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Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της
Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και
2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στην
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ)
2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για
την τροποποίηση της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 98/6/ΕΚ,
2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά
στην καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία
των καταναλωτών.
Άρθρο 2
Αντικείμενο
Αντικείμενο του παρόντος είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία για την προστασία
των δικαιωμάτων των καταναλωτών, των βελτιώσεων που επήλθαν στους αντίστοιχους
ενωσιακούς κανόνες δικαίου μέσα από την αναθεώρηση της Οδηγιών 93/13/ΕΟΚ του
Συμβουλίου και των Οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την αντιμετώπιση ζητημάτων που ανέκυψαν από την
εφαρμογή του προγράμματος βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του
κανονιστικού πλαισίου (REFIT) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι υιοθετούμενες βελτιώσεις
αφορούν, ιδίως, στη διασφάλιση της αναλογικότητας των κυρώσεων που επιβάλλονται για
την παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών, στην ενίσχυση του
αποτρεπτικού αποτελέσματος των κυρώσεων αυτών, καθώς και στην εισαγωγή ενός σαφούς
πλαισίου ατομικών μέσων έννομης προστασίας που τίθεται στη διάθεση του καταναλωτή,
προκειμένου να διευκολύνει την ιδιωτική επιβολή της νομοθεσίας. Επιπρόσθετα, με τον
παρόντα νόμο εκσυγχρονίζεται η ελληνική νομοθεσία περί προστασίας του καταναλωτή στο
πεδίο της παροχής επιγραμμικών υπηρεσίων αναζήτησης που έχουν σημαντικό αντίκτυπο
στον καταναλωτή και μπορούν να επηρεάσουν τις επιλογές του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2019/2161/ΕΕ
Άρθρο 3
Εκπτώσεις - Προσφορές - Τροποποίηση άρθρου 15 του ν. 4177/2013
(άρθρο 6α της Οδηγίας 98/6/ΕΚ - παρ. 1 άρθρου 2 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Στο άρθρο 15 του ν. 4177/2013 (Α΄ 173), α) μετά την παρ. 2 προστίθεται παρ. 2α, β)
τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 ως προς τον χρόνο και τη διαδικασία έκδοσης της
απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και ως προς την πρόβλεψη
επιβολής διοικητικών κυρώσεων, και το άρθρο 15 διαμορφώνεται ως εξής:
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«Άρθρο 15
Εκπτώσεις - Προσφορές
1. Ως τακτικές και ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι, κατά τη διάρκεια των οποίων επιτρέπεται
η πώληση εμπορευμάτων ή η παροχή υπηρεσιών με μειωμένες τιμές, ορίζονται οι εξής:
α) τακτικές εκπτώσεις:
αα) από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου και
αβ) από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος του Αυγούστου,
β) ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι:
βα) το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου και
ββ) το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.
Οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι μπορούν να μεταβάλλονται σε κάθε Περιφερειακή
Ενότητα με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη των
εμπορικών συλλόγων και των επαγγελματικών οργανώσεων της Περιφερειακής Ενότητας και
δημοσιεύεται έως την 1η Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται της εφαρμογής των
ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων. Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο οριζόμενες εκπτωτικές
περίοδοι διαρκούν συνολικά τριάντα (30) ημέρες ετησίως και περιλαμβάνουν τουλάχιστον
δύο Κυριακές. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις πωλήσεις αυτοκινήτων.
2. Οι προσφορές ορισμένης ποσότητας προϊόντων ή ορισμένης κατηγορίας προϊόντων, όπως
έχουν οριστεί στην παράγραφο 2Α του Παραρτήματος Ι της υπ’ αριθμ. 56885/2014
υπουργικής απόφασης «Κώδικας δεοντολογίας για την προστασία του καταναλωτή κατά τις
προσφορές, τις εκπτώσεις και τις προωθητικές ενέργειες» (Β΄ 3107) πραγματοποιούνται καθ’
όλη τη διάρκεια του έτους, χωρίς υποχρέωση προηγούμενης γνωστοποίησης. Κατά τη
διενέργεια των προσφορών θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς, στα σημεία όπου
πωλούνται τα προσφερόμενα προϊόντα, η αρχική και η νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων, με
αναφορά στην κατάλληλη μονάδα μέτρησης ανά προϊόν (βάρος, όγκος, τεμάχιο κ.λπ.). Σε
κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η προσφορά ειδών των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το
πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των ειδών που διαθέτει κάθε κατάστημα. Ως είδος
στο προηγούμενο εδάφιο νοείται ο κάθε κωδικός προϊόντος που πωλείται στην επιχείρηση.
2α. Σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή που
εφάρμοζε ο έμπορος για καθορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή της
μείωσης της τιμής. Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο
έμπορος κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος όχι συντομότερου των τριάντα (30) ημερών
πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Όταν το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για
λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες, ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που
εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών πριν από
την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Όταν η μείωση της τιμής αυξάνεται προοδευτικά, ως
προγενέστερη τιμή νοείται η τιμή χωρίς τη μείωση της τιμής πριν από την πρώτη εφαρμογή
της μείωσης της τιμής.
3. Με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, μετά από γνώμη των δήμων, των εμπορικών
και επαγγελματικών οργανώσεων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, δύναται να ορίζεται
μία περίοδος προσφορών ανά δύο (2) έτη, με μέγιστη χρονική διάρκεια έναν (1) μήνα, κατά
την οποία επιτρέπεται η προσφορά του συνόλου των ειδών που διαθέτει κάθε κατάστημα.
4. (Καταργήθηκε).
5. (Καταργήθηκε).

6

6. (Καταργήθηκε).
7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εκδίδεται Κώδικας Δεοντολογίας
για την προστασία του καταναλωτή κατά τις προσφορές και εκπτώσεις και τις προωθητικές
ενέργειες, ιδίως σε ό,τι αφορά την ενημέρωση του κοινού, τις αναγραφόμενες τιμές, τη
διάρκεια των προσφορών, την ποσότητα και τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών,
την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για την παράβαση των προβλέψεών του και κάθε άλλο
σχετικό ζήτημα. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η χρονική περίοδος κατά την οποία τα
εποχικά είδη μπορούν να προσφέρονται σε μειωμένη τιμή, καθώς και οι όροι και οι
προϋποθέσεις χαρακτηρισμού των καταστημάτων πώλησης αποθεμάτων (stock) και των
εκπτωτικών καταστημάτων (outlet) και η πώληση εμπορευμάτων από τα καταστήματα
αυτά.»

Άρθρο 4
Ειδικές κυρώσεις για εκπτώσεις, προσφορές και μη νόμιμη λειτουργία τις Κυριακές Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 4177/2013
(άρθρο 8 της Οδηγίας 98/6/ΕΚ - παρ. 2 άρθρου 2 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Στο άρθρο 21 του ν. 4177/2013 (Α΄ 170), α) τροποποιούνται αα) ο τίτλος του άρθρου
προκειμένου να αποτυπωθεί ακριβέστερα το περιεχόμενο της διάταξης, αβ) οι παρ. 1, 2 και
4 ως προς το ύψος και το πεδίο εφαρμογής των επιβαλλόμενων προστίμων, ενώ σε αυτές
επέρχονται και νομοτεχνικές βελτιώσεις, β) η παρ. 3 καταργείται, γ) προστίθενται παρ. 4α και
6 και το άρθρο 21 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 21
Ειδικές κυρώσεις για εκπτώσεις, προσφορές και μη νόμιμη λειτουργία τις Κυριακές
(άρθρο 8 της Οδηγίας 98/6/ΕΚ)
1. Στους εμπόρους που παραβιάζουν την παρ. 1 του άρθρου 15 επιβάλλεται πρόστιμο ποσού
ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι μικρότερο από
δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Αν στον ίδιο έμπορο επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για
την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, το ποσό του προστίμου προσαυξάνεται
στο τρία τοις εκατό (3%) του ετήσιου κύκλου εργασιών του.
2. Αν οι εκπτώσεις, προσφορές ή οποιαδήποτε ανακοίνωση περί μείωσης της τιμής είναι
ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό της έκπτωσης ή ως προς τις τιμές ή ως
προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση ή σε προσφορά προϊόντων ή ενέχουν
οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται σε βάρος του εμπόρου
πρόστιμο ποσού ίσου με το δύο τοις εκατό (2%) του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως
όχι μικρότερο από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. Αν στον έμπορο επιβληθεί για δεύτερη
φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, το ποσό του
προστίμου προσαυξάνεται στο τέσσερα τοις εκατό (4%) του ετήσιου κύκλου εργασιών του.
3. (Καταργήθηκε).
4. Στους εμπόρους που παραβιάζουν το άρθρο 16, περί λειτουργίας των εμπορικών
καταστημάτων τις Κυριακές, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το δύο τοις εκατό (2%)
του ετήσιου κύκλου εργασιών τους και πάντως όχι μικρότερο από είκοσι χιλιάδες (20.000)
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ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Σε περίπτωση που
επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε (5)
ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο τέσσερα τοις εκατό (4%) του ετήσιου κύκλου εργασιών.
4α. Η αρμόδια για την επιβολή του προστίμου αρχή λαμβάνει υπόψη για την επιμέτρηση του
προστίμου, σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 4, κάθε επιβαρυντικό ή ελαφρυντικό στοιχείο που
προκύπτει από τις περιστάσεις της υπόθεσης και ιδίως:
α) τη φύση, τη βαρύτητα, την έκταση και τη διάρκεια της παράβασης,
β) τις ενέργειες της εμπορικής επιχείρησης, με σκοπό τον μετριασμό ή την επανόρθωση μετά
τη ζημία που υπέστησαν οι καταναλωτές,
γ) τις προηγούμενες παραβάσεις της εμπορικής επιχείρησης,
δ) τα οικονομικά οφέλη που αποκόμισε ή τις ζημίες που απέφυγε η εμπορική επιχείρηση
λόγω της παράβασης, εάν τα σχετικά στοιχεία είναι διαθέσιμα, και
ε) τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στην εμπορική επιχείρηση για την ίδια παράβαση σε άλλα
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διασυνοριακές υποθέσεις, όπου οι πληροφορίες,
σχετικά με τις εν λόγω κυρώσεις, είναι διαθέσιμες μέσω του μηχανισμού που θεσπίστηκε με
τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2394 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης
Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες
για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και με την κατάργηση
του Κανονισμού (ΕΚ) 2006/2004 (L 345).
5. Αρμόδιος για την επιβολή των προστίμων του παρόντος άρθρου είναι ο Συντονιστής της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπου διαπιστώνεται η παράβαση, και ο οποίος υποχρεούται
ανά μήνα να κοινοποιεί τις σχετικές αποφάσεις στον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του
παρόντος άρθρου σε πλοία, αρμόδιος για την επιβολή των προστίμων είναι ο Συντονιστής
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην περιοχή αρμοδιότητας του οποίου εδρεύει η Υπηρεσία
του Λιμενικού Σώματος, όργανο της οποίας βεβαίωσε την παράβαση.
6. Για τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών στις παρ. 1, 2 και 4 εφαρμόζεται το άρθρο 10
του ν. 3959/2011 (Α΄ 93).»
Άρθρο 5
Ορισμοί - Τροποποίηση άρθρου 9α του ν. 2251/1994
(περ. γ΄, ιγ΄ και ιδ΄ άρθρου 2 της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ - παρ. 1 άρθρου 3 της
Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Στο άρθρο 9α του ν. 2251/1994 (Α΄ 191), α) τροποποιείται ο τίτλος, προκειμένου να
συμπληρωθεί η αντίστοιχη διάταξη της Οδηγίας, β) τροποποιείται η περ. α΄ με την προσθήκη
της ψηφιακής υπηρεσίας και του ψηφιακού περιεχομένου, γ) μετά την περ. ι΄ προστίθενται
περ. ια’ και ιβ’ και το άρθρο 9α διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 9α
Ορισμοί
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ)
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Για τους σκοπούς των διατάξεων του παρόντος Μέρους νοούνται:
α) προϊόν, κάθε αγαθό ή υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης της ακίνητης περιουσίας, της
ψηφιακής υπηρεσίας και του ψηφιακού περιεχομένου, καθώς και των συναφών
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων,
β) εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές, κάθε πράξη, παράλειψη,
τρόπος συμπεριφοράς ή εκπροσώπησης, εμπορική επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της
διαφήμισης και του μάρκετινγκ ενός προμηθευτή, που συνδέεται άμεσα με την προώθηση,
πώληση ή προμήθεια ενός προϊόντος σε καταναλωτές,
γ) ουσιώδης στρέβλωση της οικονομικής συμπεριφοράς των καταναλωτών, η χρήση
εμπορικής πρακτικής με σκοπό τη σημαντική μείωση της ικανότητας του καταναλωτή να
λάβει τεκμηριωμένη απόφαση, με επακόλουθο ο καταναλωτής να λάβει μια απόφαση
συναλλαγής που διαφορετικά δεν θα ελάμβανε,
δ) κώδικας συμπεριφοράς, κάθε συμφωνία ή σύνολο κανόνων που δεν επιβάλλονται από
νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη και καθορίζουν, όσον αφορά μία ή
περισσότερες συγκεκριμένες εμπορικές πρακτικές ή επιχειρηματικούς τομείς, τη
συμπεριφορά των προμηθευτών που αναλαμβάνουν να δεσμεύονται από τον κώδικα αυτόν,
ε) ιδιοκτήτης κώδικα, κάθε οντότητα, συμπεριλαμβανομένων ενός προμηθευτή ή μιας
ομάδας προμηθευτών, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διατύπωση και αναθεώρηση ενός
κώδικα συμπεριφοράς ή και για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τον κώδικα
όσων αναλαμβάνουν να δεσμεύονται από αυτόν,
στ) επαγγελματική ευσυνειδησία, το μέτρο της ειδικής τεχνικής ικανότητας και μέριμνας που
ευλόγως αναμένεται να επιδεικνύει ένας προμηθευτής προς τους καταναλωτές, κατά τρόπο
που να ανταποκρίνεται στην έντιμη πρακτική της αγοράς ή και στη γενική αρχή της καλής
πίστης, στον τομέα δραστηριοτήτων του προμηθευτή,
ζ) πρόσκληση για αγορά, η εμπορική επικοινωνία στην οποία αναφέρονται τα
χαρακτηριστικά του προϊόντος και η τιμή με τρόπο που ενδείκνυται για τα μέσα της
εμπορικής επικοινωνίας τα οποία χρησιμοποιούνται, έτσι ώστε να έχει ο καταναλωτής τη
δυνατότητα να πραγματοποιήσει την αγορά,
η) κατάχρηση επιρροής, η εκμετάλλευση της θέσης ισχύος σε σχέση με τον καταναλωτή για
την άσκηση πίεσης, ακόμα και χωρίς τη χρήση ή την απειλή σωματικής βίας, με τρόπο που
περιορίζει σημαντικά την ικανότητα του καταναλωτή να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση,
θ) απόφαση συναλλαγής, η απόφαση που λαμβάνει ο καταναλωτής για το αν, πώς και υπό
ποιους όρους θα πραγματοποιήσει αγορά, θα καταβάλει όλο το τίμημα ή μέρος αυτού, θα
κρατήσει ή θα διαθέσει το προϊόν ή θα ασκήσει συμβατικό δικαίωμα επί του προϊόντος είτε
ο καταναλωτής αποφασίσει να προβεί σε ενέργεια είτε όχι,
ι) νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα, επαγγελματική δραστηριότητα ή ομάδα
επαγγελματικών δραστηριοτήτων η πρόσβαση στην οποία ή η άσκησή της ή ένας από τους
τρόπους άσκησής της προϋποθέτει, άμεσα ή έμμεσα, ειδικά επαγγελματικά προσόντα
σύμφωνα με το π.δ. 38/2010 (Α΄ 78), τον ν. 3919/2011 (Α΄ 32), ή ειδικότερα νομοθετήματα,
ια) κατάταξη, η σχετική προβολή που δίδεται σε προϊόντα όπως παρουσιάζονται,
οργανώνονται ή κοινοποιούνται από τον προμηθευτή, ανεξαρτήτως των τεχνολογικών μέσων
που χρησιμοποιούνται για την εν λόγω παρουσίαση, οργάνωση ή κοινοποίηση,
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ιβ) επιγραμμική αγορά, η υπηρεσία η οποία χρησιμοποιεί λογισμικό, συμπεριλαμβανομένου
ιστοτόπου, μέρους ιστοτόπου ή εφαρμογής, το οποίο διαχειρίζεται προμηθευτής ή άλλος εξ
ονόματος του προμηθευτή και η οποία επιτρέπει στους καταναλωτές να συνάπτουν εξ
αποστάσεως συμβάσεις με άλλους προμηθευτές ή καταναλωτές χρησιμοποιώντας
λογισμικό, συμπεριλαμβανομένου ιστοτόπου, μέρους ιστοτόπου ή εφαρμογής, το οποίο
διαχειρίζεται ο προμηθευτής ή άλλος εξ ονόματος του προμηθευτή.»
Άρθρο 6
Παραπλανητικές πράξεις - Τροποποίηση άρθρου 9δ του ν. 2251/1994
(άρθρο 6 της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ - παρ. 3 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Στο άρθρο 9δ του ν. 2251/1994 (Α΄191), α) τροποποιείται ο τίτλος, προκειμένου να
συμπληρωθεί η αντίστοιχη διάταξη της Οδηγίας, β) στην παρ. 2 προστίθεται περ. γ΄ και το
άρθρο 9δ διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 9δ
Παραπλανητικές πράξεις
(άρθρο 6 της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ)
1. Μια εμπορική πρακτική θεωρείται παραπλανητική όταν περιλαμβάνει εσφαλμένες
πληροφορίες, και είναι, συνεπώς, αναληθής, ή όταν, με οποιονδήποτε τρόπο,
συμπεριλαμβανομένης της συνολικής παρουσίασής της, παραπλανά ή ενδέχεται να
παραπλανήσει το μέσο καταναλωτή, ακόμα και εάν οι πληροφορίες είναι, αντικειμενικά,
ορθές όσον αφορά ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία τα οποία παρατίθενται κατωτέρω και,
ούτως ή άλλως, τον οδηγεί ή ενδέχεται να τον οδηγήσει να λάβει απόφαση συναλλαγής την
οποία, διαφορετικά, δεν θα ελάμβανε. Τα στοιχεία αυτά είναι:
α) η ύπαρξη ή η φύση του προϊόντος,
β) τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος, όπως είναι η διαθεσιμότητα, τα οφέλη, οι
κίνδυνοι, η εκτέλεση, η σύνθεση, τα συνοδευτικά εξαρτήματα, η μετά την πώληση
υποστήριξη προς τον καταναλωτή και η αντιμετώπιση των παραπόνων, η μέθοδος και η
ημερομηνία κατασκευής ή παροχής, η παράδοση, η καταλληλότητα, η χρήση, η ποσότητα, οι
προδιαγραφές, η γεωγραφική ή εμπορική προέλευση ή τα αναμενόμενα από τη χρήση του
προϊόντος αποτελέσματα ή τα αποτελέσματα και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των δοκιμών
ή ελέγχων του προϊόντος,
γ) η έκταση των δεσμεύσεων του προμηθευτή, τα κίνητρα για την εμπορική πρακτική και η
φύση της διαδικασίας πωλήσεων, κάθε δήλωση ή σύμβολο που αφορά άμεση ή έμμεση
χορηγία ή έγκριση του προμηθευτή ή του προϊόντος,
δ) η τιμή ή ο τρόπος υπολογισμού της ή η ύπαρξη ειδικής συμφέρουσας τιμής,
ε) η ανάγκη υπηρεσίας, ανταλλακτικού, αντικατάστασης ή επισκευής,
στ) η φύση, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τα δικαιώματα του προμηθευτή ή του
αντιπροσώπου του, όπως είναι η ταυτότητα και τα περιουσιακά στοιχεία του, τα προσόντα
του, η ιδιότητα, η έγκριση, η εταιρική σχέση, η σύνδεση και η κυριότητα δικαιωμάτων
βιομηχανικής, εμπορικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας ή τα βραβεία και οι διακρίσεις του,
ζ) τα δικαιώματα του καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος αντικατάστασης
ή επιστροφής, σύμφωνα με το άρθρο 5.
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2. Μια εμπορική πρακτική θεωρείται επίσης παραπλανητική όταν, στο πραγματικό της
πλαίσιο, λαμβανομένων υπόψη όλων των χαρακτηριστικών της και των περιστάσεων, οδηγεί
ή ενδέχεται να οδηγήσει το μέσο καταναλωτή να λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία
διαφορετικά δεν θα ελάμβανε, και η πρακτική περιλαμβάνει:
α) κάθε προσπάθεια προώθησης προϊόντος (μάρκετινγκ), συμπεριλαμβανομένης της
συγκριτικής διαφήμισης, που δημιουργεί σύγχυση με προϊόντα, εμπορικά σήματα,
εμπορικές επωνυμίες και άλλα διακριτικά γνωρίσματα ενός ανταγωνιστή,
β) μη συμμόρφωση του προμηθευτή προς τις δεσμεύσεις που περιέχουν κώδικες
συμπεριφοράς με τους οποίους ανέλαβε να δεσμευτεί, όταν η δέσμευση είναι ρητή και όχι
προγραμματική, και μπορεί να εξακριβωθεί και ο προμηθευτής αναφέρει σε μια εμπορική
πρακτική ότι δεσμεύεται από τον κώδικα,
γ) κάθε εμπορική προώθηση αγαθού ως πανομοιότυπου με αγαθό που αποτελεί αντικείμενο
εμπορίας σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το εν λόγω αγαθό έχει σαφώς
διαφορετική σύσταση ή χαρακτηριστικά, εκτός εάν αυτό αιτιολογείται από θεμιτούς και
αντικειμενικούς παράγοντες.»

Άρθρο 7
Παραπλανητικές παραλείψεις - Τροποποίηση άρθρου 9ε του ν. 2251/1994
(άρθρο 7 της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ - παρ. 4 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Στο άρθρο 9ε του ν. 2251/1994 (Α΄191), α) τροποποιείται ο τίτλος, προκειμένου να
συμπληρωθεί η αντίστοιχη διάταξη της Οδηγίας, β) στην παρ. 4 τροποποιείται η περ. δ΄, με
τη διαγραφή της αναφοράς στην αντιμετώπιση παραπόνων και προστίθεται περ. στ΄, γ)
προστίθενται παρ. 4α και 6 και το άρθρο 9ε διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 9ε
Παραπλανητικές παραλείψεις
(άρθρο 7 της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ)
1. Μια εμπορική πρακτική θεωρείται παραπλανητική όταν, στο πραγματικό της πλαίσιο,
λαμβανομένων υπόψη όλων των χαρακτηριστικών της και των περιστάσεων, καθώς και των
περιορισμών του συγκεκριμένου μέσου επικοινωνίας, παραλείπει ουσιώδεις πληροφορίες
που χρειάζεται ο μέσος καταναλωτής, ανάλογα με το συγκεκριμένο πλαίσιο, για να λάβει
τεκμηριωμένη απόφαση συναλλαγής και ως εκ τούτου τον οδηγεί ή ενδέχεται να τον
οδηγήσει να λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία διαφορετικά δεν θα ελάμβανε.
2. Παραπλανητική παράλειψη τεκμαίρεται και όταν ο προμηθευτής αποκρύπτει ουσιώδεις
πληροφορίες ή τις παρέχει κατά τρόπο ασαφή, ακατάληπτο, διφορούμενο ή εκτός χρόνου
κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1, ή όταν δεν προσδιορίζει την εμπορική επιδίωξη
της εμπορικής πρακτικής, εφόσον αυτή δεν είναι ήδη προφανής από το συγκεκριμένο
πλαίσιο και όταν, και στις δύο αυτές περιπτώσεις, τούτο έχει ή ενδέχεται να έχει ως
αποτέλεσμα να λάβει ο μέσος καταναλωτής απόφαση για συναλλαγή την οποία,
διαφορετικά, δεν θα είχε λάβει.
3. Όταν το μέσο που χρησιμοποιείται για την ανακοίνωση της εμπορικής πρακτικής επιβάλλει
περιορισμούς τόπου ή χρόνου, οι περιορισμοί αυτοί, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει ο
προμηθευτής για να καταστήσει την πληροφορία προσιτή στους καταναλωτές με άλλο
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τρόπο, λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να διαπιστωθεί αν η πληροφορία έχει
παραλειφθεί.
4. Στην περίπτωση της πρόσκλησης για αγορά, θεωρούνται ουσιώδεις οι ακόλουθες
πληροφορίες, αν δεν είναι ήδη προφανείς από το συγκεκριμένο πλαίσιο:
α) τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος, στο βαθμό που ενδείκνυνται σε σχέση με το μέσο
και το προϊόν,
β) η διεύθυνση και η ταυτότητα του προμηθευτή, όπως η εμπορική επωνυμία του και όπου
ενδείκνυται, η διεύθυνση και η ταυτότητα του προμηθευτή για λογαριασμό του οποίου
ενεργεί αντιπρόσωπός του,
γ) η τιμή, συμπεριλαμβανομένων των φόρων ή αν, λόγω της φύσεως του προϊόντος, η τιμή
δεν μπορεί ευλόγως να καθοριστεί εκ των προτέρων, ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται η
τιμή και, όπου ενδείκνυται, όλες οι πρόσθετες επιβαρύνσεις αποστολής, παράδοσης ή
ταχυδρομείου ή, όταν αυτές οι επιβαρύνσεις ευλόγως δεν μπορούν να υπολογιστούν εκ των
προτέρων, το γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις,
δ) οι ρυθμίσεις για την πληρωμή, παράδοση και εκτέλεση, εφόσον αποκλίνουν από τις
απαιτήσεις επαγγελματικής ευσυνειδησίας,
ε) για προϊόντα και συναλλαγές, όπου υφίσταται δικαίωμα υπαναχώρησης ή ακύρωσης, η
ύπαρξη αυτού του δικαιώματος,
στ) για τα προϊόντα που προσφέρονται σε επιγραμμικές αγορές, κατά πόσον ο τρίτος που
προσφέρει τα προϊόντα είναι προμηθευτής ή όχι, βάσει της δήλωσης του εν λόγω τρίτου στον
πάροχο της επιγραμμικής αγοράς.
4α. Όταν παρέχεται στους καταναλωτές η δυνατότητα αναζήτησης προϊόντων που
προσφέρονται από διαφορετικούς προμηθευτές ή από καταναλωτές βάσει ερωτήματος υπό
μορφή λέξης κλειδιού, φράσης ή άλλου στοιχείου, ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο
ολοκληρώνονται τελικά οι εν λόγω συναλλαγές, θεωρείται ουσιώδους σημασίας η παροχή
γενικών πληροφοριών, σε ειδικό τμήμα της επιγραμμικής διεπαφής. Το τμήμα αυτό είναι
άμεσα και εύκολα προσβάσιμο από τη σελίδα όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της
αναζήτησης, όσον αφορά στις βασικές παραμέτρους που καθορίζουν την κατάταξη των
προϊόντων που παρουσιάζονται στον καταναλωτή ως αποτέλεσμα του ερωτήματος
αναζήτησης, καθώς και τη σημασία των ως άνω παραμέτρων έναντι άλλων. Η παρούσα δεν
ισχύει για τους παρόχους επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης, όπως ορίζονται στο σημείο 6
του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της
διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης
(L 186).
5. Οι απαιτήσεις παροχής πληροφοριών που θεσπίζονται από το ενωσιακό δίκαιο, σχετικά
με την εμπορική επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης ή του μάρκετινγκ,
θεωρούνται ουσιώδεις.
6. Όταν ο προμηθευτής παρέχει πρόσβαση σε αξιολογήσεις προϊόντων από καταναλωτές,
θεωρείται ουσιώδους σημασίας η παροχή πληροφοριών σχετικά με το κατά πόσον και με
ποιον τρόπο ο προμηθευτής διασφαλίζει ότι οι δημοσιευμένες αξιολογήσεις προέρχονται
από καταναλωτές που έχουν όντως χρησιμοποιήσει ή αγοράσει το προϊόν.»

12

Άρθρο 8
Παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές - Τροποποίηση άρθρου 9στ του ν. 2251/1994
(Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ - παρ. 7 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Στο άρθρο 9στ του ν. 2251/1994 (Α΄ 191) τροποποιούνται α) ο τίτλος του άρθρου,
προκειμένου να βελτιωθεί νομοτεχνικά και να συμπληρωθεί η αντίστοιχη διάταξη της
Οδηγίας, β) η περ. β΄, ως προς τον προσδιορισμό του σήματος και την προσθήκη του
ποιοτικού σήματος, γ) προστίθενται περ. κα΄, λβ΄, λγ΄ και λδ΄ και το άρθρο 9στ
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 9στ
Παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές
(Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ)
Απαγορεύονται, σε κάθε περίπτωση, ως παραπλανητικές, εμπορικές πρακτικές, που
συνίστανται ιδίως σε:
α) ισχυρισμό, ότι πρόκειται για συμβαλλόμενο σε κώδικα συμπεριφοράς, ενώ ο προμηθευτής
δεν είναι συμβαλλόμενος,
β) χρησιμοποίηση σήματος αξιοπιστίας (trustmark), ποιοτικού σήματος ή αντίστοιχου
διακριτικού γνωρίσματος χωρίς την αντίστοιχη άδεια,
γ) ισχυρισμό, ότι ένας κώδικας συμπεριφοράς έχει την έγκριση δημόσιου ή άλλου φορέα,
ενώ δεν την έχει,
δ) ισχυρισμό, ότι ο προμηθευτής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών πρακτικών του, ή
ένα προϊόν έχει την έγκριση, την πιστοποίηση ή την άδεια δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα, ενώ
δεν την έχει, ή παρόμοιο ισχυρισμό ο οποίος δεν ανταποκρίνεται στους όρους της έγκρισης,
της πιστοποίησης ή της άδειας,
ε) πρόσκληση για αγορά προϊόντων σε μια καθορισμένη τιμή, χωρίς να γίνεται γνωστή η
ύπαρξη των οποιωνδήποτε εύλογων λόγων που μπορεί να έχει ο προμηθευτής για τους
οποίους πιστεύει ότι δεν θα μπορέσει να προμηθεύσει ή να αναθέσει σε άλλο προμηθευτή
να προμηθεύσει τα προϊόντα αυτά ή ισοδύναμά τους στην τιμή αυτή μέσα σε εύλογο
διάστημα και σε εύλογες ποσότητες, λαμβανομένων υπόψη του προϊόντος, της κλίμακας
διαφήμισης αυτού και της τιμής που προσφέρεται (διαφήμιση «δόλωμα»),
στ) πρόσκληση για αγορά προϊόντων σε καθορισμένη τιμή και στη συνέχεια: αα) άρνηση
επίδειξης του διαφημιζόμενου προϊόντος στους καταναλωτές ή
ββ) άρνηση λήψης παραγγελιών για το προϊόν ή παράδοσής του σε εύλογο χρόνο ή
γγ) επίδειξη ενός ελαττωματικού δείγματός του, με πρόθεση προώθησης ενός άλλου
προϊόντος («δόλωμα και μεταστροφή»),
ζ) ψευδή δήλωση, ότι το προϊόν θα είναι διαθέσιμο για πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα
ή ότι θα διατίθεται μόνο υπό ειδικούς όρους για πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα, έτσι
ώστε να προκληθεί η λήψη άμεσης απόφασης και να στερηθεί από τους καταναλωτές η
δυνατότητα ή ο χρόνος να προβούν σε τεκμηριωμένη επιλογή,
η) ανάληψη της υποχρέωσης παροχής υπηρεσιών υποστήριξης μετά την πώληση σε
καταναλωτές με τους οποίους ο προμηθευτής είχε επικοινωνήσει πριν από τη συναλλαγή σε
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γλώσσα που δεν είναι επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο
προμηθευτής και στη συνέχεια διάθεση αυτής της υπηρεσίας μόνο σε άλλη γλώσσα, χωρίς
αυτό να έχει καταστεί γνωστό στον καταναλωτή πριν αυτός δεσμευθεί για τη συναλλαγή,
θ) δήλωση, ή με άλλο τρόπο δημιουργία της εντύπωσης ότι ένα προϊόν μπορεί να πωλείται
νόμιμα, ενώ δεν μπορεί,
ι) παρουσίαση των δικαιωμάτων που παρέχει ο νόμος στον καταναλωτή ως ειδικό
χαρακτηριστικό της προσφοράς του προμηθευτή,
κ) χρήση κειμένου στα μέσα, για την προώθηση ενός προϊόντος, πληρωμένου από τον
προμηθευτή, χωρίς αυτό να γίνεται σαφές από το περιεχόμενό του ή από εικόνα ή ήχο σαφώς
αναγνωρίσιμα από τον καταναλωτή (κεκαλυμμένη διαφήμιση), με την επιφύλαξη των
διατάξεων του ν. 4779/2021 (Α΄ 27),
κα) παροχή αποτελεσμάτων αναζήτησης μετά την υποβολή ερωτήματος επιγραμμικής
αναζήτησης εκ μέρους καταναλωτή, χωρίς να κοινοποιείται σαφώς τυχόν διαφήμιση επί
πληρωμή ή καταβολή τιμήματος ειδικά για την επίτευξη υψηλότερης κατάταξης προϊόντων
μεταξύ των αποτελεσμάτων αναζήτησης,
κβ) διατύπωση ουσιωδώς ανακριβούς ισχυρισμού όσον αφορά στη φύση ή στην έκταση του
κινδύνου για την προσωπική ασφάλεια του καταναλωτή ή της οικογένειάς του, αν ο
καταναλωτής δεν αγοράσει το προϊόν,
κγ) προώθηση παρόμοιου προϊόντος με εκείνο που προσφέρει συγκεκριμένος
κατασκευαστής, με τέτοιο τρόπο ώστε να παραπλανάται σκόπιμα ο καταναλωτής ότι έχει
κατασκευασθεί από το συγκεκριμένο κατασκευαστή, ενώ δεν συμβαίνει αυτό,
κδ) δημιουργία, λειτουργία ή προώθηση ενός πυραμιδωτού συστήματος πωλήσεων, όπου ο
καταναλωτής θεωρεί ότι έχει την ευκαιρία για μεγαλύτερο όφελος με την εισαγωγή άλλων
καταναλωτών στο σύστημα, παρά με την ίδια την πώληση ή την κατανάλωση των προϊόντων,
κε) ισχυρισμό, ότι ο προμηθευτής πρόκειται να σταματήσει τη δραστηριότητα του ή να
μετακομίσει, ενώ αυτό δεν ισχύει,
κστ) ισχυρισμό, ότι τα προϊόντα μπορούν να διευκολύνουν το κέρδος σε τυχερά παίγνια,
κζ) αναληθή ισχυρισμό ότι προϊόν είναι σε θέση να θεραπεύει ασθένεια, δυσλειτουργίες ή
δυσμορφίες,
κη) διάδοση ουσιωδώς ανακριβών πληροφοριών σχετικά με τις συνθήκες της αγοράς ή τη
δυνατότητα εύρεσης του προϊόντος, προκειμένου να παροτρυνθεί ο καταναλωτής να
αποκτήσει το προϊόν με όρους λιγότερο ευνοϊκούς σε σχέση με αυτούς που ισχύουν υπό
κανονικές συνθήκες της αγοράς,
κθ) ισχυρισμό για μία εμπορική πρακτική διεξαγωγής διαγωνισμού ή καταβολής επάθλων
χωρίς τη χορήγηση των περιγραφόμενων επάθλων ή του ισοδυνάμου τους,
κι) περιγραφή του προϊόντος ως «δωρεάν», «χωρίς επιβάρυνση» ή με αντίστοιχη διατύπωση,
αν ο καταναλωτής οφείλει να καταβάλει οποιαδήποτε άλλη πληρωμή εκτός του
αναπόφευκτου κόστους για την απάντηση στην εμπορική πρακτική ή για την παραλαβή ή την
παράδοση του αντικειμένου,
λ) προσθήκη στο υλικό μάρκετινγκ τιμολογίου ή αντίστοιχου εγγράφου με το οποίο ζητείται
πληρωμή και το οποίο παρέχει στον καταναλωτή την εντύπωση ότι έχει ήδη παραγγείλει το
προϊόν, ενώ αυτό δεν ισχύει,
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λα) ψευδή ισχυρισμό ή δημιουργία της εντύπωσης, ότι ο προμηθευτής δεν ενεργεί για
σκοπούς που συνδέονται με την εμπορική δραστηριότητά του, την επιχείρηση, την τέχνη ή
το επιτήδευμά του, ή υποδύεται ψευδώς τον καταναλωτή,
λβ) δημιουργία της ψευδούς εντύπωσης, ότι οι υπηρεσίες, μετά την πώληση του προϊόντος,
διατίθενται σε κράτος μέλος άλλο από αυτό στο οποίο πωλείται το προϊόν,
λγ) μεταπώληση εισιτηρίων εκδηλώσεων στους καταναλωτές εάν ο προμηθευτής τα
απέκτησε χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένα μέσα για να παρακάμψει οποιοδήποτε
επιβαλλόμενο όριο στον αριθμό των εισιτηρίων που επιτρέπεται να αγοράσει κάποιος ή
οποιουσδήποτε άλλους κανόνες που ισχύουν για την αγορά εισιτηρίων,
λδ) δήλωση ότι οι αξιολογήσεις ενός προϊόντος υποβάλλονται από καταναλωτές που έχουν
πράγματι χρησιμοποιήσει ή αγοράσει το προϊόν χωρίς να έχουν ληφθεί εύλογα και
αναλογικά μέτρα, προκειμένου να ελεγχθεί ότι προέρχονται από τους εν λόγω καταναλωτές,
λε) υποβολή ή ανάθεση σε άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο της υποβολής ψευδών
αξιολογήσεων ή θετικών κριτικών καταναλωτών ή διαστρέβλωση των αξιολογήσεων ή των
θετικών κριτικών καταναλωτών, με σκοπό την προώθηση προϊόντων.»

Άρθρο 9
Κυρώσεις - Τροποποίηση άρθρου 9θ του ν. 2251/1994
(Άρθρο 11α της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ - παρ. 5 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Στο άρθρο 9θ του ν. 2251/1994 (Α΄ 191), α) τροποποιείται ο τίτλος, προκειμένου να
συμπληρωθεί η αντίστοιχη διάταξη της Οδηγίας, β) στην παρ. 2 προστίθενται δεύτερο και
τέταρτο εδάφιο και το άρθρο 9θ διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 9θ
Κυρώσεις
(άρθρο 11α της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ)
1. Όταν παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος μέρους εφαρμόζονται, συμπληρωματικά
με τις κυρώσεις του άρθρου 13α του παρόντος νόμου, οι διατάξεις των επόμενων
παραγράφων.
2. Κάθε καταναλωτής ή ένωση καταναλωτών έχει το δικαίωμα, όταν παραβιάζονται οι
διατάξεις των άρθρων 9α και 9γ έως 9η, να ζητά την δικαστική παύση κάθε αθέμιτης
εμπορικής πρακτικής και την παράλειψή της στο μέλλον, καθώς και αποζημίωση για τη ζημία
που υπέστη εξαιτίας της πρακτικής αυτής. Ο καταναλωτής έχει, επιπλέον, το δικαίωμα να
ζητήσει μείωση της τιμής ή να καταγγείλει τη σύμβαση. Τα ένδικα βοηθήματα των
προηγούμενων εδαφίων μπορεί να ασκούνται, χωριστά ή από κοινού, κατά ενός ή
περισσοτέρων προμηθευτών του ίδιου οικονομικού τομέα ή κατά ιδιοκτήτη κώδικα, εφόσον
αυτός προωθεί κώδικα που ενθαρρύνει τη μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος
μέρους. Τα ένδικα βοηθήματα της παρούσας δεν θίγουν την εφαρμογή άλλων μέσων
έννομης προστασίας που είναι διαθέσιμα στους καταναλωτές βάσει του ενωσιακού και του
εθνικού δικαίου.
3. Το δικαστήριο μπορεί, μετά από σχετική αίτηση, να διατάξει, δια του τύπου ή με άλλο
πρόσφορο τρόπο, τη δημοσίευση της απόφασης που διατάσσει την παύση της αθέμιτης
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εμπορικής πρακτικής, στο σύνολό της, ή εν μέρει, καθώς και τη δημοσίευση σχετικής
επανορθωτικής δήλωσης του παραβάτη.
4. Ο προμηθευτής στον οποίο αποδίδεται παράβαση των διατάξεων του παρόντος μέρους
υποχρεούται να προσκομίζει στο δικαστήριο αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την ακρίβεια
των πραγματικών ισχυρισμών που αφορούν εμπορική πρακτική, εφόσον αυτό κριθεί
αναγκαίο από το δικαστήριο, εν όψει των δεδομένων της συγκεκριμένης περίπτωσης,
λαμβανομένων υπόψη των έννομων συμφερόντων όλων των διαδίκων. Αν δεν
προσκομισθούν τα στοιχεία αυτά ή κριθούν ανεπαρκή, οι ισχυρισμοί του ενάγοντος ή των
εναγόντων καταναλωτών τεκμαίρονται αληθείς.
5. Ο έλεγχος των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών μπορεί να γίνει και από ιδιοκτήτες κωδίκων
συμπεριφοράς, εφόσον προβλέπονται σχετικές διαδικασίες προσφυγής ενώπιον των
φορέων αυτών. Η προσφυγή στις διαδικασίες του προηγούμενου εδαφίου δεν συνεπάγεται
παραίτηση από το δικαίωμα δικαστικής προσφυγής.
6. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί να διατάξει, με απόφαση του, για λόγους
δημοσίου συμφέροντος, την άμεση παύση αθέμιτης εμπορικής πρακτικής. Σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης προς την απόφαση αυτή επιβάλλονται, σε βάρος του παραβάτη, οι κυρώσεις
του άρθρου 13α του παρόντος νόμου.»

Άρθρο 10
Ορισμοί - Τροποποίηση άρθρου 1α του ν. 2251/1994
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ - παρ. 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Στο άρθρο 1α του ν. 2251/1994 (Α΄ 191) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α)
αντικαθίστανται οι περ. 5, 7 και 8, β) μετά την περ. 6 προστίθεται περ. 6α και το άρθρο 1α
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 1α
Ορισμοί
Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος, νοούνται ως:
1. Καταναλωτής, κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν
στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα.
2. Προμηθευτής, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το αν διέπεται από το
ιδιωτικό ή δημόσιο δίκαιο, το οποίο ενεργεί ακόμη και μέσω κάθε άλλου προσώπου που
ενεργεί στο όνομά του ή για λογαριασμό του, για σκοπούς οι οποίοι σχετίζονται με τις
εμπορικές, επιχειρηματικές, βιοτεχνικές ή επαγγελματικές του δραστηριότητες.
3. Πωλητής, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο πωλεί καταναλωτικά αγαθά με
σύμβαση που συνάπτει κατά την άσκηση της εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής
του δραστηριότητας.
4. Παραγωγός, ο κατασκευαστής ενός καταναλωτικού αγαθού, ο εισαγωγέας του
καταναλωτικού αγαθού σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), και κάθε πρόσωπο
που παρουσιάζεται ως παραγωγός θέτοντας επί αυτού το όνομά του, το σήμα του ή άλλο
διακριτικό σημείο.
5. Αγαθά:
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(α) κάθε ενσώματο κινητό αντικείμενο. Το νερό, το αέριο και η ηλεκτρική ενέργεια
θεωρούνται αγαθά όταν προσφέρονται προς πώληση σε περιορισμένο όγκο ή καθορισμένη
ποσότητα,
(β) κάθε ενσώματο κινητό αντικείμενο που ενσωματώνει ή διασυνδέεται με ψηφιακό
περιεχόμενο ή ψηφιακή υπηρεσία κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η απουσία του εν λόγω
ψηφιακού περιεχομένου ή της εν λόγω ψηφιακής υπηρεσίας να παρεμποδίζει τα αγαθά να
εκτελούν τις λειτουργίες τους («αγαθά με ψηφιακά στοιχεία»).
6. Αγαθό κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη, κάθε αγαθό το οποίο
δεν είναι προκατασκευασμένο και κατασκευάζεται σύμφωνα με την ατομική επιλογή ή
απόφαση του πελάτη,
6α. δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως ορίζονται
στο σημείο 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου (L 119).
7. Σύμβαση πώλησης, κάθε σύμβαση βάσει της οποίας ο προμηθευτής αναλαμβάνει να
μεταβιβάσει την κυριότητα αγαθών στον καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένης κάθε
σύμβασης που έχει ως αντικείμενο ταυτόχρονα την παροχή αγαθών και υπηρεσιών.
8. Σύμβαση παροχής υπηρεσιών, κάθε σύμβαση, πλην σύμβασης πώλησης, βάσει της οποίας
ο προμηθευτής παρέχει ή αναλαμβάνει να παράσχει υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης
ψηφιακής υπηρεσίας, στον καταναλωτή.
9. Χρηματοοικονομική υπηρεσία, κάθε υπηρεσία τραπεζικής, πιστωτικής, ασφαλιστικής ή
επενδυτικής φύσης ή σχετική με ατομικές συντάξεις, επενδύσεις ή πληρωμές.
10. Σύμβαση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση, κάθε σύμβαση που αφορά
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η οποία συνάπτεται μεταξύ ενός προμηθευτή και ενός
καταναλωτή χωρίς την ταυτόχρονη φυσική τους παρουσία, στο πλαίσιο συστήματος από
απόσταση πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που οργανώνεται από τον προμηθευτή, ο οποίος
χρησιμοποιεί αποκλειστικά για τη σύμβαση αυτή ένα ή περισσότερα μέσα επικοινωνίας από
απόσταση, μέχρι και τη στιγμή σύναψης της σύμβασης.
11. Σταθερό μέσο, κάθε μέσο που επιτρέπει στον καταναλωτή ή στον προμηθευτή να
αποθηκεύει πληροφορίες που απευθύνονται προσωπικά σε αυτόν κατά τρόπο
προσπελάσιμο για μελλοντική πρόσβαση για επαρκές χρονικό διάστημα σε σχέση με τους
σκοπούς που εξυπηρετούν οι πληροφορίες και το οποίο επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή
των αποθηκευμένων πληροφοριών, όπως το χαρτί, τα κλειδιά USB, τα CD-ROM, τα DVD, οι
κάρτες μνήμης ή οι σκληροί δίσκοι υπολογιστών, και τα μηνύματα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.
12. Μέσο επικοινωνίας από απόσταση, κάθε μέσο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, χωρίς
την αυτοπρόσωπη και ταυτόχρονη παρουσία του προμηθευτή και του καταναλωτή, για την
από απόσταση εμπορία υπηρεσίας μεταξύ των μερών αυτών, όπως αναφέρεται στο Μέρος
Τρίτο.
13. Φορέας ή προμηθευτής μέσου επικοινωνίας από απόσταση, κάθε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου, του οποίου η εμπορική ή η επαγγελματική
δραστηριότητα συνίσταται στη διάθεση ενός ή περισσότερων μέσων επικοινωνίας από
απόσταση στους προμηθευτές.
14. Ψηφιακό περιεχόμενο, δεδομένα που παράγονται και παρέχονται σε ψηφιακή μορφή.
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15. Νόμιμη εγγύηση, η ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη
συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος και τα άρθρα 534 επ.
του Αστικού Κώδικα.
16. Εμπορική εγγύηση, κάθε ανάληψη υποχρέωσης από τον πωλητή ή τον παραγωγό
(εγγυητή) προς τον καταναλωτή πλέον της νόμιμης εγγύησης, για επιστροφή του
καταβληθέντος τιμήματος ή για αντικατάσταση, επισκευή ή συντήρηση με οποιοδήποτε
τρόπο των αγαθών αν αυτά δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές ή οποιαδήποτε άλλη
απαίτηση, οι οποίες αναφέρονται στη δήλωση της εγγύησης ή στη σχετική διαφήμιση και
είναι διαθέσιμες κατά τη στιγμή ή πριν από τη σύναψη της σύμβασης.»
Άρθρο 11
Ορισμοί - Τροποποίηση άρθρου 3 του ν. 2251/1994
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ - περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 της
Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Στο άρθρο 3 του ν. 2251/1994 (Α΄ 191), α) τροποποιείται ο τίτλος, προκειμένου να
συμπληρωθεί η αντίστοιχη διάταξη της Οδηγίας, β) τροποποιούνται οι περ. β΄ και δ΄ της παρ.
2, με προσθήκη επεξηγήσεων προκειμένου να βελτιωθούν νομοτεχνικά, γ) μετά την περ. 5
προστίθενται περ. 6 έως 11 και το άρθρο 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 3
Ορισμοί
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ)
Για τους σκοπούς των διατάξεων των άρθρων 3 έως 4, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1. Σύμβαση από απόσταση, κάθε σύμβαση η οποία συνάπτεται μεταξύ του προμηθευτή και
του καταναλωτή στο πλαίσιο ενός οργανωμένου συστήματος πωλήσεων από απόσταση ή
παροχής υπηρεσιών χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία του προμηθευτή και του
καταναλωτή, με αποκλειστική χρήση ενός ή περισσότερων μέσων επικοινωνίας από
απόσταση, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το τηλέφωνο, η τηλεομοιοτυπία ή το
διαδίκτυο, μέχρι και τη στιγμή σύναψης της σύμβασης.
2. Σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος, κάθε σύμβαση μεταξύ του προμηθευτή και του
καταναλωτή η οποία πληροί διαζευκτικά τις εξής προϋποθέσεις:
α) συνάπτεται με ταυτόχρονη φυσική παρουσία του προμηθευτή και του καταναλωτή σε
χώρο που δεν είναι το εμπορικό κατάστημα του προμηθευτή,
β) συνάπτεται κατόπιν προσφοράς από τον καταναλωτή, υπό τις ίδιες συνθήκες που
περιγράφονται στην περ. α΄,
γ) συνάπτεται στο εμπορικό κατάστημα του προμηθευτή ή με χρήση οποιουδήποτε μέσου
επικοινωνίας από απόσταση αμέσως μετά από προσωπική και ατομική επαφή με τον
καταναλωτή σε χώρο που δεν είναι το εμπορικό κατάστημα του προμηθευτή, με την
ταυτόχρονη φυσική παρουσία του προμηθευτή και του καταναλωτή,
δ) συνάπτεται στη διάρκεια εκδρομής που έχει οργανωθεί από τον προμηθευτή με σκοπό ή
αποτέλεσμα τη διαφήμιση και πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών στον καταναλωτή,
3. Εμπορικό κατάστημα:
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α) κάθε ακίνητος χώρος λιανικής πώλησης όπου ο προμηθευτής πραγματοποιεί τη
δραστηριότητά του σε μόνιμη βάση,
β) κάθε κινητός χώρος λιανικής πώλησης όπου ο προμηθευτής πραγματοποιεί τη
δραστηριότητά του σε συνήθη βάση.
4. Δευτερεύουσα σύμβαση, μια σύμβαση με την οποία ο καταναλωτής αποκτά αγαθά ή
υπηρεσίες που συνδέονται με σύμβαση από απόσταση ή με σύμβαση εκτός εμπορικού
καταστήματος και κατά την οποία τα εν λόγω αγαθά ή οι υπηρεσίες παρέχονται από τον
προμηθευτή ή από ένα τρίτο μέρος με βάση μια ρύθμιση μεταξύ του εν λόγω τρίτου μέρους
και του προμηθευτή.
5. Δημόσιος πλειστηριασμός, μέθοδος πώλησης κατά την οποία τα αγαθά ή οι υπηρεσίες
προσφέρονται από τον προμηθευτή σε καταναλωτές, οι οποίοι συμμετέχουν ή έχουν τη
δυνατότητα να συμμετέχουν στον πλειστηριασμό οι ίδιοι, μέσω διαφανούς ανταγωνιστικής
διαδικασίας προσφορών που διεξάγεται από έναν εκπλειστηριαστή και ο πλειοδότης
δεσμεύεται να αγοράσει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες.
6. Ψηφιακή υπηρεσία:
α) υπηρεσία που επιτρέπει στον καταναλωτή να δημιουργεί, να επεξεργάζεται, να
αποθηκεύει δεδομένα σε ψηφιακή μορφή ή να έχει πρόσβαση σε αυτά ή
β) υπηρεσία που επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων σε ψηφιακή μορφή ή κάθε άλλη
αλληλεπίδραση με τα δεδομένα αυτά, τα οποία αναφορτώνονται ή δημιουργούνται από τον
καταναλωτή ή άλλους χρήστες της εν λόγω υπηρεσίας.
7. Επιγραμμική αγορά, υπηρεσία η οποία χρησιμοποιεί λογισμικό, συμπεριλαμβανομένου
ιστοτόπου, μέρους ιστοτόπου ή εφαρμογής, το οποίο διαχειρίζεται προμηθευτής ή άλλος εξ
ονόματος του προμηθευτή και η οποία επιτρέπει στους καταναλωτές να συνάπτουν εξ
αποστάσεως συμβάσεις με άλλους προμηθευτές ή καταναλωτές.
8. Πάροχος επιγραμμικής αγοράς, κάθε προμηθευτής ο οποίος παρέχει επιγραμμική αγορά
στους καταναλωτές.
9. Συμβατότητα, η ικανότητα του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας να
λειτουργήσει με υλικό ή λογισμικό με το οποίο χρησιμοποιούνται συνήθως ψηφιακό
περιεχόμενο ή ψηφιακές υπηρεσίες ιδίου τύπου, χωρίς την ανάγκη μετατροπής του
ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας.
10. Δυνατότητες λειτουργίας (λειτουργικότητα), η ικανότητα του ψηφιακού περιεχομένου ή
της ψηφιακής υπηρεσίας να εκτελεί τις λειτουργίες τους, έχοντας υπόψη τον σκοπό τους.
11. Διαλειτουργικότητα, η ικανότητα του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής
υπηρεσίας να λειτουργεί με υλικό ή λογισμικό διαφορετικό από εκείνα με τα οποία
χρησιμοποιούνται συνήθως ψηφιακό περιεχόμενο ή ψηφιακές υπηρεσίες ιδίου τύπου.»
Άρθρο 12
Πεδίο εφαρμογής - Τροποποίηση άρθρου 3α του ν. 2251/1994
(άρθρο 3 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ - παρ. 2 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Στο άρθρο 3α του ν. 2251/1994 (Α΄ 191) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) τροποποιείται
ο τίτλος, προκειμένου να συμπληρωθεί η αντίστοιχη διάταξη της Οδηγίας, β) το πρώτο
εδάφιο της παρ. 1 τροποποιείται ως προς τις περιπτώσεις των συμβάσεων στις οποίες
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εφαρμόζονται τα άρθρα 3 έως και 4η, γ) μετά την παρ. 1 προστίθεται παρ. 1α, δ) στην παρ. 3
τροποποιείται η περ. ζ΄ ως προς τις παραπεμπόμενες διατάξεις, η περ. ια΄ τροποποιείται ως
προς την προσθήκη της περ. 4ε, μετά την περ. ιγ΄ προστίθεται περ. ιδ΄ και το άρθρο 3α
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 3α
Πεδίο εφαρμογής
(άρθρο 3 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ)
1. Τα άρθρα 3 έως 4 εφαρμόζονται, βάσει των όρων και στον βαθμό που ορίζεται στις
διατάξεις τους, σε οποιαδήποτε σύμβαση συνάπτεται μεταξύ ενός προμηθευτή και ενός
καταναλωτή όπου ο καταναλωτής καταβάλλει ή αναλαμβάνει να καταβάλει το τίμημα.
Εφαρμόζονται επίσης σε συμβάσεις προμήθειας νερού, φυσικού αερίου, ηλεκτρικής
ενέργειας ή τηλεθέρμανσης, μεταξύ άλλων και από δημόσιους παρόχους, στον βαθμό που
τα προϊόντα αυτά παρέχονται σε συμβατική βάση.
1α. Τα άρθρα 3 έως 4 εφαρμόζονται, επίσης, όταν ο προμηθευτής προμηθεύει ή
αναλαμβάνει να προμηθεύσει ψηφιακό περιεχόμενο που δεν παρέχεται σε υλικό μέσο ή
ψηφιακή υπηρεσία προς τον καταναλωτή και ο καταναλωτής παρέχει ή αναλαμβάνει να
παράσχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον προμηθευτή, εξαιρουμένης της
περίπτωσης κατά την οποία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχει ο
καταναλωτής υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον προμηθευτή με αποκλειστικό σκοπό
την παροχή ψηφιακού περιεχομένου που δεν παρέχεται σε υλικό μέσο ή ψηφιακής
υπηρεσίας ή προκειμένου ο προμηθευτής να συμμορφωθεί με τις νομικές απαιτήσεις στις
οποίες υπόκειται και ο προμηθευτής δεν επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα για κανέναν
άλλο σκοπό.
2. Οι διατάξεις των άρθρων 3 έως 4 ισχύουν με την επιφύλαξη ειδικότερων ενωσιακών
πράξεων ή εναρμονισμένων προς αυτές εθνικών διατάξεων που ρυθμίζουν ειδικούς τομείς.
3. Τα άρθρα 3 έως 4 δεν εφαρμόζονται στις συμβάσεις:
α) για κοινωνικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την κοινωνική στέγαση, την παιδική μέριμνα
και τη στήριξη των οικογενειών και των ατόμων που έχουν μονίμως ή προσωρινώς ανάγκη,
περιλαμβανομένης της μακροπρόθεσμης μέριμνας,
β) για υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης όπως ορίζεται στο άρθρο 3 (α) του ν. 4213/2013
(ΦΕΚ Α 261) «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής
των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης
(L 88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις», είτε παρέχονται μέσω υγειονομικών
εγκαταστάσεων είτε όχι,
γ) για δραστηριότητες τζόγου, που περιλαμβάνουν τυχερά παιχνίδια στα οποία ο παίκτης
ποντάρει χρηματικά, περιλαμβανομένων των λαχειοφόρων αγορών, τα παιχνίδια σε καζίνα
και τις συναλλαγές που αφορούν στοιχήματα,
δ) για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες,
ε) για τη δημιουργία, απόκτηση ή μεταβίβαση δικαιωμάτων επί ακινήτων ή δικαιωμάτων
εντός ακίνητης περιουσίας,
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στ) για την κατασκευή νέων κτιρίων, τη ριζική μετατροπή υφιστάμενων κτηρίων και τη
μίσθωση στέγης ως κατοικίας,
ζ) οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 7/2018 (Α΄ 12) «Εναρμόνιση
νομοθεσίας με οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους
συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς (L 326)»,
η) οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Ζ1-130/11
(Β` 295) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2088/122/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιανουαρίου 2009, για την
προστασία των καταναλωτών ως προς ορισμένες πτυχές των συμβάσεων χρονομεριστικής
μίσθωσης, μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών, μεταπώλησης και ανταλλαγής, που
δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ αριθμ. L33 της 3.2.2009»,
θ) οι οποίες καταρτίζονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 5
του Κώδικα Συμβολαιογράφων ν. 2830/2000 (Α΄ 96),
ια) για υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών, με την εξαίρεση του άρθρου 3δ παρ. 2 και των
άρθρων 4γ, 4ε και 4στ,
ιβ) οι οποίες συνάπτονται μέσω αυτόματων μηχανών πώλησης ή εμπορικών καταστημάτων
αυτόματης πώλησης,
ιγ) οι οποίες συνάπτονται με τηλεπικοινωνιακούς φορείς μέσω δημόσιων τηλεφωνικών
θαλάμων για τη χρήση αυτών ή οι οποίες συνάπτονται για τη χρήση μιας μοναδικής κλήσης
που πραγματοποιεί ο καταναλωτής μέσω τηλεφώνου, διαδικτύου ή τηλεομοιοτυπίας,
ιδ) για οποιαδήποτε αγαθά που πωλούνται στο πλαίσιο αναγκαστικής εκτέλεσης ή με άλλο
τρόπο από δικαστική αρχή.
4. Οι διατάξεις των άρθρων 3 έως 4 δεν εφαρμόζονται σε εκτός εμπορικού καταστήματος
συναπτόμενες συμβάσεις, για τις οποίες ο καταναλωτής καταβάλλει ποσό που δεν
υπερβαίνει τα τριάντα (30) ευρώ.
5. Οι διατάξεις των άρθρων 3 έως 4 δεν θίγουν το εθνικό δίκαιο περί συμβάσεων, όπως τις
διατάξεις σχετικά με το κύρος, την κατάρτιση ή τα έννομα αποτελέσματα μιας σύμβασης,
στον βαθμό που στις διατάξεις τους δεν ρυθμίζονται γενικές έννοιες του δικαίου των
συμβάσεων.
6. Τα άρθρα 3 έως 4 δεν εμποδίζουν τους προμηθευτές να προσφέρουν στους καταναλωτές
συμβατικές διευθετήσεις που προχωρούν πέρα από την προστασία που τα άρθρα αυτά
παρέχουν.»

Άρθρο 13
Απαιτήσεις ενημέρωσης για συμβάσεις εξ αποστάσεως και συμβάσεις εκτός εμπορικού
καταστήματος - Τροποποίηση άρθρου 3β του ν. 2251/1994
(άρθρο 6 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ - παρ. 4 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Στο άρθρο 3β του ν. 2251/1994 (Α΄ 191) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) τροποποιείται
ο τίτλος, προκειμένου να συμπληρωθεί η αντίστοιχη διάταξη της Οδηγίας, β) στην παρ. 1
αντικαθίστανται οι περ. γ΄, ιβ΄, ιη΄ και ιθ΄, τροποποιείται η περ. ιδ΄ με την απαλοιφή της
αναφοράς στον τρόπο απόκτησης αντιγράφων, και μετά την περ. ε΄ προστίθεται περ. εα΄, και
το άρθρο 3β διαμορφώνεται ως εξής:
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«Άρθρο 3β
Απαιτήσεις ενημέρωσης για συμβάσεις εξ αποστάσεως και συμβάσεις εκτός εμπορικού
καταστήματος
(άρθρο 6 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ)
1. Πριν δεσμευθεί ο καταναλωτής με σύμβαση συναπτόμενη εξ αποστάσεως ή εκτός
εμπορικού καταστήματος ή με οποιαδήποτε αντίστοιχη προσφορά, ο προμηθευτής παρέχει
στον καταναλωτή τις ακόλουθες πληροφορίες με ευκρινή και κατανοητό τρόπο:
α) τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών ή των υπηρεσιών, στον βαθμό που ενδείκνυται σε
σχέση με το μέσο και τα αγαθά ή τις υπηρεσίες,
β) την ταυτότητα του προμηθευτή, λόγου χάρη την εμπορική επωνυμία του,
γ) τη γεωγραφική διεύθυνση όπου ο προμηθευτής είναι εγκατεστημένος, καθώς και τον
αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Επιπλέον, όταν ο
προμηθευτής παρέχει άλλα μέσα επιγραμμικής επικοινωνίας, που διασφαλίζουν ότι ο
καταναλωτής μπορεί να διατηρήσει οποιαδήποτε γραπτή επικοινωνία με τον προμηθευτή σε
σταθερό μέσο, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και της ώρας της εν λόγω
επικοινωνίας, η ενημέρωση περιλαμβάνει επίσης λεπτομέρειες σχετικά με τα εν λόγω άλλα
μέσα. Τα εν λόγω μέσα επικοινωνίας που παρέχει ο προμηθευτής διασφαλίζουν ότι ο
καταναλωτής μπορεί να έρθει σε επαφή με τον προμηθευτή γρήγορα και να επικοινωνήσει
με αυτόν αποτελεσματικά. Ανάλογα με την περίπτωση, ο προμηθευτής παρέχει, επίσης, τη
γεωγραφική διεύθυνση και τα στοιχεία ταυτότητας του προμηθευτή για λογαριασμό του
οποίου ενεργεί,
δ) εάν διαφέρει από τη διεύθυνση που παρέχεται βάσει της περίπτωσης γ), τη γεωγραφική
διεύθυνση της εμπορικής έδρας του προμηθευτή και, όπου ενδείκνυται, τη διεύθυνση του
προμηθευτή για λογαριασμό του οποίου ενεργεί, όπου ο καταναλωτής μπορεί να απευθύνει
τυχόν παράπονά του,
ε) τη συνολική τιμή των αγαθών ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. και κάθε
άλλου τέλους, ή αν, λόγω της φύσεως των αγαθών ή των υπηρεσιών, η τιμή δεν μπορεί
ευλόγως να καθοριστεί εκ των προτέρων, τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να υπολογιστεί
η τιμή, καθώς και, όπου τυγχάνει εφαρμογής, όλες τις πρόσθετες επιβαρύνσεις αποστολής,
παράδοσης ή ταχυδρομείου και κάθε άλλη δαπάνη ή, όταν αυτές οι επιβαρύνσεις δεν
μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων, το γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν
τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις. Σε περίπτωση σύμβασης αορίστου χρόνου ή σύμβασης που
περιλαμβάνει συνδρομή, η συνολική τιμή περιλαμβάνει τη συνολική δαπάνη ανά περίοδο
χρέωσης. Εάν οι συμβάσεις αυτές επιβαρύνονται με σταθερή τιμή, η συνολική τιμή σημαίνει
επίσης τη συνολική μηνιαία δαπάνη. Εάν η συνολική δαπάνη δεν μπορεί ευλόγως να
υπολογισθεί εκ των προτέρων, περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο η τιμή πρόκειται να
υπολογιστεί,
εα) όπου τυγχάνει εφαρμογής, ότι η τιμή εξατομικεύτηκε βάσει αυτοματοποιημένης λήψης
αποφάσεων,
στ) το κόστος χρησιμοποιήσεως του μέσου επικοινωνίας εξ αποστάσεως για τη σύναψη της
σύμβασης, όταν αυτό υπολογίζεται με βάση άλλη εκτός των βασικών τιμολογίων,
ζ) τις διευθετήσεις πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης, της προθεσμίας εντός της οποίας ο
προμηθευτής αναλαμβάνει να παραδώσει τα αγαθά ή να παράσχει τις υπηρεσίες και, όπου
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τυγχάνει εφαρμογής, της πολιτικής που εφαρμόζει ο προμηθευτής για την αντιμετώπιση των
παραπόνων,
η) όπου υπάρχει δικαίωμα υπαναχώρησης, τις προϋποθέσεις, την προθεσμία και τις
διαδικασίες άσκησης του δικαιώματος σύμφωνα με το άρθρο 3ζ παράγραφος 1, καθώς και
το υπόδειγμα του εντύπου υπαναχώρησης που παρατίθεται στο τμήμα Β΄ του Παραρτήματος
το οποίο προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος,
θ) όπου τυγχάνει εφαρμογής, ότι ο καταναλωτής θα επιβαρυνθεί με τη δαπάνη επιστροφής
των αγαθών σε περίπτωση υπαναχώρησης και, για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις, εάν τα
αγαθά από τη φύση τους δεν μπορούν υπό κανονικές συνθήκες να επιστραφούν
ταχυδρομικώς, τη δαπάνη επιστροφής τους,
ι) σε περίπτωση που ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης αφού έχει κάνει
χρήση της δυνατότητας του άρθρου 3γ παράγραφος 3 ή του άρθρου 3δ παράγραφος 8, ότι ο
καταναλωτής δεσμεύεται να καταβάλει το εύλογο κόστος στον προμηθευτή σύμφωνα με το
άρθρο 3ι παράγραφος 3,
ια) όταν δεν παρέχεται δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 3ιβ, την πληροφορία
ότι ο καταναλωτής δεν θα έχει δικαίωμα υπαναχώρησης ή, κατά περίπτωση, τις περιστάσεις
υπό τις οποίες ο καταναλωτής χάνει το δικαίωμα του υπαναχώρησης,
ιβ) υπενθύμιση της ύπαρξης νόμιμης εγγύησης για την ανταπόκριση των αγαθών, του
ψηφιακού περιεχομένου και των ψηφιακών υπηρεσιών,
ιγ) όπου τυγχάνει εφαρμογής, την ύπαρξη και τους όρους εφαρμογής υπηρεσιών
υποστήριξης του πελάτη μετά την πώληση, εξυπηρέτησης μετά την πώληση και εμπορικών
εγγυήσεων,
ιδ) την ύπαρξη σχετικών κωδίκων συμπεριφοράς, όπως ορίζονται στο άρθρο 9α περίπτωση
στ),
ιε) τη διάρκεια της σύμβασης, όπου τυγχάνει εφαρμογής, ή, εάν η σύμβαση είναι αορίστου
χρόνου ή αυτόματης παράτασης, τους όρους για τη λήξη της σύμβασης,
ιστ) όπου τυγχάνει εφαρμογής, την ελάχιστη διάρκεια των υποχρεώσεων του καταναλωτή
βάσει της σύμβασης,
ιζ) όπου τυγχάνει εφαρμογής, την ύπαρξη και τους όρους κατάθεσης χρημάτων ή άλλων
χρηματοοικονομικών εγγυήσεων που πρέπει να καταβληθούν ή να παρασχεθούν από τον
καταναλωτή όποτε το ζητήσει ο προμηθευτής,
ιη) όπου τυγχάνει εφαρμογής, τις δυνατότητες λειτουργίας, μαζί με τα ισχύοντα τεχνικά
μέτρα προστασίας, των αγαθών με ψηφιακά στοιχεία, του ψηφιακού περιεχομένου και των
ψηφιακών υπηρεσιών,
ιθ) όπου τυγχάνει εφαρμογής, κάθε σχετική συμβατότητα και διαλειτουργικότητα αγαθών
με ψηφιακά στοιχεία, ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών των οποίων ο
προμηθευτής έχει γνώση ή ευλόγως αναμένεται να έχει γνώση,
κ) όπου τυγχάνει εφαρμογής, τη δυνατότητα προσφυγής σε εξωδικαστικό μηχανισμό
παραπόνων και επανόρθωσης στον οποίο υπάγεται ο προμηθευτής, καθώς και τους τρόπους
πρόσβασης σε αυτόν.
2. Η παράγραφος 1 ισχύει επίσης για συμβάσεις παροχής νερού, φυσικού αερίου ή
ηλεκτρικής ενέργειας, όταν δεν διατίθενται προς πώληση σε περιορισμένο όγκο ή
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καθορισμένη ποσότητα, παροχής τηλεθέρμανσης ή παροχής ψηφιακού περιεχομένου που
δεν παρέχεται πάνω σε υλικό μέσο.
3. Σε περίπτωση δημόσιου πλειστηριασμού, οι πληροφορίες που προβλέπονται στις
περιπτώσεις β), γ) και δ) της παραγράφου 1 μπορούν να αντικαθίστανται από αντίστοιχα
στοιχεία του εκπλειστηριαστή.
4. Οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 περιπτώσεις η), θ) και ι) μπορούν
να παρέχονται με το υπόδειγμα οδηγιών για την υπαναχώρηση που παρατίθεται στο τμήμα
Α΄ του Παραρτήματος του παρόντος. Ο προμηθευτής έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
παροχής πληροφοριών που ορίζονται στην παράγραφο 1 περιπτώσεις η), θ) και ι), εφόσον
έχει παράσχει αυτές τις οδηγίες, σωστά συμπληρωμένες, στον καταναλωτή.
5. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της
σύμβασης που συνάπτεται εξ αποστάσεως ή εκτός του εμπορικού καταστήματος και δεν
μεταβάλλονται πλην ρητής συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών.
6. Εάν ο προμηθευτής δεν έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις ενημέρωσης για τις πρόσθετες
επιβαρύνσεις ή άλλες δαπάνες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 περίπτωση ε) ή για τις
δαπάνες επιστροφής των αγαθών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 περίπτωση θ), ο
καταναλωτής δεν πληρώνει τις εν λόγω επιβαρύνσεις ή δαπάνες.
7. Οι οριζόμενες στα άρθρα 3 έως 4η υποχρεώσεις ενημέρωσης σωρευτικά προστίθενται στις
απαιτήσεις πληροφόρησης που περιέχουν ο ν. 3844/2010 (Α΄ 63) «Προσαρμογή της
ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» και το
Προεδρικό Διάταγμα 131/2003 (Α’ 116) «Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της
κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά
(Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο)».
Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, αν διάταξη του ν. 3844/2010 ή του Προεδρικού
Διατάγματος 131/2003 σχετικά με το περιεχόμενο και τον τρόπο με τον οποίο παρέχονται οι
πληροφορίες, έρχεται σε σύγκρουση με διάταξη των άρθρων 3 έως 4η, υπερισχύει η διάταξη
των άρθρων αυτών.
8. Ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων ενημέρωσης που ορίζονται στα άρθρα 3β έως
3ιβ, το βάρος της απόδειξης το έχει ο προμηθευτής.
9. Εάν ο προμηθευτής δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις ενημέρωσης που προβλέπονται στο
παρόν άρθρο η σύμβαση εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού καταστήματος είναι άκυρη υπέρ
του καταναλωτή.»
Άρθρο 14
Πρόσθετες ειδικές υποχρεώσεις ενημέρωσης για συμβάσεις που συνάπτονται σε
επιγραμμικές αγορές - Προσθήκη άρθρου 3βα στον ν. 2251/1994
(άρθρο 6α της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ - παρ. 5 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Μετά το άρθρο 3β του ν. 2251/1994 (Α΄ 191) προστίθεται άρθρο 3βα ως εξής:
«Άρθρο 3βα
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Πρόσθετες ειδικές υποχρεώσεις ενημέρωσης για συμβάσεις που συνάπτονται σε
επιγραμμικές αγορές
(άρθρο 6α της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ)
1. Προτού ο καταναλωτής δεσμευτεί από εξ αποστάσεως σύμβαση ή οποιαδήποτε
αντίστοιχη προσφορά σε επιγραμμική αγορά, ο πάροχος της επιγραμμικής αγοράς, με την
επιφύλαξη των άρθρων 9α έως 9θ, παρέχει στον καταναλωτή τις ακόλουθες πληροφορίες με
τρόπο σαφή και κατανοητό, αλλά και κατάλληλο για τα μέσα επικοινωνίας εξ αποστάσεως:
α) γενικές πληροφορίες, που είναι διαθέσιμες σε ειδικό τμήμα της επιγραμμικής διεπαφής,
άμεσα και εύκολα προσβάσιμο από τη σελίδα όπου παρουσιάζονται οι προσφορές, σχετικά
με τις βασικές παραμέτρους που καθορίζουν την κατάταξη, όπως ορίζεται στην περ. ια) του
άρθρου 9α, των προσφορών που παρουσιάζονται στον καταναλωτή ως αποτέλεσμα του
ερωτήματος αναζήτησης, και τη σχετική σημασία των εν λόγω παραμέτρων έναντι άλλων,
β) κατά πόσον ο τρίτος που προσφέρει τα αγαθά, τις υπηρεσίες ή το ψηφιακό περιεχόμενο
είναι προμηθευτής ή όχι, με βάση τη δήλωση του εν λόγω τρίτου στον πάροχο της
επιγραμμικής αγοράς,
γ) όταν ο τρίτος που προσφέρει τα αγαθά, τις υπηρεσίες ή το ψηφιακό περιεχόμενο δεν είναι
προμηθευτής ότι τα δικαιώματα των καταναλωτών που απορρέουν από την εθνική και την
ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών δεν εφαρμόζονται στη σύμβαση,
δ) όπου τυγχάνει εφαρμογής, τον τρόπο επιμερισμού των υποχρεώσεων που σχετίζονται με
τη σύμβαση μεταξύ του τρίτου που προσφέρει τα αγαθά, τις υπηρεσίες ή το ψηφιακό
περιεχόμενο και του παρόχου της επιγραμμικής αγοράς, πληροφορία η οποία δεν θίγει
οποιαδήποτε ευθύνη που ενδέχεται να φέρει σε σχέση με τη σύμβαση δυνάμει άλλης
ενωσιακής ή εθνικής νομοθεσίας ο πάροχος της επιγραμμικής αγοράς ή ο προμηθευτής που
αποτελεί τον τρίτο».

Άρθρο 15
Τυπικές απαιτήσεις για συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος - Τροποποίηση
άρθρου 3γ του ν. 2251/1994
(άρθρο 7 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ παρ. 6 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)

Στο άρθρο 3γ του ν. 2251/1994 (Α΄191), α) τροποποιείται ο τίτλος, προκειμένου να
συμπληρωθεί η αντίστοιχη διάταξη της Οδηγίας, β) η παρ. 3 τροποποιείται ως προς τις
προϋποθέσεις έναρξης της παροχής κατά τη διάρκεια ισχύος του δικαιώματος
υπαναχώρησης και το άρθρο 3γ διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 3γ
Τυπικές απαιτήσεις για συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος
(άρθρο 7 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ)
1. Όσον αφορά στις συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος, ο προμηθευτής παρέχει τις
πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 3β παράγραφος 1 στον καταναλωτή εγγράφως
ή, εάν συμφωνεί ο καταναλωτής, σε άλλο σταθερό μέσο. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να
είναι ευανάγνωστες και διατυπωμένες σε απλή και κατανοητή γλώσσα.
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2. Ο προμηθευτής παρέχει στον καταναλωτή αντίγραφο της υπογεγραμμένης σύμβασης ή
την επιβεβαίωση της σύμβασης εγγράφως ή, εάν συμφωνεί ο καταναλωτής, σε άλλο σταθερό
μέσο, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της επιβεβαίωσης της προηγούμενης ρητής
συγκατάθεσης και αποδοχής του καταναλωτή σύμφωνα με το άρθρο 3ιβ περίπτωση ιγ).
3. Εφόσον ο καταναλωτής επιθυμεί η παροχή υπηρεσιών ή η παροχή νερού, φυσικού αερίου
ή ηλεκτρικής ενέργειας, όταν δεν διατίθενται προς πώληση σε περιορισμένο όγκο ή σε
καθορισμένη ποσότητα, ή η παροχή τηλεθέρμανσης να άρχεται στη διάρκεια της περιόδου
υπαναχώρησης που προβλέπεται στο άρθρο 3ε παράγραφος 2 και η σύμβαση υποχρεώνει
τον καταναλωτή να καταβάλει τίμημα, ο προμηθευτής απαιτεί από τον καταναλωτή να
καταθέσει τη ρητή αίτησή του πάνω σε σταθερό μέσο και ζητεί από τον καταναλωτή να
αναγνωρίσει ότι, μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον προμηθευτή, ο καταναλωτής
θα απωλέσει το δικαίωμα υπαναχώρησης.
4. Όσον αφορά στις συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος, εάν ο καταναλωτής έχει
ζητήσει ρητώς τις υπηρεσίες του προμηθευτή για την εκτέλεση επισκευών ή συντήρησης για
την οποία ο προμηθευτής και ο καταναλωτής αμέσως εκτελούν τις συμβατικές υποχρεώσεις
τους και εάν το ποσόν που πρέπει να καταβάλει ο καταναλωτής δεν υπερβαίνει τα 200 ευρώ:
α) ο προμηθευτής οφείλει να παράσχει στον καταναλωτή τις πληροφορίες που προβλέπονται
στο άρθρο 3β παράγραφος 1 περιπτώσεις β) και γ) και πληροφορίες για την τιμή και τον
τρόπο με τον οποίο πρόκειται να υπολογιστεί η τιμή, μαζί με εκτίμηση της συνολικής τιμής,
εγγράφως ή, εάν ο καταναλωτής συμφωνεί, πάνω σε άλλο σταθερό μέσο. Ο προμηθευτής
οφείλει να παράσχει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 3β παράγραφος 1
περιπτώσεις α), η) και ια), αλλά δύναται επίσης να μην τις παράσχει εγγράφως ή σε άλλο
σταθερό μέσο εάν ο καταναλωτής συμφωνήσει ρητώς,
β) η επιβεβαίωση της σύμβασης που γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος
άρθρου οφείλει να περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 3β παρ 1.
5. Εάν ο προμηθευτής δεν τηρήσει τις τυπικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο παρόν
άρθρο η σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή.»
Άρθρο 16
Τυπικές απαιτήσεις για συμβάσεις εξ αποστάσεως - Τροποποίηση άρθρου 3δ του
ν. 2251/1994
(άρθρο 8 της Οδηγίας 2011/83/ παρ. 7 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Στο άρθρο 3δ του ν. 2251/1994 (Α΄ 191), τροποποιούνται α) ο τίτλος, προκειμένου να
συμπληρωθεί η αντίστοιχη διάταξη της Οδηγίας, β) το πρώτο εδάφιο της παρ. 4, ως προς την
εξαίρεση του υποδείγματος του εντύπου υπαναχώρησης γ) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4,
ως προς την προσθήκη του υποδείγματος του εντύπου υπαναχώρησης, δ) η παρ. 8, ως προς
δα) την προσθήκη του συμβατικού όρου καταβολής τιμήματος και δβ) την προσθήκη του
συμβατικού όρου αναγνώρισης εκ μέρους του καταναλωτή ότι απόλλυται το δικαίωμα
υπαναχώρησής του μετά την εκτέλεση της σύμβασης και το άρθρο 3δ διαμορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 3δ
Τυπικές απαιτήσεις για συμβάσεις εξ αποστάσεως
(άρθρο 8 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ)
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1. Όσον αφορά στις εξ αποστάσεως συμβάσεις, ο προμηθευτής παρέχει τις πληροφορίες που
προβλέπονται στο άρθρο 3β παράγραφος 1 ή θέτει αυτές τις πληροφορίες στη διάθεση του
καταναλωτή με τρόπο κατάλληλο για το μέσο της επικοινωνίας εξ αποστάσεως που
χρησιμοποιείται σε απλή και κατανοητή γλώσσα. Εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες
παρέχονται πάνω σε σταθερό μέσο, οφείλουν να είναι ευανάγνωστες.
2. Εάν μια εξ αποστάσεως σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί με ηλεκτρονικό μέσο
επιβάλλει στον καταναλωτή την υποχρέωση να πληρώσει, ο προμηθευτής οφείλει να
παράσχει στον καταναλωτή με σαφή και ευκρινή τρόπο και αμέσως προτού ο καταναλωτής
υποβάλει την παραγγελία του τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 3β παρ. 1
περιπτώσεις α), ε), ιε) και ιστ).
Οι πληροφορίες αυτές πρέπει εμφανίζονται πολύ κοντά προς την επιβεβαίωση που
απαιτείται για την υποβολή της παραγγελίας.
Ο προμηθευτής οφείλει να μεριμνήσει ώστε ο καταναλωτής, υποβάλλοντας την παραγγελία
του, να αναγνωρίσει ρητώς ότι η παραγγελία συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής. Εάν η
υποβολή παραγγελίας απαιτεί την ενεργοποίηση ενός εικονιδίου επιλογής ή ανάλογη
λειτουργία, το εικονίδιο επιλογής ή η ανάλογη λειτουργία πρέπει να φέρουν ευανάγνωστη
σήμανση που να αναγράφει τις λέξεις «παραγγελία με υποχρέωση πληρωμής» ή μια
ανάλογη σαφή διατύπωση που να δείχνει ότι η υποβολή παραγγελίας συνεπάγεται
υποχρέωση πληρωμής στον προμηθευτή. Εάν ο προμηθευτής δεν συμμορφωθεί με το παρόν
εδάφιο, ο καταναλωτής δεν δεσμεύεται από τη σύμβαση ή την παραγγελία.
3. Οι εμπορικές ιστοσελίδες οφείλουν να αναγράφουν σαφώς και ευανάγνωστα το αργότερο
με την έναρξη της διαδικασίας υποβολής παραγγελίας κατά πόσον ισχύουν περιορισμοί στην
παράδοση και ποια μέσα πληρωμής είναι δεκτά.
4. Εάν η σύμβαση συνάπτεται με μέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως το οποίο παρέχει
περιορισμένο χώρο ή χρόνο για την απεικόνιση των πληροφοριών, ο προμηθευτής παρέχει,
πάνω στο συγκεκριμένο μέσο ή διά του συγκεκριμένου μέσου πριν από τη σύναψη αυτής της
σύμβασης, τουλάχιστον τις προσυμβατικές πληροφορίες που αφορούν τα βασικά
χαρακτηριστικά των αγαθών ή των υπηρεσιών, την ταυτότητα του προμηθευτή, τη συνολική
τιμή, το δικαίωμα υπαναχώρησης, τη διάρκεια της σύμβασης και, εάν η σύμβαση είναι
αορίστου χρόνου, τις προϋποθέσεις καταγγελίας της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα,
αντίστοιχα, στο άρθρο 3β παράγραφος 1 περιπτώσεις α), β), ε), η) και ιε), εξαιρουμένου του
υποδείγματος του εντύπου υπαναχώρησης που καθορίζεται στο τμήμα Β΄ του Παραρτήματος
που αναφέρεται στην περ. η). Οι λοιπές πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1
του άρθρου 3β, συμπεριλαμβανομένου του υποδείγματος του εντύπου υπαναχώρησης,
παρέχονται από τον προμηθευτή στον καταναλωτή με τον κατάλληλο τρόπο σύμφωνα με την
παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
5. Με την επιφύλαξη της παρ. 4, εάν ο προμηθευτής προβεί σε τηλεφωνική κλήση προς τον
καταναλωτή με σκοπό τη σύναψη εξ αποστάσεως σύμβασης, οφείλει, στην αρχή της
συνομιλίας με τον καταναλωτή, να δηλώσει την ταυτότητά του και, όπου τούτο έχει
εφαρμογή, την ταυτότητα του προσώπου εξ ονόματος του οποίου τηλεφωνεί και τον
εμπορικό σκοπό της επικοινωνίας.
6. Εάν πρόκειται να συναφθεί σύμβαση εξ αποστάσεως μέσω τηλεφώνου, με αντικείμενο την
παροχή υπηρεσιών ή ταυτόχρονα την παροχή αγαθών και υπηρεσιών, ο προμηθευτής
υποχρεούται να επιβεβαιώσει την προσφορά του προς τον καταναλωτή, ο οποίος
δεσμεύεται μόνον όταν υπογράψει την προσφορά ή έχει στείλει τη γραπτή συγκατάθεσή του.
Οι επιβεβαιώσεις αυτές πρέπει να κοινοποιούνται πάνω σε σταθερό μέσο.
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7. Ο προμηθευτής παρέχει στον καταναλωτή την επιβεβαίωση της συναφθείσας σύμβασης,
σε σταθερό μέσο σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά τη σύναψη της εξ αποστάσεως σύμβασης
και το αργότερο κατά τη στιγμή της παράδοσης των αγαθών ή προτού αρχίσει η εκτέλεση της
υπηρεσίας. Η εν λόγω επιβεβαίωση περιλαμβάνει:
α) το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3β παράγραφος 1, εκτός εάν ο
προμηθευτής έχει ήδη παράσχει τις πληροφορίες στον καταναλωτή πριν από τη σύναψη της
εξ αποστάσεως σύμβασης σε σταθερό μέσο, και
β) κατά περίπτωση, την επιβεβαίωση της προηγούμενης ρητής συγκατάθεσης και
αναγνώρισης του καταναλωτή σύμφωνα με το άρθρο 3ιβ περ. ιγ).
8. Εφόσον ο καταναλωτής επιθυμεί η παροχή υπηρεσιών ή η παροχή νερού, φυσικού αερίου
ή ηλεκτρικής ενέργειας, όταν δεν διατίθενται προς πώληση σε περιορισμένο όγκο ή σε
καθορισμένη ποσότητα, ή η παροχή τηλεθέρμανσης να άρχεται στη διάρκεια της περιόδου
υπαναχώρησης που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3ε και η σύμβαση
υποχρεώνει τον καταναλωτή να καταβάλει τίμημα, ο προμηθευτής απαιτεί από τον
καταναλωτή να καταθέσει ρητή αίτηση και ζητεί από τον καταναλωτή να αναγνωρίσει ότι,
μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον προμηθευτή, ο καταναλωτής θα απωλέσει το
δικαίωμα υπαναχώρησης.
9. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων σχετικά με τη σύναψη
ηλεκτρονικών συμβάσεων και την αποστολή ηλεκτρονικών παραγγελιών, όπως καθορίζονται
στα άρθρα 8 και 10 του π.δ. 131/2003.
10. Εάν ο προμηθευτής δεν τηρήσει τις τυπικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο παρόν
άρθρο η σύμβαση εξ αποστάσεως είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή.»

Άρθρο 17
Δικαίωμα υπαναχώρησης - Τροποποίηση άρθρου 3ε του ν. 2251/1994
(άρθρο 9 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ - παρ. 8 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Στο άρθρο 3ε του ν. 2251/1994 (Α΄ 191), α) τροποποιείται ο τίτλος, προκειμένου να
συμπληρωθεί η αντίστοιχη διάταξη της Οδηγίας, β) μετά την παρ. 1 προστίθεται παρ. 1α, γ)
τροποποιείται το εισαγωγικό εδάφιο της παρ. 2, προκειμένου να προσαρμοσθεί στη νέα παρ.
1α, και το άρθρο 3ε διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 3ε
Δικαίωμα υπαναχώρησης
(άρθρο 9 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ)
1. Εκτός εάν ισχύουν οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3ιβ, ο καταναλωτής διαθέτει
προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσει από την εξ
αποστάσεως σύμβαση ή τη σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος χωρίς να αναφέρει
τους λόγους και χωρίς καμία επιβάρυνση πέρα από τις προβλεπόμενες στην παρ. 2 του
άρθρου 3θ και στο άρθρο 3ι.
1α. Η περίοδος υπαναχώρησης των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών που
αναφέρεται στην παρ. 1, παρατείνεται σε τριάντα (30) ημέρες για τις συμβάσεις που έχουν
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συναφθεί στο πλαίσιο μη προγραμματισμένων επισκέψεων από τον προμηθευτή στην οικία
καταναλωτή ή εκδρομών που διοργανώνει προμηθευτής με στόχο ή αποτέλεσμα την
προώθηση ή την πώληση προϊόντων στους καταναλωτές.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 3στ, η περίοδος υπαναχώρησης που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 λήγει μετά από δεκατέσσερις (14) ημέρες ή, στην περίπτωση της παραγράφου
1α, τριάντα (30) ημέρες:
α) από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών,
β) για τις συμβάσεις πώλησης, από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο
μέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη
φυσική κατοχή των αγαθών ή:
i) από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται
από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή του τελευταίου
αγαθού, σε περίπτωση πολλών αγαθών παραγγελθέντων από τον καταναλωτή με μια
παραγγελία και παραδιδόμενων χωριστά,
ii) από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται
από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή της τελευταίας
παρτίδας ή του τελευταίου τεμαχίου, σε περίπτωση παράδοσης αγαθού αποτελούμενου από
πολλές παρτίδες ή πολλά τεμάχια,
iii) από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται
από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή του πρώτου αγαθού,
σε περίπτωση σύμβασης τακτικής παράδοσης αγαθών σε καθορισμένη χρονική περίοδο,
γ) από την ημέρα σύναψης της σύμβασης, σε περίπτωση συμβάσεων παροχής νερού,
φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας, εάν δεν διατίθενται προς πώληση σε περιορισμένο
όγκο ή καθορισμένη ποσότητα, παροχής τηλεθέρμανσης ή παροχής ψηφιακού περιεχομένου
που δεν παρέχεται πάνω σε σταθερό μέσο.
3. Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν, εάν το επιθυμούν, να εκτελέσουν τις συμβατικές
υποχρεώσεις τους κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης.
4. Σε περίπτωση σύμβασης εκτός εμπορικού καταστήματος απαγορεύεται η είσπραξη όλου
ή μέρους του τιμήματος, ακόμη και με μορφή αρραβώνα, εγγυοδοσίας, έκδοσης ή αποδοχής
αξιόγραφων ή με άλλη μορφή, κατά τη διάρκεια της προθεσμίας της παρ.1.»

Άρθρο 18
Παράλειψη ενημέρωσης σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης - Τροποποίηση άρθρου
3στ του ν. 2251/1994
(άρθρο 10 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ - παρ. 9 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Στο άρθρο 3στ του ν. 2251/1994 (Α΄ 191), α) τροποποιείται ο τίτλος, προκειμένου να
συμπληρωθεί η αντίστοιχη διάταξη της Οδηγίας, β) η παρ. 2 τροποποιείται, προκειμένου να
προβλεφθούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η περίοδος υπαναχώρησης εκτείνεται σε
τριάντα (30) ημέρες, και το άρθρο 3στ διαμορφώνεται ως εξής:
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«Άρθρο 3στ
Παράλειψη ενημέρωσης σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης
(άρθρο 10 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ)
1. Εάν ο προμηθευτής δεν έχει παράσχει στον καταναλωτή τις πληροφορίες σχετικά με το
δικαίωμα υπαναχώρησης όπως απαιτείται από το άρθρο 3β παρ. 1 περ. η), η προθεσμία
υπαναχώρησης λήγει δώδεκα (12) μήνες μετά το τέλος της αρχικής προθεσμίας
υπαναχώρησης, όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει του άρθρου 3ε παρ.2.
2. Εάν ο προμηθευτής έχει παράσχει στον καταναλωτή τις πληροφορίες που προβλέπονται
στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου εντός δώδεκα (12) μηνών, από την ημέρα που ορίζεται στο
άρθρο 3ε παρ. 2, η περίοδος υπαναχώρησης λήγει δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες
ή, στις περιπτώσεις της παρ. 1α του άρθρου 3ε τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα κατά την
οποία ο καταναλωτής λαμβάνει τις εν λόγω πληροφορίες.»
Άρθρο 19
Υποχρεώσεις του προμηθευτή σε περίπτωση υπαναχώρησης - Τροποποίηση άρθρου 3θ
του ν. 2251/1994
(άρθρο 13 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ - παρ. 10 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ )
Στο άρθρο 3θ του ν. 2251/1994 (Α΄ 191), α) τροποποιείται ο τίτλος, προκειμένου να
συμπληρωθεί η αντίστοιχη διάταξη της Οδηγίας, β) προστίθενται παρ. 4, 5, 6, 7 και 8 και το
άρθρο 3θ διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 3θ
Υποχρεώσεις του προμηθευτή σε περίπτωση υπαναχώρησης
(άρθρο 13 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ)
1. Ο προμηθευτής επιστρέφει κάθε πληρωμή που έλαβε από τον καταναλωτή,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δαπανών παράδοσης, χωρίς αδικαιολόγητη
καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την
ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του καταναλωτή να υπαναχωρήσει
από τη σύμβαση δυνάμει του άρθρου 3ζ. Ο προμηθευτής προβαίνει στην προβλεπόμενη στο
πρώτο εδάφιο επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που
ο καταναλωτής χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν ο καταναλωτής έχει
ρητώς συμφωνήσει διαφορετικά και υπό τον όρο να μην επιβαρυνθεί ο καταναλωτής με
δαπάνες προκύπτουσες από την επιστροφή των χρημάτων.
2. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 1, ο προμηθευτής δεν απαιτείται να επιστρέψει πρόσθετες
δαπάνες παράδοσης, εάν ο καταναλωτής ρητώς είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από
τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει ο προμηθευτής.
3. Εκτός εάν ο προμηθευτής προσφέρθηκε να παραλάβει ο ίδιος τα αγαθά, όσον αφορά τις
συμβάσεις πώλησης, ο προμηθευτής μπορεί να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος
μέχρι να λάβει πίσω τα αγαθά ή μέχρι ο καταναλωτής να παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε
πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.
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4. Όσον αφορά στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του καταναλωτή, ο προμηθευτής
συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 119) και του ν. 4624/2019 (Α΄ 137).
5. Ο προμηθευτής δεν χρησιμοποιεί κανένα περιεχόμενο, εκτός από δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα, που παρασχέθηκε ή δημιουργήθηκε από τον καταναλωτή κατά τη χρήση του
ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας που παρέχεται από τον προμηθευτή,
εκτός εάν το εν λόγω περιεχόμενο: α) δεν έχει καμία χρησιμότητα εκτός του πλαισίου του
ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας που παρέχεται από τον προμηθευτή, β)
αφορά μόνο στη δραστηριότητα του καταναλωτή κατά τη χρήση του ψηφιακού
περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας που παρέχεται από τον προμηθευτή, γ) έχει
ομαδοποιηθεί με άλλα δεδομένα από τον προμηθευτή και δεν μπορεί να διαχωριστεί ή
μπορεί να διαχωριστεί μόνο με δυσανάλογες προσπάθειες, ή δ) έχει δημιουργηθεί από τον
καταναλωτή από κοινού με άλλα πρόσωπα και άλλοι καταναλωτές είναι σε θέση να
συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο αυτό.
6. Με την εξαίρεση των περ. α), β) ή γ) της παρ. 5, ο προμηθευτής, κατόπιν αιτήματος του
καταναλωτή, θέτει στη διάθεση του καταναλωτή οποιοδήποτε περιεχόμενο, εκτός από
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο παρασχέθηκε ή δημιουργήθηκε από τον
καταναλωτή κατά τη χρήση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας που
παρέχεται από τον προμηθευτή.
7. Ο καταναλωτής δικαιούται να ανακτά το εν λόγω ψηφιακό περιεχόμενο δωρεάν, χωρίς να
παρεμποδίζεται από τον προμηθευτή, σε εύλογο χρονικό διάστημα και σε κοινώς
χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχάνημα μορφότυπο.
8. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση, ο προμηθευτής μπορεί να εμποδίζει κάθε
περαιτέρω χρήση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας από τον
καταναλωτή, συγκεκριμένα καθιστώντας το ψηφιακό περιεχόμενο ή την ψηφιακή υπηρεσία
μη προσβάσιμα στον καταναλωτή ή απενεργοποιώντας τον λογαριασμό χρήστη του
καταναλωτή, με την επιφύλαξη της παρ. 6.»
Άρθρο 20
Υποχρεώσεις του καταναλωτή σε περίπτωση υπαναχώρησης - Τροποποίηση άρθρου 3ι
του ν. 2251/1994
(άρθρο 14 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ - παρ. 11 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Στο άρθρο 3ι του ν. 2251/1994 (Α΄191) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) τροποποιείται
ο τίτλος, προκειμένου να συμπληρωθεί η αντίστοιχη διάταξη της Οδηγίας, β) στο δεύτερο
εδάφιο της παρ. 1 και στην υποπερ. i) της περ. β) της παρ. 4, προβλέπεται και η περίπτωση
της τριακονθήμερης περιόδου υπαναχώρησης, γ) προστίθεται παρ. 2α, και το άρθρο 3ι
διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 3ι
Υποχρεώσεις του καταναλωτή σε περίπτωση υπαναχώρησης
(άρθρο 14 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ)
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1. Εκτός εάν ο προμηθευτής έχει προσφερθεί να παραλάβει τα αγαθά ο ίδιος, ο καταναλωτής
επιστρέφει τα αγαθά ή τα μεταβιβάζει στον προμηθευτή ή σε άτομο εξουσιοδοτημένο από
τον προμηθευτή να λάβει τα αγαθά, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε
εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία
ανακοίνωσε στον προμηθευτή την απόφαση του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση
σύμφωνα με το άρθρο 3ζ. Η προθεσμία τηρείται εάν ο καταναλωτής στείλει πίσω τα αγαθά
πριν από την εκπνοή της προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών ή των
τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών στις περιπτώσεις της παρ. 1α του άρθρου 3ε. Ο
καταναλωτής επιβαρύνεται μόνο με το άμεσο κόστος επιστροφής των αγαθών, εκτός εάν ο
προμηθευτής έχει συμφωνήσει να επιβαρυνθεί ο ίδιος με το εν λόγω κόστος ή εάν ο
προμηθευτής έχει παραλείψει να ενημερώσει τον καταναλωτή ότι ο καταναλωτής οφείλει να
επιβαρυνθεί με αυτό. Στην περίπτωση συμβάσεων εκτός εμπορικού καταστήματος, εφόσον
τα αγαθά έχουν παραδοθεί στην οικία του καταναλωτή τη στιγμή της σύναψης της
σύμβασης, ο προμηθευτής συλλέγει με δικά του έξοδα τα αγαθά, εφόσον πρόκειται για
αγαθά που από τη φύση τους δεν μπορούν κανονικά να επιστραφούν ταχυδρομικώς.
2. Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών μόνο ως αποτέλεσμα
της διαχείρισης των αγαθών άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της
φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών. Ο καταναλωτής δεν ευθύνεται
σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών όταν ο προμηθευτής
δεν έχει παράσχει κοινοποίηση του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με την περ. η΄ της
παρ. 1 του άρθρου 3β.
2α. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση, ο καταναλωτής παραλείπει να
χρησιμοποιεί το ψηφιακό περιεχόμενο ή την ψηφιακή υπηρεσία και να τα θέτει στη διάθεση
τρίτων.
3. Εάν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης αφού έχει ήδη καταθέσει αίτηση
σύμφωνα με το άρθρο 3γ παρ. 3 ή το άρθρο 3δ παρ. 8, ο καταναλωτής οφείλει να καταβάλει
στον προμηθευτή, σε σύγκριση με την πλήρη κάλυψη της σύμβασης, ένα ποσό ανάλογο προς
τα παρασχεθέντα μέχρι τη στιγμή που ο καταναλωτής ενημέρωσε τον προμηθευτή ότι θα
ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης. Το αναλογούν ποσό που ο καταναλωτής οφείλει να
καταβάλει στον προμηθευτή υπολογίζεται βάσει της συνολικής τιμής που είχε συμφωνηθεί
στη σύμβαση. Εάν η συνολική τιμή είναι υπερβολική, το αναλογούν ποσό θα πρέπει να
υπολογιστεί βάσει της αγοραίας αξίας των παρασχεθέντων.
4. Ο καταναλωτής δεν επιβαρύνεται:
α) για την παροχή υπηρεσιών, την παροχή νερού, φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας,
εάν δεν διατίθενται προς πώληση σε περιορισμένο όγκο ή σε καθορισμένη ποσότητα, ή για
παροχή τηλεθέρμανσης, εν μέρει ή εν όλω, κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης,
εφόσον:
i) ο προμηθευτής έχει παραλείψει να παράσχει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο
άρθρο 3β παρ. 1 περιπτώσεις η) ή ι) ή
ii) ο καταναλωτής δεν έδωσε την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή του να ξεκινήσει η
εκτέλεση της σύμβασης στη διάρκεια της προθεσμίας υπαναχώρησης που προβλέπεται στο
άρθρο 3γ παρ. 3 και στο άρθρο 3δ παρ. 8, ή
β) για την εν όλω ή εν μέρει παροχή ψηφιακού περιεχομένου που δεν παραδίδεται πάνω σε
υλικό μέσο, εφόσον:
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i) ο καταναλωτής δεν έδωσε την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή του για να αρχίσει η
εκτέλεση της σύμβασης πριν από το τέλος της δεκατετραήμερης ή της τριακονθήμερης
περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 3ε ή
ii) ο καταναλωτής δεν αναγνώρισε ότι χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης όταν έδινε τη
συγκατάθεσή του ή
iii) ο προμηθευτής έχει παραλείψει να παράσχει την επιβεβαίωση που προβλέπεται στο
άρθρο 3γ παρ. 2 ή στο άρθρο 3δ παρ. 7.
5. Εκτός αν άλλως ορίζεται στο άρθρο 3θ παρ. 2 και στο παρόν άρθρο, ο καταναλωτής δεν
φέρει καμία ευθύνη αν ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης.»

Άρθρο 21
Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης - Τροποποίηση άρθρου 3ιβ του ν. 2251/1994
(άρθρο 16 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ - παρ. 12 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Στο άρθρο 3ιβ του ν. 2251/1994 (Α΄191) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) τροποποιείται
ο τίτλος, προκειμένου να συμπληρωθεί η αντίστοιχη διάταξη της Οδηγίας, β) στην περ. α΄
τροποποιούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, προκειμένου να μην ισχύει το δικαίωμα
υπαναχώρησης σε συμβάσεις υπηρεσιών, γ) αντικαθίσταται η περ. ιγ΄, δ) προστίθεται
δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 3ιβ διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 3ιβ
Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης
(άρθρο 16 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ)
Το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται στα άρθρα 3ε έως 3ια για τις εξ αποστάσεως
και εκτός εμπορικού καταστήματος συναπτόμενες συμβάσεις, δεν ισχύει όσον αφορά στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, αλλά εφόσον προβλέπεται
στη σύμβαση η υποχρέωση του καταναλωτή να καταβάλει τίμημα, μόνο εάν η εκτέλεση
άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και με την εκ μέρους του
αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί
πλήρως από τον προμηθευτή,
β) την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών η τιμή των οποίων εξαρτάται από
διακυμάνσεις της χρηματαγοράς τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελέγξει ο προμηθευτής και
οι οποίες ενδέχεται να συμβούν εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης,
γ) την προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων,
δ) την προμήθεια αγαθών τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα,
ε) την προμήθεια σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για
λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά
την παράδοση,
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στ) την προμήθεια αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι
αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία,
ζ) την προμήθεια οινοπνευματωδών ποτών, η τιμή των οποίων έχει συμφωνηθεί κατά τη
στιγμή της σύναψης της σύμβασης πώλησης, η παράδοση των οποίων μπορεί όμως να
πραγματοποιηθεί μόνο μετά από 30 ημέρες και η πραγματική τιμή των οποίων εξαρτάται
από διακυμάνσεις στην αγορά, τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελέγξει ο προμηθευτής,
η) συμβάσεις κατά τις οποίες ο καταναλωτής έχει ζητήσει ειδικά επίσκεψη από τον
προμηθευτή με σκοπό να πραγματοποιήσει επείγουσες επιδιορθώσεις ή την εκτέλεση
εργασιών συντήρησης. Εάν, στην περίπτωση τέτοιας επίσκεψης, ο προμηθευτής παράσχει
υπηρεσίες επιπλέον εκείνων που ζητήθηκαν συγκεκριμένα από τον καταναλωτή ή αγαθά
πέρα από τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση
εργασιών συντήρησης ή κατά τις επιδιορθώσεις, το δικαίωμα υπαναχώρησης εφαρμόζεται
στις εν λόγω πρόσθετες υπηρεσίες ή αγαθά,
θ) την προμήθεια σφραγισμένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισμένων εγγραφών βίντεο ή
σφραγισμένου λογισμικού για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση,
ι) την προμήθεια εφημερίδων και παντός είδους περιοδικών, εξαιρουμένων των
συνδρομητικών συμβάσεων για την προμήθεια αυτών των εντύπων,
ια) συμβάσεις συναφθείσες σε δημόσιο πλειστηριασμό,
ιβ) την παροχή στέγασης πλην για σκοπούς κατοικίας, μεταφοράς αγαθών, υπηρεσιών
ενοικίασης αυτοκινήτων, εστίασης ή υπηρεσιών σχετιζόμενων με δραστηριότητες αναψυχής,
εάν η σύμβαση προβλέπει συγκεκριμένη ημερομηνία ή προθεσμία εκτέλεσης,
ιγ) συμβάσεις προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου που δεν παρέχεται σε υλικό μέσο,
εφόσον η εκτέλεση έχει ξεκινήσει και εφόσον προβλέπεται στη σύμβαση η υποχρέωση του
καταναλωτή να καταβάλει τίμημα, σε περίπτωση που:
i) ο καταναλωτής έδωσε την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή του, ώστε να ξεκινήσει η
εκτέλεση της σύμβασης στη διάρκεια της περιόδου ισχύος του δικαιώματος υπαναχώρησης,
ii) ο καταναλωτής αναγνώρισε ότι χάνει το δικαίωμά του υπαναχώρησης, και
iii) ο προμηθευτής προέβη στην παροχή της επιβεβαίωσης που προβλέπεται στην παρ. 2 του
άρθρου 3γ ή στην παρ. 7 του άρθρου 3δ.
Οι εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο, σύμφωνα
με τις περ. α), β), γ) και ε), δεν ισχύουν για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο
μη προγραμματισμένων επισκέψεων προμηθευτή στην οικία καταναλωτή ή εκδρομών που
διοργανώνει προμηθευτής για την προώθηση ή την πώληση προϊόντων στους καταναλωτές.»
Άρθρο 22
Υποχρεώσεις ενημέρωσης για συμβάσεις άλλες από τις συναπτόμενες εξ αποστάσεως ή
εκτός εμπορικού καταστήματος - Τροποποίηση άρθρου 4 του ν. 2251/1994
(άρθρο 5 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ - παρ. 3 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Στο άρθρο 4 του ν. 2251/1994 (Α΄ 191) α) τροποποιείται ο τίτλος, προκειμένου να
συμπληρωθεί η αντίστοιχη διάταξη της Οδηγίας, β) αντικαθίστανται οι περ. ε΄, ζ΄και η΄ της
παρ. 1 και το άρθρο 4 διαμορφώνεται ως εξής:
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«Άρθρο 4
Υποχρεώσεις ενημέρωσης για συμβάσεις άλλες από τις συναπτόμενες εξ αποστάσεως ή
εκτός εμπορικού καταστήματος
(άρθρο 5 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ)
1. Πριν δεσμευθεί ο καταναλωτής με σύμβαση άλλη από τη συναπτόμενη εξ αποστάσεως ή
εκτός εμπορικού καταστήματος, ή με οποιαδήποτε αντίστοιχη προσφορά, ο προμηθευτής
παρέχει στον καταναλωτή τις ακόλουθες πληροφορίες με ευκρινή και κατανοητό τρόπο, εάν
οι εν λόγω πληροφορίες δεν είναι ήδη εμφανείς από τις περιστάσεις:
α) τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών ή των υπηρεσιών, στον βαθμό που ενδείκνυται σε
σχέση με το μέσο και τα αγαθά ή τις υπηρεσίες,
β) την ταυτότητα του προμηθευτή, όπως η εμπορική επωνυμία του, τη γεωγραφική
διεύθυνση στην οποία είναι εγκατεστημένος και τον αριθμό του τηλεφώνου του,
γ) τη συνολική τιμή των αγαθών ή των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. και
κάθε άλλου τέλους, ή αν, λόγω της φύσεως των αγαθών ή των υπηρεσιών, η τιμή δεν μπορεί
ευλόγως να καθοριστεί εκ των προτέρων, τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να υπολογιστεί
η τιμή και, όπου τυγχάνει εφαρμογής, όλες τις πρόσθετες επιβαρύνσεις αποστολής,
παράδοσης ή ταχυδρομείου ή, όταν αυτές οι επιβαρύνσεις δεν μπορούν ευλόγως να
υπολογιστούν εκ των προτέρων, το γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες
επιβαρύνσεις,
δ) κατά περίπτωση, τις ρυθμίσεις για την πληρωμή, την παράδοση, την εκτέλεση, την
προθεσμία εντός της οποίας ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει τα
αγαθά ή να παράσχει την υπηρεσία και την πολιτική που εφαρμόζει ο προμηθευτής για την
αντιμετώπιση των παραπόνων,
ε) επιπλέον της υπενθύμισης περί ύπαρξης της νόμιμης εγγύησης για την ανταπόκριση
αγαθών, ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών, την υπενθύμιση περί ύπαρξης
εξυπηρέτησης μετά την πώληση και, κατά περίπτωση, την παροχή εμπορικών εγγυήσεων,
μαζί με τους σχετικούς όρους εφαρμογής,
στ) τη διάρκεια της σύμβασης, όπου τυγχάνει εφαρμογής, ή, εάν η σύμβαση είναι αορίστου
χρόνου ή αυτόματης παράτασης, τους όρους για τη λήξη της σύμβασης,
ζ) κατά περίπτωση, τις δυνατότητες λειτουργίας, μαζί με τα ισχύοντα τεχνικά μέτρα
προστασίας, αγαθών με ψηφιακά στοιχεία, ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών
υπηρεσιών,
η) κατά περίπτωση, κάθε σχετική συμβατότητα και διαλειτουργικότητα αγαθών με ψηφιακά
στοιχεία, ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών της οποίας ο προμηθευτής έχει
γνώση ή ευλόγως αναμένεται να έχει γνώση.
2. Η παρ. 1 ισχύει επίσης για συμβάσεις παροχής νερού, φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής
ενέργειας, όταν δεν διατίθενται προς πώληση σε περιορισμένο όγκο ή καθορισμένη
ποσότητα, παροχής τηλεθέρμανσης ή παροχής ψηφιακού περιεχομένου που δεν παρέχεται
πάνω σε υλικό μέσο.
3. Η παρ. 1 δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις που αφορούν καθημερινές συναλλαγές και που
εκτελούνται αμέσως μόλις συναφθούν.
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4. Για συμβάσεις στις οποίες εφαρμόζεται το παρόν άρθρο μπορούν να προβλέπονται
πρόσθετες υποχρεώσεις προσυμβατικής ενημέρωσης.»

Άρθρο 23
Κυρώσεις - Τροποποίηση άρθρου 13α του ν. 2251/1994
(άρθρα 13 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ και 8β της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ - άρθρο 1, παρ. 5 και 6
άρθρου 3, παρ. 13 άρθρου 4 της Οδηγίας 2161/2019/ΕΕ)
Στο άρθρο 13α του ν. 2251/1994 (Α΄ 191), α) τροποποιούνται αα) το εισαγωγικό εδάφιο της
παρ. 2 ως προς την εξειδίκευση της παραπομπής στις κείμενες διατάξεις, αβ) η περ. β΄ της
παρ. 2 ως προς το πλαίσιο του επιβαλλόμενου προστίμου, καθώς και τα όρια και τις
προϋποθέσεις επιβολής προστίμου σε περίπτωση υποτροπής, β) προστίθενται παρ. 2α και
παρ. 2β, γ) τροποποιείται η παρ. 3, προκειμένου γα) στο εισαγωγικό εδάφιο να προστεθεί η
μη χορήγηση εγγράφων, γβ) στην περ. β) να προσαρμοσθεί το ύψος του προστίμου, δ)
τροποποιείται η παρ. 4, με την κατάργηση της εξουσιοδότησης για την παροχή δυνατότητας
αναπροσαρμογής των επιβαλλόμενων προστίμων, ε) αντικαθίσταται η παρ. 5, στ)
τροποποιείται η παρ. 6, προκειμένου στα) να προβλεφθεί αρμοδιότητα της Τράπεζας της
Ελλάδος στην περίπτωση παραβάσεων που διαπράττονται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις,
στβ) να τροποποιηθεί το δεύτερο εδάφιο ως προς την αρμοδιότητα παροχής της σχετικής
γνώμης και στγ) να καταργηθεί το τελευταίο εδάφιο, ζ) προστίθεται παρ. 7 και το άρθρο 13α
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 13α
Κυρώσεις
1. Οι καταγγελίες των καταναλωτών εναντίον προμηθευτή, πωλητή, παραγωγού ή διανομέα
που υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, σύμφωνα
με τις διατάξεις του παρόντος, κοινοποιούνται, με απόδειξη παραλαβής, στον προμηθευτή,
πωλητή, παραγωγό ή διανομέα με πρόσκληση για απάντηση, με κάθε πρόσφορο τρόπο,
συμπεριλαμβανομένης και της επίδοσης δια του ταχυδρομείου και του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου. Ο προμηθευτής, πωλητής, παραγωγός ή διανομέας υποχρεούται να απαντά
εγγράφως ή με άλλο σταθερό μέσο, στις καταγγελίες μέσα στην προθεσμία που τάσσεται
από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, η οποία αρχίζει από την
επίδοση της σχετικής πρόσκλησης.
2. Με την επιφύλαξη του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2021, Α΄ 95) και του ν. 4177/2013 (Α΄
173), περί κανόνων ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, σε βάρος των
προμηθευτών, πωλητών, παραγωγών ή διανομέων που παραβαίνουν τις διατάξεις του
παρόντος νόμου επιβάλλεται, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατόπιν καταγγελίας ή και αυτεπαγγέλτως, μια ή περισσότερες
από τις παρακάτω κυρώσεις:
α) σύσταση για συμμόρφωση εντός οριζόμενης προθεσμίας, άρση της προσβολής και
παράλειψή της στο μέλλον ή, αν ο προμηθευτής, πωλητής, παραγωγός ή διανομέας έχει ήδη
συμμορφωθεί πριν από τη σύσταση, σύσταση παράλειψης της προσβολής στο μέλλον,
β) πρόστιμο ύψους από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο πεντακόσιες
χιλιάδες (1.500.000) ευρώ. Αν εντός της τελευταίας πενταετίας πριν από την έκδοση της
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απόφασης επιβολής προστίμου έχουν εκδοθεί σε βάρος του ίδιου προμηθευτή, πωλητή,
παραγωγού ή διανομέα περισσότερες από μία (1) αποφάσεις επιβολής προστίμου, για
παραβάσεις είτε του παρόντος νόμου είτε άλλων νόμων που παραπέμπουν για την επιβολή
κυρώσεων στο παρόν άρθρο, το ανώτατο ύψος του προστίμου ορίζεται σε τρία εκατομμύρια
ευρώ (3.000.000) ευρώ.
2α. Για την επιβολή κυρώσεων, λαμβάνεται υπόψη κατά περίπτωση κάθε άλλο επιβαρυντικό
ή ελαφρυντικό στοιχείο που προκύπτει από τις περιστάσεις της υπόθεσης και ιδίως:
α) η φύση, η βαρύτητα, η έκταση και η διάρκεια της παράβασης,
β) ενέργειες του πωλητή, προμηθευτή, παραγωγού ή διανομέα με σκοπό τον μετριασμό ή
την επανόρθωση της ζημίας που υπέστησαν οι καταναλωτές,
γ) προηγούμενες παραβάσεις του πωλητή, προμηθευτή, παραγωγού ή διανομέα,
δ) τα οικονομικά οφέλη που αποκόμισε ή τις ζημίες που απέφυγε ο πωλητής, προμηθευτής,
παραγωγός ή διανομέας λόγω της παράβασης, εφόσον τα σχετικά στοιχεία είναι διαθέσιμα,
και
ε) οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στον πωλητή, προμηθευτή, παραγωγό ή διανομέα για την
ίδια παράβαση σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διασυνοριακές υποθέσεις,
όπου οι πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω κυρώσεις είναι διαθέσιμες μέσω του
μηχανισμού που θεσπίστηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2394 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 345).
2β. Όταν πρόκειται να επιβληθούν κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού (ΕΕ)
2017/2394, περί εκτεταμένων παραβάσεων ή εκτεταμένων παραβάσεων με ενωσιακή
διάσταση, το μέγιστο ύψος του προστίμου είναι τουλάχιστον ίσο με το τέσσερα τοις εκατό
(4%) του ετήσιου κύκλου εργασιών του πωλητή, προμηθευτή, παραγωγού ή διανομέα στο
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ή στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Εφόσον δεν υπάρχουν
πληροφορίες σχετικά με τον ετήσιο κύκλο εργασιών του πωλητή, προμηθευτή, παραγωγού
ή διανομέα, το μέγιστο ύψος του προστίμου είναι πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ.
3. Σε βάρος του προμηθευτή, πωλητή, παραγωγού ή διανομέα, ο οποίος δεν απαντά σε
καταγγελίες καταναλωτών σύμφωνα με την παρ. 1 ή δεν χορηγεί τα αιτούμενα έγγραφα, το
αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μπορεί να προβεί σε:
α) σύσταση για συμμόρφωση εντός οριζόμενης προθεσμίας, άρση της προσβολής και
παράλειψή της στο μέλλον ή, αν ο προμηθευτής, πωλητής, παραγωγός ή διανομέας έχει ήδη
συμμορφωθεί πριν από τη σύσταση, σύσταση παράλειψης της προσβολής στο μέλλον με
προειδοποίηση επιβολής προστίμου,
β) επιβολή προστίμου από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.
4. Τα ποσά των προστίμων που επιβάλλονται κατά τις παραγράφους 2 και 3 εισπράττονται
σύμφωνα με το ν.δ. 356/1974 (Α΄90), περί Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
5. Περίληψη των αποφάσεων, με τις οποίες επιβάλλεται το πρόστιμο των προηγούμενων
παραγράφων, δημοσιεύεται με κάθε πρόσφορο μέσο και αναρτάται υποχρεωτικά στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών
από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, εφόσον το ύψος του προστίμου είναι
μεγαλύτερο από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και ανεξαρτήτως του ύψους του προστίμου
σε περίπτωση υποτροπής. Η περίληψη περιλαμβάνει ιδίως την επωνυμία ή το
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ονοματεπώνυμο του παραβάτη, την έδρα, περιγραφή της παράβασης και το επιβληθέν
πρόστιμο.
6. Αν οι παραβάσεις του παρόντος διαπράττονται από: α) πιστωτικά ιδρύματα ή
ασφαλιστικές εταιρείες ή επιχειρήσεις και οργανισμούς του χρηματοπιστωτικού τομέα της
οικονομίας, που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή β) εταιρείες παροχής
επενδυτικών υπηρεσιών, που εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι κυρώσεις
που προβλέπονται στον παρόντα νόμο επιβάλλονται μετά από γνώμη της Τράπεζας της
Ελλάδος ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά περίπτωση. Η γνώμη αυτή παρέχεται μετά
από σχετική αίτηση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς και Προστασίας
Καταναλωτή εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την υποβολή της αίτησης. Αν παρέλθει
άπρακτη η προθεσμία του δευτέρου εδαφίου της παρούσας, οι διοικητικές κυρώσεις
επιβάλλονται χωρίς την ανωτέρω γνώμη.
7. Αν το αγαθό της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 9δ είναι τρόφιμο, με την έννοια του άρθρου
2 του Κανονισμού (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της
νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των
Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων, αρμόδια
αρχή για την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 9θ και του παρόντος άρθρου είναι ο Ενιαίος
Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.).»

Άρθρο 24
Τροποποίηση του Παραρτήματος του ν. 2251/1994
(Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ - περ. β΄ της παρ. 4 και παρ. 15 του άρθρου 4 της
Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Στο Παράρτημα που προσαρτάται στον ν. 2251/1994 (Α΄ 191) α) προστίθεται νέο τρίτο
εδάφιο, β) τροποποιούνται βα) το νέο τέταρτο εδάφιο του Τμήματος Α΄ του Παραρτήματος,
με τίτλο «Υπόδειγμα οδηγιών για την υπαναχώρηση - Δικαίωμα υπαναχώρησης» ως προς την
απαλοιφή του φαξ, ως μέσου κοινοποίησης και στοιχείου επικοινωνίας, ββ) το σημείο 2 του
Τμήματος Α’ του Παραρτήματος, με τίτλο «Οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου», ως
προς την απαλοιφή του φαξ, ως μέσου κοινοποίησης και στοιχείου επικοινωνίας και ως προς
την υποχρεωτική αναγραφή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, βγ) η πρώτη
περίπτωση του Τμήματος Β΄ του Παραρτήματος, ως προς την απαλοιφή της αναγραφής του
φαξ και ως προς την υποχρεωτική αναγραφή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
και το Παράρτημα διαμορφώνεται ως εξής:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ)
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
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Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών
χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση.
Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας.
[1]
Στις περιπτώσεις της παρ. 1α του άρθρου 3ε ισχύει περίοδος υπαναχώρησης 30
ημερολογιακών ημερών.
Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας [2] ενημερώσετε για
την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση,
όπως επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, χωρίς
τούτο να είναι υποχρεωτικό. [3]
Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί
άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.
Συνέπειες της υπαναχώρησης
Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που
λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των
συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος
παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς
προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14
ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να
υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή
χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την
αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό, σε κάθε
περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων [4][5] [6].
Οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου:
[1.] Αναγράψτε ένα από τα ακόλουθα κείμενα που βρίσκονται μεταξύ εισαγωγικών:
α) σε περίπτωση σύμβασης υπηρεσιών ή σύμβασης παροχής νερού, φυσικού αερίου ή
ηλεκτρικής ενέργειας, εάν δεν διατίθενται προς πώληση σε περιορισμένο όγκο ή σε
καθορισμένη ποσότητα, παροχής τηλεθέρμανσης ή παροχής ψηφιακού περιεχομένου μη
παραδιδόμενου επί υλικού μέσου: «σύναψης της σύμβασης.»
β) σε περίπτωση σύμβασης πώλησης: «που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του
μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή των αγαθών.»
γ) σε περίπτωση σύμβασης που αφορά πολλά αγαθά παραγγελθέντα από τον καταναλωτή
με μια παραγγελία και παραδιδόμενα χωριστά «που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος
διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή του
τελευταίου αγαθού.»
δ) σε περίπτωση σύμβασης που αφορά την προμήθεια ενός αγαθού αποτελούμενου από
πολλές παρτίδες ή από πολλά τεμάχια: «που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του
μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή της τελευταίας παρτίδας
ή του τελευταίου τεμαχίου.»
ε) σε περίπτωση σύμβασης τακτικής προμήθειας αγαθών για καθορισμένο χρονικό
διάστημα:
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«που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς
απέκτησε τη φυσική κατοχή του πρώτου αγαθού.»
[2.] Αναγράψτε το ονοματεπώνυμό σας, τη γεωγραφική διεύθυνσή σας, τον αριθμό του
τηλεφώνου σας και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.
[3.] Εάν από την ιστοσελίδα σας προσφέρετε στον καταναλωτή τη δυνατότητα να
συμπληρώσει και να υποβάλει ηλεκτρονικώς πληροφορίες για την υπαναχώρησή του από
την παρούσα σύμβαση, αναγράψτε τα ακόλουθα: «Μπορείτε επίσης από την ιστοσελίδα μας
[αναγράψτε διεύθυνση ιστοσελίδας] να συμπληρώσετε και να υποβάλετε ηλεκτρονικώς το
υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης ή οποιαδήποτε άλλη ξεκάθαρη δήλωση. Εάν
χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, θα σας διαβιβάσουμε χωρίς καθυστέρηση πάνω σε
σταθερό μέσο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησής σας.»
[4.] Σε περίπτωση σύμβασης πώλησης με την οποία δεν έχετε προσφερθεί να συλλέξετε τα
αγαθά σε περίπτωση υπαναχώρησης, αναγράψτε τα ακόλουθα: «Δικαιούμαστε να
καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά ή μέχρις
ότου εσείς παράσχετε αποδείξεις ότι στείλατε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί
πρώτο.»
[5.] Εάν ο καταναλωτής έλαβε αγαθά συνδεόμενα με τη σύμβαση:
α) να αναγραφεί:
- «Θα συλλέξουμε εμείς τα αγαθά.» ή
- «Εσείς οφείλετε να στείλετε πίσω τα αγαθά ή να τα παραδώσετε σε εμάς ή στ ...
[αναγράψτε ονοματεπώνυμο και γεωγραφική διεύθυνση, εάν υπάρχει, του προσώπου που
έχετε εξουσιοδοτήσει να παραλάβει τα αγαθά], χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και
οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι
υπαναχωρείτε από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν
στείλετε πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών.»
β) να αναγραφεί:
- «Εμείς θα επιβαρυνθούμε με τη δαπάνη επιστροφής των αγαθών.»,
- «Εσείς θα επιβαρυνθείτε με την άμεση δαπάνη επιστροφής των αγαθών.»,
- Εάν, σε εξ αποστάσεως συναπτόμενη σύμβαση, δεν προσφέρεστε να επιβαρυνθείτε με τη
δαπάνη επιστροφής των αγαθών και τα αγαθά από τη φύση τους δεν μπορούν κανονικά να
επιστραφούν ταχυδρομικώς: «Εσείς θα επιβαρυνθείτε με την άμεση δαπάνη επιστροφής των
αγαθών, ύψους... ευρώ [αναγράψτε ποσόν].» ή, εάν η δαπάνη επιστροφής των αγαθών
ευλόγως δεν μπορεί να υπολογιστεί εκ των προτέρων: «Εσείς θα επιβαρυνθείτε με την άμεση
δαπάνη επιστροφής των αγαθών. Η δαπάνη αυτή εκτιμάται κατά μέγιστο όριο σε περίπου ...
ευρώ [αναγράψτε ποσόν].», ή
- Εάν, σε εκτός εμπορικού καταστήματος συναπτόμενη σύμβαση, τα αγαθά από τη φύση
τους δεν μπορούν κανονικά να επιστραφούν ταχυδρομικώς και είχαν παραδοθεί στην
κατοικία του καταναλωτή τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης: «Εμείς θα συλλέξουμε τα
αγαθά με δική μας δαπάνη.» και
γ) να αναγραφεί: «Εσείς φέρετε ευθύνη μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών
προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσετε τη φύση, τα
χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών.».
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[6.] Σε περίπτωση σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών ή την παροχή νερού, φυσικού αερίου
ή ηλεκτρικής ενέργειας, εάν δεν διατίθενται προς πώληση σε περιορισμένο όγκο ή σε
καθορισμένη ποσότητα, ή παροχής τηλεθέρμανσης, αναγράψτε τα ακόλουθα: «Εάν εσείς
ζητήσατε να ξεκινήσει η παροχή υπηρεσιών ή η παροχή νερού/φυσικού αερίου/ηλεκτρικής
ενέργειας/τηλεθέρμανσης [να διαγραφούν οι περιττές μνείες] στη διάρκεια της προθεσμίας
υπαναχώρησης, υποχρεούστε να μας καταβάλετε, σε σύγκριση με την πλήρη κάλυψη της
σύμβασης, ποσόν που αναλογεί στα όσα σας παρέσχαμε μέχρι να μας δηλώσετε ότι
υπαναχωρείτε από την παρούσα σύμβαση.».
ΤΜΗΜΑ Β΄
Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης
(συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από
τη σύμβαση)
- Προς [ο προμηθευτής οφείλει να αναγράψει εδώ το όνομά του, τη γεωγραφική του
διεύθυνση και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του]:
- Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε (*) με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε (*) από
τη σύμβαση μου/μας (*) πώλησης των ακόλουθων αγαθών (*)/παροχής της ακόλουθης
υπηρεσίας (*)
- Που παραγγέλθηκε(-αν) στις (*)/που παρελήφθη(-σαν) στις (*)
- Όνομα καταναλωτή(-ών)
- Διεύθυνση καταναλωτή(-ών)
- Υπογραφή καταναλωτή(-ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί)
- Ημερομηνία
(*) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Άρθρο 25
Ψυχική υγεία των ανήλικων καταναλωτών - Τροποποίηση άρθρου 7α του ν. 2251/1994
Στην παρ. 4α του άρθρου 7α του ν. 2251/1994 (Α΄ 191) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η
παρ. 4α διαμορφώνεται ως εξής:
«4α. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εκδίδεται Κώδικας
Δεοντολογίας για τις επιχειρήσεις της παρ. 4, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής
Προστασίας Ανηλίκων της παρ. 5. Με την ίδια απόφαση μπορούν να προβλέπονται οι
κυρώσεις για παράβαση του Κώδικα Δεοντολογίας, καθώς και να καθορίζονται τα όργανα
διενέργειας ελέγχων και τα όργανα επιβολής των κυρώσεων.»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 26
Αδειοδότηση μεταποιητικών δραστηριοτήτων εντός της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους Τροποποίηση άρθρου 9 ν. 1198/1981
Στο άρθρο 9 του ν. 1198/1981 (Α΄ 238), προστίθεται παρ. 6Α ως εξής:
«6Α. Αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή για την άσκηση των μεταποιητικών δραστηριοτήτων επί
του εδαφικού τμήματος του Αγίου Όρους, κατά παρέκκλιση της παρ. 14 του άρθρου 17 του
ν. 3982/2011 (Α΄ 143), ορίζεται το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, με την εξαίρεση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 44 του
π.δ. 132/2017 (Α΄ 160). Για την έκδοση της έγκρισης εγκατάστασης ή της έγκρισης
λειτουργίας ή για την υποβολή γνωστοποίησης, προηγείται η σύμφωνη γνώμη της Ιεράς
Κοινότητος του Αγίου Όρους και του Κέντρου Διαφυλάξεως της Αγιορειτικής Κληρονομίας. Η
αρμοδιότητα της εποπτείας της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των ως
άνω δραστηριοτήτων ασκείται από το Κέντρο Διαφυλάξεως της Αγιορείτικης Κληρονομίας.»

Άρθρο 27
Διευκόλυνση της λειτουργίας των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργάνων
(ομοσπονδιών) των πωλητών λαϊκών αγορών - Τροποποίηση της παρ. 8 άρθρου 23
ν. 4849/2021
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 4849/2021 (Α΄ 207) τροποποιείται, με την
διαγραφή των λέξεων «δύναται να» και η παρ. 8 του άρθρου 23 διαμορφώνεται ως εξής:
«8. Για τη διευκόλυνση της λειτουργίας των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργάνων
(ομοσπονδιών) των πωλητών λαϊκών αγορών, πέραν του ημερήσιου τέλους,
συνεισπράττεται και συνδρομή υπέρ των οργάνων αυτών. Το ποσό της συνδρομής δεν
αποτελεί δημόσιο έσοδο ή ανταποδοτικό τέλος ή έσοδο του φορέα λειτουργίας και
εισπράττεται πέραν του ημερήσιου τέλους. Η απόδοσή του στις δικαιούχες οργανώσεις
γίνεται με σεβασμό στην ανεξαρτησία τους από τους φορείς λειτουργίας. Έως την πρώτη
εβδομάδα του Δεκεμβρίου, εκάστου έτους, με ισχύ το επόμενο έτος, οι ενδιαφερόμενες
συνδικαλιστικές οργανώσεις, εφόσον το επιθυμούν, καταθέτουν στους φορείς λειτουργίας
αίτηση για την εφαρμογή της παρούσας, στην οποία περιλαμβάνονται η απόφαση του
αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με το καταστατικό της οργάνωσης για το ύψος της συνδρομής,
ο κατάλογος των πρωτοβάθμιων φορέων μελών τους και οι λαϊκές αγορές στις οποίες
δραστηριοποιούνται τα πρωτοβάθμια αυτά όργανα. Το ποσό της συνδρομής, που
εισπράττεται με τη διαδικασία της παρούσας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό
(5%) του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους. Οι πωλητές που δεν είναι μέλη πρωτοβάθμιων
σωματείων, μελών των ομοσπονδιών, με αίτησή τους στον φορέα λειτουργίας, δεν
καταβάλλουν την ανωτέρω αναφερόμενη συνδρομή.»
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Άρθρο 28
Αρμοδιότητα για την έκδοση, χορήγηση, μεταβίβαση και την ανανέωση αδειών πωλητών
λαϊκών αγορών - Τροποποίηση άρθρου 26 ν. 4849/2021
Στο άρθρο 26 του ν. 4849/2021 (Α΄ 207), α) καταργούνται οι περ. δ΄ και ζ΄ της παρ. 2, β)
προστίθεται περ. ιβ΄ στην παρ. 2, γ) προστίθεται παρ. 3 και το άρθρο 26 διαμορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 26
Αρμόδιες αρχές - Φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών
1. Αρμόδιες αρχές για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών, και φορείς λειτουργίας τους, είναι
οι δήμοι της χώρας εντός των ορίων των οποίων αυτές λειτουργούν. Ειδικά για τη λειτουργία
των λαϊκών αγορών που λειτουργούν εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής και της
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αρμόδιες αρχές ορίζονται η Περιφέρεια Αττικής
και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα.
2. Οι αρμόδιες αρχές της παρ. 1 έχουν, για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν ή πρόκειται να
λειτουργήσουν εντός των ορίων τους, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Την ίδρυση, την κατάργηση, τη μετακίνηση, την επέκταση και τη χωροθέτηση των λαϊκών
αγορών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 27, καθώς και την εύρυθμη λειτουργία τους,
και ιδίως την καθαριότητα του χώρου κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της λειτουργίας
της λαϊκής αγοράς,
β) την έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς, με τον οποίο ρυθμίζεται κάθε σχετικό
ζήτημα με τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς, που δεν ορίζεται με τον παρόντα νόμο, και ιδίως
το ύψος του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους και ο τρόπος καταβολής του,
γ) την καταχώρηση για κάθε λαϊκή αγορά στο Ο.Π.Σ.A.Α., των ακόλουθων στοιχείων:
γα) της απόφασης ίδρυσης, μετακίνησης ή επέκτασης της λαϊκής αγοράς,
γβ) του Κανονισμού Λειτουργίας λαϊκής αγοράς, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 28,
και
γγ) του τοπογραφικού διαγράμματος της λαϊκής αγοράς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται
στην παρ. 4 του άρθρου 25,
δ) (καταργείται),
ε) τη διαπίστωση της αυτοδίκαιης απώλειας της θέσης πωλητή σε λαϊκή αγορά σύμφωνα με
το άρθρο 21, και τη σχετική ενημέρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α. και του πωλητή,
στ) την εποπτεία της διαδικασίας αναπλήρωσης υποβοήθησης πωλητή και πρόσληψης
υπαλλήλου, για το σύνολο των λαϊκών αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται ο πωλητής,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 22, και την ενημέρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α.,
ζ) (καταργείται),
η) την προσθήκη στους καταστατικούς σκοπούς υφιστάμενων κατά τον χρόνο δημοσίευσης
του παρόντος νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. του τρόπου υλοποίησης μίας ή περισσοτέρων
αρμοδιοτήτων της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ν. 3852/2010
(Α΄ 87), και τη συμμετοχή αυτών σε χρηματοδοτικά προγράμματα, σε διακρατικές και
διαπεριφερειακές δράσεις με κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό περιεχόμενο, συναφές
με τον χώρο των λαϊκών αγορών,
θ) την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ασφάλεια και υγιεινή των προϊόντων,
το μάρκετινγκ προϊόντων και άλλους αντίστοιχους σκοπούς, σε σύμπραξη με άλλους
δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς,
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ι) την ανάθεση σε ιδιωτικό φορέα του ελέγχου της καθαριότητας και υγιεινής, της φύλαξης,
της διαγράμμισης και άλλων αντίστοιχων καθηκόντων,
ια) την προσθήκη πωλούμενων προϊόντων στη λαϊκή αγορά και
ιβ) την αμοιβαία ανταλλαγή και αλλαγή θέσης δραστηριοποίησης στην ίδια λαϊκή αγορά,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 20.
3. Οι Περιφέρειες είναι, σε κάθε περίπτωση, αρμόδιες, για:
α) την έκδοση της προκήρυξης για τη χορήγηση αδειών και θέσεων στις λαϊκές αγορές,
β) την έκδοση, τη χορήγηση και την ανανέωση αδειών παραγωγού και επαγγελματία πωλητή
σε λαϊκή αγορά και την παραχώρηση των νέων θέσεων δραστηριοποίησης σε κάθε λαϊκή
αγορά, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 14 έως 17, και τη σχετική ενημέρωση του
Ο.Π.Σ.Α.Α.,
γ) τη μεταβίβαση της άδειας και των θέσεων δραστηριοποίησης πωλητή, για το σύνολο των
λαϊκών αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 19, και
τη σχετική ενημέρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α..»

Άρθρο 29
Νομοτεχνική διόρθωση παραπομπής - Τροποποίηση περ. γ΄ άρθρου 28 ν. 4849/2021
Στην περ. γ΄ του άρθρου 28 του ν. 4849/2021 (Α΄ 207), περί Κανονισμού Λειτουργίας
Λαϊκών Αγορών, ο αριθμός «10», αντικαθίσταται από τον αριθμό «29».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 30
Καταργούμενες διατάξεις
1. Καταργείται η περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91), όπως προστέθηκε
με το άρθρο 156 του ν. 4601/2019 (Α΄ 44), περί προϋποθέσεων μετατροπής Εταιρείας
Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία.
2. Από την έκδοση της απόφασης της παρ. 12 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147),
καταργείται το άρθρο 188 του ν. 4782/2021 (Α΄ 36), περί της συμμετοχής εκπροσώπων του
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας σε συλλογικά όργανα δημοσίων συμβάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 31
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Μαΐου 2022
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Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Π. Πικραμμένος

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Χρ. Σταϊκούρας

Σπ. - Α. Γεωργιάδης

Ν. - Γ. Δένδιας

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ν. Κεραμέως

Κων. Σκρέκας

Κων. Τσιάρας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μ. Βορίδης

Κων. Καραμανλής

Γεώργιος Γεωργαντάς

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Β. Κικίλιας

Κ. Πιερρακάκης
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ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Θ. Σκυλακάκης

Ν. Παπαθανάσης

Στ. Πέτσας
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Τίτλος Αξιολογούμενης Ρύθμισης
«Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Oδηγίας 93/13/ΕΟΚ του
Συμβουλίου, και των Oδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου όσον αφορά την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για
την προστασία των καταναλωτών και άλλες διατάξεις»

Επισπεύδον Υπουργείo:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Στοιχεία επικοινωνίας:
Νατάσσα Πετρούλια, Νομική Σύμβουλος Υπουργού, Νίκης 5-7, 10180, Τηλ. 210 3332227
Σωτήριος Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, 210-3893572, sanagnostopoulos@mnec.gr
Γιώργος Διονυσόπουλος, Νομικός Σύμβουλος Γενικού Γραμματέα Εμπορίου, Τηλ. 2103893424, gdionysopoulos@gge.gr
Αθηνά Σαλάππα, Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτικής, Θεσμικών Σχέσεων και Διοικητικής Συνεργασίας, Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή, Γενική
Γραμματεία Εμπορίου, Τηλ. 210 3893424, salappa@efpolis.gr

Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης
στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
(Χ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ3
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5
ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

Χ

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.
2 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
3 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
4 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας.
5 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
6 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
& Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.
1
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Α. Αιτιολογική Έκθεση
Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης
ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
H Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Oδηγίας 93/13/ΕΟΚ του
Συμβουλίου και των Oδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στην καλύτερη
επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία
των καταναλωτών (εφεξής: οδηγία Omnibus) αποσκοπεί ιδίως στην κάλυψη
των κενών που διαπιστώθηκαν, σύμφωνα με τον εκτενή έλεγχο
καταλληλότητας του δικαίου για τους καταναλωτές και την εμπορία, που
διενήργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα έτη 2016 και 2017, στο πλαίσιο του
προγράμματος βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του
κανονιστικού πλαισίου (REFIT).
Η Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 τροποποιεί τέσσερις (4) οδηγίες, εκ των οποίων οι
τρεις (3), η Οδηγία 93/13/ΕΟΚ, σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των
συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές, η Οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές και
η Οδηγία 2011/83/ΕΕ, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, έχουν
ενσωματωθεί στον ν. 2251/1994 (Α΄191), ενώ η τέταρτη Οδηγία 98/6/ΕΚ,
σχετικά με την αναγραφή των τιμών των προϊόντων που πωλούνται στους
καταναλωτές, έχει ενσωματωθεί στον ν. 4177/2013 (Α΄ 173), την υπ’ αρ.
56885/19.11.2014
απόφαση
του
Υφυπουργού
Ανάπτυξης
και
Ανταγωνιστικότητας (Β΄3107) και την υπ΄ αρ. 91354/24.8.2017 απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για την kωδικοποίησηΚανόνων
Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες
Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ., Β΄ 2983).
Η αξιολογούμενη ρύθμιση αποσκοπεί στην ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/2161 με την τροποποίηση των εθνικών διατάξεων που προστατεύουν
τα οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών. Οι περισσότερες
τροποποιήσεις αφορούν στις διατάξεις για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
(άρθρα 9α έως και 9η του ν. 2251/1994) και για τα δικαιώματα των
καταναλωτών (άρθρα 3 έως και 4η του ν. 2251/1994).
Περαιτέρω, προστίθενται διατάξεις αναφορικά με την αναγραφή τιμών, οι
οποίες ενισχύουν την προστασία που παρέχεται στους καταναλωτές με βάση
τον ν. 4177/2013. Αναλόγως θα τροποποιηθούν οι διατάξεις των αποφάσεων
υπ’
αρ.
56885/19.11.2014
του
Υφυπουργού
Ανάπτυξης
και
Ανταγωνιστικότητας και 91354/24.08.2017 του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας.
Επιπρόσθετα, αναμορφώνεται το άρθρο 13α toy ν. 2251/1994, ως προς τις
επιβαλλόμενες κυρώσεις, με την αυστηροποίηση του πλαισίου προστίμων,
αλλά και τη δικαιότερη αντιμετώπιση του παραβάτη, με τη διερεύνηση
ύπαρξης τόσο επιβαρυντικών, σε βάρος του, όσο και ελαφρυντικών, υπέρ του,
περιστάσεων. Ιδίως, προστίθενται ενδεικτικά κριτήρια για την επιβολή
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των κυρώσεων, ενώ προστίθενται νέες προβλέψεις για την επιβολή κυρώσεων
για εκτεταμένες παραβάσεις ή εκτεταμένες παραβάσεις με ενωσιακή
διάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394, σχετικά
με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την
επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών (L 345).

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται να διασφαλιστεί ότι οι σχέσεις
μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών είναι δίκαιες και διαφανείς, στοιχείο που
συνεισφέρει επίσης στην ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αλλά και
ενισχύει τη γενική ευημερία των καταναλωτών και την οικονομία. Στο πλαίσιο
αυτό ιδίως:
 διασφαλίζεται η προστασία των καταναλωτών από παραπλανητικούς
ισχυρισμούς του έμπορου στην περίπτωση ανακοίνωσης περί μείωσης
των τιμών,
 ενισχύεται η διαφάνεια για τους καταναλωτές στις επιγραμμικές (online)
αγορές, έτσι ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν με ποιον τρόπο
καθορίστηκε η κατάταξη των προσφορών που τους παρουσιάζονται
στην επιγραμμική αγορά και τον προμηθευτή από τον οποίο αγοράζουν
(αν πρόκειται για επαγγελματία έμπορο ή για άλλους καταναλωτές),
 θεσπίζονται κανόνες για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων των
καταναλωτών όσον αφορά ορισμένες παραπλανητικές πρακτικές
μάρκετινγκ ή πώλησης,
 προστίθενται ενδεικτικά κριτήρια για την επιβολή των κυρώσεων καθώς
και νέες προβλέψεις τόσο για την επιβολή κυρώσεων σε εκτεταμένες
παραβάσεις ή εκτεταμένες παραβάσεις με ενωσιακή διάσταση
σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394 (L 345)
σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες
για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών,
όσο και για την αντιμετώπιση περιπτώσεων υποτροπής, αλλά και
συνδρομής στο πρόσωπο του παραβάτη επιβαρυντικών ή ελαφρυντικών
περιστάσεων.

3.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά άμεσα σε καταναλωτές και
προμηθευτές.
Έμμεσα αφορά στις ενώσεις καταναλωτών.
Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης
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4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ X ΟΧΙ
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
α) Ο ν. 2251/1994 (Α’ 191) για την προστασία των καταναλωτών, στον οποίο
έχουν ενσωματωθεί οι διατάξεις των Oδηγιών 93/13/ΕΟΚ (καταχρηστικοί
γενικοί όροι συναλλαγών), 2005/29/ΕΚ (αθέμιτες εμπορικές πρακτικές),
2011/83/ΕΕ (δικαιώματα των καταναλωτών). Σημειώνεται ότι ειδικά ως προς
την επιβολή κυρώσεων το εθνικό δίκαιο προβλέπει ήδη στο άρθρο 13α του ν.
2251/1994 τον διοικητικό έλεγχο και τη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων κάθε
διάταξης που περιέχεται στον ν. 2251/1994.
β) Ο ν. 4177/2013 (Α΄173), για τους κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων
και της παροχής υπηρεσιών. Στον ως άνω νόμο έχουν ενσωματωθεί
προβλέψεις της Oδηγίας 98/6/ΕΚ, για την αναγραφή τιμών.

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης
νομοθεσίας
i) με αλλαγή
προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής
απόφασης
ή
άλλης
κανονιστικής
πράξης;
ii) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομέν
ηςτης δυνατότητας
νέας ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υφιστάμενης
νομοθεσίας;
iii) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικώνπόρων;

Κρίνεται σκόπιμο η ενσωμάτωση της Οδηγίας να
γίνει με τυπικό νόμο, γιατί αφορά σε νέες
ρυθμίσεις και δεν υφίσταται σχετική νομοθετική
εξουσιοδότηση.

Βλ. ανωτέρω απάντηση υπό i)

Βλ. ανωτέρω απάντηση υπό i)

Συναφείς πρακτικές
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Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές; ΝΑΙ X ΟΧΙ
6.

Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:
Κατά τη σύνταξη του παρόντος σχεδίου νόμου
ελήφθησαν υπόψη καλές πρακτικές άλλων κρατών μελών
i) σε άλλη/ες χώρα/ες της Ε.Ε και ιδίως το σχέδιο του γερμανικού νόμου για την
ενσωμάτωση της οδηγίας (Entwurf eines Gesetzes zur
της Ε.Ε. ή του
Stärkung des Verbraucherschutzes im Wettbewerbs- und
ΟΟΣΑ:
Gewerberecht,
https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/
Dokumente/RegE_Staerkung_Verbraucherschutz_Wettbewe
rbs_und_Gewerberecht.pdf;jsessionid=EF77469B0881FC0F8FAC
37AA5F3AB18E.2_cid334? blob=publicationFile&v=2

Η επισπεύδουσα υπηρεσία συμμετέχει σε ομάδα
ii) σε όργανα της Ε.Ε.: εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Justice
and Consumers) με αντικείμενο την ορθή ενσωμάτωση της
εν θέματι οδηγίας, όπου λαμβάνει χώρα ανταλλαγή
απόψεων και πρακτικών για τη σύννομη μεταφορά της στο
εθνικό δίκαιο των κρατών μελών και υποβάλλονται
ερωτήματα για νομοτεχνικά και ουσιαστικά θέματα. Στο
πλαίσιο αυτό έλαβε μέρος στις ειδικές ομάδες εργασίας
(transposition workshops) που διοργανώθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG Justice and Consumers)
αναφορικά με την ενσωμάτωση της οδηγίας «Omnibus».

iii) σε διεθνείς
οργανισμού
ς:

Η επισπεύδουσα υπηρεσία αποτελεί μέλος του
διεθνούς
δικτύου προστασίας καταναλωτών International Consumer
Protection Network (ICPEN), όπου τα υπό ρύθμιση
ζητήματα αποτελούν αντικείμενο συζήτησης και
εποικοδομητικού διαλόγου.

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7.

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση
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8.









Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

i) βραχυπρόθεσμοι:

ii) μακροπρόθεσμοι:

Πιο αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές
κυρώσεις
και
για
εκτεταμένες
διασυνοριακές
παραβιάσεις.
Καθορίζεται το επίπεδο των κυρώσεων βάσει κοινών
παραμέτρων, ιδίως βάσει του διασυνοριακού χαρακτήρα
της παράβασης.
Περισσότερη διαφάνεια για τους καταναλωτές στις
επιγραμμικές αγορές.
Επέκταση της προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά
στις ψηφιακές υπηρεσίες.
Εισαγωγή πρόσθετων υποχρεώσεων ενημέρωσης, οι
οποίες απαιτούν από τις επιγραμμικές αγορές να
ενημερώνουν με σαφήνεια τους καταναλωτές, σχετικά
με τις κύριες παραμέτρους που καθορίζουν την κατάταξη
των διαφόρων προσφορών.
Μείωση του φόρτου για τις επιχειρήσεις. Παρέχει στους
εμπόρους τη δυνατότητα χρήσης νέων μέσων
επιγραμμικής επικοινωνίας, όπως διαδικτυακά έντυπα ή
διαδικτυακή συνομιλία ως εναλλακτική επιλογή έναντι
του παραδοσιακού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στον
βαθμό που ο καταναλωτής μπορεί να τηρεί αρχείο της
επικοινωνίας με τον έμπορο.
Αποσαφήνιση της ελευθερίας των κρατών μελών να
εκδίδουν κανόνες, σχετικά με ορισμένες μορφές και
πτυχές των πωλήσεων εκτός εμπορικού καταστήματος.
Θέσπιση κανόνων για την προστασία των νόμιμων
συμφερόντων των καταναλωτών όσον αφορά σε
ορισμένες ιδιαιτέρως επιθετικές ή παραπλανητικές
πρακτικές μάρκετινγκ.
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9.

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

 Ανάπτυξη – Επενδυτική δραστηριότητα:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Δείκτης παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας
Επενδύσεις ως % ΑΕΠ
Άμεσες ξένες επενδύσεις ως % ΑΕΠ
Αριθμός επιχειρήσεων που ανοίγουν
ανάκλάδο και περιφέρεια και
αντίστοιχος αριθμός απασχολουμένων
σε αυτές
Αριθμός επιχειρήσεων που κλείνουν
ανάκλάδο και περιφέρεια και
αντίστοιχος αριθμός απασχολουμένων
σε αυτές
Διοικητικό κόστος σύστασης
επιχειρήσεων
Μέσος χρόνος σύστασης επιχειρήσεων

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ
ΔΕΙΚΤΕΣ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Ο νέος νόμος θα συμβάλλει στη βελτίωση της προστασίας των καταναλωτών και την ορθότερη λειτουργία της
αγοράς.

Ψηφιακή διακυβέρνηση

10.

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα
είναι η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΑΜΕΣΗ
ή/και ΕΜΜΕΣΗ
Δεν προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος
i) Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:
ii) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ (https://data.oecd.org/Greece.htm) και
της ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/).
7
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Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε
ψηφιακή στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ
ΟΧΙ

11.

Εξηγήστε:
Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με
άλλα υφιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ
ΟΧΙ

12.

Αναφέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:
Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού
συστήματος; ΝΑΙ
ΟΧΙ

13.

Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
Σύνοψη στόχων κάθε νέου άρθρου του προτεινόμενου νόμου

14.

Α/Α
Άρθρου

Αιτιολογική

1

Περιγράφεται ο σκοπός του παρόντος νόμου.

2

Περιγράφεται το αντικείμενο του παρόντος νόμου.

3

Με την αξιολογούμενη διάταξη εισάγεται νέα παρ. 2α στο άρθρο 15
του ν. 4177/2013, ενσωματώνοντας την πρόβλεψη του νέου άρθρου
6α της Οδηγίας 98/6/ΕΚ το οποίο προστίθεται με την παρ. 1 του
άρθρου 2 της οδηγίας «Omnibus».
Οι προβλέψεις της νέας παρ. 2α αποσκοπούν στην προστασία των
καταναλωτών από παραπλανητικούς ισχυρισμούς του έμπορου περί
μείωσης των τιμών, σε περίπτωση που αυτός χρησιμοποιεί τεχνητά
διογκωμένες τιμές ως τιμές αναφοράς.
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Με τις εν λόγω διατάξεις προβλέπονται δύο απαιτήσεις ενημέρωσης
από τον έμπορο στον καταναλωτή:
• Η αναφορά στην προηγούμενη τιμή.
• Η προηγούμενη τιμή είναι η χαμηλότερη τιμή στις τελευταίες
τριάντα (30) ημέρες.
Με το τρίτο εδάφιο της παρ. 2α γίνεται χρήση της διακριτικής
ευχέρειας της παρ. 4 του νέου άρθρου 6α της Οδηγίας 98/6/ΕΚ και
καθίσταται δυνατή η ανακοίνωση μείωσης τιμών σε περίπτωση νέων
προϊόντων (new arrivals) που πωλούνται για λιγότερο από τριάντα (30)
ημέρες πριν την ανακοίνωση της μείωσης τιμής.
Σε αυτή την περίπτωση, ως προγενέστερη τιμή νοείται η τιμή χωρίς τη
μείωση της τιμής πριν από την πρώτη εφαρμογή της μείωσης της
τιμής.
Με το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2α γίνεται χρήση της διακριτικής
ευχέρειας της παρ. 5 του νέου άρθρου 6α της Οδηγίας 98/6/ΕΚ,
αναφορικά με την περίπτωση των διαδοχικών μειώσεων των τιμών. Σε
περίπτωση διαδοχικών μειώσεων τιμών, π.χ. αν τριάντα (30) ημέρες
πριν την ανακοίνωση της μείωσης το προϊόν προσφερόταν για εκατό
(100) ευρώ και εν συνεχεία είκοσι πέντε (25) ημέρες πριν για ογδόντα
(80) ευρώ και, στη συνέχεια, είκοσι (20) ημέρες πριν για εβδομήντα
πέντε (75) ευρώ και, εν τέλει, την ημερομηνία ανακοίνωσης της
μείωσης για εξήντα (60) ευρώ, τότε η αρχική τιμή των εκατό (100)
ευρώ θεωρείται ως προγενέστερη τιμή.
4

5

Τροποποιείται η παρ. 2 και αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 21 του
ν. 4177/2013. Στην παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4177/2013
συγχωνεύονται οι ισχύουσες παρ. 2 και 3 του άρθρου 21 του ν.
4177/2013 και προβλέπονται οι κυρώσεις σε περίπτωση που
υφίστανται ανακρίβειες ή παραπλάνηση κατά τη διάρκεια των
εκπτώσεων, προσφορών ή σε οποιαδήποτε ανακοίνωση περί μείωσης
τιμών. Περαιτέρω, η νέα παρ. 3 προβλέπει ότι για την επιβολή
κυρώσεων λαμβάνονται υπόψη ορισμένα ενδεικτικά κριτήρια.
Πρόκειται για ρύθμιση που εκσυγχρονίζει το πλαίσιο των προς επιβολή
προστίμων για τους παραβάτες της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.
4177/2013 (Α΄ 173), καθώς θέτει διαβάθμιση στην υπαιτιότητα,
αυξάνει και εξειδικεύει τα κριτήρια επιβολής κυρώσεων, αναγνωρίζει
περιστάσεις, εκτός από επιβαρυντικές, όπως ή υποτροπή, και
ελαφρυντικές υπέρ του παραβάτη. Η διάταξη αντιστοιχεί στο νέο
άρθρο 8 της Οδηγίας 98/6/ΕΚ, το οποίο προστίθεται με την παρ. 2 του
άρθρου 2 της οδηγίας «Omnibus».
Στο άρθρο 9α του ν. 2251/1994:
α) Τροποποιείται η περ. α) του άρθρου 9α του ν. 2251/1994. Η
τροποποίηση αυτή αντιστοιχεί στην περ. α) της παρ. 1, του άρθρου 3
της οδηγίας «Omnibus».
Ο ορισμός της έννοιας «προϊόν» αντικαθίσταται, με έναν πιο
διευρυμένο ορισμό που περιλαμβάνει και την έννοια της ψηφιακής
υπηρεσίας και του ψηφιακού περιεχομένου.
β) Μετά την περ. ι) του άρθρου 9α του ν. 2251/1994 προστίθενται περ.
ια) και ιβ). Η τροποποίηση αυτή αντιστοιχεί στην περ. β) της παρ. 1,
του άρθρου 3 της οδηγίας «Omnibus». Οι περ. ια) και ιβ) αφορούν
στους ορισμούς δυο νέων εννοιών, της κατάταξης και της
επιγραμμικής (online) αγοράς.
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Η έννοια της κατάταξης αφορά στη σχετική προβολή των προϊόντων ή
υπηρεσιών από έναν προμηθευτή, ανεξάρτητα από τα τεχνικά μέσα
που χρησιμοποιούνται.
Σύμφωνα με τη σκέψη 19 της οδηγίας «Omnibus», η κατάταξη
αναφέρεται στη σχετική προβολή που δίδεται στις προσφορές των
εμπόρων ή στη συνάφεια που αποδίδεται σε αποτελέσματα
αναζήτησης, όπως παρουσιάζονται, οργανώνονται ή κοινοποιούνται
από παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών αναζήτησης, όπως
προκύπτουν από τη χρήση αλγοριθμικών αλληλουχιών, μηχανισμών
αξιολόγησης ή γνωμοδότησης, οπτικών επισημάνσεων ή άλλων μέσων
προεκβολής ή συνδυασμών τους.
Ο ορισμός αυτός αντιστοιχεί και στον ορισμό της κατάταξης, σύμφωνα
με την παρ. 8 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150.
Η επιγραμμική αγορά είναι ένας ψηφιακός τόπος αγορών που
επιτρέπει στους καταναλωτές τη σύναψη συμβάσεων από απόσταση
με άλλους εμπόρους ή καταναλωτές μέσω λογισμικού, το οποίο
διαχειρίζεται ο ίδιος ο προμηθευτής ή άλλος εξ ονόματός του. Ο
ορισμός της επιγραμμικής αγοράς είναι τεχνολογικά ουδέτερος, ώστε
να περιλαμβάνει κάθε διαδικτυακή πλατφόρμα, στην οποία
προσφέρονται αγαθά ή υπηρεσίες, αλλά και σελίδες αξιολόγησης ή
σύγκρισης προϊόντων, στις οποίες ο καταναλωτής μπορεί να συνάψει
άμεσα συμβάσεις από απόσταση. Απαραίτητο στοιχείο είναι ο
πάροχος της υπηρεσίας της επιγραμμικής αγοράς, να επιτρέπει τη
σύναψη σύμβασης από απόσταση με άλλους εμπόρους ή
καταναλωτές. Δεν συνιστά επιγραμμική αγορά η λειτουργία ενός
ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) ενός προμηθευτή, στο οποίο
αυτός ο ίδιος παρέχει μόνο τα δικά του προϊόντα και υπηρεσίες.
Με την εισαγωγή των ως άνω ορισμών ενισχύεται η διαφάνεια στις
επιγραμμικές αγορές, ώστε να είναι δυνατή η ενημέρωση των
καταναλωτών για τον τρόπο με τον οποίο καθορίζεται η κατάταξη των
προσφορών που παρουσιάζονται σε μια επιγραμμική αγορά, ή η
ταυτότητα του αντισυμβαλλόμενου με τον οποίο συνάπτουν
σύμβαση.
6

Στην παρ. 2 του άρθρου 9δ του ν. 2251/1994 (Α΄191) προστίθεται περ.
γ, η οποία αντιστοιχεί στην παρ. 3 του άρθρου 3 της οδηγίας
«Omnibus» και σχετίζεται με τη λεγόμενη διπλή ποιότητα (dual
quality) των αγαθών.
Με την προτεινόμενη διάταξη προστίθεται η πρόβλεψη ότι συνιστά
παραπλανητική εμπορική πρακτική, η εμπορική προώθηση αγαθού,
ως πανομοιότυπου, με αγαθό που αποτελεί αντικείμενο εμπορίας σε
άλλα κράτη μέλη, ενώ το εν λόγω αγαθό έχει σαφώς διαφορετική
σύσταση ή χαρακτηριστικά, εκτός εάν αιτιολογείται από θεμιτούς και
αντικειμενικούς παράγοντες.
Το πεδίο εφαρμογής της διάταξης αφορά σε αγαθά και δεν
επεκτείνεται σε υπηρεσίες. Η διάταξη απαγορεύει την προώθηση
αγαθών σε διάφορα κράτη μέλη ως πανομοιότυπων, παρόλο που
υφίσταται ουσιώδης διαφορά ως προς τη σύσταση ή τα
χαρακτηριστικά τους. Περαιτέρω, ακόμα και αν υφίσταται ουσιώδης
διαφορά ως προς τη σύσταση ή τα χαρακτηριστικά των αγαθών, δεν
θα υπάρχει παραπλανητική εμπορική πρακτική αν η εν λόγω ουσιώδης
διαφορά δικαιολογείται από θεμιτούς και αντικειμενικούς
παράγοντες.
Η αιτιολογική σκέψη 53 της οδηγίας «Omnibus» προσδιορίζει, ως
ενδεχόμενους θεμιτούς και αντικειμενικούς παράγοντες, τις
προβλέψεις του εθνικού δικαίου, τη διαθεσιμότητα ή την εποχικότητα
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των πρώτων υλών ή τις προαιρετικές στρατηγικές που αποσκοπούν
στη βελτίωση της πρόσβασης σε υγιή και θρεπτικά τρόφιμα, καθώς και
το δικαίωμα του εμπόρου να προσφέρει αγαθά της ίδιας εμπορικής
επωνυμίας σε συσκευασίες διαφορετικού βάρους ή όγκου σε
διαφορετικές γεωγραφικές αγορές.
Στο άρθρο 9ε του ν. 2251/1994 (Α΄191):
α) Στην περ. δ της παρ. 4 του άρθρου 9ε του ν. 2251/1994 αφαιρείται
η πληροφορία που αφορά στην αντιμετώπιση παραπόνων. Η
τροποποίηση αντιστοιχεί στην υποπερ. i) της περ. α) της παρ. 4, του
άρθρου 3 της οδηγίας «Omnibus».
Η διαγραφή της πληροφορίας «αντιμετώπιση παραπόνων»
αιτιολογείται στη σκέψη 40 της οδηγίας «Omnibus», με το σκεπτικό ότι
τα πορίσματα του ελέγχου καταλληλότητας του δικαίου για τους
καταναλωτές και την εμπορία καταδεικνύουν ότι οι εν λόγω
πληροφορίες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στο προσυμβατικό στάδιο, το
οποίο ρυθμίζεται από την Οδηγία 2011/83/ΕΕ.
Ως εκ τούτου, η υποχρέωση παροχής της εν λόγω ενημέρωσης στις
προσκλήσεις αγοράς κατά το στάδιο της διαφήμισης, σύμφωνα με την
Οδηγία 2005/29/ΕΚ απαλείφεται.
Για τις συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος, καθώς και τις
συμβάσεις εξ αποστάσεως, προβλέπεται στις περ. ζ΄ και κ΄ της παρ. 1
του άρθρου 3β του ν. 2251/1994, η υποχρέωση του προμηθευτή να
ενημερώνει, όπου τυγχάνει εφαρμογής, για την πολιτική που
εφαρμόζει ο προμηθευτής για την αντιμετώπιση παραπόνων, καθώς
και τη δυνατότητα προσφυγής σε εξωδικαστικό μηχανισμό
παραπόνων και επανόρθωσης, στον οποίο υπάγεται ο προμηθευτής,
καθώς και τους τρόπους πρόσβασης σε αυτόν.
β) Μετά την περ. ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 9ε του ν. 2251/1994,
προστίθεται περ. στ’, η οποία αντιστοιχεί στην υποπερ. ii) της περ. α)
της παρ. 4 του άρθρου 3 της οδηγίας «Omnibus».
Είναι απαραίτητο να διαθέτει ο καταναλωτής επαρκή πληροφόρηση,
αναφορικά με το ποιος είναι ο τρίτος που παρέχει τα αγαθά ή τις
υπηρεσίες μέσω της επιγραμμικής (online) αγοράς, προκειμένου να
λάβει απόφαση συναλλαγής.
Στο πλαίσιο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γνωρίζει αν ο τρίτος
είναι προμηθευτής, με δεδομένο ότι οι διατάξεις για την προστασία
του καταναλωτή και τα σχετικά δικαιώματα που διαθέτει ο
καταναλωτής, κατά το ενωσιακό δίκαιο, προϋποθέτουν ότι ο
αντισυμβαλλόμενος έχει την ιδιότητα του προμηθευτή (business to
consumer – B2C) και όχι την ιδιότητα του καταναλωτή (consumer to
consumer – C2C).
Για τον λόγο αυτό, ο πάροχος επιγραμμικής (online) αγοράς
διασφαλίζει ότι λαμβάνει την πληροφόρηση από τους τρίτους που
παρέχουν προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω της επιγραμμικής (online)
αγοράς, αναφορικά με την ιδιότητά τους, αν, δηλαδή, είναι
προμηθευτές ή καταναλωτές, προκειμένου να ενημερώνεται σωστά ο
καταναλωτής.
Ομοίως, με το νέο άρθρο 3βα του ν. 2251/1994, όπως προστίθεται με
το άρθρο 14 του παρόντος, εισάγονται ειδικές υποχρεώσεις για τις
συμβάσεις που συνάπτονται σε επιγραμμικές αγορές, προβλέπεται η
υποχρέωση του παρόχου επιγραμμικής αγοράς να ενημερώνει, μεταξύ
άλλων, τον καταναλωτή, τόσο αναφορικά με το αν ο τρίτος που
προσφέρει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες έχει την ιδιότητα του
προμηθευτή, όσο και αναφορικά με το γεγονός ότι ο καταναλωτής δεν
θα έχει τα δικαιώματα που προβλέπονται στο ενωσιακό δίκαιο για την
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προστασία του καταναλωτή, σε περίπτωση που ο τρίτος που
προσφέρει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες είναι και αυτός καταναλωτής.
γ) Μετά την παρ. 4 του άρθρου 9ε του ν. 2251/1994, προστίθεται παρ.
4α, η οποία αντιστοιχεί στην περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 3 της
οδηγίας «Omnibus» και προβλέπει την παροχή γενικών πληροφοριών,
σε ειδικό τμήμα της επιγραμμικής διεπαφής, όταν παρέχεται στους
καταναλωτές η δυνατότητα αναζήτησης προϊόντων από
διαφορετικούς προμηθευτές. Η κατάταξη ενός προϊόντος κατόπιν
αναζήτησης σε μια επιγραμμική αγορά έχει ιδιαίτερη σημασία
αναφορικά με το αν οι καταναλωτές λάβουν απόφαση συναλλαγής.
Επιπρόσθετα, οι καταναλωτές δεν δύνανται να αντιληφθούν τη
σημασία της θέσης ενός προϊόντος στην εμφανιζόμενη κατάταξη, αν
δεν γνωρίζουν τα κριτήρια βάσει των οποίων έχει γίνει η κατάταξη
αυτή.
Για τον λόγο αυτό, όταν ο πάροχος δίδει στους καταναλωτές τη
δυνατότητα αναζήτησης προϊόντων που προσφέρονται από
διαφορετικά πρόσωπα, παρέχει ενημέρωση σχετικά με τις βασικές
παραμέτρους που καθορίζουν την κατάταξη των προϊόντων, τα οποία
παρουσιάζονται στον καταναλωτή ως αποτέλεσμα του ερωτήματος
αναζήτησης και της σχετικής σημασίας των εν λόγω παραμέτρων.
Συναφώς, δεν προβλέπεται στην υφιστάμενη μαύρη λίστα των
αθέμιτων εμπορικών πρακτικών του άρθρου 9στ του ν. 2251/1994 η
νέα περ. 11α, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται σε κάθε
περίπτωση, ως παραπλανητική, η παροχή αποτελεσμάτων αναζήτησης
μετά την υποβολή ερωτήματος επιγραμμικής αναζήτησης εκ μέρους
καταναλωτή, χωρίς να κοινοποιείται σαφώς διαφήμιση επί πληρωμή
ή καταβολή τιμήματος, ειδικά για την επίτευξη υψηλότερης κατάταξης
προϊόντων μεταξύ των αποτελεσμάτων αναζήτησης. Με δεδομένο ότι
το πεδίο εφαρμογής της παρούσας δεν σχετίζεται με τον τόπο
σύναψης της σύμβασης, προκύπτει ότι η υποχρέωση ενημέρωσης, σε
αντίθεση με την υποχρέωση της περ. στ΄ της παρ. 4 του άρθρου 9ε, δεν
καταλαμβάνει μόνο τις επιγραμμικές αγορές. Δηλαδή, η υποχρέωση
αυτή ισχύει για κάθε πλατφόρμα σύγκρισης, ανεξάρτητα από το αν η
πλατφόρμα δίδει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συνάπτουν σε
αυτή συμβάσεις με τους τρίτους που παρέχουν τα αγαθά ή τις
υπηρεσίες.
Κρίσιμο είναι, ωστόσο, ότι παρέχεται η δυνατότητα σύγκρισης αγαθών
ή υπηρεσιών περισσοτέρων προσώπων. Η υποχρέωση αυτή δεν
περιλαμβάνει την περίπτωση που μια εταιρεία, μέσω του
ηλεκτρονικού της καταστήματος, παρέχει η ίδια μόνο τα δικά της
αγαθά ή υπηρεσίες.
Ομοίως, το πεδίο εφαρμογής της διάταξης δεν καταλαμβάνει τους
παρόχους επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης, όπως ορίζονται στο
σημείο 6 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150. Ο λόγος είναι
ότι στην παρ. 2 του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150
προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση των παρόχων επιγραμμικών
μηχανών αναζήτησης να παρέχουν ενημέρωση για τις κύριες
παραμέτρους που διαμορφώνουν την κατάταξη και τη σχετική
σημασία αυτών.
Σύμφωνα με τη σκέψη 22 της οδηγίας «Omnibus», ως παράμετροι που
καθορίζουν την κατάταξη νοούνται γενικά κριτήρια, διαδικασίες,
συγκεκριμένα σήματα, που ενσωματώνονται σε αλγόριθμους ή άλλοι
μηχανισμοί προσαρμογής ή υποβάθμισης που χρησιμοποιούνται σε
σχέση με την κατάταξη. Είναι αρκετή μια γενική περιγραφή των
βασικών παραμέτρων που καθορίζουν την κατάταξη, η οποία εξηγεί
τις βασικές προκαθορισμένες παραμέτρους που χρησιμοποιούνται και
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τη σχετική σημασία τους έναντι άλλων παραμέτρων, αλλά η εν λόγω
περιγραφή δεν είναι απαραίτητο να παρουσιάζεται με
εξατομικευμένο τρόπο για κάθε επιμέρους ερώτημα αναζήτησης.
Η υποχρέωση ενημέρωσης σχετικά με τις βασικές παραμέτρους που
καθορίζουν την κατάταξη δεν θίγει την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί προστασίας της
τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν
αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση,
χρήση και αποκάλυψή τους, η οποία έχει ενσωματωθεί στην ελληνική
έννομη τάξη με τον ν. 4605/2019 (Α΄ 52).
Σε κάθε περίπτωση, η διάταξη δεν καθιερώνει υποχρέωση
αποκάλυψης της λεπτομερούς λειτουργίας των μηχανισμών
κατάταξης των παραμέτρων, συμπεριλαμβανομένων των αλγορίθμων.
Οι πληροφορίες αυτές είναι σύντομες και καθίστανται εύκολα,
εμφανώς και αμέσως διαθέσιμες.
δ) Μετά την παρ. 5 του άρθρου 9ε του ν. 2251/1994 προστίθεται παρ.
6, η οποία αντιστοιχεί στο στοιχείο γ) της παρ. 4 του άρθρου 3 της
οδηγίας «Omnibus» για την πρόσβαση σε αξιολογήσεις προϊόντων
από καταναλωτές. Οι καταναλωτές βασίζονται όλο και περισσότερο σε
αξιολογήσεις και θετικές κριτικές των καταναλωτών, όταν λαμβάνουν
αποφάσεις αγοράς. Εύλογα, συνεπώς, αναμένουν ότι οι κριτικές αυτές
προέρχονται πράγματι από καταναλωτές. Με την προτεινόμενη
διάταξη, συνεπώς, όταν οι προμηθευτές παρέχουν πρόσβαση σε
αξιολογήσεις προϊόντων από καταναλωτές, ενημερώνουν τους
καταναλωτές εάν υπάρχουν διεργασίες ή διαδικασίες που
διασφαλίζουν ότι οι δημοσιευόμενες αξιολογήσεις προέρχονται από
καταναλωτές που έχουν όντως χρησιμοποιήσει ή αγοράσει τα
προϊόντα.
Ο προμηθευτής ενημερώνει αν λαμβάνει μέτρα για τον έλεγχο της
προέλευσης των αξιολογήσεων των καταναλωτών. Εάν δεν λαμβάνει,
παρέχει σχετική ενημέρωση. Σε περίπτωση που λαμβάνει, παρέχει
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται
οι έλεγχοι και ενημερώνει σαφώς τους καταναλωτές, σχετικά με τον
τρόπο πραγματοποίησης των αξιολογήσεων, για παράδειγμα, κατά
πόσον όλες οι θετικές ή αρνητικές αξιολογήσεις όντως αναρτώνται ή
κατά πόσον οι εν λόγω αξιολογήσεις έχουν λάβει χορηγία ή
επηρεάζονται από συμβατική σχέση με έναν έμπορο.
Συναφώς, δεν προβλέπεται στην υφιστάμενη μαύρη λίστα των
αθέμιτων εμπορικών πρακτικών του άρθρου 9στ του ν . 2251/1994 η
νέα περίπτωση 23β, σύμφωνα με την οποία θεωρείται παραπλανητική
εμπορική πρακτική η δήλωση ότι οι αξιολογήσεις ενός προϊόντος
υποβλήθηκαν από καταναλωτές που όντως χρησιμοποίησαν ή
αγόρασαν το εν λόγω προϊόν, χωρίς να έχουν ληφθεί εύλογα και
ανάλογα μέτρα που να διασφαλίζουν ότι προέρχονται από τους εν
λόγω καταναλωτές. Ομοίως, σύμφωνα με τη νέα περίπτωση 23γ του
άρθρου 9στ του ν. 2251/1994 είναι παραπλανητική εμπορική πρακτική
η υποβολή ή η ανάθεση σε άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο της
υποβολής ψευδών αξιολογήσεων ή θετικών κριτικών καταναλωτών ή
η διαστρέβλωση των αξιολογήσεων ή των θετικών κριτικών
καταναλωτών, με σκοπό την προώθηση προϊόντων.
Στο άρθρο 9στ του ν. 2251/1994 (Α΄191) επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις:
α) Η περ. 2 του άρθρου 9στ τροποποιείται ως προς τον προσδιορισμό
του σήματος και την προσθήκη του ποιοτικού σήματος, προκειμένου
να αποδίδει ορθότερα το περιεχόμενο του σημείου 2 του
Παραρτήματος Ι της οδηγίας 2005/29/ΕΚ, που ορίζει σε κάθε
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περίπτωση ως παραπλανητική εμπορική πρακτική τη «χρησιμοποίηση
σήματος trust, ποιοτικού σήματος ή αντίστοιχου διακριτικού χωρίς την
αντίστοιχη άδεια».
β) Εισάγεται νέα περ. 11α, η οποία αντιστοιχεί στην πρόβλεψη της
υποπερ. α) της παρ. 7 του άρθρου 3 της «Omnibus». Με αυτήν
προβλέπεται ότι συνιστά παραπλανητική εμπορική πρακτική η παροχή
αποτελεσμάτων αναζήτησης μετά την υποβολή ερωτήματος
επιγραμμικής αναζήτησης εκ μέρους καταναλωτή χωρίς να
κοινοποιείται σαφώς διαφήμιση επί πληρωμή ή καταβολή τιμήματος
ειδικά για την επίτευξη υψηλότερης κατάταξης προϊόντων μεταξύ των
αποτελεσμάτων αναζήτησης. Η διάταξη αποσκοπεί στην απαγόρευση
του κεκαλυμμένου επηρεασμού των αποτελεσμάτων της κατάταξης
από επί πληρωμή καταχωρίσεις. Επί πληρωμή διαφήμιση στην
κατάταξη ή καταβολές τιμήματος που αποσκοπούν στον επηρεασμό
της κατάταξης επιτρέπονται μόνο εφόσον κοινοποιούνται σαφώς.
Σύμφωνα με τη σκέψη 20 της οδηγίας «Omnibus» η καταβολή
έμμεσου τιμήματος μπορεί να έχει τη μορφή αποδοχής από τον
έμπορο κάθε είδους πρόσθετων υποχρεώσεων έναντι του παρόχου
των επιγραμμικών υπηρεσιών αναζήτησης, η οποία έχει ως
συγκεκριμένο αποτέλεσμα την υψηλότερη κατάταξη. Η καταβολή
έμμεσου τιμήματος μπορεί να συνίσταται σε αυξημένη προμήθεια ανά
συναλλαγή, καθώς και σε διαφορετικά συστήματα αποζημίωσης, που
οδηγούν ειδικά σε υψηλότερη κατάταξη. Οι καταβολές τιμήματος για
γενικές υπηρεσίες, όπως αμοιβές για συμπερίληψη στον κατάλογο
αποτελεσμάτων ή συνδρομές μελών, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ
φάσμα υπηρεσιών που προσφέρονται από τον πάροχο επιγραμμικών
υπηρεσιών αναζήτησης στον έμπορο, δεν θεωρούνται ως καταβολή
τιμήματος, ειδικά για την επίτευξη υψηλότερης κατάταξης των
προϊόντων, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω καταβολές τιμήματος δεν
προορίζονται συγκεκριμένα για την επίτευξη υψηλότερης κατάταξης.
γ) Εισάγεται νέα περ. 23α, η οποία ορίζει ότι συνιστά σε κάθε
περίπτωση παραπλανητική εμπορική πρακτική η μεταπώληση
εισιτηρίων εκδηλώσεων στους καταναλωτές, εάν ο προμηθευτής τα
απέκτησε χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένα μέσα για να
παρακάμψει οποιοδήποτε επιβαλλόμενο όριο στον αριθμό των
εισιτηρίων που επιτρέπεται να αγοράσει κάποιος ή οποιουσδήποτε
άλλους κανόνες που ισχύουν για την αγορά εισιτηρίων.
δ) Εισάγεται νέα περ. 23β, σύμφωνα με την οποία συνιστά σε κάθε
περίπτωση παραπλανητική εμπορική πρακτική η δήλωση ότι οι
αξιολογήσεις ενός προϊόντος υποβάλλονται από καταναλωτές που
έχουν πράγματι χρησιμοποιήσει ή αγοράσει το προϊόν, χωρίς να έχουν
ληφθεί εύλογα και αναλογικά μέτρα, προκειμένου να ελεγχθεί ότι
προέρχονται από τους εν λόγω καταναλωτές.
Παραπλανητική, συνεπώς, είναι η δήλωση χωρίς να έχουν ληφθεί
εύλογα και αναλογικά μέτρα ελέγχου. Σύμφωνα με τη σκέψη 47 της
οδηγίας «Omnibus» τα μέτρα αυτά δύνανται να περιλαμβάνουν
τεχνικά μέσα που θα επαληθεύουν την αξιοπιστία του προσώπου που
αναρτά την αξιολόγηση, για παράδειγμα, ζητώντας του πληροφορίες
για να επαληθεύσουν κατά πόσον ο καταναλωτής έχει όντως
χρησιμοποιήσει ή αγοράσει το προϊόν. Η απαγόρευση της διάταξης
αυτής συνδέεται με τη νέα παρ. 6 του άρθρου 9ε του ν. 2251/1994.
ε) Εισάγεται νέα περ. 23γ, σύμφωνα με την οποία συνιστά σε κάθε
περίπτωση παραπλανητική εμπορική πρακτική η υποβολή ή η
ανάθεση σε άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο της υποβολής ψευδών
αξιολογήσεων ή θετικών κριτικών καταναλωτών ή η διαστρέβλωση
των αξιολογήσεων ή των θετικών κριτικών καταναλωτών, με σκοπό την
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προώθηση προϊόντων. Στις αξιολογήσεις και κριτικές των
καταναλωτών περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τη σκέψη 49 της οδηγίας
«Omnibus», τα «μου αρέσει» (like) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ομοίως, αλλοίωση των αξιολογήσεων ή των θετικών κριτικών
υφίσταται και όταν δημοσιεύονται μόνο οι θετικές κριτικές ή
διαγράφονται οι αρνητικές.
Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 9θ του ν. 2251/1994,
προκειμένου να ενσωματωθούν οι προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου
3 της οδηγίας «Omnibus». Επισημαίνεται ότι ο Έλληνας νομοθέτης
προβλέπει ήδη, στην παρ. 2 του άρθρου 9θ του ν. 2251/1994, τη
δυνατότητα, ως ατομική δικαστικά επιδιώξιμη αξίωση του
καταναλωτή ή ένωσης καταναλωτών, να ζητήσει τη δικαστική παύση
κάθε αθέμιτης εμπορικής πρακτικής και την παράλειψή της στο
μέλλον, καθώς και αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη εξαιτίας της
πρακτικής αυτής. Με την παρούσα προστίθεται ως δυνατότητα το
δικαίωμα του καταναλωτή να ζητήσει μείωση της τιμής ή να
καταγγείλει τη σύμβαση.
Στο άρθρο 1α του ν. 2251/1994:
α) Αντικαθίστανται οι περ. 5, 7 και 8.
Η αντικατάσταση της περ. 5 αντιστοιχεί στο στοιχείο α) της παρ. 1 του
άρθρου 4 της οδηγίας «Omnibus» και αφορά στην έννοια του αγαθού.
Ο ορισμός του αγαθού ευθυγραμμίζεται με τον ορισμό όπως
αποτυπώνεται στην Οδηγία 2019/771 για λόγους ομοιογένειας του
δικαίου προστασίας του καταναλωτή. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με
το σημείο 5) του άρθρου 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/771, στην έννοια του
αγαθού περιλαμβάνεται α) κάθε ενσώματο κινητό αντικείμενο· το
νερό, το αέριο και η ηλεκτρική ενέργεια θεωρούνται αγαθά κατά την
έννοια της οδηγίας όταν προσφέρονται προς πώληση σε περιορισμένο
όγκο ή καθορισμένη ποσότητα και β) κάθε ενσώματο κινητό
αντικείμενο που ενσωματώνει ή διασυνδέεται με ψηφιακό
περιεχόμενο ή ψηφιακή υπηρεσία κατά τέτοιο τρόπο ώστε η απουσία
του εν λόγω ψηφιακού περιεχομένου ή της εν λόγω ψηφιακής
υπηρεσίας να παρεμποδίζει τα αγαθά από το να εκτελούν τις
λειτουργίες τους («αγαθά με ψηφιακά στοιχεία»). Οι τροποποιήσεις
στις περ. 7 και 8 αντιστοιχούν στο στοιχείο γ) της παρ. 1 του άρθρου 4
της οδηγίας «Omnibus» και αφορούν στην τροποποίηση των ορισμών
για τη σύμβαση πώλησης και για την σύμβαση παροχής υπηρεσιών.
β) Μετά την περ. 6 προστίθεται περ. 6α, η οποία αντιστοιχεί στο
στοιχείο β) της παρ. 1 του άρθρου 4 της οδηγίας «Omnibus» και αφορά
στην προσθήκη νέας περ. 6α στο άρθρο 1α του ν. 2251/1994 που
αφορά στον ορισμό της έννοιας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, σε ευθυγράμμιση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Αντιστοιχεί στο στοιχείο ε) της παρ. 1, του άρθρου 4 της οδηγίας
«Omnibus» και αφορά στην προσθήκη στο άρθρο 3 του ν. 2251/1994
νέων ορισμών για την ψηφιακή υπηρεσία, την επιγραμμική αγορά, τον
πάροχο επιγραμμικής αγοράς, τη συμβατότητα, τις δυνατότητές
λειτουργίας και τη διαλειτουργικότητα. Οι ορισμοί αυτοί
ευθυγραμμίζονται με τους αντίστοιχους ορισμούς της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/770 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Στο άρθρο 3α του ν. 2251/1994:
α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3α του ν. 2251/1994
τροποποιείται ως προς τις περιπτώσεις των συμβάσεων στις οποίες
εφαρμόζονται τα άρθρα 3 έως και 4η. Η τροποποίηση αντιστοιχεί στην
υποπερ. α) της παρ. 2 του άρθρου 4 της οδηγίας «Omnibus». Συχνά το

61

ψηφιακό περιεχόμενο και οι ψηφιακές υπηρεσίες παρέχονται
επιγραμμικά, στο πλαίσιο συμβάσεων, βάσει των οποίων ο
καταναλωτής δεν καταβάλλει χρήματα, αλλά παρέχει προσωπικά
δεδομένα στον έμπορο. Η Οδηγία 2011/83/ΕΕ εφαρμόζεται ήδη σε
συμβάσεις προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου το οποίο δεν
παρέχεται σε υλικό μέσο, δηλαδή προμήθειας επιγραμμικού
ψηφιακού περιεχομένου, ανεξάρτητα από το εάν ο καταναλωτής
καταβάλλει χρηματικό τίμημα ή παρέχει δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα.
Ωστόσο, η εν λόγω οδηγία εφαρμόζεται μόνο σε συμβάσεις
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων ψηφιακών
υπηρεσιών, βάσει των οποίων ο καταναλωτής καταβάλλει ή
αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει τίμημα. Κατά συνέπεια, η
εν λόγω οδηγία δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις ψηφιακών υπηρεσιών
βάσει των οποίων ο καταναλωτής παρέχει δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα στον έμπορο χωρίς να καταβάλει τίμημα. Με την εν λόγω
τροποποίηση διασφαλίζεται ότι, δεδομένων των ομοιοτήτων και της
εναλλαξιμότητας των επ’ αμοιβή ψηφιακών υπηρεσιών και των
ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχονται έναντι της παροχής δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, οι εν λόγω υπηρεσίες υπόκεινται στους
ίδιους κανόνες που προβλέπονται στην εν λόγω οδηγία.
β) Περαιτέρω, μετά την παρ. 1 του άρθρου 3α του ν. 2251/1994
προστίθεται παρ. 1α, η οποία αντιστοιχεί στην υποπερ. β) της παρ. 2,
του άρθρου 4 της οδηγίας «Omnibus». Κατ’ αυτόν τον τρόπο
διασφαλίζεται ότι ο καταναλωτής παρέχει ή αναλαμβάνει την
υποχρέωση να παράσχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον
έμπορο, εκτός της περίπτωσης κατά την οποία τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα που παρέχει ο καταναλωτής υποβάλλονται σε
επεξεργασία από τον έμπορο με αποκλειστικό σκοπό την παροχή
ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακής υπηρεσίας και ο έμπορος δεν
επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
γ) Στην παρ. 3 του άρθρου 3α του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται η περ.
ζ, προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι παραπομπές στη νομοθεσία,
σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια.
δ) Επιπρόσθετα, η υποπερ. ια της παρ. 3 του άρθρου 3α του ν.
2251/1994 τροποποιείται ως προς την προσθήκη της περ. 4ε. Η
τροποποίηση αντιστοιχεί στο σημείο i) της υποπερ. γ) της παρ. 2, του
άρθρου 4 της οδηγίας «Omnibus». Η ισχύουσα διάταξη της υποπερ.
ια) της παρ. 3 του άρθρου 3α του ν. 2251/1994 προέβλεπε ότι
εξαιρούνταν από το πεδίο εφαρμογής των άρθρων 3 έως και 4η του ν.
2251/1994 οι υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών. Ωστόσο, προέβλεπε ότι
κατ΄ εξαίρεση εφαρμόζεται και σε αυτές η παρ. 2 του άρθρου 3δ και
τα άρθρα 4γ και 4στ του ν. 2251/1994. Πλέον, με την προτεινόμενη
διάταξη προστίθεται στις διατάξεις που κατ’ εξαίρεση εφαρμόζονται
στις υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών και το άρθρο 4ε του ν. 2251/1994
που αφορά στις χρεώσεις για την τηλεφωνική επικοινωνία με τον
προμηθευτή αναφορικά με τις συναπτόμενες συμβάσεις. Συνεπώς,
όταν οι προμηθευτές που δραστηριοποιούνται στις υπηρεσίες
μεταφοράς επιβατών χρησιμοποιούν τηλεφωνική γραμμή για
τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους, σχετικά με τις συναπτόμενες
συμβάσεις, ο καταναλωτής, τη στιγμή που επικοινωνεί με τον
προμηθευτή, δεν υποχρεούται να πληρώσει παραπάνω από τη βασική
τιμή χρέωσης, με την επιφύλαξη του δικαιώματος των παρόχων των
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών να επιβάλλουν χρέωση για αυτές τις
κλήσεις.
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ε) Περαιτέρω, μετά την υποπερ. ιγ της παρ. 3 του άρθρου 3α του ν.
2251/1994 προστίθεται υποπερ. ιδ που αντιστοιχεί στο σημείο ii) της
περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 4 της οδηγίας «Omnibus». Με αυτή την
νέα διάταξη τα αγαθά που πωλούνται στο πλαίσιο αναγκαστικής
εκτέλεσης ή με άλλο τρόπο από δικαστική αρχή εξαιρούνται από το
πεδίο εφαρμογής των συμβάσεων εξ αποστάσεως.
Στο άρθρο 3β του ν. 2251/1994:
α) Αντικαθίστανται οι υποπερ. γ, ιβ, ιη και ιθ της παρ. 1 του άρθρου 3β
του ν. 2251/1994. Ειδικότερα, η αντικατάσταση της υποπερ. γ)
αντιστοιχεί στο σημείο i) της υποπερ. α) της παρ. 4, του άρθρου 4 της
οδηγίας «Omnibus».
Με τη διάταξη αυτή ενόψει των τεχνολογικών εξελίξεων διαγράφεται
η πρόβλεψη στην ισχύουσα διάταξη σχετικά με την υποχρέωση του
προμηθευτή να χορηγεί στο πλαίσιο της προσυμβατικής ενημέρωσης
για συμβάσεις εξ αποστάσεως και συμβάσεις εκτός εμπορικού
καταστήματος τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας (φαξ) του. Περαιτέρω,
προβλέπεται ότι ο προμηθευτής δύναται να παρέχει και άλλα μέσα
επιγραμμικής επικοινωνίας, όπως υπηρεσίες άμεσων μηνυμάτων –
messenger, εφόσον διασφαλίζεται ότι ο καταναλωτής μπορεί να
διατηρήσει οποιαδήποτε γραπτή επικοινωνία με τον προμηθευτή σε
σταθερό μέσο, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και της ώρας
της εν λόγω επικοινωνίας και ενημερώνοντας σχετικά με τα εν λόγω
άλλα μέσα τον καταναλωτή.
Η αντικατάσταση της υποπερ. ιβ) αντιστοιχεί στο σημείο iii) της
υποπερ. α) της παρ. 4 του άρθρου 4 της οδηγίας «Omnibus», με την
οποία διευρύνονται οι απαιτήσεις ενημέρωσης για συμβάσεις εξ
αποστάσεως και συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος, κατά
τρόπο ώστε να προβλέπεται υπενθύμιση της ύπαρξης νόμιμης
εγγύησης για την ανταπόκριση, τόσο των αγαθών, όσο και του
ψηφιακού περιεχομένου και των ψηφιακών υπηρεσιών.
Η αντικατάσταση των υποπερ. ιη) και ιθ) αντιστοιχεί στο σημείο iv) της
υποπερ. α) της παρ. 4 του άρθρου 4 της οδηγίας «Omnibus» για τη
συμβατότητα και διαλειτουργικότητα αγαθών με ψηφιακά στοιχεία.
Η συμβατότητα, οι δυνατότητες λειτουργίας (λειτουργικότητα) και η
διαλειτουργικότητα ορίζονται στις περ. 9, 10 και 11 του άρθρου 3 του
ν. 2251/1994.
β) Μετά την περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 3β του ν. 2251/1994
προστίθεται περ. εα).
Η νέα περίπτωση αντιστοιχεί στο σημείο ii) του στοιχείου α) της παρ.
4 του άρθρου 4 της οδηγίας Omnibus. Ψηφιακές υπηρεσίες και
ηλεκτρονικά καταστήματα δύνανται να διαθέτουν μια σειρά από
προσωπικά δεδομένα του καταναλωτή, όπως από τη δραστηριότητα
αναζήτησης στο διαδίκτυο. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να
χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία προφίλ συμπεριφοράς του
καταναλωτή. Στο πλαίσιο αυτό, οι έμποροι μπορούν να εξατομικεύουν
την τιμή των προσφορών τους για συγκεκριμένους καταναλωτές ή
συγκεκριμένες κατηγορίες καταναλωτών, βάσει αυτοματοποιημένης
λήψης αποφάσεων, αποκτώντας έτσι τη δυνατότητα να αξιολογούν
την αγοραστική δύναμη του καταναλωτή. Με την προτεινόμενη
διάταξη διασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές θα ενημερώνονται σαφώς
όταν η τιμή που τους παρουσιάζεται εξατομικεύεται βάσει
αυτοματοποιημένης λήψης απόφασης, ώστε να μπορούν να
λαμβάνουν υπόψη τους δυνητικούς κινδύνους κατά τη λήψη των
αποφάσεών τους αγοράς.
γ) Στην παρ. 4 του άρθρου 3β του ν. 2251/1994 προστίθεται τρίτο
εδάφιο το οποίο αντιστοιχεί στο στοιχείο β) της παρ. 4 του άρθρου 4
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της οδηγίας «Omnibus» για την επέκταση της περιόδου
υπαναχώρησης των δεκατεσσάρων (14) ημερών σε περίοδο
υπαναχώρησης τριάντα (30) ημερών για τις συμβάσεις που έχουν
συναφθεί στο πλαίσιο μη προγραμματισμένων επισκέψεων από τον
προμηθευτή στην οικία καταναλωτή ή εκδρομών που διοργανώνει
προμηθευτής με στόχο ή αποτέλεσμα την προώθηση ή την πώληση
προϊόντων στους καταναλωτές σύμφωνα με τη νέα παρ. 1α του
άρθρου 3ε του ν. 2251/1994.
Αντιστοιχεί στην παρ. 5 του άρθρου 4 της οδηγίας «Omnibus» και
αφορά στην προσθήκη νέου άρθρου 3βα στον ν. 2251/1994, το οποίο
προβλέπει πρόσθετες ειδικές υποχρεώσεις ενημέρωσης για τον
προμηθευτή για συμβάσεις που συνάπτονται σε επιγραμμικές αγορές.
Η κατάταξη σε ένα ερώτημα αναζήτησης επηρεάζει σημαντικά την
απόφαση του καταναλωτή και για τον λόγο αυτό χορηγεί ο πάροχος
της επιγραμμικής αγοράς πληροφορίες, σχετικά με τις βασικές
παραμέτρους που καθορίζουν την κατάταξη και τη βαρύτητα κάθε
παραμέτρου συγκριτικά με άλλες. Ο ορισμός της κατάταξης περιέχεται
στην περ. ια) του άρθρου 9α του ν.2251/1994.
Ως παράμετροι που καθορίζουν την κατάταξη νοούνται γενικά
κριτήρια, διαδικασίες, συγκεκριμένα σήματα που ενσωματώνονται σε
αλγόριθμους ή άλλοι μηχανισμοί προσαρμογής ή υποβάθμισης που
χρησιμοποιούνται σε σχέση με την κατάταξη. Ο πάροχος επιγραμμικής
αγοράς ενημερώνει τον καταναλωτή κατά πόσο ο τρίτος που παρέχει
αγαθά, υπηρεσίες ή ψηφιακό περιεχόμενο είναι προμηθευτής ή
καταναλωτής και ο ίδιος, προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη
διαφάνεια.
Προκειμένου ο καταναλωτής να είναι καλύτερα ενημερωμένος για τα
δικαιώματά του, εισάγεται υποχρέωση επισήμανσης ότι δεν
εφαρμόζεται το δίκαιο για την προστασία του καταναλωτή σε
περίπτωση που ο τρίτος δεν είναι προμηθευτής, αλλά καταναλωτής
και ο ίδιος.
Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης σε επιγραμμική αγορά είναι
αρκετές φορές ασαφές για τον καταναλωτή ποιος είναι ο υπόχρεος
στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων και ποιος είναι ο
ρόλος του παρόχου της επιγραμμικής αγοράς. Σε ορισμένες
περιπτώσεις ο πάροχος επιγραμμικής αγοράς μπορεί να είναι βοηθός
εκπλήρωσης του προμηθευτή αναλαμβάνοντας για παράδειγμα την
αποστολή των αγαθών, με αποτέλεσμα να προκαλείται ασάφεια στον
καταναλωτή αναφορικά με το πρόσωπο που υποχρεούται να
εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις. Για τον λόγο αυτό και για την
εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας θα πρέπει να παρέχεται η
κατάλληλη ενημέρωση προς τον καταναλωτή.
Αντιστοιχεί στην παρ. 6 του άρθρου 4 της οδηγίας «Omnibus» και
αφορά στην τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 3γ του ν. 2251/1994.
Με την προτεινόμενη διάταξη ο προμηθευτής απαιτεί από τον
καταναλωτή να καταθέσει τη ρητή αίτησή του πάνω σε σταθερό μέσο
και επιπρόσθετα ζητεί από τον καταναλωτή να αναγνωρίσει ότι, μόλις
η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον προμηθευτή, το δικαίωμα του
καταναλωτή περί υπαναχώρησης απόλλυται στις περιπτώσεις
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή παροχής νερού, φυσικού αερίου ή
ηλεκτρικής ενέργειας.
Στο άρθρο 3δ του ν. 2251/1994 επέρχονται οι εξής αλλαγές:
α) Τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 3δ ν. 2251/1994. Η
τροποποίηση αντιστοιχεί στο στοιχείο α) της παρ. 7 του άρθρου 4, της
οδηγίας «Omnibus» αναφορικά με τις υποχρεώσεις του προμηθευτή
να παρέχει τις προβλεπόμενες προσυμβατικές πληροφορίες, σε
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περίπτωση που το μέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως με το οποίο
συνάπτεται η σύμβαση, παρέχει περιορισμένο χώρο.
β) Τροποποιείται η παρ. 8 του άρθρου 3δ του ν. 2251/1994. Η
τροποποίηση αντιστοιχεί στο στοιχείο β) της παρ. 7 του άρθρου 4 της
οδηγίας «Omnibus», σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση
συμβάσεων που συνάπτονται από απόσταση και αφορούν στην
παροχή υπηρεσιών ή στην παροχή νερού, φυσικού αερίου ή
ηλεκτρικής ενέργειας ο προμηθευτής απαιτεί από τον καταναλωτή να
καταθέσει αίτηση και επιπρόσθετα ζητά από τον καταναλωτή να
αναγνωρίσει ότι, μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον
προμηθευτή, το δικαίωμα του καταναλωτή περί υπαναχώρησης στις
συμβάσεις απόλλυται.
Στο άρθρο 3ε του ν. 2251/1994 (Α΄191) επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις:
α) Μετά την παρ. 1 προστίθεται παρ. 1α, η οποία αντιστοιχεί στο
στοιχείο α) της παρ. 8 του άρθρου 4 της οδηγίας «Omnibus»,
σύμφωνα με την οποία η περίοδος υπαναχώρησης των
δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών παρεκτείνεται σε τριάντα
(30) ημέρες για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο μη
προγραμματισμένων επισκέψεων από τον προμηθευτή στην οικία
καταναλωτή ή εκδρομών που διοργανώνει προμηθευτής με στόχο ή
αποτέλεσμα την προώθηση ή την πώληση προϊόντων στους
καταναλωτές.
β) Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3ε του ν.
2251/1994 που αντιστοιχεί στο στοιχείο β) της παρ. 8 του άρθρου 4
της οδηγίας «Omnibus», ώστε να ευθυγραμμίζεται το ως άνω άρθρο
με τη νέα πρόβλεψη ότι η περίοδος υπαναχώρησης σύμφωνα με την
παρ. 1α του άρθρου 3ε παρεκτείνεται σε τριάντα (30) ημέρες για τις
συμβάσεις που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο μη προγραμματισμένων
επισκέψεων από τον προμηθευτή στην οικία καταναλωτή ή εκδρομών
που διοργανώνει προμηθευτής με στόχο ή αποτέλεσμα την προώθηση
ή την πώληση προϊόντων στους καταναλωτές.
Στο άρθρο 3στ του ν. 2251/1994, η παρ. 2 τροποποιείται ως προς την
πρόβλεψη των περιπτώσεων κατά τις οποίες η περίοδος
υπαναχώρησης ισχύει για τριάντα (30) ημέρες. Η τροποποίηση
αντιστοιχεί στην παρ. 9 του άρθρου 4 της οδηγίας «Omnibus», ώστε
να ευθυγραμμίζεται το ως άνω άρθρο με τη νέα πρόβλεψη της παρ. 1α
του άρθρου 3ε.
Στο άρθρο 3θ του ν. 2251/1994 προστίθενται παρ. 4, 5, 6, 7 και 8. Οι
προσθήκες αντιστοιχούν στην παρ. 10 του άρθρου 4 της οδηγίας
«Omnibus», σχετικά με τη χρήση περιεχομένου που δεν συνιστά
προσωπικό δεδομένο και το οποίο παρασχέθηκε ή δημιουργήθηκε
από τον καταναλωτή κατά τη χρήση του ψηφιακού περιεχομένου ή της
ψηφιακής υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι ανάλογες διατάξεις
περιέχονται και στις παρ. 2 έως 5 του άρθρου 16 της οδηγίας
2019/770/ΕΕ, αναφορικά με τις υποχρεώσεις του εμπόρου σε
περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης για την προμήθεια ψηφιακού
περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών. Όπως και στη νέα παρ. 2α
του άρθρου 3ι του ν. 2251/1994, ο καταναλωτής υποχρεούται να μην
χρησιμοποιεί το ψηφιακό περιεχόμενο ή την ψηφιακή υπηρεσία μετά
την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, έτσι και ο προμηθευτής
υποχρεούται καταρχάς να μη χρησιμοποιεί περιεχόμενο, το οποίο
παρασχέθηκε ή δημιουργήθηκε από τον καταναλωτή κατά τη χρήση
του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας. Για τα
προσωπικά δεδομένα ισχύει ενδεχομένως δικαίωμα διαγραφής,
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. Με δεδομένο ότι ο όρος
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«περιεχόμενο» δεν περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα προκύπτει ότι
η διάταξη έχει προστιθέμενη αξία για τον καταναλωτή, καθώς
προβλέπει τη μη χρήση ακόμα και μη προσωπικών δεδομένων (βλ.
Γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων υπ’ αρ. 4/2017,
σελ. 24 σχετικά με το σχέδιο οδηγίας σχετικά με ορισμένες πτυχές που
αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου
και
ψηφιακών
υπηρεσιών
[https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-0314_opinion_ digital _content_en_0.pdf]).
Κατ’ εξαίρεση από την ως άνω υποχρέωση, ο προμηθευτής μπορεί να
χρησιμοποιεί περιεχόμενο που δεν συνιστά προσωπικό δεδομένο
όταν το εν λόγω περιεχόμενο:
α) δεν έχει καμία χρησιμότητα εκτός του πλαισίου του ψηφιακού
περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας που παρέχεται από τον
προμηθευτή, όπως η χορηγηθείσα από τον προμηθευτή εικόνα προφίλ
που έχει επιλέξει ένας καταναλωτής για τον χαρακτήρα ενός
ηλεκτρονικού παιχνιδιού,
β) αφορά μόνο στη δραστηριότητα του καταναλωτή κατά τη χρήση του
ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας που παρέχεται
από τον προμηθευτή, όπως για παράδειγμα οι παραμετροποιήσεις
που έκανε ένας καταναλωτής στην επιφάνεια εργασίας χρήστη.
γ) έχει ομαδοποιηθεί με άλλα δεδομένα από τον προμηθευτή και δεν
μπορεί να διαχωριστεί ή μπορεί να διαχωριστεί μόνο με δυσανάλογες
προσπάθειες, ή
δ) έχει δημιουργηθεί από τον καταναλωτή από κοινού με άλλα
πρόσωπα και άλλοι καταναλωτές είναι σε θέση να συνεχίσουν να
χρησιμοποιούν το περιεχόμενο.
Σημειώνεται σε κάθε περίπτωση ότι για τα προσωπικά δεδομένα ο
προμηθευτής υποχρεούται να συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ)
2016/679. Στις νέες παρ. 6 και 7 του άρθρου 3θ του ν. 2251/1994
προβλέπεται το δικαίωμα του καταναλωτή να ζητήσει να λάβει το
περιεχόμενο, εφόσον δεν συνιστά προσωπικό δεδομένο, το οποίο
παρασχέθηκε από αυτόν κατά τη χρήση ψηφιακού περιεχομένου ή
υπηρεσίας. Ανάλογες διατάξεις που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα
και δη αναφορικά με το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων,
υφίστανται στο άρθρο 20 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Το εν λόγω
ψηφιακό περιεχόμενο παρέχεται δωρεάν, χωρίς να τίθενται εμπόδια
από τον προμηθευτή, σε εύλογο χρονικό διάστημα και σε κοινώς
χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχάνημα μορφότυπο.
Στο άρθρο 3ι του ν. 2251/1994 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Προστίθεται παρ. 2α που αντιστοιχεί στο στοιχείο α) της παρ. 11 του
άρθρου 4 της οδηγίας «Omnibus», σύμφωνα με την οποία σε
περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση, ο καταναλωτής
αποφεύγει να χρησιμοποιεί το ψηφιακό περιεχόμενο ή την ψηφιακή
υπηρεσία και να τα θέτει στη διάθεση τρίτων.
β) Στο στοιχείο i) της περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 3ι του ν. 2251/1994
προβλέπεται και η περίπτωση της τριακονθήμερης περιόδου
υπαναχώρησης. Η πρόβλεψη αντιστοιχεί στο στοιχείο β) της παρ. 11
του άρθρου 4 της οδηγίας «Omnibus» διότι η περίοδος
υπαναχώρησης, σύμφωνα με τη νέα παρ. 1α του άρθρου 3ε του ν.
2251/1994 παρατείνεται σε τριάντα (30) ημέρες για τις συμβάσεις που
έχουν συναφθεί στο πλαίσιο μη προγραμματισμένων επισκέψεων από
τον προμηθευτή στην οικία καταναλωτή ή εκδρομών που διοργανώνει
προμηθευτής, με στόχο ή αποτέλεσμα την προώθηση ή την πώληση
προϊόντων στους καταναλωτές.
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Στο άρθρο 3ιβ του ν. 2251/1994 (Α΄191) επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις:
α) Στην περ. α) προστίθεται και η περίπτωση κατά την οποία
προβλέπεται στη σύμβαση η υποχρέωση του καταναλωτή να
καταβάλει τίμημα.
Η πρόβλεψη αντιστοιχεί στο σημείο i) του στοιχείου α) της παρ. 12 του
άρθρου 4 της οδηγίας «Omnibus». Η τροποποίηση της ισχύουσας
διάταξης σχετίζεται με το γεγονός της διεύρυνσης του πεδίου
εφαρμογής των άρθρων 3 έως και 4η του ν. 2251/1994, ώστε να
περιλαμβάνονται και οι συμβάσεις παροχής ψηφιακών υπηρεσιών,
στις οποίες ο καταναλωτής δεν καταβάλει τίμημα, αλλά παρέχει
προσωπικά δεδομένα. Το δικαίωμα υπαναχώρησης στις συμβάσεις
υπηρεσιών, στις οποίες δεν προβλέπεται η καταβολή τιμήματος, δεν
ισχύει μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας. Σε περίπτωση διαρκών
συμβάσεων, όπως για παράδειγμα, σε περίπτωση σύμβασης με έναν
πάροχο λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail provider) ή
με κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η παροχή της υπηρεσίας δεν
έχει πλήρως παρασχεθεί με την πρώτη παροχή. Στην περίπτωση των
συμβάσεων υπηρεσιών για τις οποίες δεν προβλέπεται τίμημα, το
δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει μόνο εάν η παροχή άρχισε με την
προηγούμενη συγκατάθεση του καταναλωτή και με την εκ μέρους του
αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης, μόλις η
σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον προμηθευτή.
β) Αντικαθίσταται η περ. ιγ του άρθρου 3ιβ του ν. 2251/1994. Η
πρόβλεψη αντιστοιχεί στο σημείο ii) του στοιχείου α) της παρ. 12 του
άρθρου 4 της οδηγίας «Omnibus». Η νέα διάταξη λαμβάνει υπόψη το
γεγονός ότι, σε περίπτωση συμβάσεων προμήθειας ψηφιακού
περιεχομένου, που δεν παρέχεται σε υλικό μέσο, γίνεται διάκριση
μεταξύ της περίπτωσης που ο καταναλωτής καταβάλλει τίμημα και της
περίπτωσης που ο καταναλωτής παρέχει μόνο προσωπικά δεδομένα.
Στην τελευταία περίπτωση το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει, εάν
η εκτέλεση της σύμβασης ξεκίνησε. Αντιθέτως, σε περίπτωση
πρόβλεψης καταβολής τιμήματος, ο καταναλωτής έχει δώσει ρητή
συγκατάθεση, ώστε να ξεκινήσει η εκτέλεση της σύμβασης κατά τη
διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης, αναγνωρίζει ότι χάνει το
δικαίωμα υπαναχώρησης και, παράλληλα, ο προμηθευτής, έχει
προβεί σε επιβεβαίωση της προηγούμενης ρητής συγκατάθεσης και
αναγνώρισης του καταναλωτή.
γ) Προστίθεται εδάφιο στο τέλος του άρθρου 3ιβ του ν. 2251/1994. Η
πρόβλεψη αντιστοιχεί στο στοιχείο β) της παρ. 12 του άρθρου 4 της
οδηγίας «Omnibus», σύμφωνα με την οποία οι εξαιρέσεις από το
δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύουν για τις συμβάσεις που έχουν
συναφθεί στο πλαίσιο μη προγραμματισμένων επισκέψεων
προμηθευτή στην οικία καταναλωτή ή εκδρομών που διοργανώνει
προμηθευτής για την προώθηση ή την πώληση προϊόντων στους
καταναλωτές.
Στο άρθρο 4 του ν. 2251/1994, αντικαθίστανται οι περ. ε), ζ) και η) της
παρ. 1.
Ειδικότερα, η αντικατάσταση της περ. ε) αντιστοιχεί στο στοιχείο α) της
παρ. 3 του άρθρου 4 της οδηγίας «Omnibus». Με την τροποποίηση
αυτή προστίθεται η υπενθύμιση περί ύπαρξης της νόμιμης εγγύησης
και για την ανταπόκριση αγαθών, ψηφιακού περιεχομένου και
ψηφιακών υπηρεσιών, την υπενθύμιση περί ύπαρξης εξυπηρέτησης
μετά την πώληση και, κατά περίπτωση, παροχής εμπορικών
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εγγυήσεων, μαζί με τους σχετικούς όρους εφαρμογής, σε
ευθυγράμμιση με τις Οδηγίες (ΕΕ) 2019/770 και 2019/771.
Οι αντικαταστάσεις των περ. ζ) και η) αντιστοιχούν στα στοιχεία α) και
β) της παρ. 3 του άρθρου 4 της οδηγίας «Omnibus». Με την
τροποποίηση αυτή οι υποχρεώσεις ενημέρωσης επεκτείνονται και στα
αγαθά με ψηφιακά στοιχεία, ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακές
υπηρεσίες, σε ευθυγράμμιση με τις Οδηγίες (ΕΕ) 2019/770 και
2019/771.
Το εν λόγω άρθρο αφορά σε τροποποιήσεις των διατάξεων περί
επιβολής κυρώσεων του ν. 2251/1994 (άρθρο 13α) και ενσωματώνει
τις προβλέψεις του άρθρου 1, των παρ. 5 και 6 του άρθρου 3, καθώς
και της παρ. 13 του άρθρου 4 της οδηγίας «Omnibus».
Σημειώνεται ότι ο Έλληνας νομοθέτης προέβλεψε εξαρχής τη
δυνατότητα διοικητικού ελέγχου και επιβολής διοικητικών κυρώσεων
από την αρμόδια υπηρεσία, σε περίπτωση παράβασης, είτε των
διατάξεων για τους καταχρηστικούς όρους συναλλαγών (άρθρο 2 του
ν. 2251/1994), είτε για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (άρθρα 9α
του ν. 2251/1994), είτε για τα δικαιώματα των καταναλωτών σε
συμβάσεις από απόσταση και εκτός εμπορικού καταστήματος (άρθρα
3 έως και 4η του ν. 2251/1994), με δεδομένο ότι η γενική κυρωτική
διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 13α του ν. 2251/1994, εφαρμόζεται σε
κάθε παράβαση του ν. 2251/1994.
Σημειώνεται ότι το πεδίο εφαρμογής της ισχύουσας κυρωτικής
διάταξης είναι αρκετά ευρύ, καθώς καταλαμβάνει ήδη, όπως
προαναφέρθηκε, κάθε παράβαση διάταξης που περιέχει ο ν.
2251/1994, δηλαδή, και παραβάσεις λοιπών ενωσιακών διατάξεων,
όπως του άρθρου 4θ του ν. 2251/1994, το οποίο ενσωματώνει την
Οδηγία 2002/65/ΕΚ, σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές ή και
εθνικών διατάξεων, όπως του άρθρου 8 του ν. 2251/1994 για την
ευθύνη του παρέχοντος τις υπηρεσίες.
Επιπρόσθετα, διοικητικές κυρώσεις με βάση το άρθρο 13α του ν.
2251/1994 επιβάλλονται και για παραβάσεις λοιπών ειδικών
νομοθετημάτων της νομοθεσίας για τον καταναλωτή, που
παραπέμπουν στο εν λόγω άρθρο.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις προστίθεται κατάλογος ενδεικτικών
κριτηρίων, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για την επιβολή των
κυρώσεων που αφορούν σε κάθε παράβαση των διατάξεων για τις
οποίες επιβάλλεται κύρωση με βάση το άρθρο 13α του ν. 2251/1994.
Ειδικότερα:
α) Παρ. 2α του άρθρου 13α του ν. 2251/1994:
Η νέα αυτή παράγραφος υιοθετεί τα ενδεικτικά κριτήρια που
λαμβάνονται υπόψη για την επιβολή κυρώσεων, τα οποία
προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 8β της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ,
όπως αυτό προστίθεται με το άρθρο 1 της οδηγίας «Omnibus», στην
παρ. 2 του άρθρου 13 της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ όπως αυτό προστίθεται
με την παρ. 6 του άρθρου 3 της οδηγίας «Omnibus» και της παρ. 2 του
άρθρου 24 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ, όπως αυτό προστίθεται με την
παρ. 13 του άρθρου 4 της Οδηγίας «Omnibus». Με δεδομένο ότι το
άρθρο 13α του ν. 2251/1994 έχει, όπως προαναφέρθηκε, ευρύτερο
πεδίο εφαρμογής καθώς καταλαμβάνει την επιβολή κυρώσεων, όχι
μόνο για τις παραβάσεις των διατάξεων, που ενσωματώνουν τις
προαναφερθείσες τρεις οδηγίες που τροποποιούνται από την οδηγία
«Omnibus», συνεπάγεται ότι τα κριτήρια της παρ. 3 λαμβάνονται
υπόψη από τις αρμόδιες αρχές για την επιβολή κυρώσεων σε όλες τις
περιπτώσεις που επιβάλλεται κύρωση, σύμφωνα με τον ν. 2251/1994.
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β) Παρ. 2β του άρθρου 13α του ν. 2251/1994:
Η νέα αυτή παράγραφος αφορά στις περιπτώσεις επιβολής κυρώσεων,
σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394 και
ενσωματώνει τις προβλέψεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 8β της
Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ, όπως αυτό προστίθεται με το άρθρο 1 της
οδηγίας «Omnibus», των παρ. 3 και 4 του άρθρου 13 της Οδηγίας
2005/29/ΕΚ, όπως αυτό προστίθεται με την παρ. 6 του άρθρου 3 της
οδηγίας «Omnibus» και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 24 της Οδηγίας
2011/83/ΕΕ, όπως αυτό προστίθεται με την παρ. 13 του άρθρου 4 της
οδηγίας «Omnibus». Ειδικότερα, όσον αφορά στις «εκτεταμένες
παραβάσεις» και τις «εκτεταμένες παραβάσεις με ενωσιακή
διάσταση», όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ)
2017/2394, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που
είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των
καταναλωτών, οι αρμόδιες αρχές στις οποίες αφορά μια συντονισμένη
δράση, λαμβάνουν εντός της δικαιοδοσίας τους κάθε απαραίτητο
μέτρο εκτέλεσης σε βάρος του εμπόρου που ευθύνεται για την
εκτεταμένη παράβαση ή την εκτεταμένη παράβαση με ενωσιακή
διάσταση, περιλαμβανομένης και της επιβολής προστίμου (άρθρο 21
Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394). Στο πλαίσιο αυτό, όταν πρόκειται να
επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού (ΕΕ)
2017/2394, το μέγιστο ύψος του προστίμου θα πρέπει να ισούται
τουλάχιστον με το 4% του κύκλου εργασιών του εμπόρου που
διέπραξε την παράβαση στο οικείο κράτος μέλος ή κράτη μέλη. Αυτό
συνεπάγεται ότι όταν οι αρμόδιες εθνικές αρχές που συνεργάζονται
στο πλαίσιο μιας συντονισμένης δράσης του Κανονισμού (ΕΕ)
2017/2394 ορίζουν μια αρμόδια αρχή για την επιβολή ενιαίου
προστίμου, το μέγιστο πρόστιμο ισούται τουλάχιστον με το 4% του
συνολικού κύκλου εργασιών σε όλα τα οικεία κράτη μέλη. Εφόσον δεν
υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών του παραβάτη,
το μέγιστο ύψος του προστίμου ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια
(5.000.000) ευρώ.
γ) Παρ. 5 του άρθρου 13α του ν. 2251/1994:
Τροποποιείται η υφιστάμενη διάταξη και προβλέπεται για λόγους
διαφάνειας, αλλά και αποτελεσματικότερης επιβολής της νομοθεσίας
η υποχρέωση ανάρτησης των επιβαλλόμενων προστίμων, όπως
ακριβώς προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4177/2013,
εφόσον το ύψος του προστίμου είναι μεγαλύτερο από πενήντα
χιλιάδες (50.000) ευρώ και ανεξαρτήτως του ύψους του προστίμου σε
περίπτωση υποτροπής
δ) Παρ. 6 του άρθρου 13α του ν.2251/1994:
Για λόγους αποτελεσματικότερης επιβολής της νομοθεσίας και
προκειμένου η επιβαλλόμενη κύρωση να διατηρεί επίκαιρο
χαρακτήρα, ορίζεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς χορηγούν την απλή γνώμη εντός προθεσμίας ενός (1)
μηνός προς τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας
Καταναλωτή.
δ) Παρ. 7 του άρθρου 13α του ν.2251/1994:
Αποδίδεται η αρμοδιότητα για την επιβολή κυρώσεων του άρθρου 9θ
και του άρθρου 13α του ν. 2251/1994 στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου
Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) σε περίπτωση αθέμιτης εμπορικής πρακτικής
διπλής ποιότητας (dual quality), σύμφωνα με το στοιχείο γ) της παρ. 2
του άρθρου 9δ του ν. 2251/1994 και εφόσον το αγαθό είναι τρόφιμο.
Οι τροποποιήσεις του Παραρτήματος του ν. 2251/1994 αντιστοιχούν
στην παρ. 15 του άρθρου 4 της οδηγίας «Omnibus» και, ιδίως, στην
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απαλοιφή της υποχρέωσης αναφοράς στον αριθμό τηλεομοιοτυπίας
(φαξ) στα στοιχεία επικοινωνίας με τον προμηθευτή.
Στο άρθρο 7α του ν. 2251/1994 (Α΄191) τροποποιείται η παρ. 4α ως
προς τη δυνατότητα πρόβλεψης κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης
του Κώδικα Δεοντολογίας. Με την αξιολογούμενη διάταξη επιδιώκεται
η αποτροπή παραβάσεων του Κώδικα Δεοντολογίας μέσω της
πρόβλεψης επιβολής σχετικών διοικητικών κυρώσεων και του
ορισμού των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων.
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση ορίζεται με σαφήνεια η αρμόδια αρχή
για την εγκατάσταση και λειτουργία μεταποιητικών δραστηριοτήτων
εντός της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους, λόγω της εδαφικής
ιδιαιτερότητας της περιοχής, στο πλαίσιο του άρθρου 105 του
Συντάγματος, καθώς και η ελεγκτική αρχή των όρων και
προϋποθέσεων της νόμιμης λειτουργίας τους.
Ειδικότερα, λόγω του ειδικού καθεστώτος που έχει θεσμοθετηθεί και
ισχύει στο εδαφικό τμήμα του Αγίου Όρους, δεν προκύπτει με
σαφήνεια ποια είναι η αρμόδια αρχή ως προς την εφαρμογή του Β'
Μέρους του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) περί της άσκησης των
μεταποιητικών δραστηριοτήτων.
Ενώ στην παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 1198/1981 (Α΄ 238) ορίζεται ότι:
«β) οι αρμοδιότητες των Υπουργείων Οικισμού-Χωροταξίας και
Περιβάλλοντος, Δημοσίων Έργων, Πολιτισμού και Επιστημών, και
Γεωργίας, ασκούνται εφεξής και μέχρι της ολοκλήρωσης του εις την
παρ. 1 β προγράμματος εντός της περιοχής του Αγίου Όρους,
αποκλειστικώς υπό του δια του παρόντος νόμου συνιστωμένου
Κέντρου (ΚΔΑΚ)», δεν υπάρχει αντίστοιχη ρητά αναφορά για τις
αρμοδιότητες του Υπουργείου Ανάπτυξης. Αντίστοιχα, η αρμοδιότητα
της οικείας περιφερειακής ενότητας εκτείνεται εδαφικά στα όρια του
διοικητικού νομού, χωρίς να προκύπτει ρητά η αρμοδιότητά της και
επί του εδαφικού τμήματος του Αγίου Όρους.
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιχειρείται η διευκόλυνση της
λειτουργίας των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργάνων
(ομοσπονδιών) των πωλητών λαϊκών αγορών μέσω της πρόβλεψης για
συνείσπραξη της συνδρομής υπέρ αυτών με το ημερήσιο τέλος
συμμετοχής σε λαϊκές αγορές.
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση διασαφηνίζεται η αρμοδιότητα των
περιφερειών της χώρας σχετικά με:
α) την έκδοση της προκήρυξης για τη χορήγηση αδειών και θέσεων
στις λαϊκές αγορές,
β) την έκδοση, τη χορήγηση και την ανανέωση αδειών παραγωγού και
επαγγελματία πωλητή σε λαϊκή αγορά και την παραχώρηση των νέων
θέσεων δραστηριοποίησης σε κάθε λαϊκή αγορά,
γ) τη μεταβίβαση της άδειας και των θέσεων δραστηριοποίησης
πωλητή, για το σύνολο των λαϊκών αγορών στις οποίες
δραστηριοποιείται.
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση γίνεται νομοτεχνική διόρθωση
εσφαλμένης παραπομπής στην περ. γ’ του άρθρου 28 του ν.
4849/2021 (Α’ 207).
Η αξιολογούμενη ρύθμιση περιλαμβάνει διατάξεις που καταργούνται
για λόγους ισότητας και ασφάλειας δικαίου.
Ως προς την κατάργηση της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν.
3190/1955 (Α’ 91), κρίνεται σκόπιμη, ώστε να μην υφίστανται
αποκλίσεις στα ποσά που καταβάλλονται για τη σύσταση μιας
κεφαλαιουχικής εταιρείας και τη μετατροπή της σε άλλης μορφής,
επίσης, κεφαλαιουχική εταιρεία. Συγκεκριμένα, ενώ κατά την
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καταργούμενη διάταξη η δαπάνη για τη μετατροπή της ε.π.ε. σε α.ε.
ανέρχεται σε 200.000 ευρώ, το ελάχιστο ύψος μετοχικού κεφαλαίου
κατά τη σύσταση της α.ε., σύμφωνα με το άρθρο 15 του 4548/2018
(Α΄104), ορίζεται σε 25.000 ευρώ. Με την κατάργηση της διάταξης
επέρχεται εξορθολογισμός ως προς τη δαπάνη με την οποία
επιβαρύνονται οι μέτοχοι για τη μετατροπή μιας ε.π.ε. σε α.ε., σε
σχέση με το ποσό που υποχρεούνται να καταβάλουν οι μέτοχοι κατά
τη σύσταση μιας α.ε..
Ως προς την κατάργηση του άρθρου 188 του ν. 4782/2021 (Α’ 36), με
την έκδοση της απόφασης της παρ. 12 του άρθρου 221 του ν.
4412/2016 (Α’ 147), πρόκειται να ρυθμιστεί συνολικά το θέμα των
αμοιβών όσων συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα των δημοσίων
συμβάσεων, μεταξύ των οποίων και εκπρόσωποι του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος. Η διάταξη καταργείται, καθώς το ζήτημα της
αμοιβής όσων συμμετέχουν στα εν λόγω συλλογικά όργανα
ρυθμίζεται με νεότερη, ειδικότερη και οριζόντια διάταξη, κατ'
εφαρμογή της απόφασης της παρ. 12 του άρθρου 221 του ν.
4412/2016.
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση ορίζεται ο χρόνος έναρξης του νόμου.
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Δ. Έκθεση γενικών συνεπειών
18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙ Α
ΔΙΟΙΚΗΣ Η,
ΔΙΑΦΑΝΕ
ΙΑ

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΑΜΕΣ
Α

Αύξηση
εσόδων
Μείωση
δαπανώ
ν
Εξοικονόμη
ση χρόνου
Μεγαλύτερη
αποδοτικότη
τα /
αποτελεσμα
τικότητα

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙ
Α,
ΑΝΤΑΓΩΝΙ
ΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙ
Α&
ΚΟΙΝΩΝΙ
ΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣ
ΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛ
ΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚ
ΟΤΗΤΑ

x
x

x
x

Άλλο

ΕΜΜΕ
ΣΑ

Βελτίωση
παρεχόμεν
ων
υπηρεσιών
Δίκαιη
μεταχείριση
πολιτών
Αυξημένη
αξιοπιστία
/διαφάνεια
θεσμών
Βελτιωμένη
διαχείριση
κινδύνων

x

x

x

x

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση τροποποιούνται διατάξεις σχετικά με τη νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών
που έχουν εφαρμογή σε όλους τους οικονομικούς τομείς. Λόγω του γενικού πεδίου εφαρμογής τους, εφαρμόζονται σε
πολλές πτυχές των συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών, οι οποίες καλύπτονται επίσης και από άλλη ειδική
τομεακή νομοθεσία της Ε.Ε. Συνεπώς, η εν λόγω ρύθμιση γενικού δικαίου προστασίας των καταναλωτών λειτουργεί ως
«δίχτυ προστασίας», διασφαλίζοντας την τήρηση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών σε όλους τους τομείς,
μέσω της συμπλήρωσης και της κάλυψης κενών της ειδικής τομεακής νομοθεσίας της ΕΕ. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις
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που εστιάζουν στην αντιμετώπιση ζητημάτων έλλειψης διαφάνειας στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και
καταναλωτών στις επιγραμμικές αγορές και την προστασία των καταναλωτών στις ψηφιακές υπηρεσίες θα συμβάλλουν
στην ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και θα διασφαλίσουν συνοχή με ένα άλλο σημαντικό στοιχείο της
στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά, δηλαδή με το νομοθέτημα που θα αποτελέσει ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/770 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, σχετικά με ορισμένες πτυχές που
αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών. Η αξιολογούμενη ρύθμιση
προσδιορίζει τα δικαιώματα του καταναλωτή όταν το ψηφιακό περιεχόμενο και οι ψηφιακές υπηρεσίες που απέκτησε δεν
ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης, ενώ καλύπτει επίσης συμβάσεις που δεν περιλαμβάνουν την καταβολή
χρημάτων εκ μέρους του καταναλωτή και συνεπώς είναι συμπληρωματική και προς τον γενικό κανονισμό 2016/679 για
την προστασία δεδομένων. Η εν λόγω ρύθμιση είναι συμπληρωματική προς το νομοθέτημα με το οποίο ελήφθησαν τα
συμπληρωματικά μέτρα για τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής
Ιουνίου 2019, για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες
επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (ν. 4753/2020, Α’ 227). Η ρύθμιση αυτή, όπως και οι προβλέψεις του
κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150, επιδιώκει κοινούς στόχους αυξημένης διαφάνειας και δικαιοσύνης στις συναλλαγές που
πραγματοποιούνται στις επιγραμμικές πλατφόρμες. Η βελτιωμένη αυτή ρύθμιση για την προστασία των καταναλωτών
αναμένεται επίσης να αποφέρει οφέλη και σε άλλους τομείς πολιτικής, στους οποίους διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο οι
εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών (π.χ. βιώσιμη κατανάλωση, κυκλική οικονομία).

19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Σχεδια
σμός /
προετο
ιμασία
Υποδο
μή /
εξοπλι
σμός
Προσλ
ήψεις /
κινητικ
ότητα
Ενημέρ
ωση
εκπαίδ
ευση
εμπλεκ
ομένων
Άλλο

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Στήριξ
η και
λειτου
ρ
γία
διαχείρ
ισης
Διαχείρ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣ
ΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ
Σ ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤ
ΙΚΟΤΗΤΑ
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ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ&
ΑΠΟΔΟΣΗΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ιση
αλλαγ
ών
κατά
την
εκτέλ
ε
ση
Κόστος
συμμετ
οχής
στη
νέα
ρύθμισ
η
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Όσον αφορά στο κόστος των εν λόγω μέτρων, θα απαιτηθούν ορισμένα αρχικά κόστη εξοικείωσης από τους εμπόρους.
Ωστόσο, το εν λόγω κόστος αναμένεται να αντισταθμιστεί λόγω της προσδοκώμενης αποτελεσματικότερης λειτουργίας
της αγοράς που είναι προς όφελος τόσο των καταναλωτών όσο και των εμπόρων.

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙ
ΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Αναγνώρισ
η/
εντοπισμός
κινδύνου
Διαπίστωσ
η
συνεπειών
κινδύνων
στους
στόχους
Σχεδιασμό
ς
αποτροπή
ς
/
αντιστάθμι
σης
κινδύνων

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝ
ΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓ
ΩΝΙΣΜ
ΟΣ

ΚΟΙΝΩ
ΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩ
ΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕ
Σ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ
ΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛ
ΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
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Άλλο
ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Πιλοτική
εφαρμογ
ή
Ανάδειξη
καλών
πρακτικών
κατά την
υλοποίηση
της
ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγησ
η
διαδικασιώ
ν
διαχείριση
ς κινδύνων

x

x

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά, μεταξύ άλλων, σε πιο ενισχυμένους κανόνες για τις κυρώσεις που θα καταστήσει πιο
συνεκτική την επιβολή των κυρώσεων σε ολόκληρη την Ε.Ε. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω ενός καταλόγου κοινών,
ενδεικτικών κριτηρίων για την αξιολόγηση της σοβαρότητας των παραβάσεων όπως και της πρόβλεψης για επιβολή
κυρώσεων σε περίπτωση «εκτεταμένων παραβάσεων» και «εκτεταμένων παραβάσεων με ενωσιακή διάσταση», όπως
ορίζονται στο άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι
αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών.
Η ρύθμιση έχει, επίσης, ως αποτέλεσμα εξοικονόμηση για τους εμπόρους που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά, χάρη
στην αυξημένη εναρμόνιση των κανόνων. Ειδικότερα, θα υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά στις ενδεχόμενες
συνέπειες για τους εμπόρους σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και αυτό θα οδηγήσει σε μειωμένο και πιο ακριβές κόστος
εκτίμησης κινδύνου.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών
(ηλεκτρονική επισύναψη).
21.
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
και τηςαξιολογούμενης ρύθμισης.
Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων συνεργάστηκε με
τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) λόγω της πρόβλεψης στην παρ. 9 του
άρθρου 13 α του ν. 2251/1994, όπως εισάγεται με το άρθρο 23 της προτεινόμενης
ρύθμισης ότι, σε περίπτωση που το αγαθό της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 9δ είναι
τρόφιμο, αρμόδια αρχή για την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 9θ και του 13α
του ν. 2251/1994 είναι ο Ε.Φ.Ε.Τ..
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Ε. Έκθεση διαβούλευσης
Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από την
έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή από τους

22.

συναρμόδιους Υπουργούς

x

Συνεργασία με
άλλα υπουργεία /
υπηρεσίες

Συνεργασία με
Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ)

Συνεργασία με
Κοινωνικούς φορείς
/Ανεξάρτητες Αρχές

23.

Σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
www.opengov.gr (ηλεκτρονική επισύναψη της έκθεσης)
13
Αριθμός συμμετασχόντων
0

Επί των γενικών
αρχών («επί της
αρχής») της
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Σχόλια που υιοθετήθηκαν

0
Σχόλια που
δεν
υιοθετήθηκαν
(συμπεριλαμβανομένης
επαρκούς αιτιολόγησης)
13
Αριθμός συμμετασχόντων
4

Σχόλια που υιοθετήθηκαν
Επί των άρθρων της
αξιολογούμενης
ρύθμισης
Σχόλια που δεν
υιοθετήθηκαν
(συμπεριλαμβανομένης

25
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επαρκούς αιτιολόγησης)

Άρθρο

Αριθμός
σχολίων

Σχόλιο

Παρατηρήσεις

Άρθρο 1
Σκοπός

2

1. Οι έννοιες "καλύτερη επιβολή" των
κανόνων και "εκσυγχρονισμός" των
κανόνων, κατά την γνώμη μου, δεν
είναι απαραιτήτως συμβατές μεταξύ
τους. Ο εκσυγχρονισμός δεν έχει
απαραίτητα θετικό πρόσημο. Ως εκ
τούτου, και υπό αυτήν την οπτική,
είναι τυχαίο που στο άρθρο 2,
Αντικείμενο του νόμου, η φράση
"καλύτερη επιβολή των κανόνων"
παραλείπεται, και συνεπώς μήπως το
αντικείμενο του νόμου αντιτίθεται
στους σκοπούς του;

Στο άρθρο 1 περιγράφεται ο σκοπός του νόμου. Η
φράση που χρησιμοποιείται («επιβολή» και
«εκσυγχρονισμός») αποτελεί λεκτικό της οδηγίας
και της ενωσιακής νομοθεσίας.

2. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να
αντικατασταθεί ο όρος "επιβολή"
από τον όρο εφαρμογή κατά τα
πρότυπα
της
εθνικής
μας
νομοθεσίας.
Άρθρο 2
Αντικείμενο

1

Άρθρο 3
Εκπτώσεις –
Προσφορές Τροποποίηση
άρθρου 15 του
ν. 4177/2013
(άρθρο 2 της
Οδηγίας
2019/2161)

10

Το νομοσχέδιο δεν αντιμετωπίζει
σχεδόν καμία παθογένεια των
καθημερινών μας συναλλαγών, όπως
το κόστος αντικαταβολής, σε
περίπτωση που επιλέξει κάποιος να
πληρώσει κατά την παραλαβή ενός
προϊόντος από μια ταχυμεταφορική
εταιρεία (που συνήθως δεν είναι καν
της επιλογής του).
Ένα άλλο θέμα επίσης είναι το
γεγονός ότι πολλές εταιρείες
εφαρμόζουν σύστημα υπολογισμού
των εξόδων αποστολής με το κιλό. Τα
έξοδα μεταφοράς είναι πταίσματα,
μπροστά στα τεράστια κέρδη πολλών
εταιρειών. Μια σωστή εταιρεία ή
επιχείρηση πρέπει να στοχεύει στο
συνολικό της κέρδος, και όχι να
μηχανεύεται τρόπους να αποσπάσει
κέρδος από τον καταναλωτή.
Πρόκειται επί της ουσίας για
κανονικό κόστος αντικαταβολής,
επεκτεινόμενο
σε
περισσότερα
σημεία παραλαβής. Για όλους αυτούς
τους λόγους, τα όσα αναφέρονται θα
έπρεπε να αποτελέσουν αντικείμενο
αυτού του νομοσχεδίου.
(1) Στην παράγραφο 2α: Στον όρο
«όταν το προϊόν κυκλοφορεί στην
αγορά για λιγότερο από τριάντα (30)
μέρες, ως προγενέστερη τιμή νοείται
η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο
έμπορος κατά τη διάρκεια χρονικού
διαστήματος δέκα (10) ημερών πριν
από την εφαρμογή της μείωσης της
τιμής», το χρονικό διάστημα των 10
ημερών να γίνει, από τη στιγμή που
τοποθετήθηκε το προϊόν, στην
αγορά.

Στο άρθρο 2 περιγράφεται το αντικείμενο του
νόμου ο οποίος ενσωματώνει τις προβλέψεις της
οδηγίας. Δεν αποτελούν αντικείμενο της ρύθμισης
ζητήματα σχετικά με τις υπηρεσίες μεταφορών.

Καταγράφονται τα σχόλια 2, 4, 6, 8 για κατάργηση
των ενδιάμεσων εκπτώσεων, προκειμένου να
αξιολογηθούν
σε
μεταγενέστερο
χρόνο.
Αναφορικά με το σχόλιο για την τελευταία
πρόταση της παρ. 2α επισημαίνεται ότι η εν λόγω
παράγραφος ενσωματώνει πλήρως την αντίστοιχη
διατύπωση της οδηγίας.
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(2) Κατάργηση
εκπτώσεων.

των

ενδιάμεσων

(3) Ειδικότερα, σχετικά με τις
προσφορές που ήδη γίνονται στο
πλαίσιο
του
10ημερου,
απο
επιχειρήσεις άσχετες με τον κλάδο
μας όπως είναι τα super markets,
αντιμετωπίζουμε ήδη σοβαρότατο
πρόβλημα τις περιόδους Πάσχα &
Χριστουγέννων που περιμένουμε να
δουλέψουμε λόγω της έντονης
εποχικότητας της δουλειάς μας. Τώρα
με τον νέο νόμο που είναι προς
ψήφιση το πρόβλημα θα γίνει πολύ
εντονότερο, διότι θα μπορούν
επιχειρήσεις αυτές (άσχετες με τον
κλάδο των παιχνιδιών όπως είναι τα
Super Markets), να κάνουνε μόνιμα
προσφορές στα παιχνίδια , που είναι
ένας ασήμαντος τζίρος για αυτούς
αλλά η βασική πηγή εσόδων για εμάς.
Ο σκοπός αυτών των επιχειρήσεων
είναι να μαζεύουν κόσμο με 'κράχτη'
το παιδικό παιχνίδι σε περιόδους
αιχμής , πουλώντας σε πολύ χαμηλές
τιμές, τακτική που θα εξοντώσει με
μαθηματική
ακρίβεια
τα
παραδοσιακά
καταστήματα
παιχνιδιών που ζούνε της οικογένειες
τους από το παιχνίδι.
(4) Είναι απαραίτητη η κατάργηση
των
ενδιάμεσων
εκπτωτικών
περιόδων
γιατί
δημιουργούνε
προβλήματα στη λειτουργία της
αγοράς. Ο καταναλωτής συνηθίζει να
ψωνίζει μόνο στις εκπτώσεις και όλο
το υπόλοιπο διάστημα η αγορά
υπολειτουργεί.
Δημιουργούν
καχυποψία στον πελάτη για τα
ποσοστά κέρδους των επιχειρήσεων.
Το μέσο κέρδος μειώνεται και δεν
μπορούν να καλυφθούν τα έξοδα.
Δημιουργεί προβλήματα αθέμιτου
ανταγωνισμού στην αγορά.
(5) Όσον αφορά στην απελευθέρωση
των
προσφορών
πέρα
του
δεκαημέρου, πιστεύω ότι είναι
αθέμιτο διότι θα χρησιμοποιείται
από γνωστές αλυσίδες super market,
καθόλα της διάρκεια του χρόνου
κάνοντας
εκπτώσεις
που
τις
περισσότερες φορές είναι κάτω του
κόστους με στόχο την εξαφάνιση της
παραδοσιακής αγοράς και των
μικρομεσαίων. Ουσιαστικά με την
παραπάνω τροποποίηση οδηγείτε σε
κλείσιμο
τις
μικρομεσαίες
επιχειρήσεις.
(6) Στο άρθρο 3, το οποίο τροποποιεί
το άρθρο 15 ν. 4177/2013,
παρατηρούμε ότι δεν καταργούνται
οι ενδιάμεσες εκπτώσεις, αν και είναι
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πάγιο αίτημα του εμπορικού κόσμου
της χώρας. Οι ενδιάμεσες εκπτώσεις
αποδεδειγμένα έχουν μηδενική
απόδοση και ζημιώνουν γενικότερα
τον θεσμό των εκπτώσεων, διότι
προκαλούν
σύγχυση
στον
καταναλωτή, ο οποίος περιμένει
εκπτώσεις αλλά δεν τις έχει, αφού οι
δυνατότητες των επιχειρήσεων να
διαθέσουν με μειωμένες τιμές στις
εκτός τέλους εποχής περιόδους είναι
περιορισμένες.
Ο θεσμός των τακτικών εκπτώσεων
πρέπει να προστατευθεί, καθώς αυτή
τη στιγμή απλώνεται στο 1/3 του
χρόνου (4 σχεδόν μήνες) και μαζί με
τις ακολουθούσες προσφορές (που
στην αντίληψη του καταναλωτικού
κοινού εξομοιώνονται με τις
εκπτώσεις)
καταλήγουν
να
εφαρμόζονται περίπου στο μισό έτος.
Σε ότι αφορά τις προσφορές, αυτή
την στιγμή εμφανίζουν μεγαλύτερη
αξιοπιστία από τις ενδιάμεσες
εκπτώσεις και γίνεται ευρύτατη
εφαρμογή τους σε όλο τον υπόλοιπο
χρόνο,
πλην
των
τακτικών
εκπτώσεων.
Επειδή το θέμα των μειώσεων τιμών
γενικότερα (εκπτώσεις – προσφορές)
έχει αποδειχθεί διαχρονικά ότι
συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την
ομαλή λειτουργία της αγοράς,
προτείνουμε την δημιουργία στην
Γενική Γραμματεία Εμπορίου μόνιμης
ειδικής
Επιτροπής
διαρκούς
διαλόγου, με την συμμετοχή των
φορέων της αγοράς για τα θέματα
αυτά,
τα
προβλήματα
που
παρουσιάζουν και την συναινετική
επίλυσή τους.
Επίσης, εφόσον τροποποιείται το
άρθρο 15 ν. 4177/2013 και τρόπον
τινά «ανανεώνεται», είναι ευκαιρία
να σκεφθούμε και πάλι την
επικαιροποίηση του προηγούμενου
Κώδικα Δεοντολογίας που προβλέπει
η παράγραφος 7, καθώς ήδη από
καιρού έχει ξεπεραστεί.
(7) Εάν η νομοθεσία απελευθερώσει
το θεσμό των εκπτώσεων, τότε τα
σούπερ μάρκετ θα αδράξουν την
ευκαιρία να κάνουν έκπτωση στα
παιδικά παιχνίδια της τάξεως του
30%-35% μέσα στον Δεκέμβριο και το
Πάσχα.
Ως
αποτέλεσμα,
τα
μικρά
παιχνιδάδικα θα κλείσουν και
ταυτόχρονα το κράτος θα απωλέσει
την διαφορά του ΦΠΑ και ένα μέρος
από τον φόρο εισοδήματος ενώ θα
αυξηθεί και η ανεργία.
Να ληφθεί υπόψιν πως τα μικρά
καταστήματα που έχουν κύκλο
εργασιών από 500.000 μέχρι
1.500.000 το χρόνο, λαμβάνουν
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έκπτωση
25-28%
από
τον
προμηθευτή και βάσει του τζίρου
τους μπορούν να λάβουν μια
επιπλέον έκπτωση 3% στο τέλος της
χρονιάς, αν πιάσουν τους περσινούς
στόχους.
Οι μεγάλες αλυσίδες σουπερ μάρκετ
που πετυχαίνουν τεράστιους τζίρους
(επειδή
έχουν
πολλά
υποκαταστήματα), μπορούν να
κάνουν
αγορές
που
τους
εξασφαλίζουν από τους προμηθευτές
πέρα από το 25% άλλο ένα 15% που
εννοείται τα μικρά μαγαζιά δεν
λαμβάνουν λόγω του χαμηλού τζίρου
τους.
Αν κάνουν 30-35% έκπτωση στον
καταναλωτή (όπως κάνουν συνήθως)
τα καταστήματα παιχνιδιών σταδιακά
θα αποδυναμωθούν και θα κλείσουν.
Τα σούπερ μάρκετ έχουν πολλά
προϊόντα του είδους τους που
μπορούν να κάνουν προσφορές αλλά
όχι να τους επιτρέπεται από τον νόμο
να
δημιουργούν
αθέμιτο
ανταγωνισμό και στραγγαλισμό των
μικρών επιχειρήσεων σε είδη στα
οποία δεν ειδικεύονται.
Ας δίνεται ένα διάστημα από 01
Ιανουαρίου του κάθε έτους για 20
ημέρες να βελτιώσουν το στοκ τους.
Όχι όμως να τους επιτρέπονται
κραυγαλέες
εκπτώσεις
εντός
περιόδων όπως τα Χριστούγεννα και
το Πάσχα κατά τις οποίες
διακυβεύεται η επιβίωση άλλου
είδους επιχειρήσεων.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ένας
χώρος με παιχνίδια, είναι ένας
συναισθηματικός χώρος για το παιδί.
Ένα κατάστημά παιχνιδιών έχει πολύ
μεγαλύτερη ποικιλία και δίνει την
ευκαιρία στο παιδί να αναπτύξει την
περιφερειακή του αντίληψη στην
επιλεκτικότητα και την υποκειμενική
διαφορετικότητα σύμφωνα με τις
διανοητικές του
ανάγκες. Σε
αντίθεση, το σούπερ μάρκετ ,
περιλαμβάνει μόνο διαφημιζόμενα
παιχνίδια και απειροελάχιστους
κωδικούς αλλά η τιμή και οι γονείς
κατευθύνουν το παιδί προς τα εκεί.
Αυτό θέλουμε να πιστεύουμε , ότι δεν
είναι η σωστή διαπαιδαγώγηση και
επιμόρφωση των παιδιών.
(8) ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Αιτούμαστε
κατάργηση
των
ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων
και ουδεμία άλλη αλλαγή στον ν.
4177/2013 για τους παρακάτω
λόγους:
-Τον Νοέμβριο και τον Μάϊο τα
καταστήματα ακόμη παραλαμβάνουν
νέα προϊόντα τα οποία φυσικά δεν
μπορούν να πωλούν με έκπτωση.
-Όταν κάνουμε εκπτώσεις τα
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συγκεκριμένα δεκαπενθήμερα είναι
πολύ δύσκολο μετά να επανέρθουμε
στις αρχικές τιμές λιανικής. Αυτό
δημιουργεί μια δυσαρέσκεια στον
πελάτη – καταναλωτή αλλά και
πρόβλημα στο κατάστημα που πρέπει
να εξηγεί στον πελάτη με
λεπτομέρεια ποια προϊόντα είναι ή
όχι
σε
έκπτωση
και
να
δημιουργούνται προβλήματα –
παρεξηγήσεις.
-Καταλήγουμε να έχουμε επίσημα 4
μήνες εκπτώσεις και σχεδόν 1,5 μήνα
ανεπίσημα
«τραβώντας»
λίγες
ημέρες την κάθε εκπτωτική περίοδο.
Σχεδόν το μισό χρόνο δηλαδή
δουλεύουμε με εκπτώσεις που
σημαίνει με πολύ χαμηλότερα
περιθώρια κέρδους τα οποία είναι
ήδη από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη
ενώ συνεχίζουμε να έχουμε υψηλό
ΦΠΑ 24%, υψηλή φορολογία, υψηλές
κρατήσεις από τις τράπεζες και γενικά
τα έξοδά μας είναι δυσανάλογα των
περιθωρίων μας. Αυτή η ασφυξία
είναι που οδηγεί και σε κλείσιμο
τόσες μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις.
-Δημιουργείται ένα κακό κλίμα στην
αγορά με αποτέλεσμα να χάνεται το
πραγματικό νόημα των εκπτώσεων.
(9) Στο 2α, τελευταία πρόταση, "Όταν
η μείωση της τιμής αυξάνεται
προοδευτικά, ως προγενέστερη τιμή
νοείται η τιμή χωρίς την μείωση της
τιμής, πριν από την πρώτη εφαρμογή
της μείωσης της τιμής.", έχουμε την
επιτομή
της
λέξης-έννοιας
"ασυναρτησία".
(10) Ως toys-shop είμαστε στον κλάδο
της πώλησης παιδικού παιχνιδιού
εδώ και 45 χρόνια. https://www.toysshop.gr/el/content/4-about-us
Σε κάθε περίπτωση η δυνατότητα
προσφορών και εκπτώσεων άποψη
μας είναι ότι θα πρέπει να είναι
ελεύθερη όλο τον χρόνο και όχι να
ορίζονται
περίοδοι
εκπτώσεων
καθώς είναι περίοδοι στην ουσία
προσχεδιασμένων και ψεύτικων
εκπτώσεων.
Οι αληθινές προσφορές εκπτώσεις
είναι όταν ο έμπορος θέλει να
βοηθήσει κάποια είδη που είτε έχει
μεγάλο στοκ είτε δεν πουλήθηκαν
όσο αναμενόταν να τα πουλήσει και
να γεμίσει τα ράφια του με νέα
εμπορεύματα.
Αντί αυτού τόσα χρόνια στην Ελλάδα
οι
θεσμοθετημένες
περίοδοι
εκπτώσεων έχει ακριβώς το αντίθετο
αποτέλεσμα,
ψεύτικες
και
προσχεδιασμένες εκπτώσεις σε νέα
προϊόντα.
Όταν μάλιστα ο έμπορος κάνει τις
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αληθινές προσφορές τότε ενδέχεται
να αντιμετωπίσει το νόμο καθώς δεν
είναι σε περίοδο και καλά που
επιτρέπονται οι εκπτώσεις.
Άλλο όμως η ελευθερία που ζητάμε
στις περιόδους εκπτώσεων και άλλο η
ασυδοσία, και η εκμετάλλευση του
κλάδου
ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
από
τα
HYPERMARKET τροφίμων.
Πιο συγκεκριμένα τις περιόδους
ΠΑΣΧΑ και ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ο κλάδος
των τροφίμων χρησιμοποιεί ως
κράχτη τα ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ για να
διεκδικήσει τον καταναλωτή από τον
ανταγωνισμό τροφίμου και ευτελίζει
τα εμπορεύματα μας καθώς δεν τα
πουλά με ΕΚΠΤΩΣΗ αλλά τα πουλά
όσο τα αγοράζει.
Κάνουν έτσι την φθηνότερη δυνατή
διαφήμιση καταστρέφοντας έναν
ολόκληρο κλάδο - του ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ που σθεναρά ακροβατεί όλη την
χρονιά στο νεκρό σημείο, με χαμηλές
επισκεψιμότητες και περιμένει τις
εποχές αυτές για να γίνει βιώσιμος.
Αυτό που επιβάλλεται να κάνετε ως
υπουργείο είναι ακριβώς αυτό, να
μην αφήνετε τα HYPERMARKET μέσα
από το τμήμα bazaar να εφτελίζουν
νέα είδη.
Αγοράζουν
νέα
παιχνίδια
διαφημιζόμενα μόνο κατά βάση,
μέσα στον ΟΚΤΩΒΡΗ-ΝΟΕΜΒΡΗ για
να τα πουλήσουν τον ΔΕΚΕΜΒΡΗ με
20-30% έκπτωση όσο δηλαδή είναι η
τιμή αγοράς τους.
Αυτό είναι αθέμιτος ανταγωνισμός
και όχι ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ,
αλλά καταστροφή μεγάλου εμπόρου
παιχνιδιού πχ JUMBO, ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ,
μεσαίου ΕΜΕΙΣ αλλά και μικρού
παραδοσιακού
εξειδικευμένου
λιανέμπορα παιχνιδιού.
Προτείνουμε ως μηχανισμό η
έκπτωση για να είναι αληθινή αλλά
και θεμιτή να τσεκάρει την τελευταία
ημερομηνία αγοράς του είδους.
Όταν αυτή δεν θα ξεπερνά τους 6
μήνες να μην υπάρχει η δυνατότητα
πώλησης σε έκπτωση μεγαλύτερη
του 10%.
Οι λιανικές τιμές είναι και πρέπει να
είναι ελεύθερες αλλά θα πρέπει να
υπάρχει ένας πλαφόν ώστε να μην
πουλά κανείς με λιγότερο από 5%
περιθώριο κέρδους, αν το κάνει αυτό
δεν κάνει εμπόριο αλλά κάτι άλλο.
Και δυστυχώς μακροπρόθεσμα, η
ελευθερία αυτή δεν προστατεύει τον
καταναλωτή,
καθώς
ευνοεί
κυκλώματα που φοροδιαφεύγουν για
να πετύχουν φανταστικές τιμές, ή
hypermarket
που
απλά
χρησιμοποιούν διάφορες αγορές στο
βωμό του δικού τους ανταγωνισμού,
και σαφώς εν τέλει καταστρέφει το
υγειές νόμιμο εμπόριο.
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Άρθρο 4
Ειδικές
κυρώσεις για
εκπτώσεις,
προσφορές και
λειτουργία τις
Κυριακές Τροποποίηση
της παρ. 2 και
αντικατάσταση
της παρ. 3
άρθρου 21 του
ν. 4177/2013
(Άρθρο 2 της
Οδηγίας
2019/2161)

3

(1) Σε μία ελεύθερη και δημοκρατική
ευρωπαϊκή χώρα νομίζω ότι η αγορά
θα πρέπει να είναι ελεύθερη και να
λειτουργεί αθέμιτα και όποιος θέλει
να ανοίγει και το Σάββατο και την
Κυριακή το κατάστημα του, κυρίως
στα
τουριστικά
νησιά
τα
καταστήματα θα πρέπει να είναι
ανοιχτά και τις Κυριακές.
Όσο για τα σούπερ μάρκετ να
υπάρχει
το ελεύθερο ,όποιο
κατάστημα θέλει να ανοίγει την
Κυριακή να έχει το δικαίωμα να το
ανοίγει. Η αγορά πρέπει να
απελευθερωθεί και τις 365 ημέρες
και οποίος θέλει να ανοίγει το
κατάστημα του να έχει το δικαίωμα
να το πράξη.
(2) Είμαι υπέρ της διευρυμένης
λειτουργίας της αγοράς, πόσο εφικτό
όμως είναι αυτό; Ούτως ή άλλως,
πολλές επιχειρήσεις λειτουργούν,
νόμιμα, όλες τις ημέρες της
εβδομάδας, συνεπώς και τις Κυριακές
(ψιλικατζίδικα, καφενεία, ινστιτούτα
Αισθητικής, κλπ.), έστω και υπό κατά
περίπτωση
προϋποθέσεις
(εκ
περιτροπής, από επιλογή, κλπ.). Η
Κυριακάτικη αργία, σ' εμένα
τουλάχιστον, φαντάζει περισσότερο
ως έθιμο, παρά ως απαγόρευση. Όχι,
δεν δέχομαι το αθέμιτον της
λειτουργίας της αγοράς, το οποίο εν
πολλοίς κυριαρχεί, γι' αυτό και η
αγορά έχει περιέλθει σε μια
κατάσταση άνευ προηγουμένου.
Ωραία η λέξη "ελευθερία", αλλά όταν
π.χ. σου προκαλούνται ζημίες, καθ'
οιονδήποτε τρόπο, περιμένεις από το
Κράτος να σε αποζημιώσει. Όχι;
Μάλλον ναι. Είναι κρίμα λοιπόν να
μην έχουμε διδαχθεί τίποτα από την
Μνημονιακή περίοδο, κατάσταση
στην οποία περιήλθαμε λόγω
ακριβώς αυτής της υπέρμετρης
αισιοδοξίας/αλαζονείας ορισμένων
ακραίων οπαδών της "ελεύθερης
αγοράς", των οποίων τα σπασμένα
πλήρωσε το κακώς νοούμενο
παρεμβατικό Κράτος.
(3) Η μεταβολή των ποσοστών και η
αύξηση των κατώτατων ορίων
προστίμων του άρθρου 21 ν.
4177/2013 είναι μάλλον αχρείαστη
καθώς τα ισχύοντα πρόστιμα είναι
ήδη
βαριά
και
ιδιαίτερα
αποτρεπτικά. Παρόλα αυτά, δεν
τασσόμαστε κατά της αύξησης,
καθώς
κάθε
προσπάθεια
παραπλάνησης των καταναλωτών σε
σχέση με τις εκπτώσεις είναι
καταδικαστέα και πρέπει να
τιμωρείται αυστηρά.
Η εισαγωγή της παραγράφου 3 που

Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται η
παρ. 2 και αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 21
του ν. 4177/2013. Στην παρ. 2 του άρθρου 21 του
ν. 4177/2013 συγχωνεύονται οι ισχύουσες παρ. 2
και 3 του άρθρου 21 του ν. 4177/2013 και
προβλέπονται οι κυρώσεις σε περίπτωση που
υφίστανται ανακρίβειες ή παραπλάνηση κατά τη
διάρκεια των εκπτώσεων, προσφορών ή σε
οποιαδήποτε ανακοίνωση περί μείωσης τιμών.
Περαιτέρω, η παρ. 3 προβλέπει ότι για την επιβολή
κυρώσεων
λαμβάνονται
υπόψη ορισμένα
ενδεικτικά κριτήρια.
Πρόκειται για ρύθμιση που εκσυγχρονίζει το
πλαίσιο των προς επιβολή προστίμων για τους
παραβάτες της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.
4177/2013 (Α΄ 173), καθώς θέτει διαβάθμιση στην
υπαιτιότητα, αυξάνει και εξειδικεύει τα κριτήρια
επιβολής κυρώσεων, αναγνωρίζει περιστάσεις,
εκτός από επιβαρυντικές, όπως ή υποτροπή, και
ελαφρυντικές υπέρ του παραβάτη. Η διάταξη
αντιστοιχεί στο νέο άρθρο 8 της Οδηγίας 98/6/ΕΚ,
το οποίο προστίθεται με την παρ. 2 του άρθρου 2
της οδηγίας «Omnibus».
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δίνει στην αρμόδια ελεγκτική αρχή
κριτήρια τα οποία θα πρέπει να
λαμβάνει υπόψη, κρίνεται θετικά.

Άρθρο 9
Κυρώσεις Τροποποίηση
άρθρου 9θ του
ν. 2251/1994
(Άρθρο 3 της
Οδηγίας
2019/2161)

1

Άρθρο 10
Ορισμοί Τροποποίηση
άρθρου 1α του
ν. 2251/1994
(άρθρο 4 της
Οδηγίας
2019/2161)

2

Αναφορικά με την παρ.6. που ορίζει
ότι: Ο Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων μπορεί να διατάξει, με
απόφαση του, για λόγους δημοσίου
συμφέροντος, την άμεση παύση
αθέμιτης εμπορικής πρακτικής. Σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης προς
την απόφαση αυτή επιβάλλονται, σε
βάρος του παραβάτη, οι κυρώσεις
του άρθρου 13α του παρόντος
νόμου.»,
προτείνουμε
να
συμπληρωθεί
το
άρθρο
13α
σύμφωνα με το εδάφιο ε) της
Οδηγίας (Άρθρο 3 της Οδηγίας
2019/2161 «Άρθρο 13-Κυρώσεις) το
οποίο αναφέρει και τις κυρώσεις που
επιβλήθηκαν στα πλαίσια της
συνεργασίας μεταξύ των εθνικών
αρχών σε θέματα νομοθεσίας για την
προστασία των καταναλωτών και
συγκεκριμένα:
"ε) οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν
στον έμπορο για την ίδια παράβαση
σε
άλλα
κράτη
μέλη
σε
διασυνοριακές υποθέσεις, όπου οι
πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω
κυρώσεις είναι διαθέσιμες μέσω του
μηχανισμού που θεσπίστηκε με τον
κανονισμό (ΕΕ) 2017/2394 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου" και τα όσα ειδικότερα
προβλέπει η παρ. 3&amp;4 για την
επιβολή κυρώσεων και προστίμων.
(1) Προτείνουμε στην παρ. 6α.
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
όπως ορίζονται στο σημείο 1 του
άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ)
2016/679
του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L
119), να συμπληρωθεί και η
νομοθεσία που διέπει την προστασία
των προσωπικών δεδομένων σε
εθνικό επίπεδo (ν. 4624/2019)Άρθρο 44-Ορισμοί (άρθρο 4 της
Οδηγίας, α) «δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα».
(2) Στον ορισμό 6α «δεδομένα
προσωπικού
χαρακτήρα»
είναι
καλύτερο και πιο κατανοητό από τους
καταναλωτές, να αναφέρεται ο
ορισμός ακριβώς και όχι με
παραπομπή
στον
Κανονισμό
2016/679.
Δηλαδή:
«δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε
πληροφορία
που
αφορά
ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο
φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των
δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο
φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του
οποίου η ταυτότητα μπορεί να
εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως

Στο άρθρο 13α ν. 2251/1994 και δη στην παρ.2α,
όπως εισάγεται με το άρθρο 24 του παρόντος
προβλέπεται η περ. ε΄ ως κριτήριο: οι κυρώσεις που
επιβλήθηκαν
στον
πωλητή,
προμηθευτή,
παραγωγό ή διανομέα για την ίδια παράβαση σε
άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε
διασυνοριακές υποθέσεις, όπου οι πληροφορίες
σχετικά με τις εν λόγω κυρώσεις είναι διαθέσιμες
μέσω του μηχανισμού που θεσπίστηκε με τον
Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2394 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 345).

Στο άρθρο 1α του ν. 2251/1994, μετά την περ. 6
προστίθεται περ. 6α, η οποία αντιστοιχεί στο
στοιχείο β) της παρ. 1 του άρθρου 4 της οδηγίας
«Omnibus» και αφορά στην προσθήκη νέας
περ. 6α στο άρθρο 1α του ν. 2251/1994 που
αφορά
στον ορισμό της έννοιας των
δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα,
σε
ευθυγράμμιση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου.
Είναι προτιμότερη η παραπομπή από την
αντιγραφή της πρόβλεψης του Κανονισμού, καθώς
σε
διαφορετική
περίπτωση
ενδεχόμενη
τροποποίηση
του
Κανονισμού
δεν
θα
αποτυπώνεται στο παρόν κείμενο.
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μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό
στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε
αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα
θέσης,
σε
επιγραμμικό
αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν
ή περισσότερους παράγοντες που
προσιδιάζουν
στη
σωματική,
φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική,
οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική
ταυτότητα του εν λόγω φυσικού
προσώπου.
Άρθρο 13
Απαιτήσεις
ενημέρωσης
για συμβάσεις
εξ αποστάσεως
και συμβάσεις
εκτός
εμπορικού
καταστήματος Τροποποίηση
άρθρου 3β του
ν. 2251/1994
(άρθρο 4 της
Οδηγίας
2019/2161)

3

(1) Να ενωθούν τα σημεία ιβ και ιγ,
όπως είναι στην Οδηγία 2019/2161:
«επιπλέον της υπενθύμισης περί
ύπαρξης της νομικής εγγύησης για τη
συμμόρφωση αγαθών, ψηφιακού
περιεχόμενου
και
ψηφιακών
υπηρεσιών, την υπενθύμιση περί
ύπαρξης εξυπηρέτησης μετά την
πώληση και, κατά περίπτωση,
εμπορικών εγγυήσεων, μαζί με τους
σχετικούς όρους εφαρμογής».
(2) Στο τέλος της παραγράφου 4 να
προστεθεί: «Οι αναφορές στην
περίοδο υπαναχώρησης 14 ημερών
στο υπόδειγμα οδηγιών για την
υπαναχώρηση που παρατίθεται
τμήμα Α του παραρτήματος,
αντικαθίσταται από αναφορές σε
περίοδο υπαναχώρησης 30 ημερών
για τις περιπτώσεις για τις οποίες
έχουν θεσπιστεί κανόνες σύμφωνα
με το άρθρο 3ε, παράγραφος 1Α.
(3) Θα συμφωνήσω με το κέντρο
προστασίας
καταναλωτών.
Θα
προσθέσω για συμβάσεις που
γίνονται
εξ
αποστάσεως
να
επισυνάπτονται
μετά
την
ολοκλήρωση της συμφωνίας να και
στο e-mail του καταναλωτή για να την
έχει και εγγράφως.

Στο άρθρο 3β του ν. 2251/1994:
α) Αντικαθίστανται οι υποπερ. γ, ιβ, ιη και ιθ της
παρ. 1 του άρθρου 3β του ν. 2251/1994.
Ειδικότερα, η αντικατάσταση της υποπερ. γ)
αντιστοιχεί στο σημείο i) της υποπερ. α) της παρ.
4, του άρθρου 4 της οδηγίας «Omnibus».
Με τη διάταξη αυτή, ενόψει των τεχνολογικών
εξελίξεων, διαγράφεται η πρόβλεψη στην
ισχύουσα διάταξη σχετικά με την υποχρέωση
του προμηθευτή να χορηγεί στο πλαίσιο της
προσυμβατικής ενημέρωσης για συμβάσεις εξ
αποστάσεως και συμβάσεις εκτός εμπορικού
καταστήματος τον αριθμότηλεομοιοτυπίας (φαξ)
του. Περαιτέρω, προβλέπεται ότι ο προμηθευτής
δύναται να παρέχει και άλλα μέσα επιγραμμικής
επικοινωνίας,
όπως
υπηρεσίες
άμεσων
μηνυμάτων – messenger, εφόσον διασφαλίζεται
ότι ο καταναλωτής μπορεί να διατηρήσει
οποιαδήποτε γραπτή επικοινωνία με τον
προμηθευτή
σε
σταθερό
μέσο,
συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και της
ώρας της εν λόγω επικοινωνίας και
ενημερώνονταςσχετικά με τα εν λόγω άλλα μέσα
τον καταναλωτή.
Η αντικατάσταση της υποπερ. ιβ) αντιστοιχεί στο
σημείο iii) της υποπερ. α) της παρ. 4 του άρθρου
4 της οδηγίας «Omnibus», με την οποία
διευρύνονται οι απαιτήσεις ενημέρωσης για
συμβάσεις εξ αποστάσεως και συμβάσεις εκτός
εμπορικού καταστήματος, κατά τρόπο, ώστε να
προβλέπεται υπενθύμιση της ύπαρξης νόμιμης
εγγύησης για τηνανταπόκριση, τόσο των αγαθών,
όσο και του ψηφιακού περιεχομένου και των
ψηφιακών υπηρεσιών.
Η αντικατάσταση των υποπερ. ιη) και ιθ)
αντιστοιχεί στο σημείο iv) της υποπερ. α) της παρ.
4 του άρθρου 4 της οδηγίας «Omnibus» για τη
συμβατότητα και διαλειτουργικότητα αγαθών με
ψηφιακά στοιχεία.
Η συμβατότητα, οι δυνατότητες λειτουργίας
(λειτουργικότητα) και η διαλειτουργικότητα
ορίζονται στις περ. 9, 10 και 11 του άρθρου 3 του
ν. 2251/1994.
Στην παρ. 4 του άρθρου 3β του ν. 2251/1994
προστίθεται τρίτο εδάφιο το οποίο αντιστοιχεί στο
στοιχείο β) της παρ. 4 του άρθρου 4 της οδηγίας
«Omnibus» για την επέκταση της περιόδου
υπαναχώρησης των δεκατεσσάρων (14) ημερών σε
περίοδο υπαναχώρησης τριάντα (30) ημερών για
τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο μη
προγραμματισμένων επισκέψεων από τον
προμηθευτή στην οικία καταναλωτή ή εκδρομών
που διοργανώνει προμηθευτής με στόχο ή
αποτέλεσμα την προώθηση ή την πώληση
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προϊόντων στους καταναλωτές σύμφωνα με την
νέα παρ. 1α του άρθρου 3ε του ν. 2251/1994.
Η πρόταση στο σχόλιο 2 για προσθήκη της φράσης:
«Οι αναφορές στην περίοδο υπαναχώρησης 14
ημερών στο υπόδειγμα οδηγιών για την
υπαναχώρηση που παρατίθεται στο τμήμα Α του
παραρτήματος, αντικαθίσταται από αναφορές σε
περίοδο υπαναχώρησης 30 ημερών για τις
περιπτώσεις για τις οποίες έχουν θεσπιστεί
κανόνες σύμφωνα με το άρθρο 3ε, παράγραφος
1Α» καλύπτεται από την πρόβλεψη στο ίδιο το
Παράρτημα (βλ. άρθρο 24):
Στις περιπτώσεις της παρ. 1α του άρθρου 3ε ισχύει
περίοδος υπαναχώρησης 30 ημερολογιακών
ημερών.

Άρθρο 16
Τυπικές
απαιτήσεις για
συμβάσεις εξ
αποστάσεως Τροποποίηση
άρθρου 3δ του
ν. 2251/1994
(άρθρο 4 της
Οδηγίας
2019/2161)

1

Στο τέλος της παραγράφου 4 να
προστεθεί η λέξη «άρθρου».

Άρθρο 17
Δικαίωμα
υπαναχώρησης
- Τροποποίηση
άρθρου 3ε του
ν. 2251/1994
(άρθρο 4 της
Οδηγίας
2019/2161)

1

Αρραβώνας, ο, Λ.Κ.Ν.: "χρηματικό
ποσό που δίνεται από τον αγοραστή
ως προκαταβολή, ως εγγύηση σε μια
αγοραπωλησία· καπάρο: Έδωσα
αρραβώνα για το σπίτι."

Άρθρο 19
Υποχρεώσεις
του
προμηθευτή σε
περίπτωση
υπαναχώρησης
- Τροποποίηση
άρθρου 3θ του
ν. 2251/1994
(άρθρο 4 της
Οδηγίας
2019/2161)

1

Προτείνουμε στην παρ. "4. Όσον
αφορά τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα του καταναλωτή, ο
προμηθευτής συμμορφώνεται με τις
ισχύουσες υποχρεώσεις βάσει του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου
(L
119)",
να
συμπληρωθεί και η νομοθεσία που
διέπει
την
προστασία
των
προσωπικών δεδομένων σε εθνικό
επίπεδo (ν. 4624/2019)-Άρθρο 44Ορισμοί(άρθρο 4 της Οδηγίας, α)
«δεδομένα
προσωπικού
χαρακτήρα».

Άρθρο 20
Υποχρεώσεις
του
καταναλωτή σε
περίπτωση
υπαναχώρησης
- Τροποποίηση
άρθρου 3ι του

1

Προτείνουμε η φράση "και η
περίπτωση της τριακονθήμερης
περιόδου
υπαναχώρησης"
να
αντικατασταθεί ως εξής: "και η
περίπτωση της υπαναχώρησης των
30 ημερών"
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ν. 2251/1994
(άρθρο 4 της
Οδηγίας
2019/2161)
Άρθρο 21
Εξαιρέσεις από
το δικαίωμα
υπαναχώρησης
- Τροποποίηση
άρθρου 3ιβ του
ν. 2251/1994
(άρθρο 4 της
Οδηγίας
2019/2161)

1

Ποιά είναι τα αγαθά (στ) τα οποία
μετά την παράδοση, λόγω της φύσης
τους,
είναι
αναπόσπαστα
αναμεμιγμένα με άλλα στοιχεία;

Αποτελεί υφιστάμενη διάταξη.

Άρθρο 24
Κυρώσεις Τροποποίηση
άρθρου 13α
του ν.
2251/1994
(Άρθρο 1, παρ.
5 και 6 άρθρου
3, παρ. 13
άρθρου 4 της
Οδηγίας
2161/2019)

2

(1) Η προστασία του καταναλωτή σε
συμβάσεις συμβολαίου όπως είναι η
κινητή
τηλεφωνία
,πάροχοι
ηλεκτρικής ενέργειας ,θα πρέπει να
καταργηθεί η ποινή υπαναχώρησης
της σύμβασης. Οι Εταιρείες θα πρέπει
να έχουν δωρεάν τηλεφωνικό
νούμερο επικοινωνίας για να μπορεί
να ενημερώνεται ο καταναλωτής και
χωρίς χρέωση.

Το εν λόγω άρθρο αφορά σε τροποποιήσεις των
διατάξεων περί επιβολής κυρώσεων του ν.
2251/1994 (άρθρο 13α) και ενσωματώνει τις
προβλέψεις του άρθρου 1, των παρ. 5 και 6 του
άρθρου 3, καθώς και της παρ. 13 του άρθρου 4 της
οδηγίας «Omnibus».
Τα ζητήματα του πρώτου σχολίου δεν σχετίζονται
με τη ρύθμιση των κυρώσεων.

Επίσης θα πρέπει να προστατεύεται
από τα πενταψήφια νούμερα από τις
κινητές εταιρείες τηλεφωνίας, όπως
54018 ΑΜΑΖΕ Α.Ε.
Μετά από αλλεπάλληλες κρίσεις που
περνάει η χώρα μας, τα διάφορα χρέη
που υπάρχουν από τους καταναλωτές
σε κινητές εταιρείες τηλεφωνίας, σε
ΔΕΚΟ και ΔΕΗ κυρίως μετά το πέρας
από πέντε χρόνια αδυναμίας
αποπληρωμής νομίζω ότι πρέπει να
διαγραφούν τα ποσά έως 1000€ ή
2.000 ευρώ και κάτω.
Πρέπει η οικονομία μας να κάνει ένα
restart. Δεν έχουμε περάσει και λίγα
δυστυχώς ως καταναλωτές από
οικονομικής πλευράς με τόσες
κρίσεις.
(2) Έχουμε ήδη αναφερθεί σχετικά
στο άρθρο 9 του παρόντος με σχόλια.
Γενικό σχόλιο: Θεωρούμε επιτακτική
ανάγκη τον έλεγχο εφαρμογής της
νομοθεσίας και την
επιβολή
κυρώσεων στους παραβάτες από
ισχυρή ανεξάρτητη Αρχή, της οποίας
το αντικείμενο θα είναι αποκλειστικά
η προστασία του Καταναλωτή, ώστε
να διασφαλιστούν τα συμφέροντα
των καταναλωτών στα πλαίσια της
ενωσιακής νομοθεσίας και του
κρίσιμου ρόλου που διαδραματίζουν
στην οικονομική ανάκαμψη της
ενιαίας αγοράς, όπως η ‘Νέα Ατζέντα
για τους Καταναλωτές ορίζει.
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ΣΤ. Έκθεση νομιμότητας:

24.

Συναφείς συνταγματικές διατάξεις

25.

Ενωσιακό δίκαιο
Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμβανομένου
τουΧάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)
Κανονισμός



Οδηγία

Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την
τροποποίηση της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου,
και των Οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των
κανόνων της Ένωσης για την προστασία των
καταναλωτών

Απόφαση
26.

Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών
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Ευρωπαϊκή Σύμβαση
τωνΔικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων
29.

Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση
διατάξεων
Διατάξεις τροποποιούμενες

Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο 3
Το άρθρο 15 του ν. 4177/2013 (Α΄ 173) έχει ως
Εκπτώσεις – Προσφορές - Τροποποίηση εξής:
άρθρου 15 του ν. 4177/2013
(άρθρο 6α της Οδηγίας 98/6/ΕΚ – παρ. 1 Άρθρο 15 Εκπτώσεις - Προσφορές
άρθρου 2 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Στο άρθρο 15 του ν. 4177/2013 (Α΄ 173), α)
μετά την παρ. 2, προστίθεται παρ. 2α, β) «1. Ως τακτικές και ενδιάμεσες εκπτωτικές
τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 περίοδοι, κατά τη διάρκεια των οποίων
ως προς τον χρόνο και τη διαδικασία επιτρέπεται η πώληση εμπορευμάτων ή η
έκδοσης της απόφασης του Υπουργού παροχή υπηρεσιών με μειωμένες τιμές,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και ως ορίζονται οι εξής:
προς την πρόβλεψη επιβολής διοικητικών
κυρώσεων,
και
το
άρθρο
15 α) τακτικές εκπτώσεις:
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 15
αα) από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου
μέχρι το τέλος του Φεβρουάριου και
Εκπτώσεις - Προσφορές
1. Ως τακτικές και ενδιάμεσες εκπτωτικές
αβ) από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι
περίοδοι, κατά τη διάρκεια των οποίων
το τέλος του Αυγούστου,
επιτρέπεται η πώληση εμπορευμάτων ή η
παροχή υπηρεσιών με μειωμένες τιμές, β) ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι:
ορίζονται οι εξής:
βα) το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου και
α) τακτικές εκπτώσεις:
αα) από τη δεύτερη Δευτέρα του
Ιανουαρίου
μέχρι
το
τέλος
του ββ) το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.
Φεβρουαρίου και
Οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι μπορούν
αβ) από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου να μεταβάλλονται σε κάθε Περιφερειακή
μέχρι το τέλος του Αυγούστου,
Ενότητα
με
απόφαση
του
οικείου
β) ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι:
Αντιπεριφερειάρχη, η οποία εκδίδεται μετά
βα) το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου από γνώμη των εμπορικών συλλόγων και των
επαγγελματικών
οργανώσεων
της
και
ββ) το πρώτο δεκαπενθήμερο του Περιφερειακής Ενότητας και δημοσιεύεται
έως την 1η Δεκεμβρίου του έτους που
Νοεμβρίου.
προηγείται της εφαρμογής των ενδιάμεσων
Οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι εκπτωτικών
περιόδων.
Οι
κατά
το
μπορούν να μεταβάλλονται σε κάθε προηγούμενο εδάφιο οριζόμενες εκπτωτικές
Περιφερειακή Ενότητα με απόφαση του περίοδοι διαρκούν συνολικά τριάντα (30)
ετησίως
και
περιλαμβάνουν
οικείου Αντιπεριφερειάρχη, η οποία ημέρες
τουλάχιστον
δύο
Κυριακές.
Η παρούσα
εκδίδεται μετά από γνώμη των εμπορικών
παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις πωλήσεις
συλλόγων και των επαγγελματικών
αυτοκινήτων».
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οργανώσεων της Περιφερειακής Ενότητας
και δημοσιεύεται έως την 1η Δεκεμβρίου 2. Οι προσφορές ορισμένης ποσότητας
ή
ορισμένης
κατηγορίας
του έτους που προηγείται της εφαρμογής προϊόντων
προϊόντων, όπως έχουν οριστεί στην
των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων. Οι
παράγραφο 2Α του Παραρτήματος Ι της υπ`
κατά το προηγούμενο εδάφιο οριζόμενες αριθ. 56885/2014 υπουργικής απόφασης
εκπτωτικές περίοδοι διαρκούν συνολικά «Κώδικας δεοντολογίας για την προστασία του
τριάντα (30) ημέρες ετησίως και καταναλωτή κατά τις προσφορές, τις
περιλαμβάνουν τουλάχιστον δύο Κυριακές. εκπτώσεις και τις προωθητικές ενέργειες» (Β`
Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται 3107) πραγματοποιούνται καθ` όλη τη
διάρκεια του έτους, χωρίς υποχρέωση
στις πωλήσεις αυτοκινήτων.
προηγούμενης γνωστοποίησης. Κατά τη
2. Οι προσφορές ορισμένης ποσότητας
διενέργεια των προσφορών θα πρέπει να
προϊόντων ή ορισμένης κατηγορίας αναγράφονται ευκρινώς, στα σημεία όπου
προϊόντων, όπως έχουν οριστεί στην πωλούνται τα προσφερόμενα προϊόντα, η
παράγραφο 2Α του Παραρτήματος Ι της υπ` αρχική και η νέα μειωμένη τιμή των
αριθ. 56885/2014 υπουργικής απόφασης προϊόντων, με αναφορά στην κατάλληλη
«Κώδικας δεοντολογίας για την προστασία μονάδα μέτρησης ανά προϊόν (βάρος, όγκος,
του καταναλωτή κατά τις προσφορές, τις τεμάχιο κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση δεν
επιτρέπεται η προσφορά ειδών των οποίων η
εκπτώσεις και τις προωθητικές ενέργειες»
ποσότητα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό
(Β` 3107) πραγματοποιούνται καθ` όλη τη (50%) του συνόλου των ειδών που διαθέτει
διάρκεια του έτους, χωρίς υποχρέωση κάθε κατάστημα. Ως είδος στο προηγούμενο
προηγούμενης γνωστοποίησης. Κατά τη εδάφιο νοείται ο κάθε κωδικός προϊόντος που
διενέργεια των προσφορών θα πρέπει να πωλείται στην επιχείρηση.
αναγράφονται ευκρινώς, στα σημεία όπου
3.
Με
απόφαση
του
οικείου
πωλούνται τα προσφερόμενα προϊόντα, η
Αντιπεριφερειάρχη, μετά από γνώμη των
αρχική και η νέα μειωμένη τιμή των δήμων, των εμπορικών και επαγγελματικών
προϊόντων, με αναφορά στην κατάλληλη οργανώσεων της οικείας Περιφερειακής
μονάδα μέτρησης ανά προϊόν (βάρος, Ενότητας, δύναται να ορίζεται μία περίοδος
όγκος, τεμάχιο κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση προσφορών ανά δύο έτη, με μέγιστη χρονική
δεν επιτρέπεται η προσφορά ειδών των διάρκεια ένα μήνα, κατά την οποία
οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το πενήντα επιτρέπεται η προσφορά του συνόλου των
ειδών που διαθέτει κάθε κατάστημα.»
τοις εκατό (50%) του συνόλου των ειδών
που διαθέτει κάθε κατάστημα. Ως είδος στο
προηγούμενο εδάφιο νοείται ο κάθε 4. Επιτρέπονται οι προσφορές συγκεκριμένων
κωδικός προϊόντος που πωλείται στην προϊόντων
ή
προϊόντων
ορισμένης
κατηγορίας, για χρονικό διάστημα που δεν
επιχείρηση.
2α. Σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης μπορεί να υπερβεί τις δέκα (10) συνεχόμενες
τιμής υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή ημέρες, εφόσον αναγράφονται ευκρινώς η
παλαιά και η νέα τιμή των προϊόντων σε
που εφάρμοζε ο έμπορος για καθορισμένο
εμφανή σημεία του καταστήματος και
χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή οπωσδήποτε στα σημεία όπου εκτίθενται τα
της μείωσης της τιμής. Ως προγενέστερη προσφερόμενα προϊόντα. Κατ` εξαίρεση, το
τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που χρονικό διάστημα των προσφορών από
εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια εκθέσεις αυτοκινήτων δεν μπορεί να υπερβεί
χρονικού διαστήματος όχι συντομότερου τις εξήντα (60) ημέρες. Η διάταξη αυτή δεν
εφαρμόζεται στις προσφορές προϊόντων
των τριάντα (30) ημερών πριν από την
παντοπωλείου.
εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Όταν το
προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για 5. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η
λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες, ως προσφορά ειδών, των οποίων η ποσότητα
προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του
τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη συνόλου των ειδών που διαθέτει το
διάρκεια χρονικού διαστήματος δέκα (10) κατάστημα. Ως είδος στο προηγούμενο εδάφιο
νοείται ο κάθε κωδικός προϊόντος που
ημερών πριν από την εφαρμογή της
πωλείται στην επιχείρηση.
μείωσης της τιμής. Όταν η μείωση της τιμής
αυξάνεται προοδευτικά, ως προγενέστερη
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τιμή νοείται η τιμή χωρίς τη μείωση της 6.
Ο
υπεύθυνος
κάθε
εμπορικού
τιμής πριν από την πρώτη εφαρμογή της καταστήματος οφείλει να ανακοινώνει με
τηλεομοιοτυπία (fax) ή με ηλεκτρονική
μείωσης της τιμής.
αλληλογραφία (e-mail) στο Παρατηρητήριο
3.
Με
απόφαση
του
οικείου
Τιμών της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή
Αντιπεριφερειάρχη, μετά από γνώμη των του
Υπουργείου
Ανάπτυξης
και
δήμων,
των
εμπορικών
και Ανταγωνιστικότητας τις προσφορές που
επαγγελματικών οργανώσεων της οικείας προτίθεται να κάνει, τουλάχιστον μία (1)
Περιφερειακής Ενότητας, δύναται να ημέρα πριν από την έναρξη τους. Στην
ορίζεται μία περίοδος προσφορών ανά δύο ανακοίνωση αναφέρονται τα προσφερόμενα
(2) έτη, με μέγιστη χρονική διάρκεια ένα (1) προϊόντα και η χρονική διάρκεια της
προσφοράς.
Την
ίδια
ανακοίνωση
μήνα, κατά την οποία επιτρέπεται η
υποχρεούται να αναρτήσει στην ιστοσελίδα
προσφορά του συνόλου των ειδών που του καταστήματος στο διαδίκτυο και δύναται
διαθέτει κάθε κατάστημα.
να κοινοποιήσει με κάθε πρόσφορο τρόπο
4. (Καταργήθηκε).
στον οικείο Εμπορικό Σύλλογο.
5. (Καταργήθηκε).
«7. Εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος
6. (Καταργήθηκε).
του
παρόντος, με απόφαση του Υπουργού
7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μετά από
και Επενδύσεων εκδίδεται Κώδικας
διαβούλευση με τους συλλογικούς φορείς της
Δεοντολογίας για την προστασία του αγοράς, εκδίδεται Κώδικας Δεοντολογίας για
καταναλωτή κατά τις προσφορές και την προστασία του καταναλωτή κατά τις
εκπτώσεις και τις προωθητικές ενέργειες, προσφορές και εκπτώσεις και τις προωθητικές
ιδίως σε ό,τι αφορά την ενημέρωση του ενέργειες, ιδίως σε ό,τι αφορά την ενημέρωση
κοινού, τις αναγραφόμενες τιμές, τη του κοινού, τις αναγραφόμενες τιμές, τη
διάρκεια των προσφορών, την ποσότητα και τα
διάρκεια των προσφορών, την ποσότητα
χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών,
και
τα
χαρακτηριστικά
των τις συνέπειες παράβασης του και κάθε σχετική
προσφερόμενων ειδών, την επιβολή λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση καθορίζεται
διοικητικών κυρώσεων για την παράβαση η χρονική περίοδος κατά την οποία τα εποχικά
των προβλέψεών του και κάθε άλλο είδη μπορούν να προσφέρονται σε μειωμένη
σχετικό ζήτημα. Με όμοια απόφαση τιμή, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις
καθορίζεται η χρονική περίοδος κατά την χαρακτηρισμού των καταστημάτων πώλησης
αποθεμάτων (stock) και των εκπτωτικών
οποία τα εποχικά είδη μπορούν να
καταστημάτων (outlet) και η πώληση
προσφέρονται σε μειωμένη τιμή, καθώς εμπορευμάτων από τα καταστήματα αυτά.»
και οι όροι και οι προϋποθέσεις
χαρακτηρισμού
των
καταστημάτων
πώλησης αποθεμάτων (stock) και των
εκπτωτικών καταστημάτων (outlet) και η
πώληση
εμπορευμάτων
από
τα
καταστήματα αυτά.».

Άρθρο 4
Ειδικές κυρώσεις για εκπτώσεις,
Το άρθρο 21 του ν. 4177/2013 (Α΄ 173) έχει ως
προσφορές και μη νόμιμη λειτουργία τις εξής:
Κυριακές - Τροποποίηση του άρθρου 21
του ν. 4177/2013
(άρθρο 8 της Οδηγίας 98/6/ΕΚ – παρ. 2 Άρθρο 21
άρθρου 2 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ) Ειδικές κυρώσεις για εκπτώσεις, προσφορές
Στο άρθρο 21 του ν. 4177/2013 (Α΄ 170), α) και λειτουργία τις Κυριακές
τροποποιούνται αα) ο τίτλος του άρθρου
προκειμένου να αποτυπωθεί ακριβέστερα
το περιεχόμενο της διάταξης, αβ) οι παρ. 1, 1. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις της
2 και 4 ως προς το ύψος και το πεδίο παραγράφου 1 του άρθρου 15 επιβάλλεται
εφαρμογής
των
επιβαλλόμενων πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου
προστίμων, ενώ σε αυτές επέρχονται και κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο
νομοτεχνικές βελτιώσεις, β) η παρ. 3 από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Για τον
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καταργείται, γ) προστίθενται παρ. 4α και 6 υπολογισμό
του
κύκλου
εργασιών
και το άρθρο 21 διαμορφώνεται ως εξής: εφαρμόζεται το άρθρο 10 του ν. 3959/2011
«Άρθρο 21
(Α`93). Σε περίπτωση που επιβληθεί για
Ειδικές κυρώσεις για εκπτώσεις,
δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια
προσφορές και μη νόμιμη λειτουργία τις παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών,
Κυριακές
το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου
(άρθρο 8 της Οδηγίας 98/6/ΕΚ)
κύκλου
εργασιών
της
συγκεκριμένης
1. Στους εμπόρους που παραβιάζουν την επιχείρησης.
παρ. 1 του άρθρου 15 επιβάλλεται
πρόστιμο ποσού ίσου με το 1% του ετήσιου 2. Αν οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή
κύκλου εργασιών και πάντως όχι μικρότερο παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους ή ως
από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Αν στον προς την ακρίβεια των αναγραφόμενων τιμών
ίδιο έμπορο επιβληθεί για δεύτερη φορά ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων
πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε με
έκπτωση
προϊόντων
ή
ενέχουν
διάστημα πέντε (5) ετών, το ποσό του οποιασδήποτε
μορφής
απόκρυψη
ή
προστίμου προσαυξάνεται στο 3% του παραπλάνηση, επιβάλλεται σε βάρος των
ετήσιου κύκλου εργασιών του.
υπευθύνων πρόστιμο ποσού ίσου με το 1% του
2. Αν οι εκπτώσεις, προσφορές ή ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι
οποιαδήποτε ανακοίνωση περί μείωσης κατώτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ,
της
τιμής
είναι
ανακριβείς
ή ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της
παραπλανητικές ως προς το ποσοστό της παράβασης. Σε περίπτωση που επιβληθεί για
έκπτωσης ή ως προς τις τιμές ή ως προς την δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια
ποσότητα των προσφερόμενων με παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών,
έκπτωση ή σε προσφορά προϊόντων ή το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου
ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη κύκλου
εργασιών
της
συγκεκριμένης
ή παραπλάνηση, επιβάλλεται σε βάρος του επιχείρησης.
εμπόρου πρόστιμο ποσού ίσου με το 2%
του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως 3. Αν οι προσφορές είναι ανακριβείς ή
όχι μικρότερο από είκοσι χιλιάδες (20.000) παραπλανητικές ως προς τις τιμές ή ως προς
ευρώ. Αν στον έμπορο επιβληθεί για την ποσότητα αυτών ή ενέχουν οποιασδήποτε
δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια μορφής
απόκρυψη
ή
παραπλάνηση,
παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε (5) επιβάλλεται σε βάρος των υπευθύνων
ετών,
το
ποσό
του
προστίμου πρόστιμο ποσού ίσου με το 1% του ετήσιου
προσαυξάνεται στο 4% του ετήσιου κύκλου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο
εργασιών του.
από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, ανάλογα με
3. (Καταργήθηκε).
τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.
4. Στους εμπόρους που παραβιάζουν το Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά
άρθρο 16, περί λειτουργίας των εμπορικών πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε
καταστημάτων τις Κυριακές, επιβάλλεται διάστημα πέντε (5) ετών, το πρόστιμο
πρόστιμο ποσού ίσου με το 2% του ετήσιου αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου
κύκλου εργασιών τους και πάντως όχι εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.
μικρότερο από είκοσι χιλιάδες (20.000)
ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη 4. Σε όσους παραβαίνουν τις προϋποθέσεις
συχνότητα της παράβασης. Σε περίπτωση που τίθενται στο άρθρο 16, σχετικά με τη
που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο λειτουργία τις Κυριακές των εμπορικών
για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα καταστημάτων που προσδιορίζονται σε αυτό,
πέντε (5) ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο επιβάλλεται σε βάρος των υπευθύνων
4% του ετήσιου κύκλου εργασιών.
πρόστιμο ποσού ίσου με το 1% του ετήσιου
4α. Η αρμόδια για την επιβολή του κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο
προστίμου αρχή λαμβάνει υπόψη για την από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, ανάλογα με
επιμέτρηση του προστίμου, σύμφωνα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.
τις παρ. 1, 2 και 4, κάθε επιβαρυντικό ή Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά
ελαφρυντικό στοιχείο που προκύπτει από πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε
τις περιστάσεις της υπόθεσης και ιδίως: διάστημα πέντε (5) ετών, το πρόστιμο
α) τη φύση, τη βαρύτητα, την έκταση και τη αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου
διάρκεια της παράβασης,
εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.
β) τις ενέργειες της εμπορικής επιχείρησης,
με σκοπό τον μετριασμό ή την επανόρθωση 5. Αρμόδιος για την επιβολή των προστίμων
μετά τη ζημία που υπέστησαν οι του παρόντος άρθρου είναι ο Γενικός
καταναλωτές,
Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
γ) τις προηγούμενες παραβάσεις της όπου διαπιστώνεται η παράβαση, και ο οποίος
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εμπορικής επιχείρησης,
υποχρεούται ανά μήνα να κοινοποιεί τις
δ) τα οικονομικά οφέλη που αποκόμισε ή σχετικές αποφάσεις στον Γενικό Γραμματέα
τις ζημίες που απέφυγε η εμπορική Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και
επιχείρηση λόγω της παράβασης, εάν τα Ανταγωνιστικότητας.
Σε
περίπτωση
σχετικά στοιχεία είναι διαθέσιμα, και
παράβασης των διατάξεων του παρόντος
ε) τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στην άρθρου σε πλοία, αρμόδιος για την επιβολή
εμπορική επιχείρηση για την ίδια των προστίμων είναι ο Γενικός Γραμματέας της
παράβαση σε άλλα κράτη μέλη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην περιοχή
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διασυνοριακές αρμοδιότητας του οποίου εδρεύει η Υπηρεσία
υποθέσεις, όπου οι πληροφορίες, σχετικά του Λιμενικού Σώματος, όργανο της οποίας
με τις εν λόγω κυρώσεις, είναι διαθέσιμες βεβαίωσε την παράβαση.
μέσω του μηχανισμού που θεσπίστηκε με
τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2394 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017,
σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των
εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την
επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία
των καταναλωτών και με την κατάργηση
του Κανονισμού (ΕΚ) 2006/2004 (L 345).
5. Αρμόδιος για την επιβολή των
προστίμων του παρόντος άρθρου είναι ο
Συντονιστής
της
Αποκεντρωμένης
Διοίκησης,
όπου
διαπιστώνεται
η
παράβαση, και ο οποίος υποχρεούται ανά
μήνα να κοινοποιεί τις σχετικές αποφάσεις
στον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Σε
περίπτωση παράβασης των διατάξεων του
παρόντος άρθρου σε πλοία, αρμόδιος για
την επιβολή των προστίμων είναι ο
Συντονιστής
της
Αποκεντρωμένης
Διοίκησης στην περιοχή αρμοδιότητας του
οποίου εδρεύει η Υπηρεσία του Λιμενικού
Σώματος, όργανο της οποίας βεβαίωσε την
παράβαση.
6. Για τον υπολογισμό του κύκλου
εργασιών στις παρ. 1, 2 και 4 εφαρμόζεται
το άρθρο 10 του ν. 3959/2011 (Α’ 93). ».
Άρθρο 5
Το 9α του ν. 2251/1994 έχει ως εξής:
Ορισμοί - Τροποποίηση άρθρου 9α του ν.
2251/1994
Άρθρο 9α
(περ. γ’, ιγ’ και ιδ’ άρθρου 2 της Οδηγίας
2005/29/ΕΚ – παρ. 1 άρθρου 3 της
Ορισμοί
Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Στο άρθρο 9α του ν. 2251/1994 (Α΄ 191), α) Για τους σκοπούς των διατάξεων του
τροποποιείται ο τίτλος, προκειμένου να παρόντος Μέρους νοούνται:
συμπληρωθεί η αντίστοιχη διάταξη της
Οδηγίας, β) τροποποιείται η περ. α΄ με την
προσθήκη της ψηφιακής υπηρεσίας και του α) προϊόν, κάθε αγαθό ή υπηρεσία,
ψηφιακού περιεχομένου, γ) μετά την περ. συμπεριλαμβανομένης
της
ακίνητης
ι΄ προστίθενται περ. ια’ και ιβ’ και το άρθρο περιουσίας, και των συναφών δικαιωμάτων
9α διαμορφώνεται ως εξής:
και υποχρεώσεων,
«Άρθρο 9α
Ορισμοί
β) εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ)
προς τους καταναλωτές, κάθε πράξη,
Για τους σκοπούς των διατάξεων του παράλειψη,
τρόπος
συμπεριφοράς
ή
παρόντος Μέρους νοούνται:
εκπροσώπησης,
εμπορική
επικοινωνία,
α) προϊόν, κάθε αγαθό ή υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης και
συμπεριλαμβανομένης
της
ακίνητης του μάρκετινγκ ενός προμηθευτή, που
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περιουσίας, της ψηφιακής υπηρεσίας και συνδέεται άμεσα με την προώθηση, πώληση ή
του ψηφιακού περιεχομένου, καθώς και προμήθεια ενός προϊόντος σε καταναλωτές,
των
συναφών
δικαιωμάτων
και
υποχρεώσεων,
γ) ουσιώδης στρέβλωση της οικονομικής
β) εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων συμπεριφοράς των καταναλωτών, η χρήση
προς τους καταναλωτές, κάθε πράξη, εμπορικής πρακτικής με σκοπό τη σημαντική
παράλειψη, τρόπος συμπεριφοράς ή μείωση της ικανότητας του καταναλωτή να
εκπροσώπησης, εμπορική επικοινωνία, λάβει
τεκμηριωμένη
απόφαση,
με
συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης και επακόλουθο ο καταναλωτής να λάβει μια
του μάρκετινγκ ενός προμηθευτή, που απόφαση συναλλαγής που διαφορετικά δεν
συνδέεται άμεσα με την προώθηση, θα ελάμβανε,
πώληση ή προμήθεια ενός προϊόντος σε
καταναλωτές,
δ) κώδικας συμπεριφοράς, κάθε συμφωνία ή
γ) ουσιώδης στρέβλωση της οικονομικής σύνολο κανόνων που δεν επιβάλλονται από
συμπεριφοράς των καταναλωτών, η χρήση νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη
εμπορικής πρακτικής με σκοπό τη και καθορίζουν, όσον αφορά μία ή
σημαντική μείωση της ικανότητας του περισσότερες
συγκεκριμένες
εμπορικές
καταναλωτή να λάβει τεκμηριωμένη πρακτικές ή επιχειρηματικούς τομείς, τη
απόφαση, με επακόλουθο ο καταναλωτής συμπεριφορά
των
προμηθευτών
που
να λάβει μια απόφαση συναλλαγής που αναλαμβάνουν να δεσμεύονται από τον
διαφορετικά δεν θα ελάμβανε,
κώδικα αυτόν,
δ) κώδικας συμπεριφοράς, κάθε συμφωνία
ή σύνολο κανόνων που δεν επιβάλλονται ε) ιδιοκτήτης κώδικα, κάθε οντότητα,
από νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική συμπεριλαμβανομένων ενός προμηθευτή ή
διάταξη και καθορίζουν, όσον αφορά μία ή μιας ομάδας προμηθευτών, η οποία είναι
περισσότερες συγκεκριμένες εμπορικές υπεύθυνη για τη διατύπωση και αναθεώρηση
πρακτικές ή επιχειρηματικούς τομείς, τη ενός κώδικα συμπεριφοράς ή και για την
συμπεριφορά των προμηθευτών που παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τον
αναλαμβάνουν να δεσμεύονται από τον κώδικα όσων αναλαμβάνουν να δεσμεύονται
κώδικα αυτόν,
από αυτόν,
ε) ιδιοκτήτης κώδικα, κάθε οντότητα,
συμπεριλαμβανομένων ενός προμηθευτή στ) επαγγελματική ευσυνειδησία, το μέτρο της
ή μιας ομάδας προμηθευτών, η οποία είναι ειδικής τεχνικής ικανότητας και μέριμνας που
υπεύθυνη για τη διατύπωση και ευλόγως αναμένεται να επιδεικνύει ένας
αναθεώρηση ενός κώδικα συμπεριφοράς ή προμηθευτής προς τους καταναλωτές, κατά
και για την παρακολούθηση της τρόπο που να ανταποκρίνεται στην έντιμη
συμμόρφωσης προς τον κώδικα όσων πρακτική της αγοράς ή και στη γενική αρχή της
αναλαμβάνουν να δεσμεύονται από αυτόν, καλής πίστης, στον τομέα δραστηριοτήτων του
στ) επαγγελματική ευσυνειδησία, το μέτρο προμηθευτή,
της ειδικής τεχνικής ικανότητας και
μέριμνας που ευλόγως αναμένεται να ζ) πρόσκληση για αγορά, η εμπορική
επιδεικνύει ένας προμηθευτής προς τους επικοινωνία στην οποία αναφέρονται τα
καταναλωτές, κατά τρόπο που να χαρακτηριστικά του προϊόντος και η τιμή με
ανταποκρίνεται στην έντιμη πρακτική της τρόπο που ενδείκνυται για τα μέσα της
αγοράς ή και στη γενική αρχή της καλής εμπορικής
επικοινωνίας
τα
οποία
πίστης, στον τομέα δραστηριοτήτων του χρησιμοποιούνται, έτσι ώστε να έχει ο
προμηθευτή,
καταναλωτής
τη
δυνατότητα
να
ζ) πρόσκληση για αγορά, η εμπορική πραγματοποιήσει την αγορά,
επικοινωνία στην οποία αναφέρονται τα
χαρακτηριστικά του προϊόντος και η τιμή η) κατάχρηση επιρροής, η εκμετάλλευση της
με τρόπο που ενδείκνυται για τα μέσα της θέσης ισχύος σε σχέση με τον καταναλωτή για
εμπορικής
επικοινωνίας
τα
οποία την άσκηση πίεσης, ακόμα και χωρίς τη χρήση
χρησιμοποιούνται, έτσι ώστε να έχει ο ή την απειλή σωματικής βίας, με τρόπο που
καταναλωτής
τη
δυνατότητα
να περιορίζει σημαντικά την ικανότητα του
πραγματοποιήσει την αγορά,
καταναλωτή
να
λάβει
τεκμηριωμένη
η) κατάχρηση επιρροής, η εκμετάλλευση απόφαση,
της θέσης ισχύος σε σχέση με τον
καταναλωτή για την άσκηση πίεσης, ακόμα θ) απόφαση συναλλαγής, η απόφαση που
και χωρίς τη χρήση ή την απειλή σωματικής λαμβάνει ο καταναλωτής για το αν, πώς και
βίας, με τρόπο που περιορίζει σημαντικά υπό ποίους όρους θα πραγματοποιήσει αγορά,
την ικανότητα του καταναλωτή να λάβει θα καταβάλει όλο το τίμημα ή μέρος αυτού, θα
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τεκμηριωμένη απόφαση,
κρατήσει ή θα διαθέσει το προϊόν ή θα ασκήσει
θ) απόφαση συναλλαγής, η απόφαση που συμβατικό δικαίωμα επί του προϊόντος είτε ο
λαμβάνει ο καταναλωτής για το αν, πώς και καταναλωτής αποφασίσει να προβεί σε
υπό ποιους όρους θα πραγματοποιήσει ενέργεια είτε όχι,
αγορά, θα καταβάλει όλο το τίμημα ή
μέρος αυτού, θα κρατήσει ή θα διαθέσει το ι) νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα,
προϊόν ή θα ασκήσει συμβατικό δικαίωμα επαγγελματική δραστηριότητα ή ομάδα
επί του προϊόντος είτε ο καταναλωτής επαγγελματικών δραστηριοτήτων η πρόσβαση
αποφασίσει να προβεί σε ενέργεια είτε όχι, στην οποία ή η άσκησή της ή ένας από τους
ι) νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα, τρόπους άσκησής της προϋποθέτει, άμεσα ή
επαγγελματική δραστηριότητα ή ομάδα έμμεσα, ειδικά επαγγελματικά προσόντα
επαγγελματικών
δραστηριοτήτων
η σύμφωνα με το π.δ. 38/2010 (Α` 78), τον ν.
πρόσβαση στην οποία ή η άσκησή της ή 3919/2011
(Α`
32),
ή
ειδικότερα
ένας από τους τρόπους άσκησής της νομοθετήματα.».
προϋποθέτει, άμεσα ή έμμεσα, ειδικά
επαγγελματικά προσόντα σύμφωνα με το
π.δ. 38/2010 (Α΄ 78), τον ν. 3919/2011 (Α΄
32), ή ειδικότερα νομοθετήματα,
ια) κατάταξη, η σχετική προβολή που
δίδεται σε προϊόντα όπως παρουσιάζονται,
οργανώνονται ή κοινοποιούνται από τον
προμηθευτή,
ανεξαρτήτως
των
τεχνολογικών
μέσων
που
χρησιμοποιούνται για την εν λόγω
παρουσίαση, οργάνωση ή κοινοποίηση,
ιβ) επιγραμμική αγορά, η υπηρεσία η οποία
χρησιμοποιεί
λογισμικό,
συμπεριλαμβανομένου ιστοτόπου, μέρους
ιστοτόπου ή εφαρμογής, το οποίο
διαχειρίζεται προμηθευτής ή άλλος εξ
ονόματος του προμηθευτή και η οποία
επιτρέπει
στους
καταναλωτές
να
συνάπτουν εξ αποστάσεως συμβάσεις με
άλλους προμηθευτές ή καταναλωτές
χρησιμοποιώντας
λογισμικό,
συμπεριλαμβανομένου ιστοτόπου, μέρους
ιστοτόπου ή εφαρμογής, το οποίο
διαχειρίζεται ο προμηθευτής ή άλλος εξ
ονόματος του προμηθευτή.».
Άρθρο 6
Το άρθρο 9δ του ν. 2251/1994 έχει ως εξής:
Παραπλανητικές πράξεις - Τροποποίηση
άρθρου 9δ του ν. 2251/1994
Άρθρο 9δ
(άρθρο 6 της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ – παρ.3 Παραπλανητικές πράξεις
του άρθρου 3 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Στο άρθρο 9δ του ν. 2251/1994 (Α΄191), α) 1. Μια εμπορική πρακτική θεωρείται
τροποποιείται ο τίτλος, προκειμένου να παραπλανητική
όταν
περιλαμβάνει
συμπληρωθεί η αντίστοιχη διάταξη της εσφαλμένες πληροφορίες και είναι, συνεπώς,
Οδηγίας, β) στην παρ. 2 προστίθεται περ. γ΄ αναληθής ή, όταν, με οποιονδήποτε τρόπο,
και το άρθρο 9δ διαμορφώνεται ως εξής: συμπεριλαμβανομένης
της
συνολικής
«Άρθρο 9δ
παρουσίασης της, παραπλανά ή ενδέχεται να
Παραπλανητικές πράξεις
παραπλανήσει το μέσο καταναλωτή, ακόμα
(άρθρο 6 της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ)
και εάν οι πληροφορίες είναι, αντικειμενικά,
1. Μια εμπορική πρακτική θεωρείται ορθές όσον αφορά ένα ή περισσότερα από τα
παραπλανητική
όταν
περιλαμβάνει στοιχεία τα οποία παρατίθενται κατωτέρω και,
εσφαλμένες πληροφορίες, και είναι, ούτως ή άλλως, τον οδηγεί ή ενδέχεται να τον
συνεπώς, αναληθής, ή όταν, με οδηγήσει να λάβει απόφαση συναλλαγής την
οποιονδήποτε
τρόπο, οποία, διαφορετικά, δεν θα ελάμβανε. Τα
συμπεριλαμβανομένης της συνολικής στοιχεία αυτά είναι:
παρουσίασής της, παραπλανά ή ενδέχεται
να παραπλανήσει το μέσο καταναλωτή, α) η ύπαρξη ή η φύση του προϊόντος,
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ακόμα και εάν οι πληροφορίες είναι,
αντικειμενικά, ορθές όσον αφορά ένα ή β) τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος,
περισσότερα από τα στοιχεία τα οποία όπως είναι η διαθεσιμότητα, τα οφέλη, οι
παρατίθενται κατωτέρω και, ούτως ή κίνδυνοι, η εκτέλεση, η σύνθεση, τα
άλλως, τον οδηγεί ή ενδέχεται να τον συνοδευτικά εξαρτήματα, η μετά την πώληση
οδηγήσει να λάβει απόφαση συναλλαγής υποστήριξη προς τον καταναλωτή και η
την οποία, διαφορετικά, δεν θα ελάμβανε. αντιμετώπιση των παραπόνων, η μέθοδος και
Τα στοιχεία αυτά είναι:
η ημερομηνία κατασκευής ή παροχής, η
α) η ύπαρξη ή η φύση του προϊόντος,
παράδοση, η καταλληλότητα, η χρήση, η
β) τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος, ποσότητα, οι προδιαγραφές, η γεωγραφική ή
όπως είναι η διαθεσιμότητα, τα οφέλη, οι εμπορική προέλευση ή τα αναμενόμενα από
κίνδυνοι, η εκτέλεση, η σύνθεση, τα τη χρήση του προϊόντος αποτελέσματα ή τα
συνοδευτικά εξαρτήματα, η μετά την αποτελέσματα και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά
πώληση υποστήριξη προς τον καταναλωτή των δοκιμών ή ελέγχων του προϊόντος,
και η αντιμετώπιση των παραπόνων, η
μέθοδος και η ημερομηνία κατασκευής ή γ) η έκταση των δεσμεύσεων του προμηθευτή,
παροχής, η παράδοση, η καταλληλότητα, η τα κίνητρα για την εμπορική πρακτική και η
χρήση, η ποσότητα, οι προδιαγραφές, η φύση της διαδικασίας πωλήσεων, κάθε
γεωγραφική ή εμπορική προέλευση ή τα δήλωση ή σύμβολο που αφορά άμεση ή
αναμενόμενα από τη χρήση του προϊόντος έμμεση χορηγία ή έγκριση του προμηθευτή ή
αποτελέσματα ή τα αποτελέσματα και τα του προϊόντος,
ουσιώδη χαρακτηριστικά των δοκιμών ή
ελέγχων του προϊόντος,
δ) η τιμή ή ο τρόπος υπολογισμού της ή η
γ) η έκταση των δεσμεύσεων του ύπαρξη ειδικής συμφέρουσας τιμής,
προμηθευτή, τα κίνητρα για την εμπορική
πρακτική και η φύση της διαδικασίας ε) η ανάγκη υπηρεσίας, ανταλλακτικού,
πωλήσεων, κάθε δήλωση ή σύμβολο που αντικατάστασης ή επισκευής,
αφορά άμεση ή έμμεση χορηγία ή έγκριση
του προμηθευτή ή του προϊόντος,
στ) η φύση, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα
δ) η τιμή ή ο τρόπος υπολογισμού της ή η και τα δικαιώματα του προμηθευτή ή του
ύπαρξη ειδικής συμφέρουσας τιμής,
αντιπροσώπου του, όπως είναι η ταυτότητα
ε) η ανάγκη υπηρεσίας, ανταλλακτικού, και τα περιουσιακά στοιχεία του, τα προσόντα
αντικατάστασης ή επισκευής,
του, η ιδιότητα, η έγκριση, η εταιρική σχέση, η
στ) η φύση, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα σύνδεση και η κυριότητα δικαιωμάτων
και τα δικαιώματα του προμηθευτή ή του βιομηχανικής, εμπορικής ή πνευματικής
αντιπροσώπου του, όπως είναι η ιδιοκτησίας ή τα βραβεία και οι διακρίσεις του,
ταυτότητα και τα περιουσιακά στοιχεία
του, τα προσόντα του, η ιδιότητα, η ζ) τα δικαιώματα του καταναλωτή,
έγκριση, η εταιρική σχέση, η σύνδεση και η συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος
κυριότητα δικαιωμάτων βιομηχανικής, αντικατάστασης ή επιστροφής σύμφωνα με το
εμπορικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας ή τα άρθρο 5.
βραβεία και οι διακρίσεις του,
ζ) τα δικαιώματα του καταναλωτή, 2. Μια εμπορική πρακτική θεωρείται επίσης
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος παραπλανητική όταν, στο πραγματικό της
αντικατάστασης ή επιστροφής σύμφωνα με πλαίσιο, λαμβανομένων υπόψη όλων των
το άρθρο 5.
χαρακτηριστικών της και των περιστάσεων,
2. Μια εμπορική πρακτική θεωρείται οδηγεί ή ενδέχεται να οδηγήσει το μέσο
επίσης
παραπλανητική
όταν,
στο καταναλωτή να λάβει απόφαση συναλλαγής
πραγματικό της πλαίσιο, λαμβανομένων την οποία διαφορετικά δεν θα ελάμβανε, και η
υπόψη όλων των χαρακτηριστικών της και πρακτική περιλαμβάνει:
των περιστάσεων, οδηγεί ή ενδέχεται να
οδηγήσει το μέσο καταναλωτή να λάβει α) κάθε προσπάθεια προώθησης προϊόντος
απόφαση
συναλλαγής
την
οποία (μάρκετινγκ), συμπεριλαμβανομένης της
διαφορετικά δεν θα ελάμβανε, και η συγκριτικής διαφήμισης, που δημιουργεί
πρακτική περιλαμβάνει:
σύγχυση με προϊόντα, εμπορικά σήματα,
α) κάθε προσπάθεια προώθησης προϊόντος εμπορικές επωνυμίες και άλλα διακριτικά
(μάρκετινγκ), συμπεριλαμβανομένης της γνωρίσματα ενός ανταγωνιστή,
συγκριτικής διαφήμισης, που δημιουργεί
σύγχυση με προϊόντα, εμπορικά σήματα, β) μη συμμόρφωση του προμηθευτή προς τις
εμπορικές επωνυμίες και άλλα διακριτικά δεσμεύσεις
που
περιέχουν
κώδικες
γνωρίσματα ενός ανταγωνιστή,
συμπεριφοράς με τους οποίους ανέλαβε να
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β) μη συμμόρφωση του προμηθευτή προς δεσμευτεί, όταν η δέσμευση είναι ρητή και όχι
τις δεσμεύσεις που περιέχουν κώδικες προγραμματική, και μπορεί να εξακριβωθεί
συμπεριφοράς με τους οποίους ανέλαβε να και ο προμηθευτής αναφέρει σε μια εμπορική
δεσμευτεί, όταν η δέσμευση είναι ρητή και πρακτική ότι δεσμεύεται από τον κώδικα.
όχι προγραμματική, και μπορεί να
εξακριβωθεί και ο προμηθευτής αναφέρει
σε μια εμπορική πρακτική ότι δεσμεύεται
από τον κώδικα,
γ) κάθε εμπορική προώθηση αγαθού ως
πανομοιότυπου με αγαθό που αποτελεί
αντικείμενο εμπορίας σε άλλα κράτη μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το εν λόγω
αγαθό έχει σαφώς διαφορετική σύσταση ή
χαρακτηριστικά,
εκτός
εάν
αυτό
αιτιολογείται
από
θεμιτούς
και
αντικειμενικούς παράγοντες.».
Άρθρο 7
Το άρθρο 9ε του ν. 2251/1994 έχει ως εξής:
Παραπλανητικές παραλείψεις Τροποποίηση άρθρου 9ε του ν.
Αρθρο 9ε
2251/1994
Παραπλανητικές παραλείψεις
(άρθρο 7 της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ – παρ.
4 του άρθρου 3 της Οδηγίας
1. Μια εμπορική πρακτική θεωρείται
2019/2161/ΕΕ)
παραπλανητική όταν, στο πραγματικό της
Στο άρθρο 9ε του ν. 2251/1994 (Α΄191), α) πλαίσιο, λαμβανομένων υπόψη όλων των
τροποποιείται ο τίτλος, προκειμένου να χαρακτηριστικών της και των περιστάσεων,
συμπληρωθεί η αντίστοιχη διάταξη της καθώς
και
των
περιορισμών
του
Οδηγίας, β) στην παρ. 4 τροποποιείται η συγκεκριμένου
μέσου
επικοινωνίας,
περ. δ΄, με τη διαγραφή της αναφοράς στην παραλείπει ουσιώδεις πληροφορίες που
αντιμετώπιση παραπόνων και προστίθεται χρειάζεται ο μέσος καταναλωτής, ανάλογα με
περ. στ΄, γ) προστίθενται παρ. 4α και 6 και το συγκεκριμένο πλαίσιο, για να λάβει
το άρθρο 9ε διαμορφώνεται ως εξής:
τεκμηριωμένη απόφαση συναλλαγής και ως εκ
«Άρθρο 9ε
τούτου τον οδηγεί ή ενδέχεται να τον οδηγήσει
Παραπλανητικές παραλείψεις
να λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία
(άρθρο 7 της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ)
διαφορετικά δεν θα ελάμβανε.
1. Μια εμπορική πρακτική θεωρείται
παραπλανητική όταν, στο πραγματικό της 2. Παραπλανητική παράλειψη τεκμαίρεται και
πλαίσιο, λαμβανομένων υπόψη όλων των όταν ο προμηθευτής αποκρύπτει ουσιώδεις
χαρακτηριστικών της και των περιστάσεων, πληροφορίες ή τις παρέχει κατά τρόπο ασαφή,
καθώς και των περιορισμών του ακατάληπτο, διφορούμενο ή εκτός χρόνου
συγκεκριμένου
μέσου
επικοινωνίας, κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1, ή
παραλείπει ουσιώδεις πληροφορίες που όταν δεν προσδιορίζει την εμπορική επιδίωξη
χρειάζεται ο μέσος καταναλωτής, ανάλογα της εμπορικής πρακτικής, εφόσον αυτή δεν
με το συγκεκριμένο πλαίσιο, για να λάβει είναι ήδη προφανής από το συγκεκριμένο
τεκμηριωμένη απόφαση συναλλαγής και πλαίσιο και όταν, και στις δύο αυτές
ως εκ τούτου τον οδηγεί ή ενδέχεται να τον περιπτώσεις, τούτο έχει ή ενδέχεται να έχει ως
οδηγήσει να λάβει απόφαση συναλλαγής αποτέλεσμα να λάβει ο μέσος καταναλωτής
την οποία διαφορετικά δεν θα ελάμβανε. απόφαση για συναλλαγή την οποία,
2. Παραπλανητική παράλειψη τεκμαίρεται διαφορετικά, δεν θα είχε λάβει.
και όταν ο προμηθευτής αποκρύπτει
ουσιώδεις πληροφορίες ή τις παρέχει κατά 3. Όταν το μέσο που χρησιμοποιείται για την
τρόπο ασαφή, ακατάληπτο, διφορούμενο ή ανακοίνωση της εμπορικής πρακτικής
εκτός χρόνου κατά τα αναφερόμενα στην επιβάλλει περιορισμούς τόπου ή χρόνου, οι
παράγραφο 1, ή όταν δεν προσδιορίζει την περιορισμοί αυτοί, καθώς και τα μέτρα που
εμπορική
επιδίωξη
της
εμπορικής λαμβάνει ο προμηθευτής για να καταστήσει
πρακτικής, εφόσον αυτή δεν είναι ήδη την πληροφορία προσιτή στους καταναλωτές
προφανής από το συγκεκριμένο πλαίσιο με άλλο τρόπο, λαμβάνονται υπόψη
και όταν, και στις δύο αυτές περιπτώσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η πληροφορία
τούτο έχει ή ενδέχεται να έχει ως έχει παραλειφθεί.
αποτέλεσμα
να
λάβει
ο
μέσος
καταναλωτής απόφαση για συναλλαγή την
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οποία, διαφορετικά, δεν θα είχε λάβει.
4. Στην περίπτωση της πρόσκλησης για αγορά,
3. Όταν το μέσο που χρησιμοποιείται για θεωρούνται
ουσιώδεις
οι
ακόλουθες
την ανακοίνωση της εμπορικής πρακτικής πληροφορίες, αν δεν είναι ήδη προφανείς από
επιβάλλει περιορισμούς τόπου ή χρόνου, οι το συγκεκριμένο πλαίσιο:
περιορισμοί αυτοί, καθώς και τα μέτρα που
λαμβάνει ο προμηθευτής για να α) τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος,
καταστήσει την πληροφορία προσιτή στους στο βαθμό που ενδείκνυνται σε σχέση με το
καταναλωτές με άλλο τρόπο, λαμβάνονται μέσο και το προϊόν,
υπόψη προκειμένου να διαπιστωθεί αν η
πληροφορία έχει παραλειφθεί.
β) η διεύθυνση και η ταυτότητα του
4. Στην περίπτωση της πρόσκλησης για προμηθευτή, όπως η εμπορική επωνυμία του
αγορά,
θεωρούνται
ουσιώδεις
οι και όπου ενδείκνυται, η διεύθυνση και η
ακόλουθες πληροφορίες, αν δεν είναι ήδη ταυτότητα του προμηθευτή για λογαριασμό
προφανείς από το συγκεκριμένο πλαίσιο: του οποίου ενεργεί αντιπρόσωπος του,
α) τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος,
στο βαθμό που ενδείκνυνται σε σχέση με το γ) η τιμή, συμπεριλαμβανομένων των φόρων
μέσο και το προϊόν,
ή αν, λόγω της φύσεως του προϊόντος, η τιμή
β) η διεύθυνση και η ταυτότητα του δεν μπορεί ευλόγως να καθοριστεί εκ των
προμηθευτή, όπως η εμπορική επωνυμία προτέρων, ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται
του και όπου ενδείκνυται, η διεύθυνση και η τιμή και, όπου ενδείκνυται, όλες οι
η ταυτότητα του προμηθευτή για πρόσθετες
επιβαρύνσεις
αποστολής,
λογαριασμό
του
οποίου
ενεργεί παράδοσης ή ταχυδρομείου ή, όταν αυτές οι
αντιπρόσωπός του,
επιβαρύνσεις ευλόγως δεν μπορούν να
γ) η τιμή, συμπεριλαμβανομένων των υπολογιστούν εκ των προτέρων, το γεγονός ότι
φόρων ή αν, λόγω της φύσεως του μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες
προϊόντος, η τιμή δεν μπορεί ευλόγως να επιβαρύνσεις,
καθοριστεί εκ των προτέρων, ο τρόπος με
τον οποίο υπολογίζεται η τιμή και, όπου δ) οι ρυθμίσεις για την πληρωμή, παράδοση,
ενδείκνυται,
όλες
οι
πρόσθετες εκτέλεση και αντιμετώπιση παραπόνων,
επιβαρύνσεις αποστολής, παράδοσης ή εφόσον αποκλίνουν από τις απαιτήσεις
ταχυδρομείου ή, όταν
αυτές οι επαγγελματικής ευσυνειδησίας,
επιβαρύνσεις ευλόγως δεν μπορούν να
υπολογιστούν εκ των προτέρων, το γεγονός ε) για προϊόντα και συναλλαγές, όπου
ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες υφίσταται δικαίωμα υπαναχώρησης ή
πρόσθετες επιβαρύνσεις,
ακύρωσης, η ύπαρξη αυτού του δικαιώματος.
δ) οι ρυθμίσεις για την πληρωμή,
παράδοση
και
εκτέλεση,
εφόσον 5. Οι απαιτήσεις παροχής πληροφοριών που
αποκλίνουν
από
τις
απαιτήσεις θεσπίζονται από το κοινοτικό δίκαιο, σχετικά
επαγγελματικής ευσυνειδησίας,
με
την
εμπορική
επικοινωνία,
ε) για προϊόντα και συναλλαγές, όπου συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης ή του
υφίσταται δικαίωμα υπαναχώρησης ή μάρκετινγκ, θεωρούνται ουσιώδεις.
ακύρωσης, η ύπαρξη αυτού του
δικαιώματος,
στ) για τα προϊόντα που προσφέρονται σε
επιγραμμικές αγορές, κατά πόσον ο τρίτος
που προσφέρει τα προϊόντα είναι
προμηθευτής ή όχι, βάσει της δήλωσης του
εν λόγω τρίτου στον πάροχο της
επιγραμμικής αγοράς.
4α. Όταν παρέχεται στους καταναλωτές η
δυνατότητα αναζήτησης προϊόντων που
προσφέρονται
από
διαφορετικούς
προμηθευτές ή από καταναλωτές βάσει
ερωτήματος υπό μορφή λέξης κλειδιού,
φράσης ή άλλου στοιχείου, ανεξαρτήτως
του τόπου στον οποίο ολοκληρώνονται
τελικά οι εν λόγω συναλλαγές, θεωρείται
ουσιώδους σημασίας η παροχή γενικών
πληροφοριών, σε ειδικό τμήμα της
επιγραμμικής διεπαφής. Το τμήμα αυτό
είναι άμεσα και εύκολα προσβάσιμο από
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τη σελίδα όπου παρουσιάζονται τα
αποτελέσματα της αναζήτησης, όσον
αφορά στις βασικές παραμέτρους που
καθορίζουν την κατάταξη των προϊόντων
που παρουσιάζονται στον καταναλωτή ως
αποτέλεσμα του ερωτήματος αναζήτησης
καθώς και τη σημασία των ως άνω
παραμέτρων έναντι άλλων. Η παρούσα δεν
ισχύει για τους παρόχους επιγραμμικών
μηχανών αναζήτησης, όπως ορίζονται στο
σημείο 6 του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ)
2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019,
για
την
προώθηση
της
δίκαιης
μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους
επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών
υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186).
5. Οι απαιτήσεις παροχής πληροφοριών
που θεσπίζονται από το ενωσιακό δίκαιο,
σχετικά με την εμπορική επικοινωνία,
συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης ή
του μάρκετινγκ, θεωρούνται ουσιώδεις.
6. Όταν ο προμηθευτής παρέχει πρόσβαση
σε
αξιολογήσεις
προϊόντων
από
καταναλωτές,
θεωρείται
ουσιώδους
σημασίας η παροχή πληροφοριών σχετικά
με το κατά πόσον και με ποιον τρόπο ο
προμηθευτής
διασφαλίζει
ότι
οι
δημοσιευμένες αξιολογήσεις προέρχονται
από καταναλωτές που έχουν όντως
χρησιμοποιήσει ή αγοράσει το προϊόν.».
Άρθρο 8
Το άρθρο 9στ του ν. 2251/1994 έχει ως εξής:
Παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές Τροποποίηση άρθρου 9στ του ν.
Αρθρο 9στ
2251/1994
Περιπτώσεις παραπλανητικών
(Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ - εμπορικών πρακτικών
παρ. 7 του άρθρου 3 της Οδηγίας
2019/2161/ΕΕ)
Απαγορεύονται, σε κάθε περίπτωση, ως
Στο άρθρο 9στ του ν. 2251/1994 (Α΄191) παραπλανητικές, εμπορικές πρακτικές, που
τροποποιούνται α) ο τίτλος του άρθρου, συνίστανται ιδίως σε:
προκειμένου να βελτιωθεί νομοτεχνικά και
να συμπληρωθεί η αντίστοιχη διάταξη της α) ισχυρισμό, ότι πρόκειται για συμβαλλόμενο
Οδηγίας, β) η περ. β’, ως προς τον σε κώδικα συμπεριφοράς, ενώ ο προμηθευτής
προσδιορισμό του σήματος και την δεν είναι συμβαλλόμενος,
προσθήκη του ποιοτικού σήματος, γ)
προστίθενται περ. κα΄, λβ’, λγ’ και λδ’ και το β) χρησιμοποίηση σήματος ή αντίστοιχου
άρθρο 9στ διαμορφώνεται ως εξής:
διακριτικού γνωρίσματος χωρίς την αντίστοιχη
«Άρθρο 9στ
άδεια,
Παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές
(Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ) γ) ισχυρισμό, ότι ένας κώδικας συμπεριφοράς
έχει την έγκριση δημόσιου ή άλλου φορέα, ενώ
δεν την έχει,
Απαγορεύονται, σε κάθε περίπτωση, ως
παραπλανητικές, εμπορικές πρακτικές, που δ)
ισχυρισμό,
ότι
ο
προμηθευτής,
συνίστανται ιδίως σε:
συμπεριλαμβανομένων
των
εμπορικών
α) ισχυρισμό, ότι πρόκειται για πρακτικών του, ή ένα προϊόν έχει την έγκριση,
συμβαλλόμενο σε κώδικα συμπεριφοράς, την πιστοποίηση ή την άδεια δημόσιου ή
ενώ
ο
προμηθευτής
δεν
είναι ιδιωτικού φορέα, ενώ δεν την έχει, ή παρόμοιο
ισχυρισμό ο οποίος δεν ανταποκρίνεται στους
συμβαλλόμενος,
όρους της έγκρισης, της πιστοποίησης ή της
β) χρησιμοποίηση σήματος αξιοπιστίας άδειας,
(trustmark),
ποιοτικού
σήματος
ή
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αντίστοιχου διακριτικού γνωρίσματος
χωρίς την αντίστοιχη άδεια,
ε) πρόσκληση για αγορά προϊόντων σε μια
γ)
ισχυρισμό,
ότι
ένας
κώδικας καθορισμένη τιμή, χωρίς να γίνεται γνωστή η
συμπεριφοράς έχει την έγκριση δημόσιου ύπαρξη των οποιωνδήποτε εύλογων λόγων
ή άλλου φορέα, ενώ δεν την έχει,
που μπορεί να έχει ο προμηθευτής για τους
δ) ισχυρισμό, ότι ο προμηθευτής, οποίους πιστεύει ότι δεν θα μπορέσει να
συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών προμηθεύσει ή να αναθέσει σε άλλο
πρακτικών του, ή ένα προϊόν έχει την προμηθευτή να προμηθεύσει τα προϊόντα
έγκριση, την πιστοποίηση ή την άδεια αυτά ή ισοδύναμα τους στην τιμή αυτή μέσα
δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα, ενώ δεν την σε εύλογο διάστημα και σε εύλογες ποσότητες,
έχει, ή παρόμοιο ισχυρισμό ο οποίος δεν λαμβανομένων υπόψη του προϊόντος, της
ανταποκρίνεται στους όρους της έγκρισης, κλίμακας διαφήμισης αυτού και της τιμής που
της πιστοποίησης ή της άδειας,
προσφέρεται (διαφήμιση "δόλωμα"),
ε) πρόσκληση για αγορά προϊόντων σε μια
καθορισμένη τιμή, χωρίς να γίνεται γνωστή στ) πρόσκληση για αγορά προϊόντων σε
η ύπαρξη των οποιωνδήποτε εύλογων καθορισμένη τιμή και στη συνέχεια: αα)
λόγων που μπορεί να έχει ο προμηθευτής άρνηση επίδειξης του διαφημιζόμενου
για τους οποίους πιστεύει ότι δεν θα προϊόντος στους καταναλωτές ή
μπορέσει να προμηθεύσει ή να αναθέσει
σε άλλο προμηθευτή να προμηθεύσει τα ββ) άρνηση λήψης παραγγελιών για το προϊόν
προϊόντα αυτά ή ισοδύναμά τους στην τιμή ή παράδοσης του σε εύλογο χρόνο ή
αυτή μέσα σε εύλογο διάστημα και σε
εύλογες ποσότητες, λαμβανομένων υπόψη γγ) επίδειξη ενός ελαττωματικού δείγματος
του προϊόντος, της κλίμακας διαφήμισης του, με πρόθεση προώθησης ενός άλλου
αυτού και της τιμής που προσφέρεται προϊόντος ("δόλωμα και μεταστροφή"),
(διαφήμιση "δόλωμα"),
στ) πρόσκληση για αγορά προϊόντων σε ζ) ψευδή δήλωση, ότι το προϊόν θα είναι
καθορισμένη τιμή και στη συνέχεια: αα) διαθέσιμο για πολύ περιορισμένο χρονικό
άρνηση επίδειξης του διαφημιζόμενου διάστημα ή ότι θα διατίθεται μόνο υπό
προϊόντος στους καταναλωτές ή
ειδικούς όρους για πολύ περιορισμένο χρονικό
ββ) άρνηση λήψης παραγγελιών για το διάστημα, έτσι ώστε να προκληθεί η λήψη
προϊόν ή παράδοσής του σε εύλογο χρόνο άμεσης απόφασης και να στερηθεί από τους
ή
καταναλωτές η δυνατότητα ή ο χρόνος να
γγ) επίδειξη ενός ελαττωματικού δείγματός προβούν σε τεκμηριωμένη επιλογή,
του, με πρόθεση προώθησης ενός άλλου
προϊόντος ("δόλωμα και μεταστροφή"),
η) ανάληψη της υποχρέωσης παροχής
ζ) ψευδή δήλωση, ότι το προϊόν θα είναι υπηρεσιών υποστήριξης μετά την πώληση σε
διαθέσιμο για πολύ περιορισμένο χρονικό καταναλωτές με τους οποίους ο προμηθευτής
διάστημα ή ότι θα διατίθεται μόνο υπό είχε επικοινωνήσει πριν από τη συναλλαγή σε
ειδικούς όρους για πολύ περιορισμένο γλώσσα που δεν είναι επίσημη γλώσσα του
χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να προκληθεί κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο
η λήψη άμεσης απόφασης και να στερηθεί προμηθευτής και στη συνέχεια διάθεση αυτής
από τους καταναλωτές η δυνατότητα ή ο της υπηρεσίας μόνο σε άλλη γλώσσα, χωρίς
χρόνος να προβούν σε τεκμηριωμένη αυτό να έχει καταστεί γνωστό στον
επιλογή,
καταναλωτή πριν αυτός δεσμευθεί για τη
η) ανάληψη της υποχρέωσης παροχής συναλλαγή,
υπηρεσιών υποστήριξης μετά την πώληση
σε καταναλωτές με τους οποίους ο θ) δήλωση, ή με άλλο τρόπο δημιουργία της
προμηθευτής είχε επικοινωνήσει πριν από εντύπωσης ότι ένα προϊόν μπορεί να πωλείται
τη συναλλαγή σε γλώσσα που δεν είναι νόμιμα, ενώ δεν μπορεί,
επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στο
οποίο βρίσκεται ο προμηθευτής και στη ι) παρουσίαση των δικαιωμάτων που παρέχει
συνέχεια διάθεση αυτής της υπηρεσίας ο νόμος στον καταναλωτή ως ειδικό
μόνο σε άλλη γλώσσα, χωρίς αυτό να έχει χαρακτηριστικό
της
προσφοράς
του
καταστεί γνωστό στον καταναλωτή πριν προμηθευτή,
αυτός δεσμευθεί για τη συναλλαγή,
θ) δήλωση, ή με άλλο τρόπο δημιουργία "κ) Χρήση κειμένου στα μέσα, για την
της εντύπωσης ότι ένα προϊόν μπορεί να προώθηση ενός προϊόντος, πληρωμένου από
πωλείται νόμιμα, ενώ δεν μπορεί,
τον προμηθευτή, χωρίς αυτό να γίνεται σαφές
ι) παρουσίαση των δικαιωμάτων που από το περιεχόμενο του ή από εικόνα ή ήχο
παρέχει ο νόμος στον καταναλωτή ως σαφώς αναγνωρίσιμα από τον καταναλωτή
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ειδικό χαρακτηριστικό της προσφοράς του (κεκαλυμμένη διαφήμιση), με την επιφύλαξη
προμηθευτή,
των διατάξεων του Π.Δ. 100/2000 (ΦΕΚ Α` 98),
κ) χρήση κειμένου στα μέσα, για την όπως ισχύει".
προώθηση ενός προϊόντος, πληρωμένου
από τον προμηθευτή, χωρίς αυτό να γίνεται κα) διατύπωση ουσιωδώς ανακριβούς
σαφές από το περιεχόμενό του ή από ισχυρισμού όσον αφορά στη φύση ή στην
εικόνα ή ήχο σαφώς αναγνωρίσιμα από τον έκταση του κινδύνου για την προσωπική
καταναλωτή (κεκαλυμμένη διαφήμιση), με ασφάλεια του καταναλωτή ή της οικογένειας
την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. του, αν ο καταναλωτής δεν αγοράσει το
4779/2021 (Α’ 27),
προϊόν,
κα) παροχή αποτελεσμάτων αναζήτησης
μετά
την
υποβολή
ερωτήματος κβ) προώθηση παρόμοιου προϊόντος με
επιγραμμικής αναζήτησης εκ μέρους εκείνο που προσφέρει συγκεκριμένος
καταναλωτή, χωρίς να κοινοποιείται κατασκευαστής, με τέτοιο τρόπο ώστε να
σαφώς τυχόν διαφήμιση επί πληρωμή ή παραπλανάται σκόπιμα ο καταναλωτής ότι
καταβολή τιμήματος ειδικά για την έχει κατασκευασθεί από το συγκεκριμένο
επίτευξη
υψηλότερης
κατάταξης κατασκευαστή, ενώ δεν συμβαίνει αυτό,
προϊόντων μεταξύ των αποτελεσμάτων
αναζήτησης,
κγ) δημιουργία, λειτουργία ή προώθηση ενός
κα) διατύπωση ουσιωδώς ανακριβούς πυραμιδωτού συστήματος πωλήσεων, όπου ο
ισχυρισμού όσον αφορά στη φύση ή στην καταναλωτής θεωρεί ότι έχει την ευκαιρία για
έκταση του κινδύνου για την προσωπική μεγαλύτερο όφελος με την εισαγωγή άλλων
ασφάλεια του καταναλωτή ή της καταναλωτών στο σύστημα, παρά με την ίδια
οικογένειάς του, αν ο καταναλωτής δεν την πώληση ή την κατανάλωση των προϊόντων,
αγοράσει το προϊόν,
κβ) προώθηση παρόμοιου προϊόντος με κδ) ισχυρισμό, ότι ο προμηθευτής πρόκειται
εκείνο που προσφέρει συγκεκριμένος να σταματήσει τη δραστηριότητα του ή να
κατασκευαστής, με τέτοιο τρόπο ώστε να μετακομίσει, ενώ αυτό δεν ισχύει,
παραπλανάται σκόπιμα ο καταναλωτής ότι
έχει κατασκευασθεί από το συγκεκριμένο κε) ισχυρισμό, ότι τα προϊόντα μπορούν να
κατασκευαστή, ενώ δεν συμβαίνει αυτό, διευκολύνουν το κέρδος σε τυχερά παίγνια,
κγ) δημιουργία, λειτουργία ή προώθηση
ενός πυραμιδωτού συστήματος πωλήσεων, κστ) αναληθή ισχυρισμό ότι προϊόν είναι σε
όπου ο καταναλωτής θεωρεί ότι έχει την θέση να θεραπεύει ασθένεια, δυσλειτουργίες
ευκαιρία για μεγαλύτερο όφελος με την ή δυσμορφίες,
εισαγωγή άλλων καταναλωτών στο
σύστημα, παρά με την ίδια την πώληση ή κζ)
διάδοση
ουσιωδώς
ανακριβών
την κατανάλωση των προϊόντων,
πληροφοριών σχετικά με τις συνθήκες της
κδ) ισχυρισμό, ότι ο προμηθευτής αγοράς ή τη δυνατότητα εύρεσης του
πρόκειται να σταματήσει τη δραστηριότητα προϊόντος, προκειμένου να παροτρυνθεί ο
του ή να μετακομίσει, ενώ αυτό δεν ισχύει, καταναλωτής να αποκτήσει το προϊόν με όρους
κε) ισχυρισμό, ότι τα προϊόντα μπορούν να λιγότερο ευνοϊκούς σε σχέση με αυτούς που
διευκολύνουν το κέρδος σε τυχερά παίγνια, ισχύουν υπό κανονικές συνθήκες της αγοράς,
κστ) αναληθή ισχυρισμό ότι προϊόν είναι σε
θέση
να
θεραπεύει
ασθένεια, κη) ισχυρισμό για μία εμπορική πρακτική
δυσλειτουργίες ή δυσμορφίες,
διεξαγωγής διαγωνισμού ή καταβολής
κζ) διάδοση ουσιωδώς ανακριβών επάθλων
χωρίς
τη
χορήγηση
των
πληροφοριών σχετικά με τις συνθήκες της περιγραφόμενων επάθλων ή του ισοδυνάμου
αγοράς ή τη δυνατότητα εύρεσης του τους,
προϊόντος, προκειμένου να παροτρυνθεί ο
καταναλωτής να αποκτήσει το προϊόν με κθ) περιγραφή του προϊόντος ως "δωρεάν",
όρους λιγότερο ευνοϊκούς σε σχέση με "χωρίς επιβάρυνση" ή με αντίστοιχη
αυτούς που ισχύουν υπό κανονικές διατύπωση, αν ο καταναλωτής οφείλει να
συνθήκες της αγοράς,
καταβάλει οποιαδήποτε άλλη πληρωμή εκτός
κη) ισχυρισμό για μία εμπορική πρακτική του αναπόφευκτου κόστους για την απάντηση
διεξαγωγής διαγωνισμού ή καταβολής στην εμπορική πρακτική ή για την παραλαβή ή
επάθλων χωρίς τη χορήγηση των την παράδοση του αντικειμένου,
περιγραφόμενων
επάθλων
ή
του
ισοδυνάμου τους,
κι) προσθήκη στο υλικό μάρκετινγκ τιμολογίου
κθ) περιγραφή του προϊόντος ως "δωρεάν", ή αντίστοιχου εγγράφου με το οποίο ζητείται
"χωρίς επιβάρυνση" ή με αντίστοιχη πληρωμή και το οποίο παρέχει στον
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διατύπωση, αν ο καταναλωτής οφείλει να καταναλωτή την εντύπωση ότι έχει ήδη
καταβάλει οποιαδήποτε άλλη πληρωμή παραγγείλει το προϊόν, ενώ αυτό δεν ισχύει,
εκτός του αναπόφευκτου κόστους για την
απάντηση στην εμπορική πρακτική ή για λ) ψευδή ισχυρισμό ή δημιουργία της
την παραλαβή ή την παράδοση του εντύπωσης, ότι ο προμηθευτής δεν ενεργεί για
αντικειμένου,
σκοπούς που συνδέονται με την εμπορική
κι) προσθήκη στο υλικό μάρκετινγκ δραστηριότητα του, την επιχείρηση, την τέχνη
τιμολογίου ή αντίστοιχου εγγράφου με το ή το επιτήδευμα του, ή υποδύεται ψευδώς τον
οποίο ζητείται πληρωμή και το οποίο καταναλωτή,
παρέχει στον καταναλωτή την εντύπωση
ότι έχει ήδη παραγγείλει το προϊόν, ενώ λα) δημιουργία της ψευδούς εντύπωσης, ότι
αυτό δεν ισχύει,
οι υπηρεσίες, μετά την πώληση του προϊόντος,
λ) ψευδή ισχυρισμό ή δημιουργία της διατίθενται σε κράτος μέλος άλλο από αυτό
εντύπωσης, ότι ο προμηθευτής δεν ενεργεί στο οποίο πωλείται το προϊόν.
για σκοπούς που συνδέονται με την
εμπορική
δραστηριότητά
του,
την
επιχείρηση, την τέχνη ή το επιτήδευμά του,
ή υποδύεται ψευδώς τον καταναλωτή,
λα) δημιουργία της ψευδούς εντύπωσης,
ότι οι υπηρεσίες, μετά την πώληση του
προϊόντος, διατίθενται σε κράτος μέλος
άλλο από αυτό στο οποίο πωλείται το
προϊόν,
λβ) μεταπώληση εισιτηρίων εκδηλώσεων
στους καταναλωτές εάν ο προμηθευτής τα
απέκτησε
χρησιμοποιώντας
αυτοματοποιημένα
μέσα
για
να
παρακάμψει οποιοδήποτε επιβαλλόμενο
όριο στον αριθμό των εισιτηρίων που
επιτρέπεται να αγοράσει κάποιος ή
οποιουσδήποτε άλλους κανόνες που
ισχύουν για την αγορά εισιτηρίων,
λγ) δήλωση ότι οι αξιολογήσεις ενός
προϊόντος υποβάλλονται από καταναλωτές
που έχουν πράγματι χρησιμοποιήσει ή
αγοράσει το προϊόν χωρίς να έχουν ληφθεί
εύλογα και αναλογικά μέτρα, προκειμένου
να ελεγχθεί ότι προέρχονται από τους εν
λόγω καταναλωτές,
λδ) υποβολή ή ανάθεση σε άλλο νομικό ή
φυσικό πρόσωπο της υποβολής ψευδών
αξιολογήσεων
ή
θετικών
κριτικών
καταναλωτών ή διαστρέβλωση των
αξιολογήσεων ή των θετικών κριτικών
καταναλωτών, με σκοπό την προώθηση
προϊόντων.».
Άρθρο 9
Το άρθρο 9θ του ν. 2251/1994 έχει ως εξής:
Κυρώσεις - Τροποποίηση άρθρου 9θ του
ν. 2251/1994
Άρθρο 9θ
(Άρθρο 11α της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ - Κυρώσεις
παρ. 5 του άρθρου 3 της Οδηγίας
2019/2161/ΕΕ)
1.«Όταν παραβιάζονται οι διατάξεις του
Στο άρθρο 9θ του ν. 2251/1994 (Α΄ 191), α) παρόντος
μέρους
εφαρμόζονται,
τροποποιείται ο τίτλος, προκειμένου να συμπληρωματικά με τις κυρώσεις του άρθρου
συμπληρωθεί η αντίστοιχη διάταξη της 13α του παρόντος νόμου, οι διατάξεις των
Οδηγίας, β) στην παρ. 2 προστίθενται επόμενων παραγράφων.».
δεύτερο και τέταρτο εδάφιο και το άρθρο
9θ διαμορφώνεται ως εξής:
2. «Κάθε καταναλωτής ή ένωση καταναλωτών
έχει το δικαίωμα, όταν παραβιάζονται οι
«Άρθρο 9θ
διατάξεις των άρθρων 9 και 9γ έως 9η, να ζητά
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Κυρώσεις
την δικαστική παύση κάθε αθέμιτης εμπορικής
(άρθρο 11α της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ) πρακτικής και την παράλειψή της στο μέλλον,
1. Όταν παραβιάζονται οι διατάξεις του καθώς και αποζημίωση για τη ζημία που
παρόντος
μέρους
εφαρμόζονται, υπέστη εξαιτίας της πρακτικής αυτής.». Τα
συμπληρωματικά με τις κυρώσεις του ένδικα βοηθήματα του προηγούμενου
άρθρου 13α του παρόντος νόμου, οι εδαφίου μπορεί να ασκούνται, χωριστά ή από
κοινού, κατά ενός ή περισσοτέρων
διατάξεις των επόμενων παραγράφων.
2.
Κάθε
καταναλωτής
ή
ένωση προμηθευτών του ίδιου οικονομικού τομέα ή
καταναλωτών έχει το δικαίωμα, όταν κατά ιδιοκτήτη κώδικα, εφόσον αυτός προωθεί
παραβιάζονται οι διατάξεις των άρθρων 9α κώδικα που ενθαρρύνει τη μη συμμόρφωση με
και 9γ έως 9η, να ζητά την δικαστική παύση τις διατάξεις του παρόντος μέρους.
κάθε αθέμιτης εμπορικής πρακτικής και την
παράλειψή της στο μέλλον, καθώς και 3. Το Δικαστήριο μπορεί, μετά από σχετική
αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη αίτηση, να διατάξει, δια του τύπου ή με άλλο
εξαιτίας της πρακτικής αυτής. Ο πρόσφορο τρόπο, τη δημοσίευση της
καταναλωτής έχει, επιπλέον, το δικαίωμα απόφασης που διατάσσει την παύση της
να ζητήσει μείωση της τιμής ή να αθέμιτης εμπορικής πρακτικής, στο σύνολο
καταγγείλει τη σύμβαση. Τα ένδικα της, ή εν μέρει, καθώς και τη δημοσίευση
βοηθήματα των προηγούμενων εδαφίων σχετικής επανορθωτικής δήλωσης του
μπορεί να ασκούνται, χωριστά ή από παραβάτη.
κοινού, κατά ενός ή περισσοτέρων
προμηθευτών του ίδιου οικονομικού τομέα 4. Ο προμηθευτής στον οποίο αποδίδεται
ή κατά ιδιοκτήτη κώδικα, εφόσον αυτός παράβαση των διατάξεων του παρόντος
προωθεί κώδικα που ενθαρρύνει τη μη μέρους υποχρεούται να προσκομίζει στο
συμμόρφωση με τις διατάξεις του Δικαστήριο αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με
παρόντος μέρους. Τα ένδικα βοηθήματα την ακρίβεια των πραγματικών ισχυρισμών
της παρούσας δεν θίγουν την εφαρμογή που αφορούν εμπορική πρακτική, εφόσον
άλλων μέσων έννομης προστασίας που αυτό κριθεί αναγκαίο από το Δικαστήριο, εν
είναι διαθέσιμα στους καταναλωτές βάσει όψει των δεδομένων της συγκεκριμένης
του ενωσιακού και του εθνικού δικαίου. περίπτωσης, λαμβανομένων υπόψη των
3. Το δικαστήριο μπορεί, μετά από σχετική έννομων συμφερόντων όλων των διαδίκων. Αν
αίτηση, να διατάξει, δια του τύπου ή με δεν προσκομισθούν τα στοιχεία αυτά ή
άλλο πρόσφορο τρόπο, τη δημοσίευση της κριθούν ανεπαρκή, οι ισχυρισμοί του
απόφασης που διατάσσει την παύση της ενάγοντος ή των εναγόντων καταναλωτών
αθέμιτης εμπορικής πρακτικής, στο σύνολό τεκμαίρονται αληθείς.
της, ή εν μέρει, καθώς και τη δημοσίευση
σχετικής επανορθωτικής δήλωσης του 5. Ο έλεγχος των αθέμιτων εμπορικών
πρακτικών μπορεί να γίνει και από ιδιοκτήτες
παραβάτη.
συμπεριφοράς,
εφόσον
4. Ο προμηθευτής στον οποίο αποδίδεται κωδίκων
σχετικές
διαδικασίες
παράβαση των διατάξεων του παρόντος προβλέπονται
μέρους υποχρεούται να προσκομίζει στο προσφυγής ενώπιον των φορέων αυτών. Η
δικαστήριο αποδεικτικά στοιχεία σχετικά προσφυγή στις διαδικασίες του προηγούμενου
με την ακρίβεια των πραγματικών εδαφίου δεν συνεπάγεται παραίτηση από το
ισχυρισμών που αφορούν εμπορική δικαίωμα δικαστικής προσφυγής.
πρακτική, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο
από το δικαστήριο, εν όψει των δεδομένων 6. Ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί να διατάξει,
της
συγκεκριμένης
περίπτωσης, με απόφαση του, για λόγους δημοσίου
λαμβανομένων υπόψη των έννομων συμφέροντος, την άμεση παύση αθέμιτης
συμφερόντων όλων των διαδίκων. Αν δεν εμπορικής πρακτικής. Σε περίπτωση μη
προσκομισθούν τα στοιχεία αυτά ή κριθούν συμμόρφωσης προς την απόφαση αυτή
ανεπαρκή, οι ισχυρισμοί του ενάγοντος ή επιβάλλονται, σε βάρος του παραβάτη, οι
των εναγόντων καταναλωτών τεκμαίρονται Κυρώσεις του άρθρου 13α του παρόντος
νόμου."
αληθείς.
5. Ο έλεγχος των αθέμιτων εμπορικών
πρακτικών μπορεί να γίνει και από
ιδιοκτήτες
κωδίκων
συμπεριφοράς,
εφόσον
προβλέπονται
σχετικές
διαδικασίες προσφυγής ενώπιον των
φορέων αυτών. Η προσφυγή στις
διαδικασίες του προηγούμενου εδαφίου
δεν συνεπάγεται παραίτηση από το
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δικαίωμα δικαστικής προσφυγής.
6. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
μπορεί να διατάξει, με απόφαση του, για
λόγους δημοσίου συμφέροντος, την άμεση
παύση αθέμιτης εμπορικής πρακτικής. Σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την
απόφαση αυτή επιβάλλονται, σε βάρος του
παραβάτη, οι κυρώσεις του άρθρου 13α του
παρόντος νόμου».

Άρθρο 10
Το άρθρο 1α του ν. 2251/1994 έχει ως εξής:
Ορισμοί - Τροποποίηση άρθρου 1α του ν.
2251/1994
Άρθρο 1α
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ – παρ.
1 του άρθρου 4 της Οδηγίας
Ορισμοί
2019/2161/ΕΕ)
Στο άρθρο 1α του ν. 2251/1994 (Α΄191) Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του
επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) παρόντος, νοούνται ως:
αντικαθίστανται οι περ. 5, 7 και 8, β) μετά
την περ. 6 προστίθεται περ. 6α και το 1. καταναλωτής: κάθε φυσικό πρόσωπο το
άρθρο 1α διαμορφώνεται ως εξής:
οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν
«Άρθρο 1α
εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική,
βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του
Ορισμοί
Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων δραστηριότητα,
του παρόντος, νοούνται ως:
1. καταναλωτής, κάθε φυσικό πρόσωπο το 2. προμηθευτής: κάθε φυσικό ή νομικό
οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν πρόσωπο, ανεξάρτητα από το αν διέπεται από
εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, το ιδιωτικό ή δημόσιο δίκαιο, το οποίο ενεργεί
βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του ακόμη και μέσω κάθε άλλου προσώπου που
ενεργεί στο ονόμά του ή για λογαριασμό του,
δραστηριότητα,
2. προμηθευτής, κάθε φυσικό ή νομικό για σκοπούς οι οποίοι σχετίζονται με τις
πρόσωπο, ανεξάρτητα από το αν διέπεται εμπορικές, επιχειρηματικές, βιοτεχνικές ή
από το ιδιωτικό ή δημόσιο δίκαιο, το οποίο επαγγελματικές του δραστηριότητες,
ενεργεί ακόμη και μέσω κάθε άλλου
προσώπου που ενεργεί στο όνομά του ή για 3. πωλητής: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
λογαριασμό του, για σκοπούς οι οποίοι το οποίο πωλεί καταναλωτικά αγαθά με
σχετίζονται
με
τις
εμπορικές, σύμβαση που συνάπτει κατά την άσκηση της
επιχειρηματικές,
βιοτεχνικές
ή εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής
του δραστηριότητας,
επαγγελματικές του δραστηριότητες,
3. πωλητής, κάθε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο το οποίο πωλεί καταναλωτικά 4. παραγωγός: ο κατασκευαστής ενός
αγαθά με σύμβαση που συνάπτει κατά την καταναλωτικού αγαθού, ο εισαγωγέας του
άσκηση της εμπορικής, επιχειρηματικής ή καταναλωτικού αγαθού σε κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε), και κάθε πρόσωπο
επαγγελματικής του δραστηριότητας,
4. παραγωγός, ο κατασκευαστής ενός που παρουσιάζεται ως παραγωγός θέτοντας
καταναλωτικού αγαθού, ο εισαγωγέας του επί αυτού το όνομά του, το σήμα του ή άλλο
καταναλωτικού αγαθού σε κράτος μέλος διακριτικό σημείο,
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε), και κάθε
πρόσωπο
που
παρουσιάζεται
ως 5. αγαθό: κάθε ενσώματο κινητό πράγμα,
παραγωγός θέτοντας επί αυτού το όνομά εκτός από τα πράγματα τα οποία
στο
πλαίσιο
μέτρων
του, το σήμα του ή άλλο διακριτικό σημείο, μεταβιβάζονται
αναγκαστικής
εκτέλεσης
ή
αντίστοιχης
νόμιμης
5. αγαθά:
(α) κάθε ενσώματο κινητό αντικείμενο. Το διαδικασίας. Το νερό, το φυσικό αέριο και η
νερό, το αέριο και η ηλεκτρική ενέργεια ηλεκτρική ενέργεια θεωρούνται «αγαθά» κατά
θεωρούνται αγαθά όταν προσφέρονται την έννοια του παρόντος, εφόσον διατίθενται
προς πώληση σε περιορισμένο όγκο ή προς πώληση σε περιορισμένο όγκο ή σε
καθορισμένη ποσότητα,
καθορισμένη ποσότητα,
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(β) κάθε ενσώματο κινητό αντικείμενο που
ενσωματώνει ή διασυνδέεται με ψηφιακό 6. αγαθό κατασκευασμένο σύμφωνα με τις
περιεχόμενο ή ψηφιακή υπηρεσία κατά προδιαγραφές του πελάτη: κάθε αγαθό το
τέτοιο τρόπο, ώστε η απουσία του εν λόγω οποίο δεν είναι προκατασκευασμένο και
ψηφιακού περιεχομένου ή της εν λόγω κατασκευάζεται σύμφωνα με την ατομική
ψηφιακής υπηρεσίας να παρεμποδίζει τα επιλογή ή απόφαση του πελάτη,
αγαθά να εκτελούν τις λειτουργίες τους
(«αγαθά με ψηφιακά στοιχεία»),
7. σύμβαση πώλησης: κάθε σύμβαση δυνάμει
6. αγαθό κατασκευασμένο σύμφωνα με τις της οποίας ο προμηθευτής μεταβιβάζει ή
προδιαγραφές του πελάτη, κάθε αγαθό το αναλαμβάνει να μεταβιβάσει την κυριότητα
οποίο δεν είναι προκατασκευασμένο και αγαθών στον καταναλωτή, ο δε καταναλωτής
κατασκευάζεται σύμφωνα με την ατομική καταβάλλει ή αναλαμβάνει να καταβάλει το
επιλογή ή απόφαση του πελάτη,
τίμημα, καθώς και κάθε σύμβαση που έχει ως
6α. δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, αντικείμενο την παροχή αγαθών και
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως υπηρεσιών ταυτόχρονα,
ορίζονται στο σημείο 1 του άρθρου 4 του
Κανονισμού
(ΕΕ)
2016/679
του 8. σύμβαση παροχής υπηρεσιών: κάθε
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του σύμβαση, εκτός από τη σύμβαση πώλησης,
Συμβουλίου (L 119),
δυνάμει της οποίας ο προμηθευτής παρέχει ή
7. σύμβαση πώλησης, κάθε σύμβαση βάσει αναλαμβάνει να παράσχει υπηρεσία στον
της οποίας ο προμηθευτής αναλαμβάνει να καταναλωτή, ο δε καταναλωτής καταβάλλει ή
μεταβιβάσει την κυριότητα αγαθών στον αναλαμβάνει να καταβάλει το τίμημα,
καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένης κάθε
σύμβασης που έχει ως αντικείμενο 9. χρηματοοικονομική υπηρεσία: κάθε
ταυτόχρονα την παροχή αγαθών και υπηρεσία
τραπεζικής,
πιστωτικής,
υπηρεσιών,
ασφαλιστικής ή επενδυτικής φύσης ή σχετική
8. σύμβαση παροχής υπηρεσιών, κάθε με ατομικές συντάξεις, επενδύσεις ή
σύμβαση, πλην σύμβασης πώλησης, βάσει πληρωμές,
της οποίας ο προμηθευτής παρέχει ή
αναλαμβάνει να παράσχει υπηρεσία, 10. σύμβαση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
συμπεριλαμβανομένης
ψηφιακής από απόσταση: κάθε σύμβαση που αφορά
υπηρεσίας, στον καταναλωτή,
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η οποία
9. χρηματοοικονομική υπηρεσία, κάθε συνάπτεται μεταξύ ενός προμηθευτή και ενός
υπηρεσία
τραπεζικής,
πιστωτικής, καταναλωτή χωρίς την ταυτόχρονη φυσική
ασφαλιστικής ή επενδυτικής φύσης ή τους παρουσία, στο πλαίσιο συστήματος από
σχετική με ατομικές συντάξεις, επενδύσεις απόσταση πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που
ή πληρωμές,
οργανώνεται από τον προμηθευτή, ο οποίος
10.
σύμβαση
χρηματοοικονομικών χρησιμοποιεί αποκλειστικά για τη σύμβαση
υπηρεσιών από απόσταση, κάθε σύμβαση αυτή ένα ή περισσότερα μέσα επικοινωνίας
που
αφορά
χρηματοοικονομικές από απόσταση, μέχρι και τη στιγμή σύναψης
υπηρεσίες, η οποία συνάπτεται μεταξύ της σύμβασης,
ενός προμηθευτή και ενός καταναλωτή
χωρίς την ταυτόχρονη φυσική τους 11. σταθερό μέσο: κάθε μέσο που επιτρέπει
παρουσία, στο πλαίσιο συστήματος από στον καταναλωτή ή στον προμηθευτή να
απόσταση πώλησης ή παροχής υπηρεσιών αποθηκεύει πληροφορίες που απευθύνονται
που οργανώνεται από τον προμηθευτή, ο προσωπικά
σε
αυτόν
κατά
τρόπο
οποίος χρησιμοποιεί αποκλειστικά για τη προσπελάσιμο για μελλοντική πρόσβαση για
σύμβαση αυτή ένα ή περισσότερα μέσα επαρκές χρονικό διάστημα σε σχέση με τους
επικοινωνίας από απόσταση, μέχρι και τη σκοπούς που εξυπηρετούν οι πληροφορίες και
στιγμή σύναψης της σύμβασης,
το οποίο επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή
11. σταθερό μέσο, κάθε μέσο που των αποθηκευμένων πληροφοριών, όπως το
επιτρέπει στον καταναλωτή ή στον χαρτί, τα κλειδιά USB, τα CD-ROM, τα DVD, οι
προμηθευτή να αποθηκεύει πληροφορίες κάρτες μνήμης ή οι σκληροί δίσκοι
που απευθύνονται προσωπικά σε αυτόν υπολογιστών, και τα μηνύματα ηλεκτρονικού
κατά τρόπο προσπελάσιμο για μελλοντική ταχυδρομείου,
πρόσβαση για επαρκές χρονικό διάστημα
σε σχέση με τους σκοπούς που 12. μέσο επικοινωνίας από απόσταση : κάθε
εξυπηρετούν οι πληροφορίες και το οποίο μέσο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί,
επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή των χωρίς την αυτοπρόσωπη και ταυτόχρονη
αποθηκευμένων πληροφοριών, όπως το παρουσία του προμηθευτή και του
χαρτί, τα κλειδιά USB, τα CD-ROM, τα DVD, καταναλωτή, για την από απόσταση εμπορία
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οι κάρτες μνήμης ή οι σκληροί δίσκοι υπηρεσίας μεταξύ των μερών αυτών, όπως
υπολογιστών,
και
τα
μηνύματα αναφέρεται στο Μέρος Τρίτο,
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
12. μέσο επικοινωνίας από απόσταση, 13. φορέας ή προμηθευτής μέσου
κάθε μέσο το οποίο μπορεί να επικοινωνίας από απόσταση: κάθε φυσικό ή
χρησιμοποιηθεί, χωρίς την αυτοπρόσωπη νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημόσιου
και ταυτόχρονη παρουσία του προμηθευτή δικαίου, του οποίου η εμπορική ή η
και του καταναλωτή, για την από απόσταση επαγγελματική δραστηριότητα συνίσταται στη
εμπορία υπηρεσίας μεταξύ των μερών διάθεση ενός ή περισσότερων μέσων
αυτών, όπως αναφέρεται στο Μέρος Τρίτο, επικοινωνίας
από
απόσταση
στους
13. φορέας ή προμηθευτής μέσου προμηθευτές,
επικοινωνίας από απόσταση, κάθε φυσικό
ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημόσιου 14. ψηφιακό περιεχόμενο: δεδομένα που
δικαίου, του οποίου η εμπορική ή η παράγονται και παρέχονται σε ψηφιακή
επαγγελματική δραστηριότητα συνίσταται μορφή,
στη διάθεση ενός ή περισσότερων μέσων
επικοινωνίας από απόσταση στους 15. νόμιμη εγγύηση: η ευθύνη του πωλητή για
προμηθευτές,
πραγματικά
ελαττώματα
και
έλλειψη
14. ψηφιακό περιεχόμενο, δεδομένα που συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με το
παράγονται και παρέχονται σε ψηφιακή άρθρο 5 του παρόντος και τα άρθρα 534 επ.
μορφή,
του Αστικού Κώδικα,
15. νόμιμη εγγύηση, η ευθύνη του πωλητή
για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη 16. εμπορική εγγύηση: κάθε ανάληψη
συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με υποχρέωσης από τον πωλητή ή τον παραγωγό
το άρθρο 5 του παρόντος και τα άρθρα 534 (εγγυητή) προς τον καταναλωτή πλέον της
επ. του Αστικού Κώδικα,
νόμιμης εγγύησης, για επιστροφή του
16. εμπορική εγγύηση, κάθε ανάληψη καταβληθέντος
τιμήματος
ή
για
υποχρέωσης από τον πωλητή ή τον αντικατάσταση, επισκευή ή συντήρηση με
παραγωγό (εγγυητή) προς τον καταναλωτή οποιοδήποτε τρόπο των αγαθών αν αυτά δεν
πλέον της νόμιμης εγγύησης, για ικανοποιούν τις προδιαγραφές ή οποιαδήποτε
επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος ή άλλη απαίτηση, οι οποίες αναφέρονται στη
για αντικατάσταση, επισκευή ή συντήρηση δήλωση της εγγύησης ή στη σχετική διαφήμιση
με οποιοδήποτε τρόπο των αγαθών αν και είναι διαθέσιμες κατά τη στιγμή ή πριν από
αυτά δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές ή τη σύναψη της σύμβασης.».
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση, οι οποίες
αναφέρονται στη δήλωση της εγγύησης ή
στη σχετική διαφήμιση και είναι
διαθέσιμες κατά τη στιγμή ή πριν από τη
σύναψη της σύμβασης.».
Άρθρο 11
Το άρθρο 3 του ν. 2251/1994 έχει ως εξής:
Ορισμοί - Τροποποίηση άρθρου 3 του ν.
2251/1994
Άρθρο 3
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ – περ.
ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας Ορισμοί
2019/2161/ΕΕ)
Στο άρθρο 3 του ν. 2251/1994 (Α΄191), α) Για τους σκοπούς των διατάξεων των άρθρων
τροποποιείται ο τίτλος, προκειμένου να 3 έως 4, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
συμπληρωθεί η αντίστοιχη διάταξη της
Οδηγίας, β) τροποποιούνται οι περ. β’ και 1. σύμβαση από απόσταση: κάθε σύμβαση η
δ’ της παρ. 2, με προσθήκη επεξηγήσεων οποία συνάπτεται μεταξύ του προμηθευτή και
προκειμένου να βελτιωθούν νομοτεχνικά, του
καταναλωτή
στο
πλαίσιο
ενός
γ) μετά την περ. 5 προστίθενται περ. 6 έως οργανωμένου συστήματος πωλήσεων από
11 και το άρθρο 3 διαμορφώνεται ως εξής: απόσταση ή παροχής υπηρεσιών χωρίς την
«Άρθρο 3
ταυτόχρονη
φυσική
παρουσία
του
προμηθευτή και του καταναλωτή, με
Ορισμοί
αποκλειστική χρήση ενός ή περισσότερων
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ)
μέσων επικοινωνίας από απόσταση, όπως το
Για τους σκοπούς των διατάξεων των
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το τηλέφωνο, η
άρθρων 3 έως 4, ισχύουν οι ακόλουθοι
τηλεομοιοτυπία ή το διαδίκτυο, μέχρι και τη
ορισμοί:
στιγμή σύναψης της σύμβασης,
1. σύμβαση από απόσταση, κάθε σύμβαση
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η οποία συνάπτεται μεταξύ του
προμηθευτή και του καταναλωτή στο 2. σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος:
πλαίσιο ενός οργανωμένου συστήματος κάθε σύμβαση μεταξύ του προμηθευτή και του
πωλήσεων από απόσταση ή παροχής καταναλωτή η οποία πληροί διαζευκτικά τις
υπηρεσιών χωρίς την ταυτόχρονη φυσική εξής προϋποθέσεις:
παρουσία του προμηθευτή και του
καταναλωτή, με αποκλειστική χρήση ενός ή α) συνάπτεται με ταυτόχρονη φυσική
περισσότερων μέσων επικοινωνίας από παρουσία του προμηθευτή και του
απόσταση,
όπως
το
ηλεκτρονικό καταναλωτή σε χώρο που δεν είναι το
ταχυδρομείο,
το
τηλέφωνο,
η εμπορικό κατάστημα του προμηθευτή,
τηλεομοιοτυπία ή το διαδίκτυο, μέχρι και
τη στιγμή σύναψης της σύμβασης,
β) συνάπτεται κατόπιν προσφοράς από τον
2.
σύμβαση
εκτός
εμπορικού καταναλωτή α`,
καταστήματος, κάθε σύμβαση μεταξύ του
προμηθευτή και του καταναλωτή η οποία γ) συνάπτεται στο εμπορικό κατάστημα του
πληροί διαζευκτικά τις εξής προϋποθέσεις: προμηθευτή ή με χρήση οποιουδήποτε μέσου
α) συνάπτεται με ταυτόχρονη φυσική επικοινωνίας από απόσταση αμέσως μετά από
παρουσία του προμηθευτή και του προσωπική και ατομική επαφή με τον
καταναλωτή σε χώρο που δεν είναι το καταναλωτή σε χώρο που δεν είναι το
εμπορικό κατάστημα του προμηθευτή,
εμπορικό κατάστημα του προμηθευτή, με την
β) συνάπτεται κατόπιν προσφοράς από τον ταυτόχρονη
φυσική
παρουσία
του
καταναλωτή, υπό τις ίδιες συνθήκες που προμηθευτή και του καταναλωτή,
περιγράφονται στην περ. α’,
γ) συνάπτεται στο εμπορικό κατάστημα του δ) συνάπτεται στη διάρκεια εκδρομής που έχει
προμηθευτή ή με χρήση οποιουδήποτε οργανωθεί από τον προμηθευτή με σκοπό ή
μέσου επικοινωνίας από απόσταση αποτέλεσμα τη διαφήμιση και πώληση
αμέσως μετά από προσωπική και ατομική αγαθών ή υπηρεσιών στον καταναλωτή,
επαφή με τον καταναλωτή σε χώρο που δεν
είναι το εμπορικό κατάστημα του 3. εμπορικό κατάστημα:
προμηθευτή, με την ταυτόχρονη φυσική
παρουσία του προμηθευτή και του α) κάθε ακίνητος χώρος λιανικής πώλησης
καταναλωτή,
όπου ο προμηθευτής πραγματοποιεί τη
δ) συνάπτεται στη διάρκεια εκδρομής που δραστηριότητά του σε μόνιμη βάση,
έχει οργανωθεί από τον προμηθευτή με
σκοπό ή αποτέλεσμα τη διαφήμιση και β) κάθε κινητός χώρος λιανικής πώλησης όπου
πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών στον ο
προμηθευτής
πραγματοποιεί
τη
καταναλωτή,
δραστηριότητά του σε συνήθη βάση,
3. εμπορικό κατάστημα:
α) κάθε ακίνητος χώρος λιανικής πώλησης 4. δευτερεύουσα σύμβαση: μια σύμβαση με
όπου ο προμηθευτής πραγματοποιεί τη την οποία ο καταναλωτής αποκτά αγαθά ή
δραστηριότητά του σε μόνιμη βάση,
υπηρεσίες που συνδέονται με σύμβαση από
β) κάθε κινητός χώρος λιανικής πώλησης απόσταση ή με σύμβαση εκτός εμπορικού
όπου ο προμηθευτής πραγματοποιεί τη καταστήματος και κατά την οποία τα εν λόγω
δραστηριότητά του σε συνήθη βάση,
αγαθά ή οι υπηρεσίες παρέχονται από τον
4. δευτερεύουσα σύμβαση, μια σύμβαση προμηθευτή ή από ένα τρίτο μέρος με βάση
με την οποία ο καταναλωτής αποκτά αγαθά μια ρύθμιση μεταξύ του εν λόγω τρίτου μέρους
ή υπηρεσίες που συνδέονται με σύμβαση και του προμηθευτή,
από απόσταση ή με σύμβαση εκτός
εμπορικού καταστήματος και κατά την 5. δημόσιος πλειστηριασμός: μέθοδος
οποία τα εν λόγω αγαθά ή οι υπηρεσίες πώλησης κατά την οποία τα αγαθά ή οι
παρέχονται από τον προμηθευτή ή από ένα υπηρεσίες προσφέρονται από τον προμηθευτή
τρίτο μέρος με βάση μια ρύθμιση μεταξύ σε καταναλωτές, οι οποίοι συμμετέχουν ή
του εν λόγω τρίτου μέρους και του έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στον
προμηθευτή,
πλειστηριασμό οι ίδιοι, μέσω διαφανούς
5. δημόσιος πλειστηριασμός, μέθοδος ανταγωνιστικής διαδικασίας προσφορών που
πώλησης κατά την οποία τα αγαθά ή οι διεξάγεται από έναν εκπλειστηριαστή και ο
υπηρεσίες προσφέρονται από τον πλειοδότης δεσμεύεται να αγοράσει τα αγαθά
προμηθευτή σε καταναλωτές, οι οποίοι ή τις υπηρεσίες.»
συμμετέχουν ή έχουν τη δυνατότητα να
συμμετέχουν στον πλειστηριασμό οι ίδιοι,
μέσω
διαφανούς
ανταγωνιστικής
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διαδικασίας προσφορών που διεξάγεται
από έναν εκπλειστηριαστή και ο
πλειοδότης δεσμεύεται να αγοράσει τα
αγαθά ή τις υπηρεσίες,
6. ψηφιακή υπηρεσία:
α) υπηρεσία που επιτρέπει στον
καταναλωτή
να
δημιουργεί,
να
επεξεργάζεται, να αποθηκεύει δεδομένα
σε ψηφιακή μορφή ή να έχει πρόσβαση σε
αυτά ή
β) υπηρεσία που επιτρέπει την ανταλλαγή
δεδομένων σε ψηφιακή μορφή ή κάθε
άλλη αλληλεπίδραση με τα δεδομένα αυτά,
τα
οποία
αναφορτώνονται
ή
δημιουργούνται από τον καταναλωτή ή
άλλους χρήστες της εν λόγω υπηρεσίας,
7. επιγραμμική αγορά, υπηρεσία η οποία
χρησιμοποιεί
λογισμικό,
συμπεριλαμβανομένου ιστοτόπου, μέρους
ιστοτόπου ή εφαρμογής, το οποίο
διαχειρίζεται προμηθευτής ή άλλος εξ
ονόματος του προμηθευτή και η οποία
επιτρέπει
στους
καταναλωτές
να
συνάπτουν εξ αποστάσεως συμβάσεις με
άλλους προμηθευτές ή καταναλωτές,
8. πάροχος επιγραμμικής αγοράς, κάθε
προμηθευτής
ο
οποίος
παρέχει
επιγραμμική αγορά στους καταναλωτές,
9. συμβατότητα, η ικανότητα του
ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής
υπηρεσίας να λειτουργήσει με υλικό ή
λογισμικό με το οποίο χρησιμοποιούνται
συνήθως
ψηφιακό
περιεχόμενο
ή
ψηφιακές υπηρεσίες ιδίου τύπου, χωρίς
την ανάγκη μετατροπής του ψηφιακού
περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας,
10.
δυνατότητες
λειτουργίας
(λειτουργικότητα), η ικανότητα του
ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής
υπηρεσίας να εκτελεί τις λειτουργίες τους,
έχοντας υπόψη τον σκοπό τους,
11. διαλειτουργικότητα, η ικανότητα του
ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής
υπηρεσίας να λειτουργεί με υλικό ή
λογισμικό διαφορετικό από εκείνα με τα
οποία
χρησιμοποιούνται
συνήθως
ψηφιακό περιεχόμενο ή ψηφιακές
υπηρεσίες ιδίου τύπου.».
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Άρθρο 12
Το άρθρο 3α του ν. 2251/1994 έχει ως εξής:
Πεδίο εφαρμογής - Τροποποίηση άρθρου
3α του ν. 2251/1994
Αρθρο 3α
(άρθρο 3 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ – παρ. Πεδίο εφαρμογής
2 του άρθρου 4 της Οδηγίας
2019/2161/ΕΕ)
1. Τα άρθρα 3 έως 4η εφαρμόζονται, βάσει
Στο άρθρο 3α του ν. 2251/1994 (Α΄191) των όρων και στον βαθμό που ορίζεται στις
επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) διατάξεις τους, σε οποιαδήποτε σύμβαση
τροποποιείται ο τίτλος, προκειμένου να συνάπτεται μεταξύ ενός προμηθευτή και ενός
συμπληρωθεί η αντίστοιχη διάταξη της καταναλωτή. Εφαρμόζονται επίσης σε
Οδηγίας, β) το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 συμβάσεις προμήθειας νερού, φυσικού
τροποποιείται ως προς τις περιπτώσεις των αερίου,
ηλεκτρικής
ενέργειας
ή
συμβάσεων στις οποίες εφαρμόζονται τα τηλεθέρμανσης, μεταξύ άλλων και από
άρθρα 3 έως και 4η, γ) μετά την παρ. 1 δημόσιους παρόχους, στον βαθμό που τα
προστίθεται παρ. 1α, δ) στην παρ. 3 προϊόντα αυτά παρέχονται σε συμβατική
τροποποιείται η περ. ζ΄ ως προς τις βάση.
παραπεμπόμενες διατάξεις, η περ. ια΄
τροποποιείται ως προς την προσθήκη της 2. Οι διατάξεις των άρθρων 3 έως 4η ισχύουν
περ. 4ε, μετά την περ. ιγ΄ προστίθεται περ. με την επιφύλαξη ειδικότερων ενωσιακών
ιδ΄ και το άρθρο 3α διαμορφώνεται ως πράξεων ή εναρμονισμένων προς αυτές
εξής:
εθνικών διατάξεων που ρυθμίζουν ειδικούς
«Άρθρο 3α
τομείς.
Πεδίο εφαρμογής
3. Τα άρθρα 3 έως 4η δεν εφαρμόζονται στις
(άρθρο 3 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ)
συμβάσεις:
1. Τα άρθρα 3 έως 4η εφαρμόζονται, βάσει
των όρων και στον βαθμό που ορίζεται στις
α) για κοινωνικές υπηρεσίες που σχετίζονται
διατάξεις τους, σε οποιαδήποτε σύμβαση
με την κοινωνική στέγαση, την παιδική
συνάπτεται μεταξύ ενός προμηθευτή και
μέριμνα και τη στήριξη των οικογενειών και
ενός καταναλωτή όπου ο καταναλωτής
των ατόμων που έχουν μονίμως ή προσωρινώς
καταβάλλει ή αναλαμβάνει να καταβάλει
ανάγκη,
περιλαμβανομένης
της
το τίμημα. Εφαρμόζονται επίσης σε
μακροπρόθεσμης μέριμνας
συμβάσεις προμήθειας νερού, φυσικού
αερίου,
ηλεκτρικής
ενέργειας
ή
«β) για υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης
τηλεθέρμανσης, μεταξύ άλλων και από
όπως ορίζεται στο άρθρο 3 (α) του ν.
δημόσιους παρόχους, στον βαθμό που τα
4213/2013 (ΦΕΚ Α 261) «Προσαρμογή της
προϊόντα αυτά παρέχονται σε συμβατική
εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
βάση.
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
1α. Τα άρθρα 3 έως 4η εφαρμόζονται,
του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί
επίσης, όταν ο προμηθευτής προμηθεύει ή
εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών
αναλαμβάνει να προμηθεύσει ψηφιακό
στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής
περιεχόμενο που δεν παρέχεται σε υλικό
περίθαλψης (L 88/45/4.4.2011) και άλλες
μέσο ή ψηφιακή υπηρεσία προς τον
διατάξεις»,
είτε
παρέχονται
μέσω
καταναλωτή και ο καταναλωτής παρέχει ή
υγειονομικών εγκαταστάσεων είτε όχι»
αναλαμβάνει να παράσχει δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα στον προμηθευτή,
εξαιρουμένης της περίπτωσης κατά την
γ) για δραστηριότητες τζόγου, που
οποία
τα
δεδομένα
προσωπικού
περιλαμβάνουν τυχερά παιχνίδια στα οποία ο
χαρακτήρα που παρέχει ο καταναλωτής
παίκτης
ποντάρει
χρηματικά,
υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον
περιλαμβανομένων των λαχειοφόρων αγορών,
προμηθευτή με αποκλειστικό σκοπό την
τα παιχνίδια σε καζίνα και τις συναλλαγές που
παροχή ψηφιακού περιεχομένου που δεν
αφορούν στοιχήματα
παρέχεται σε υλικό μέσο ή ψηφιακής
υπηρεσίας ή προκειμένου ο προμηθευτής
δ) για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
να συμμορφωθεί με τις νομικές απαιτήσεις
στις οποίες υπόκειται και ο προμηθευτής
ε) για τη δημιουργία, απόκτηση ή μεταβίβαση
δεν επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα για
δικαιωμάτων επί ακινήτων ή δικαιωμάτων
κανέναν άλλο σκοπό.
εντός ακίνητης περιουσίας
2. Οι διατάξεις των άρθρων 3 έως 4η
ισχύουν με την επιφύλαξη ειδικότερων
ενωσιακών πράξεων ή εναρμονισμένων
προς αυτές εθνικών διατάξεων που
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ρυθμίζουν ειδικούς τομείς.
στ) για την κατασκευή νέων κτηρίων, τη ριζική
3. Τα άρθρα 3 έως 4η δεν εφαρμόζονται μετατροπή υφιστάμενων κτηρίων και τη
στις συμβάσεις:
μίσθωση στέγης ως κατοικίας
α) για κοινωνικές υπηρεσίες που
σχετίζονται με την κοινωνική στέγαση, την ζ) οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
παιδική μέριμνα και τη στήριξη των του Προεδρικού Διατάγματος 339/96 (Α 225)
οικογενειών και των ατόμων που έχουν «Περί
οργανωμένων
ταξιδιών,
σε
μονίμως
ή
προσωρινώς
ανάγκη, συμμόρφωση προς την Οδηγία 90/314/ΕΟΚ
περιλαμβανομένης της μακροπρόθεσμης (EEL 158/59) για τα οργανωμένα ταξίδια και τις
μέριμνας,
οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις»
β) για υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης
όπως ορίζεται στο άρθρο 3 (α) του ν. η) οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
4213/2013 (ΦΕΚ Α 261) «Προσαρμογή της της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Ζ1-130/11
εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της (Β` 295) «Προσαρμογή της Ελληνικής
Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2088/122/ΕΚ του
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
και
του
Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των Συμβουλίου της 14ης Ιανουαρίου 2009, για την
δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της προστασία των καταναλωτών ως προς
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης ορισμένες
πτυχές
των
συμβάσεων
(L 88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις», χρονομεριστικής μίσθωσης, μακροπρόθεσμων
είτε παρέχονται μέσω υγειονομικών προϊόντων διακοπών, μεταπώλησης και
εγκαταστάσεων είτε όχι,
ανταλλαγής, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη
γ) για δραστηριότητες τζόγου, που Εφημερίδα της Ε.Ε. αριθμ. L33 της 3.2.2009»
περιλαμβάνουν τυχερά παιχνίδια στα
οποία ο παίκτης ποντάρει χρηματικά, «θ)
οι
οποίες
καταρτίζονται
με
περιλαμβανομένων των λαχειοφόρων συμβολαιογραφικό έγγραφο, σύμφωνα με τα
αγορών, τα παιχνίδια σε καζίνα και τις άρθρα 1 και 5 του Κώδικα Συμβολαιογράφων
συναλλαγές που αφορούν στοιχήματα,
ν. 2830/2000 (Α`96)».
δ) για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες,
ε) για τη δημιουργία, απόκτηση ή
μεταβίβαση δικαιωμάτων επί ακινήτων ή ι) για την προμήθεια τροφίμων, ποτών ή άλλων
δικαιωμάτων εντός ακίνητης περιουσίας, αγαθών που προορίζονται για τρέχουσα
στ) για την κατασκευή νέων κτηρίων, τη κατανάλωση στο πλαίσιο του νοικοκυριού και
ριζική μετατροπή υφιστάμενων κτηρίων τα οποία παραδίδονται από τον προμηθευτή
και τη μίσθωση στέγης ως κατοικίας,
σε συχνή και τακτική βάση στο σπίτι, την
ζ) οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο κατοικία ή τον χώρο εργασίας του καταναλωτή
εφαρμογής του π.δ. 7/2018 (Α’ 12)
«Εναρμόνιση νομοθεσίας με οδηγία (ΕΕ)
2015/2302 σχετικά με τα οργανωμένα ια) για υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών, με
ταξίδια
και
τους
συνδεδεμένους την εξαίρεση του άρθρου 3δ παράγραφος 2 και
ταξιδιωτικούς διακανονισμούς (L 326)», των άρθρων 4γ και 4στ
η) οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής της Κοινής Υπουργικής ιβ) οι οποίες συνάπτονται μέσω αυτόματων
Απόφασης
Ζ1-130/11
(Β`
295) μηχανών
πώλησης
ή
εμπορικών
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας καταστημάτων αυτόματης πώλησης
προς την Οδηγία 2088/122/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ιγ)
οι
οποίες
συνάπτονται
με
Συμβουλίου της 14ης Ιανουαρίου 2009, για τηλεπικοινωνιακούς φορείς μέσω δημόσιων
την προστασία των καταναλωτών ως προς τηλεφωνικών θαλάμων για τη χρήση αυτών ή
ορισμένες πτυχές των συμβάσεων οι οποίες συνάπτονται για τη χρήση μιας
χρονομεριστικής
μίσθωσης, μοναδικής κλήσης που πραγματοποιεί ο
μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών, καταναλωτής μέσω τηλεφώνου, διαδικτύου ή
μεταπώλησης και ανταλλαγής, που τηλεομοιοτυπίας.
δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ε.Ε. αριθμ. L33 της 3.2.2009»
4. Οι διατάξεις των άρθρων 3 έως 4η δεν
θ)
οι
οποίες
καταρτίζονται
με εφαρμόζονται
σε
εκτός
εμπορικού
συμβολαιογραφικό έγγραφο, σύμφωνα με καταστήματος συναπτόμενες συμβάσεις για
τα άρθρα 1 και 5 του Κώδικα τις οποίες ο καταναλωτής καταβάλλει ποσό
Συμβολαιογράφων ν. 2830/2000 (Α΄96), που δεν υπερβαίνει τα 30 ευρώ.
ια) για υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών, με
την εξαίρεση του άρθρου 3δ παράγραφος 2
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και των άρθρων 4γ, 4ε και 4στ,
5. Οι διατάξεις των άρθρων 3 έως 4η δεν
ιβ) οι οποίες συνάπτονται μέσω αυτόματων θίγουν το εθνικό δίκαιο περί συμβάσεων,
μηχανών
πώλησης
ή
εμπορικών όπως τις διατάξεις σχετικά με το κύρος, την
καταστημάτων αυτόματης πώλησης,
κατάρτιση ή τα έννομα αποτελέσματα μιας
ιγ)
οι
οποίες
συνάπτονται
με σύμβασης, στον βαθμό που στις διατάξεις τους
τηλεπικοινωνιακούς
φορείς
μέσω δεν ρυθμίζονται γενικές έννοιες του δικαίου
δημόσιων τηλεφωνικών θαλάμων για τη των συμβάσεων.
χρήση αυτών ή οι οποίες συνάπτονται για
τη χρήση μιας μοναδικής κλήσης που 6. Τα άρθρα 3 έως 4η δεν εμποδίζουν τους
πραγματοποιεί ο καταναλωτής μέσω προμηθευτές
να
προσφέρουν
στους
τηλεφώνου,
διαδικτύου
ή καταναλωτές συμβατικές διευθετήσεις που
τηλεομοιοτυπίας,
προχωρούν πέρα από την προστασία που τα
ιδ) για οποιαδήποτε αγαθά που πωλούνται άρθρα αυτά παρέχουν.
στο πλαίσιο αναγκαστικής εκτέλεσης ή με
άλλο τρόπο από δικαστική αρχή.
4. Οι διατάξεις των άρθρων 3 έως 4η δεν
εφαρμόζονται σε εκτός εμπορικού
καταστήματος συναπτόμενες συμβάσεις
για τις οποίες ο καταναλωτής καταβάλλει
ποσό που δεν υπερβαίνει τα 30 ευρώ.
5. Οι διατάξεις των άρθρων 3 έως 4η δεν
θίγουν το εθνικό δίκαιο περί συμβάσεων,
όπως τις διατάξεις σχετικά με το κύρος, την
κατάρτιση ή τα έννομα αποτελέσματα μιας
σύμβασης, στον βαθμό που στις διατάξεις
τους δεν ρυθμίζονται γενικές έννοιες του
δικαίου των συμβάσεων.
6. Τα άρθρα 3 έως 4η δεν εμποδίζουν τους
προμηθευτές να προσφέρουν στους
καταναλωτές συμβατικές διευθετήσεις που
προχωρούν πέρα από την προστασία που
τα άρθρα αυτά παρέχουν.».
Άρθρο 13
Το άρθρο 3β του ν. 2251/1994 έχει ως εξής:
Απαιτήσεις ενημέρωσης για συμβάσεις εξ
αποστάσεως και συμβάσεις εκτός
Αρθρο 3β
εμπορικού καταστήματος - Τροποποίηση Απαιτήσεις ενημέρωσης για συμβάσεις εξ
άρθρου 3β του ν. 2251/1994
αποστάσεως
(άρθρο 6 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ – παρ. και συμβάσει εκτός εμπορικού καταστήματος
4 του άρθρου 4 της Οδηγίας
2019/2161/ΕΕ)
1. Πριν δεσμευθεί ο καταναλωτής με σύμβαση
συναπτόμενη εξ αποστάσεως ή εκτός
Στο άρθρο 3β του ν. 2251/1994 (Α΄191) εμπορικού καταστήματος ή με οποιαδήποτε
επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) αντίστοιχη προσφορά, ο προμηθευτής παρέχει
τροποποιείται ο τίτλος, προκειμένου να στον καταναλωτή τις ακόλουθες πληροφορίες
συμπληρωθεί η αντίστοιχη διάταξη της με ευκρινή και κατανοητό τρόπο:
Οδηγίας, β) στην παρ. 1 αντικαθίστανται οι
περ. γ΄, ιβ΄, ιη΄ και ιθ΄, τροποποιείται η περ. α) τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών ή των
ιδ΄ με την απαλοιφή της αναφοράς στον υπηρεσιών, στον βαθμό που ενδείκνυται σε
τρόπο απόκτησης αντιγράφων, και μετά σχέση με το μέσο και τα αγαθά ή τις υπηρεσίες
την περ. ε΄ προστίθεται περ. εα΄, και το
άρθρο 3β διαμορφώνεται ως εξής:
β) την ταυτότητα του προμηθευτή, λόγου
«Άρθρο 3β
χάρη την εμπορική επωνυμία του
Απαιτήσεις ενημέρωσης για συμβάσεις εξ
αποστάσεως και συμβάσεις εκτός
γ) τη γεωγραφική διεύθυνση όπου ο
εμπορικού καταστήματος
προμηθευτής είναι εγκατεστημένος και τον
(άρθρο 6 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ)
αριθμό τηλεφώνου του προμηθευτή, τον
1. Πριν δεσμευθεί ο καταναλωτής με αριθμό τηλεομοιοτυπίας και τη διεύθυνση
σύμβαση συναπτόμενη εξ αποστάσεως ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, εάν υπάρχει,
εκτός εμπορικού καταστήματος ή με ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να
οποιαδήποτε αντίστοιχη προσφορά, ο επικοινωνήσει με τον προμηθευτή γρήγορα
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προμηθευτής παρέχει στον καταναλωτή τις και αποτελεσματικά και, κατά περίπτωση, τη
ακόλουθες πληροφορίες με ευκρινή και γεωγραφική διεύθυνση και την ταυτότητα του
κατανοητό τρόπο:
προμηθευτή για λογαριασμό του οποίου
α) τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών ή ενεργεί
των υπηρεσιών, στον βαθμό που
ενδείκνυται σε σχέση με το μέσο και τα δ) εάν διαφέρει από τη διεύθυνση που
αγαθά ή τις υπηρεσίες,
παρέχεται βάσει της περίπτωσης γ), τη
β) την ταυτότητα του προμηθευτή, λόγου γεωγραφική διεύθυνση της εμπορικής έδρας
χάρη την εμπορική επωνυμία του,
του προμηθευτή και, όπου ενδείκνυται, τη
γ) τη γεωγραφική διεύθυνση όπου ο διεύθυνση του προμηθευτή για λογαριασμό
προμηθευτής είναι εγκατεστημένος, καθώς του οποίου ενεργεί, όπου ο καταναλωτής
και τον αριθμό τηλεφώνου και τη μπορεί να απευθύνει τυχόν παράπονα του
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
του. Επιπλέον, όταν ο προμηθευτής ε) τη συνολική τιμή των αγαθών ή υπηρεσιών,
παρέχει
άλλα
μέσα
επιγραμμικής συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. και κάθε
επικοινωνίας, που διασφαλίζουν ότι ο άλλου τέλους, ή αν, λόγω της φύσεως των
καταναλωτής μπορεί να διατηρήσει αγαθών ή των υπηρεσιών, η τιμή δεν μπορεί
οποιαδήποτε γραπτή επικοινωνία με τον ευλόγως να καθοριστεί εκ των προτέρων, τον
προμηθευτή
σε
σταθερό
μέσο, τρόπο με τον οποίο πρόκειται να υπολογιστεί
συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας η τιμή, καθώς και, όπου τυγχάνει εφαρμογής,
και της ώρας της εν λόγω επικοινωνίας, η όλες τις πρόσθετες επιβαρύνσεις αποστολής,
ενημέρωση
περιλαμβάνει
επίσης παράδοσης ή ταχυδρομείου και κάθε άλλη
λεπτομέρειες σχετικά με τα εν λόγω άλλα δαπάνη ή, όταν αυτές οι επιβαρύνσεις δεν
μέσα. Τα εν λόγω μέσα επικοινωνίας που μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των
παρέχει ο προμηθευτής διασφαλίζουν ότι ο προτέρων, το γεγονός ότι μπορεί να
καταναλωτής μπορεί να έρθει σε επαφή με απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις.
τον προμηθευτή γρήγορα και να Σε περίπτωση σύμβασης αορίστου χρόνου ή
επικοινωνήσει με αυτόν αποτελεσματικά. σύμβασης που περιλαμβάνει συνδρομή, η
Ανάλογα με την περίπτωση, ο προμηθευτής συνολική τιμή περιλαμβάνει τη συνολική
παρέχει, επίσης, τη γεωγραφική διεύθυνση δαπάνη ανά περίοδο χρέωσης. Εάν οι
και τα στοιχεία ταυτότητας του συμβάσεις αυτές επιβαρύνονται με σταθερή
προμηθευτή για λογαριασμό του οποίου τιμή, η συνολική τιμή σημαίνει επίσης τη
ενεργεί,
συνολική μηνιαία δαπάνη. Εάν η συνολική
δ) εάν διαφέρει από τη διεύθυνση που δαπάνη δεν μπορεί ευλόγως να υπολογισθεί
παρέχεται βάσει της περίπτωσης γ), τη εκ των προτέρων, περιγράφεται ο τρόπος με
γεωγραφική διεύθυνση της εμπορικής τον οποίο η τιμή πρόκειται να υπολογιστεί
έδρας του προμηθευτή και, όπου
ενδείκνυται, τη διεύθυνση του προμηθευτή στ) το κόστος χρησιμοποιήσεως του μέσου
για λογαριασμό του οποίου ενεργεί, όπου επικοινωνίας εξ αποστάσεως για τη σύναψη
ο καταναλωτής μπορεί να απευθύνει τυχόν της σύμβασης, όταν αυτό υπολογίζεται με
παράπονά του,
βάση άλλη εκτός των βασικών τιμολογίων
ε) τη συνολική τιμή των αγαθών ή
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων του ζ) τις διευθετήσεις πληρωμής, παράδοσης,
Φ.Π.Α. και κάθε άλλου τέλους, ή αν, λόγω εκτέλεσης, της προθεσμίας εντός της οποίας ο
της φύσεως των αγαθών ή των υπηρεσιών, προμηθευτής αναλαμβάνει να παραδώσει τα
η τιμή δεν μπορεί ευλόγως να καθοριστεί αγαθά ή να παράσχει τις υπηρεσίες και, όπου
εκ των προτέρων, τον τρόπο με τον οποίο τυγχάνει εφαρμογής, της πολιτικής που
πρόκειται να υπολογιστεί η τιμή, καθώς εφαρμόζει
ο
προμηθευτής
για
την
και, όπου τυγχάνει εφαρμογής, όλες τις αντιμετώπιση των παραπόνων
πρόσθετες
επιβαρύνσεις
αποστολής,
παράδοσης ή ταχυδρομείου και κάθε άλλη η) όπου υπάρχει δικαίωμα υπαναχώρησης, τις
δαπάνη ή, όταν αυτές οι επιβαρύνσεις δεν προϋποθέσεις, την προθεσμία και τις
μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των διαδικασίες άσκησης του δικαιώματος
προτέρων, το γεγονός ότι μπορεί να σύμφωνα με το άρθρο 3ζ παράγραφος 1,
απαιτηθούν
τέτοιες
πρόσθετες καθώς και το υπόδειγμα του εντύπου
επιβαρύνσεις. Σε περίπτωση σύμβασης υπαναχώρησης που παρατίθεται στο τμήμα Β
αορίστου χρόνου ή σύμβασης που του Παραρτήματος το οποίο προσαρτάται και
περιλαμβάνει συνδρομή, η συνολική τιμή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του «του
περιλαμβάνει τη συνολική δαπάνη ανά παρόντος».
περίοδο χρέωσης. Εάν οι συμβάσεις αυτές
επιβαρύνονται με σταθερή τιμή, η
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συνολική τιμή σημαίνει επίσης τη συνολική θ) όπου τυγχάνει εφαρμογής, ότι ο
μηνιαία δαπάνη. Εάν η συνολική δαπάνη καταναλωτής θα επιβαρυνθεί με τη δαπάνη
δεν μπορεί ευλόγως να υπολογισθεί εκ των επιστροφής των αγαθών σε περίπτωση
προτέρων, περιγράφεται ο τρόπος με τον υπαναχώρησης και, για τις εξ αποστάσεως
οποίο η τιμή πρόκειται να υπολογιστεί,
συμβάσεις, εάν τα αγαθά από τη φύση τους
εα) όπου τυγχάνει εφαρμογής, ότι η τιμή δεν μπορούν υπό κανονικές συνθήκες να
εξατομικεύτηκε βάσει αυτοματοποιημένης επιστραφούν ταχυδρομικώς, τη δαπάνη
λήψης αποφάσεων,
επιστροφής τους
στ) το κόστος χρησιμοποιήσεως του μέσου
επικοινωνίας εξ αποστάσεως για τη ι) σε περίπτωση που ο καταναλωτής ασκήσει
σύναψη της σύμβασης, όταν αυτό το δικαίωμα υπαναχώρησης αφού έχει κάνει
υπολογίζεται με βάση άλλη εκτός των χρήση της δυνατότητας του άρθρου 3γ
βασικών τιμολογίων,
παράγραφος 3 ή του άρθρου 3δ παράγραφος
ζ) τις διευθετήσεις πληρωμής, παράδοσης, 8, ότι ο καταναλωτής δεσμεύεται να καταβάλει
εκτέλεσης, της προθεσμίας εντός της το εύλογο κόστος στον προμηθευτή σύμφωνα
οποίας ο προμηθευτής αναλαμβάνει να με το άρθρο 3ι παράγραφος 3
παραδώσει τα αγαθά ή να παράσχει τις
υπηρεσίες και, όπου τυγχάνει εφαρμογής, ια)
όταν
δεν
παρέχεται
δικαίωμα
της πολιτικής που εφαρμόζει ο υπαναχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 3ιβ, την
προμηθευτής για την αντιμετώπιση των πληροφορία ότι ο καταναλωτής δεν θα έχει
παραπόνων,
δικαίωμα υπαναχώρησης ή, κατά περίπτωση,
η) όπου υπάρχει δικαίωμα υπαναχώρησης, τις περιστάσεις υπό τις οποίες ο καταναλωτής
τις προϋποθέσεις, την προθεσμία και τις χάνει το δικαίωμα του υπαναχώρησης
διαδικασίες άσκησης του δικαιώματος
σύμφωνα με το άρθρο 3ζ παράγραφος 1,
καθώς και το υπόδειγμα του εντύπου «ιβ) υπενθύμιση της ύπαρξης της ευθύνης του
υπαναχώρησης που παρατίθεται στο πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και
τμήμα Β του Παραρτήματος το οποίο έλλειψη
συνομολογημένων
ιδιοτήτων
προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος και τα
μέρος του παρόντος,
άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα».
θ) όπου τυγχάνει εφαρμογής, ότι ο
καταναλωτής θα επιβαρυνθεί με τη
δαπάνη επιστροφής των αγαθών σε ιγ) όπου τυγχάνει εφαρμογής, την ύπαρξη και
περίπτωση υπαναχώρησης και, για τις εξ τους
όρους
εφαρμογής
υπηρεσιών
αποστάσεως συμβάσεις, εάν τα αγαθά από υποστήριξης του πελάτη μετά την πώληση,
τη φύση τους δεν μπορούν υπό κανονικές εξυπηρέτησης μετά την πώληση και
συνθήκες να επιστραφούν ταχυδρομικώς, εμπορικών εγγυήσεων
τη δαπάνη επιστροφής τους,
ι) σε περίπτωση που ο καταναλωτής ιδ)
την
ύπαρξη
σχετικών
κωδίκων
ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης αφού συμπεριφοράς, όπως ορίζονται στο άρθρο 9α
έχει κάνει χρήση της δυνατότητας του περίπτωση στ)
άρθρου 3γ παράγραφος 3 ή του άρθρου 3δ «του παρόντος»,και του τρόπου απόκτησης
παράγραφος 8, ότι ο καταναλωτής αντιγράφων τους, κατά περίπτωση
δεσμεύεται να καταβάλει το εύλογο κόστος
στον προμηθευτή σύμφωνα με το άρθρο 3ι
παράγραφος 3,
ιε) τη διάρκεια της σύμβασης, όπου τυγχάνει
ια) όταν δεν παρέχεται δικαίωμα εφαρμογής, ή, εάν η σύμβαση είναι αορίστου
υπαναχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 3ιβ, χρόνου ή αυτόματης παράτασης, τους όρους
την πληροφορία ότι ο καταναλωτής δεν θα για τη λήξη της σύμβασης
έχει δικαίωμα υπαναχώρησης ή, κατά
περίπτωση, τις περιστάσεις υπό τις οποίες ιστ) όπου τυγχάνει εφαρμογής, την ελάχιστη
ο καταναλωτής χάνει το δικαίωμα του διάρκεια των υποχρεώσεων του καταναλωτή
υπαναχώρησης,
βάσει της σύμβασης
ιβ) υπενθύμιση της ύπαρξης νόμιμης
εγγύησης για την ανταπόκριση των ιζ) όπου τυγχάνει εφαρμογής, την ύπαρξη και
αγαθών, του ψηφιακού περιεχομένου και τους όρους κατάθεσης χρημάτων ή άλλων
των ψηφιακών υπηρεσιών,
χρηματοοικονομικών εγγυήσεων που πρέπει
ιγ) όπου τυγχάνει εφαρμογής, την ύπαρξη να καταβληθούν ή να παρασχεθούν από τον
και τους όρους εφαρμογής υπηρεσιών καταναλωτή όποτε το ζητήσει ο προμηθευτής
υποστήριξης του πελάτη μετά την πώληση,
εξυπηρέτησης μετά την πώληση και
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εμπορικών εγγυήσεων,
ιη) όπου τυγχάνει εφαρμογής, τις δυνατότητες
ιδ) την ύπαρξη σχετικών κωδίκων λειτουργίας του ψηφιακού περιεχομένου, μαζί
συμπεριφοράς, όπως ορίζονται στο άρθρο με τα ισχύοντα τεχνικά μέτρα προστασίας
9α περίπτωση στ),
ιε) τη διάρκεια της σύμβασης, όπου ιθ) όπου τυγχάνει εφαρμογής, κάθε τυπική
τυγχάνει εφαρμογής, ή, εάν η σύμβαση διαλειτουργι-κότητα ψηφιακού περιεχομένου
είναι αορίστου χρόνου ή αυτόματης με υλισμικό και λογισμικό της οποίας ο
παράτασης, τους όρους για τη λήξη της προμηθευτής έχει γνώση ή ευλόγως
σύμβασης,
αναμένεται να έχει γνώση
ιστ) όπου τυγχάνει εφαρμογής, την
ελάχιστη διάρκεια των υποχρεώσεων του κ) όπου τυγχάνει εφαρμογής, τη δυνατότητα
καταναλωτή βάσει της σύμβασης,
προσφυγής σε εξωδικαστικό μηχανισμό
ιζ) όπου τυγχάνει εφαρμογής, την ύπαρξη παραπόνων και επανόρθωσης στον οποίο
και τους όρους κατάθεσης χρημάτων ή υπάγεται ο προμηθευτής, καθώς και τους
άλλων χρηματοοικονομικών εγγυήσεων τρόπους πρόσβασης σε αυτόν.
που πρέπει να καταβληθούν ή να
παρασχεθούν από τον καταναλωτή όποτε 2. Η παράγραφος 1 ισχύει επίσης για
το ζητήσει ο προμηθευτής,
συμβάσεις παροχής νερού, φυσικού αερίου ή
ιη) όπου τυγχάνει εφαρμογής, τις ηλεκτρικής ενέργειας, όταν δεν διατίθενται
δυνατότητες λειτουργίας, μαζί με τα προς πώληση σε περιορισμένο όγκο ή
ισχύοντα τεχνικά μέτρα προστασίας, των καθορισμένη
ποσότητα,
παροχής
αγαθών με ψηφιακά στοιχεία, του τηλεθέρμανσης ή παροχής ψηφιακού
ψηφιακού
περιεχομένου
και
των περιεχομένου που δεν παρέχεται πάνω σε
ψηφιακών υπηρεσιών,
υλικό μέσο.
ιθ) όπου τυγχάνει εφαρμογής, κάθε σχετική
συμβατότητα και διαλειτουργικότητα 3. Σε περίπτωση δημόσιου πλειστηριασμού, οι
αγαθών με ψηφιακά στοιχεία, ψηφιακού πληροφορίες
που
προβλέπονται
στις
περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών περιπτώσεις β), γ) και δ) της παραγράφου 1
των οποίων ο προμηθευτής έχει γνώση ή μπορούν να αντικαθίστανται από αντίστοιχα
ευλόγως αναμένεται να έχει γνώση,
στοιχεία του εκπλειστηριαστή.
κ) όπου τυγχάνει εφαρμογής, τη
δυνατότητα προσφυγής σε εξωδικαστικό 4. Οι πληροφορίες που προβλέπονται στην
μηχανισμό παραπόνων και επανόρθωσης παράγραφο 1 περιπτώσεις η), θ) και ι)
στον οποίο υπάγεται ο προμηθευτής, μπορούν να παρέχονται με το υπόδειγμα
καθώς και τους τρόπους πρόσβασης σε οδηγιών για την υπαναχώρηση που
αυτόν.
παρατίθεται στο τμήμα Α του Παραρτήματος
2. Η παράγραφος 1 ισχύει επίσης για του «του παρόντος». Ο προμηθευτής έχει
συμβάσεις παροχής νερού, φυσικού εκπληρώσει τις υποχρεώσεις παροχής
αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας, όταν δεν πληροφοριών που ορίζονται στην παράγραφο
διατίθενται προς πώληση σε περιορισμένο 1 περιπτώσεις η), θ) και ι), εφόσον έχει
όγκο ή καθορισμένη ποσότητα, παροχής παράσχει αυτές τις οδηγίες, σωστά
τηλεθέρμανσης ή παροχής ψηφιακού συμπληρωμένες, στον καταναλωτή.
περιεχομένου που δεν παρέχεται πάνω σε
υλικό μέσο.
3.
Σε
περίπτωση
δημόσιου 5. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην
πλειστηριασμού, οι πληροφορίες που παράγραφο 1 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα
προβλέπονται στις περιπτώσεις β), γ) και δ) της σύμβασης που συνάπτεται εξ αποστάσεως
της παραγράφου 1 μπορούν να ή εκτός του εμπορικού καταστήματος και δεν
αντικαθίστανται από αντίστοιχα στοιχεία μεταβάλλονται πλην ρητής συμφωνίας των
του εκπλειστηριαστή.
συμβαλλόμενων μερών.
4. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 περιπτώσεις η), θ) και ι) 6. Εάν ο προμηθευτής δεν έχει τηρήσει τις
μπορούν να παρέχονται με το υπόδειγμα υποχρεώσεις ενημέρωσης για τις πρόσθετες
οδηγιών για την υπαναχώρηση που επιβαρύνσεις ή άλλες δαπάνες κατά τα
παρατίθεται
στο
τμήμα
Α
του οριζόμενα στην παράγραφο 1 περίπτωση ε) ή
παραρτήματος
του
παρόντος.
Ο για τις δαπάνες επιστροφής των αγαθών κατά
προμηθευτής
έχει
εκπληρώσει
τις τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 περίπτωση θ),
υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών που ο καταναλωτής δεν πληρώνει τις εν λόγω
ορίζονται στην παράγραφο 1 περιπτώσεις επιβαρύνσεις ή δαπάνες.
η), θ) και ι), εφόσον έχει παράσχει αυτές τις
οδηγίες, σωστά συμπληρωμένες, στον
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καταναλωτή.
7. Οι οριζόμενες στα άρθρα 3 έως 4η
5. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην υποχρεώσεις
ενημέρωσης
σωρευτικά
παράγραφο 1 αποτελούν αναπόσπαστο προστίθενται στις απαιτήσεις πληροφόρησης
τμήμα της σύμβασης που συνάπτεται εξ που περιέχουν ο Ν. 3844/2010 (Α 63)
αποστάσεως ή εκτός του εμπορικού «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
καταστήματος και δεν μεταβάλλονται πλην Οδηγία
2006/123
του
Ευρωπαϊκού
ρητής συμφωνίας των συμβαλλόμενων Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με
μερών.
τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες
6. Εάν ο προμηθευτής δεν έχει τηρήσει τις διατάξεις» και το Προεδρικό Διάταγμα
υποχρεώσεις
ενημέρωσης
για
τις 131/2003 (Α 116) «Προσαρμογή στην Οδηγία
πρόσθετες επιβαρύνσεις ή άλλες δαπάνες 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές
περίπτωση ε) ή για τις δαπάνες επιστροφής πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της
των αγαθών κατά τα οριζόμενα στην πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού
παράγραφο
1
περίπτωση
θ),
ο εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (Οδηγία για
καταναλωτής δεν πληρώνει τις εν λόγω το ηλεκτρονικό εμπόριο)».
επιβαρύνσεις ή δαπάνες.
7. Οι οριζόμενες στα άρθρα 3 έως 4η Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, αν
υποχρεώσεις ενημέρωσης σωρευτικά διάταξη του Ν. 3844/2010 ή του Προεδρικού
προστίθενται
στις
απαιτήσεις Διατάγματος 131/2003 σχετικά με το
πληροφόρησης που περιέχουν ο ν. περιεχόμενο και τον τρόπο με τον οποίο
3844/2010 (Α’ 63) «Προσαρμογή της παρέχονται οι πληροφορίες έρχεται σε
ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία σύγκρουση με διάταξη των άρθρων 3 έως 4η,
2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπερισχύει η διάταξη των άρθρων αυτών.
και του Συμβουλίου σχετικά με τις
υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες 8. Ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
διατάξεις» και το Προεδρικό Διάταγμα ενημέρωσης που ορίζονται στα άρθρα 3β έως
131/2003 (Α’ 116) «Προσαρμογή στην 3ιβ, το βάρος της απόδειξης το έχει ο
Οδηγία
2000/31
του
Ευρωπαϊκού προμηθευτής.
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά
με ορισμένες νομικές πτυχές των 9. Εάν ο προμηθευτής δεν τηρήσει τις
υπηρεσιών
της
κοινωνίας
της υποχρεώσεις ενημέρωσης που προβλέπονται
πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού στο παρόν άρθρο η σύμβαση εξ αποστάσεως ή
εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (Οδηγία εκτός εμπορικού καταστήματος είναι άκυρη
για το ηλεκτρονικό εμπόριο)».
υπέρ του καταναλωτή.
Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, αν
διάταξη του ν. 3844/2010 ή του
Προεδρικού
Διατάγματος
131/2003
σχετικά με το περιεχόμενο και τον τρόπο με
τον οποίο παρέχονται οι πληροφορίες
έρχεται σε σύγκρουση με διάταξη των
άρθρων 3 έως 4η, υπερισχύει η διάταξη
των άρθρων αυτών.
8. Ως προς την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων ενημέρωσης που ορίζονται
στα άρθρα 3β έως 3ιβ, το βάρος της
απόδειξης το έχει ο προμηθευτής.
9. Εάν ο προμηθευτής δεν τηρήσει τις
υποχρεώσεις
ενημέρωσης
που
προβλέπονται στο παρόν άρθρο η σύμβαση
εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού
καταστήματος είναι άκυρη υπέρ του
καταναλωτή.».
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Άρθρο 15
Το άρθρο 3γ του ν. 2251/1994 έχει ως εξής:
Τυπικές απαιτήσεις για συμβάσεις εκτός
εμπορικού καταστήματος - Τροποποίηση Αρθρο 3γ
άρθρου 3γ του ν. 2251/1994
Τυπικές απαιτήσεις για συμβάσεις
(άρθρο 7 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ – παρ. εκτός εμπορικού καταστήματος
6 του άρθρου 4 της Οδηγίας
2019/2161/ΕΕ)
1. Οσον αφορά στις συμβάσεις εκτός
εμπορικού καταστήματος, ο προμηθευτής
Στο άρθρο 3γ του ν. 2251/1994 (Α΄191), α) παρέχει τις πληροφορίες που προβλέπονται
τροποποιείται ο τίτλος, προκειμένου να στο άρθρο 3β παράγραφος 1 στον καταναλωτή
συμπληρωθεί η αντίστοιχη διάταξη της εγγράφως ή, εάν συμφωνεί ο καταναλωτής, σε
Οδηγίας, β) η παρ. 3 τροποποιείται ως προς άλλο σταθερό μέσο. Οι πληροφορίες αυτές
τις προϋποθέσεις έναρξης της παροχής πρέπει
να
είναι
ευανάγνωστες
και
κατά τη διάρκεια ισχύος του δικαιώματος διατυπωμένες σε απλή και κατανοητή γλώσσα.
υπαναχώρησης και το άρθρο 3γ
διαμορφώνεται ως εξής:
2. Ο προμηθευτής παρέχει στον καταναλωτή
«Άρθρο 3γ
αντίγραφο της υπογεγραμμένης σύμβασης ή
Τυπικές απαιτήσεις για συμβάσεις εκτός την επιβεβαίωση της σύμβασης εγγράφως ή,
εμπορικού καταστήματος
εάν συμφωνεί ο καταναλωτής, σε άλλο
(άρθρο 7 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ)
σταθερό μέσο, συμπεριλαμβανομένης, κατά
1. Όσον αφορά στις συμβάσεις εκτός περίπτωση,
της
επιβεβαίωσης
της
εμπορικού καταστήματος, ο προμηθευτής προηγούμενης ρητής συγκατάθεσης και
παρέχει
τις
πληροφορίες
που αποδοχής του καταναλωτή σύμφωνα με το
προβλέπονται στο άρθρο 3β παράγραφος 1 άρθρο 3ιβ περίπτωση ιγ).
στον καταναλωτή εγγράφως ή, εάν
συμφωνεί ο καταναλωτής, σε άλλο 3. Εφόσον ο καταναλωτής επιθυμεί η παροχή
σταθερό μέσο. Οι πληροφορίες αυτές υπηρεσιών ή η παροχή νερού, φυσικού αερίου
πρέπει να είναι ευανάγνωστες και ή ηλεκτρικής ενέργειας, όταν δεν διατίθενται
διατυπωμένες σε απλή και κατανοητή προς πώληση σε περιορισμένο όγκο ή σε
γλώσσα.
καθορισμένη ποσότητα, ή η παροχή
2. Ο προμηθευτής παρέχει στον τηλεθέρμανσης να άρχεται στη διάρκεια της
καταναλωτή
αντίγραφο
της περιόδου υπαναχώρησης που προβλέπεται
υπογεγραμμένης
σύμβασης
ή
την στο άρθρο 3ε παράγραφος 2, ο προμηθευτής
επιβεβαίωση της σύμβασης εγγράφως ή, απαιτεί από τον καταναλωτή να καταθέσει τη
εάν συμφωνεί ο καταναλωτής, σε άλλο ρητή αίτηση του πάνω σε σταθερό μέσο.
σταθερό μέσο, συμπεριλαμβανομένης,
κατά περίπτωση, της επιβεβαίωσης της 4. Οσον αφορά στις συμβάσεις εκτός
προηγούμενης ρητής συγκατάθεσης και εμπορικού καταστήματος, εάν ο καταναλωτής
αποδοχής του καταναλωτή σύμφωνα με το έχει ζητήσει ρητώς τις υπηρεσίες του
άρθρο 3ιβ περίπτωση ιγ).
προμηθευτή για την εκτέλεση επισκευών ή
3. Εφόσον ο καταναλωτής επιθυμεί η συντήρησης για την οποία ο προμηθευτής και
παροχή υπηρεσιών ή η παροχή νερού, ο καταναλωτής αμέσως εκτελούν τις
φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας, συμβατικές υποχρεώσεις τους και εάν το
όταν δεν διατίθενται προς πώληση σε ποσόν που πρέπει να καταβάλει ο
περιορισμένο όγκο ή σε καθορισμένη καταναλωτής δεν υπερβαίνει τα 200 ευρώ:
ποσότητα, ή η παροχή τηλεθέρμανσης να
άρχεται στη διάρκεια της περιόδου α) ο προμηθευτής οφείλει να παράσχει στον
υπαναχώρησης που προβλέπεται στο καταναλωτή
τις
πληροφορίες
που
άρθρο 3ε παράγραφος 2 και η σύμβαση προβλέπονται στο άρθρο 3β παράγραφος 1
υποχρεώνει τον καταναλωτή να καταβάλει περιπτώσεις β) και γ) και πληροφορίες για την
τίμημα, ο προμηθευτής απαιτεί από τον τιμή και τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να
καταναλωτή να καταθέσει τη ρητή αίτησή υπολογιστεί η τιμή, μαζί με εκτίμηση της
του πάνω σε σταθερό μέσο και ζητεί από συνολικής τιμής, εγγράφως ή, εάν ο
τον καταναλωτή να αναγνωρίσει ότι, μόλις καταναλωτής συμφωνεί, πάνω σε άλλο
η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον σταθερό μέσο. Ο προμηθευτής οφείλει να
προμηθευτή, ο καταναλωτής θα απωλέσει παράσχει τις πληροφορίες που προβλέπονται
το δικαίωμα υπαναχώρησης.
στο άρθρο 3β παράγραφος 1 περιπτώσεις α),
4. Όσον αφορά στις συμβάσεις εκτός η) και ια), αλλά δύναται επίσης να μην τις
εμπορικού
καταστήματος,
εάν
ο παράσχει εγγράφως ή σε άλλο σταθερό μέσο
καταναλωτής έχει ζητήσει ρητώς τις εάν ο καταναλωτής συμφωνήσει ρητώς
υπηρεσίες του προμηθευτή για την
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εκτέλεση επισκευών ή συντήρησης για την β) η επιβεβαίωση της σύμβασης που γίνεται
οποία ο προμηθευτής και ο καταναλωτής σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος
αμέσως
εκτελούν
τις
συμβατικές άρθρου οφείλει να περιέχει τις πληροφορίες
υποχρεώσεις τους και εάν το ποσόν που που προβλέπονται στο άρθρο 3β παράγραφος
πρέπει να καταβάλει ο καταναλωτής δεν 1.
υπερβαίνει τα 200 ευρώ:
α) ο προμηθευτής οφείλει να παράσχει 5. Εάν ο προμηθευτής δεν τηρήσει τις τυπικές
στον καταναλωτή τις πληροφορίες που απαιτήσεις που προβλέπονται στο παρόν
προβλέπονται στο άρθρο 3β παράγραφος 1 άρθρο η σύμβαση εκτός εμπορικού
περιπτώσεις β) και γ) και πληροφορίες για καταστήματος είναι άκυρη υπέρ του
την τιμή και τον τρόπο με τον οποίο καταναλωτή.
πρόκειται να υπολογιστεί η τιμή, μαζί με
εκτίμηση της συνολικής τιμής, εγγράφως ή,
εάν ο καταναλωτής συμφωνεί, πάνω σε
άλλο σταθερό μέσο. Ο προμηθευτής
οφείλει να παράσχει τις πληροφορίες που
προβλέπονται στο άρθρο 3β παράγραφος 1
περιπτώσεις α), η) και ια), αλλά δύναται
επίσης να μην τις παράσχει εγγράφως ή σε
άλλο σταθερό μέσο εάν ο καταναλωτής
συμφωνήσει ρητώς,
β) η επιβεβαίωση της σύμβασης που
γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του
παρόντος άρθρου οφείλει να περιέχει τις
πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο
3β παράγραφος 1.
5. Εάν ο προμηθευτής δεν τηρήσει τις
τυπικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο
παρόν άρθρο η σύμβαση εκτός εμπορικού
καταστήματος είναι άκυρη υπέρ του
καταναλωτή.».

Το άρθρο 3δ του ν. 2251/1994 έχει ως εξής:
Άρθρο 16
Τυπικές απαιτήσεις για συμβάσεις εξ
αποστάσεως - Τροποποίηση άρθρου 3δ
του ν.
2251/1994
(άρθρο 8 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ – παρ.
7 του άρθρου 4 της Οδηγίας
2019/2161/ΕΕ)

Αρθρο 3δ
Τυπικές απαιτήσεις για
συμβάσεις εξ αποστάσεως

1. Οσον αφορά στις εξ αποστάσεως
συμβάσεις, ο προμηθευτής παρέχει τις
πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 3β
παράγραφος 1 ή θέτει αυτές τις πληροφορίες
Στο άρθρο 3δ του ν. 2251/1994 (Α΄191), στη διάθεση του καταναλωτή με τρόπο
τροποποιούνται α) ο τίτλος, προκειμένου κατάλληλο για το μέσο της επικοινωνίας εξ
να συμπληρωθεί η αντίστοιχη διάταξη της αποστάσεως που χρησιμοποιείται σε απλή και
Οδηγίας, β) το πρώτο εδάφιο της παρ. 4, ως κατανοητή γλώσσα. Εφόσον οι εν λόγω
προς την εξαίρεση του υποδείγματος του πληροφορίες παρέχονται πάνω σε σταθερό
εντύπου υπαναχώρησης γ) το δεύτερο μέσο, οφείλουν να είναι ευανάγνωστες.
εδάφιο της παρ. 4, ως προς την προσθήκη
του
υποδείγματος
του
εντύπου 2. Εάν μια εξ αποστάσεως σύμβαση που
υπαναχώρησης, δ) η παρ. 8, ως προς δα) πρόκειται να συναφθεί με ηλεκτρονικό μέσο
την προσθήκη του συμβατικού όρου επιβάλλει στον καταναλωτή την υποχρέωση να
καταβολής τιμήματος και δβ) την πληρώσει, ο προμηθευτής οφείλει να
προσθήκη
του
συμβατικού
όρου παράσχει στον καταναλωτή με σαφή και
αναγνώρισης εκ μέρους του καταναλωτή ευκρινή τρόπο και αμέσως προτού ο
ότι απόλλυται το δικαίωμα υπαναχώρησής καταναλωτής υποβάλει την παραγγελία του τις
του μετά την εκτέλεση της σύμβασης και το πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 3β
άρθρο 3δ διαμορφώνεται ως εξής:
παράγραφος 1 περιπτώσεις α), ε), ιε) και ιστ).
«Άρθρο 3δ
Τυπικές απαιτήσεις για συμβάσεις εξ
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αποστάσεως
Οι πληροφορίες αυτές πρέπει εμφανίζονται
(άρθρο 8 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ)
πολύ κοντά προς την επιβεβαίωση που
1. Όσον αφορά στις εξ αποστάσεως απαιτείται για την υποβολή της παραγγελίας.
συμβάσεις, ο προμηθευτής παρέχει τις
πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο Ο προμηθευτής οφείλει να μεριμνήσει ώστε ο
3β παράγραφος 1 ή θέτει αυτές τις καταναλωτής, υποβάλλοντας την παραγγελία
πληροφορίες στη διάθεση του καταναλωτή του, να αναγνωρίσει ρητώς ότι η παραγγελία
με τρόπο κατάλληλο για το μέσο της συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής. Εάν η
επικοινωνίας
εξ
αποστάσεως
που υποβολή
παραγγελίας
απαιτεί
την
χρησιμοποιείται σε απλή και κατανοητή ενεργοποίηση ενός εικονιδίου επιλογής ή
γλώσσα. Εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες ανάλογη λειτουργία, το εικονίδιο επιλογής ή η
παρέχονται πάνω σε σταθερό μέσο, ανάλογη λειτουργία πρέπει να φέρουν
οφείλουν να είναι ευανάγνωστες.
ευανάγνωστη σήμανση που να αναγράφει τις
2. Εάν μια εξ αποστάσεως σύμβαση που λέξεις "παραγγελία με υποχρέωση πληρωμής"
πρόκειται να συναφθεί με ηλεκτρονικό ή μια ανάλογη σαφή διατύπωση που να δείχνει
μέσο επιβάλλει στον καταναλωτή την ότι η υποβολή παραγγελίας συνεπάγεται
υποχρέωση να πληρώσει, ο προμηθευτής υποχρέωση πληρωμής στον προμηθευτή. Εάν
οφείλει να παράσχει στον καταναλωτή με ο προμηθευτής δεν συμμορφωθεί με το παρόν
σαφή και ευκρινή τρόπο και αμέσως εδάφιο, ο καταναλωτής δεν δεσμεύεται από τη
προτού ο καταναλωτής υποβάλει την σύμβαση ή την παραγγελία.
παραγγελία του τις πληροφορίες που
προβλέπονται στο άρθρο 3β παράγραφος 1 3. Οι εμπορικές ιστοσελίδες οφείλουν να
περιπτώσεις α), ε), ιε) και ιστ).
αναγράφουν σαφώς και ευανάγνωστα το
Οι
πληροφορίες
αυτές
πρέπει αργότερο με την έναρξη της διαδικασίας
εμφανίζονται πολύ κοντά προς την υποβολής παραγγελίας κατά πόσον ισχύουν
επιβεβαίωση που απαιτείται για την περιορισμοί στην παράδοση και ποια μέσα
υποβολή της παραγγελίας.
πληρωμής είναι δεκτά.
Ο προμηθευτής οφείλει να μεριμνήσει
ώστε ο καταναλωτής, υποβάλλοντας την 4. Εάν η σύμβαση συνάπτεται με μέσο
παραγγελία του, να αναγνωρίσει ρητώς ότι επικοινωνίας εξ αποστάσεως το οποίο παρέχει
η παραγγελία συνεπάγεται υποχρέωση περιορισμένο χώρο ή χρόνο για την απεικόνιση
πληρωμής. Εάν η υποβολή παραγγελίας των πληροφοριών, ο προμηθευτής παρέχει,
απαιτεί την ενεργοποίηση ενός εικονιδίου πάνω στο συγκεκριμένο μέσο πριν από τη
επιλογής ή ανάλογη λειτουργία, το σύναψη αυτής της σύμβασης, τουλάχιστον τις
εικονίδιο επιλογής ή η ανάλογη λειτουργία προσυμβατικές πληροφορίες που αφορούν τα
πρέπει να φέρουν ευανάγνωστη σήμανση βασικά χαρακτηριστικά των αγαθών ή των
που να αναγράφει τις λέξεις "παραγγελία υπηρεσιών, την ταυτότητα του προμηθευτή, τη
με υποχρέωση πληρωμής" ή μια ανάλογη συνολική τιμή, το δικαίωμα υπαναχώρησης, τη
σαφή διατύπωση που να δείχνει ότι η διάρκεια της σύμβασης και, εάν η σύμβαση
υποβολή
παραγγελίας
συνεπάγεται είναι αορίστου χρόνου, τις προϋποθέσεις
υποχρέωση πληρωμής στον προμηθευτή. καταγγελίας της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα
Εάν ο προμηθευτής δεν συμμορφωθεί με στο άρθρο 3β παράγραφος 1 περιπτώσεις α),
το παρόν εδάφιο, ο καταναλωτής δεν β), ε), η) και ιε). Οι λοιπές πληροφορίες που
δεσμεύεται από τη σύμβαση ή την αναφέρονται στο άρθρο 3β παράγραφος 1
παραγγελία.
παρέχονται από τον προμηθευτή στον
3. Οι εμπορικές ιστοσελίδες οφείλουν να καταναλωτή κατά κατάλληλο τρόπο σύμφωνα
αναγράφουν σαφώς και ευανάγνωστα το με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
αργότερο με την έναρξη της διαδικασίας
υποβολής παραγγελίας κατά πόσον 5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, εάν
ισχύουν περιορισμοί στην παράδοση και ο προμηθευτής προβεί σε τηλεφωνική κλήση
ποια μέσα πληρωμής είναι δεκτά.
προς τον καταναλωτή με σκοπό τη σύναψη εξ
4. Εάν η σύμβαση συνάπτεται με μέσο αποστάσεως σύμβασης, οφείλει, στην αρχή
επικοινωνίας εξ αποστάσεως το οποίο της συνομιλίας με τον καταναλωτή, να
παρέχει περιορισμένο χώρο ή χρόνο για την δηλώσει την ταυτότητα του και, όπου τούτο
απεικόνιση
των
πληροφοριών,
ο έχει εφαρμογή, την ταυτότητα του προσώπου
προμηθευτής
παρέχει,
πάνω
στο εξ ονόματος του οποίου τηλεφωνεί και τον
συγκεκριμένο
μέσο
ή
διά
του εμπορικό σκοπό της επικοινωνίας.
συγκεκριμένου μέσου πριν από τη σύναψη
αυτής της σύμβασης, τουλάχιστον τις 6. Εάν πρόκειται να συναφθεί σύμβαση εξ
προσυμβατικές πληροφορίες που αφορούν αποστάσεως μέσω τηλεφώνου, με αντικείμενο
τα βασικά χαρακτηριστικά των αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών ή ταυτόχρονα την
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των υπηρεσιών, την ταυτότητα του παροχή
αγαθών
και
υπηρεσιών,
ο
προμηθευτή, τη συνολική τιμή, το προμηθευτής υποχρεούται να επιβεβαιώσει
δικαίωμα υπαναχώρησης, τη διάρκεια της την προσφορά του προς τον καταναλωτή, ο
σύμβασης και, εάν η σύμβαση είναι οποίος δεσμεύεται μόνον όταν υπογράψει την
αορίστου χρόνου, τις προϋποθέσεις προσφορά ή έχει στείλει τη γραπτή
καταγγελίας της σύμβασης, κατά τα συγκατάθεση του.
οριζόμενα, αντίστοιχα, στο άρθρο 3β
παράγραφος 1 περιπτώσεις α), β), ε), η) και Οι επιβεβαιώσεις αυτές πρέπει να
ιε), εξαιρουμένου του υποδείγματος του κοινοποιούνται πάνω σε σταθερό μέσο.
εντύπου υπαναχώρησης που καθορίζεται
στο τμήμα Β’ του παραρτήματος που 7. Ο προμηθευτής παρέχει στον καταναλωτή
αναφέρεται στην περ. η). Οι λοιπές την επι βεβαίωση της συναφθείσας σύμβασης,
πληροφορίες που αναφέρονται στην σε σταθερό μέσο σε εύλογο χρονικό διάστημα
παράγραφο
1
του
άρθρου
3β, μετά τη σύναψη της εξ αποστάσεως σύμβασης
συμπεριλαμβανομένου του υποδείγματος και το αργότερο κατά τη στιγμή της παράδοσης
του εντύπου υπαναχώρησης, παρέχονται των αγαθών ή προτού αρχίσει η εκτέλεση της
από τον προμηθευτή στον καταναλωτή με υπηρεσίας. Η εν λόγω επιβεβαίωση
τον κατάλληλο τρόπο σύμφωνα με την περιλαμβάνει:
παράγραφο 1 του παρόντος.
5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, α) το σύνολο των πληροφοριών που
εάν ο προμηθευτής προβεί σε τηλεφωνική αναφέρονται στο άρθρο 3β παράγραφος 1,
κλήση προς τον καταναλωτή με σκοπό τη εκτός εάν ο προμηθευτής έχει ήδη παράσχει
σύναψη εξ αποστάσεως σύμβασης, τις πληροφορίες στον καταναλωτή πριν από τη
οφείλει, στην αρχή της συνομιλίας με τον σύναψη της εξ αποστάσεως σύμβασης σε
καταναλωτή, να δηλώσει την ταυτότητά σταθερό μέσο, και
του και, όπου τούτο έχει εφαρμογή, την
ταυτότητα του προσώπου εξ ονόματος του β) κατά περίπτωση, την επιβεβαίωση της
οποίου τηλεφωνεί και τον εμπορικό σκοπό προηγούμενης ρητής συγκατάθεσης και
της επικοινωνίας.
αναγνώρισης του καταναλωτή σύμφωνα με το
6. Εάν πρόκειται να συναφθεί σύμβαση εξ άρθρο 3ιβ περίπτωση ιγ).
αποστάσεως μέσω τηλεφώνου, με
αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ή 8. Εφόσον ο καταναλωτής επιθυμεί η παροχή
ταυτόχρονα την παροχή αγαθών και υπηρεσιών ή η παροχή νερού, φυσικού αερίου
υπηρεσιών, ο προμηθευτής υποχρεούται ή ηλεκτρικής ενέργειας, εάν δεν διατίθενται
να επιβεβαιώσει την προσφορά του προς προς πώληση σε περιορισμένο όγκο ή σε
τον καταναλωτή, ο οποίος δεσμεύεται καθορισμένη ποσότητα, ή η παροχή
μόνον όταν υπογράψει την προσφορά ή τηλεθέρμανσης να άρχεται στη διάρκεια της
έχει στείλει τη γραπτή συγκατάθεσή του. Οι περιόδου υπαναχώρησης που προβλέπεται
επιβεβαιώσεις
αυτές
πρέπει
να στο άρθρο 3ε παράγραφος 2, ο προμηθευτής
κοινοποιούνται πάνω σε σταθερό μέσο. απαιτεί από τον καταναλωτή να καταθέσει
7. Ο προμηθευτής παρέχει στον ρητή αίτηση.
καταναλωτή
την
επιβεβαίωση
της
συναφθείσας σύμβασης, σε σταθερό μέσο 9. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την
σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά τη επιφύλαξη των διατάξεων σχετικά με τη
σύναψη της εξ αποστάσεως σύμβασης και σύναψη ηλεκτρονικών συμβάσεων και την
το αργότερο κατά τη στιγμή της παράδοσης αποστολή ηλεκτρονικών παραγγελιών, όπως
των αγαθών ή προτού αρχίσει η εκτέλεση καθορίζονται στα άρθρα 8 και 10 του
της υπηρεσίας. Η εν λόγω επιβεβαίωση Π.Δ/γματος 131/2003.
περιλαμβάνει:
α) το σύνολο των πληροφοριών που 10. Εάν ο προμηθευτής δεν τηρήσει τις τυπικές
αναφέρονται στο άρθρο 3β παράγραφος 1, απαιτήσεις που προβλέπονται στο παρόν
εκτός εάν ο προμηθευτής έχει ήδη άρθρο η σύμβαση εξ αποστάσεως είναι άκυρη
παράσχει
τις
πληροφορίες
στον υπέρ του καταναλωτή.
καταναλωτή πριν από τη σύναψη της εξ
αποστάσεως σύμβασης σε σταθερό μέσο,
και
β) κατά περίπτωση, την επιβεβαίωση της
προηγούμενης ρητής συγκατάθεσης και
αναγνώρισης του καταναλωτή σύμφωνα με
το άρθρο 3ιβ περίπτωση ιγ).
8. Εφόσον ο καταναλωτής επιθυμεί η
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παροχή υπηρεσιών ή η παροχή νερού,
φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας,
όταν δεν διατίθενται προς πώληση σε
περιορισμένο όγκο ή σε καθορισμένη
ποσότητα, ή η παροχή τηλεθέρμανσης να
άρχεται στη διάρκεια της περιόδου
υπαναχώρησης που προβλέπεται στην
παράγραφο 2 του άρθρου 3ε και η
σύμβαση υποχρεώνει τον καταναλωτή να
καταβάλει τίμημα, ο προμηθευτής απαιτεί
από τον καταναλωτή να καταθέσει ρητή
αίτηση και ζητεί από τον καταναλωτή να
αναγνωρίσει ότι, μόλις η σύμβαση
εκτελεσθεί πλήρως από τον προμηθευτή, ο
καταναλωτής θα απωλέσει το δικαίωμα
υπαναχώρησης.
9. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την
επιφύλαξη των διατάξεων σχετικά με τη
σύναψη ηλεκτρονικών συμβάσεων και την
αποστολή ηλεκτρονικών παραγγελιών,
όπως καθορίζονται στα άρθρα 8 και 10 του
π.δ. 131/2003.
10. Εάν ο προμηθευτής δεν τηρήσει τις
τυπικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο
παρόν άρθρο η σύμβαση εξ αποστάσεως
είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή.».
Άρθρο 17
Το άρθρο 3ε του ν. 2251/1994 έχει ως εξής:
Δικαίωμα υπαναχώρησης - Τροποποίηση
άρθρου 3ε του ν. 2251/1994
Αρθρο 3ε
(άρθρο 9 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ – παρ. Δικαίωμα υπαναχώρησης
8 του άρθρου 4 της Οδηγίας
2019/2161/ΕΕ)
1. Εκτός εάν ισχύουν οι εξαιρέσεις που
Στο άρθρο 3ε του ν. 2251/1994 (Α΄191), α) προβλέπονται στο άρθρο 3ιβ, ο καταναλωτής
τροποποιείται ο τίτλος, προκειμένου να διαθέτει προθεσμία 14 ημερολογιακών
συμπληρωθεί η αντίστοιχη διάταξη της ημερών για να υπαναχωρήσει από την εξ
Οδηγίας, β) μετά την παρ. 1 προστίθεται αποστάσεως σύμβαση ή τη σύμβαση εκτός
παρ. 1α, γ) τροποποιείται το εισαγωγικό εμπορικού καταστήματος χωρίς να αναφέρει
εδάφιο της παρ. 2, προκειμένου να τους λόγους και χωρίς καμία επιβάρυνση πέρα
προσαρμοσθεί στη νέα παρ. 1α, και το από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 3Θ
άρθρο 3ε διαμορφώνεται ως εξής:
παράγραφος 2 και στο άρθρο 3ι.
«Άρθρο 3ε
Δικαίωμα υπαναχώρησης
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 3στ, η
(άρθρο 9 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ)
προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του
1. Εκτός εάν ισχύουν οι εξαιρέσεις που παρόντος άρθρου προθεσμία υπαναχώρησης
προβλέπονται στο άρθρο 3ιβ, ο λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες:
καταναλωτής διαθέτει προθεσμία 14
ημερολογιακών
ημερών
για
να α) από την ημερομηνία σύναψης της
υπαναχωρήσει από την εξ αποστάσεως σύμβασης, για τις συμβάσεις υπηρεσιών
σύμβαση ή τη σύμβαση εκτός εμπορικού
καταστήματος χωρίς να αναφέρει τους β) για τις συμβάσεις πώλησης, από την ημέρα
λόγους και χωρίς καμία επιβάρυνση πέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο
από τις προβλεπόμενες στην παρ. 2 του μέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν,
άρθρου 3θ και στο άρθρο 3ι.
διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη
1α. Η περίοδος υπαναχώρησης των φυσική κατοχή των αγαθών ή:
δεκατεσσάρων
(14)
ημερολογιακών
ημερών που αναφέρεται στην παρ. 1, i) από την ημέρα κατά την οποία ο
παρατείνεται σε τριάντα (30) ημέρες για τις καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο
συμβάσεις που έχουν συναφθεί στο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από
πλαίσιο
μη
προγραμματισμένων τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή του
επισκέψεων από τον προμηθευτή στην τελευταίου αγαθού, σε περίπτωση πολλών
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οικία καταναλωτή ή εκδρομών που αγαθών παραγγελθέντων από τον καταναλωτή
διοργανώνει προμηθευτής με στόχο ή με μια παραγγελία και παραδιδόμενων
αποτέλεσμα την προώθηση ή την πώληση χωριστά,
προϊόντων στους καταναλωτές.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 3στ, η ii) από την ημέρα κατά την οποία ο
περίοδος υπαναχώρησης που αναφέρεται καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο
στην παράγραφο 1 λήγει μετά από υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από
δεκατέσσερις (14) ημέρες ή, στην τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή της
περίπτωση της παραγράφου 1α, τριάντα τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίου
(30) ημέρες:
τεμαχίου, σε περίπτωση παράδοσης αγαθού
α) από την ημερομηνία σύναψης της αποτελούμενου από πολλές παρτίδες ή πολλά
σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών, τεμάχια,
β) για τις συμβάσεις πώλησης, από την
ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα iii) από την ημέρα κατά την οποία ο
τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο
αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από
αποκτά τη φυσική κατοχή των αγαθών ή: τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή του
i) από την ημέρα κατά την οποία ο πρώτου αγαθού, σε περίπτωση σύμβασης
καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο τακτικής παράδοσης αγαθών σε καθορισμένη
υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό χρονική περίοδο,
από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική
κατοχή του τελευταίου αγαθού, σε γ) από την ημέρα σύναψης της σύμβασης, σε
περίπτωση
πολλών
αγαθών περίπτωση συμβάσεων παροχής νερού,
παραγγελθέντων από τον καταναλωτή με φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας, εάν
μια παραγγελία και παραδιδόμενων δεν διατίθενται προς πώληση σε περιορισμένο
χωριστά,
όγκο ή καθορισμένη ποσότητα, παροχής
ii) από την ημέρα κατά την οποία ο τηλεθέρμανσης ή παροχής ψηφιακού
καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο περιεχομένου που δεν παρέχεται πάνω σε
υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό σταθερό μέσο.
από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική
κατοχή της τελευταίας παρτίδας ή του 3. Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν, εάν το
τελευταίου τεμαχίου, σε περίπτωση επιθυμούν, να εκτελέσουν τις συμβατικές
παράδοσης αγαθού αποτελούμενου από υποχρεώσεις τους κατά τη διάρκεια της
πολλές παρτίδες ή πολλά τεμάχια,
περιόδου υπαναχώρησης.
iii) από την ημέρα κατά την οποία ο
καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο 4. Σε περίπτωση σύμβασης εκτός εμπορικού
υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό καταστήματος απαγορεύεται η είσπραξη όλου
από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική ή μέρους του τιμήματος, ακόμη και με μορφή
κατοχή του πρώτου αγαθού, σε περίπτωση αρραβώνα, εγγυοδοσίας, έκδοσης ή αποδοχής
σύμβασης τακτικής παράδοσης αγαθών σε αξιόγραφων ή με άλλη μορφή, κατά τη
καθορισμένη χρονική περίοδο,
διάρκεια της προθεσμίας της παραγράφου 1.
γ) από την ημέρα σύναψης της σύμβασης,
σε περίπτωση συμβάσεων παροχής νερού,
φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας,
εάν δεν διατίθενται προς πώληση σε
περιορισμένο όγκο ή καθορισμένη
ποσότητα, παροχής τηλεθέρμανσης ή
παροχής ψηφιακού περιεχομένου που δεν
παρέχεται πάνω σε σταθερό μέσο.
3. Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν, εάν το
επιθυμούν, να εκτελέσουν τις συμβατικές
υποχρεώσεις τους κατά τη διάρκεια της
περιόδου υπαναχώρησης.
4. Σε περίπτωση σύμβασης εκτός
εμπορικού καταστήματος απαγορεύεται η
είσπραξη όλου ή μέρους του τιμήματος,
ακόμη και με μορφή αρραβώνα,
εγγυοδοσίας, έκδοσης ή αποδοχής
αξιόγραφων ή με άλλη μορφή, κατά τη
διάρκεια της προθεσμίας της παραγράφου
1.».
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Άρθρο 18
Το άρθρο 3στ του ν. 2251/1994 έχει ως εξής:
Παράλειψη ενημέρωσης σχετικά με το
δικαίωμα υπαναχώρησης - Τροποποίηση Αρθρο 3στ
άρθρου 3στ του ν. 2251/1994
Παράλειψη ενημέρωσης σχετικά
(άρθρο 10 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ – παρ. με το δικαίωμα υπαναχώρησης
9 του άρθρου 4 της Οδηγίας
2019/2161/ΕΕ)
1. Εάν ο προμηθευτής δεν έχει παράσχει στον
Στο άρθρο 3στ του ν. 2251/1994 (Α΄191), α) καταναλωτή τις πληροφορίες σχετικά με το
τροποποιείται ο τίτλος, προκειμένου να δικαίωμα υπαναχώρησης όπως απαιτείται από
συμπληρωθεί η αντίστοιχη διάταξη της το άρθρο 3β παράγραφος 1 περίπτωση η), η
Οδηγίας, β) η παρ. 2 τροποποιείται, προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 12 μήνες
προκειμένου
να
προβλεφθούν
οι μετά το τέλος της αρχικής προθεσμίας
περιπτώσεις κατά τις οποίες η περίοδος υπαναχώρησης, όπως αυτή προσδιορίζεται
υπαναχώρησης εκτείνεται σε τριάντα (30) βάσει του άρθρου 3ε παράγραφος 2.
ημέρες, και το άρθρο 3στ διαμορφώνεται
ως εξής:
2. Εάν ο προμηθευτής έχει παράσχει στον
«Άρθρο 3στ
καταναλωτή
τις
πληροφορίες
που
Παράλειψη ενημέρωσης σχετικά με το προβλέπονται στην παράγραφο 1 του
δικαίωμα υπαναχώρησης
παρόντος άρθρου εντός 12 μηνών από την
(άρθρο 10 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ)
ημέρα που ορίζεται στο άρθρο 3ε παράγραφος
1. Εάν ο προμηθευτής δεν έχει παράσχει 2, η περίοδος υπαναχώρησης λήγει 14
στον καταναλωτή τις πληροφορίες σχετικά ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα που ο
με το δικαίωμα υπαναχώρησης όπως καταναλωτής λαμβάνει τις εν λόγω
απαιτείται από το άρθρο 3β παράγραφος 1 πληροφορίες.
περίπτωση η), η προθεσμία υπαναχώρησης
λήγει 12 μήνες μετά το τέλος της αρχικής
προθεσμίας υπαναχώρησης, όπως αυτή
προσδιορίζεται βάσει του άρθρου 3ε
παράγραφος 2.
2. Εάν ο προμηθευτής έχει παράσχει στον
καταναλωτή
τις
πληροφορίες
που
προβλέπονται στην παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου εντός 12 μηνών από την
ημέρα που ορίζεται στο άρθρο 3ε
παράγραφος 2, η περίοδος υπαναχώρησης
λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες ή, στις
περιπτώσεις της παραγράφου 1α του
άρθρου 3ε τριάντα (30) ημέρες από την
ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής
λαμβάνει τις εν λόγω πληροφορίες.».
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Άρθρο 19
Το άρθρο 3θ του ν. 2251/1994 έχει ως εξής:
Υποχρεώσεις του προμηθευτή σε
περίπτωση υπαναχώρησης Αρθρο 3θ
Τροποποίηση άρθρου 3θ του ν.
Υποχρεώσεις του προμηθευτή
2251/1994
σε περίπτωση υπαναχώρησης
(άρθρο 13 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ – παρ.
10 του άρθρου 4 της Οδηγίας
1. Ο προμηθευτής επιστρέφει κάθε πληρωμή
2019/2161/ΕΕ )
που
έλαβε
από
τον
καταναλωτή,
Στο άρθρο 3θ του ν. 2251/1994 (Α΄191), α) συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
τροποποιείται ο τίτλος, προκειμένου να δαπανών παράδοσης, χωρίς αδικαιολόγητη
συμπληρωθεί η αντίστοιχη διάταξη της καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14
Οδηγίας, β) προστίθενται παρ. 4, 5, 6, 7 και ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά
8 και το άρθρο 3θ διαμορφώνεται ως εξής: την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του
«Άρθρο 3θ
καταναλωτή να υπαναχωρήσει από τη
σύμβαση δυνάμει του άρθρου 3ζ.
Υποχρεώσεις του προμηθευτή σε
περίπτωση υπαναχώρησης
Ο
προμηθευτής
προβαίνει
στην
(άρθρο 13 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ)
προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο επιστροφή
1. Ο προμηθευτής επιστρέφει κάθε χρημάτων χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα
πληρωμή που έλαβε από τον καταναλωτή, πληρωμής με εκείνα που ο καταναλωτής
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή,
των
δαπανών
παράδοσης,
χωρίς εκτός κι αν ο καταναλωτής έχει ρητώς
αδικαιολόγητη
καθυστέρηση
και συμφωνήσει διαφορετικά και υπό τον όρο να
οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών μην επιβαρυνθεί ο καταναλωτής με δαπάνες
ημερών από την ημέρα κατά την οποία προκύπτουσες από την επιστροφή των
ενημερώθηκε για την απόφαση του χρημάτων.
καταναλωτή να υπαναχωρήσει από τη
σύμβαση δυνάμει του άρθρου 3ζ. Ο 2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, ο
προμηθευτής
προβαίνει
στην προμηθευτής δεν απαιτείται να επιστρέψει
προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο πρόσθετες δαπάνες παράδοσης, εάν ο
επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας τα καταναλωτής ρητώς είχε επιλέξει τρόπο
ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που ο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο
καταναλωτής χρησιμοποίησε για την τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που
αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν ο προσφέρει ο προμηθευτής.
καταναλωτής έχει ρητώς συμφωνήσει
διαφορετικά και υπό τον όρο να μην 3. Εκτός εάν ο προμηθευτής προσφέρθηκε να
επιβαρυνθεί ο καταναλωτής με δαπάνες παραλάβει ο ίδιος τα αγαθά, όσον αφορά τις
προκύπτουσες από την επιστροφή των συμβάσεις πώλησης, ο προμηθευτής μπορεί
χρημάτων.
να παρακρατήσει την επιστροφή του
2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τιμήματος μέχρι να λάβει πίσω τα αγαθά ή
ο προμηθευτής δεν απαιτείται να μέχρι ο καταναλωτής να παράσχει αποδείξεις
επιστρέψει
πρόσθετες
δαπάνες ότι έστειλε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο
παράδοσης, εάν ο καταναλωτής ρητώς είχε συμβεί πρώτο.
επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον
φθηνότερο
τυποποιημένο
τρόπο
παράδοσης
που
προσφέρει
ο
προμηθευτής.
3. Εκτός εάν ο προμηθευτής προσφέρθηκε
να παραλάβει ο ίδιος τα αγαθά, όσον
αφορά τις συμβάσεις πώλησης, ο
προμηθευτής μπορεί να παρακρατήσει την
επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβει
πίσω τα αγαθά ή μέχρι ο καταναλωτής να
παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα
αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.
4. Όσον αφορά στα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα
του
καταναλωτή,
ο
προμηθευτής συμμορφώνεται με τις
ισχύουσες υποχρεώσεις βάσει του
Κανονισμού
(ΕΕ)
2016/679
του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (L 119) και του ν. 4624/2019
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(Α΄ 137).
5. Ο προμηθευτής δεν χρησιμοποιεί κανένα
περιεχόμενο, εκτός από δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα, που παρασχέθηκε
ή δημιουργήθηκε από τον καταναλωτή
κατά
τη
χρήση
του
ψηφιακού
περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας
που παρέχεται από τον προμηθευτή, εκτός
εάν το εν λόγω περιεχόμενο: α) δεν έχει
καμία χρησιμότητα εκτός του πλαισίου του
ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής
υπηρεσίας που παρέχεται από τον
προμηθευτή, β) αφορά μόνο στη
δραστηριότητα του καταναλωτή κατά τη
χρήση του ψηφιακού περιεχομένου ή της
ψηφιακής υπηρεσίας που παρέχεται από
τον προμηθευτή, γ) έχει ομαδοποιηθεί με
άλλα δεδομένα από τον προμηθευτή και
δεν μπορεί να διαχωριστεί ή μπορεί να
διαχωριστεί μόνο με δυσανάλογες
προσπάθειες, ή δ) έχει δημιουργηθεί από
τον καταναλωτή από κοινού με άλλα
πρόσωπα και άλλοι καταναλωτές είναι σε
θέση να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το
περιεχόμενο αυτό.
6. Με την εξαίρεση των περ. α), β) ή γ) της
παρ. 5, ο προμηθευτής, κατόπιν αιτήματος
του καταναλωτή, θέτει στη διάθεση του
καταναλωτή οποιοδήποτε περιεχόμενο,
εκτός
από
δεδομένα
προσωπικού
χαρακτήρα, το οποίο παρασχέθηκε ή
δημιουργήθηκε από τον καταναλωτή κατά
τη χρήση του ψηφιακού περιεχομένου ή
της ψηφιακής υπηρεσίας που παρέχεται
από τον προμηθευτή.
7. Ο καταναλωτής δικαιούται να ανακτά το
εν λόγω ψηφιακό περιεχόμενο δωρεάν,
χωρίς να παρεμποδίζεται από τον
προμηθευτή, σε εύλογο χρονικό διάστημα
και σε κοινώς χρησιμοποιούμενο και
αναγνώσιμο από μηχάνημα μορφότυπο.
8. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη
σύμβαση, ο προμηθευτής μπορεί να
εμποδίζει κάθε περαιτέρω χρήση του
ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής
υπηρεσίας
από
τον
καταναλωτή,
συγκεκριμένα καθιστώντας το ψηφιακό
περιεχόμενο ή την ψηφιακή υπηρεσία μη
προσβάσιμα
στον
καταναλωτή
ή
απενεργοποιώντας τον λογαριασμό χρήστη
του καταναλωτή, με την επιφύλαξη της
παρ. 6.».
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Άρθρο 20
Το άρθρο 3ι του ν. 2251/1994 έχει ως εξής:
Υποχρεώσεις του καταναλωτή σε
περίπτωση υπαναχώρησης Αρθρο 3ι
Τροποποίηση άρθρου 3ι του ν. 2251/1994 Υποχρεώσεις του καταναλωτή
(άρθρο 14 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ – παρ. σε περίπτωση υπαναχώρησης
11 του άρθρου 4 της Οδηγίας
2019/2161/ΕΕ)
1. Εκτός εάν ο προμηθευτής έχει προσφερθεί
Στο άρθρο 3ι του ν. 2251/1994 (Α΄191) να παραλάβει τα αγαθά ο ίδιος, ο
επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) καταναλωτής επιστρέφει τα αγαθά ή τα
τροποποιείται ο τίτλος, προκειμένου να μεταβιβάζει στον προμηθευτή ή σε άτομο
συμπληρωθεί η αντίστοιχη διάταξη της εξουσιοδοτημένο από τον προμηθευτή να
Οδηγίας, β) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 λάβει τα αγαθά, χωρίς αδικαιολόγητη
και στην υποπερ. i) της περ. β) της παρ. 4, καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14
προβλέπεται και η περίπτωση της ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά
τριακονθήμερης περιόδου υπαναχώρησης, την οποία ανακοίνωσε στον προμηθευτή την
γ) προστίθεται παρ. 2α, και το άρθρο 3ι απόφαση του να υπαναχωρήσει από τη
διαμορφώνεται ως εξής:
σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 3ζ.
«Άρθρο 3ι
Υποχρεώσεις του καταναλωτή σε
Η προθεσμία τηρείται εάν ο καταναλωτής
περίπτωση υπαναχώρησης
στείλει πίσω τα αγαθά πριν από την εκπνοή της
(άρθρο 14 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ)
προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών.
1. Εκτός εάν ο προμηθευτής έχει
προσφερθεί να παραλάβει τα αγαθά ο Ο καταναλωτής επιβαρύνεται μόνο με το
ίδιος, ο καταναλωτής επιστρέφει τα αγαθά άμεσο κόστος επιστροφής των αγαθών, εκτός
ή τα μεταβιβάζει στον προμηθευτή ή σε εάν ο προμηθευτής έχει συμφωνήσει να
άτομο
εξουσιοδοτημένο
από
τον επιβαρυνθεί ο ίδιος με το εν λόγω κόστος ή εάν
προμηθευτή να λάβει τα αγαθά, χωρίς ο προμηθευτής έχει παραλείψει να
αδικαιολόγητη
καθυστέρηση
και ενημερώσει
τον
καταναλωτή
ότι
ο
οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών καταναλωτής οφείλει να επιβαρυνθεί με αυτό.
ημερών από την ημέρα κατά την οποία
ανακοίνωσε στον προμηθευτή την Στην περίπτωση συμβάσεων εκτός εμπορικού
απόφαση του να υπαναχωρήσει από τη καταστήματος, εφόσον τα αγαθά έχουν
σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 3ζ. Η παραδοθεί στην οικία του καταναλωτή τη
προθεσμία τηρείται εάν ο καταναλωτής στιγμή της σύναψης της σύμβασης, ο
στείλει πίσω τα αγαθά πριν από την εκπνοή προμηθευτής συλλέγει με δικά του έξοδα τα
της προθεσμίας των 14 ημερολογιακών αγαθά, εφόσον πρόκειται για αγαθά που από
ημερών ή των 30 ημερολογιακών ημερών τη φύση τους δεν μπορούν κανονικά να
στις περιπτώσεις της παρ. 1α του άρθρου επιστραφούν ταχυδρομικώς.
3ε. Ο καταναλωτής επιβαρύνεται μόνο με
το άμεσο κόστος επιστροφής των αγαθών, 2. Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν μείωση
εκτός εάν ο προμηθευτής έχει συμφωνήσει της αξίας των αγαθών μόνο ως αποτέλεσμα της
να επιβαρυνθεί ο ίδιος με το εν λόγω διαχείρισης των αγαθών άλλης πλην εκείνης
κόστος ή εάν ο προμηθευτής έχει που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της
παραλείψει
να
ενημερώσει
τον φύσης, των χαρακτηριστικών και της
καταναλωτή ότι ο καταναλωτής οφείλει να λειτουργίας των αγαθών. Ο καταναλωτής δεν
επιβαρυνθεί με αυτό. Στην περίπτωση ευθύνεται σε καμία περίπτωση για
συμβάσεων
εκτός
εμπορικού οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών
καταστήματος, εφόσον τα αγαθά έχουν όταν ο προμηθευτής δεν έχει παράσχει
παραδοθεί στην οικία του καταναλωτή τη κοινοποίηση του δικαιώματος υπαναχώρησης
στιγμή της σύναψης της σύμβασης, ο σύμφωνα με το άρθρο 3β παράγραφος 1
προμηθευτής συλλέγει με δικά του έξοδα περίπτωση η).
τα αγαθά, εφόσον πρόκειται για αγαθά που
από τη φύση τους δεν μπορούν κανονικά 3. Εάν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα
να επιστραφούν ταχυδρομικώς.
υπαναχώρησης αφού έχει ήδη καταθέσει
2. Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 3γ παράγραφος
μείωση της αξίας των αγαθών μόνο ως 3 ή το άρθρο 3δ παράγραφος 8, ο καταναλωτής
αποτέλεσμα της διαχείρισης των αγαθών οφείλει να καταβάλει στον προμηθευτή, σε
άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για σύγκριση με την πλήρη κάλυψη της σύμβασης,
τη
διαπίστωση
της
φύσης,
των ένα ποσό ανάλογο προς τα παρασχεθέντα
χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των μέχρι τη στιγμή που ο καταναλωτής
αγαθών. Ο καταναλωτής δεν ευθύνεται σε ενημέρωσε τον προμηθευτή ότι θα ασκήσει το
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καμία περίπτωση για οποιαδήποτε μείωση δικαίωμα υπαναχώρησης. Το αναλογούν ποσό
της αξίας των αγαθών όταν ο προμηθευτής που ο καταναλωτής οφείλει να καταβάλει στον
δεν έχει παράσχει κοινοποίηση του προμηθευτή υπολογίζεται βάσει της συνολικής
δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τιμής που είχε συμφωνηθεί στη σύμβαση. Εάν
την περ. η’ της παρ. 1 του άρθρου 3β.
η συνολική τιμή είναι υπερβολική, το
2α. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη αναλογούν ποσό θα πρέπει να υπολογιστεί
σύμβαση, ο καταναλωτής παραλείπει να βάσει της αγοραίας αξίας των παρασχεθέντων.
χρησιμοποιεί το ψηφιακό περιεχόμενο ή
την ψηφιακή υπηρεσία και να τα θέτει στη 4. Ο καταναλωτής δεν επιβαρύνεται:
διάθεση τρίτων.
3. Εάν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα α) για την παροχή υπηρεσιών, την παροχή
υπαναχώρησης αφού έχει ήδη καταθέσει νερού, φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής
αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 3γ ενέργειας, εάν δεν διατίθενται προς πώληση
παράγραφος 3 ή το άρθρο 3δ παράγραφος σε περιορισμένο όγκο ή σε καθορισμένη
8, ο καταναλωτής οφείλει να καταβάλει ποσότητα, ή για παροχή τηλεθέρμανσης, εν
στον προμηθευτή, σε σύγκριση με την μέρει ή εν όλω, κατά τη διάρκεια της περιόδου
πλήρη κάλυψη της σύμβασης, ένα ποσό υπαναχώρησης, εφόσον:
ανάλογο προς τα παρασχεθέντα μέχρι τη
στιγμή που ο καταναλωτής ενημέρωσε τον i) ο προμηθευτής έχει παραλείψει να
προμηθευτή ότι θα ασκήσει το δικαίωμα παράσχει τις πληροφορίες που προβλέπονται
υπαναχώρησης. Το αναλογούν ποσό που ο στο άρθρο 3β παράγραφος 1 περιπτώσεις η) ή
καταναλωτής οφείλει να καταβάλει στον ι) ή
προμηθευτή υπολογίζεται βάσει της
συνολικής τιμής που είχε συμφωνηθεί στη ii) ο καταναλωτής δεν έδωσε την
σύμβαση. Εάν η συνολική τιμή είναι προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του να
υπερβολική, το αναλογούν ποσό θα πρέπει ξεκινήσει η εκτέλεση της σύμβασης στη
να υπολογιστεί βάσει της αγοραίας αξίας διάρκεια της προθεσμίας υπαναχώρησης που
των παρασχεθέντων.
προβλέπεται στο άρθρο 3γ παράγραφος 3 και
4. Ο καταναλωτής δεν επιβαρύνεται:
στο άρθρο 3δ παράγραφος 8, ή
α) για την παροχή υπηρεσιών, την παροχή
νερού, φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής β) για την εν όλω ή εν μέρει παροχή ψηφιακού
ενέργειας, εάν δεν διατίθενται προς περιεχομένου που δεν παραδίδεται πάνω σε
πώληση σε περιορισμένο όγκο ή σε υλικό μέσο, εφόσον:
καθορισμένη ποσότητα, ή για παροχή
τηλεθέρμανσης, εν μέρει ή εν όλω, κατά τη ί) ο καταναλωτής δεν έδωσε την προηγούμενη
διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης, ρητή συγκατάθεση του να ξεκινήσει η
εφόσον:
εκτέλεση της σύμβασης πριν από το τέλος της
i) ο προμηθευτής έχει παραλείψει να 14ήμερης περιόδου που προβλέπεται στο
παράσχει
τις
πληροφορίες
που άρθρο 3ε, ή
προβλέπονται στο άρθρο 3β παράγραφος 1
περιπτώσεις η) ή ι) ή
ii) ο καταναλωτής δεν αναγνώρισε ότι χάνει το
ii) ο καταναλωτής δεν έδωσε την δικαίωμα υπαναχώρησης όταν έδινε τη
προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή του να συγκατάθεση του, ή
ξεκινήσει η εκτέλεση της σύμβασης στη
διάρκεια της προθεσμίας υπαναχώρησης iii) ο προμηθευτής έχει παραλείψει να
που προβλέπεται στο άρθρο 3γ παράσχει την επιβεβαίωση που προβλέπεται
παράγραφος 3 και στο άρθρο 3δ στο άρθρο 3γ παράγραφος 2 ή στο άρθρο 3δ
παράγραφος 8, ή
παράγραφος 7.
β) για την εν όλω ή εν μέρει παροχή
ψηφιακού
περιεχομένου
που
δεν 5. Εκτός αν άλλως ορίζεται στο άρθρο 3Θ
παραδίδεται πάνω σε υλικό μέσο, εφόσον: παράγραφος 2 και στο παρόν άρθρο, ο
i) ο καταναλωτής δεν έδωσε την καταναλωτής δεν φέρει καμία ευθύνη αν
προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή του για ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης.
να αρχίσει η εκτέλεση της σύμβασης πριν
από το τέλος της δεκατετραήμερης ή της
τριακονθήμερης
περιόδου
που
προβλέπεται στο άρθρο 3ε, ή
ii) ο καταναλωτής δεν αναγνώρισε ότι χάνει
το δικαίωμα υπαναχώρησης όταν έδινε τη
συγκατάθεσή του, ή
iii) ο προμηθευτής έχει παραλείψει να
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παράσχει
την
επιβεβαίωση
που
προβλέπεται στο άρθρο 3γ παράγραφος 2
ή στο άρθρο 3δ παράγραφος 7.
5. Εκτός αν άλλως ορίζεται στο άρθρο 3θ
παράγραφος 2 και στο παρόν άρθρο, ο
καταναλωτής δεν φέρει καμία ευθύνη αν
ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης.».

Άρθρο 21
Το άρθρο 3ιβ του ν. 2251/1994 έχει ως εξής:
Εξαιρέσεις από το δικαίωμα
υπαναχώρησης - Τροποποίηση άρθρου Αρθρο 3ιβ
3ιβ του ν. 2251/1994
Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης
(άρθρο 16 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ – παρ.
12 του άρθρου 4 της Οδηγίας
Το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται
2019/2161/ΕΕ)
στα άρθρα 3ε έως 3ια για τις εξ αποστάσεως
Στο άρθρο 3ιβ του ν. 2251/1994 (Α΄191) και
εκτός
εμπορικού
καταστήματος
επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) συναπτόμενες συμβάσεις, δεν ισχύει όσον
τροποποιείται ο τίτλος, προκειμένου να αφορά στις ακόλουθες περιπτώσεις:
συμπληρωθεί η αντίστοιχη διάταξη της
Οδηγίας, β) στην περ. α΄ τροποποιούνται οι α) συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη
απαιτούμενες προϋποθέσεις, προκειμένου παροχή της υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση άρχισε
να μην ισχύει το δικαίωμα υπαναχώρησης με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του
σε
συμβάσεις
υπηρεσιών,
γ) καταναλωτή, και με την εκ μέρους του
αντικαθίσταται η περ. ιγ΄, δ) προστίθεται αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμα του
δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 3ιβ υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί
διαμορφώνεται ως εξής:
πλήρως από τον προμηθευτή
«Άρθρο 3ιβ
Εξαιρέσεις από το δικαίωμα
β) την προμήθεια αγαθών ή την παροχή
υπαναχώρησης
υπηρεσιών η τιμή των οποίων εξαρτάται από
(άρθρο 16 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ)
διακυμάνσεις της χρηματαγοράς τις οποίες δεν
Το
δικαίωμα
υπαναχώρησης
που είναι δυνατόν να ελέγξει ο προμηθευτής και οι
προβλέπεται στα άρθρα 3ε έως 3ια για τις οποίες ενδέχεται να συμβούν εντός της
εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού προθεσμίας υπαναχώρησης
καταστήματος συναπτόμενες συμβάσεις,
δεν ισχύει όσον αφορά στις ακόλουθες γ)
την
προμήθεια
αγαθών
που
περιπτώσεις:
κατασκευάζονται
σύμφωνα
με
τις
α) συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς
παροχή της υπηρεσίας, αλλά εφόσον εξατομικευμένων
προβλέπεται στη σύμβαση η υποχρέωση
του καταναλωτή να καταβάλει τίμημα, δ) την προμήθεια αγαθών τα οποία μπορούν
μόνο εάν η εκτέλεση άρχισε με την να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα
προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του
καταναλωτή και με την εκ μέρους του ε) την προμήθεια σφραγισμένων αγαθών τα
αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμά οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή,
του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους
εκτελεσθεί πλήρως από τον προμηθευτή, υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί
β) την προμήθεια αγαθών ή την παροχή μετά την παράδοση
υπηρεσιών η τιμή των οποίων εξαρτάται
από διακυμάνσεις της χρηματαγοράς τις στ) την προμήθεια αγαθών τα οποία, μετά την
οποίες δεν είναι δυνατόν να ελέγξει ο παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι
προμηθευτής και οι οποίες ενδέχεται να αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα
συμβούν
εντός
της
προθεσμίας στοιχεία
υπαναχώρησης,
γ)
την
προμήθεια
αγαθών
που ζ) την προμήθεια οινοπνευματωδών ποτών, η
κατασκευάζονται
σύμφωνα
με
τις τιμή των οποίων έχει συμφωνηθεί κατά τη
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προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς στιγμή της σύναψης της σύμβασης πώλησης, η
εξατομικευμένων,
παράδοση των οποίων μπορεί όμως να
δ) την προμήθεια αγαθών τα οποία πραγματοποιηθεί μόνο μετά από 30 ημέρες
μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν και η πραγματική τιμή των οποίων εξαρτάται
σύντομα,
από διακυμάνσεις στην αγορά, τις οποίες δεν
ε) την προμήθεια σφραγισμένων αγαθών είναι δυνατόν να ελέγξει ο προμηθευτής
τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς
επιστροφή, για λόγους προστασίας της η) συμβάσεις κατά τις οποίες ο καταναλωτής
υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχει ζητήσει ειδικά επίσκεψη από τον
έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, προμηθευτή με σκοπό να πραγματοποιήσει
στ) την προμήθεια αγαθών τα οποία, μετά επείγουσες επιδιορθώσεις ή την εκτέλεση
την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι εργασιών συντήρησης. Εάν, στην περίπτωση
αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα τέτοιας επίσκεψης, ο προμηθευτής παράσχει
στοιχεία,
υπηρεσίες επιπλέον εκείνων που ζητήθηκαν
ζ) την προμήθεια οινοπνευματωδών συγκεκριμένα από τον καταναλωτή ή αγαθά
ποτών, η τιμή των οποίων έχει συμφωνηθεί πέρα
από
τα
ανταλλακτικά
που
κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης χρησιμοποιήθηκαν υποχρεωτικά κατά την
πώλησης, η παράδοση των οποίων μπορεί εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή κατά τις
όμως να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από επιδιορθώσεις, το δικαίωμα υπαναχώρησης
30 ημέρες και η πραγματική τιμή των εφαρμόζεται στις εν λόγω πρόσθετες
οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις στην υπηρεσίες ή αγαθά
αγορά, τις οποίες δεν είναι δυνατόν να
ελέγξει ο προμηθευτής,
θ) την προμήθεια σφραγισμένων ηχητικών
η) συμβάσεις κατά τις οποίες ο εγγραφών ή σφραγισμένων εγγραφών βίντεο
καταναλωτής έχει ζητήσει ειδικά επίσκεψη ή σφραγισμένου λογισμικού για υπολογιστές,
από τον προμηθευτή με σκοπό να που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση
πραγματοποιήσει
επείγουσες
επιδιορθώσεις ή την εκτέλεση εργασιών ι) την προμήθεια εφημερίδων και παντός
συντήρησης. Εάν, στην περίπτωση τέτοιας είδους περιοδικών, εξαιρουμένων των
επίσκεψης, ο προμηθευτής παράσχει συνδρομητικών
συμβάσεων
για
την
υπηρεσίες
επιπλέον
εκείνων
που προμήθεια αυτών των εντύπων
ζητήθηκαν
συγκεκριμένα
από
τον
καταναλωτή ή αγαθά πέρα από τα ια) συμβάσεις συναφθείσες σε δημόσιο
ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν πλειστηριασμό
υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση εργασιών
συντήρησης ή κατά τις επιδιορθώσεις, το ιβ) την παροχή στέγασης πλην για σκοπούς
δικαίωμα υπαναχώρησης εφαρμόζεται στις κατοικίας, μεταφοράς αγαθών, υπηρεσιών
εν λόγω πρόσθετες υπηρεσίες ή αγαθά, ενοικίασης
αυτοκινήτων,
εστίασης
ή
θ) την προμήθεια σφραγισμένων ηχητικών υπηρεσιών σχετιζόμενων με δραστηριότητες
εγγραφών ή σφραγισμένων εγγραφών αναψυχής, εάν η σύμβαση προβλέπει
βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού για συγκεκριμένη ημερομηνία ή προθεσμία
υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν μετά εκτέλεσης
την παράδοση,
ι) την προμήθεια εφημερίδων και παντός ιγ) την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου μη
είδους περιοδικών, εξαιρουμένων των παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο, εάν η
συνδρομητικών συμβάσεων για την εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή
προμήθεια αυτών των εντύπων,
συγκατάθεση του καταναλωτή και την
ια) συμβάσεις συναφθείσες σε δημόσιο επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει έτσι το
πλειστηριασμό,
δικαίωμα του υπαναχώρησης.
ιβ) την παροχή στέγασης πλην για σκοπούς
κατοικίας, μεταφοράς αγαθών, υπηρεσιών
ενοικίασης αυτοκινήτων, εστίασης ή
υπηρεσιών
σχετιζόμενων
με
δραστηριότητες αναψυχής, εάν η σύμβαση
προβλέπει συγκεκριμένη ημερομηνία ή
προθεσμία εκτέλεσης,
ιγ) συμβάσεις προμήθειας ψηφιακού
περιεχομένου που δεν παρέχεται σε υλικό
μέσο, εφόσον η εκτέλεση έχει ξεκινήσει και
εφόσον προβλέπεται στη σύμβαση η
υποχρέωση του καταναλωτή να καταβάλει
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τίμημα, σε περίπτωση που:
i) ο
καταναλωτής
έδωσε
την
προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή του, ώστε
να ξεκινήσει η εκτέλεση της σύμβασης στη
διάρκεια της περιόδου ισχύος του
δικαιώματος υπαναχώρησης,
ii) ο καταναλωτής αναγνώρισε ότι χάνει το
δικαίωμά του υπαναχώρησης, και
iii) ο προμηθευτής προέβη στην παροχή
της επιβεβαίωσης που προβλέπεται στην
παρ. 2 του άρθρου 3γ ή στην παρ. 7 του
άρθρου 3δ.
Οι εξαιρέσεις
από το
δικαίωμα
υπαναχώρησης που ορίζονται στο πρώτο
εδάφιο, σύμφωνα με τις περ. α), β), γ) και
ε), δεν ισχύουν για τις συμβάσεις που
έχουν συναφθεί στο πλαίσιο μη
προγραμματισμένων
επισκέψεων
προμηθευτή στην οικία καταναλωτή ή
εκδρομών που διοργανώνει προμηθευτής
για την προώθηση ή την πώληση
προϊόντων στους καταναλωτές.».
Άρθρο 22
Υποχρεώσεις ενημέρωσης για συμβάσεις
άλλες από τις συναπτόμενες εξ
αποστάσεως ή εκτός εμπορικού
καταστήματος - Τροποποίηση άρθρου 4
του ν. 2251/1994
(άρθρο 5 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ – παρ.
3 του άρθρου 4 της Οδηγίας
2019/2161/ΕΕ)

Το άρθρο 4 του ν. 2251/1994 έχει ως εξής:
Αρθρο 4
Υποχρεώσεις ενημέρωσης για συμβάσεις
άλλες από τις συναπτόμενες εξ αποστάσεως
ή εκτός εμπορικού καταστήματος

1. Πριν δεσμευθεί ο καταναλωτής με σύμβαση
άλλη από τη συναπτόμενη εξ αποστάσεως ή
εκτός εμπορικού καταστήματος, ή με
Στο άρθρο 4 του ν. 2251/1994 (Α΄191) α) οποιαδήποτε αντίστοιχη προσφορά, ο
τροποποιείται ο τίτλος, προκειμένου να προμηθευτής παρέχει στον καταναλωτή τις
συμπληρωθεί η αντίστοιχη διάταξη της ακόλουθες πληροφορίες με ευκρινή και
Οδηγίας, β) αντικαθίστανται οι περ. ε΄, ζ΄ κατανοητό τρόπο, εάν οι εν λόγω πληροφορίες
και η΄ της παρ. 1 και το άρθρο 4 δεν είναι ήδη εμφανείς από τις περιστάσεις:
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 4
α) τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών ή των
Υποχρεώσεις ενημέρωσης για συμβάσεις υπηρεσιών, στον βαθμό που ενδείκνυται σε
άλλες από τις συναπτόμενες εξ
σχέση με το μέσο και τα αγαθά ή τις υπηρεσίες
αποστάσεως ή εκτός εμπορικού
καταστήματος
β) την ταυτότητα του προμηθευτή, όπως η
(άρθρο 5 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ)
εμπορική επωνυμία του, τη γεωγραφική
1. Πριν δεσμευθεί ο καταναλωτής με διεύθυνση στην οποία είναι εγκατεστημένος
σύμβαση άλλη από τη συναπτόμενη εξ και τον αριθμό του τηλεφώνου του
αποστάσεως
ή
εκτός
εμπορικού
καταστήματος,
ή
με
οποιαδήποτε γ) τη συνολική τιμή των αγαθών ή των
αντίστοιχη προσφορά, ο προμηθευτής υπηρεσιών,
συμπεριλαμβανομένων
του
παρέχει στον καταναλωτή τις ακόλουθες Φ.Π.Α. και κάθε άλλου τέλους, ή αν, λόγω της
πληροφορίες με ευκρινή και κατανοητό φύσεως των αγαθών ή των υπηρεσιών, η τιμή
τρόπο, εάν οι εν λόγω πληροφορίες δεν δεν μπορεί ευλόγως να καθοριστεί εκ των
είναι ήδη εμφανείς από τις περιστάσεις: προτέρων, τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται
α) τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών ή να υπολογιστεί η τιμή και, όπου τυγχάνει
των υπηρεσιών, στον βαθμό που εφαρμογής, όλες τις πρόσθετες επιβαρύνσεις
ενδείκνυται σε σχέση με το μέσο και τα αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου ή,
αγαθά ή τις υπηρεσίες,
όταν αυτές οι επιβαρύνσεις δεν μπορούν
β) την ταυτότητα του προμηθευτή, όπως η ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων, το
εμπορική επωνυμία του, τη γεωγραφική γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες
διεύθυνση
στην
οποία
είναι πρόσθετες επιβαρύνσεις
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εγκατεστημένος και τον αριθμό του
τηλεφώνου του,
δ) κατά περίπτωση, τις ρυθμίσεις για την
γ) τη συνολική τιμή των αγαθών ή των πληρωμή, την παράδοση, την εκτέλεση, την
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων του προθεσμία εντός της οποίας ο προμηθευτής
Φ.Π.Α. και κάθε άλλου τέλους, ή αν, λόγω αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει
της φύσεως των αγαθών ή των υπηρεσιών, τα αγαθά ή να παράσχει την υπηρεσία και την
η τιμή δεν μπορεί ευλόγως να καθοριστεί πολιτική που εφαρμόζει ο προμηθευτής για
εκ των προτέρων, τον τρόπο με τον οποίο την αντιμετώπιση των παραπόνων
πρόκειται να υπολογιστεί η τιμή και, όπου
τυγχάνει εφαρμογής, όλες τις πρόσθετες «ε) επιπλέον της υπενθύμισης της ύπαρξης
επιβαρύνσεις αποστολής, παράδοσης ή νόμιμης εγγύησης, την ύπαρξη τεχνικής
ταχυδρομείου ή, όταν
αυτές οι εξυπηρέτησης μετά την πώληση και, κατά
επιβαρύνσεις δεν μπορούν ευλόγως να περίπτωση, την παροχή εμπορικών εγγυήσεων
υπολογιστούν εκ των προτέρων, το γεγονός μαζί με τις σχετικές προϋποθέσεις»
ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες
πρόσθετες επιβαρύνσεις,
στ) τη διάρκεια της σύμβασης, όπου τυγχάνει
δ) κατά περίπτωση, τις ρυθμίσεις για την εφαρμογής, ή, εάν η σύμβαση είναι αορίστου
πληρωμή, την παράδοση, την εκτέλεση, την χρόνου ή αυτόματης παράτασης, τους όρους
προθεσμία
εντός
της
οποίας
ο για τη λήξη της σύμβασης
προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση
να παραδώσει τα αγαθά ή να παράσχει την ζ) κατά περίπτωση, τις δυνατότητες
υπηρεσία και την πολιτική που εφαρμόζει λειτουργίας του ψηφιακού περιεχομένου, μαζί
ο προμηθευτής για την αντιμετώπιση των με τα ισχύοντα τεχνικά μέτρα προστασίας
παραπόνων,
ε) επιπλέον της υπενθύμισης περί ύπαρξης η)
κατά
περίπτωση,
κάθε
τυπική
της νόμιμης εγγύησης για την ανταπόκριση διαλειτουργικότητα ψηφιακού περιεχομένου
αγαθών, ψηφιακού περιεχομένου και με υλισμικό και λογισμικό της οποίας ο
ψηφιακών υπηρεσιών, την υπενθύμιση προμηθευτής έχει γνώση ή ευλόγως
περί ύπαρξης εξυπηρέτησης μετά την αναμένεται να έχει γνώση
πώληση και, κατά περίπτωση, την παροχή
εμπορικών εγγυήσεων, μαζί με τους 2. Η παράγραφος 1 ισχύει επίσης για
σχετικούς όρους εφαρμογής,
συμβάσεις παροχής νερού, φυσικού αερίου ή
στ) τη διάρκεια της σύμβασης, όπου ηλεκτρικής ενέργειας, όταν δεν διατίθενται
τυγχάνει εφαρμογής, ή, εάν η σύμβαση προς πώληση σε περιορισμένο όγκο ή
είναι αορίστου χρόνου ή αυτόματης καθορισμένη
ποσότητα,
παροχής
παράτασης, τους όρους για τη λήξη της τηλεθέρμανσης ή παροχής ψηφιακού
σύμβασης,
περιεχομένου που δεν παρέχεται πάνω σε
ζ) κατά περίπτωση, τις δυνατότητες υλικό μέσο.
λειτουργίας, μαζί με τα ισχύοντα τεχνικά
μέτρα προστασίας, αγαθών με ψηφιακά 3. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε
στοιχεία, ψηφιακού περιεχομένου και συμβάσεις που αφορούν καθημερινές
ψηφιακών υπηρεσιών,
συναλλαγές και που εκτελούνται αμέσως μόλις
η) κατά περίπτωση, κάθε σχετική συναφθούν.
συμβατότητα και διαλειτουργικότητα
αγαθών με ψηφιακά στοιχεία, ψηφιακού 4. Για συμβάσεις στις οποίες εφαρμόζεται το
περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών παρόν άρθρο μπορούν να προβλέπονται
της οποίας ο προμηθευτής έχει γνώση ή πρόσθετες υποχρεώσεις
προσυμβατικής
ευλόγως αναμένεται να έχει γνώση.
ενημέρωσης.»
2. Η παράγραφος 1 ισχύει επίσης για
συμβάσεις παροχής νερού, φυσικού
αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας, όταν δεν
διατίθενται προς πώληση σε περιορισμένο
όγκο ή καθορισμένη ποσότητα, παροχής
τηλεθέρμανσης ή παροχής ψηφιακού
περιεχομένου που δεν παρέχεται πάνω σε
υλικό μέσο.
3. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε
συμβάσεις που αφορούν καθημερινές
συναλλαγές και που εκτελούνται αμέσως
μόλις συναφθούν.
4. Για συμβάσεις στις οποίες εφαρμόζεται
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το παρόν άρθρο μπορούν να προβλέπονται
πρόσθετες υποχρεώσεις προσυμβατικής
ενημέρωσης.».

Άρθρο 23
Κυρώσεις - Τροποποίηση άρθρου 13α του Το άρθρο 13α του ν. 2251/1994 έχει ως εξής:
ν. 2251/1994
(άρθρα 13 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ και 8β Αρθρο 13α
της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ - άρθρο 1, παρ. 5 Κυρώσεις
και 6 άρθρου 3, παρ. 13 άρθρου 4 της
Οδηγίας 2161/2019/ΕΕ)
1. Οι καταγγελίες των καταναλωτών εναντίον
Στο άρθρο 13α του ν. 2251/1994 (Α΄191), α) προμηθευτή, πωλητή, παραγωγού ή διανομέα
τροποποιούνται αα) το εισαγωγικό εδάφιο που υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία
της παρ. 2 ως προς την εξειδίκευση της Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή,
παραπομπής στις κείμενες διατάξεις, αβ) η σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος,
περ. β’ της παρ. 2 ως προς το πλαίσιο του κοινοποιούνται, με απόδειξη παραλαβής, στον
επιβαλλόμενου προστίμου, καθώς και τα προμηθευτή, πωλητή, παραγωγό ή διανομέα
όρια και τις προϋποθέσεις επιβολής με πρόσκληση για απάντηση, με κάθε
προστίμου σε περίπτωση υποτροπής, β) πρόσφορο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης και
προστίθενται παρ. 2α και παρ. 2β, γ) της επίδοσης δια του ταχυδρομείου, της
τροποποιείται η παρ. 3, προκειμένου γα) τηλεομοιοτυπίας και του ηλεκτρονικού
στο εισαγωγικό εδάφιο να προστεθεί η μη ταχυδρομείου. Ο προμηθευτής, πωλητής,
χορήγηση εγγράφων, γβ) στην περ. β) να παραγωγός ή διανομέας υποχρεούται να
προσαρμοσθεί το ύψος του προστίμου, δ) απαντά εγγράφως ή με άλλο σταθερό μέσο,
τροποποιείται η παρ. 4, με την κατάργηση στις καταγγελίες μέσα στην προθεσμία που
της εξουσιοδότησης για την παροχή τάσσεται από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου
δυνατότητας
αναπροσαρμογής
των και Προστασίας Καταναλωτή, η οποία αρχίζει
επιβαλλόμενων
προστίμων,
ε) από την επίδοση της σχετικής πρόσκλησης.
αντικαθίσταται η παρ. 5, στ) τροποποιείται
η παρ. 6, προκειμένου στα) να προβλεφθεί
αρμοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος 2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του
στην περίπτωση παραβάσεων που Ποινικού Κώδικα και των Κανόνων Ρύθμισης
διαπράττονται
από
ασφαλιστικές της Αγοράς Προϊόντων και της Παροχής
επιχειρήσεις, στβ) να τροποποιηθεί το Υπηρεσιών, σε βάρος των προμηθευτών,
δεύτερο εδάφιο ως προς την αρμοδιότητα πωλητών, παραγωγών ή διανομέων που
παροχής της σχετικής γνώμης και στγ) να παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος
καταργηθεί το τελευταίο εδάφιο, ζ) νόμου επιβάλλεται, με απόφαση του
προστίθεται παρ. 7 και το άρθρο 13α Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, κατόπιν
διαμορφώνεται ως εξής:
καταγγελίας ή και αυτεπαγγέλτως, μια ή
«Άρθρο 13α
περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις:
Κυρώσεις
1. Οι καταγγελίες των καταναλωτών α) σύσταση για συμμόρφωση εντός οριζόμενης
εναντίον
προμηθευτή,
πωλητή, προθεσμίας, άρση της προσβολής και
παραγωγού ή διανομέα που υποβάλλονται παράλειψή της στο μέλλον ή, αν ο
στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και προμηθευτής, πωλητής, παραγωγός ή
Προστασίας Καταναλωτή, σύμφωνα με τις διανομέας έχει ήδη συμμορφωθεί πριν από τη
διατάξεις του παρόντος, κοινοποιούνται, σύσταση,
σύσταση
παράλειψης
της
με
απόδειξη
παραλαβής,
στον προσβολής στο μέλλον.
προμηθευτή, πωλητή, παραγωγό ή
διανομέα με πρόσκληση για απάντηση, με β) πρόστιμο από χίλια πεντακόσια (1.500) έως
κάθε
πρόσφορο
τρόπο, ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ. Σε
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συμπεριλαμβανομένης και της επίδοσης περίπτωση που εκδοθούν σε βάρος του ίδιου
δια
του
ταχυδρομείου
και
του προμηθευτή, πωλητή, παραγωγού ή διανομέα
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.
Ο περισσότερες από τρεις (3) αποφάσεις
προμηθευτής, πωλητής, παραγωγός ή επιβολής προστίμου, το ανώτατο όριο
διανομέας υποχρεούται να απαντά προστίμου διπλασιάζεται.
εγγράφως ή με άλλο σταθερό μέσο, στις
καταγγελίες μέσα στην προθεσμία που γ) προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της
τάσσεται από τη Γενική Γραμματεία επιχείρησης ή τμήματός της για χρονικό
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, η διάστημα από τρεις (3) μήνες έως ένα (1) έτος
οποία αρχίζει από την επίδοση της σχετικής σε περίπτωση που εκδοθούν σε βάρος του
πρόσκλησης.
ίδιου προμηθευτή, πωλητή, παραγωγού ή
2. Με την επιφύλαξη του Ποινικού Κώδικα διανομέα περισσότερες από τρεις (3)
(ν. 4619/2021, Α’ 95) και του ν. 4177/2013 αποφάσεις επιβολής προστίμου.».
(Α΄ 173), περί κανόνων ρύθμισης της
αγοράς
προϊόντων
και
παροχής
υπηρεσιών, σε βάρος των προμηθευτών, 3. Σε βάρος του προμηθευτή, πωλητή,
πωλητών, παραγωγών ή διανομέων που παραγωγού ή διανομέα, ο οποίος δεν απαντά
παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος σε καταγγελίες καταναλωτών σύμφωνα με την
νόμου επιβάλλεται, με απόφαση του παρ. 1, ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου μπορεί να προβεί σε:
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατόπιν
καταγγελίας ή και αυτεπαγγέλτως, μια ή α) σύσταση για συμμόρφωση εντός οριζόμενης
περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις: προθεσμίας, άρση της προσβολής και
α) σύσταση για συμμόρφωση εντός παράλειψή της στο μέλλον ή, αν ο
οριζόμενης προθεσμίας,
άρση της προμηθευτής, πωλητής, παραγωγός ή
προσβολής και παράλειψή της στο μέλλον διανομέας έχει ήδη συμμορφωθεί πριν από τη
ή, αν ο προμηθευτής, πωλητής, παραγωγός σύσταση,
σύσταση
παράλειψης
της
ή διανομέας έχει ήδη συμμορφωθεί πριν προσβολής στο μέλλον με προειδοποίηση
από τη σύσταση, σύσταση παράλειψης της επιβολής προστίμου,
προσβολής στο μέλλον,
β) πρόστιμο ύψους από πέντε χιλιάδες β) επιβολή προστίμου από πεντακόσια (500)
(5.000) έως ένα εκατομμύριο πεντακόσιες ευρώ έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.».
χιλιάδες (1.500.000) ευρώ. Αν εντός της
τελευταίας πενταετίας πριν από την 4. Τα ποσά των προστίμων που επιβάλλονται
έκδοση της απόφασης επιβολής προστίμου κατά τις παραγράφους 2 και 3 εισπράττονται
έχουν εκδοθεί σε βάρος του ίδιου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ.
προμηθευτή, πωλητή, παραγωγού ή 356/1974, ΦΕΚ 90 Α`) και μπορεί να
διανομέα περισσότερες από μία (1) αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των
αποφάσεις επιβολής προστίμου, για Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
παραβάσεις είτε του παρόντος νόμου είτε Ανάπτυξης.
άλλων νόμων που παραπέμπουν για την
επιβολή κυρώσεων στο παρόν άρθρο, το 5. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, σε περίπτωση
ανώτατο ύψος του προστίμου ορίζεται σε παράβασης των διατάξεων του παρόντος,
τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000) ευρώ. μπορεί, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και τη
2α. Για την επιβολή κυρώσεων, λαμβάνεται βαρύτητα της παράβασης, καθώς και τις
υπόψη κατά περίπτωση κάθε άλλο συνέπειες της στο ευρύτερο καταναλωτικό
επιβαρυντικό ή ελαφρυντικό στοιχείο που κοινό, να δημοσιοποιεί, δια του τύπου ή με
προκύπτει από τις περιστάσεις της άλλο πρόσφορο τρόπο, τις Κυρώσεις που
υπόθεσης και ιδίως:
επιβάλλονται
κατά
τις
προηγούμενες
α) η φύση, η βαρύτητα, η έκταση και η παραγράφους 2 και 3, καθώς και τα
διάρκεια της παράβασης,
περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται κατά τις
β) ενέργειες του πωλητή, προμηθευτή, κείμενες διατάξεις από αρμόδιες διοικητικές
παραγωγού ή διανομέα με σκοπό τον αρχές ή τους
«προμηθευτές, πωλητές,
μετριασμό ή την επανόρθωση της ζημίας παραγωγούς ή διανομείς», σχετικά με τη
που υπέστησαν οι καταναλωτές,
διάθεση καταναλωτικών προϊόντων στην
γ) προηγούμενες παραβάσεις του πωλητή, εσωτερική αγορά.
προμηθευτή, παραγωγού ή διανομέα,
δ) τα οικονομικά οφέλη που αποκόμισε ή
τις ζημίες που απέφυγε ο πωλητής, 6. Αν οι παραβάσεις των διατάξεων του
προμηθευτής, παραγωγός ή διανομέας παρόντος διαπράττονται από: α) πιστωτικά
λόγω της παράβασης, εφόσον τα σχετικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις και οργανισμούς του
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στοιχεία είναι διαθέσιμα, και
χρηματοπιστωτικού τομέα της οικονομίας, που
ε) οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στον εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή
πωλητή, προμηθευτή, παραγωγό ή β) εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών,
διανομέα για την ίδια παράβαση σε άλλα που εποπτεύονται από την Επιτροπή
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Κεφαλαιαγοράς
ή
γ)
ασφαλιστικές
διασυνοριακές υποθέσεις, όπου οι επιχειρήσεις, που εποπτεύονται από την
πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης
κυρώσεις είναι διαθέσιμες μέσω του (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), οι Κυρώσεις που προβλέπονται
μηχανισμού που θεσπίστηκε με τον στον παρόντα νόμο επιβάλλονται μετά από
Κανονισμό
(ΕΕ)
2017/2394
του γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος ή της
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή της ΕΠ.Ε.Ι.Α.,
Συμβουλίου (L 345).
κατά περίπτωση. Η γνώμη αυτή παρέχεται
2β. Όταν πρόκειται να επιβληθούν μετά από σχετική αίτηση του Γενικού
κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Γραμματέα Καταναλωτή εντός προθεσμίας
Κανονισμού
(ΕΕ)
2017/2394,
περί δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης.
εκτεταμένων παραβάσεων ή εκτεταμένων Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του
παραβάσεων με ενωσιακή διάσταση, το προηγούμενου εδαφίου, οι διοικητικές
μέγιστο ύψος του προστίμου είναι Κυρώσεις επιβάλλονται χωρίς την ανωτέρω
τουλάχιστον ίσο με το τέσσερα τοις εκατό γνώμη. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
(4%) του ετήσιου κύκλου εργασιών του ρυθμίζονται τα θέματα εφαρμογής της
πωλητή, προμηθευτή, παραγωγού ή παρούσας παραγράφου και κάθε σχετική
διανομέα στο ενδιαφερόμενο κράτος λεπτομέρεια."
μέλος ή στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.
Εφόσον δεν υπάρχουν πληροφορίες
σχετικά με τον ετήσιο κύκλο εργασιών του
πωλητή, προμηθευτή, παραγωγού ή
διανομέα, το μέγιστο ύψος του προστίμου
είναι πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ.
3. Σε βάρος του προμηθευτή, πωλητή,
παραγωγού ή διανομέα, ο οποίος δεν
απαντά σε καταγγελίες καταναλωτών
σύμφωνα με την παρ. 1 ή δεν χορηγεί τα
αιτούμενα έγγραφα, το αρμόδιο όργανο
του
Υπουργείου
Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων, μπορεί να προβεί σε:
α) σύσταση για συμμόρφωση εντός
οριζόμενης προθεσμίας,
άρση της
προσβολής και παράλειψή της στο μέλλον
ή, αν ο προμηθευτής, πωλητής, παραγωγός
ή διανομέας έχει ήδη συμμορφωθεί πριν
από τη σύσταση, σύσταση παράλειψης της
προσβολής στο μέλλον με προειδοποίηση
επιβολής προστίμου,
β) επιβολή προστίμου από δύο χιλιάδες
(2.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες
(50.000) ευρώ.
4. Τα ποσά των προστίμων που
επιβάλλονται κατά τις παραγράφους 2 και
3 εισπράττονται σύμφωνα με το ν.δ.
356/1974 (Α’90), περί Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων.
5. Περίληψη των αποφάσεων, με τις οποίες
επιβάλλεται
το
πρόστιμο
των
προηγούμενων
παραγράφων,
δημοσιεύεται με κάθε πρόσφορο μέσο και
αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα
του
Υπουργείου
Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων εντός πέντε (5) εργάσιμων
ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της
απόφασης, εφόσον το ύψος του προστίμου
είναι μεγαλύτερο από πενήντα χιλιάδες
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(50.000) ευρώ και ανεξαρτήτως του ύψους
του προστίμου σε περίπτωση υποτροπής. Η
περίληψη περιλαμβάνει ιδίως την
επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο του
παραβάτη, την έδρα, περιγραφή της
παράβασης και το επιβληθέν πρόστιμο.
6. Αν οι παραβάσεις του παρόντος
διαπράττονται από: α) πιστωτικά ιδρύματα
ή ασφαλιστικές εταιρείες ή επιχειρήσεις
και οργανισμούς του χρηματοπιστωτικού
τομέα της οικονομίας, που εποπτεύονται
από την Τράπεζα της Ελλάδος ή β) εταιρίες
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που
εποπτεύονται
από
την
Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς,
οι
κυρώσεις
που
προβλέπονται στον παρόντα νόμο
επιβάλλονται μετά από γνώμη της
Τράπεζας της Ελλάδος ή της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, κατά περίπτωση. Η γνώμη
αυτή παρέχεται μετά από σχετική αίτηση
του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης
Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή εντός
προθεσμίας ενός (1) μήνα από την
υποβολή της αίτησης. Αν παρέλθει
άπρακτη η προθεσμία του δευτέρου
εδαφίου της παρούσας, οι διοικητικές
κυρώσεις επιβάλλονται χωρίς την ανωτέρω
γνώμη.
7. Αν το αγαθό της περ. γ’ της παρ. 2 του
άρθρου 9δ είναι τρόφιμο, με την έννοια του
άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 178/2002
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002,
για τον καθορισμό των γενικών αρχών και
απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα
τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και
τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα
ασφαλείας των τροφίμων, αρμόδια αρχή
για την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου
9θ και του παρόντος άρθρου είναι ο Ενιαίος
Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.).».

Άρθρο 24
Το Παράρτημα που προσαρτάται στον ν.
Τροποποίηση του Παραρτήματος του ν. 2251/1994 (Α’ 191) έχει ως εξής:
2251/1994
(Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ –
περ. β’ της παρ. 4 και παρ. 15 του άρθρου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
4 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Στο Παράρτημα που προσαρτάται στον ν. ΤΜΗΜΑ Α
2251/1994 (Α’ 191) α) προστίθεται νέο Υπόδειγμα οδηγιών για την υπαναχώρηση
τρίτο εδάφιο, β) τροποποιούνται βα) το νέο Δικαίωμα υπαναχώρησης
τέταρτο εδάφιο του Τμήματος Α’ του
Παραρτήματος, με τίτλο «Υπόδειγμα Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την
οδηγιών για την υπαναχώρηση - Δικαίωμα παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών
υπαναχώρησης» ως προς την απαλοιφή ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε
του φαξ, ως μέσου κοινοποίησης και εξήγηση.
στοιχείου επικοινωνίας, ββ) το σημείο 2
του Τμήματος Α’ του Παραρτήματος, με
τίτλο «Οδηγίες για τη συμπλήρωση του
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εντύπου», ως προς την απαλοιφή του φαξ, Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14
ως μέσου κοινοποίησης και στοιχείου ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της
επικοινωνίας και ως προς την υποχρεωτική ημέρας. [1]
αναγραφή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, βγ) η πρώτη περίπτωση του Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα
Τμήματος Β’ του Παραρτήματος, ως προς υπαναχώρησης, οφείλετε να μας [2]
την απαλοιφή της αναγραφής του φαξ και ενημερώσετε για την απόφαση σας να
ως προς την υποχρεωτική αναγραφή της υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση
διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που
και το Παράρτημα διαμορφώνεται ως εξής: θα σταλεί με ταχυδρομείο, φαξ ή ηλεκτρονικό
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ταχυδρομείο). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
(Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ) το
συνημμένο
υπόδειγμα
εντύπου
ΤΜΗΜΑ Α΄
υπαναχώρησης, χωρίς τούτο να είναι
Υπόδειγμα οδηγιών για την υπαναχώρηση υποχρεωτικό. [3]
- Δικαίωμα υπαναχώρησης
Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την Για
να
τηρήσετε
την
προθεσμία
παρούσα
σύμβαση
εντός
14 υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη
ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσετε δήλωση σας περί άσκησης του δικαιώματος
οποιαδήποτε εξήγηση.
υπαναχώρησης σας πριν λήξει η προθεσμία
Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 υπαναχώρησης.
ημερολογιακές ημέρες από την επομένη
της ημέρας. [1]
Συνέπειες της υπαναχώρησης
Στις περιπτώσεις της παρ. 1α του άρθρου
3ε ισχύει περίοδος υπαναχώρησης 30 Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα
ημερολογιακών ημερών.
σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα
Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα χρήματα
που
λάβαμε
από
εσάς,
υπαναχώρησης, οφείλετε να μας [2] συμπεριλαμβανομένων
των
εξόδων
ενημερώσετε για την απόφασή σας να παράδοσης
(εξαιρουμένων
των
υπαναχωρήσετε από την παρούσα συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται
σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση, όπως στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί
επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο ή τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς
Μπορείτε
να
χρησιμοποιήσετε
το προσφέρουμε),
χωρίς
αδικαιολόγητη
συνημμένο
υπόδειγμα
εντύπου καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14
υπαναχώρησης, χωρίς τούτο να είναι ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα
υποχρεωτικό. [3]
πληροφορηθούμε την απόφαση σας να
Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση.
υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή
τη δήλωσή σας περί άσκησης του χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο
δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την
η προθεσμία υπαναχώρησης.
αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε
Συνέπειες της υπαναχώρησης
συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό σε
Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα κάθε περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα
σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα για τέτοια επιστροφή χρημάτων. [4]
χρήματα που λάβαμε από εσάς,
συμπεριλαμβανομένων
των
εξόδων [5]
παράδοσης
(εξαιρουμένων
των
συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται [6]
στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί
τρόπος παράδοσης άλλος από τον Οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου:
φθηνότερο
τυποποιημένο
τρόπο
παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), [1.] Αναγραψτε ένα από τα ακόλουθα κείμενα
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και που βρίσκονται μεταξύ εισαγωγικών:
οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών
ημερών από την ημέρα που θα α) σε περίπτωση σύμβασης υπηρεσιών ή
πληροφορηθούμε την απόφασή σας να σύμβασης παροχής νερού, φυσικού αερίου ή
υπαναχωρήσετε από την παρούσα ηλεκτρικής ενέργειας, εάν δεν διατίθενται
σύμβαση. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω προς πώληση σε περιορισμένο όγκο ή σε
επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το καθορισμένη
ποσότητα,
παροχής
ίδιο
μέσο
πληρωμής
που
εσείς τηλεθέρμανσης ή παροχής ψηφιακού
χρησιμοποιήσατε
για
την
αρχική
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συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε περιεχομένου μη παραδιδόμενου επί υλικού
συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό, μέσου: «σύναψης της σύμβασης.»
σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν
έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων β) σε περίπτωση σύμβασης πώλησης: «που
[4][5] [6].
εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του
Οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου: μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς
[1.] Αναγράψτε ένα από τα ακόλουθα απέκτησε τη φυσική κατοχή των αγαθών.»
κείμενα
που
βρίσκονται
μεταξύ
εισαγωγικών:
γ) σε περίπτωση σύμβασης που αφορά πολλά
α) σε περίπτωση σύμβασης υπηρεσιών ή αγαθά παραγγελθέντα από τον καταναλωτή με
σύμβασης παροχής νερού, φυσικού αερίου μια παραγγελία και παραδιδόμενα χωριστά
ή ηλεκτρικής ενέργειας, εάν δεν «που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος
διατίθενται προς πώληση σε περιορισμένο διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από
όγκο ή σε καθορισμένη ποσότητα, παροχής εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή του
τηλεθέρμανσης ή παροχής ψηφιακού τελευταίου αγαθού.»
περιεχομένου μη παραδιδόμενου επί
υλικού μέσου: «σύναψης της σύμβασης.» δ) σε περίπτωση σύμβασης που αφορά την
β) σε περίπτωση σύμβασης πώλησης: «που προμήθεια ενός αγαθού αποτελούμενου από
εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος πολλές παρτίδες ή από πολλά τεμάχια: «που
του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του
απέκτησε τη φυσική κατοχή των αγαθών.» μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς
γ) σε περίπτωση σύμβασης που αφορά απέκτησε τη φυσική κατοχή της τελευταίας
πολλά αγαθά παραγγελθέντα από τον παρτίδας ή του τελευταίου τεμαχίου.»
καταναλωτή με μια παραγγελία και
παραδιδόμενα χωριστά «που εσείς ε) σε περίπτωση σύμβασης τακτικής
αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του προμήθειας αγαθών για καθορισμένο χρονικό
μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς διάστημα: «που εσείς αποκτήσατε ή ένας
απέκτησε τη φυσική κατοχή του τελευταίου τρίτος διάφορος του μεταφορέα και
αγαθού.»
υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική
δ) σε περίπτωση σύμβασης που αφορά την κατοχή του πρώτου αγαθού.»
προμήθεια ενός αγαθού αποτελούμενου
από πολλές παρτίδες ή από πολλά τεμάχια: [2.] Αναγραψτε το ονοματεπώνυμο σας, τη
«που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος γεωγραφική διεύθυνση σας και, εάν υπάρχει,
διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς τον αριθμό του τηλεφώνου σας, τον αριθμό
από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή της τηλεομοιοτυπίας σας (φαξ) και τη διεύθυνση
τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.
τεμαχίου.»
ε) σε περίπτωση σύμβασης τακτικής [3.] Εάν από την ιστοσελίδα σας προσφέρετε
προμήθειας αγαθών για καθορισμένο στον καταναλωτή τη δυνατότητα να
χρονικό διάστημα:
συμπληρώσει και να υποβάλει ηλεκτρονικώς
«που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος πληροφορίες για την υπαναχώρηση του από
διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς την παρούσα σύμβαση, αναγραψτε τα
από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή του ακόλουθα: «Μπορείτε επίσης από την
πρώτου αγαθού.»
ιστοσελίδα μας [αναγραψτε διεύθυνση
[2.] Αναγράψτε το ονοματεπώνυμό σας, τη ιστοσελίδας] να συμπληρώσετε και να
γεωγραφική διεύθυνσή σας, τον αριθμό υποβάλετε ηλεκτρονικώς το υπόδειγμα
του τηλεφώνου σας και τη διεύθυνση του εντύπου υπαναχώρησης ή οποιαδήποτε άλλη
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.
ξεκάθαρη δήλωση. Εάν χρησιμοποιήσετε
[3.] Εάν από την ιστοσελίδα σας αυτήν τη δυνατότητα, θα σας διαβιβάσουμε
προσφέρετε
στον
καταναλωτή
τη χωρίς καθυστέρηση πάνω σε σταθερό μέσο
δυνατότητα να συμπληρώσει και να (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) επιβεβαίωση
υποβάλει ηλεκτρονικώς πληροφορίες για λήψης της υπαναχώρησης σας.»
την υπαναχώρησή του από την παρούσα
σύμβαση, αναγράψτε τα ακόλουθα: [4.] Σε περίπτωση σύμβασης πώλησης με την
«Μπορείτε επίσης από την ιστοσελίδα μας οποία δεν έχετε προσφερθεί να συλλέξετε τα
[αναγράψτε διεύθυνση ιστοσελίδας] να αγαθά σε περίπτωση υπαναχώρησης,
συμπληρώσετε
και
να
υποβάλετε αναγραψτε τα ακόλουθα: «Δικαιούμαστε να
ηλεκτρονικώς το υπόδειγμα εντύπου καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων
υπαναχώρησης ή οποιαδήποτε άλλη μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά ή μέχρις
ξεκάθαρη δήλωση. Εάν χρησιμοποιήσετε ότου εσείς παράσχετε αποδείξεις ότι στείλατε
αυτήν
τη
δυνατότητα,
θα
σας
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διαβιβάσουμε χωρίς καθυστέρηση πάνω πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί
σε σταθερό μέσο (π.χ. ηλεκτρονικό πρώτο.»
ταχυδρομείο) επιβεβαίωση λήψης της
υπαναχώρησής σας.»
[5.] Εάν ο καταναλωτής έλαβε αγαθά
[4.] Σε περίπτωση σύμβασης πώλησης με συνδεόμενα με τη σύμβαση:
την οποία δεν έχετε προσφερθεί να
συλλέξετε τα αγαθά σε περίπτωση α) να αναγραφεί:
υπαναχώρησης, αναγράψτε τα ακόλουθα:
«Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την - «Θα συλλέξουμε εμείς τα αγαθά.» ή
επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε
πίσω τα αγαθά ή μέχρις ότου εσείς - «Εσείς οφείλετε να στείλετε πίσω τα αγαθά ή
παράσχετε αποδείξεις ότι στείλατε πίσω τα να τα παραδώσετε σε εμάς ή στ ... [αναγραψτε
αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.» ονοματεπώνυμο και γεωγραφική διεύθυνση,
[5.] Εάν ο καταναλωτής έλαβε αγαθά εάν υπάρχει, του προσώπου που έχετε
συνδεόμενα με τη σύμβαση:
εξουσιοδοτήσει να παραλάβει τα αγαθά],
α) να αναγραφεί:
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και
- «Θα συλλέξουμε εμείς τα αγαθά.» ή οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών
- «Εσείς οφείλετε να στείλετε πίσω τα από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι
αγαθά ή να τα παραδώσετε σε εμάς ή στ ... υπαναχωρείτε από την παρούσα σύμβαση. Η
[αναγράψτε
ονοματεπώνυμο
και προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν
γεωγραφική διεύθυνση, εάν υπάρχει, του στείλετε πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της
προσώπου που έχετε εξουσιοδοτήσει να περιόδου των 14 ημερών.»
παραλάβει
τα
αγαθά],
χωρίς
αδικαιολόγητη
καθυστέρηση
και β) να αναγραφεί:
οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών
ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε - «Εμείς θα επιβαρυνθούμε με τη δαπάνη
ότι υπαναχωρείτε από την παρούσα επιστροφής των αγαθών.»,
σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει
τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα αγαθά πριν - «Εσείς θα επιβαρυνθείτε με την άμεση
από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών.» δαπάνη επιστροφής των αγαθών.»,
β) να αναγραφεί:
- «Εμείς θα επιβαρυνθούμε με τη - Εάν, σε εξ αποστάσεως συναπτόμενη
δαπάνη επιστροφής των αγαθών.»,
σύμβαση, δεν προσφέρεστε να επιβαρυνθείτε
- «Εσείς θα επιβαρυνθείτε με την άμεση με τη δαπάνη επιστροφής των αγαθών και τα
δαπάνη επιστροφής των αγαθών.»,
αγαθά από τη φύση τους δεν μπορούν
- Εάν, σε εξ αποστάσεως συναπτόμενη κανονικά να επιστραφούν ταχυδρομικώς:
σύμβαση,
δεν
προσφέρεστε
να «Εσείς θα επιβαρυνθείτε με την άμεση δαπάνη
επιβαρυνθείτε με τη δαπάνη επιστροφής επιστροφής των αγαθών, ύψους... ευρώ
των αγαθών και τα αγαθά από τη φύση [αναγραψτε ποσόν].» ή, εάν η δαπάνη
τους δεν μπορούν κανονικά
να επιστροφής των αγαθών ευλόγως δεν μπορεί
επιστραφούν ταχυδρομικώς: «Εσείς θα να υπολογιστεί εκ των προτέρων: «Εσείς θα
επιβαρυνθείτε με την άμεση δαπάνη επιβαρυνθείτε με την άμεση δαπάνη
επιστροφής των αγαθών, ύψους... ευρώ επιστροφής των αγαθών. Η δαπάνη αυτή
[αναγράψτε ποσόν].» ή, εάν η δαπάνη εκτιμάται κατά μέγιστο όριο σε περίπου ...
επιστροφής των αγαθών ευλόγως δεν ευρώ [αναγραψτε ποσόν].», ή
μπορεί να υπολογιστεί εκ των προτέρων:
«Εσείς θα επιβαρυνθείτε με την άμεση - Εάν, σε εκτός εμπορικού καταστήματος
δαπάνη επιστροφής των αγαθών. Η συναπτόμενη σύμβαση, τα αγαθά από τη φύση
δαπάνη αυτή εκτιμάται κατά μέγιστο όριο τους δεν μπορούν κανονικά να επιστραφούν
σε περίπου ... ευρώ [αναγράψτε ποσόν].», ταχυδρομικώς και είχαν παραδοθεί στην
ή
κατοικία του καταναλωτή τη στιγμή της
- Εάν, σε εκτός εμπορικού καταστήματος σύναψης της σύμβασης: «Εμείς θα
συναπτόμενη σύμβαση, τα αγαθά από τη συλλέξουμε τα αγαθά με δική μας δαπάνη.»
φύση τους δεν μπορούν κανονικά να και
επιστραφούν ταχυδρομικώς και είχαν
παραδοθεί στην κατοικία του καταναλωτή γ) να αναγραφεί: «Εσείς φέρετε ευθύνη μόνο
τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης: για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των
«Εμείς θα συλλέξουμε τα αγαθά με δική αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν
μας δαπάνη.» και
απαραίτητος για να προσδιορίσετε τη φύση, τα
γ) να αναγραφεί: «Εσείς φέρετε ευθύνη χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των
μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας αγαθών.».
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των αγαθών προκύψει από χειρισμό που
δεν
ήταν
απαραίτητος
για
να [6.] Σε περίπτωση σύμβασης για την παροχή
προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά υπηρεσιών ή την παροχή νερού, φυσικού
και τη λειτουργία των αγαθών.».
αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας, εάν δεν
[6.] Σε περίπτωση σύμβασης για την διατίθενται προς πώληση σε περιορισμένο
παροχή υπηρεσιών ή την παροχή νερού, όγκο ή σε καθορισμένη ποσότητα, ή παροχής
φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεθέρμανσης, αναγραψτε τα ακόλουθα:
εάν δεν διατίθενται προς πώληση σε «Εάν εσείς ζητήσατε να ξεκινήσει η παροχή
περιορισμένο όγκο ή σε καθορισμένη υπηρεσιών ή η παροχή νερού/φυσικού
ποσότητα, ή παροχής τηλεθέρμανσης, αερίου/ηλεκτρικής ενέργειας/τηλεθέρμανσης
αναγράψτε τα ακόλουθα: «Εάν εσείς [να διαγραφούν οι περιττές μνείες] στη
ζητήσατε να ξεκινήσει η παροχή υπηρεσιών διάρκεια της προθεσμίας υπαναχώρησης,
ή
η
παροχή
νερού/φυσικού υποχρεούστε να μας καταβάλετε, σε σύγκριση
αερίου/ηλεκτρικής
με την πλήρη κάλυψη της σύμβασης, ποσόν
ενέργειας/τηλεθέρμανσης [να διαγραφούν που αναλογεί στα όσα σας παρέσχαμε μέχρι να
οι περιττές μνείες] στη διάρκεια της μας δηλώσετε ότι υπαναχωρείτε από την
προθεσμίας υπαναχώρησης, υποχρεούστε παρούσα σύμβαση.».
να μας καταβάλετε, σε σύγκριση με την
πλήρη κάλυψη της σύμβασης, ποσόν που ΤΜΗΜΑ Β
αναλογεί στα όσα σας παρέσχαμε μέχρι να Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης
μας δηλώσετε ότι υπαναχωρείτε από την
παρούσα σύμβαση.».
(συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν
ΤΜΗΜΑ Β΄
έντυπο
μόνο
εάν
επιθυμείτε
να
Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης
υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)
(συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν
έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να - Προς [ο προμηθευτής οφείλει να αναγράψει
υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)
εδώ το όνομα του, τη γεωγραφική του
- Προς [ο προμηθευτής οφείλει να διεύθυνση και, εάν υπάρχει, τον αριθμό της
αναγράψει εδώ το όνομά του, τη τηλεομοιοτυπίας του και τη διεύθυνση του
γεωγραφική του διεύθυνση και τη ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου]:
διεύθυνση
του
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου του]:
- Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε (*) με την
- Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε (*) με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε (*)
παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε από τη σύμβαση μου/μας (*) πώλησης των
(*) από τη σύμβαση μου/μας (*) πώλησης ακόλουθων
αγαθών
(*)/παροχής
της
των ακόλουθων αγαθών (*)/παροχής της ακόλουθης υπηρεσίας (*)
ακόλουθης υπηρεσίας (*)
- Που παραγγέλθηκε(-αν) στις (*)/που - Που παραγγέλθηκε(-αν) στις (*)/που
παρελήφθη(-σαν) στις (*)
παρελήφθη(-σαν) στις (*)
- Όνομα καταναλωτή(-ών)
- Διεύθυνση καταναλωτή(-ών)
- Ονομα καταναλωτή(-ών)
- Υπογραφή καταναλωτή(-ών) (μόνο εάν
το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί)
- Διεύθυνση καταναλωτή(-ών)
- Ημερομηνία
(*) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.».
- Υπογραφή καταναλωτή(-ών) (μόνο εάν το
παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί)
- Ημερομηνία
--------------------------------------------------(*) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.
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Άρθρο 25
Η παρ. 4α του άρθρου 7α ν. 2251/1994 έχει ως
Ψυχική
υγεία
των
ανήλικων εξής:
καταναλωτών - Τροποποίηση άρθρου 7α
4α. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας
του ν. 2251/1994
και
Ανάπτυξης
εκδίδεται
Κώδικας
Στην παρ. 4α του άρθρου 7α του ν.
Δεοντολογίας για τις επιχειρήσεις της παρ. 4
2251/1994 (Α΄191) προστίθεται δεύτερο του παρόντος άρθρου, ύστερα από σύμφωνη
εδάφιο και η παρ. 4α διαμορφώνεται ως γνώμη της Επιτροπής Προστασίας Ανηλίκων
εξής:
της παρ. 5 του παρόντος.
«4α. Με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων εκδίδεται
Κώδικας Δεοντολογίας για τις επιχειρήσεις
της παρ. 4, ύστερα από σύμφωνη γνώμη
της Επιτροπής Προστασίας Ανηλίκων της
παρ. 5. Με την ίδια απόφαση μπορούν να
προβλέπονται οι κυρώσεις για παράβαση
του Κώδικα Δεοντολογίας, καθώς και να
καθορίζονται τα όργανα διενέργειας
ελέγχων και τα όργανα επιβολής των
κυρώσεων».

Άρθρο 26
Αρθρον 9.
Αδειοδότηση μεταποιητικών
1.
Περί
συστάσεως
"Κέντρου
δραστηριοτήτων εντός της Ιεράς
Διαφυλάξεως της Αγιορειτικής Κληρονομίας
Κοινότητας Αγίου Όρους – Τροποποίηση
(ΚΔΑΚ) ".
άρθρου 9 ν. 1198/1981
α)
Σύστασις.
Συνιστάται
Νομικόν
Στο άρθρο 9 του ν. 1198/1981 (Α΄ 238), Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου υπό την
επωννμίαν "Κέντρον Διαφυλάξεως της
προστίθεται παρ. 6Α ως εξής:
Αγιορειτικής
Κληρονομίας (ΚΔΑΚ)",
«6Α. Αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή για την
.με έδραν την πόλιν της Θεσσαλονίκης,
άσκηση
των
μεταποιητικών
υπαγόμενον υπό τον έλεγχον και
δραστηριοτήτων επί του εδαφικού την εποπτείαν του Υπουργείου Βορείου
τμήματος του Αγίου Όρους, κατά Ελλάδος.
παρέκκλιση της παρ. 14 του άρθρου 17 του
β) Σκοπός. Το Κέντρον Διαφυλάξεως της
ν. 3982/2011 (Α΄ 143), ορίζεται το αρμόδιο
όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Αγιορειτικής Κληρονομίας
Επενδύσεων, με την εξαίρεση των σκοπεί εις την τελικήν διαμόρφωσιν
προγράμματος έργων υποδομής,
αρμοδιοτήτων
της
Διεύθυνσης
συντηρήσεως και αναστηλώσεων του Αγίου
Υδρογονανθράκων
του
Υπουργείου Ορους και εκτέλεσιν αυτού εντός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με του αναγκαίου προς τούτο χρόνον και την
όσα προβλέπονται στο άρθρο 44 του π.δ. υποβοήθησιν και αρωγήν του
132/2017 (Α’ 160). Για την έκδοση της έργου της Ι. Κοινότητος και των Ι. Μονών
έγκρισης εγκατάστασης ή της έγκρισης του Αγίου Ορους δια την
λειτουργίας ή για την
υποβολή διαφύλαξιν της Κληρονομίας αυτού.
γνωστοποίησης, προηγείται η σύμφωνη
2. Διοικητικόν Συμβούλιον. Το Κέντρον
γνώμη της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Διαφυλάξεως της Αγιορειτικής
Όρους και του Κέντρου Διαφυλάξεως της Κληρονομίας διοικείται υπό ενδεκαμελούς
Αγιορειτικής Κληρονομίας. Η αρμοδιότητα (11) Διοικητικού Συμβουλίου,
της εποπτείας της τήρησης των όρων και απαρτιζόμενον εκ των κάτωθι:
προϋποθέσεων λειτουργίας των ως άνω
α) Του Υπουργού Μακεδονίας και Θράκης
δραστηριοτήτων ασκείται από το Κέντρο
ως Προέδρου, αναπληρούμενου από τον
Διαφυλάξεως
της
Αγιορείτικης Αντιπρόεδρο, Διοικητή του Αγίου Ορους."
Κληρονομίας».
β) του Διοικητού Αγίου
νομίμως Αναπληρουμένου, ως

Ορους,
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Αντιπροέδρου,
γ)
δύο
Αγιορειτών
Μοναχών,
υποδεικνυομένων υπό της Ι. Κοινότητος
μετά των Αναπληρωτών αυτών, επίσης
Αγιορειτών Μοναχών, οίτινες,
ορίζονται το αργότερον εντός μηνός, αφ`
ότου τούτο ζητηθή αρμοδίως,
άλλως
το
Διοικητικόν Συμβούλιον
συγκροτείται νομίμως και εν έλλειψει
τούτων, δυναμένων να διορισθούν και
μεταγενεστέρως εφ` όσον ήθελε γίνη
η σχετική πρότασις,
δ) δύο Καθηγητών της Πολυτεχνικής
Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετά των
Αναπληρωτών αυτών,
ε) ενός Καθηγητού της Θεολογικής
Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετά του
Αναπληρωτού αυτού,
στ) ενός Καθηγητού της
Εδρας
Βυζαντινής Αρχαιολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής του αυτού ως άνω
Πανεπιστημίου, μετά του
Αναπληρωτού του,
ζ) του Προέδρου του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος, Τμήματος
Κεντρικής
Μακεδονίας,
μετά
του
αναπληρωτού του,
η) του Εφόρου της 10ης
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, νομίμως
Αναπληρουμένου,

Εφορίας

θ) του Εφόρου της 9ης
Αρχαιοτήτων ή ομόρου Εφοριας
Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων,
Αναπληρουμένου.

Εφορίας
νομίμως

Τα
ανωτέρω μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου μετά των αναπληρωτών των
διορίζονται επί τριετή
θητεία
δι`
αποφάσεως του Υπουργού Βορείου
Ελλάδος.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενα
αναπληρούνται υπό των νομίμων αυτών
αναπληρωτών.
4.
Το
Διοικητικόν
Συμβούλιον
συγκαλείται υπό του Προέδρου αυτού
πέντε
(5)
ημέρας
προ
εκάστης
συνεδριάσεως και ευρίσκεται εν απαρτία
παρόντων πέντε (5) τουλάχιστον των
μελών του, εν οις απαραιτήτως ο
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Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Αι αποφάσεις
του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά
πλειοψηφίαν
των
παρόντων,
επί
ισοψηφίας νικώσης της ψήφου του
Προέδρου.
5.
Συνιστάται
τριμελής
προς
υποβοήθησιν του έργου του Διοικ.
Συμβουλίου
του ΚΔΑΚ Εκτελεστική
Επιτροπή εκ των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου, αποτελουμένη εκ του Γεν.
Γραμματέως του Υπουργείου Β.
Ελλάδος, του Διοικητού του Αγίου Ορους
και του υπό στοιχείον η Εφόρου
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, μετά των
Αναπληρωτών αυτών, ως ούτοι
καθορίζονται εις την παράγραφον 1 του
παρόντος άρθρου. Της
εκτελεστικής Επιτροπής προεδρεύει ο Γεν.
Γραμματεύς του Υπουργείου Β.
Ελλάδος, αναπληρούμενος υπό του
Διοικητού του Αγίου Ορους.
6. Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου:
α) Το Διοικητικόν Συμβούλιον είναι το
όργανον διοικήσεως κα
διαχείρισεως του Κέντρου Διαφυλάξεως της
Αγειορειτικής Κληρονομίας.
β) Επιφυλασσομένων των Διατάξεων του
άρθρου 105 του Συντάγματος,
του Καταστατικού Χάρτου του Αγίου Ορους
και του από 10/16.9.1926 Ν.Δ.
περί κυρώσεως αυτού αι αρμοδιότητες
των Υπουργείων Οικισμού Χωροταξίας
και
Περιβάλλοντος,
Δημοσίων Εργων, Πολιτισμού και
Επιστημών, και Γεωργίας, ασκούνται εφεξής
και μέχρι της ολοκληρώσεως
του εις της παράγραφου 1 β προγράμματος
εντός της περιοχής του Αγίου
Ορους, αποκλειστικώς υπό του δια του
παρόντος νόμου συνιστωμένου
Κέντρου (ΚΔΑΚ).
γ) Εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα του
εν λόγω Κέντρου ανήκει η
έγκρισις και ο έλεγχος πάσης μελέτης
αφορώσης εκτέλισιν έργου ή ετέρας
συναφούς εργασίας εντός της ανωτέρω
περιοχής.
δ) Το Κέντρο προγραμματίζει, συντονίζει,
εποπτεύει χρηματοδοτεί και
εκτελεί τα πάσης φύσεως αναγκαία έργα
εντός του Αγίου Ορους.
ε) Πρατάσεις έργων, προερχόμεναι εκ των
Ι. Μονών, υποβάλλονται μέσω
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της Ι. Κοινότητος, απαραίτητος δε
προϋπόθεσις δια την έγκρισιν αυτών
είναι η σύμφωνος γνώμη της Ι. Κοινότητος,
διατυπωμένη εγγράφως.
στ) Δια τα εις τα εδάφια δ` και ε` του
παρόντος αναφερόμενα έργα ή
ετέρας συναφείς εργασίας απαιτείται η
σύμφωνος γνώμη των κατ` ιδίαν Ι.
Μονών,
προκειμένου
περί
έργων
αφορώντων εις αυτάς, της δε Ι.
Κοινότητος, προκειμένου περί έργων
γενικοτέρας φύσεως και σημασίας.
7. Εκπροσώπησις.
Το ΚΔΑΚ εκπροσωπείται δικαστικώς και
εξωδίκως υπό του Προέδρου του
Δ.Σ. αυτού.
8. Τρόπος εκπονήσεως Μελετών και
εκτέλεσις έργων ή άλλων συναφών
εργασιών.
α) Δι` αποφάσεων του το Διοικ.
Συμβούλιου αναθέτει εις την Ι.
Κοινότητα, τας ενδιαφερομένας Ι. Μονάς,
τας καθ` ύκην αρμοδίας
Δημοσίας Υπηρεσίας, Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου,
φυσικά
πρόσωπα,
συλλογικώς
ή
μεμονωμένως, αναλόγως της εξειδικεύσεως
εκάστου εξ αυτών, την εκπόνησιν μελετών,
την εκτέλεσιν έργων και άλλων
συναφών εργασιών. Δια των ιδίων
αποφάσεων προσδιορίζεται επίσης το
προς
εκτέλεσιν
έργον
ή
έτερον
αντικείμενον, οι όροι εκτελέσεως αυτών
ως και ή καταβλητέα αμοιβή, όπου αύτη
είναι αναγκαία.
β). Η κατά τα ανωτέρω ανάθεσις
εκπονήσεως μελετών και εκτελέσεως
έργων ή άλλων συναφών εργασιών εις
Δημοσίας Υπηρεσίας, Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή φυσικά
πρόσωπα, η χρηματοδότησις αυτών
ως και η παραλαβή των αποτελεσμάτων
υπό του συνιστωμένου Κέντρου
γίνονται κατά παρέκκλισιν των Διατάξεων
περί Δημοσίου Λογιστικού,
Κρατικών
Προμηθειών,
αναθέσεως
Μελετών, εκτελέσεως Δημοσίων Εργων, ως
και πάσης άλλης σχετικής ή ειδικής
Διατάξεως.
γ)
Δια
κοινής
αποφάσεως
Υπουργών Βορείου Ελλάδος και
Οικονομικών καθορίζονται
τα
τρόπου πραγματοποιήσεως,

των
του
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δικαιολογήσεως και πληρωμής, ως και η
εν γένει διοικητική και
διαχειριστική διεκπεραίωσις υπό του εν
λόγω Κέντρου (ΚΔΑΚ) των
κονδυλίων των διατιθεμένων δια την
εκπόνησιν των Μελετών και την
εκτέλεσιν των έργων ή άλλων συναφών
εργασιών, κατά παρέκκλισιν των
διατάξεων περί Δημοσίου Λογιστικού,
Κρατικών Προμηθειών, αναθέσεως
Μελετών, εκτελέσεως Δημοσίων Εργων,
ως και πάσης άλλης σχετικής
γενικής ή ειδικής διατάξεως. Δι` ομοίων
αποφάσεων επεκτείνονται αι
ούτω θεσπιζόμεναι ρυθμίσεις εις τους
φορείς εκπονήσεως και αναθέσεως
των Μελετών και Εργων, ως και των ετέρων
συναφών εργασιών.
δ) Απαντες οι φορείς Δημοσίου ή
Ιδιωτικού Δικαίου, εις τους οποίους
ανατίθεται η μελέτη και εκτέλεσις έργων
ή άλλων συναφών εργασιών
υποχρεούνται όπως υποβάλλουν εις το
ΚΔΑΚ οικονομικόν απολογισμόν δια
το σύνολον των πραγματοποιηθεισών δι`
έκαστον έργον δαπανών. Ο τρόπος
και ο χρόνος υποβολής του απολογισμού
τούτου καθορίζεται δι` αποφάσεως
του Υπουργού Βορείου Ελλάδος.
9. Προσωπικόν.
α) Γραμματεία. Συνιστάται παρά τω εν
λόγω Κέντρω, αποτελουμένου
1) εξ ενός Προϊσταμένου επί βαθμώ 3ω
έως 1ω του Κλάδου ΑΤ,
2) ενός Γραμματέως προερχομένου εκ του
αυτού Κλάδου επί βαθμώ 6ω
εως 4ω,
3) τεσσάρων Γραφέων - Δακτυλογράφων
Κλάδου ΜΕ επί βαθμώ 7ω έως 4ω
και
4) ενός Κλητήρος του Κλάδου ΣΕ επί
βαθμώ 10ω έως 7ω, πασών των
θέσεων τούτων πληρουμένων μόνον δι`
αποσπάσεως, δια Κοινών Αποφάσεως
του Υπουργού Βορείου Ελλάδος και του
κατά περίπτωσιν αρμοδίου
Υπουργού, αντιστοίχου βαθμολογικού
προσωπικού εξ ετέρων Δημοσίων
Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. ή των ΟΤΑ κατά την
διαδικασίαν της επομένης
παραγράφου β. Η θέσις ειδικώς του
προϊσταμένου της Γραμματείας
(Διευθυντού), δύναται να πληρωθή δια
διορισμού μετακλητού υπαλλήλου
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της κατηγορίας των ειδικών θέσεων.
β) Δι` Αποφάσεων του Υπουργού Βορ.
Ελλάδος, και του κατά περίπτωσιν
αρμοδίου Υπουργού, μετά γνώμην του
Διοικ. Συμβουλίου του ΚΔΑΚ,
δύνανται να αποσπώνται παρ` αυτώ και
προς ενίσχυσιν της Υπηρεσίας
αυτού Υπάλληλοι εξ οιασδήποτε Δημοσίας
Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Δημοσίας
Επιχειρήσεως ή Επιχειρήσεως Κοινής
Ωφελείας ή των Ο.Τ.Α., κατά
παρέκκλισιν από πάσης Γενικής ή ειδικής
Διατάξεως. Ο χρόνος διαρκείας
αποσπάσεως του Υπαλλήλου λογίζεται δια
πάσαν συνέπειαν ως χρόνος
πραγματικής υπηρεσίας εις την Υπηρεσίαν
εξ ης ούτος απεσπάσθη. Η
μισθοδοσία των αποσπωμένων και αι
εισφοραί εργοδότου εις τα αντίστοιχα
Ασφαλιστικά και Επικουρικά Ταμεία
βαρύνουν τας Υπηρεσίας και τους
Φορείς εξ ων ούτοι απεσπάσθησαν.
γ)
Πέραν
του
προαναφερθέντος
προσωπικού, είναι δυνατή, κατά
παρέκκλισιν
των
ισχυουσών
απαγορευτικών Διατάξεων και ιδία του Νόμου
993/1979, χάριν υποβοηθήσεως του έργου
του Διοικ. Συμβουλίου του ΚΔΑΚ,
η προτάσει τούτου και δι` αποφάσεως του
Υπουργού Βορείου Ελλάδος
πρόσληψις μέχρι πεντήκοντα ειδικών,
επιστημόνων, Τεχνικών και
εργατοτεχνιτών
(Αρχαιολόγων,
Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών Μηχανικών,
Συντηρτιτών
Εργων
Τέχνης
και
Χειρογράφων, Τυπογράφων, Δασολόγων,
κ.λπ.) δια Συμβάσεων ιδιωτικού Δικαίου
ωρισμένου ή αοριστού χρόνου.
10. Εξουσιοδότησις ρυθμίσεως
λεπτομερειών εφαρμογής.

των

Δια
Προεδρικών
Διαταγμάτων
εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Βορείου
Ελλάδος θέλει καταρτισθή ο Οργανισμός
λειτουργίας του Νομικού Προσώπου
ιδία δε τα της εσωτερικής οργανώσεως και
λειτουργίας αυτού εις ον
μεταξύ των άλλων υποχρεωτικώς αι
αρμοδιότητες και αι λειτουργίαι της
Εκτελεστικής Επιτροπής, η διάρθωσις της
υπηρεσίας τούτου, οι πόροι
χρηματοδοτήσεως αυτού προς εκτέλεσιν
των υπ` αυτού επιδιωκομένων
σκοπών και ο τρόπος εκτελέσεως αυτών,
ως και πάσα λεπτομέρεια
αναφερομένη εις την εφαρμογήν του
παρόντος.
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11. Το δια του παρόντος συνιστώμενον
Νομικόν Πρόσωπον προικοδοτείται
εφ` άπαξ εκ του προϋπολογισμού των
Δημοσίων Επενδύσεων δια του ποσού
των τριακοσίων (300) εκατομμυρίων,
καταβαλλομένου εις δύο ίσας δόσεις,
εξ ων η πρώτη εντός του τρέχοντος έτους
και ή δευτέρα εντός του
επομένου.
Αι λειτουργικαί δαπάναι του ΚΔΑΚ
καλύπτονται δια του τακτικού
προϋπολογισμού του Υπουργείου Βορείου
Ελλάδος, αι δε δαπάναι
εκτελέσεως των προγραμμάτων αυτού
χρηματοδοτούνται δια του
προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Άρθρο 27
Άρθρο 23
Διευκόλυνση της λειτουργίας των
Διευκόλυνση της λειτουργίας των
δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών
δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργάνων
οργάνων (ομοσπονδιών) των πωλητών (ομοσπονδιών) των πωλητών λαϊκών αγορών
λαϊκών αγορών – Τροποποίηση της παρ.
8 άρθρου 23 ν. 4849/2021
«8. Για τη διευκόλυνση της λειτουργίας των
δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργάνων
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 23 (ομοσπονδιών) των πωλητών λαϊκών αγορών,
του ν. 4849/2021 (Α’ 207) τροποποιείται, με πέραν του ημερήσιου τέλους, δύναται να
την διαγραφή των λέξεων «δύναται να» και συνεισπράττεται και συνδρομή υπέρ των
οργάνων αυτών. Το ποσό της συνδρομής δεν
η παρ. 8 του άρθρου 23 διαμορφώνεται ως
αποτελεί δημόσιο έσοδο ή ανταποδοτικό
εξής:
τέλος ή έσοδο του φορέα λειτουργίας και
«8. Για τη διευκόλυνση της λειτουργίας των εισπράττεται πέραν του ημερήσιου τέλους. Η
δευτεροβάθμιων
συνδικαλιστικών απόδοσή του στις δικαιούχες οργανώσεις
οργάνων (ομοσπονδιών) των πωλητών γίνεται με σεβασμό στην ανεξαρτησία τους
λαϊκών αγορών, πέραν του ημερήσιου από τους φορείς λειτουργίας. Έως την πρώτη
τέλους, συνεισπράττεται και συνδρομή εβδομάδα του Δεκεμβρίου, εκάστου έτους, με
ισχύ το επόμενο έτος, οι ενδιαφερόμενες
υπέρ των οργάνων αυτών. Το ποσό της
συνδικαλιστικές οργανώσεις, εφόσον το
συνδρομής δεν αποτελεί δημόσιο έσοδο ή επιθυμούν, καταθέτουν στους φορείς
ανταποδοτικό τέλος ή έσοδο του φορέα λειτουργίας αίτηση για την εφαρμογή της
λειτουργίας και εισπράττεται πέραν του παρούσας, στην οποία περιλαμβάνονται η
ημερήσιου τέλους. Η απόδοσή του στις απόφαση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με
δικαιούχες οργανώσεις γίνεται με σεβασμό το καταστατικό της οργάνωσης για το ύψος της
στην ανεξαρτησία τους από τους φορείς συνδρομής, ο κατάλογος των πρωτοβάθμιων
φορέων μελών τους και οι λαϊκές αγορές στις
λειτουργίας. Έως την πρώτη εβδομάδα του
οποίες δραστηριοποιούνται τα πρωτοβάθμια
Δεκεμβρίου, εκάστου έτους, με ισχύ το αυτά όργανα. Το ποσό της συνδρομής, που
επόμενο
έτος,
οι
ενδιαφερόμενες εισπράττεται με τη διαδικασία της παρούσας,
συνδικαλιστικές οργανώσεις, εφόσον το δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό
επιθυμούν, καταθέτουν στους φορείς (5%) του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους. Οι
λειτουργίας αίτηση για την εφαρμογή της πωλητές που δεν είναι μέλη πρωτοβάθμιων
σωματείων, μελών των ομοσπονδιών, με
παρούσας, στην οποία περιλαμβάνονται η
αίτησή τους στον φορέα λειτουργίας, δεν
απόφαση του αρμοδίου οργάνου, καταβάλλουν την ανωτέρω αναφερόμενη
σύμφωνα με το καταστατικό της συνδρομή.».
οργάνωσης για το ύψος της συνδρομής, ο
κατάλογος των πρωτοβάθμιων φορέων
μελών τους και οι λαϊκές αγορές στις οποίες
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δραστηριοποιούνται τα πρωτοβάθμια
αυτά όργανα. Το ποσό της συνδρομής, που
εισπράττεται με τη διαδικασία της
παρούσας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το
πέντε τοις εκατό (5%) του ημερήσιου
ανταποδοτικού τέλους. Οι πωλητές που δεν
είναι μέλη πρωτοβάθμιων σωματείων,
μελών των ομοσπονδιών, με αίτησή τους
στον φορέα λειτουργίας, δεν καταβάλλουν
την ανωτέρω αναφερόμενη συνδρομή.».

Άρθρο 28
Άρθρο 26
Αρμοδιότητα για την έκδοση, χορήγηση,
Αρμόδιες αρχές - Φορείς λειτουργίας των
μεταβίβαση και την ανανέωση αδειών
λαϊκών αγορών
πωλητών λαϊκών αγορών – Τροποποίηση
άρθρου 26 ν. 4849/2021
1. Αρμόδιες αρχές για τη λειτουργία των
Στο άρθρο 26 του ν. 4849/2021 (Α’ 207), α) λαϊκών αγορών, και φορείς λειτουργίας τους,
καταργούνται οι περ. δ’ και ζ’ της παρ. 2, β) είναι οι δήμοι της χώρας εντός των ορίων των
προστίθεται περ. ιβ’ στην παρ. 2, γ) οποίων αυτές λειτουργούν. Ειδικά για τη
λειτουργία των λαϊκών αγορών που
προστίθεται παρ. 3 και το άρθρο 26
λειτουργούν εντός των ορίων της Περιφέρειας
διαμορφώνεται ως εξής:
Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας
«Άρθρο 26
Θεσσαλονίκης, αρμόδιες αρχές ορίζονται η
Αρμόδιες αρχές - Φορείς λειτουργίας των Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια
λαϊκών αγορών
Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα.
1. Αρμόδιες αρχές για τη λειτουργία των 2. Οι αρμόδιες αρχές της παρ. 1 έχουν, για τις
λαϊκών αγορών, και φορείς λειτουργίας λαϊκές αγορές που λειτουργούν ή πρόκειται
τους, είναι οι δήμοι της χώρας εντός των να λειτουργήσουν εντός των ορίων τους, τις
ορίων των οποίων αυτές λειτουργούν. ακόλουθες αρμοδιότητες:
Ειδικά για τη λειτουργία των λαϊκών
α) Την ίδρυση, την κατάργηση, τη μετακίνηση,
αγορών που λειτουργούν εντός των ορίων
την επέκταση και τη χωροθέτηση των λαϊκών
της Περιφέρειας Αττικής και της αγορών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, άρθρο 27, καθώς και την εύρυθμη λειτουργία
αρμόδιες αρχές ορίζονται η Περιφέρεια τους, και ιδίως την καθαριότητα του χώρου
Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της
λειτουργίας της λαϊκής αγοράς,
Μακεδονίας αντίστοιχα.
2. Οι αρμόδιες αρχές της παρ. 1 έχουν, για
β) την έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας
τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν ή
Λαϊκής Αγοράς, με τον οποίο ρυθμίζεται κάθε
πρόκειται να λειτουργήσουν εντός των σχετικό ζήτημα με τη λειτουργία της λαϊκής
ορίων τους, τις ακόλουθες αρμοδιότητες: αγοράς, που δεν ορίζεται με τον παρόντα
α) Την ίδρυση, την κατάργηση, τη νόμο, και ιδίως το ύψος του ημερήσιου
μετακίνηση, την επέκταση και τη ανταποδοτικού τέλους και ο τρόπος
χωροθέτηση
των
λαϊκών
αγορών, καταβολής του,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 27,
γ) την καταχώρηση για κάθε λαϊκή αγορά στο
καθώς και την εύρυθμη λειτουργία τους, Ο.Π.Σ.A.Α., των ακόλουθων στοιχείων:
και ιδίως την καθαριότητα του χώρου κατά
τη διάρκεια και μετά το πέρας της γα) της απόφασης ίδρυσης, μετακίνησης ή
επέκτασης της λαϊκής αγοράς,
λειτουργίας της λαϊκής αγοράς,
β) την έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας
Λαϊκής Αγοράς, με τον οποίο ρυθμίζεται γβ) του Κανονισμού Λειτουργίας λαϊκής
αγοράς, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
κάθε σχετικό ζήτημα με τη λειτουργία της
άρθρο 28, και
λαϊκής αγοράς, που δεν ορίζεται με τον
παρόντα νόμο, και ιδίως το ύψος του
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ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους και ο γγ) του τοπογραφικού διαγράμματος της
λαϊκής αγοράς, σύμφωνα με όσα
τρόπος καταβολής του,
γ) την καταχώρηση για κάθε λαϊκή αγορά προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 25,
στο Ο.Π.Σ.A.Α., των ακόλουθων στοιχείων:
δ) την έκδοση, τη χορήγηση και την ανανέωση
γα) της απόφασης ίδρυσης, μετακίνησης ή αδειών παραγωγού και επαγγελματία πωλητή
επέκτασης της λαϊκής αγοράς,
σε λαϊκή αγορά και την παραχώρηση θέσεων
γβ) του Κανονισμού Λειτουργίας λαϊκής δραστηριοποίησης σε κάθε λαϊκή αγορά
αγοράς, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο κατόπιν έκδοσης σχετικής προκήρυξης,
αποκλειστικά από τις Περιφέρειες, σύμφωνα
άρθρο 28, και
γγ) του τοπογραφικού διαγράμματος της με όσα αναφέρονται στα άρθρα 13 έως 16,
λαϊκής αγοράς, σύμφωνα με όσα
ε) τη διαπίστωση της αυτοδίκαιης απώλειας
προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 25, της θέσης πωλητή σε λαϊκή αγορά σύμφωνα
δ) (καταργείται),
με το άρθρο 21, και τη σχετική ενημέρωση
ε) τη διαπίστωση της αυτοδίκαιης του Ο.Π.Σ.Α.Α. και του πωλητή,
απώλειας της θέσης πωλητή σε λαϊκή
αγορά σύμφωνα με το άρθρο 21, και τη στ) την εποπτεία της διαδικασίας
σχετική ενημέρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α. και του αναπλήρωσης υποβοήθησης πωλητή και
πρόσληψης υπαλλήλου, για το σύνολο των
πωλητή,
λαϊκών αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται
στ) την εποπτεία της διαδικασίας ο πωλητής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
αναπλήρωσης υποβοήθησης πωλητή και άρθρο 22, και την ενημέρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α.,
πρόσληψης υπαλλήλου, για το σύνολο των
λαϊκών
αγορών
στις
οποίες ζ) τη μεταβίβαση της άδειας και της θέσης
δραστηριοποιείται ο πωλητής, σύμφωνα δραστηριοποίησης πωλητή, για το σύνολο των
λαϊκών αγορών στις οποίες
με όσα ορίζονται στο άρθρο 22, και την
δραστηριοποιείται, σύμφωνα με όσα
ενημέρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α.,
ορίζονται στο άρθρο 19, και τη σχετική
ζ) (καταργείται),
ενημέρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α.,
η) την προσθήκη στους καταστατικούς
σκοπούς υφιστάμενων κατά τον χρόνο η) την προσθήκη στους καταστατικούς
δημοσίευσης του παρόντος νομικών σκοπούς υφιστάμενων κατά τον χρόνο
προσώπων των Ο.Τ.Α. του τρόπου δημοσίευσης του παρόντος νομικών
προσώπων των Ο.Τ.Α. του τρόπου υλοποίησης
υλοποίησης
μίας
ή
περισσοτέρων
μίας ή περισσοτέρων αρμοδιοτήτων της
αρμοδιοτήτων της αρμόδιας αρχής αρμόδιας
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ν.
3852/2010 (Α’ 87), και τη συμμετοχή αυτών αρχής σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ν.
σε χρηματοδοτικά προγράμματα, σε 3852/2010 (Α’ 87), και τη συμμετοχή αυτών σε
διακρατικές και διαπεριφερειακές δράσεις χρηματοδοτικά προγράμματα, σε διακρατικές
με κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό και διαπεριφερειακές δράσεις με κοινωνικό,
πολιτιστικό και οικονομικό περιεχόμενο,
περιεχόμενο, συναφές με τον χώρο των
συναφές με τον χώρο των λαϊκών αγορών,
λαϊκών αγορών,
θ)
την
ανάπτυξη
εκπαιδευτικών θ) την ανάπτυξη εκπαιδευτικών
προγραμμάτων για την ασφάλεια και προγραμμάτων για την ασφάλεια και υγιεινή
υγιεινή των προϊόντων, το μάρκετινγκ των προϊόντων, το μάρκετινγκ προϊόντων και
προϊόντων και άλλους αντίστοιχους άλλους αντίστοιχους σκοπούς, σε σύμπραξη
με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς,
σκοπούς, σε σύμπραξη με άλλους
δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς,
ι) την ανάθεση σε ιδιωτικό φορέα του ελέγχου
ι) την ανάθεση σε ιδιωτικό φορέα του της καθαριότητας και υγιεινής, της φύλαξης,
ελέγχου της καθαριότητας και υγιεινής, της της διαγράμμισης και άλλων αντίστοιχων
φύλαξης, της διαγράμμισης και άλλων καθηκόντων:
αντίστοιχων καθηκόντων,
ια) την προσθήκη πωλούμενων προϊόντων ια) την προσθήκη πωλούμενων προϊόντων στη
λαϊκή αγορά.
στη λαϊκή αγορά και
ιβ) την αμοιβαία ανταλλαγή και αλλαγή
θέσης δραστηριοποίησης στην ίδια λαϊκή
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αγορά, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο
άρθρο 20.
3. Οι Περιφέρειες είναι, σε κάθε
περίπτωση, αρμόδιες, για:
α) την έκδοση της προκήρυξης για τη
χορήγηση αδειών και θέσεων στις λαϊκές
αγορές,
β) την έκδοση, τη χορήγηση και την
ανανέωση αδειών παραγωγού και
επαγγελματία πωλητή σε λαϊκή αγορά και
την παραχώρηση των νέων θέσεων
δραστηριοποίησης σε κάθε λαϊκή αγορά,
σύμφωνα με όσα ορίζονται από τα άρθρα
14 έως 17, και τη σχετική ενημέρωση του
Ο.Π.Σ.Α.Α.,
γ) τη μεταβίβαση της άδειας και των
θέσεων δραστηριοποίησης πωλητή, για το
σύνολο των λαϊκών αγορών στις οποίες
δραστηριοποιείται, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στο άρθρο 19, και τη σχετική
ενημέρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α..».
Άρθρο 29
Νομοτεχνική διόρθωση παραπομπής –
Τροποποίηση περ. γ’ άρθρου 28 ν.
4849/2021
Στην περ. γ’ του άρθρου 28 του ν.
4849/2021 (Α’ 207) ο αριθμός «10»
αντικαθίσταται από τον αριθμό «29».

Άρθρο 28
Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών
Για την εύρυθμη λειτουργία κάθε λαϊκής
αγοράς ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας
εκδίδει Κανονισμό Λειτουργίας Λαϊκής
Αγοράς, που αναρτάται στον διαδικτυακό
τόπο του οικείου Δήμου και της οικείας
Περιφέρειας και καταχωρίζεται στο
Ο.Π.Σ.Α.Α., στον οποίο περιλαμβάνονται
τουλάχιστον τα εξής:
α) Η οριοθέτηση και η διαγράμμιση του
χώρου της λαϊκής αγοράς, η διαγράμμιση, η
αρίθμηση, η χωροθέτηση και η κατανομή των
θέσεων, κατά κατηγορία πωλητών και
πωλούμενων ειδών. Οι θέσεις και οι
διάδρομοι μεταξύ των θέσεων των πωλητών
πρέπει να είναι οριοθετημένες, κατά τρόπο
ώστε να μην παρεμποδίζονται οι είσοδοι
κατοικιών και καταστημάτων, να μην
κωλύεται η προσέλευση των καταναλωτών
και γενικά να εξασφαλίζεται η ομαλή
λειτουργία της αγοράς,
β) το μέγιστο επιτρεπτό μήκος της πρόσοψης
των πάγκων ανά κατηγορία πωλητών και
πωλούμενων ειδών,
γ) οι ημέρες και οι ώρες λειτουργίας της
λαϊκής αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 10,
δ) η επισήμανση της υποχρέωσης των
πωλητών να μεριμνούν για την καθαριότητα
του χώρου που χρησιμοποιούν και να
διευκολύνουν την υπηρεσία καθαριότητας
του δήμου στο έργο της. Η μέριμνα για την
καθαριότητα του χώρου περιλαμβάνει την
άμεση και συνεχή συλλογή των
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απορριμμάτων. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται
για την ταχεία απομάκρυνση των κάθε είδους
απορριμμάτων ευπαθών και ευαλλοίωτων
προϊόντων και ιδίως του νερού που
προέρχεται από το λιώσιμο του πάγου, που
χρησιμοποιείται για τη συντήρηση των
αλιευμάτων. Ο καθαρισμός των αλιευμάτων
επιτρέπεται, μόνο εφόσον οι πωλητές
πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του
Κανονισμού 852/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης
Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων
(L 139), και λαμβάνουν κάθε μέτρο για την
τήρηση των κανόνων υγιεινής. Τα απόνερα
και τα υπολείμματα από τον καθαρισμό των
αλιευμάτων συλλέγονται σε ειδικά δοχεία,
απομακρύνονται από τη λαϊκή αγορά με
ευθύνη και μέριμνα του πωλητή και στη
συνέχεια αντιμετωπίζονται ως ειδικά
απόβλητα, ανάλογα με τον χαρακτήρα τους.
Σε καμία περίπτωση δεν διοχετεύονται στα
δίκτυα των όμβριων υδάτων,
ε) οι πάγκοι των πωλητών πρέπει να φέρουν
πρόχειρο στέγαστρο ενιαίου τύπου και υλικού
αλλά διαφορετικού χρώματος, ανάλογα με
την ιδιότητα του πωλητή, παραγωγού ή
επαγγελματία, καθώς και αντίστοιχη
πινακίδα. Απαγορεύεται κάθε μορφής
διαφήμιση επί των εκθετηρίων,
στ) το καταβαλλόμενο τέλος για κάθε θέση
που ορίζεται από τον φορέα λειτουργίας και ο
τρόπος καταβολής του,
ζ) οι κυρώσεις που επιβάλλονται από τους
φορείς λειτουργίας, σε περιπτώσεις
παράβασης του Κανονισμού Λειτουργίας. Οι
διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 62 δεν είναι
αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας.

Διατάξεις καταργούμενες
Άρθρο 30
Καταργούμενες διατάξεις
1. Καταργείται η περ. β’ της παρ. 1 του
άρθρου 38 του ν. 3190/1955 (Α’ 91),
όπως προστέθηκε με το άρθρο 156 του ν.
4601/2019 (Α’ 44), περί προϋποθέσεων
μετατροπής Εταιρείας Περιορισμένης
Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία.
2. Από την έκδοση της απόφασης της
παρ. 12 του άρθρου 221 του ν.
4412/2016 (Α’ 147), καταργείται το
άρθρο 188 του ν. 4782/2021 (Α’ 36), περί
της συμμετοχής εκπροσώπων του
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας σε
συλλογικά
όργανα
δημοσίων
συμβάσεων.

Υφιστάμενες διατάξεις
Αρθρ. 38.
«1. (…)
β. Εταιρεία
Περιορισμένης
Ευθύνης μπορεί να
μετατραπεί σε
Ανώνυμη Εταιρία με
απόφαση της
συνέλευσης των
εταίρων, που
λαμβάνεται με
πλειοψηφία των
τριών πέμπτων (3/5)
του συνολικού
αριθμού των
εταίρων, οι οποίοι
εκπροσωπούν τα
τρία πέμπτα (3/5)
του εταιρικού

Άρθρο 188
Εκπρόσωποι Τ.Ε.Ε.
σε συλλογικά
όργανα
Αν προβλέπεται
από την κείμενη
νομοθεσία η
συμμετοχή
εκπροσώπου του
Τεχνικού
Επιμελητηρίου
Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) σε
συλλογικό όργανο
που διενεργεί
διαδικασία σύναψης
δημόσιων
συμβάσεων έργων,
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κεφαλαίου, εφόσον
με την ίδια
απόφαση
αποφασίζεται
αύξηση του
μετοχικού
κεφαλαίου της
Εταιρείας
Περιορισμένης
Ευθύνης ύψους
τουλάχιστον
διακοσίων χιλιάδων
(200.000) ευρώ με
αντίστοιχη
τροποποίηση του
καταστατικού της
εταιρείας με τις ως
άνω πλειοψηφίες.
Σε αυτή την
περίπτωση, τυχόν
δεκαδικός αριθμός
που προκύπτει
σχετικά με την
πλειοφηφία του
αριθμού των
εταίρων,
στρογγυλοποιείται
στην αμέσως
επόμενη ακέραιη
μονάδα, εφόσον το
κλάσμα είναι
τουλάχιστον ίσο με
το μισό της ή στην
αμέσως
προηγούμενη
μονάδα, εφόσον το
κλάσμα είναι
μικρότερο του μισού
της.»

μελετών και
παροχής τεχνικών
υπηρεσιών και
λοιπών συναφών
επιστημονικών
υπηρεσιών, ως
μέλος του οικείου
συλλογικού
γνωμοδοτικού
οργάνου, με την
απόφαση της
αναθέτουσας αρχής
ή της ΚΑΑ περί
συγκρότησης του
συλλογικού
γνωμοδοτικού
οργάνου
καθορίζονται επίσης
το ύψος της
αποζημίωσης του
εκπροσώπου του
Τ.Ε.Ε., η διαδικασία
και οι εν γένει
προϋποθέσεις
καταβολής της. Η
απόφαση
αποζημίωσης
κοινοποιείται στον
οριζόμενο
εκπρόσωπο και στο
Τεχνικό
Επιμελητήριο
Ελλάδας, μαζί με τα
δικαιολογητικά που
προβλέπονται από
τις διατάξεις του
δημοσίου
λογιστικού, που
αποδεικνύουν την
εκ των προτέρων
έγκαιρη υλοποίηση
των αναγκαίων
ενεργειών εκ μέρους
της αναθέτουσας
αρχής για τη
διασφάλιση της
απρόσκοπτης
καταβολής της εν
λόγω αποζημίωσης.
Η αποζημίωση δεν
δύναται να
υπερβαίνει τα εκατό
(100) ευρώ ανά
συνεδρίαση και
καταβάλλεται μετά
τη λήψη της
απόφασης του
οργάνου που
αποφασίζει για την
κατακύρωση της
διαγωνιστικής
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διαδικασίας. Αν,
λόγω άσκησης
διοικητικών
προσφυγών ή
ενδίκων
βοηθημάτων και
μέσων, το συλλογικό
γνωμοδοτικό
όργανο συνεδριάσει
εκ νέου σε
συμμόρφωση προς
την εκδοθησόμενη
απόφαση, η
αποζημίωση του
εκπροσώπου του
Τ.Ε.Ε. ισχύει για
κάθε διενεργούμενη
συνεπεία τούτου
συνεδρίαση του εν
λόγω οργάνου και
καταβάλλεται υπό
τις ίδιες ως άνω
προϋποθέσεις. Τα
ανωτέρω ισχύουν
ανεξαρτήτως της
νομικής φύσης της
εκάστοτε
αναθέτουσας αρχής
και της
υποχρεωτικής ή κατ`
επιλογήν
εφαρμογής του
οικείου
κανονιστικού
θεσμικού πλαισίου
για τη διενέργεια
της εκάστοτε
διαγωνιστικής
διαδικασίας,
τηρουμένων των
αναλογιών.
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Η. Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης
Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων

31.
Σχετική διάταξη
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Άρθρο 23

Συναρμόδια
Υπουργεία –
Συναρμόδιες υπηρεσίες /
φορείς

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου
Τροφίμων(Ε.Φ.Ε.Τ.)

Αντικείμενο συναρμοδιότητας

Πρόβλεψη στην παρ. 7 του άρθρου
13α του ν. 2251/1994.
Με το άρθρο 23 της προτεινόμενης
ρύθμισης ότι σε περίπτωση που το
αγαθό της περ. γ΄ της παρ. 2 του
άρθρου 9δ είναι τρόφιμο. Αρμόδια
αρχή για την επιβολή κυρώσεων του
άρθρου 9θ και του άρθρου 13α του ν.
2251/1994 είναι ο Ε.Φ.Ε.Τ..

Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

32.
Εξουσιοδοτική
διάταξη

Είδος πράξης

Αρμόδιο ή
επισπεύδον
Υπουργείο ή
υπηρεσία

Αντικείμενο

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή
αποκλειστική
προθεσμία)

Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας
33.

Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου νομικού
προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας;
Δεν τυγχάνει εφαρμογής.

34.

Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν οι υφιστάμενες
διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης ρύθμισης;
Βλ. απάντηση στο ερώτημα 33

35.

Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου
Βλ. απάντηση στο ερώτημα 33
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Έχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναφορικά με τη σύσταση του νέου οργάνου;
ΝΑΙ  ΟΧΙ 
36.
Εάν ΝΑΙ, να επισυναφθεί ηλεκτρονικά.
Βλ. απάντηση στο ερώτημα 33
Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας
37.

Επωνυμία ή ονομασία και νομική μορφή
Βλ. απάντηση στο ερώτημα 33

38.

Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου
Βλ. απάντηση στο ερώτημα 33
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39.

Διασφάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Βλ. απάντηση στο ερώτημα 33

40.

Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου
Βλ. απάντηση στο ερώτημα 33
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Αθήνα, 10 Μαΐου 2022

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

155

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αριθμ. 133 / 17 / 2022
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος)
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ)
2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του
Συμβουλίου και των Οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στην
καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για
την προστασία των καταναλωτών και άλλες διατάξεις»
Α.

Με τις διατάξεις του υπόψη νομοσχεδίου προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.
Προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019
για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των
Οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στην καλύτερη επιβολή και
τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των
καταναλωτών. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα εξής:
α.
Αυστηροποιείται το πλαίσιο των επιβαλλόμενων κυρώσεων (χρηματικό
πρόστιμο) στους εμπόρους σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις
τους όσον αφορά στις εκπτώσεις, προσφορές και τη μη νόμιμη λειτουργία τις
Κυριακές.
β.
Θεωρείται μια εμπορική πρακτική ως παραπλανητική όταν ενδέχεται να
οδηγήσει τον μέσο καταναλωτή να λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία
διαφορετικά δεν θα ελάμβανε, και η πρακτική περιλαμβάνει, πέραν των
υπολοίπων κάθε εμπορική προώθηση αγαθού ως πανομοιότυπου με αγαθό που
αποτελεί αντικείμενο εμπορίας σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ενώ το εν λόγω αγαθό έχει σαφώς διαφορετική σύσταση ή χαρακτηριστικά,
εκτός εάν αυτό αιτιολογείται από θεμιτούς και αντικειμενικούς παράγοντες.
γ.
Παρέχεται στον καταναλωτή η δυνατότητα, σε περιπτώσεις αθέμιτων
εμπορικών πρακτικών, να ζητήσει μείωση της τιμής ή να καταγγείλει τη
σύμβαση.
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δ.
Εισάγονται νέοι ορισμοί για την ψηφιακή υπηρεσία, την επιγραμμική
αγορά, τον πάροχο επιγραμμικής αγοράς, τη συμβατότητα, τις δυνατότητες
λειτουργίας και τη διαλειτουργικότητα.
ε.
Τροποποιούνται οι ρυθμίσεις σχετικά με τις απαιτήσεις ενημέρωσης για
συμβάσεις εξ αποστάσεως και συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος.
στ.
Εισάγονται ειδικές υποχρεώσεις ενημέρωσης για τον προμηθευτή για
συμβάσεις που συνάπτονται σε επιγραμμικές αγορές, ως προς την ενημέρωση
του καταναλωτή.
ζ.
Προβλέπεται η επέκταση της ισχύουσας περιόδου υπαναχώρησης των
δεκατεσσάρων (14) ημερών σε περίοδο υπαναχώρησης τριάντα (30) ημερών,
για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο μη προγραμματισμένων
επισκέψεων από τον προμηθευτή στην οικία καταναλωτή ή εκδρομών που
διοργανώνει προμηθευτής με στόχο ή αποτέλεσμα την προώθηση ή την
πώληση προϊόντων στους καταναλωτές.
η.
Καθορίζονται οι υποχρεώσεις του προμηθευτή και του καταναλωτή σε
περίπτωση υπαναχώρησης του τελευταίου από τις εξ αποστάσεως ή εκτός
εμπορικού καταστήματος συμβάσεις.
θ.
Τίθενται εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή
από τις άνω συμβάσεις.
ι.
Επανακαθορίζεται το πλαίσιο των διοικητικών κυρώσεων που
επιβάλλονται σε περίπτωση παραβάσεων σχετικά με την προστασία των
καταναλωτών, με την αύξηση του ύψους των επιβαλλόμενων προστίμων κ.λπ.
(άρθρα 1-24)
2.
Ρυθμίζονται διάφορα θέματα σχετικά με την προστασία του
καταναλωτή. Ειδικότερα:
α.
Διευρύνεται το περιεχόμενο της κατ’ εξουσιοδότηση υ.α. για την
έκδοση Κώδικα Δεοντολογίας των αναφερομένων στην υπό ψήφιση διάταξη
επιχειρήσεων για την προστασία των ανήλικων καταναλωτών. Συγκεκριμένα,
παρέχεται η δυνατότητα:
επιβολής κυρώσεων στις εν λόγω επιχειρήσεις σε περίπτωση
παράβασης του Κώδικα Δεοντολογίας,
ορισμού των οργάνων διενέργειας ελέγχων και επιβολής των
προβλεπόμενων κυρώσεων.
β.
Ορίζονται τα όργανα αδειοδότησης, για την άσκηση των μεταποιητικών
δραστηριοτήτων, εντός της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους.
γ.
Καθίσταται εφεξής υποχρεωτική, η συνδρομή υπέρ των
δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργάνων (ομοσπονδιών) των πωλητών
λαϊκών αγορών, για τη διευκόλυνση της λειτουργίας τους.
δ.
Μεταφέρονται από τους δήμους στις Περιφέρειες ορισμένες
αρμοδιότητες, σχετικά με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών, κ.λπ. (άρθρα 2529)
3.
Τίθενται οι καταργούμενες διατάξεις καθώς και η έναρξη ισχύος του
υπό ψήφιση σχεδίου νόμου.
(άρθρα 30 και 31)
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Β.
Από τις προτεινόμενες διατάξεις επέρχεται επί του κρατικού
προϋπολογισμού ενδεχόμενη αύξηση εσόδων από:
την αυστηροποίηση των επιβαλλόμενων κυρώσεων στους εμπόρους σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά τις
εκπτώσεις, προσφορές και τη μη νόμιμη λειτουργία τις Κυριακές. (άρθρο 4)
τον επανακαθορισμό των διοικητικών κυρώσεων, που επιβάλλονται με
μορφή χρηματικού προστίμου, σε περίπτωση παραβάσεων σχετικά με την
προστασία των καταναλωτών. (άρθρο 23)
την επιβολή κυρώσεων στις αναφερόμενες επιχειρήσεις σε περίπτωση
παράβασης του Κώδικα Δεοντολογίας για την προστασία των ανήλικων
καταναλωτών. (άρθρο 25)
Το ύψος της ανωτέρω αύξησης δεν δύναται να προσδιορισθεί, καθώς
εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμό και βαρύτητα παραβάσεων κ.λπ)

Αθήνα, 10 Μαΐου 2022
Η Γενική Διευθύντρια

Ιουλία Γ. Αρμάγου
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