 

7. ηα δηθαηψκαηα ηνπ θαηαλαισηή, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο 

αληηθαηάζηαζεο ή επηζηξνθήο ή ησλ θηλδχλσλ πνπ 

κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ν θαηαλαισηήο (π.ρ. θάζε 

δηθαίσκα θαηαλαισηή πνπ δηαζθαιίδεηαη απφ 

δηάθνξα λνκνζεηήκαηα φπσο ε λφκηκε εγγχεζε)
9
. 

 

                                                      
9
 Γεο ελφηεηα 2 γηα ην δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο 

Ση ζεσξείηαη παξαπιαλεηηθή 

παξάιεηςε; 

Οη παξαπιαλεηηθέο παξαιήςεηο ζπληζηνχλ κνξθέο 

αζέκηηεο εκπνξηθήο πξαθηηθήο φπνπ ν έκπνξνο δελ 

παξέρεη «νπζηαζηηθέο» πιεξνθνξίεο ζηνλ θαηαλαισηή, 

π.ρ. πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ν κέζνο θαηαλαισηήο 

γηα λα ιάβεη κηα ηεθκεξησκέλε νηθνλνκηθή απφθαζε. 

Όιεο νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πξέπεη λα 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ θαηαλαισηή κέζσ ηεο 

δηαθήκηζεο ηνπ πξντφληνο θαη πξηλ ηελ πψιεζή ηνπ.. 

Παξάδεηγκα παξαπιαλεηηθήο παξάιεηςεο: Πέηαμε 

ζην Παξίζη κε 99€., ελψ ε δηαθήκηζε δελ αλαθέξεη ηηο 

επηπξφζζεηεο ρξεψζεηο, φπσο ηα αθξηβά ηέιε 

αεξνδξνκίνπ, θαη ζπλεπψο ε ηειηθή ηηκή θαηαιήγεη λα 

μεπεξλά ηα 150€. Παξνκνίσο, παξαπιαλεηηθή 

παξάιεηςε απνηειεί ε δηαθήκηζε ζχλδεζεο πςειήο 

ηαρχηεηαο ζην Γηαδίθηπν ζηελ ηηκή ησλ 29€ ηνλ κήλα, 

ελψ παξαιείπεη ηελ πιεξνθνξία φηη, γηα λα 

επσθειεζείο απηήο ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα 

ππνγξάςεη ηξηεηέο ζπκβφιαην.  

Μηα εκπνξηθή πξαθηηθή ζα ζεσξεζεί παξαπιαλεηηθή 

παξάιεηςε θαη φηαλ ν έκπνξνο παξάζρεη φιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο ζηνλ θαηαλαισηή, αιιά ην θάλεη κε έλαλ 

αζαθή, κε θαηαλνεηφ, δηθνξνχκελν θαη άθαηξν ηξφπν. 

πλεπψο, ε κε νξζή παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

απφ ηηο νπνίεο δελ κπνξεί λα επσθειεζεί ν 

θαηαλαισηήο, φπσο ε ρξήζε κε επαλάγλσζησλ 

γξακκαηνζεηξψλ, ηζνδπλακεί κε ηελ πεξίπησζε φπνπ 

δελ παξέρεηαη θαλ ε πιεξνθνξία 
10

.  

Να ζεκεησζεί φηη νη απαηηήζεηο πιεξνθφξεζεο είλαη 

αθφκε πην απζηεξέο αλ ε εκπνξηθή επηθνηλσλία ηνπ 

εκπφξνπ απνηειεί ηελ νλνκαδφκελε «πξφζθιεζε ζε 

αγνξά», κηα ζηελφηεξε έλλνηα ηεο δηαθήκηζεο. Με ηελ 

«πξφζθιεζε ζε αγνξά», ν έκπνξνο παξέρεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

                                                      
10

 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο σο πξνο ην πψο λα παξέρεηο 
πιεξνθνξίεο κε μεθάζαξν ηξφπν, ζπκβνπιέςνπ ηελ Δλφηεηα ηνπ 
Δγρεηξηδίνπ γηα ηηο απαηηήζεηο πξνζπκβαηηθέο ελεκέξσζεο θαη ην 
ηκήκα ηνπ, πνπ αθνξά ηνλ ηξφπν παξνρήο ησλ πιεξνθνξηψλ ζηνλ 
θαηαλαισηή. 
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δηαθεκηδφκελνπ πξντφληνο θαη ηελ ηηκή ηνπ κε ηξφπν 

πνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ θαηαλαισηή λα ιάβεη 

κηα απφθαζε αγνξάο. 

Όηαλ πξαγκαηνπνηείο κηα εκπνξηθή επηθνηλσλία πνπ 

ηζνδπλακεί κε «πξφζθιεζε ζε αγνξά», πξέπεη 

ππνρξεσηηθά λα γλσζηνπνηήζεηο, εθηφο αλ είλαη ήδε 

πξνθαλή απφ ηα ζπκθξαδφκελα ηα αθφινπζα:  

1. ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο ή ηεο 

ππεξεζίαο ·  

2. ηε γεσγξαθηθή δηεχζπλζε θαη ηελ ηαπηφηεηα ζνπ ή 

ηε γεσγξαθηθή δηεχζπλζε θαη ηαπηφηεηα ηνπ 

εκπνξεπνκέλνπ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ 

ελεξγείο · 

3. ηελ ηειηθή ηηκή (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

θφξσλ, θαη φισλ ησλ πξφζζεησλ επηβαξχλζεσλ 

απνζηνιήο, παξάδνζεο ή ηαρπδξνκείνπ) · φπνπ 

(ιφγσ ηεο θχζεσο ηνπ πξντφληνο), ε ηηκή δελ 

κπνξεί επιφγσο λα θαζνξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ, 

ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ππνινγίδεηαη ε ηηκή · φηαλ 

απηέο νη επηβαξχλζεηο επιφγσο δελ κπνξνχλ λα 

ππνινγηζηνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ πξέπεη λα 

δηεπθξηλήζεηο φηη απηέο νη ρξεψζεηο κπνξεί ή ζα 

πξέπεη λα πιεξσζνχλ · 

4. νη ξπζκίζεηο γηα ηελ πιεξσκή, παξάδνζε, 

εθηέιεζε θαη αληηκεηψπηζε παξαπφλσλ · θαη   

5. ην δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο, εθφζνλ πθίζηαηαη 
11

. 

Ση ζεσξείηαη επηζεηηθή 

πξαθηηθή;  

Οη επηζεηηθέο πξαθηηθέο είλαη κνξθέο αζέκηηεο 

εκπνξηθήο πξαθηηθήο φπνπ ν έκπνξνο παξεκπνδίδεη 

ηελ ειεπζεξία επηινγήο ή  ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

θαηαλαισηή κε αζέκηην ηξφπν.  

ηελ πξάμε, νη επηζεηηθέο πξαθηηθέο είλαη ζπλέπεηα κηα 

απφ ηηο αθφινπζεο ζπκπεξηθνξέο ηνπ εκπφξνπ: 

παξελφριεζε (π.ρ. ελνριεηηθέο, ζπλερείο ηειεθσληθέο 

θιήζεηο), εμαλαγθαζκφο (απεηιή ηνπ θαηαλαισηή λα 

                                                      
11

 Γεο ελφηεηα 2 γηα ην δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο ηνπ θαηαλαισηή 

αγνξάζεη έλα πξντφλ), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ρξήζεο ζσκαηηθήο βίαο, ή αζέκηηε επηξξνή (π.ρ. 

θαηάρξεζε ζέζεο εμνπζίαο φπνπ ν θαηαλαισηήο δελ 

είλαη ειεχζεξνο λα απνθαζίζεη). 

Πηζαλά παξαδείγκαηα απνηεινχλ:  

1. Αλ ν έκπνξνο θαζηζηά πξαθηηθά πνιχ δχζθνιν 

ζηνλ θαηαλαισηή λα θαηαγγείιεη κηα καθξνρξφληα 

ζχκβαζε  ππεξεζηψλ ή ηελ αιιαγή παξφρνπ, 

παγηδεχνληάο ηνλ ζε απηφκαηεο αλαλεψζεηο 

ζπκβάζεσλ.  

2. Αλ έκπνξνο δεηήζεη κηα ζεκαληηθά πςειφηεξε ηηκή 

ζε ζρέζε κε ηε ζπλήζε γηα κηα λέα θιεηδαξηά πνπ 

ρξεηάδεηαη επεηγφλησο έλαο θαηαλαισηήο. 

Δηάθξηζε ηνπ κέζνπ θαη ηνπ 

επάισηνπ θαηαλαισηή  

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ θαηά πφζν κηα εκπνξηθή πξαθηηθή 

ζπληζηά αζέκηηε πξαθηηθή βάζεη ησλ γεληθψλ δηαηάμεσλ 

γηα ηηο αζέκηηεο εκπνξηθέο πξαθηηθέο ή ηνπο θαλφλεο 

γηα ηηο παξαπιαλεηηθέο πξαθηηθέο βαζίδεηαη ζηε 

ζχγθξηζε κε ην θξηηήξην ηεο αλακελφκελεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ κέζνπ θαηαλαισηή. Αληίζηνηρα, 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ν έκπνξνο ζηνρεχεη επάισηνπο 

θαηαλαισηέο, ζρεηηθφ γίλεηαη ην θξηηήξην ηεο 

αλακελφκελεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ επάισηνπ 

θαηαλαισηή. 

 

Ζ λνκνζεζία ηεο ΔΔ ζεσξεί φηη ππάξρνπλ δχν 

δηαθνξεηηθνί ηχπνη θαηαλαισηψλ: ν κέζνο 

θαηαλαισηήο θαη ν επάισηνο θαηαλαισηήο. Αλάινγα κε 

ηνλ θαηαλαισηή πνπ έρεηο απέλαληί ζνπ, πξέπεη λα 

πξνζαξκφζεηο ηνλ ηξφπν πνπ ηνλ ρεηξίδεζαη. 

 

Ζ λνκνζεζία ηεο ΔΔ νξίδεη σο επάισην θαηαλαισηή ηνλ 

θαηαλαισηή  ν νπνίνο είλαη επάισηνο ιφγσ 

πλεπκαηηθήο, ζσκαηηθήο ή ςπρνινγηθήο αλαπεξίαο, 

ιφγσ ειηθίαο ή εππηζηίαο, φπσο ηα παηδηά, νη 

ειηθησκέλνη ή άηνκα κε αλαπεξίεο. 
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Οη επάισηνη θαηαλαισηέο έρνπλ εηδηθέο αλάγθεο φζνλ 

αθνξά ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ αζέκηηεο εκπνξηθέο 

πξαθηηθέο. Δίλαη ζπλεπψο ζεκαληηθφ λα δψζεηο 

πεξηζζφηεξε πξνζνρή ζηελ εκπνξηθή πξαθηηθή πνπ 

ρξεζηκνπνηείο φηαλ απεπζχλεζαη ζε επάισηνπο 

θαηαλαισηέο. 

 

Γηα λα απνθχγεηο κηα παξαπιαλεηηθή παξάιεηςε, 

κπνξείο λα πξνζαξκφζεηο ηηο κεζφδνπο κε ηηο νπνίεο 

παξέρεηο πιεξνθνξίεο ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ 

επάισησλ θαηαλαισηψλ. Γηα παξάδεηγκα, αλ πνπιάο 

πξντφληα ζε ειηθησκέλα άηνκα, κπνξείο λα κεγαιψζεηο 

ην κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ηνπο παξέρεηο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη 

πξέπεη λα είλαη ζαθείο, θαηαλνεηέο θαη πξνζβάζηκεο.  

Παξνκνίσο, ζηελ πεξίπησζε ησλ αηφκσλ κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο, νη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα 

παξέρνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηα θαηάιιεια κέζα θαη 

ζχκβνια. Τπάξρνπλ εηδηθνί πνπ κπνξνχλ λα ζε 

βνεζήζνπλ λα βξεηο ηα θαηάιιεια κέζα θαη ζχκβνια. 

Μπνξείο λα βξεηο ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπο 

ειεθηξνληθά.     

Ση ζπκβαίλεη αλ δελ 

ζπκκνξθσζείο κε ηηο 

ππνρξεψζεηο πεξί αζέκηησλ 

εκπνξηθψλ πξαθηηθψλ;  

Σν δίθαην ηεο ΔΔ απαηηεί νη θπξψζεηο γηα ηελ 

παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ γηα ηηο αζέκηηεο εκπνξηθέο 

πξαθηηθέο λα είλαη αλάινγεο, απνηειεζκαηηθέο θαη 

απνηξεπηηθέο. Οη θπξψζεηο θαζαπηέο δηαθέξνπλ κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ κειψλ.  

Οη θπξψζεηο ζπλήζσο αθνξνχλ ηελ αθχξσζε 

ζχκβαζεο ηεο νπνίαο ε θαηάξηηζε νθείιεηαη ζε αζέκηηε 

εκπνξηθή πξαθηηθή. Παξνκνίσο, νη θπξψζεηο γηα ηηο 

αζέκηηεο εκπνξηθέο πξαθηηθέο κπνξεί λα είλαη πνηληθέο 

θπξψζεηο, π.ρ. ην πξφζσπν επζχλεο ζε κηα εηαηξία 

πνπ αζθεί αζέκηηε εκπνξηθή πξαθηηθή κπνξεί λα έρεη 

πνηληθή επζχλε θαη λα θηλδπλεχεη κε θπιάθηζε. Ωζηφζν, 

νη πην ζπλήζεηο θπξψζεηο είλαη νηθνλνκηθήο θχζεσο. 

Κάπνηα παξαδείγκαηα είλαη: 

 ηελ Ηηαιία, ην άξζξν 27 ηνπ θψδηθα ηνπ δηθαίνπ ηνπ 

θαηαλαισηή νξίδεη ειάρηζην πξφζηηκν χςνπο €5,000 

θαη κέγηζηε ρξεκαηηθή πνηλή χςνπο €5,000,000. 

Απηά ηα πνζά αθνξνχλ παξαβηάζεηο είηε ηεο 

Οδεγίαο γηα ηηο Αζέκηηεο Δκπνξηθέο Πξαθηηθέο, είηε 

ηεο Οδεγίαο γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Καηαλαισηψλ ή 

θαη ησλ δχν. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο κπνξεί λα 

ππνρξεσζεί ν έκπνξνο λα αλαζηείιεη ηελ εκπνξηθή 

ηνπ δξαζηεξηφηεηα ε νπνία δελ κπνξεί λα μεπεξλά 

ηηο ηξηάληα εκέξεο.  

 ην Βέιγην ε κέγηζηε ρξεκαηηθή πνηλή είλαη χςνπο € 

600,000.  

 ηε Γεξκαλία κπνξεί λα επηβιεζεί πνηλή χςνπο 

€300,000 ζηελ πεξίπησζε θιήζεο ρσξίο 

πξνεγνχκελε επαθή (cold calling). 

 

Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηνπο θαλφλεο πνπ 

αθνξνχλ ηηο αζέκηηεο εκπνξηθέο πξαθηηθέο κεηαμχ 

επηρεηξήζεσλ θαη θαηαλαισηψλ θαη πσο απηνί 

εξκελεχνληαη απφ ην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ηα εζληθά δηθαζηήξηα θαη ηηο εζληθέο αξρέο 

πξέπεη λα ζπκβνπιεπζείο ην έγγξαθν θαζνδήγεζεο 

πνπ εμέδσζε ε Επξσπατθή Επηηξνπή
12

:  

Σν έγγξαθν πεξηέρεη θεθάιαην πνπ εμεγεί 

ζπγθεθξηκέλα πσο εθαξκφδνληαη νη θαλφλεο ζηα λέα 

αλαδπφκελα επηρεηξεκαηηθά κνληέια ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ηνκέαο φπσο νη πιαηθφξκεο, νη ζπλεξγαηηθέο 

νηθνλνκίεο, ηα ζπγθξηηηθά εξγαιεία, νη αμηνινγήζεηο 

ρξεζηψλ θιπ. 

 

                                                      
12

 Γεο  http://ec.europa.eu/justice/consumer-
marketing/files/ucp_guidance_en.pdf  

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucp_guidance_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucp_guidance_en.pdf
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Σκήκα 2 – 
Καηαρξεζηηθέο 
ξήηξεο ζπκβάζεσλ 
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Ση ζεσξείηαη θαηαλαισηηθή 

ζχκβαζε θαη ξήηξα ζχκβαζεο; 

Καηαλαισηηθή ζχκβαζε είλαη θάζε ζχκβαζε πνπ 

θαηαξηίδεη έκπνξνο κε θαηαλαισηή, αλεμάξηεηα αλ 

αληηθείκελφ ηεο είλαη ε πξνκήζεηα αγαζψλ, ππεξεζηψλ 

θαη/ή ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ. 

Γηα παξάδεηγκα, ζχκβαζε πνπ θαηαξηίδεηαη 

ειεθηξνληθά κε ηνλ θαηαλαισηή γηα ηελ πψιεζε 

βηβιίσλ.
13

   

Οη πεξηζζφηεξεο ζπκβάζεηο έρνπλ σο αλαπφζπαζην 

ηκήκα ηνπο ηππνπνηεκέλνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο 

(T&Cs), πνπ νξίδνπλ ηνπο ηππνπνηεκέλνπο (κε 

δηαπξαγκαηεχζηκνπο) θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο κε ηνπο 

νπνίνπο πξέπεη λα ζπκθσλήζεη ν θαηαλαισηήο. πρλά 

ζπλίζηαληαη ζε πεξίπινθα θαη καθξνζθειή λνκηθά 

θείκελα. Έξεπλεο δείρλνπλ φηη νη πεξηζζφηεξνη 

θαηαλαισηέο δελ ηνπο δηαβάδνπλ, εηδηθά φηαλ 

πξνβιέπνληαη ειεθηξνληθά. Αθφκε θαη φηαλ απαηηείηαη 

ε ηππηθή απνδνρή ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ζηηο 

ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο, θάλνληαο θιηθ ζην θνπηάθη, 

αξθεηνί θαηαλαισηέο δελ δίλνπλ ζεκαζία ζην 

πεξηερφκελφ ηνπο. 

Όηαλ θάλεηο ρξήζεο ηππνπνηεκέλσλ φξσλ θαη 

πξνυπνζέζεσλ ζηηο ζπκβάζεηο ζνπ κε θαηαλαισηέο, 

πξέπεη θαη’αξράο, λα εμαηνκηθεχζεηο κε ζαθήλεηα ην 

ζηφρν ηνπο. Ίζσο δελ απαηηνχληαη θαζφινπ επεηδή ε 

πξνθαζνξηζκέλε λνκηθή θαηάζηαζε βάζεη ησλ εζληθψλ 

θαλφλσλ ή θαλφλσλ ηεο ΔΔ ζπληζηά έλα επαξθέο θαη 

απνηειεζκαηηθφ πιαίζην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.  

Αλ σζηφζν ζεσξείο φηη είλαη απαξαίηεηνη, θαιφ είλαη 

πξψηα λα ηνπο αληηκεησπίζεηο σο κέζν ελίζρπζεο ηεο 

εκπηζηνζχλεο ηνπ θαηαλαισηή παξά ζαλ κέζν 

εμαίξεζεο ηεο επζχλεο ζνπ απφ θάζε δπλαηή επζχλε. 

ε πεξίπησζε δηαθσλίαο νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο 

ππφθεηληαη ζε αμηνιφγεζε ηεο πηζαλήο 

θαηαρξεζηηθφηεηαο ηνπο απφ ηνλ δηθαζηή
14

 ζχκθσλα 

κε ηνπο θαλφλεο πνπ επεμεγνχληαη ζηα θεθάιαηα πνπ 

αθνινπζνχλ.  

                                                      
13

  Γεο ηελ Δλφηεηα γηα ηηο απαηηήζεηο πξνζπκβαηηθήο ελεκέξσζεο 
14

 ηελ Κχπξν  ε θαηαρξεζηηθφηεηα εμεηάδεηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηεο 
Τπεξεζίαο Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή. 

Πνηνη είλαη νη θαλφλεο γηα ηηο 

θαηαρξεζηηθέο ξήηξεο 

ζπκβάζεσλ θαη πφηε 

εθαξκφδνληαη;  

Ζ Οδεγία 93/13/ΔΟΚ ηεο ΔΔ γηα ηηο θαηαρξεζηηθέο 

ξήηξεο ζπκβάζεσλ απαηηεί φηη νη φξνη ησλ ζπκβάζεσλ 

πνπ ζπλάπηνληαη κε θαηαλαισηέο πξέπεη λα πιεξνχλ 

θάπνηα θξηηήξηα, ψζηε λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ 

αξρή ηεο θαιήο πίζηεο θαη ψζηε λα κελ πξνθαινχλ 

ζεκαληηθή αληζνξξνπία κεηαμχ ησλ δηθαησκάησλ θαη 

ππνρξεψζεσλ ησλ κεξψλ ηεο ζχκβαζεο εηο βάξνο ηνπ 

θαηαλαισηή. 

Ζ Οδεγία εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο ζπκβάζεηο πνπ 

ζπλάπηνληαη κε θαηαλαισηέο αιιά δελ εθαξκφδεηαη ζε 

φιεο ηηο ξήηξεο ζπκβάζεσλ. Οη ξήηξεο ζπκβάζεσλ 

πνπ απερνχλ λνκνζεηηθέο ή θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο 

αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ θαζψο θαη δηαηάμεηο ή αξρέο 

δηεζλψλ ζπκβάζεσλ ζηηο νπνίεο έρνπλ πξνζρσξήζεη 

ηα θξάηε κέιε ή ε Κνηλφηεηα, ηδίσο ζηνλ ηνκέα ησλ 

κεηαθνξψλ, δελ ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξνχζαο νδεγίαο.  

Απηνί νη θαλφλεο ηεο ΔΔ θαιχπηνπλ ηνπο 

ηππνπνηεκέλνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο 

ζπκβάζεσλ, π.ρ. φξνη ζχκβαζεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί 

εθ ησλ πξνηέξσλ θαη ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ δελ 

έρεη επεξεάζεη/δηαπξαγκαηεπζεί αηνκηθά ν 

θαηαλαισηήο. Ωζηφζν, θαιφ είλαη λα ζεκεησζεί φηη 

θάπνηα θξάηε κέιε έρνπλ επεθηείλεη ηελ εθαξκνγή ησλ 

απαηηήζεσλ πεξί κε θαηαρξεζηηθφηεηαο θαη ζηνπο 

φξνπο ζπκβάζεσλ πνπ απνηέιεζαλ αληηθείµελν 

αηνµηθήο δηαπξαγµάηεπζεο. Απηά ηα θξάηε κέιε είλαη: 

ε Απζηξία, ην Βέιγην, ε Σζέρηθε Γεκνθξαηία, ε Γαλία, ε 

Φηλιαλδία, ε Γαιιία, ην Λνπμεκβνχξγν, ε Μάιηα, ην 

ΖΒ.  

Οη απαηηήζεηο ηεο ΔΔ πεξί θαηαρξεζηηθφηεηαο δελ 

εθαξκφδνληαη ζηνπο φξνπο ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ 

ην θχξην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο νχηε ην αλάινγν ή 

κε κεηαμχ ηεο ηηκήο θαη ηεο ακνηβήο, εθφζνλ νη ξήηξεο 
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απηέο είλαη δηαηππσκέλεο θαηά ηξφπν ζαθή θαη 

θαηαλνεηφ 

Πξέπεη λα γλσξίδεη φηη θάπνηα θξάηε κέιε έρνπλ 

επεθηείλεη ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ απαηηήζεσλ ηεο 

ΔΔ πεξί κε θαηαρξεζηηθφηεηαο θαη ζηηο ζπκβάζεηο 

κεηαμχ επηρεηξήζεσλ. Απηά ηα θξάηε κέιε είλαη: ε 

Απζηξία, ε Βνπιγαξία (βάζεη λνκνινγίαο), ε Κξναηία, ε 

Σζερηθή Γεκνθξαηία (κφλν αλ ε πξάμε ηνπ 

επηρεηξεκαηία δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηρείξεζεο), ε 

Γαλία, ε Δζζνλία, ε Γαιιία, ε Γεξκαλία, ε Διιάδα, ε 

Οπγγαξία, νη Κάησ Υψξεο, ε Πνισλία, ε Πνξηνγαιία, ε 

ινβελία, ε νπεδία 
15

.   

Είλαη νη θαλφλεο γηα ηηο 

θαηαρξεζηηθέο ξήηξεο 

ζπκβάζεσλ ίδηνη ζε φια ηα 

θξάηε κέιε;  

Οη θαλφλεο γηα ηηο θαηαρξεζηηθέο ξήηξεο ζπκβάζεσλ 

ζε επίπεδν ΔΔ ζέηνπλ έλα ειάρηζην κφλν επίπεδν 

πξνζηαζίαο. Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ ειεχζεξα λα 

πηνζεηήζνπλ πξφζζεηνπο θαλφλεο θαη λα παξάζρνπλ 

πςειφηεξν – αιιά πνηέ ρακειφηεξν – επίπεδν 

πξνζηαζίαο ζηνπο θαηαλαισηέο. πλεπψο, ελψ νη 

θαηεπζπληήξηεο αξρέο είλαη πάληα ίδηεο, κπνξεί λα 

πθίζηαληαη εηδηθφηεξνη θαλφλεο γηα ηηο θαηαρξεζηηθέο 

ξήηξεο ζπκβάζεσλ, αλάινγα κε ηε ρψξα πνπ 

πξνζθέξεηο ηα πξντφληα ζνπ. Απηφ αθνξά 

ζπγθεθξηκέλα εζληθή λνκνζεζία πνπ ζεζπίδεη ηηο 

νλνκαδφκελεο «καχξεο» ή «γθξη» ιίζηεο φξσλ 

ζπκβάζεσλ πνπ ζεσξνχληαη πάληνηε ή γεληθά 

θαηαρξεζηηθνί. Μπνξείο λα βξεηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ην πνηα θξάηε κέιε έρνπλ ζεζπίζεη ηέηνηνπο θαλφλεο 

ζηελ  ιςτοςελίδα τησ Ευρωπαϊκήσ Επιτροπήσ
16

.  Αλ ζεο 

λα δεηο πσο έρεη κεηαθέξεη θάζε θξάηνο ηεο ΔΔ ηελ 

Οδεγία γηα ηηο Καηαρξεζηηθέο Ρήηξεο πκβάζεσλ ζηελ 

εζληθή έλλνκε ηάμε ηνπ, κπνξείο επίζεο λα 

                                                      
15

 Γεο ζηηο ζειίδεο 372-374  ηελ Βαζηθή Αλαθνξά ηεο Έξεπλαο 
Καηαιειιφηεηαο 
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44840 
16

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

ρξεζηκνπνηήζεηο ηελ Βάςη Δεδομζνων Δικαίου του 

Καταναλωτή τησ Ευρωπαϊκήσ Επιτροπήσ
17

.  

Τπνρξέσζε ζεβαζκνχ ηνπ 

δηθαίνπ ηνπ θαηαλαισηή άιινπ 

θξάηνπο  

Όηαλ πνπιάο πξντφληα ή πξνζθέξεηο ππεξεζίεο ζε 

θαηαλαισηέο εθηφο ηεο ρψξαο ζνπ, πξέπεη λα 

ζεβαζηείο ην πξφηππν ηνπ δηθαίνπ ηνπ θαηαλαισηή ηνπ 

θξάηνπο κέινπο φπνπ θαηνηθεί ν θαηαλαισηήο. Πξέπεη 

ζπλεπψο, λα επηβεβαηψζεηο φηη νη θαηαλαισηηθέο ζνπ 

ζπκβάζεηο ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο θάζε 

θξάηνπο κέινπο εθφζνλ ιεηηνπξγείο ζε απηά ηα θξάηε. 

Αλ ζπκπεξηιακβάλεηο ζηνπο ηππνπνηεκέλνπο φξνπο 

ηεο ζχκβαζήο ζνπ φξν επηινγήο εθαξκνζηένπ δηθαίνπ, 

εμεηδηθεχνληαη φηη εθαξκνζηέν είλαη ην δίθαην ηεο ρψξαο 

ζνπ, πξέπεη λα ελεκεξψζεηο ηνπο θαηαλαισηέο απφ 

άιια θξάηε κέιε φηη ζα ζεβαζηείο ηα δηθαηψκαηά ηνπο 

πνπ δηαζθαιίδνληαη απφ θαλφλεο αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ 

ηνπ θξάηνπο δηακνλήο ηνπο
18

. 

ε ηη ζπλίζηαληαη ε αξρή ηεο 

θαιήο πίζηεο θαη ε έλλνηα ηεο 

ζεκαληηθήο ηζνξξνπίαο;  

Η αξρή ηεο θαιήο πίζηεο απαηηεί ε ξήηξα ηεο 

ζχκβαζεο λα έρεη δηαηππσζεί κε ηέηνην ηξφπν πνπ ζα 

ζπκθσλνχζε ν θαηαλαισηήο κε απηφλ αλ ηνλ είρε 

δηαπξαγκαηεπζεί αηνκηθά. Αληίζηνηρα, απηφ ζεκαίλεη 

φηη, ε αξρή ηεο θαιήο πίζηεο δελ ζνπ επηηξέπεη λα 

ζέζεηο ξήηξα ε νπνία ππνρξεψλεη ηνλ θαηαλαισηή λα 

δερηεί ηηο ππεξεζίεο γπκλαζηεξίνπ πνπ παξέρεηο γηα 

πεξίνδν δέθα εηψλ ρσξίο ηε δπλαηφηεηα 

πξνγελέζηεξεο θαηαγγειίαο ηεο. Παξνκνίσο, ε ξήηξα 

πνπ νξίδεη ηελ δηαηηεζία σο ηνλ κφλν ηξφπν επίιπζεο 

δηαθνξάο πνπ αθνξά ηε ζχκβαζε κε θαηαλαισηέο.  

Σν βαζηθά ζηνηρεία ηνπ θξηηεξίνπ θαηαρξεζηηθφηεηαο 

είλαη αλ ε θαηαρξεζηηθή ξήηξα ζπκβάζεσο πξνθαιεί 

ζημανηική ανιζορροπία κεηαμχ ησλ δηθαησκάησλ θαη 

ππνρξεψζεσλ ησλ κειψλ, ζε βάξνο ηνπ θαηαλαισηή. 

                                                      
17

 https://e-justice.europa.eu/content_consumer_law-505-en.do 
18

 Αλαθνξά ζηελ Δλφηεηα γηα ηηο πσιήζεηο ζε θαηαλαισηέο, ηκήκα 
ησλ δηαζπλνξηαθψλ πσιήζεσλ 

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/rights-contracts/directive/notifications/index_en.htm
https://e-justice.europa.eu/content_consumer_law-505-en.do
https://e-justice.europa.eu/content_consumer_law-505-en.do
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Ζ έλλνηα ηεο ζεκαληηθήο αληζνξξνπίαο αλαθέξεηαη 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ν έκπνξνο θάλεη θαηάρξεζε ηεο 

ζέζεο εμνπζίαο ηνπ έλαληη ηνπ θαηαλαισηή – ν 

έκπνξνο είλαη ζπλήζσο ζε πην δπλαηή ζέζε ζε ζρέζε 

κε ηνλ θαηαλαισηή θαη έρεη πεξηζζφηεξεο γλψζεηο ζε 

ζρέζε κε ηα επίκαρα πξντφληα θαη ππεξεζίεο. 

Γηα λα δηαπηζησζεί αλ φξνο πξνθαιεί «ζεκαληηθή  

αληζνξξνπία» εηο βάξνο ηνπ θαηαλαισηή, ζα πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππ’φςε νη ζπγθεθξηκέλνη εζληθνί θαλφλεο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηελ πεξίπησζε έιιεηςεο ζπκθσλίαο 

κεηαμχ ησλ κεξψλ σο πξνο απηφ ην δήηεκα. ηφρνο 

είλαη ν έιεγρνο ηνπ θαηά πφζν ε ζχκβαζε ζέηεη ηνλ 

θαηαλαισηή ζε κηα λνκηθή θαηάζηαζε ιηγφηεξν επλντθή 

ζε ζρέζε κε απηή πνπ παξέρεη ε εζληθή λνκνζεζία ζε 

ηζρχ. 

Παξάδεηγκα απνηειεί ε ξήηξα ζχκβαζεο πνπ 

εμνπζηνδνηεί ηνλ έκπνξν λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε 

ρσξίο ζπνπδαίν ιφγν ελψ δελ παξέρεηαη ε ίδηα 

δπλαηφηεηα ζηνλ θαηαλαισηή. Άιιν παξάδεηγκα είλαη ε 

ξήηξα ηεο ζχκβαζεο πνπ επηηξέπεη ζηνλ έκπνξν λα 

παξαθξαηεί ηα πνζά πνπ θαηαβιήζεθαλ απφ ηνλ 

θαηαλαισηή γηα αγαζά/ππεξεζίεο πνπ δελ ηνπ έρνπλ 

αθφκε παξαζρεζεί, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ίδηνο ν 

έκπνξνο θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε. 

Γηα λα θξηζεί ξήηξα ζχκβαζεο θαηαρξεζηηθή, δελ έρεη 

ζεκαζία ε πξφζεζε ηνπ εκπφξνπ: δελ έρεη ζεκαζία αλ 

ζθφπηκα έζεζε ηελ θαηαρξεζηηθή ξήηξα ζχκβαζεο ή αλ 

απηφ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο ακέιεηαο ή άγλνηαο ησλ 

θαλφλσλ πνπ εθαξκφδνληαη. 

Πσο ζα πξέπεη λα 

θαηαξηίδνληαη νη φξνη 

ζπκβάζεσλ; 

Οη φξνη πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ζπκβάζεηο πνπ 

ζπλάπηνληαη κε θαηαλαισηέο πξέπεη λα είλαη 

γξακκέλνη ζε απιή θαη θαηαλνεηή γιψζζα θαη φζνλ 

αθνξά ηελ κνξθή θαη ην πεξηερφκελν. 

Παξάδεηγκα ζπκβαηηθνχ φξνπ πνπ δελ έρεη γξαθεί ζε 

απιή θαη θαηαλνεηή γιψζζα ζα ήηαλ φξνη πνπ είλαη 

γξακκέλνη κε πνιχ κηθξή γξακκαηνζεηξά.  

Καηά πάγηα λνκνινγία ηνπ, ην Γηθαζηήξην ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο έρεη ππνζηεξίμεη φηη ε απαίηεζε 

νη ξήηξεο απηέο λα είλαη «δηαηππσκέλεο θαηά ηξφπν 

ζαθή θαη θαηαλνεηφ» δελ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ζην λα 

είλαη ηππηθά θαη γξακκαηηθά θαηαλνεηνί. Όλησο, ε 

απαίηεζε δηαθάλεηαο πξνυπνζέηεη ν θαηαλαισηήο λα 

είλαη ζε ζέζε λα θαηαιάβεη πιήξσο ηηο λνκηθέο θαη 

νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ηεο έγθξηζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ξήηξαο. 

Πξέπεη επίζεο λα γλσξίδεηο, φηη αλ ε ζεκαζία 

ζπκβαηηθνχ φξνπ είλαη δηθνξνχκελε, αζαθήο ή 

αλαθξηβήο, ππεξηζρχεη πάληνηε ε εξκελεία πνπ είλαη 

επλντθφηεξε γηα ηνλ θαηαλαισηή. 

Παξάδεηγκα είλαη αλ ζπκπεξηιακβάλεηο ζηηο ξήηξεο ησλ 

ζπκβάζεψλ ζνπ φξν φπνπ νξίδεηαη πξνζεζκία 

θαηαβνιήο 15 εκεξψλ γηα ηνλ θαηαλαισηή, ρσξίο φκσο 

λα δηεπθξηλίδεηαη ην ρξνληθφ ζεκείν έλαξμεο ηεο 

πξνζεζκίαο, αλ είλαη ε ζηηγκή ηεο πξαγκαηηθήο 

παξάδνζεο ηνπ πξντφληνο ζηνλ θαηαλαισηή ή ε εκέξα 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο.   

Τπάξρνπλ ξήηξεο νη νπνίεο 

ππφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο 

ζεσξνχληαη θαηαρξεζηηθέο; 

Ζ απάληεζε ζε απηήλ ηελ εξψηεζε είλαη: εμαξηάηαη. Σν 

δίθαην ηεο ΔΔ δελ ζέηεη ιίζηεο ξεηξψλ ζπκβάζεσλ πνπ 

ζεσξνχληαη πάληα θαη ππφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο  

θαηαρξεζηηθέο. Ωζηφζν, θάπνηα θξάηε κέιε έρνπλ 

πηνζεηήζεη ζηελ εζληθή ηνπο λνκνζεζία «καχξεο 

ιίζηεο» ξεηξψλ νη νπνίεο ζεσξνχληαη ππφ 

νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο θαηαρξεζηηθέο
19

.  

Σα θξάηε κέιε πνπ επέθηεηλαλ ηνλ έιεγρν ηεο 

θαηαρξεζηηθφηεηαο ή κε ησλ  ξεηξψλ πνπ έρνπλ 

απνηειέζεη αληηθείκελν αηνκηθήο δηαπξαγκάηεπζεο απφ 

ηνλ θαηαλαισηή είλαη: ε Απζηξία, ην Βέιγην, ε Σζέρηθε 

Γεκνθξαηία, ε Γαλία, ε Φηλιαλδία, ε Γαιιία, ην 

Λνπμεκβνχξγν, ε Μάιηα, ην ΖΒ. πλεπψο, ζα ήηαλ 

ζπλεηφ απφ κέξνπο ζνπ λα εμνηθεησζείο κε ηνπο 

                                                      
19

 http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59332, 
Αλαθνξά ηνπ ειέγρνπ θαηαιιειφηεηαο ηεο λνκνζεζία γηα ην δίθαην 
ηνπ θαηαλαισηή θαη ηηο δηαηάμεηο γηα ηε δηαθήκηζε 
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ζρεηηθνχο θαλφλεο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη λα 

γλσξίδεηο αλ ππάξρνπλ ξήηξεο ζπκβάζεσλ πνπ 

ζεσξνχληαη πάληνηε θαηαρξεζηηθέο.   

Γηα παξάδεηγκα, θάπνηα θξάηε κέιε έρνπλ ζέζεη ζηε 

«καχξε ιίζηα» ξήηξεο ζπκβάζεσλ φπνπ νξίδεηαη σο 

αξκφδην δηθαζηήξην ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο απηφ ηνπ 

ηφπνπ θχξηαο έδξαο ηεο επηρείξεζεο ηνπ εκπφξνπ.  

Πνηεο ξήηξεο είλαη πηζαλφλ λα 

ζεσξεζνχλ θαηαρξεζηηθέο;  

Ζ Οδεγία 93/13/ΔΟΚ γηα ηηο αζέκηηεο εκπνξηθέο 

πξαθηηθέο απαξηζκεί ζεηξά φξσλ ζπκβάζεσλ πνπ 

ζεσξνχληαη ζπλήζσο, αλ φρη απηφκαηα, θαηαρξεζηηθνί. 

Να ζεκεησζεί φηη πξφθεηηαη γηα ελδεηθηηθή θαη φρη 

εμαληιεηηθή ιίζηα. 

Σν θαηά πφζν είλαη ηειηθά θαηαρξεζηηθνί ζα 

αμηνινγεζεί θαηά πεξίπησζε. Ωζηφζν, ζηελ πξάμε, 

είλαη πηζαλφλ φηη απηνί νη φξνη ζα ζεσξεζνχλ 

θαηαρξεζηηθνί, νπφηε πξνηείλεηαη λα απνθεχγεηαη ε 

ρξήζε ηνπο. 

Ζ ελδεηθηηθή ιίζηα πεξηιακβάλεη ηνπο αθφινπζνπο 

φξνπο ζπκβάζεσλ:  

α) λα απνθιείνπλ ή λα πεξηνξίδνπλ ηελ εθ ηνπ 

λφκνπ επζχλε ηνπ επαγγεικαηία ζε πεξίπησζε 

ζαλάηνπ ή ζσκαηηθήο βιάβεο θαηαλαισηή, πνπ 

πξνθχπηεη απφ πξάμε ή παξάιεηςε απηνχ ηνπ 

επαγγεικαηία∙ 

Παράδειγμα: Ρήηξα ζχκβαζεο πνπ πεξηνξίδεη ηελ 

επζχλε ηνπ θαηαζθεπαζηή ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ 

ή ζσκαηηθψλ βιαβψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ 

ειαηησκαηηθά πξντφληα ζε πεξηπηψζεηο κφλν φπνπ 

πθίζηαηαη δφινο ή βαξηά ακέιεηα ελψ ν λφκνο 

ζεζπίδεη αληηθεηκεληθή επζχλε (δειαδή επζχλε 

αλεμάξηεηα ηεο χπαξμεο δφινπ ή ακέιεηαο). 

 

β) λα απνθιείνπλ ή λα πεξηνξίδνπλ θαηά ηξφπν 

αλάξκνζην εθ ηνπ λφκνπ ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

θαηαλαισηή έλαληη ηνπ επαγγεικαηία ή άιινπ 

ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο ζε πεξίπησζε κε πιήξνπο 

ή κεξηθήο εθηέιεζεο ή πιεκκεινχο εθηέιεζεο 

νπνηαζδήπνηε απφ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο εθ 

κέξνπο ηνπ επαγγεικαηία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο δπλαηφηεηαο ζπκςεθηζκνχ νθεηιήο έλαληη ηνπ 

επαγγεικαηία κε απαίηεζε πνπ ζα είρε αλη' απηνχ∙ 

Παράδειγμα: φξνο πνπ ιέεη φηη ν θαηαλαισηήο δελ 

έρεη δηθαίσκα επαλφξζσζεο (π.ρ. επηδηφξζσζεο, 

αληηθαηάζηαζεο) αλ ν θνχξλνο πνπ αγφξαζε 

απνδεηρζεί ειαηησκαηηθφο θαη δελ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί. 

 

γ) λα απνθιείνπλ ην δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο ηνπ 

θαηαλαισηή, ελψ ε εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ 

ηνπ επαγγεικαηία ππφθεηηαη ζε φξν, ε εθπιήξσζε 

ηνπ νπνίνπ εμαξηάηαη απφ ηε βνχιεζή ηνπ θαη κφλν  

Παράδειγμα: φξνο πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε 

έκπνξν λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε φηαλ θαη εθφζνλ 

εθείλνο ην επηζπκεί.  

 

δ) λα επηηξέπνπλ ζηνλ επαγγεικαηία λα 

παξαθξαηεί ηα πνζά πνπ έρεη θαηαβάιεη ν 

θαηαλαισηήο φηαλ ν θαηαλαισηήο 

ππαλαρσξψληαο δελ δέρεηαη λα ζπλάςεη ή λα 

εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ρσξίο λα πξνβιέπεηαη 

δηθαίσκα ηνπ θαηαλαισηή λα ιάβεη ηζνδχλακε 

απνδεκίσζε απφ ηνλ επαγγεικαηία φηαλ απηφο 

είλαη εθείλνο πνπ ππαλαρσξεί ∙ 

Παράδειγμα: φξνο πνπ θαζηζηά θάζε ζεκαληηθή 

πξνπιεξσκή ή πξνθαηαβνιή κε επηζηξεπηέα, 

αλεμαξηήησο ησλ πεξηζηάζεσλ. Ωζηφζν, φηαλ ν 

θαηαλαισηήο θαηαγγείιεη ρσξίο ζπνπδαίν ιφγν ηε 

ζχκβαζε θαη ν έκπνξνο ππνζηεί δεκία απφ απηήλ, 

ν θαηαλαισηήο δελ κπνξεί λα αλακέλεη ηελ 

επηζηξνθή ησλ θαηαβιεζέλησλ. 

 

ε) λα επηβάιινπλ ζηνλ θαηαλαισηή πνπ δελ εθηειεί 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, δπζαλάινγα πςειή 

απνδεκίσζε ∙ 

Παράδειγμα: φξνο φπνπ ν θαηαλαισηήο 

ππνρξενχηαη λα πιεξψζεη πνιχ πςειά 

απνζήθεπηξα αλ δελ θαηαθέξεη λα παξαιάβεη ην 

αληηθείκελν βάζεη ησλ ζπκθσλεζέλησλ. 

 

ζη) λα επηηξέπνπλ ζηνλ επαγγεικαηία λα 

θαηαγγέιιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηελ θξίζε ηνπ εάλ ε 

ίδηα επρέξεηα δελ αλαγλσξίδεηαη ζηνλ θαηαλαισηή, 
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θαζψο θαη λα επηηξέπνπλ ζηνλ επαγγεικαηία λα 

παξαθξαηεί ηα πνζά πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί γηα 

παξνρέο πνπ δελ έρνπλ αθφκα παξαζρεζεί απφ 

απηφλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ηε ζχκβαζε 

θαηαγγέιιεη ν ίδηνο ν επαγγεικαηίαο ∙ 

Παράδειγμα: φξνο φπνπ ν θαηαλαισηήο δελ 

κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε ζε θακία 

πεξίπησζε, ή κπνξεί λα ην θάλεη κφλν κε ηε 

ζχκθσλε γλψκε ηνπ πξνκεζεπηή. Ζ ινγηθή πίζσ 

απφ απηή ηε δηάηαμε είλαη φηη νη θαηαλαισηέο θαη 

πξνκεζεπηέο πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ηζφηηκα 

σο πξνο ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο θαη 

ππαλαρψξεζεο απφ ζχκβαζε. 

 

δ) λα επηηξέπνπλ ζηνλ επαγγεικαηία λα 

θαηαγγέιιεη ρσξίο εχινγε πξνεηδνπνίεζε 

ζχκβαζε ανξίζηνπ δηαξθείαο, εθηφο αλ ζπληξέρεη 

ζνβαξφο ιφγνο ∙ 

Παράδειγμα: φξνο φπνπ ν έκπνξνο δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ζχκβαζε γηα ηελ παξνρή 

πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν ρσξίο πξνεηδνπνίεζε, 

πνπ δελ ζα έδηλε αξθεηφ ρξφλν ζηνλ θαηαλαισηή 

λα βξεη άιινλ πάξνρν πξηλ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο. 

Με εμαίξεζε ηηο ζνβαξέο πεξηπηψζεηο φπνπ 

έγθεηηαη πξαγκαηηθφο θίλδπλνο απψιεηαο ή βιάβεο 

γηα ηνλ έκπνξν ή ηξίηνπο απφ ηε ζπλέρηζε ηεο 

ζχκβαζεο αθφκε θαη γηα ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα (γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε πνπ 

αληρλεπζεί απάηε), ην δηθαίσκα ηεο κνλνκεξνχο 

θαηαγγειίαο ζπκβάζεσλ ανξίζηνπ ρξφλνπ θξίλεηαη 

ζπλήζσο θαηαρξεζηηθή. 

 

ε) λα παξαηείλεηαη απηνκάησο ε ηζρχο ζχκβαζεο 

νξηζκέλεο δηαξθείαο, ελ απνπζία αληίζεηεο 

δήισζεο ηνπ θαηαλαισηή, ελψ σο πξνζεζκία γηα 

ηε δήισζε απηήο ηεο βνχιεζεο ηνπ θαηαλαισηή 

πεξί κε παξάηαζεο έρεη νξηζηεί κηα εκεξνκελία 

απέρνπζα ππεξβνιηθά απφ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο∙ 

Παράδειγμα: ζπκβαηηθφο φξνο πνπ νξίδεη φηη ν 

θαηαλαισηήο κπνξεί λα αθπξψζεη ηελ απηφκαηε 

παξάηαζε ηεο ζχκβαζεο πνπ ιήγεη ηελ 1
ε
 Ηνπιίνπ 

2019, ήδε απφ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2019. Ο φξνο 

ζα πξνζέζεηε φηη ε ζχκβαζε αλαλεψλεηαη 

απηφκαηα ζε πεξίπησζε πνπ δελ ην θάλεη. Δπί ηεο 

αξρήο επηηξέπεηαη ε χπαξμε φξνπ πνπ απηφκαηα 

παξαηείλεη ηελ ηζρχ ζχκβαζεο νξηζκέλεο 

δηάξθεηαο∙ σζηφζν, γηα λα πεξάζεη ην ηεζη 

θαηαρξεζηηθφηεηαο απηφο ν φξνο ζα πξέπεη λα 

δίλεη εχινγν ρξφλν ζηνπο θαηαλαισηέο λα 

εθθξάζνπλ ηελ επηζπκία ηνπ λα παξαηείλνπλ ηε 

ζχκβαζε. Κάηη ηέηνην δελ ζπκβαίλεη εδψ. 

 

ζ) λα ζπλάγνπλ ακεηάθιεηα ηελ εθ κέξνπο ηνπ 

θαηαλαισηή απνδνρή ξεηξψλ ηηο νπνίεο δελ είρε 

θακία πξαγκαηηθή δπλαηφηεηα λα γλσξίδεη πξηλ 

ζπλάςεη ηε ζχκβαζε ∙ 

Παράδειγμα: ζπκβαηηθφο φξνο πνπ θάλεη αλαθνξά 

ζε φξνπο άιινπ εγγξάθνπ (ζην νπνίν δελ έρεη 

πξφζβαζε ν θαηαλαισηήο) θαη νξίδεη φηη ν 

θαηαλαισηήο δεζκεχεηαη ακεηάθιεηα απφ απηνχο 

ηνπο (άιινπο) φξνπο. 

 

η) λα επηηξέπνπλ ζηνλ επαγγεικαηία λα ηξνπνπνηεί 

κνλνκεξψο ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο 

ζνβαξφ ιφγν ν νπνίνο λα πξνβιέπεηαη ζηε 

ζχκβαζε ∙ 

Παράδειγμα: φξνο φπνπ ν έκπνξνο δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη κνλνκεξψο ην θφζηνο 

ηεο ζπλδξνκήο ηεο θαζεκεξηλήο εθεκεξίδαο ρσξίο 

βάζηκν ιφγν ν νπνίνο ζα αλαθεξφηαλ ήδε ζηε 

ζχκβαζε θαζαπηφ  

 

ηα) λα επηηξέπνπλ ζηνπο επαγγεικαηίεο λα 

ηξνπνπνηνχλ κνλνκεξψο θαη ρσξίο ζνβαξφ ιφγν 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνο παξάδνζε πξντφληνο 

ή ηεο πξνο παξνρήλ ππεξεζίαο ∙ 

Παράδειγμα: φξνο φπνπ ν έκπνξνο δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα λα παξέρεη ζηνλ θαηαλαισηή ππεξεζίεο 

Γηαδηθηχνπ ζε πνιχ ρακειφηεξε ηαρχηεηα απφ 

απηή πνπ αξρηθά ζπκθσλήζεθε ρσξίο βάζηκν 

ιφγν. 

 

ηβ) λα πξνβιέπνπλ φηη ε ηηκή ησλ αγαζψλ 

θαζνξίδεηαη θαηά ηε ζηηγκή ηεο παξάδνζεο, ή λα 

παξέρνπλ ζηνλ πσιεηή αγαζψλ ή ζηνλ παξέρνληα 

ππεξεζίεο ην δηθαίσκα λα απμάλεη ηηο ηηκέο ηνπ, 

ρσξίο ν θαηαλαισηήο λα έρεη, θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο, αληίζηνηρν δηθαίσκα πνπ λα ηνπ 
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επηηξέπεη λα ιχεη ηε ζχκβαζε ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ε ηειηθή ηηκή είλαη πνιχ πςειή ζε ζρέζε κε ηελ 

ηηκή πνπ ζπκθσλήζεθε θαηά ηε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο ∙ 

Παράδειγμα: φξνο πνπ επηηξέπεη ζηνλ έκπνξν 

κνλνκεξψο λα δηπιαζηάζεη ηελ κεληαία ζπλδξνκή 

ηνπ γπκλαζηεξίνπ αθνχ ν θαηαλαισηήο έρεη 

ζπλάςεη ζχκβαζε εηήζηαο ζπλδξνκήο ρσξίο λα ηνπ 

παξέρεη ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο. 

 

ηγ) λα παξέρνπλ ζηνλ επαγγεικαηία ην δηθαίσκα λα 

θαζνξίδεη εάλ ηα εκπνξεχκαηα πνπ παξαδίδνληαη ή 

νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη είλαη ζχκθσλεο κε 

ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ή λα ηνπ παξέρνπλ ην 

απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα λα εξκελεχεη κηα 

νπνηαδήπνηε ξήηξα ηεο ζχκβαζεο ∙ 

Παράδειγμα: φξνο πνπ επηηξέπεη ζηνλ έκπνξν λα 

απνθαζίζεη κφλνο ηνπ αλ επζχλεηαη γηα ηε 

ιεηηνπξγία ελφο ςπγείνπ πνπ πνχιεζε ζε 

θαηαλαισηή. 

 

ηδ) λα πεξηνξίδνπλ ηελ ππνρξέσζε ηνπ 

επαγγεικαηία λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ 

αλαιάβεη νη εληνινδφρνη ηνπ ή λα εμαξηά
20

 ηελ 

ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ απφ ηελ ηήξεζε 

εηδηθήο ηππηθήο δηαδηθαζίαο ∙ 

Παράδειγμα: φξνο ζχκβαζεο πνπ νξίδεη φηη ν 

πσιεηήο δελ επζχλεηαη γηα ηηο εκπνξηθέο εγγπήζεηο 

πνπ πνπινχλ νη εληνινδφρνη ηνπ. 

 

ηε) λα ππνρξεψλνπλ ηνλ θαηαλαισηή λα 

εθπιεξψλεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ελψ 

ηαπηφρξνλα ν επαγγεικαηίαο δελ έρεη εθπιεξψζεη 

ηηο δηθέο ηνπο∙ 

Παράδειγμα: φξνο φπνπ νη θαηαλαισηέο 

απαηηείηαη λα ζπλερίζνπλ λα πιεξψλνπλ αθφκε θαη 

φηαλ ηα ζρεηηθά αγαζά θαη ππεξεζίεο δελ 

παξέρνληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ζπκθσλήζεθε.  

 

ηζη) λα πξνβιέπνπλ ηε δπλαηφηεηα εθρψξεζεο ηεο 

ζχκβαζεο απφ ηνλ επαγγεικαηία φηαλ απηή 

                                                      
20

 Γεο θαη  πξαθηηθά παξαδείγκαηα (π.ρ. κε δηθή ζνπ επζχλε) ζην 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment
_data/file/616957/oft373.pdf 

 

ελδέρεηαη λα δεκηνπξγεί ειάηησζε ησλ εγγπήζεσλ 

γηα ηνλ θαηαλαισηή, ρσξίο απηφο είλαη ζχκθσλνο∙ 

Παράδειγμα: φξνο κε ηνλ νπνίν ν έκπνξνο 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κεηαθέξεη ηελ επηρείξεζή 

ηνπ ζε δηαθνξεηηθφ έκπνξν επηηξέπνληαο ζηνλ 

άιιν έκπνξν λα πεξηνξίζεη ηελ δηάξθεηα ηεο 

παξερφκελεο εκπνξηθήο εγγχεζεο γηα πξντφλ πνπ 

έρεη ήδε απνθηεζεί (π.ρ. απφ 5 ζε 3 ρξφληα). 

 

ηδ) λα θαηαξγνχλ, ή λα παξεκπνδίδνπλ ηελ 

πξνζθπγή ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ ή ηελ άζθεζε 

ελδίθσλ κέζσλ απφ ηνλ θαηαλαισηή, ηδίσο κε ην 

λα ππνρξεψλνπλ ηνλ θαηαλαισηή λα θαηαθεχγεη 

απνθιεηζηηθά ζε δηαηηεζία κε θαιππηφκελε απφ 

λνκηθέο δηαηάμεηο, κε ην λα πεξηνξίδνπλ κε 

πξνζεθφλησο ηα απνδεηθηηθά κέζα ηνπ 

θαηαλαισηή, ή κε ην λα επηβάιινπλ ζ' απηφλ ην 

βάξνο ηεο απφδεημεο ην νπνίν, ζχκθσλα κε ην 

εθαξκνζηέν δίθαην, θέξεη θαλνληθά άιινο 

ζπκβαιιφκελνο∙ 

Παράδειγμα: ν φξνο κε ηνλ νπνίν ν θαηαλαισηήο 

ππνρξενχηαη λα πξνζθχγεη ζηε δηαηηεζία γηα ηελ 

επίιπζε δηαθνξάο (γηα παξάδεηγκα « ζε 

πεξίπησζε δηέλεμεο, ν θαηαλαισηήο πξέπεη πξψηα 

λα πξνζθχγεη ελψπησλ ηνπ δηαηηεηηθνχ δηθαζηεξίνπ 

φπσο νξίδεηαη ζηε ζχκβαζε, πξνηνχ πξνζθχγεη 

ζηα δηθαζηήξηα (πνιηηηθά θιπ).») 

 

Παξνκνίσο, ε ππνρξεσηηθή ξήηξα 

δηακεζνιάβεζεο (γηα παξάδεηγκα: «Σηε 

πεξίπησζε δηέλεμεο, ν θαηαλαισηήο πξέπεη 

πξώηα λα ππνβάιιεη ηελ ππόζεζε ζην ζύζηεκα 

δηακεζνιάβεζεο πνπ ρεηξίδεηαη ε ΑΒΓ») κπνξεί λα 

ζεσξεζεί θαηαρξεζηηθή. Ζ πξνζθπγή ζηα 

ζπζηήκαηα δηακεζνιάβεζεο πξέπεη λα παξακείλεη 

εζεινληηθή θαη ν θαηαλαισηήο πξέπεη λα έρεη 

(φπσο θαη ν έκπνξνο) ηελ ειεπζεξία επηινγήο λα 

πξνζθχγεη ή φρη.  

 

Δπηπιένλ, νη θαηαλαισηέο δελ ζα πξέπεη λα 

απνζαξξχλνληαη απφ ηελ θίλεζε λνκηθψλ 

δηαδηθαζηψλ ελψπηνλ ησλ ηνπηθψλ δηθαζηεξίσλ. 

Γηα παξάδεηγκα, αλ ν θαηαλαισηήο δεη ζηε Ρψκε 

αιιά ν έκπνξνο έρεη ηελ έδξα ηνπ ζηελ Αζήλα: 
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«Γηα ηε δηεπζέηεζε δηελέμεσλ πνπ κπνξεί λα 

πξνθύςνπλ από απηή ηε ζύκβαζε, αξκόδηα είλαη 

κόλν ηα δηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο». Παξνκνίσο, δελ 

κπνξείο λα πξνβιέπεηο ξήηξεο ζπκβάζεσλ πνπ 

αληηζηξέθνπλ ην βάξνο απφδεημεο. 

Πνηεο είλαη νη έλλνκεο 

ζπλέπεηεο κηαο θαηαρξεζηηθήο 

ξήηξαο; 

Ζ ξήηξα ζχκβαζεο πνπ θξηζεί φηη είλαη θαηαρξεζηηθή 

δελ δεζκεχεη ηνλ θαηαλαισηή θαη ζα θξηζεί άθπξε απφ 

ην δηθαζηήξην. Ζ ζχκβαζε κε θαηαλαισηή πνπ 

πεξηιακβάλεη κηα θαηαρξεζηηθή ξήηξα ζα ζπλερίζεη λα 

δεζκεχεη ηα κέξε εθφζνλ κπνξεί λα ζπλερίζεη λα 

πθίζηαηαη ρσξίο ηηο ξήηξεο πνπ θξίζεθαλ 

θαηαρξεζηηθέο. Γηα παξάδεηγκα, αλ θξηζεί θαηαρξεζηηθή 

ε ξήηξα ζχκβαζεο πνπ ζεζπίδεη πνην δηθαζηήξην είλαη 

αξκφδην ζε πεξίπησζε δηέλεμεο, απηφ ζπλήζσο δελ 

επεξεάδεη ηελ ηζρχ ηνπ ζπλφινπ ηεο ζχκβαζεο, κε 

απνηέιεζκα ε ππφινηπε ζχκβαζε λα ζπλερίζεη λα έρεη 

ηζρχ θαη ρσξίο ηελ θαηαρξεζηηθή ξήηξα.  

Αλ ε ζχκβαζε πνπ ζπλάπηεηαη κε θαηαλαισηέο δελ 

κπνξεί λα ζπλερίζεη λα ππάξρεη ρσξίο ζπγθεθξηκέλν 

φξν ν νπνίνο θξίζεθε θαηαρξεζηηθφο, νη έλλνκεο 

ζπλέπεηεο (π.ρ. ην φηη θάζε ζπκβαιιφκελνο 

ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη φηη έιαβε απφ ηε ζχκβαζε) 

νξίδνληαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία ησλ θξαηψλ 

κειψλ. Άιιεο θπξψζεηο, φπσο ρξεκαηηθέο πνηλέο, γηα 

ηελ παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ πεξί θαηαρξεζηηθφηεηαο 

ησλ ξεηξψλ ζπκβάζεσλ δηαθέξνπλ απφ θξάηνο κέινο 

ζε θξάηνο κέινο.  

Γηαζπλνξηαθέο πσιήζεηο: ηη ζπκβαίλεη φηαλ πξνζθέξσ 

ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο κνπ ζε θαηαλαισηέο εθηφο 

ηεο ρψξαο κνπ; 

Παξαθάησ ζα βξεηο θάπνηεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά 

κε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη αλ 

ελεξγά αλαδεηάο θαηαλαισηέο πνπ θαηνηθνχλ ζε άιιε 

ρψξα. 

Απηέο νη δηαηάμεηο ιακβάλνπλ ππφςε ηηο πεξηπηψζεηο 

φπνπ νη εζληθνί θαλφλεο πνπ πξνζηαηεχνπλ ηνπο 

θαηαλαισηέο κπνξεί λα δηαθέξνπλ, φπσο νη 

θαηαρξεζηηθέο ξήηξεο ζπκβάζεσλ. Γηα απηά ηα 

δεηήκαηα πνπ είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλα, φπσο νη 

αζέκηηεο εκπνξηθέο πξαθηηθέο, απηά ηα ζηνηρεία είλαη 

ήζζνλνο ζεκαζίαο. 

Να ζεκεησζεί σζηφζν, φηη ζηελ πεξίπησζε ησλ 

δηαζπλνξηαθψλ δηελέμεσλ, εθαξκφδνληαη εμεηδηθεπκέλεο 

δηαηάμεηο ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Γηα απηφλ ην ιφγν 

δηάβαζε πξνζεθηηθά ηελ παξάγξαθν πνπ αθνινπζεί. 

Εηδηθή κεηαρείξηζε ησλ πσιήζεσλ πνπ 

θαηεπζχλεηο ζε θαηαλαισηέο απφ άιια θξάηε 

κέιε 

χκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ηεο ΔΔ 
21

 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 φπσο αλαθέξζεθε ζηελ 

Δλφηεηα 3, ε ηζηνζειίδα ζνπ απεπζχλεηαη ζε 

θαηαλαισηέο απφ θξάηνο κέινπο φπνπ ηζρχεη ε 

ειεπζεξία επηινγήο ηνπ κέζνπ επαλφξζσζεο βάζεη ηνπ 

Άξζξνπ 3 ηεο Οδεγίαο γηα ηηο Πσιήζεηο ζηνπο 

θαηαλαισηέο θαη ηηο Δγγπήζεηο, ζα πξέπεη ζηελ 

πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο λα δίλεηο ηε δπλαηφηεηα 

ζηνπο πειάηεο ζνπ λα επηιέμνπλ κεηαμχ ηεο 

επηδηφξζσζεο ηνπ πξντφληνο, ηεο αληηθαηάζηαζήο ηνπ, 

ηε κείσζε ηνπ ηηκήκαηνο ή ηελ επηζηξνθή ησλ 

ρξεκάησλ, εθηφο αλ κηα απφ απηέο ηηο ελαιιαθηηθέο 

είλαη πξαθηηθά αδχλαηε ή δπζαλάινγα δχζθνιε. 

Γεληθφηεξα, φηαλ δηαθεκίδεηο ή πξνζθέξεηο ηα αγαζά 

θαη ηηο ππεξεζίεο ζνπ ζε άιια θξάηε κέιε, πξέπεη λα 

ζεβαζηείο ην επίπεδν πξνζηαζία ηνπ δηθαίνπ ησλ 

θαηαλαισηψλ ησλ θξαηψλ πνπ απεπζχλεζαη.   

ε πνηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη 

«απεπζχλεηο» ηελ επηρεηξεκαηηθή ζνπ 

δξαζηεξηφηεηα ζε θαηαλαισηέο άιιεο ρψξαο; 
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  Ο απνθαινχκελνο Καλνληζκφο «Ρψκε Η» 593/2008 
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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 
22

.  

Αλ δελ απεπζχλεηο ηηο δξαζηεξηφηεηέο ζνπ ζε άιια 

θξάηε ηεο ΔΔ, αιιά ζε πιεζηάζεη θαηαλαισηήο άιινπ 

θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ κε δηθή ηνπ/ηεο πξσηνβνπιία 

ηφηε εθαξκνζηέν είλαη ην δηθφ ζνπ εζληθφ δίθαην.  

Ση ζεκαίλεη απηφ 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: 

1. Ζ λνκνζεζία ηεο ΔΔ  παξέρεη, φπσο έρνπκε 

πεξηγξάςεη ζηηο ελφηεηεο ηνπ «Έηνηκνο γηα ην 

Γίθαην ηνπ Καηαλαισηή», ζεηξά ζεκαληηθψλ 

ελαξκνληζκέλσλ δηαηάμεσλ ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή. Απηνί νη θαλφλεο 

εθαξκφδνληαη ζε φιε ηελ ΔΔ.  

2. Αθφκε θαη αλ ππάξρνπλ θάπνηεο δηαθνξέο κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ κειψλ, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη δελ 

κπνξείο λα θαηαξηίζεηο ηηο ζπκβάζεηο ζνπ βάζεη 

ηεο δηθήο ζνπ λνκνζεζίαο: φπσο εμεγήζεθε 

παξαπάλσ, κπνξείο λα ζπκθσλήζεηο κε ηνλ 

θαηαλαισηή φηη άιιν είλαη ην εθαξκνζηέν δίθαην, 
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 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, δεο ηηο ζπλεθδηθαδφκελεο 
ππνζέζεηο C‑585/08 θαη C‑144/09 Peter Pammer θαη Hotel Alpenhof 
GesmbH 

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 

«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 έρεη 

αξκνδηφηεηα ζηελ πεξίπησζε 

δηαθνξάο ζε κηα δηαζπλνξηαθή 

ζχκβαζε; 

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 θαη ηνλ νλνκαδφκελν 

«Βξπμέιιεο Η» Καλνληζκφ, 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, 
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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 ΖΔΓ πνπ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ηα δηάθνξα ζπζηήκαηα ΔΔΓ 

ησλ θξαηψλ κειψλ
23

. 

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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 Γεο ηελ Δλφηεηα 5 απηνχ ηνπ εγρεηξηδίνπ  
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Παξάξηεκα 
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Καηάινγνο ειέγρνπ γηα ηνλ έκπνξν 

 

 

Η Επξσπατθή Επηηξνπή ζα  εθδψζεη έγγξαθν θαζνδήγεζεο γηα ηνπο θαλφλεο ησλ αζέκηησλ 

εκπνξηθψλ πξαθηηθψλ ζηηο ζπκβάζεηο θαηαλαισηψλ βαζηδφκελε ζηελ εξκελεία ησλ θαλφλσλ απφ 

ην Δηθαζηήξην ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, απφ ηα εζληθά δηθαζηήξηα θαη ηηο εζληθέο αξρέο. Θα είλαη 

δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο.  

 

ΕΡΜΗΝΕΤΣΙΚΗ ΡΗΣΡΑ:   

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

Ζ 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

 

 

1. Υξεζηκνπνηείο ηππνπνηεκέλεο ξήηξεο ζπκβάζεσλ;  

 

 

2. Δπηβεβαίσζε φηη νη ζπκβαηηθέο ζνπ ξήηξεο δελ βξίζθνληαη ζηε ιίζηα ησλ 

πηζαλφλ/ή  πάληα θαηαρξεζηηθψλ ξεηξψλ ζπκβάζεσλ 

 

3. Δίλαη νη ξήηξεο ησλ ζπκβάζεψλ ζνπ γξακκέλεο κε επαλάγλσζην θαη 

θαηαλνεηφ ηξφπν; 

 

 

4. Πξνθαινχλ νη ξήηξεο ησλ ζπκβάζεψλ ζνπ ζεκαληηθή αληζνξξνπία κεηαμχ 

ησλ δηθψλ ζνπ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεψλ θαη απηψλ ηνπ θαηαλαισηή 

εηο βάξνο ηνπ θαηαλαισηή;  
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