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ΘΕΜΑ: «Διαβούλευση σχετικά με την Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής αναφορικά με την επανεξέταση του κοινοτικού κεκτημένου για 
την προστασία των καταναλωτών» 
 
 
Αναφερόμενοι στο ανωτέρω θέμα, σας παραθέτουμε ακολούθως τις θέσεις της 
Ελλάδας στα ερωτήματα που τίθενται: 
 
(Διατηρείται η αρίθμηση του ερωτηματολογίου) 
 
General Legislative Approach (Γενική νομοθετική προσέγγιση) 
 
Ερώτηση Α1: Κατά τη γνώμη σας, ποια είναι η καλύτερη προσέγγιση για την 
επανεξέταση της νομοθεσίας για τους καταναλωτές; 
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Μια μεικτή προσέγγιση που συνδυάζει την έγκριση ενός μέσου-πλαισίου για 
την αντιμετώπιση των οριζόντιων θεμάτων που αφορούν όλες τις συμβάσεις 
που συνάπτουν οι καταναλωτές με την αναθεώρηση των οδηγιών που ήδη 
υπάρχουν ανά τομέα, εάν χρειάζεται. Η επιλογή 2 προκρίνεται υπό την 
προϋπόθεση ότι το μέσο υλοποίησης της μεικτής προσέγγισης που θα 
υιοθετηθεί θα είναι υποχρεωτικό και πάντως ότι δεν θα θιγεί το υφιστάμενο 
κοινοτικό και εθνικό κεκτημένο του καταναλωτή (όπου προβλέπεται ρήτρα 
ελάχιστης εναρμόνισης)  
 
 
2. Scope of a Horizontal Instrument (Το πεδίο εφαρμογής ενός 
οριζόντιου μέσου) 
 
Ερώτηση Α2: Ποιο θα πρέπει να είναι το πεδίο εφαρμογής ενός πιθανού 
οριζόντιου μέσου; 
Πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις που συνάπτουν οι 
καταναλωτές ανεξάρτητα από το εάν αφορούν εγχώριες ή διασυνοριακές 
συναλλαγές 
 
3. Degree of Harmonisation (3Βαθμός εναρμόνισης) 
 
Ερώτηση Α3: Ποιος θα πρέπει να είναι ο βαθμός εναρμόνισης για τις 
αναθεωρημένες οδηγίες/το νέο μέσο; 
Η αναθεωρημένη νομοθεσία θα πρέπει να βασιστεί στην πλήρη εναρμόνιση, 
υπό την προϋπόθεση ότι θα διασφαλίζεται το υψηλότερο επίπεδο προστασίας 
των καταναλωτών. 
  
4. Horizontal Issues 
4.1 Definition of "consumer" and "professional" (Ορισμός των εννοιών 
«καταναλωτής» και «επαγγελματίας») 
Ερώτηση Β1: Με ποιον τρόπο θα πρέπει να οριστούν οι έννοιες του 
καταναλωτή και του επαγγελματία; 
Οι έννοιες του καταναλωτή και του επαγγελματία θα πρέπει να διευρυνθούν 
ώστε να συμπεριλάβουν αφενός κάθε φυσικό πρόσωπο που επιδιώκει 
στόχους κατά πρώτο λόγο μη εντασσόμενους (καταναλωτής) ή κατά πρώτο 
λόγο εντασσόμενους (επαγγελματίας) στο πλαίσιο της εμπορικής ή 
επαγγελματικής του δραστηριότητας. Από Ελληνικής πλευράς, προκρίνεται η 
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τήρηση των ορισμών του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 2251/1994, από τους 
οποίους άλλωστε δεν αφίσταται ούτε το πρόσφατο σχέδιο νόμου για την 
«Προστασία των καταναλωτών». Οι ορισμοί αυτοί περιλαμβάνουν τόσο τα 
φυσικά, όσο και τα νομικά πρόσωπα. Έτσι, «Καταναλωτής είναι κάθε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το οποίο προορίζονται τα προϊόντα ή οι 
υπηρεσίες που προσφέρονται στην αγορά ή το οποίο κάνει χρήση τέτοιων 
προϊόντων ή υπηρεσιών εφόσον αποτελεί τον τελικό αποδέκτη τους.». Η 
επέκταση αυτή φαίνεται να λειτουργεί υπέρ του καταναλωτικού κοινού, 
αλλά και της ανταγωνιστικότητας των προσφερομένων αγαθών και 
υπηρεσιών. Αναφορικά με την έννοια του επαγγελματία: πρέπει να 
σημειωθεί ότι η έννοια είναι ευρεία και περιέχει και εριζόμενα στοιχεία (πχ. 
εάν στην έννοια περιλαμβάνεται και το Δημόσιο ή μια εταιρία που δίνει 
bonus στους υπαλλήλους της).  
 
 
4.2 Consumers acting through an intermediary (Καταναλωτές που 
ενεργούν με ενδιάμεσους) 
 
Ερώτηση Β2: Πρέπει οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ ιδιωτών να 
θεωρούνται συμβάσεις που συνάπτουν οι καταναλωτές, όταν ένα από τα δύο 
μέρη ενεργεί μέσω κάποιου επαγγελματία ενδιάμεσου; 
Παρούσα κατάσταση: η νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών δεν θα 
πρέπει να εφαρμόζεται στις συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ καταναλωτών 
όταν ένα από τα δύο μέρη χρησιμοποιεί επαγγελματία ενδιάμεσο για τη σύναψη 
μιας σύμβασης. Ως εκ τούτου προκρίνεται η επιλογή 1 υπό την προϋπόθεση ότι 
η χρήση του επαγγελματία ενδιάμεσου είναι της απολύτου επιλογής του 
καταναλωτή και δεν γίνεται για προφανείς σκοπούς καταστρατηγήσεως της 
νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών πχ. στο πλαίσιο εικονικότητας 
περί το πρόσωπο. Σημειώνεται πάντως ότι το ζήτημα ερευνάται ακόμη και 
συζητείται ζωηρά στην επιστήμη.   
 
4.3 The concepts of good faith and fair dealing in the Consumer Acquis 

(Εισαγωγή γενικής ρήτρας καλής πίστης και θεμιτών όρων 
συναλλαγής) 

 
Ερώτηση Γ: Θα πρέπει ένα οριζόντιο μέσο να περιλαμβάνει ως πρωταρχικό 
καθήκον των επαγγελματιών να ενεργούν σύμφωνα με τις αρχές της καλής 
πίστης και των θεμιτών όρων συναλλαγής; 
Θα πρέπει να διατηρηθεί η παρούσα κατάσταση: Να μην υπάρξει καμία 
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γενική ρήτρα. 
 
 
  
4.4 The scope of application of the EU rules on unfair terms  
4.4.1 Extension of the scope to individually negotiated terms (Επέκταση του 

πεδίου εφαρμογής των κριτηρίων που καθορίζουν τον καταχρηστικό 
χαρακτήρα των ρητρών που αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης) 

Ερώτηση Δ1: Σε ποιο βαθμό θα πρέπει η διαδικασία για τις καταχρηστικές 
ρήτρες των συμβάσεων να καλύπτει και την ατομική διαπραγμάτευση όρων; 
Στην ατομική διαπραγμάτευση όρων πρέπει να εφαρμόζεται μόνο ο 
κατάλογος των όρων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της οδηγίας, 
εφόσον βέβαια υφίσταται η επιφύλαξη της ρήτρας ελάχιστης προστασίας και 
το τεκμήριο ότι δεν έχει προηγηθεί διαπραγμάτευση  και συνεπώς η οδηγία 
για τους αθέμιτους όρους συναλλαγών θα εφαρμόζεται «εν αμφιβολία» σε 
κάθε καταναλωτική σύμβαση.   
 
4.5 The legal effects of the list of unfair terms (Οι νομικές επιπτώσεις του 

καταλόγου των καταχρηστικών ρητρών) 
 
Ερώτηση Δ2: Ποια θα πρέπει να είναι η μορφή οποιουδήποτε καταλόγου 
καταχρηστικών ρητρών συμβάσεων που θα περιληφθεί σ’ ένα οριζόντιο μέσο; 
Παρούσα κατάσταση: Να διατηρηθεί ο τρέχων ενδεικτικός κατάλογος. 
 
4.6 Scope of the unfairness test (Πεδίο εφαρμογής των κριτηρίων που 

καθορίζουν τον καταχρηστικό χαρακτήρα των ρητρών: τίμημα και 
αντικείμενο της σύμβασης) 

 
Ερώτηση Δ3: Θα πρέπει το πεδίο εφαρμογής των κριτηρίων που καθορίζουν 
τον καταχρηστικό χαρακτήρα της οδηγίας για τις καταχρηστικές ρήτρες να 
επεκταθεί; 
Παρούσα κατάσταση: τα κριτήρια που καθορίζουν τον καταχρηστικό 
χαρακτήρα θα πρέπει να διατηρηθούν ως έχουν. 
 
4.7 Information requirements (Διατάξεις περί των συμβατικών συνεπειών 

από την έλλειψη ενημέρωσης) 
 
Ερώτηση E: Ποιες συμβατικές συνέπειες θα πρέπει να έχει η μη συμμόρφωση 
με τις απαιτήσεις ενημέρωσης του κεκτημένου για την προστασία των 



 
 
Γενική Γραμματεία Καταναλωτή 
Διεύθυνση Πολιτικής Καταναλωτή  5 
 

 
 
  
  

καταναλωτών; 
Η περίοδος υπαναχώρησης, ως ενιαίο μέσο προστασίας κατά της μη 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ενημέρωσης, θα πρέπει να επεκταθεί π.χ. στους 
τρεις μήνες, επιφυλασσομένων τυχόν άλλων δικαιωμάτων και  ενδίκων μέσων 
που παρέχονται στους καταναλωτές από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και 
του Κοινού Πλαισίου Αναφοράς (ΚΠΑ). 
 
4.8 Right of withdrawal  
4.8.1 The cooling-off periods (Εναρμόνιση της διάρκειας των περιόδων 

υπαναχώρησης) 
 
Ερώτηση ΣΤ1: Θα πρέπει η διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης να 
εναρμονιστεί σε όλο το κεκτημένο για την προστασία των καταναλωτών; 
Η περίοδος υπαναχώρησης θα πρέπει να είναι ενιαία σε όλες τις περιπτώσεις 
στις οποίες οι οδηγίες για την προστασία των καταναλωτών δίνουν στους 
καταναλωτές το δικαίωμα να ανακαλέσουν τη σύμβαση, π.χ. 14 
ημερολογιακές ημέρες. 
 
4.8.2 The modalities of exercising the right of withdrawal (Εναρμόνιση των 

λεπτομερειών άσκησης του δικαιώματος ανάκλησης) 
 
Ερώτηση ΣΤ2: Με ποιον τρόπο πρέπει να ασκείται το δικαίωμα ανάκλησης; 
Θα πρέπει να καταργηθεί κάθε μορφή επίσημης απαίτησης για την κοινοποίηση 
της ανάκλησης. Στην περίπτωση αυτή ο καταναλωτής θα έχει τη δυνατότητα να 
ανακαλέσει τη σύμβαση με οποιοδήποτε τρόπο (συμπεριλαμβανομένης της 
επιστροφής των προϊόντων). 
 
 
4.8.3 The contractual effects of withdrawal (Εναρμόνιση της δαπάνης που 

επιβάλλεται στους καταναλωτές σε περίπτωση ανάκλησης.) 
Ερώτηση ΣΤ3: Ποια δαπάνη πρέπει να επιβαρύνει τους καταναλωτές σε 
περίπτωση ανάκλησης; 
Οι τρέχουσες ρυθμίσεις θα πρέπει να καταργηθούν - έτσι οι καταναλωτές δεν 
θα επιβαρύνονται με καμία δαπάνη όταν ασκούν το δικαίωμα ανάκλησης. 
 
 
4.9 General contractual remedies (Εισαγωγή γενικών συμβατικών μέσων 

έννομης προστασίας) 
 
Ερώτηση Ζ1: Θα πρέπει το οριζόντιο μέσο να προβλέπει γενικά συμβατικά 
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μέσα έννομης προστασίας στη διάθεση των καταναλωτών; 
Παρούσα κατάσταση: η υπάρχουσα νομοθεσία προβλέπει μέσα έννομης 
προστασίας για ορισμένα είδη συμβάσεων (δηλ. πωλήσεις). Τα γενικά μέσα 
έννομης προστασίας πρέπει να διέπονται από την εθνική νομοθεσία και από 
το Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΠΑ). 
 
4.10 General right to damages (Εισαγωγή του δικαιώματος αποζημίωσης) 
 
Ερώτηση Ζ2: Θα πρέπει το οριζόντιο μέσο να χορηγεί στους καταναλωτές ένα 
γενικό δικαίωμα αποζημίωσης στην περίπτωση παραβίασης της σύμβασης; 
Παρούσα κατάσταση: το ζήτημα των συμβατικών ζημιών θα πρέπει να 
διέπεται από την εθνική νομοθεσία, εκτός εάν προβλέπεται κάτι διαφορετικό 
από το κοινοτικό κεκτημένο (π.χ. οργανωμένα ταξίδια). 
 
5. Specific rules applicable to Consumer Sales 
5.1 Types of contracts to be covered (Επέκταση του πεδίου εφαρμογής σε 

άλλα είδη συμβάσεων) 
 
Ερώτηση Η1: Θα πρέπει οι κανόνες για τις πωλήσεις αγαθών σε καταναλωτές 
να καλύπτουν πρόσθετα είδη συμβάσεων με τις οποίες παρέχονται αγαθά ή 
υπηρεσίες ψηφιακού περιεχομένου στους καταναλωτές; 
Συνδυασμός των επιλογών 2 και 3. 
 

5.2. Second-hand goods sold at public auctions (Μεταχειρισμένα αγαθά 
που πωλούνται σε δημόσιους πλειστηριασμούς) 

Ερώτηση Η2: Θα πρέπει οι κανόνες για τις πωλήσεις αγαθών στους 
καταναλωτές να εφαρμοστούν στα μεταχειρισμένα προϊόντα που πωλούνται σε 
δημοπρασίες; Ναι. 
 
5.2 General obligations of a seller – delivery and conformity of goods 

(Ορισμός της παράδοσης) 
 
Ερώτηση Θ1: Πώς θα πρέπει να οριστεί η έννοια της παράδοσης; 
Παράδοση θα πρέπει να σημαίνει ότι τα αγαθά βρίσκονται στη διάθεση του 
καταναλωτή κατά το χρόνο και στον τόπο που ορίζεται στη σύμβαση. 
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5.3 The passing of risk in consumer sales (Μετάθεση του κινδύνου) 
 
Ερώτηση Θ2: Με ποιον τρόπο θα πρέπει να ρυθμιστεί η μετάθεση του 
κινδύνου στις πωλήσεις στους καταναλωτές; 
Η μετάθεση του κινδύνου θα πρέπει να ρυθμιστεί σε κοινοτικό επίπεδο και 
να συνδεθεί με τη στιγμή της παράδοσης. 
 
 
5.5 Conformity of goods  
5.5.2 Extension of time limits (Χρονικά όρια για την έλλειψη συμμόρφωσης) 
 
Ερώτηση Ι1: Θα πρέπει το οριζόντιο μέσο να παρατείνει τα χρονικά όρια που 
ισχύουν για την έλλειψη συμμόρφωσης για περίοδο αντίστοιχη με εκείνη κατά 
την οποία χρησιμοποιούνται τα μέσα έννομης προστασίας; 
Ναι. Το οριζόντιο μέσο θα πρέπει να προβλέπει ότι η διάρκεια της νόμιμης 
εγγύησης παρατείνεται για μια περίοδο αντίστοιχη με εκείνη κατά την οποία 
ο καταναλωτής δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα προϊόντα λόγω της 
εφαρμογής των μέσων έννομης προστασίας. 
 
5.5.3 Recurring defects (Ειδικοί κανόνες για την περίπτωση προβλημάτων 

που εμφανίζονται κατ’ επανάληψη) 
 
Ερώτηση Ι2: Θα πρέπει η εγγύηση να παρατείνεται αυτόματα στην περίπτωση 
επισκευής προϊόντων για την κάλυψη προβλημάτων που εμφανίζονται κατ’ 
επανάληψη; 
Η διάρκεια της νόμιμης εγγύησης θα πρέπει να παρατείνεται για μια περίοδο 
η οποία θα καθορίζεται μετά την επισκευή για να καλύψει τη μελλοντική 
επανεμφάνιση του ίδιου προβλήματος. 
 
5.5.4 Second-hand goods (Ειδικός κανόνας για τα μεταχειρισμένα αγαθά) 
Ερώτηση Ι3: Θα πρέπει να υπάρχουν ειδικοί κανόνες για τα μεταχειρισμένα 
προϊόντα; 
Ένα οριζόντιο μέσο θα πρέπει να περιέχει ειδικούς κανόνες για τα 
μεταχειρισμένα προϊόντα: ο πωλητής και ο καταναλωτής θα πρέπει να 
μπορούν να συμφωνήσουν για μικρότερη περίοδο ευθύνης για τα 
ελαττώματα στα μεταχειρισμένα προϊόντα (ωστόσο, όχι μικρότερη του ενός 
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έτους). 
 
 
5.6 Burden of proof (Βάρος απόδειξης) 
 
Ερώτηση Ι4: Ποιος θα πρέπει να έχει το βάρος της απόδειξης σχετικά με το ότι 
τα ελαττώματα υπήρχαν ήδη από τη στιγμή της παράδοσης; 
Ο επαγγελματίας θα πρέπει να αποδείξει ότι το ελάττωμα δεν υπήρχε κατά τη 
στιγμή της παράδοσης καθ’ όλη τη διάρκεια της νόμιμης εγγύησης, εφόσον 
αυτό είναι συμβατό με τη φύση των αγαθών και τα ελαττώματα. 
 
 
5.7 Remedies  
5.7.2 The order in which remedies may be invoked (Τροποποίηση της σειράς 

με την οποία χρησιμοποιούνται τα μέσα έννομης προστασίας) 
 
Ερώτηση ΙΑ1: Θα πρέπει ο καταναλωτής να είναι ελεύθερος να διαλέξει 
οποιοδήποτε από τα διαθέσιμα μέσα έννομης προστασίας; 
Οι καταναλωτές θα πρέπει να μπορούν να διαλέξουν οποιοδήποτε από τα 
διαθέσιμα μέσα έννομης προστασίας από την αρχή. Ωστόσο, η λύση της 
σύμβασης θα πρέπει να είναι δυνατή μόνο υπό ορισμένους όρους. 
 
 
5.8 Notification of the lack of conformity (Κοινοποίηση της έλλειψης 

συμμόρφωσης) 
 
Ερώτηση ΙΑ2: Θα πρέπει οι καταναλωτές να ενημερώνουν τον πωλητή για την 
έλλειψη συμμόρφωσης; 
Η υποχρέωση ενημέρωσης εντός ενός ορισμένου χρονικού διαστήματος θα 
πρέπει να καταργηθεί. 
 
5.9 Direct producers’ liability for non-conformity (Άμεση ευθύνη των 

παραγωγών για μη συμμόρφωση) 
 
Ερώτηση ΙΒ: Θα πρέπει το οριζόντιο μέσο να εισαγάγει την άμεση ευθύνη των 
παραγωγών για τη μη συμμόρφωση; 
Η άμεση ευθύνη των παραγωγών θα πρέπει να εισαχθεί σύμφωνα με τους 
όρους που περιγράφονται πιο πάνω. 
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5.10.1 Content of the commercial guarantee (Εισαγωγή εξ ορισμού κανόνων 
για το περιεχόμενο της εμπορικής εγγύησης) 

 
Ερώτηση ΙΓ1: Θα πρέπει το οριζόντιο μέσο να προβλέπει ένα τυποποιημένο 
περιεχόμενο για τις εμπορικές εγγυήσεις; 
Θα πρέπει να εισαχθούν τυποποιημένοι κανόνες για τις εμπορικές εγγυήσεις. 
 
5.10.2 The transferability of the commercial guarantee (Η δυνατότητα 

μεταφοράς της εμπορικής εγγύησης) 
 
Ερώτηση ΙΓ2: Θα πρέπει το οριζόντιο μέσο να ρυθμίζει τη δυνατότητα 
μεταφοράς της εμπορικής εγγύησης; 
Θα πρέπει να εισαχθεί ένας υποχρεωτικός κανόνας σύμφωνα με τον οποίο η 
εγγύηση να μεταφέρεται αυτόματα στους επόμενους αγοραστές – καταναλωτές 
(B-C). 
 
5.10.3 Commercial guarantees for specific parts (Εμπορικές εγγυήσεις για 

συγκεκριμένα εξαρτήματα) 
 
Ερώτηση ΙΓ3: Θα πρέπει το οριζόντιο μέσο να ρυθμίζει τις εμπορικές 
εγγυήσεις που περιορίζονται σε συγκεκριμένα εξαρτήματα; 
Το οριζόντιο μέσο θα πρέπει να περιλαμβάνει μια υποχρέωση ενημέρωσης 
και να προβλέπει ότι, εξ ορισμού, η εγγύηση καλύπτει όλα τα προϊόντα για 
τα οποία συνάπτεται μια σύμβαση. 
 

6. Other issues (Άλλα θέματα) 
Ερώτηση ΙΔ: Υπάρχουν ζητήματα ή τομείς που θα πρέπει να διερευνηθούν ή 
να εξεταστούν περαιτέρω σε επίπεδο ΕΕ μέσα στο πλαίσιο της προστασίας των 
καταναλωτών; ----- 
 
 
 
                                                                        Ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή 
                                                                                             
 
 
 
 
  Ιωάννης Οικονόμου



 

 10 

 


