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Αρθρο 1

1) Πξνζηίζεηαη ηίηινο σο εμήο:
«ΜΔΡΟ 1ν : ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ-ΟΡΙΜΟΙ-ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ»

2) Σν άξζξν 1 ηνπ λ. 2251/94 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«Άξζξν 1 - Αληηθείκελν - Πεδίν Δθαξκνγήο
1. Σα δηθαηψκαηα θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ θαηαλαισηψλ ηεινχλ ππφ ηελ πξνζηαζία
ηνπ Θξάηνπο.
2. Σν Θξάηνο νθείιεη λα κεξηκλά ηδίσο γηα:
α) ηελ πγεία ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηελ αζθάιεηα ησλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ,
β) ηα νηθνλνκηθά ηνπο ζπκθέξνληα,
γ) ηελ νξγάλσζή ηνπο ζε ελψζεηο θαηαλαισηψλ,
δ) ην δηθαίσκα αθξφαζήο ηνπο ζε ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ θαη
ε) ηελ πιεξνθφξεζε θαη ηελ επηκφξθσζε ηνπο, ηδηαίηεξα ησλ εππξφζβιεησλ νκάδσλ
θαηαλαισηψλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αγνξά, ζηνλ αληαγσληζκφ, ζηνλ
θαηαλαισηή, ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ πξναγσγή ηεο
βηψζηκεο θαηαλάισζεο.
3.θνπφο ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη:
α) ε πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ θαηαλαισηψλ,
β) ε πξνζηαζία ηεο πγείαο, ηεο αζθάιεηαο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπο,
γ) ε πξναγσγή ηεο πιεξνθφξεζεο θαη επηκφξθσζήο ηνπο ψζηε λα επεξεάδνπλ ζε
φθειφο ηνπο ηηο εμειίμεηο ζηελ αγνξά,
δ) ε ππνζηήξημε ηεο νξγάλσζήο ηνπο ζε ελψζεηο θαηαλαισηψλ θαη ηεο αθξφαζήο ηνπο
ζε ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ, θαη
ε) ε δηακφξθσζε πγηνχο θαηαλαισηηθήο
θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο.

ζπλείδεζεο

θαη

πξνηχπσλ

νξζήο

4. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ εθαξκφδνληαη ζε θάζε πξνκεζεπηή, θπζηθφ ή
λνκηθφ πξφζσπν, νπνηαζδήπνηε κνξθήο, ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.
Πην εηδηθά ν παξψλ λφκνο εθαξκφδεηαη ζηνπο εμήο ηνκείο ζπλαιιαγψλ:
α) ζπκβάζεηο φζνλ αθνξά ηνπο γεληθνχο φξνπο ζπλαιιαγψλ,
β) πψιεζε θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ θαη εγγπήζεηο,
γ) δηαθήκηζε,
δ) αζέκηηεο εκπνξηθέο πξαθηηθέο ησλ επηρεηξήζεσλ
ε) ζπκβάζεηο γηα ηελ πψιεζε θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ (απφ απφζηαζε εθηφο θαη εληφο εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο),
ζη) εμ απνζηάζεσο εκπνξία ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ».

3) Κεηά ην άξζξν 1 ηνπ λ. 2251/94 πξνζηίζεηαη άξζξν 1α σο εμήο:
Άξζξν 1α – Οξηζκνί
«Κε ηελ επηθχιαμε εηδηθφηεξσλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λννχληαη:
1) "θαηαλαισηήο": θάζε θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν, ελεξγεί γηα ιφγνπο νη νπνίνη δελ
εκπίπηνπλ ζηελ εκπνξηθή, επηρεηξεκαηηθή, βηνηερληθή ή ειεπζέξηα επαγγεικαηηθή ηνπ
δξαζηεξηφηεηα.
2) "πξνκεζεπηήο" θάζε θπζηθφ ή θάζε λνκηθφ πξφζσπν, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ
δηέπεηαη απφ ην ηδησηηθφ ή δεκφζην δίθαην, ην νπνίν ελεξγεί, αθφκε θαη κέζσ θάζε
άιινπ πξνζψπνπ ελεξγνχληνο εμ νλφκαηνο ηνπ ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, γηα ζθνπνχο νη
νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηηο εκπνξηθέο, επηρεηξεκαηηθέο, βηνηερληθέο ή επαγγεικαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ.
3) "πσιεηήο": θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ην νπνίν ζην πιαίζην ζπκβάζεσο,
πσιεί θαηαλαισηηθά αγαζά ζην πιαίζην ηεο εκπνξηθήο, επηρεηξεκαηηθήο ή
επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο.
4) "παξαγσγφο": ν θαηαζθεπαζηήο ελφο θαηαλαισηηθνχ αγαζνχ, ν εηζαγσγέαο ηνπ
θαηαλαισηηθνχ αγαζνχ ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ), θαζψο θαη
θάζε πξφζσπν πνπ παξνπζηάδεηαη σο παξαγσγφο ζέηνληαο επί απηνχ ην φλνκά ηνπ,
ην ζήκα ηνπ ή άιιν δηαθξηηηθφ ζεκείν.
5) "αγαζφ": θάζε ελζψκαην θηλεηφ πξάγκα, πιελ ησλ πξαγκάησλ ηα νπνία πσινχληαη
ζην πιαίζην κέηξσλ αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο ή κε άιιν ηξφπν απφ λφκηκε αξρή ην
λεξφ, ην θπζηθφ αέξην θαη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζεσξνχληαη "αγαζά" θαηά ηελ έλλνηα
ηνπ παξφληνο, εθφζνλ δηαηίζεληαη πξνο πψιεζε ζε πεξηνξηζκέλν φγθν ή θαζνξηζκέλε
πνζφηεηα·
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6) "αγαζφ θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πειάηε": θάζε αγαζφ
ην νπνίν δελ είλαη πξνθαηαζθεπαζκέλν θαη θαηαζθεπάδεηαη βάζεη ηεο αηνκηθήο
επηινγήο ή απφθαζεο ηνπ πειάηε·
7) "ζχκβαζε πψιεζεο": θάζε ζχκβαζε βάζεη ηεο νπνίαο ν πξνκεζεπηήο κεηαβηβάδεη ή
αλαιακβάλεη λα κεηαβηβάζεη ηελ θπξηφηεηα αγαζψλ ζηνλ θαηαλαισηή, ν δε
θαηαλαισηήο θαηαβάιιεη ή αλαιακβάλεη λα θαηαβάιεη ην ηίκεκα, θαζψο θαη θάζε
ζχκβαζε πνπ έρεη σο αληηθείκελν ηαπηφρξνλα ηελ παξνρή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ·
8) "ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ": θάζε ζχκβαζε πιελ ζχκβαζεο πψιεζεο βάζεη ηεο
νπνίαο ν πξνκεζεπηήο παξέρεη ή αλαιακβάλεη λα παξάζρεη ππεξεζία ζηνλ
θαηαλαισηή, ν δε θαηαλαισηήο θαηαβάιιεη ή αλαιακβάλεη λα θαηαβάιεη ην ηίκεκα·
9) "ρξεκαηννηθνλνκηθή ππεξεζία": θάζε ππεξεζία ηξαπεδηθήο, πηζησηηθήο,
αζθαιηζηηθήο ή επελδπηηθήο θχζεο ή ζρεηηθή κε αηνκηθέο ζπληάμεηο, κε επελδχζεηο ή
κε πιεξσκέο·
10) "ζχκβαζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ απφ απφζηαζε": θάζε ζχκβαζε πνπ
αθνξά ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, ε νπνία ζπλάπηεηαη κεηαμχ ελφο πξνκεζεπηή
θαη ελφο θαηαλαισηή, ρσξίο ηελ ηαπηφρξνλε θπζηθή παξνπζία ηνπο, ζην πιαίζην
ζπζηήκαηνο εμ απνζηάζεσο πψιεζεο ή παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ νξγαλψλεηαη απφ ηνλ
πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά, γηα ηε ζχκβαζε απηή, έλα ή
πεξηζζφηεξα κέζα επηθνηλσλίαο εμ απνζηάζεσο, κέρξη θαη ηε ζηηγκή ζχλαςεο ηεο
ζχκβαζεο·
11) "ζηαζεξφ κέζν": θάζε κέζν πνπ επηηξέπεη ζηνλ θαηαλαισηή ή ζηνλ πξνκεζεπηή
λα απνζεθεχεη πιεξνθνξίεο πνπ απεπζχλνληαη πξνζσπηθά ζε απηφλ θαηά ηξφπν
πξνζπειάζηκν γηα κειινληηθή πξφζβαζε επί ρξνληθφ δηάζηεκα επαξθέο γηα ηνπο
ζθνπνχο πνπ εμππεξεηνχλ νη πιεξνθνξίεο θαη ην νπνίν επηηξέπεη ηελ αθξηβή
αλαπαξαγσγή ησλ απνζεθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ, φπσο ελδεηθηηθά ην ραξηί, ηα
θιεηδηά USB, ηα CD-ROM, ηα DVD, νη θάξηεο κλήκεο ή νη ζθιεξνί δίζθνη ππνινγηζηψλ,
φπσο θαη ηα κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ·
12) "κέζν επηθνηλσλίαο εμ απνζηάζεσο" : θάζε κέζν ην νπνίν κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί, ρσξίο ηελ απηνπξφζσπε θαη ηαπηφρξνλε παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή
θαη ηνπ θαηαλαισηή, γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εκπνξία ππεξεζίαο κεηαμχ ησλ κεξψλ
απηψλ, φπσο αλαθέξεηαη ζην Κέξνο 3 ηνπ παξφληνο·
13) "θνξέαο ή πξνκεζεπηήο κέζνπ επηθνηλσλίαο εμ απνζηάζεσο" : θάζε θπζηθφ ή
λνκηθφ πξφζσπν, ηδησηηθνχ ή δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηνπ νπνίνπ ε εκπνξηθή ή ε
επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλίζηαηαη ζηε δηάζεζε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ κέζσλ
επηθνηλσλίαο εμ απνζηάζεσο ζηνπο πξνκεζεπηέο·
14) "ςεθηαθφ πεξηερφκελν": δεδνκέλα πνπ παξάγνληαη θαη παξέρνληαη ζε ςεθηαθή
κνξθή·
15) "λφκηκε εγγχεζε": ε επζχλε ηνπ πσιεηή γηα πξαγκαηηθά ειαηηψκαηα θαη έιιεηςε
ζπλνκνινγεκέλσλ ηδηνηήησλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ παξφληνο θαη ηα άξζξα 534
επ. ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα, γηα επηζηξνθή ηνπ θαηαβιεζέληνο ηηκήκαηνο ή γηα
αληηθαηάζηαζε, επηζθεπή ή ζπληήξεζε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ησλ αγαζψλ ζε
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πεξίπησζε πνπ απηά δελ ηθαλνπνηνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ή νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε
πέξαλ ηεο ζπκκφξθσζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δήισζε ηεο εγγχεζεο ή ζηε ζρεηηθή
δηαθήκηζε θαη πνπ είλαη δηαζέζηκεο θαηά ηε ζηηγκή ή πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηεο
ζχκβαζεο·
16) "εκπνξηθή εγγχεζε": θάζε αλάιεςε ππνρξέσζεο εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή ή
παξαγσγνχ ("εγγπεηήο") πξνο ηνλ θαηαλαισηή, επηπιένλ ηεο επζχλεο ηνπ πσιεηή
γηα πξαγκαηηθά ειαηηψκαηα θαη έιιεηςε ζπλνκνινγεκέλσλ ηδηνηήησλ ζχκθσλα κε ην
άξζξν 5 ηνπ παξφληνο θαη ηα άξζξα 534 επ. ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα, γηα επηζηξνθή ηνπ
θαηαβιεζέληνο ηηκήκαηνο ή γηα αληηθαηάζηαζε, επηζθεπή ή ζπληήξεζε θαζ’
νηνλδήπνηε ηξφπν ησλ αγαζψλ ζε πεξίπησζε πνπ απηά δελ ηθαλνπνηνχλ ηηο
πξνδηαγξαθέο ή νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε πέξαλ ηεο ζπκκφξθσζεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηε δήισζε ηεο εγγχεζεο ή ζηε ζρεηηθή δηαθήκηζε θαη πνπ είλαη
δηαζέζηκεο θαηά ηε ζηηγκή ή πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο·»

Άρθρο 2

1) Κεηά ην άξζξν 1α πξνζηίζεηαη ηίηινο σο εμήο:
«ΜΔΡΟ 2ν: ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ – ΚΑΣΑΥΡΗΣΙΚΟΙ ΓΔΝΙΚΟΙ
ΟΡΟΙ»

2) Σν άξζξν 2 ηνπ λ. 2251/94 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Άξζξν 2 – Γεληθέο δηαηάμεηο
1. Όξνη πνπ έρνπλ δηαηππσζεί εθ ησλ πξνηέξσλ γηα κειινληηθέο ζπκβάζεηο (γεληθνί
φξνη ησλ ζπλαιιαγψλ), δελ δεζκεχνπλ ηνλ θαηαλαισηή, εάλ θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο
ζχκβαζεο ηνπο αγλννχζε αλππαίηηα, φπσο, ηδίσο, φηαλ ν πξνκεζεπηήο δελ ηνπ
ππέδεημε ηελ χπαξμε ηνπο ή ηνπ ζηέξεζε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη πξαγκαηηθή γλψζε
ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο.
2. Οη γεληθνί φξνη ζπκβάζεσλ θαη παξεπφκελσλ ζπκθσληψλ πνπ θαηαξηίδνληαη ζηελ
Διιάδα δηαηππψλνληαη γξαπηψο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, θαηά ηξφπν ζαθή,
ζπγθεθξηκέλν θαη εχιεπην, ψζηε ν θαηαλαισηήο λα κπνξεί λα αληηιεθζεί πιήξσο ην
λφεκα ηνπο θαη εθηππψλνληαη κε επαλάγλσζηνπο ραξαθηήξεο ζε εκθαλέο κέξνο ηνπ
εγγξάθνπ ηεο ζχκβαζεο. Οη γεληθνί φξνη ησλ δηεζλψλ ζπλαιιαγψλ πνπ εθαξκφδνληαη
ζηελ ειιεληθή αγνξά απνηππψλνληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
3. Όξνη πνπ ζπκθσλήζεθαλ κεηά απφ αηνκηθή δηαπξαγκάηεπζε κεηαμχ ησλ
ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ (εηδηθνί φξνη) ππεξηζρχνπλ ησλ αληίζηνηρσλ γεληθψλ φξσλ.
4. Θαηά ηελ εξκελεία ησλ γεληθψλ φξσλ ζπλαιιαγψλ ιακβάλεηαη ππφςε ε αλάγθε
πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ. Γεληθνί φξνη ζπλαιιαγψλ πνπ δηαηππψζεθαλ
κνλνκεξψο απφ ηνλ πξνκεζεπηή ή απφ ηξίηνλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, ζε πεξίπησζε
ακθηβνιίαο εξκελεχνληαη ππέξ ηνπ θαηαλαισηή.
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5. Δηδηθψο, φηαλ ειέγρεηαη ην πεξηερφκελν γεληθνχ φξνπ ζπλαιιαγψλ θαηά ηελ
εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ 16 πεξίπησζε α’ ηνπ άξζξνπ 10 θαη 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ
13α αληίζηνηρα, επηιέγεηαη ε δπζκελέζηεξε γηα ηνλ θαηαλαισηή εξκελεπηηθή εθδνρή,
εθφζνλ νδεγεί ζε απαγφξεπζε δηαηχπσζεο θαη ρξήζεο ηνπ ζρεηηθνχ φξνπ.
6. Γεληθνί φξνη ζπλαιιαγψλ πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή δηαηάξαμε ηεο
ηζνξξνπίαο ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζε βάξνο ηνπ
θαηαλαισηή απαγνξεχνληαη θαη είλαη άθπξνη.
Ο θαηαρξεζηηθφο ραξαθηήξαο γεληθνχ φξνπ ελζσκαησκέλνπ ζε ζχκβαζε θξίλεηαη
αθνχ ιεθζνχλ ππφςε ε θχζε ησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ πνπ αθνξά ε ζχκβαζε, ν
ζθνπφο ηεο, ην ζχλνιν ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ θαηά ηε ζχλαςή ηεο θαη φιεο νη
ππφινηπεο ξήηξεο ηεο ζχκβαζεο ή άιιεο ζχκβαζεο απφ ηελ νπνία απηή εμαξηάηαη.
7. ε θάζε πεξίπησζε θαηαρξεζηηθνί είλαη ηδίσο νη φξνη πνπ:
α) παξέρνπλ ζηνλ πξνκεζεπηή, ρσξίο εχινγε αηηία, ππεξβνιηθά κεγάιε πξνζεζκία
απνδνρήο ηεο πξφηαζεο ηνπ θαηαλαισηή γηα ζχλαςε ζχκβαζεο,
β) πεξηνξίδνπλ
πξνκεζεπηψλ,

ηηο

αλεηιεκκέλεο

ζπκβαηηθέο

ππνρξεψζεηο

θαη

επζχλεο

ησλ

γ) πξνβιέπνπλ πξνζεζκία θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο ππεξβνιηθά ζχληνκε
γηα ηνλ θαηαλαισηή ή ππεξβνιηθά καθξά γηα ηνλ πξνκεζεπηή,
δ) ζπλεπάγνληαη ηελ παξάηαζε ή αλαλέσζε ηεο ζχκβαζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα
ππεξβνιηθά καθξφ, αλ ν θαηαλαισηήο δελ ηελ θαηαγγείιεη ζε νξηζκέλν ρξφλν,
ε) επηθπιάζζνπλ ζηνλ πξνκεζεπηή ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο ηξνπνπνίεζεο ή ιχζεο
ηεο ζχκβαζεο ρσξίο νξηζκέλν, εηδηθφ θαη ζπνπδαίν ιφγν, ν νπνίνο λα αλαθέξεηαη ζηε
ζχκβαζε.
ζη) επηηξέπνπλ ζηνλ πξνκεζεπηή λα θαηαγγείιεη ζχκβαζε αφξηζηεο δηάξθεηαο ρσξίο
εχινγε πξνζεζκία,
δ) επηθπιάζζνπλ ζηνλ πξνκεζεπηή ην δηθαίσκα λα θξίλεη κνλνκεξψο αλ ε παξνρή ηνπ
είλαη ζχκθσλε κε ηε ζχκβαζε,
ε) επηθπιάζζνπλ ζηνλ πξνκεζεπηή ην απεξηφξηζην δηθαίσκα λα νξίδεη κνλνκεξψο ην
ρξφλν εθπιήξσζεο ηεο παξνρήο ηνπ,
ζ) νξίδνπλ φηη ε παξνρή δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο νπζηψδεηο, γηα
ηνλ θαηαλαισηή, πξνδηαγξαθέο, ζην δείγκα, ζηηο αλάγθεο ηεο εηδηθήο ρξήζεο, γηα ηελ
νπνία ηελ πξννξίδεη ν θαηαλαισηήο θαη ηελ νπνία απνδέρεηαη ν πξνκεζεπηήο ή ζην
ζπλεζηζκέλν πξννξηζκφ ηεο,
η) επηηξέπνπλ ζηνλ πξνκεζεπηή λα κελ εθηειέζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ρσξίο ζπνπδαίν
ιφγν,
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ηα) ρσξίο ζπνπδαίν ιφγν αθήλνπλ ην ηίκεκα αφξηζην θαη δελ επηηξέπνπλ ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηνπ κε θξηηήξηα εηδηθά θαζνξηζκέλα ζηε ζχκβαζε θαη εχινγα γηα ηνλ
θαηαλαισηή,
ηβ) πεξηνξίδνπλ ηελ επζχλε
πξάγκαηνο,

ηνπ πξνκεζεπηή γηα θξπκκέλα ειαηηψκαηα

ηνπ

ηγ) απνθιείνπλ ή πεξηνξίδνπλ ππέξκεηξα ηελ επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή,
ηδ) πξνβιέπνπλ ηε κεηαθχιεζε ηεο επζχλεο ηνπ πσιεηή, ή ηνπ εηζαγσγέα
απνθιεηζηηθά ζηνλ παξαγσγφ ηνπ αγαζνχ ή ζε άιινλ,
ηε) πεξηνξίδνπλ ηελ ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ
αλαιάβεη νη εληνινδφρνη ηνπ ή εμαξηνχλ ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ απφ
ηελ ηήξεζε εηδηθήο ηππηθήο δηαδηθαζίαο,
ηζη) επηηξέπνπλ ζηνλ πξνκεζεπηή λα θαηαγγέιιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηελ θξίζε ηνπ, αλ
ε ίδηα επρέξεηα δελ αλαγλσξίδεηαη ζηνλ θαηαλαισηή, ή λα παξαθξαηεί ηα πνζά πνπ
έρνπλ θαηαβιεζεί γηα παξνρέο πνπ δελ έρνπλ αθφκε εθηειεζζεί απφ απηφλ, φηαλ ηε
ζχκβαζε θαηαγγέιιεη ν ίδηνο,
ηδ) ζπλεπάγνληαη παξαίηεζε ηνπ θαηαλαισηή απφ ηα δηθαηψκαηά ηνπ ζε πεξίπησζε κε
εθπιήξσζεο ή πιεκκεινχο εθπιήξσζεο ηεο παξνρήο ηνπ πξνκεζεπηή, αθφκε θαη αλ
ηνλ πξνκεζεπηή βαξχλεη πηαίζκα,
ηε) εκπνδίδνπλ ηνλ θαηαλαισηή λα ππαλαρσξήζεη (απφ ηε ζχκβαζε), φηαλ ε αχμεζε
ηνπ ηηκήκαηνο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο είλαη ππεξβνιηθή γηα απηφλ,
ηζ) απνθιείνπλ ή πεξηνξίδνπλ ηε λφκηκε επρέξεηα ηνπ θαηαλαισηή λα κελ εθηειέζεη ηε
ζχκβαζε,
θ) απαγνξεχνπλ ζηνλ θαηαλαισηή λα επηζρέζεη ελ φισ ή ελ κέξεη ηελ θαηαβνιή ηνπ
ηηκήκαηνο, φηαλ ν πξνκεζεπηήο δελ εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ,
θα) επηβάιινπλ ζηνλ θαηαλαισηή πνπ πηζηψζεθε κε ην ηίκεκα ησλ αγαζψλ ή
ππεξεζηψλ λα εθδψζεη κεηαρξνλνινγεκέλε επηηαγή,
θβ) ζπλεπάγνληαη παξαίηεζε ηνπ θαηαλαισηή απφ ηηο ελζηάζεηο ηνπ θαηά ηξίηνπ πνπ
δηαδέρεηαη ηνλ πξνκεζεπηή ζηε ζρέζε κε ηνλ θαηαλαισηή,
θγ) απαγνξεχνπλ ζηνλ θαηαλαισηή λα πξνηείλεη ζε ζπκςεθηζκφ πξνο ππνρξεψζεηο
ηνπ απφ ηε ζχκβαζε νκνεηδείο απαηηήζεηο ηνπ θαηά ηνπ πξνκεζεπηή,
θδ) βεβαηψλνπλ φηη ν θαηαλαισηήο γλσξίδεη νξηζκέλνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ή ηελ
θαηάζηαζε ησλ πξνκεζεπφκελσλ πξαγκάησλ ή ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, ελψ
πξαγκαηηθά ηα αγλνεί,
θε) ππνρξεψλνπλ ηνλ θαηαλαισηή λα πξνθαηαβάιεη ππεξβνιηθά κεγάιν κέξνο ηνπ
ηηκήκαηνο πξηλ αξρίζεη ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή, κνινλφηη ν
πξνκεζεπηήο δελ αλέιαβε ηελ ππνρξέσζε λα εθηειέζεη παξαγγειία ηνπ θαηαλαισηή
κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο ή ραξαθηεξηζηηθά νχηε ε παξνρή ηνπ
πξνκεζεπηή ζπληζηάηαη ζε ππεξεζίεο κε θξάηεζε,
6

θζη) επηηξέπνπλ ζηνλ πξνκεζεπηή λα απαηηήζεη απφ ηνλ θαηαλαισηή ππέξκεηξεο
εγγπήζεηο,
θδ) αλαζηξέθνπλ ην βάξνο ηεο απφδεημεο ζε βάξνο ηνπ θαηαλαισηή ή πεξηνξίδνπλ
ππέξκεηξα ηα απνδεηθηηθά ηνπ κέζα,
θε) πεξηνξίδνπλ ππέξκεηξα ηελ πξνζεζκία, κέζα ζηελ νπνία ν θαηαλαισηήο νθείιεη
λα ππνβάιεη ζηνλ πξνκεζεπηή ηα παξάπνλα ή λα εγείξεη ηηο αμηψζεηο ηνπ θαηά ηνπ
πξνκεζεπηή,
θζ) αλαζέηνπλ ζηνλ πξνκεζεπηή ρσξίο ζπνπδαίν ιφγν ηελ απνθιεηζηηθφηεηα ηεο
ζπληήξεζεο θαη ησλ επηζθεπψλ ηνπ πξάγκαηνο θαη ηεο πξνκήζεηαο ησλ
αληαιιαθηηθψλ,
ι) επηβάιινπλ ζηνλ θαηαλαισηή, ζε πεξίπησζε κε εθπιήξσζεο ηεο παξνρήο ηνπ,
ππέξκεηξε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε
ια) απνθιείνπλ ηελ ππαγσγή ησλ δηαθνξψλ απφ ζχκβαζε ζην θπζηθφ ηνπο δηθαζηή
κε ηελ πξφβιεςε απνθιεηζηηθήο αιινδαπήο δηθαηνδνζίαο ή δηαηηεζίαο.
ιβ) πξνβιέπνπλ ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή, ρσξίο απηφο λα
ππνρξενχηαη λα επηθαιεζηεί θαη λα απνδείμεη ηε δεκία πνπ ππέζηε.
8. Ο πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί λα επηθαιεζζεί ηελ αθπξφηεηα νιφθιεξεο ηεο
ζχκβαζεο, γηα ην ιφγν φηη έλαο ή πεξηζζφηεξνη γεληθνί φξνη είλαη άθπξνη σο
θαηαρξεζηηθνί.
9. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη ζε θάζε ζχκβαζε ε νπνία
εκπεξηέρεη φξνπο νη νπνίνη δελ απνηεινχλ αληηθείκελν αηνκηθήο δηαπξαγκάηεπζεο
κεηαμχ ησλ κεξψλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ
αληηζπκβαιιφκελνπ ηνπ πξνκεζεπηή σο θαηαλαισηή θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 α
ηνπ παξφληνο. Θεσξείηαη φηη ν φξνο δελ απνηέιεζε αληηθείκελν αηνκηθήο
δηαπξαγκάηεπζεο, φηαλ ν αληηζπκβαιιφκελνο ηνπ πξνκεζεπηή δελ κπφξεζε λα
επεξεάζεη ην πεξηερφκελφ ηνπ. Σν γεγνλφο φηη γηα νξηζκέλα ζηνηρεία θάπνηνπ φξνπ ή
γηα έλαλ κεκνλσκέλν φξν ππήξμε αηνκηθή δηαπξαγκάηεπζε δελ απνθιείεη ηελ
εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζην ππφινηπν ηεο ζχκβαζεο, εάλ απφ ην ζχλνιν ησλ
πεξηζηάζεσλ πξνθχπηεη φηη πξφθεηηαη γηα ζχκβαζε πξνζρψξεζεο. Σν βάξνο απφδεημεο
φηη ππήξμε αηνκηθή δηαπξαγκάηεπζε θέξεη ν πξνκεζεπηήο.»
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Άρθρο 3

1) Κεηά ην άξζξν 2 πξνζηίζεηαη ηίηινο σο εμήο:
«ΜΔΡΟ 3ν: ΤΜΒΑΔΙ ΔΞ
ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ»

ΑΠΟΣΑΔΧ

ΚΑΙ

ΤΜΒΑΔΙ

ΔΚΣΟ

2) Σo άξζξν 3 ηνπ λ. 2251/94 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Άξζξν 3 - Οξηζκνί
Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 3 έσο 4ε, ηζρχνπλ νη αθφινπζνη
νξηζκνί:
1) "εμ απνζηάζεσο ζχκβαζε": θάζε ζχκβαζε ε νπνία ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ
πξνκεζεπηή θαη ηνπ θαηαλαισηή ζην πιαίζην ελφο νξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο
πσιήζεσλ εμ απνζηάζεσο ή παξνρήο ππεξεζηψλ ρσξίο ηελ ηαπηφρξνλε θπζηθή
παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηνπ θαηαλαισηή, κε απνθιεηζηηθή ρξήζε ελφο ή
πεξηζζφηεξσλ κέζσλ επηθνηλσλίαο εμ απνζηάζεσο, φπσο ελδεηθηηθά ην ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν, ην ηειέθσλν ή ηειενκνηνηππία, ή ην δηαδίθηπν, κέρξη θαη ηε ζηηγκή
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο·
2) "ζχκβαζε εθηφο εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο": θάζε ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ πξνκεζεπηή
θαη ηνπ θαηαλαισηή:
α) ε νπνία ζπλάπηεηαη κε ηαπηφρξνλε θπζηθή παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηνπ
θαηαλαισηή ζε ρψξν πνπ δελ είλαη ην εκπνξηθφ θαηάζηεκα ηνπ πξνκεζεπηή,
β) γηα ηελ νπνία έγηλε πξνζθνξά απφ ηνλ θαηαλαισηή θάησ απφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο
πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ πεξίπησζε α),
γ) ε νπνία ζπλάπηεηαη ζην εκπνξηθφ θαηάζηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ή κε ρξήζε
νπνηνπδήπνηε κέζνπ εμ απνζηάζεσο επηθνηλσλίαο ακέζσο κεηά απφ πξνζσπηθή θαη
αηνκηθή επαθή κε ηνλ θαηαλαισηή ζε ρψξν πνπ δελ είλαη ην εκπνξηθφ θαηάζηεκα ηνπ
πξνκεζεπηή, κε ηελ ηαπηφρξνλε θπζηθή παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηνπ
θαηαλαισηή, ή
δ) ε νπνία ζπλάπηεηαη ζηε δηάξθεηα εθδξνκήο νξγαλσκέλεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή κε
ζθνπφ ή απνηέιεζκα ηε δηαθήκηζε θαη πψιεζε αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ζηνλ
θαηαλαισηή·
3) "εκπνξηθφ θαηάζηεκα":
α) θάζε αθίλεηνο ρψξνο ιηαληθήο πψιεζεο, φπνπ ν πξνκεζεπηήο πξαγκαηνπνηεί ηε
δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζε κφληκε βάζε, ή
β) θάζε θηλεηφο ρψξνο ιηαληθήο πψιεζεο, φπνπ ν πξνκεζεπηήο πξαγκαηνπνηεί ηε
δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζε ζπλήζε βάζε·
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4) "δεπηεξεχνπζα ζχκβαζε": κηα ζχκβαζε κε ηελ νπνία ν θαηαλαισηήο απνθηά αγαζά
ή ππεξεζίεο πνπ ζπλδένληαη κε εμ απνζηάζεσο ζχκβαζε ή κε ζχκβαζε εθηφο
εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο θαη φπνπ ηα ελ ιφγσ αγαζά ή νη ππεξεζίεο παξέρνληαη απφ
ηνλ πξνκεζεπηή ή απφ έλα ηξίην κέξνο κε βάζε κηα ξχζκηζε κεηαμχ ηνπ ελ ιφγσ
ηξίηνπ κέξνπο θαη ηνπ πξνκεζεπηή».
5) "δεκφζηνο πιεηζηεξηαζκφο": κέζνδνο πψιεζεο θαηά ηελ νπνία ηα αγαζά ή νη
ππεξεζίεο πξνζθέξνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζε θαηαλαισηέο, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ
ή έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ πιεηζηεξηαζκφ νη ίδηνη, κέζσ δηαθαλνχο
αληαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο πξνζθνξψλ πνπ δηεμάγεηαη απφ έλαλ εθπιεηζηεξηαζηή θαη
φπνπ ν ληθεηήο πιεηνδφηεο δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο·

3) Σα άξζξν 3α ηνπ λ. 2251/94 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Άξζξν 3α - Πεδίν εθαξκνγήο
1. Σα άξζξα 3 έσο 4ε εθαξκφδνληαη, βάζεη ησλ φξσλ θαη ζηνλ βαζκφ πνπ νξίδεηαη ζηηο
δηαηάμεηο ηνπο, ζε νπνηαδήπνηε ζχκβαζε ζπλάπηεηαη κεηαμχ ελφο πξνκεζεπηή θαη
ελφο θαηαλαισηή. Δθαξκφδνληαη επίζεο ζε ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο λεξνχ, θπζηθνχ
αεξίνπ, ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή ηειεζέξκαλζεο, κεηαμχ άιισλ θαη απφ δεκφζηνπο
παξφρνπο, ζηνλ βαζκφ πνπ ηα πξντφληα απηά παξέρνληαη ζε ζπκβαηηθή βάζε.
2. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3 έσο 4ε ηζρχνπλ κε ηελ επηθχιαμε εηδηθφηεξσλ
ελσζηαθψλ πξάμεσλ ή ελαξκνληζκέλσλ πξνο απηέο εζληθψλ δηαηάμεσλ πνπ ξπζκίδνπλ
εηδηθνχο ηνκείο.
3. Σα άξζξα 3 έσο 4ε δελ εθαξκφδνληαη ζηηο ζπκβάζεηο:
α) γηα θνηλσληθέο ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή ζηέγαζε, ηελ παηδηθή
κέξηκλα θαη ηε ζηήξημε ησλ νηθνγελεηψλ θαη ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ κνλίκσο ή
πξνζσξηλψο αλάγθε, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο καθξνπξφζεζκεο κέξηκλαο·
β) γηα ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 (α) ηνπ λ.
4213/2013 (ΦΔΘ Α 261) «Πξνζαξκνγή ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο
Οδεγίαο 2011/24/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 9εο
Καξηίνπ 2011 πεξί εθαξκνγήο ησλ δηθαησκάησλ ησλ αζζελψλ ζην πιαίζην ηεο
δηαζπλνξηαθήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (L 88/45/4.4.2011) θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
είηε παξέρνληαη κέζσ πγεηνλνκηθψλ εγθαηαζηάζεσλ είηε φρη·
γ) γηα δξαζηεξηφηεηεο ηδφγνπ, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηπρεξά παηρλίδηα ζηα νπνία ν
παίθηεο πνληάξεη ρξεκαηηθά, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιαρεηνθφξσλ αγνξψλ, ηα
παηρλίδηα ζε θαδίλα θαη ηηο ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ ζηνηρήκαηα·
δ) γηα ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο·
ε) γηα ηε δεκηνπξγία, απφθηεζε ή κεηαβίβαζε δηθαησκάησλ επί αθηλήησλ ή
δηθαησκάησλ εληφο αθίλεηεο πεξηνπζίαο·
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ζη) γηα ηελ θαηαζθεπή λέσλ θηεξίσλ, ηε ξηδηθή κεηαηξνπή πθηζηάκελσλ θηεξίσλ θαη
ηε κίζζσζε ζηέγεο σο θαηνηθίαο·
δ) νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 339/96
(ΦΔΘ Α 225) «Πεξί νξγαλσκέλσλ ηαμηδηψλ, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία
90/314/ΔΟΘ (EE L 158/59) γηα ηα νξγαλσκέλα ηαμίδηα θαη ηηο νξγαλσκέλεο δηαθνπέο
θαη πεξηεγήζεηο»·
ε) νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Θνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο Ε1130/11 (ΦΔΘ Β` 295) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία
2088/122/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14εο Ηαλνπαξίνπ
2009, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ σο πξνο νξηζκέλεο πηπρέο ησλ
ζπκβάζεσλ ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο, καθξνπξφζεζκσλ πξντφλησλ δηαθνπψλ,
κεηαπψιεζεο θαη αληαιιαγήο, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.
αξηζκ. L33 ηεο 3.2.2009»·
ζ) νη νπνίεο θαηαξηίδνληαη κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν, ζχκθσλα κε ηελ εζληθή
λνκνζεζία, δειαδή ζχκθσλα κε ηνλ λ. 2830/2000 «Θψδηθαο πκβνιαηνγξάθσλ (Α'
96), Κέξνο πξψην/Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ζπκβνιαηνγξάθσλ, Θεθάιαην
πξψην/Οξγαλσηηθέο δηαηάμεηο, Άξζξν 1 - Θαζήθνληα ζπκβνιαηνγξάθσλ & Άξζξν 5 Τπνρξεψζεηο ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ.»
η) γηα ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ, πνηψλ ή άιισλ αγαζψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα
ηξέρνπζα θαηαλάισζε ζην πιαίζην ηνπ λνηθνθπξηνχ θαη ηα νπνία παξαδίδνληαη απφ
ηνλ πξνκεζεπηή ζε ζπρλή θαη ηαθηηθή βάζε ζην ζπίηη, ηελ θαηνηθία ή ηνλ ρψξν
εξγαζίαο ηνπ θαηαλαισηή·
ηα) γηα ππεξεζίεο κεηαθνξάο επηβαηψλ, κε ηελ εμαίξεζε ηνπ άξζξνπ 3δ παξάγξαθνο 2
θαη ησλ άξζξσλ 4γ θαη 4ζη·
ηβ) νη νπνίεο ζπλάπηνληαη κέζσ απηφκαησλ κεραλψλ πψιεζεο ή εκπνξηθψλ
θαηαζηεκάησλ απηφκαηεο πψιεζεο·
ηγ) νη νπνίεο ζπλάπηνληαη κε ηειεπηθνηλσληαθνχο θνξείο κέζσ δεκφζησλ ηειεθσληθψλ
ζαιάκσλ γηα ηε ρξήζε απηψλ ή νη νπνίεο ζπλάπηνληαη γηα ηε ρξήζε κηαο κνλαδηθήο
θιήζεο πνπ πξαγκαηνπνηεί ν θαηαλαισηήο κέζσ ηειεθψλνπ, δηαδηθηχνπ ή
ηειενκνηνηππίαο.
4. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3 έσο 4ε δελ εθαξκφδνληαη ζε εθηφο εκπνξηθνχ
θαηαζηήκαηνο ζπλαπηφκελεο ζπκβάζεηο γηα ηηο νπνίεο ν θαηαλαισηήο θαηαβάιιεη
πνζφ πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 30 επξψ.
5. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3 έσο 4ε δελ ζίγνπλ ην εζληθφ δίθαην πεξί ζπκβάζεσλ,
φπσο ηηο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ην θχξνο, ηελ θαηάξηηζε ή ηα έλλνκα απνηειέζκαηα
κηαο ζχκβαζεο, ζηνλ βαζκφ πνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπο δελ ξπζκίδνληαη γεληθέο έλλνηεο
ηνπ δηθαίνπ ησλ ζπκβάζεσλ.
6. Σα άξζξα 3 έσο 4ε δελ εκπνδίδνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο λα πξνζθέξνπλ ζηνπο
θαηαλαισηέο ζπκβαηηθέο δηεπζεηήζεηο πνπ πξνρσξνχλ πέξα απφ ηελ πξνζηαζία πνπ
ηα άξζξα απηά παξέρνπλ.»

10

4) Σα άξζξν 3β ηνπ λ. 2251/94 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Άξζξν 3β - Απαηηήζεηο ελεκέξωζεο γηα ζπκβάζεηο εμ απνζηάζεωο
ζπκβάζεηο εθηόο εκπνξηθνύ θαηαζηήκαηνο

θαη

1. Πξηλ δεζκεπζεί ν θαηαλαισηήο κε ζχκβαζε ζπλαπηφκελε εμ απνζηάζεσο ή εθηφο
εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο ή κε νπνηαδήπνηε αληίζηνηρε πξνζθνξά, ν πξνκεζεπηήο
παξέρεη ζηνλ θαηαλαισηή ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο κε επθξηλή θαη θαηαλνεηφ
ηξφπν:
α) ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αγαζψλ ή ησλ ππεξεζηψλ, ζηνλ βαζκφ πνπ
ελδείθλπηαη ζε ζρέζε κε ην κέζν θαη ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο·
β) ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή, ιφγνπ ράξε ηελ εκπνξηθή επσλπκία ηνπ
γ) ηε γεσγξαθηθή δηεχζπλζε φπνπ ν πξνκεζεπηήο είλαη εγθαηεζηεκέλνο θαη ηνλ
αξηζκφ ηειεθψλνπ ηνπ πξνκεζεπηή, ηνλ αξηζκφ ηειενκνηνηππίαο θαη ηε δηεχζπλζε
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ, εάλ ππάξρεη, ψζηε λα κπνξεί ν θαηαλαισηήο λα
επηθνηλσλήζεη κε ηνλ πξνκεζεπηή γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά θαη, θαηά πεξίπησζε,
ηε γεσγξαθηθή δηεχζπλζε θαη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
νπνίνπ ελεξγεί·
δ) εάλ δηαθέξεη απφ ηε δηεχζπλζε πνπ παξέρεηαη βάζεη ηεο πεξίπησζεο γ), ηε
γεσγξαθηθή δηεχζπλζε ηεο εκπνξηθήο έδξαο ηνπ πξνκεζεπηή θαη, φπνπ ελδείθλπηαη,
ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ ελεξγεί, φπνπ ν
θαηαλαισηήο κπνξεί λα απεπζχλεη ηπρφλ παξάπνλα ηνπ·
ε) ηε ζπλνιηθή ηηκή ησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ Φ.Π.Α. θαη
θάζε άιινπ ηέινπο, ή αλ, ιφγσ ηεο θχζεσο ησλ αγαζψλ ή ησλ ππεξεζηψλ, ε ηηκή δελ
κπνξεί επιφγσο λα θαζνξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα
ππνινγηζηεί ε ηηκή, θαζψο θαη, φπνπ ηπγράλεη εθαξκνγήο, φιεο ηηο πξφζζεηεο
επηβαξχλζεηο απνζηνιήο, παξάδνζεο ή ηαρπδξνκείνπ θαη θάζε άιιε δαπάλε ή, φηαλ
απηέο νη επηβαξχλζεηο δελ κπνξνχλ επιφγσο λα ππνινγηζηνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ, ην
γεγνλφο φηη κπνξεί λα απαηηεζνχλ ηέηνηεο πξφζζεηεο επηβαξχλζεηο. ε πεξίπησζε
ζχκβαζεο ανξίζηνπ ρξφλνπ ή ζχκβαζεο πνπ πεξηιακβάλεη ζπλδξνκή, ε ζπλνιηθή ηηκή
πεξηιακβάλεη ηε ζπλνιηθή δαπάλε αλά πεξίνδν ρξέσζεο. Δάλ νη ζπκβάζεηο απηέο
επηβαξχλνληαη κε ζηαζεξή ηηκή, ε ζπλνιηθή ηηκή ζεκαίλεη επίζεο ηε ζπλνιηθή κεληαία
δαπάλε. Δάλ ε ζπλνιηθή δαπάλε δελ κπνξεί επιφγσο λα ππνινγηζζεί εθ ησλ
πξνηέξσλ, πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε ηηκή πξφθεηηαη λα ππνινγηζηεί·
ζη) ην θφζηνο ρξεζηκνπνηήζεσο ηνπ κέζνπ επηθνηλσλίαο εμ απνζηάζεσο γηα ηε
ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, φηαλ απηφ ππνινγίδεηαη κε βάζε άιιε εθηφο ησλ βαζηθψλ
ηηκνινγίσλ·
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δ) ηηο δηεπζεηήζεηο πιεξσκήο, παξάδνζεο, εθηέιεζεο, ηεο πξνζεζκίαο εληφο ηεο
νπνίαο ν πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη λα παξαδψζεη ηα αγαζά ή λα παξάζρεη ηηο
ππεξεζίεο θαη, φπνπ ηπγράλεη εθαξκνγήο, ηεο πνιηηηθήο πνπ εθαξκφδεη ν
πξνκεζεπηήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαπφλσλ·
ε) φπνπ ππάξρεη δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο, ηηο πξνυπνζέζεηο, ηελ πξνζεζκία θαη ηηο
δηαδηθαζίεο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3δ παξάγξαθνο 1, θαζψο
θαη ην ππφδεηγκα ηνπ εληχπνπ ππαλαρψξεζεο πνπ παξαηίζεηαη ζην ηκήκα Β ηνπ
Παξαξηήκαηνο ην νπνίν πξνζαξηάηαη θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ παξφληνο
λφκνπ·
ζ) φπνπ ηπγράλεη εθαξκνγήο, φηη ν θαηαλαισηήο ζα επηβαξπλζεί κε ηε δαπάλε
επηζηξνθήο ησλ αγαζψλ ζε πεξίπησζε ππαλαρψξεζεο θαη, γηα ηηο εμ απνζηάζεσο
ζπκβάζεηο, εάλ ηα αγαζά απφ ηε θχζε ηνπο δελ κπνξνχλ ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο λα
επηζηξαθνχλ ηαρπδξνκηθψο, ηε δαπάλε επηζηξνθήο ηνπο·
η) ζε πεξίπησζε πνπ ν θαηαλαισηήο αζθήζεη ην δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο αθνχ έρεη
θάλεη ρξήζε ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 3γ παξάγξαθνο 3 ή ηνπ άξζξνπ 3δ
παξάγξαθνο 8, φηη ν θαηαλαισηήο δεζκεχεηαη λα θαηαβάιεη ην εχινγν θφζηνο ζηνλ
πξνκεζεπηή ζχκθσλα κε ην άξζξν 3η παξάγξαθνο 3·
ηα) φηαλ δελ παξέρεηαη δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3ηβ, ηελ
πιεξνθνξία φηη ν θαηαλαισηήο δελ ζα έρεη δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο ή, θαηά
πεξίπησζε, ηηο πεξηζηάζεηο ππφ ηηο νπνίεο ν θαηαλαισηήο ράλεη ην δηθαίσκα ηνπ
ππαλαρψξεζεο·
ηβ) ππελζχκηζε ηεο χπαξμεο ηεο επζχλεο ηνπ πσιεηή γηα πξαγκαηηθά ειαηηψκαηα θαη
έιιεηςε ζπλνκνινγεκέλσλ ηδηνηήησλ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 534 επ. ηνπ Αζηηθνχ
Θψδηθα·
ηγ) φπνπ ηπγράλεη εθαξκνγήο, ηελ χπαξμε θαη ηνπο φξνπο εθαξκνγήο ππεξεζηψλ
ππνζηήξημεο ηνπ πειάηε κεηά ηελ πψιεζε, εμππεξέηεζεο κεηά ηελ πψιεζε θαη
εκπνξηθψλ εγγπήζεσλ·
ηδ) ηελ χπαξμε ζρεηηθψλ θσδίθσλ ζπκπεξηθνξάο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 9α
πεξίπησζε ζη) ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαη ηνπ ηξφπνπ απφθηεζεο αληηγξάθσλ ηνπο,
θαηά πεξίπησζε·
ηε) ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, φπνπ ηπγράλεη εθαξκνγήο, ή, εάλ ε ζχκβαζε είλαη
ανξίζηνπ ρξφλνπ ή απηφκαηεο παξάηαζεο, ηνπο φξνπο γηα ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο·
ηζη) φπνπ ηπγράλεη εθαξκνγήο, ηελ ειάρηζηε δηάξθεηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ
θαηαλαισηή βάζεη ηεο ζχκβαζεο·
ηδ) φπνπ ηπγράλεη εθαξκνγήο, ηελ χπαξμε θαη ηνπο φξνπο θαηάζεζεο ρξεκάησλ ή
άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εγγπήζεσλ πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ ή λα
παξαζρεζνχλ απφ ηνλ θαηαλαισηή φπνηε ην δεηήζεη ν πξνκεζεπηήο·
ηε) φπνπ ηπγράλεη εθαξκνγήο, ηηο δπλαηφηεηεο ιεηηνπξγίαο
πεξηερνκέλνπ, καδί κε ηα ηζρχνληα ηερληθά κέηξα πξνζηαζίαο·
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ηνπ

ςεθηαθνχ

ηζ) φπνπ ηπγράλεη εθαξκνγήο, θάζε ηππηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα ςεθηαθνχ
πεξηερνκέλνπ κε πιηζκηθφ θαη ινγηζκηθφ ηεο νπνίαο ν πξνκεζεπηήο έρεη γλψζε ή
επιφγσο αλακέλεηαη λα έρεη γλψζε·
θ) φπνπ ηπγράλεη εθαξκνγήο, ηε δπλαηφηεηα πξνζθπγήο ζε εμσδηθαζηηθφ κεραληζκφ
παξαπφλσλ θαη επαλφξζσζεο ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν πξνκεζεπηήο, θαζψο θαη ηνπο
ηξφπνπο πξφζβαζεο ζε απηφλ.
2. Ζ παξάγξαθνο 1 ηζρχεη επίζεο γηα ζπκβάζεηο παξνρήο λεξνχ, θπζηθνχ αεξίνπ ή
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, φηαλ δελ δηαηίζεληαη πξνο πψιεζε ζε πεξηνξηζκέλν φγθν ή
θαζνξηζκέλε πνζφηεηα, παξνρήο ηειεζέξκαλζεο ή παξνρήο ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ
πνπ δελ παξέρεηαη πάλσ ζε πιηθφ κέζν.
3. ε πεξίπησζε δεκφζηνπ πιεηζηεξηαζκνχ, νη πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο
πεξηπηψζεηο β), γ) θαη δ) ηεο παξαγξάθνπ 1 κπνξνχλ λα αληηθαζίζηαληαη απφ
αληίζηνηρα ζηνηρεία ηνπ εθπιεηζηεξηαζηή.
4. Οη πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 πεξηπηψζεηο ε), ζ) θαη η)
κπνξνχλ λα παξέρνληαη κε ην ππφδεηγκα νδεγηψλ γηα ηελ ππαλαρψξεζε πνπ
παξαηίζεηαη ζην ηκήκα Α ηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Ο πξνκεζεπηήο
έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο παξνρήο πιεξνθνξηψλ πνπ νξίδνληαη ζηελ
παξάγξαθν 1 πεξηπηψζεηο ε), ζ) θαη η), εθφζνλ έρεη παξάζρεη απηέο ηηο νδεγίεο,
ζσζηά ζπκπιεξσκέλεο, ζηνλ θαηαλαισηή.
5. Οη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 απνηεινχλ αλαπφζπαζην
ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ ζπλάπηεηαη εμ απνζηάζεσο ή εθηφο ηνπ εκπνξηθνχ
θαηαζηήκαηνο θαη δελ κεηαβάιινληαη πιελ ξεηήο ζπκθσλίαο ησλ ζπκβαιιφκελσλ
κεξψλ.
6. Δάλ ν πξνκεζεπηήο δελ έρεη ηεξήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ελεκέξσζεο γηα ηηο
πξφζζεηεο επηβαξχλζεηο ή άιιεο δαπάλεο θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1
πεξίπησζε ε) ή γηα ηηο δαπάλεο επηζηξνθήο ησλ αγαζψλ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ
παξάγξαθν 1 πεξίπησζε ζ), ν θαηαλαισηήο δελ πιεξψλεη ηηο ελ ιφγσ επηβαξχλζεηο ή
δαπάλεο.
7. Οη νξηδφκελεο ζηα άξζξα 3 έσο 4ε ππνρξεψζεηο ελεκέξσζεο ζσξεπηηθά
πξνζηίζεληαη ζηηο απαηηήζεηο πιεξνθφξεζεο πνπ πεξηέρνπλ ν Λ. 3844/2010 (ΦΔΘ Α
63) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2006/123 ηνπ Δπξσπατθνχ
Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη
άιιεο δηαηάμεηο» θαη ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 131/2003 (Α 116) «Πξνζαξκνγή ζηελ
Οδεγία 2000/31 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε
νξηζκέλεο λνκηθέο πηπρέο ησλ ππεξεζηψλ ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο, ηδίσο ηνπ
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ζηελ εζσηεξηθή αγνξά (Οδεγία γηα ην ειεθηξνληθφ
εκπφξην)». Κε ηελ επηθχιαμε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ, αλ δηάηαμε ηνπ Λ. 3844/2010 ή
ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 131/2003 ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν θαη ηνλ ηξφπν κε
ηνλ νπνίν παξέρνληαη νη πιεξνθνξίεο έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε δηάηαμε ησλ άξζξσλ
3 έσο 4ε, ππεξηζρχεη ε δηάηαμε ησλ άξζξσλ απηψλ.
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8. Ωο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ελεκέξσζεο πνπ νξίδνληαη ζηα άξζξα
3β έσο 3ηβ, ην βάξνο ηεο απφδεημεο έρεη ν πξνκεζεπηήο.
9. Δάλ ν πξνκεζεπηήο δελ ηεξήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ελεκέξσζεο πνπ πξνβιέπνληαη
ζην παξφλ άξζξν ε ζχκβαζε εμ απνζηάζεσο ή εθηφο εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο είλαη
άθπξε ππέξ ηνπ θαηαλαισηή.»

5) Σα άξζξν 3δ ηνπ λ. 2251/94 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Άξζξν 3δ Άζθεζε δηθαηώκαηνο ππαλαρώξεζεο
1. Πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππαλαρψξεζεο, ν θαηαλαισηήο ελεκεξψλεη ηνλ
πξνκεζεπηή γηα ηελ απφθαζε ηνπ λα ππαλαρσξήζεη απφ ηε ζχκβαζε. Πξνο ηνλ ζθνπφ
απηφ, ν θαηαλαισηήο δχλαηαη:
α) είηε λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ππφδεηγκα εληχπνπ ππαλαρψξεζεο πνπ παξαηίζεηαη ζην
ηκήκα Β ηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ παξφληνο λφκνπ·
β) είηε λα θάλεη νπνηαδήπνηε άιιε ζαθή δήισζε πνπ λα παξνπζηάδεη ηελ απφθαζε
ηνπ λα ππαλαρσξήζεη απφ ηε ζχκβαζε.
2. Ο θαηαλαισηήο έρεη θάλεη ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο ππαλαρψξεζεο εληφο ηεο
πξνζεζκίαο ππαλαρψξεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 3ε παξάγξαθνο 2 θαη ζην
άξζξν 3ζη, εάλ ε αλαθνίλσζε πεξί άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ππαλαρψξεζεο
απνζηαιεί απφ ηνλ θαηαλαισηή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο.
3. Ο πξνκεζεπηήο κπνξεί, επηπιένλ ησλ δπλαηνηήησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
παξάγξαθν 1, λα παξάζρεη ηελ επηινγή ζηνλ θαηαλαισηή λα ζπκπιεξψζεη θαη λα
ππνβάιεη ειεθηξνληθά είηε ην ππφδεηγκα εληχπνπ ππαλαρψξεζεο πνπ παξαηίζεηαη ζην
ηκήκα Β ηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, είηε νπνηαδήπνηε άιιε ζαθή
δήισζε πνπ βξίζθεηαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ πξνκεζεπηή. ε απηέο ηηο
πεξηπηψζεηο, ν πξνκεζεπηήο θνηλνπνηεί ακειιεηί ζηνλ θαηαλαισηή επηβεβαίσζε
παξαιαβήο απηήο ηεο ππαλαρψξεζεο πάλσ ζε ζηαζεξφ κέζν.
4. Ο θαηαλαισηήο θέξεη ην βάξνο ηεο απφδεημεο φηη
ππαλαρψξεζεο δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ.»

άζθεζε

ην δηθαίσκα

6) Σα άξζξν 4ζ ηνπ λ. 2251/94 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Άξζξν 4ζ Δκπνξία από απόζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ
1. Πεδίν εθαξκνγήο
Όζνλ αθνξά ηηο ζπκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θαηά ηελ
έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1α ηνπ παξφληνο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ κηα αξρηθή ζπκθσλία
παξνρήο ππεξεζίαο θαη αθνινχζσο δηαδνρηθέο πξάμεηο ή ζεηξά δηαθξηηψλ πξάμεσλ ηεο
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απηήο θχζεσο πνπ θιηκαθψλνληαη ρξνληθά, νη δηαηάμεηο απηνχ ηνπ άξζξνπ
εθαξκφδνληαη κφλν ζηελ αξρηθή ζπκθσλία. Αλ δελ ππάξρεη αξρηθή ζπκθσλία
παξνρήο ππεξεζίαο αιιά νη δηαδνρηθέο ή δηαθξηηέο πξάμεηο ηεο απηήο θχζεσο πνπ
θιηκαθψλνληαη ρξνληθά, δηελεξγνχληαη κεηαμχ ησλ ίδησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, νη
παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη κφλν θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο
πξψηεο πξάμεο. Όηαλ φκσο δελ έρεη δηελεξγεζεί πξάμε ηεο ίδηαο θχζεο γηα δηάζηεκα
άλσ ηνπ ελφο έηνπο, ε δηελέξγεηα ηεο επφκελεο πξάμεο ζεσξείηαη σο ε πξψηε κηαο
λέαο ζεηξάο πξάμεσλ θαη, ζπλεπψο, εθαξκφδνληαη νη παξάγξαθνη 2 θαη 3.
2.
Πιεξνθφξεζε
ηνπ
θαηαλαισηή
πξηλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ απφ απφζηαζε.

απφ

ηε

ζχλαςε

ζχκβαζεο

α) Πξηλ απφ ηε ζχλαςε ζχκβαζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ απφ απφζηαζε ν
θαηαλαισηήο πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη κε ηα κέζα επηθνηλσλίαο εμ απνζηάζεσο θαηά
ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1α ηνπ παξφληνο θαηά ηξφπν ζαθή θαη θαηαλνεηφ,
ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο θαιήο πίζηεο θαηά ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο θαη ησλ
δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ην θχξνο ησλ δηθαηνπξαμηψλ, γηα ηα αθφινπζα ζηνηρεία, ν
εκπνξηθφο ζθνπφο ησλ νπνίσλ πξέπεη λα θαζίζηαηαη ζαθήο:
i. Πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηνλ πξνκεζεπηή
-

ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή, ηε δηεχζπλζε ζηελ
νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο, θαζψο θαη θάζε άιιε δηεχζπλζε πνπ
πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηηο ζρέζεηο ηνπ θαηαλαισηή κε ηνλ πξνκεζεπηή,

-

ηελ ηαπηφηεηα ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ πξνκεζεπηή πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο
ζηελ Διιάδα θαη ηε δηεχζπλζε πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηηο ζρέζεηο
ηνπ θαηαλαισηή κε ηνλ αληηπξφζσπν, φηαλ ππάξρεη αληηπξφζσπνο,

-

εάλ νη επαγγεικαηηθέο επαθέο ηνπ θαηαλαισηή έγηλαλ κε άιινλ επαγγεικαηία
πιελ ηνπ πξνκεζεπηή, ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ελ ιφγσ επαγγεικαηία, ηελ ηδηφηεηα κε
ηελ νπνία ελεξγεί έλαληη ηνπ θαηαλαισηή θαη ηε δηεχζπλζε πνπ πξέπεη λα
ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ θαηαλαισηή θαη ηνπ επαγγεικαηία,

-

φηαλ ν πξνκεζεπηήο είλαη θαηαρσξεκέλνο ζε εκπνξηθφ ή αληίζηνηρν δεκφζην
κεηξψν, ην εκπνξηθφ κεηξψν ζην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνο ν πξνκεζεπηήο θαη
ηνλ αξηζκφ θαηαρψξεζήο ηνπ ή ηζνδχλακν κέζν αλαγλψξηζεο ζην ελ ιφγσ
κεηξψν,

-

φηαλ ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή ππφθεηηαη ζε θαζεζηψο έγθξηζεο, ηα
ζηνηρεία ηεο αξκφδηαο επνπηεχνπζαο αξρήο.
ii. Πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππεξεζία

-

πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο
ππεξεζίαο,

-

ην ζπλνιηθφ ηίκεκα πνπ πξέπεη λα πιεξψζεη ν θαηαλαισηήο ζηνλ πξνκεζεπηή γηα
ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππεξεζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ ζπλαθψλ
ηειψλ, επηβαξχλζεσλ θαη δαπαλψλ θαη φισλ ησλ θφξσλ πνπ εηζπξάηηνληαη κέζσ
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ηνπ πξνκεζεπηή, ή, εάλ δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ην αθξηβέο ηίκεκα, ηε βάζε
ππνινγηζκνχ ηνπ, θαηά ηξφπνλ ψζηε λα κπνξεί λα ην ειέγμεη ν θαηαλαισηήο,
-

εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, πξνεηδνπνίεζε ε νπνία αλαθέξεη φηη ε
ρξεκαηννηθνλνκηθή ππεξεζία ζπλδέεηαη κε ηίηινπο πνπ ζπλεπάγνληαη εηδηθνχο
θηλδχλνπο ζπλδεφκελνπο κε ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ή ηηο πξάμεηο πνπ πξέπεη
λα εθηειεζηνχλ ή ησλ νπνίσλ ε ηηκή εμαξηάηαη απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ζηηο
θεθαιαηαγνξέο επί ησλ νπνίσλ ν πξνκεζεπηήο δελ έρεη θακία επίδξαζε, θαζψο
θαη φηη νη απνδφζεηο ηνπ παξειζφληνο δελ απνηεινχλ δείθηε γηα ηηο κειινληηθέο
απνδφζεηο,

-

κλεία ηεο ελδερφκελεο χπαξμεο άιισλ θφξσλ ή/θαη δαπαλψλ πνπ δελ
εηζπξάηηνληαη κέζσ ηνπ πξνκεζεπηή νχηε ρξεψλνληαη απφ απηφλ,

-

ηνπο ηπρφλ ρξνληθνχο
πιεξνθνξηψλ,

-

ηηο ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηελ πιεξσκή θαη ηελ εθηέιεζε,

-

ην ηπρφλ εηδηθφ επηπιένλ θφζηνο πνπ ζπλεπάγεηαη γηα ηνλ θαηαλαισηή ε ρξήζε
ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο εμ απνζηάζεσο, εάλ απηφ ην επηπιένλ θφζηνο
ρξεψλεηαη.

πεξηνξηζκνχο

ηεο

ηζρχνο

ησλ

παξερφκελσλ

iii. Πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηε ζύκβαζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ
από απόζηαζε:
-

ηελ χπαξμε ή κε δηθαηψκαηνο ππαλαρψξεζεο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ
παξάγξαθν 5 θαη, εάλ πθίζηαηαη ην δηθαίσκα απηφ, ηε δηάξθεηα θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο άζθεζήο ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ην
πνζφ πνπ ελδέρεηαη λα ππνρξεσζεί λα πιεξψζεη ν θαηαλαισηήο ζχκθσλα κε
ηελ πεξίπησζε β` ηεο παξαγξάθνπ 6, θαζψο επίζεο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο κε
άζθεζεο απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο,

-

ηελ ειάρηζηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ απφ
απφζηαζε, εάλ πξφθεηηαη γηα ζχκβαζε παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ππεξεζηψλ ζε κφληκε ή πεξηνδηθή βάζε,

-

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα πνπ κπνξεί λα έρνπλ ηα κέξε λα
πξνθαιέζνπλ
ηελ
πξφσξε
ή
κνλνκεξή
ιχζε
ηεο
ζχκβαζεο
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ απφ απφζηαζε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
ζχκβαζεο απηήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ θπξψζεσλ πνπ
πξνβιέπνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο απφ ηε ζχκβαζε,

-

πξαθηηθέο νδεγίεο γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ππαλαρψξεζεο θαη
ππφδεηγκα δήισζεο ππαλαρψξεζεο, φπνπ λα αλαγξάθεηαη, κεηαμχ άιισλ, ε
δηεχζπλζε ζηελ νπνία πξέπεη λα απεπζχλεηαη ε δήισζε ππαλαρψξεζεο,

-

ην θξάηνο κέινο ή ηα θξάηε κέιε, ζηε λνκνζεζία ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη ν
πξνκεζεπηήο γηα ηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ κε ηνλ θαηαλαισηή πξηλ απφ ηε
ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ απφ απφζηαζε,
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-

νπνηαδήπνηε ζπκβαηηθή ξήηξα ζρεηηθά κε ην δίθαην πνπ εθαξκφδεηαη ζηε
ζχκβαζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ απφ απφζηαζε ή θαη ην αξκφδην
δηθαζηήξην,

-

ηε γιψζζα ή ηηο γιψζζεο ζηηο νπνίεο δηαηππψλνληαη νη φξνη ηεο ζχκβαζεο θαη
ε αλαθεξφκελε ζηελ παξνχζα παξάγξαθν εθ ησλ πξνηέξσλ πιεξνθφξεζε,
θαζψο θαη ηε γιψζζα ή ηηο γιψζζεο ζηηο νπνίεο ν πξνκεζεπηήο, ζε ζπκθσλία
κε ηνλ θαηαλαισηή, αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα επηθνηλσλεί θαηά ηε
δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο.

iv. Πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηελ πξνζθπγή
-

ηελ χπαξμε κεραληζκψλ εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ, φπσο ν
πλήγνξνο ηνπ Θαηαλαισηή, ζηνπο νπνίνπο έρεη πξφζβαζε ν θαηαλαισηήο
πνπ είλαη ζπκβαιιφκελνο ζηελ εμ απνζηάζεσο ζχκβαζε θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν έρεη πξφζβαζε ν θαηαλαισηήο,

-

ηελ χπαξμε θεθαιαίσλ εγγχεζεο ή άιισλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ παξνρή
απνδεκηψζεσλ, πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ζπζηήκαηα εγγχεζεο θαηαζέζεσλ,
ζχκθσλα κε ην λ. 2832/2000 (ΦΔΘ 141 Α`) θαη απνδεκίσζεο ησλ επελδπηψλ
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ 3746/2009 (ΦΔΘ 27 Α) , ζχκθσλα κε ην λ.
2533/1997 (ΦΔΘ 228 Α`), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ λ. 3606/2007 (ΦΔΘ
195 Α`), θαη ηζρχνπλ.

β) ηελ πεξίπησζε ηειεθσληθψλ επηθνηλσληψλ, νη νπνίεο ερνγξαθνχληαη
ππνρξεσηηθά, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3340/2005 (ΦΔΘ 112 Α’) φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ λ. 4443/2016 (ΦΔΘ 232 Α’) θαη ηνπ λ. 3471/2006 (ΦΔΘ 133
Α’) γηα ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ
ηνµέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, πξέπεη λα δειψλεηαη ζαθψο, ζηελ αξρή
νπνηαζδήπνηε ζπλνκηιίαο κε ηνλ θαηαλαισηή, φηη απηή καγλεηνθσλείηαη, ε ηαπηφηεηα
ηνπ πξνκεζεπηή θαη ν εκπνξηθφο ζθνπφο ηνπ ηειεθσλήκαηφο ηνπ.
Δπηπξφζζεηα, εθφζνλ ζπγθαηαηίζεηαη ξεηά ν θαηαλαισηήο, είλαη ππνρξεσηηθή ε
παξνρή ζε απηφλ ησλ αθφινπζσλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ:
- ζηελ ηαπηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ θαηαλαισηή θαη
ζηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ πξνκεζεπηή,
-

ζηελ πεξηγξαθή
ππεξεζίαο,

ησλ

θπξηφηεξσλ

-

ζην ζπλνιηθφ ηίκεκα πνπ πξέπεη λα πιεξψζεη ν θαηαλαισηήο ζηνλ
πξνκεζεπηή γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππεξεζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ
ησλ θφξσλ πνπ εηζπξάηηνληαη κέζσ ηνπ πξνκεζεπηή ή, εάλ δελ κπνξεί λα
πξνζδηνξηζηεί ην αθξηβέο ηίκεκα, ζηε βάζε ππνινγηζκνχ ηνπ, θαηά ηξφπνλ πνπ
επηηξέπεη ζηνλ θαηαλαισηή λα ην ειέγμεη,

-

ζηε κλεία ηεο ελδερφκελεο χπαξμεο άιισλ θφξσλ ή θαη δαπαλψλ πνπ δελ
εηζπξάηηνληαη κέζσ ηνπ πξνκεζεπηή νχηε ρξεψλνληαη απφ απηφλ,

-

ζηελ χπαξμε ή κε δηθαηψκαηνο ππαλαρψξεζεο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ
παξάγξαθν 5, θαη, εάλ πθίζηαηαη ην δηθαίσκα απηφ, ζηε δηάξθεηα θαη ζηηο
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ζηνηρείσλ

ηεο

ρξεκαηννηθνλνκηθήο

πξνυπνζέζεηο άζθεζήο ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ην
πνζφ πνπ ελδέρεηαη λα ππνρξεσζεί λα πιεξψζεη ν θαηαλαισηήο ζχκθσλα κε
ηελ πεξίπησζε β` ηεο παξαγξάθνπ 6.
Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα πιεξνθνξεί ηνλ θαηαλαισηή φηη, θαηφπηλ αηηήκαηφο ηνπ,
κπνξεί λα ιάβεη θαη άιιεο πιεξνθνξίεο, θαζψο θαη λα ελεκεξσζεί γηα ηε θχζε ησλ
πιεξνθνξηψλ απηψλ. ε θάζε πεξίπησζε, ν πξνκεζεπηήο ηνπ παξέρεη φιεο ηηο
πιεξνθνξίεο, φηαλ εθηειεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ηελ παξάγξαθν 4.
γ) Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο, νη νπνίεο πξέπεη λα
αλαθνηλψλνληαη ζηνλ θαηαλαισηή θαηά ηελ πεξίνδν πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηεο
ζχκβαζεο, πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ ζα απέξξεαλ
απφ ηε λνκνζεζία πνπ ζα εθαξκνδφηαλ θαηά ηεθκήξην ζηε ζχκβαζε εμ απνζηάζεσο,
εάλ ε ηειεπηαία είρε ζπλαθζεί.
δ) χκβαζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ απφ απφζηαζε είλαη άθπξε ππέξ ηνπ
θαηαλαισηή, εάλ, πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηεο, απηφο δελ ελεκεξψζεθε κε ηα κέζα θαη
ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπνληαη αλσηέξσ, γηα ηα ζηνηρεία ηα νπνία νξίδνληαη ζηηο
πεξηπηψζεηο α` θαη β` ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.
3. Απαηηήζεηο εθ ησλ πξνηέξσλ πιεξνθφξεζεο, πξφζζεηεο απηψλ ηεο πεξίπησζεο α`
ηεο παξαγξάθνπ 2, νη νπνίεο απνξξένπλ απφ εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο ελσζηαθήο
λνκνζεζίαο πνπ δηέπνπλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, εμαθνινπζνχλ λα
ηζρχνπλ. Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Θαηαλαισηή θνηλνπνηεί ηηο
εζληθέο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο εθ ησλ πξνηέξσλ πιεξνθφξεζεο ζηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα δηαβηβάδνπλ ακειιεηί ζηε
Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Θαηαλαισηή ηνπο ζρεηηθνχο ηχπνπο
ζπκβάζεσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ γεληθψλ φξσλ ζπλαιιαγψλ.
4. Γλσζηνπνίεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ
α) Ζ ζχκβαζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ απφ απφζηαζε είλαη άθπξε ππέξ ηνπ
θαηαλαισηή, αλ απηφο δελ ιάβεη εγθαίξσο, θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξηλ απφ ηε
δέζκεπζή ηνπ απφ ηε ζχκβαζε απηή, φινπο ηνπο φξνπο ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α` θαη β` ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη
ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, γξαπηψο ή κε άιιν ζηαζεξφ κέζν, θαηά
ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1α ηνπ παξφληνο, ζην νπνίν έρεη απηφο πξφζβαζε.
β) Ο πξνκεζεπηήο εθπιεξψλεη ηελ δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ α) ππνρξέσζή ηνπ ακέζσο
κεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο εμ απνζηάζεσο, εάλ απηή έρεη ζπλαθζεί θαηφπηλ
αηηήκαηνο ηνπ θαηαλαισηή κε ηε ρξεζηκνπνίεζε κέζνπ επηθνηλσλίαο εμ απνζηάζεσο,
ην νπνίν δελ επηηξέπεη λα αλαθνηλσζνχλ νη ζπκβαηηθνί φξνη θαη νη πιεξνθνξίεο
ζχκθσλα κε ην εδάθην α).
γ) ε θάζε πεξίπησζε, ζπκβαηηθνί φξνη πνπ δελ γλσζηνπνηήζεθαλ θαηά ηα νξηδφκελα
αλσηέξσ ζηνλ θαηαλαισηή δελ δεζκεχνπλ απηφλ, έζησ θαη εάλ δελ απνηεινχλ
θξίζηκνπο παξάγνληεο ζηε δηακφξθσζε ηεο δηθαηνπξαθηηθήο βνχιεζήο ηνπ.
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δ) Όζν δηαξθεί ε ζπκβαηηθή ζρέζε, ν θαηαλαισηήο δηθαηνχηαη, θαηφπηλ αηηήκαηφο ηνπ,
λα ιακβάλεη ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο γξαπηά. Δπηπιένλ, ν θαηαλαισηήο δηθαηνχηαη λα
αιιάδεη ην ρξεζηκνπνηνχκελν κέζν εμ απνζηάζεσο επηθνηλσλίαο, εθηφο εάλ απηφ είλαη
αζπκβίβαζην κε ηε ζπλαθζείζα ζχκβαζε εμ απνζηάζεσο ή κε ηε θχζε ηεο
παξερφκελεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππεξεζίαο.
5. Γηθαίσκα ππαλαρψξεζεο
α) ε θάζε ζχκβαζε απφ απφζηαζε ν θαηαλαισηήο έρεη ην δηθαίσκα λα ππαλαρσξήζεη
κέζα ζε δεθαηέζζεξηο (14) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ρσξίο θακία πνηλή θαη ρσξίο λα
αλαθέξεη αηηηνινγία.
Ωζηφζν, ε πξνζεζκία απηή παξαηείλεηαη ζε ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο
πξνθεηκέλνπ πεξί ζπκβάζεσλ εμ απνζηάζεσο κε αληηθείκελν αζθαιίζεηο δσήο, φπσο
απηέο πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 5 ηνπ Λ.4364/2016 φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη ζηηο
ζπληαμηνδνηηθέο αζθαιίζεηο.
Γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ ε πξνζεζκία αξρίδεη:
-

είηε απφ ηελ εκέξα ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο εμ απνζηάζεσο, εθηφο εάλ
πξφθεηηαη γηα αζθαιίζεηο δσήο, γηα ηηο νπνίεο ε πξνζεζκία αξρίδεη λα κεηξά
απφ ηελ εκέξα πνπ ν θαηαλαισηήο πιεξνθνξήζεθε ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο
εμ απνζηάζεσο,

-

είηε απφ ηελ εκέξα πνπ ν θαηαλαισηήο παξέιαβε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο θαη
ηηο πιεξνθνξίεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4, εδάθηα α) θαη β), εθφζνλ
απηή ε ηειεπηαία εκεξνκελία είλαη κεηαγελέζηεξε απφ ηελ αλαθεξφκελε ζηελ
πξψηε πεξίπησζε.

β) Σν δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο δελ αζθείηαη:
i. ζε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ε ηηκή ησλ νπνίσλ εμαξηάηαη απφ δηαθπκάλζεηο
ηεο θεθαιαηαγνξάο επί ησλ νπνίσλ ν πξνκεζεπηήο δελ έρεη θακία επίδξαζε θαη κπνξεί
λα επέιζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζεζκίαο ππαλαρψξεζεο, φπσο ππεξεζίεο πνπ
αθνξνχλ:
-

πξάμεηο ζπλαιιάγκαηνο,

-

ηίηινπο ηεο ρξεκαηαγνξάο,

-

δηαπξαγκαηεχζηκνπο ηίηινπο,

-

κεξίδηα νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ,

-

πξνζεζκηαθέο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο
ζπκβάζεηο
(futures),
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηζνδπλάκσλ ηίηισλ πνπ παξέρνπλ δηθαίσκα
εθθαζάξηζεο ηνηο κεηξεηνίο,

-

πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα επηηνθίνπ (FRA),

-

ζπκβάζεηο αληαιιαγήο (swaps) κε αληηθείκελν επηηνθίσλ ή ζπλάιιαγκα ή
ζπλδεφκελεο κε κεηνρέο ή κε δείθηε κεηνρψλ (equity swaps),
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-

πξναηξέζεηο (options) αγνξάο ή πψιεζεο νηνπδήπνηε ηίηινπ απφ ηνπο
αλαθεξφκελνπο ζηελ παξνχζα πεξίπησζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ηζνδπλάκσλ ηίηισλ πνπ παξέρνπλ δηθαίσκα εθθαζαξίζεσο ηνηο κεηξεηνίο.
πκπεξηιακβάλνληαη,
ηδίσο,
ζηελ
θαηεγνξία
απηή
νη
πξναηξέζεηο
ζπλαιιάγκαηνο θαη επηηνθίσλ.

ii. ζε αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ηαμηδηψλ θαη απνζθεπψλ ή παξφκνηα βξαρππξφζεζκα
αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα δηάξθεηαο κηθξφηεξε ηνπ ελφο κελφο,
iii. ζηηο ζπκβάζεηο ησλ νπνίσλ ε εθηέιεζε έρεη νινθιεξσζεί πιήξσο θαη απφ ηα δχν
κέξε κε ξεηή αίηεζε ηνπ θαηαλαισηή πξνηνχ αζθήζεη ν θαηαλαισηήο ην δηθαίσκα
ππαλαρψξεζεο.
γ) Ο θαηαλαισηήο αζθεί ην δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο κε ζρεηηθή δήισζή ηνπ,
ζχκθσλα κε ηηο πξαθηηθέο νδεγίεο πνπ ηνπ έρνπλ δνζεί θαηά ην ηέηαξην εδάθην ηνπ
ζεκείνπ iii) ηεο πεξίπησζεο α` ηεο παξαγξάθνπ 2, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο αλσηέξσ
πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε α` ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, εγγξάθσο ή
κε άιιν ζηαζεξφ κέζν ην νπνίν ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ απνδέθηε θαη ζην νπνίν απηφο
έρεη πξφζβαζε.
Ζ πξνζεζκία ζεσξείηαη φηη έρεη ηεξεζεί εθφζνλ ε θνηλνπνίεζε έρεη απνζηαιεί πξηλ
απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο.
δ) Σα εδάθηα α) έσο γ) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ δελ εθαξκφδνληαη ζηηο πηζησηηθέο
ζπκθσλίεο πνπ θαηαγγέιινληαη δπλάκεη ησλ άξζξσλ 3ηα θαη 4γ ηνπ παξφληνο λφκνπ
θαη ηνπ άξζξνπ 11, παξ. 2 ηεο Θ.Τ.Α. Ε1-130/11 πεξί ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο (295
Β’).
ε) Δάλ κε ηε ζχκβαζε απφ απφζηαζε κίαο δεδνκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππεξεζίαο
ζπλδέεηαη άιιε ζχκβαζε απφ απφζηαζε, πνπ είλαη ζρεηηθή κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο
ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ή απφ ηξίην κε βάζε ζπκθσλία ηνπ
ηξίηνπ κε ηνλ πξνκεζεπηή, ε πξφζζεηε απηή ζχκβαζε θαηαγγέιιεηαη απφ ηνλ
θαηαλαισηή, αδεκίσο, εάλ απηφο αζθήζεη ην δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο ζχκθσλα κε ηηο
πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε α` ηεο παξαγξάθνπ απηήο.
ζη) Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ δελ ζίγνπλ ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο
δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ θαηαγγειία, ηε δηαθνπή ή ην κε εθηειεζηφ ζπκβάζεσο εμ
απνζηάζεσο ή ην δηθαίσκα ηνπ θαηαλαισηή λα εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ
ππνρξεψζεηο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη ζηε ζχκβαζε εμ απνζηάζεσο. Οη
δηαηάμεηο απηέο ηζρχνπλ αλεμάξηεηα απφ ηνπο φξνπο θαη ηα λνκηθά απνηειέζκαηα ηεο
ιχζεσο ηεο ζχκβαζεο.
6. Πιεξσκή γηα ππεξεζία πνπ έρεη παξαζρεζεί πξηλ απφ ηελ ππαλαρψξεζε
α) Ζ εθπιήξσζε ηεο ζχκβαζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ απφ απφζηαζε αξρίδεη
κφλν κεηά απφ γξαπηή δήισζε ηνπ θαηαλαισηή, κε ηελ νπνία παξέρεηαη ε ζρεηηθή
ζπλαίλεζή ηνπ.
β) Δάλ ν θαηαλαισηήο αζθήζεη ην δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο πνπ ηνπ αλαγλσξίδεηαη
απφ ηελ παξάγξαθν 5 εδάθην α), ππνρξενχηαη λα πιεξψζεη, ην ζπληνκφηεξν
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δπλαηφλ, κφλν γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππεξεζία πνπ ηνπ έρεη φλησο παξάζρεη ν
πξνκεζεπηήο ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε εμ απνζηάζεσο. Σν πιεξσηέν πνζφ δελ
κπνξεί:
-

λα ππεξβαίλεη πνζφ αλάινγν κε ηελ έθηαζε ηεο ππεξεζίαο πνπ ήδε
παξαζρέζεθε, ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ παξνρψλ πνπ πξνβιέπεη ε ζχκβαζε
εμ απνζηάζεσο,

-

ζε θακία πεξίπησζε λα είλαη ηέηνην πνπ λα κπνξεί λα εθιεθζεί σο πνηλή.

γ) Ο πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηνλ θαηαλαισηή λα θαηαβάιεη
νπνηνδήπνηε πνζφ ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β` εθηφο εάλ κπνξεί λα απνδείμεη φηη ν
θαηαλαισηήο είρε δεφλησο ελεκεξσζεί γηα ην πιεξσηέν πνζφ, ζχκθσλα κε ην πξψην
εδάθην ηνπ ζεκείνπ iii ηεο πεξίπησζεο α` ηεο παξαγξάθνπ 2. Ο πξνκεζεπηήο, φκσο,
δελ κπνξεί, ζε θακία πεξίπησζε, λα απαηηήζεη ηελ πιεξσκή απηή, εάλ έρεη αξρίζεη λα
εθηειεί ηε ζχκβαζε πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ππαλαρψξεζεο, πνπ νξίδεηαη
ζηελ πεξίπησζε α` ηεο παξαγξάθνπ 6, ρσξίο πξνεγνχκελε ζρεηηθή γξαπηή δήισζε
ηνπ θαηαλαισηή.
δ) Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη ζηνλ θαηαλαισηή, ην ηαρχηεξν
δπλαηφλ θαη ην αξγφηεξν εληφο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, νπνηνδήπνηε
πνζφ έρεη ιάβεη απφ απηφλ ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ
απφ απφζηαζε, κε εμαίξεζε ην πνζφ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε β`. Ζ πξνζεζκία
αξρίδεη απφ ηελ εκέξα πνπ ν πξνκεζεπηήο ιάβεη ηε δήισζε ππαλαρψξεζεο.
ε) Ο θαηαλαισηήο επηζηξέθεη ζηνλ πξνκεζεπηή, ην ηαρχηεξν δπλαηφλ θαη ην
αξγφηεξν εληφο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, νπνηνδήπνηε ρξεκαηηθφ πνζφ ή
πξντφλ έρεη ιάβεη απφ απηφλ. Ζ πξνζεζκία αξρίδεη απφ ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία ν
θαηαλαισηήο απέζηεηιε ηε δήισζε ππαλαρψξεζεο.
7. Κε αηηεζείζεο ππεξεζίεο
Απαγνξεχεηαη ε παξνρή ζηνλ θαηαλαισηή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ απφ
απφζηαζε ρσξίο πξνεγνχκελν ζρεηηθφ αίηεκά ηνπ, φηαλ θαιείηαη λα ηηο απνθηήζεη
έλαληη άκεζεο ή κεηαγελέζηεξεο πιεξσκήο. Αλ ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ
πξαγκαηνπνηεζεί, ν θαηαλαισηήο απαιιάζζεηαη απφ θάζε ππνρξέσζε θαη δελ νθείιεη
νπνηνδήπνηε ηίκεκα, εθηφο αλ ε παξνρή ππεξεζηψλ νθείιεηαη ζε πξνθαλέο ιάζνο,
νπφηε ν θαηαλαισηήο ζέηεη ηελ ππεξεζία, εθφζνλ ε θχζε ηεο ην επηηξέπεη, γηα
εχινγν ρξφλν ζηε δηάζεζε ηνπ πξνκεζεπηή. Ζ κε απάληεζε ηνπ θαηαλαισηή δελ
ζπληζηά ζε θακία πεξίπησζε ζπλαίλεζή ηνπ.
8. Απηφθιεηε επηθνηλσλία
α) Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ ηερληθψλ επηθνηλσλίαο πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηέηνην ηξφπν,
ψζηε λα κελ πξνζβάιιεηαη ε ηδησηηθή δσή ηνπ θαηαλαισηή.
β) Δηδηθφηεξα, γηα κε δεηεζείζα επηθνηλσλία εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11
ηνπ λ. 3471/2006.
9. Θπξψζεηο
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Αλεμάξηεηα απφ ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3
ηνπ άξζξνπ 13α, ν θαηαλαισηήο κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ απφ απφζηαζε νπνηεδήπνηε, ρσξίο έμνδα θαη πνηλέο
ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
10. Αλαγθαζηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ παξφληνο άξζξνπ
Ρήηξεο κε ηηο νπνίεο ν θαηαλαισηήο παξαηηείηαη απφ ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ
πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ άξζξν ή ν πξνκεζεπηήο απαιιάζζεηαη ησλ επζπλψλ
πνπ απνξξένπλ απφ ην άξζξν απηφ είλαη άθπξεο.
11. Σν βάξνο ηεο απφδεημεο
α) Κε ηελ επηθχιαμε ηεο πεξίπησζεο γ` ηεο παξαγξάθνπ 6, ην βάξνο απφδεημεο
ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πιεξνθφξεζεο ηνπ θαηαλαισηή απφ ηνλ
πξνκεζεπηή, θαζψο θαη ηε γξαπηή δήισζε ηνπ θαηαλαισηή γηα ηε ζχλαςε ηεο
ζχκβαζεο θαη, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο, θέξεη ν
πξνκεζεπηήο.
β) πκβαηηθή ξήηξα ε νπνία πξνβιέπεη φηη ην βάξνο ηεο απφδεημεο γηα ηελ ηήξεζε, εθ
κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή, ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θαηά ηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θέξεη ν θαηαλαισηήο, ζεσξείηαη άθπξε σο
θαηαρξεζηηθή.»

Άρθρο 4

1) Κεηά ην άξζξν 4ζ πξνζηίζεηαη ηίηινο σο εμήο:
«ΜΔΡΟ 4ν –
ΔΓΓΤΗΔΙ »

ΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΠΧΛΗΣΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ ΚΑΙ

2) Σν άξζξν 5 ηνπ λ. 2251/94 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Άξζξν 5- Δπζύλε πωιεηή θαηαλαιωηηθώλ αγαζώλ (λόκηκε εγγύεζε)
1. ε θάζε πψιεζε, ν πσιεηήο ή ν παξαγσγφο νθείιεη λα παξέρεη ζηνλ θαηαλαισηή
εγγξάθσο ή πάλσ ζε ζηαζεξφ κέζν απνηχπσζεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1α, πνπ
κπνξεί λα είλαη δηαζέζηκν θαη πξνζηηφ ζηνλ θαηαλαισηή, ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή κε
ζχκβνια δηεζλψο θαζηεξσκέλα, ζαθείο θαη πιήξεηο νδεγίεο γηα ηελ αζθαιή ρξήζε,
δηαηήξεζε, ζπληήξεζε θαη πιήξε αμηνπνίεζε ηνπ αγαζνχ θαη ελεκέξσζε γηα ηνπο
θηλδχλνπο θαηά ηε ρξήζε θαη δηαηήξεζή ηνπ. Απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνεγνχκελνπ
εδαθίνπ εμαηξνχληαη ηα πξντφληα πνπ είλαη απιά, θαηά ηελ θαηαζθεπή, ηε ρξήζε θαη
ηε ζπληήξεζε ηνπο, εθφζνλ, γηα ηα πξντφληα απηά δελ παξέρνληαη απφ ηνλ
θαηαζθεπαζηή νδεγίεο ζε νπνηαδήπνηε γιψζζα.
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2. ε θάζε πψιεζε, ν πσιεηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζηνλ θαηαλαισηή ηα
αγαζά κε ηηο ζπλνκνινγεκέλεο ηδηφηεηεο θαη ρσξίο πξαγκαηηθά ειαηηψκαηα ζχκθσλα
κε ηα άξζξα 534 επ. ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα (Α.Θ) πξηλ ηελ πάξνδν δχν (2) εηψλ. Ζ
παξαγξαθή αξρίδεη απφ ηελ παξάδνζε ηνπ αγαζνχ ζηνλ θαηαλαισηή.
3. Παξαίηεζε ηνπ θαηαλαισηή απφ ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο άξζξνπ πξηλ απφ ηελ εκθάληζε ηνπ ειαηηψκαηνο ή ηεο έιιεηςεο ηεο
ζπλνκνινγεκέλεο ηδηφηεηαο, είλαη άθπξε»

3) Κεηά ην άξζξν 5 ηνπ λ. 2251/94 πξνζηίζεηαη άξζξν 5α σο εμήο:
«Άξζξν 5α- Δκπνξηθή εγγύεζε
1. Θάζε πσιεηήο ή παξαγσγφο δχλαηαη λα παξέρεη εκπνξηθή εγγχεζε, ε νπνία
ζπλίζηαηαη ζε θάζε κνξθήο αλάιεςε ππνρξέσζεο εθ κέξνπο ηνπ πξνο ηνλ
θαηαλαισηή, επηπιένλ ηεο επζχλεο ηνπ πσιεηή, φπσο απηή νξίδεηαη ζην
πξνεγνχκελν άξζξν, γηα επηζηξνθή ηνπ θαηαβιεζέληνο ηηκήκαηνο, γηα
αληηθαηάζηαζε, επηζθεπή ή θξνληίδα θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ηνπ θαηαλαισηηθνχ
αγαζνχ, ρσξίο επηπιένλ επηβάξπλζε, ζε πεξίπησζε πνπ απηφ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηε δήισζε ηεο εγγχεζεο ή ζηε ζρεηηθή δηαθήκηζε.
2. Όηαλ παξέρεηαη εγγχεζε ζηνλ θαηαλαισηή ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε
παξάγξαθν, απηφο πνπ ηελ πξνζθέξεη νθείιεη λα παξέρεη απηήλ εγγξάθσο ή πάλσ ζε
άιιν ζηαζεξφ κέζν απνηχπσζεο πνπ κπνξεί λα είλαη δηαζέζηκν θαη πξνζηηφ ζηνλ
θαηαλαισηή. Ζ εγγχεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, κε απιή, επαλάγλσζηε θαη
θαηαλνεηή δηαηχπσζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ηνπιάρηζηνλ ηελ επσλπκία θαη ηε
δηεχζπλζε ηνπ εγγπεηή, ην αγαζφ ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε εγγχεζε, ην αθξηβέο
πεξηερφκελφ ηεο, ηε δηάξθεηά ηεο θαη ηελ έθηαζε ηεο εδαθηθήο ηζρχνο ηεο. ηελ
εγγχεζε πξέπεη λα δειψλνληαη κε ζαθήλεηα θαη πιεξφηεηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ
θαηαλαισηή απφ ηε λφκηκε εγγχεζε θαζψο θαη λα δηεπθξηλίδεηαη φηη ηα δηθαηψκαηα
απηά δελ ζίγνληαη απφ ηελ εκπνξηθή εγγχεζε. Ζ εγγχεζε πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε
ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη λα κελ αλαηξείηαη απφ ππεξβνιηθέο ξήηξεο
εμαηξέζεσλ.
3. Ζ παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ ζίγεη ην θχξνο ηεο
εγγχεζεο, ηελ νπνία ν θαηαλαισηήο κπνξεί λα επηθαιεζζεί θαη λα απαηηήζεη ηελ
ηήξεζή ηεο. Όηαλ γηα δηαξθή θαηαλαισηηθά αγαζά κε εθηηκψκελε πηζαλή δηάξθεηα
δσήο άλσ ησλ δχν (2) εηψλ, δελ παξέρεηαη εκπνξηθή εγγχεζε, ν πσιεηήο νθείιεη λα
ην γλσζηνπνηήζεη κε νπνηνλδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν εγγξάθσο ή πάλσ ζε ζηαζεξφ
κέζν ζηνλ θαηαλαισηή πξηλ απφ ηελ πψιεζε θαη λα ηνπ γλσζηνπνηήζεη ηαπηφρξνλα
κε ηνλ ίδην ηξφπν φηη ζε θάζε πεξίπησζε ηζρχνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπ απφ ηελ δηεηή
λφκηκε εγγχεζε, φπσο απηά εμεηδηθεχνληαη ζην πξνεγνχκελν άξζξν θαη ζηα άξζξα
534 επ. ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα (Α.Θ). H πηζαλή δηάξθεηα δσήο ηνπ πξντφληνο είλαη ν
εχινγα αλακελφκελνο ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν ην πξντφλ ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη
ζχκθσλα κε ηνλ πξννξηζκφ ηνπ, έζησ θαη έπεηηα απφ επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε
αληαιιαθηηθψλ, εσζφηνπ ε θζνξά απφ ηελ ηαθηηθή ρξήζε θαηαζηήζεη ην πξντφλ
άρξεζην ή ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε ηνπ νηθνλνκηθά αζχκθνξε. Ζ απφδεημε ηεο
ελεκέξσζεο απηήο βαξχλεη ηνλ πσιεηή.
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4. ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ηνπ αγαζνχ ή αληαιιαθηηθνχ ηνπ, ε εγγχεζε
απηφκαηα αλαλεψλεηαη γηα φιε ηεο ηε δηάξθεηα σο πξνο ην λέν αγαζφ ή αληαιιαθηηθφ,
εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά. Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εκπνξηθήο εγγχεζεο,
ε νπνία παξέρεη επηζθεπή θαηαλαισηηθνχ αγαζνχ, εκθαληζζεί ζην αγαζφ ειάηησκα
θαη ν απαηηνχκελνο ρξφλνο επηζθεπήο ηνπ αγαζνχ ππεξβαίλεη ηηο δεθαπέληε (15)
εξγάζηκεο εκέξεο, ν θαηαλαισηήο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ πξνζσξηλή
αληηθαηάζηαζε ηνπ πξντφληνο γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε επηζθεπή.»

4) Κεηά ην άξζξν 5α ηνπ λ. 2251/94 πξνζηίζεηαη άξζξν 5β σο εμήο:
«Άξζξν 5β- Τπνζηήξημε κεηά ηελ πώιεζε
Οη πσιεηέο θαη νη παξαγσγνί θαηλνχξησλ δηαξθψλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ
εμαζθαιίδνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο ηε ζπλερή παξνρή ηερληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηε
ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπο θαζψο θαη ηελ επρέξεηα πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ θαη
ηπρφλ άιισλ αγαζψλ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ρξήζε ηνπο ζχκθσλα κε ηνλ πξννξηζκφ
ηνπο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ απφ ηελ παξάδνζε ηνπ αγαζνχ.»

Άρθρο 5

1) Κεηά ην άξζξν 6 ηνπ λ.2251/94 πξνζηίζεηαη ηίηινο σο εμήο:

«ΜΔΡΟ 5ν – ΤΓΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΙΚΧΝ
ΑΓΑΘΧΝ»

2) Σν άξζξν 7 ηνπ λ. 2251/94 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Άξζξν 7 Τγεία θαη αζθάιεηα ηωλ θαηαλαιωηώλ
1. Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα δηαζέηνπλ ζηελ αγνξά κφλν αζθαιή πξντφληα.
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πξνκεζεπηήο είλαη θαη ν παξαγσγφο
θαηαλαισηηθνχ πξντφληνο ν αληηπξφζσπφο ηνπ, ν εηζαγσγέαο θαηαλαισηηθνχ
πξντφληνο ζε θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ. θαη θάζε επαγγεικαηίαο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ
αιπζίδα εθνδηαζκνχ ηεο αγνξάο θαηαλαισηηθνχ πξντφληνο θαη κπνξεί λα επεξεάζεη
ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αζθάιεηάο ηνπ, θαζψο θαη ν δηαλνκέαο.
2. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πξντφλ είλαη θάζε αγαζφ πνπ πξννξίδεηαη
γηα ηνπο θαηαλαισηέο ή ελδέρεηαη, ππφ επιφγσο πξνβιέςηκεο ζπλζήθεο, λα
ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο θαηαλαισηέο, αθφκε θαη αλ δελ πξννξίδεηαη γηα απηνχο, θαη
ην νπνίν παξέρεηαη ή δηαηίζεηαη ζην πιαίζην εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο, έλαληη
ηηκήκαηνο ή δσξεάλ, είηε είλαη θαηλνχξγην είηε κεηαρεηξηζκέλν ή αλαζθεπαζκέλν. Γελ
απνηεινχλ πξντφληα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ηα κεηαρεηξηζκέλα
πξντφληα πνπ δηαηίζεληαη σο αληίθεο ή σο πξντφληα πνπ πξέπεη λα επηζθεπαζηνχλ ή λα
αλαζθεπαζηνχλ πξηλ απφ ηε ρξήζε ηνπο, εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο ελεκεξψλεη ζρεηηθψο
ην πξφζσπν ζην νπνίν πξνκεζεχεη ην πξντφλ.
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3. Αζθαιέο, ζεσξείηαη ην πξντφλ ην νπνίν, ππφ ζπλήζεηο ή επιφγσο πξνβιέςηκεο
ζπλζήθεο ρξήζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηάξθεηάο ηνπ θαη ηεο ζέζεο απηνχ ζε
ιεηηνπξγία, ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπ θαη ησλ αλαγθψλ ζπληήξεζήο ηνπ, ή δελ
παξνπζηάδεη θαλέλα θίλδπλν ή παξνπζηάδεη θηλδχλνπο ήζζνλνο ζεκαζίαο, πνπ είλαη
ζπλπθαζκέλνη κε ηε ρξήζε ηνπ πξντφληνο θαη νη νπνίνη ζεσξνχληαη απνδεθηνί ζην
πιαίζην ελφο πςεινχ βαζκνχ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ
πξνζψπσλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε, ηδίσο, ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ:
α) ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο, θαη ηδίσο ηεο ζχλζεζεο, ηεο ζπζθεπαζίαο,
ησλ νδεγηψλ ζπλαξκνιφγεζεο, ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηεο ζπληήξεζήο ηνπ·
β) ησλ επηπηψζεσλ πνπ έρεη ην πξντφλ ζε άιια πξντφληα, εθφζνλ, επιφγσο, κπνξεί
λα πξνβιεθζεί φηη ην πξντφλ απηφ ζα ρξεζηκνπνηεζεί καδί κε άιια πξντφληα.
γ) ηεο παξνπζίαζεο ηνπ πξντφληνο, ηεο επηζήκαλζήο ηνπ, ησλ πξνεηδνπνηήζεσλ
θηλδχλνπ θαη ησλ νδεγηψλ ρξήζεο θαη δηάζεζήο ηνπ, θαζψο θαη θάζε άιιεο νδεγίαο ή
πιεξνθνξίαο ζρεηηθήο κε απηφ.
δ) ησλ θαηεγνξηψλ θαηαλαισηψλ πνπ εθηίζεληαη ζε θίλδπλν ιφγσ
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ πξντφληνο, ηδίσο ησλ αλειίθσλ θαη ησλ ειηθησκέλσλ.

ηεο

4. Ζ δπλαηφηεηα επίηεπμεο πςειφηεξνπ βαζκνχ αζθάιεηαο ή πξνκήζεηαο άιισλ
πξντφλησλ, ρακειφηεξεο επηθηλδπλφηεηαο, δελ ζπληζηά επαξθή ιφγν γηα ηνλ
ραξαθηεξηζκφ ελφο πξντφληνο σο κε αζθαινχο ή επηθηλδχλνπ.
5. Οη πξνκεζεπηέο νθείινπλ, φηαλ δηαζέηνπλ ηα πξντφληα ηνπο, λα ζπκκνξθψλνληαη
κε ηνπο θαλφλεο ηνπ ελσζηαθνχ θαη ειιεληθνχ δηθαίνπ, ηα πξφηππα πνπ έρνπλ
ζεζπηζζεί γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ πξνζψπσλ, ηηο ζπζηάζεηο ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ πξντφληνο, ηνπο
θψδηθεο νξζήο πξαθηηθήο θαη δενληνινγίαο πνπ ηζρχνπλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα
θαη ηηο πθηζηάκελεο γλψζεηο θαη ηερληθέο γηα ηελ αζθάιεηα, ηελ νπνία δηθαηνχληαη
επιφγσο λα πξνζδνθνχλ νη θαηαλαισηέο.
Κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ή θνηλή απφθαζε απηνχ θαη ηνπ
θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ ππνπξγνχ, θαζνξίδνληαη ηα ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
πξνηχπσλ πνπ ηζρχνπλ ζηελ Διιάδα αλά θαηεγνξία πξντφλησλ θαη θάζε εηδηθφηεξν
ζέκα θαη ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα γηα ηελ ηήξεζε ηεο γεληθήο επηηαγήο αζθάιεηαο ησλ
πξντφλησλ, θαηά ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ππ΄ αξηζκ.
Ε3-2810/2004 (ΦΔΘ 1885 Β΄). Κε φκνηα απφθαζε θαζνξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο
ειέγρνπ, δεηγκαηνιεςίαο, εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ ησλ αγαζψλ θαη ηα πεξηνξηζηηθά
κέηξα ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε απηψλ, θαηαξηίδεηαη θαηάινγνο εξγαζηεξίσλ εμέηαζεο
δεηγκάησλ θαη θνξέσλ πηζηνπνίεζεο πξντφληνο θαη ξπζκίδεηαη θάζε εηδηθφηεξν ζέκα
θαη ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα.
6. Πξντφληα ηα νπνία, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπλζήθεο θαλνληθέο ή δπλάκελεο λα
πξνβιεθζνχλ, παξνπζηάδνπλ ή ελδέρεηαη λα παξνπζηάζνπλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα
ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ θαηαλαισηψλ, αλαθαινχληαη, απνζχξνληαη ή
δεζκεχνληαη πξνιεπηηθψο απφ ηελ, θαηά πεξίπησζε, αξκφδηα αξρή. Ζ δηαδηθαζία, νη
φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο αλάθιεζεο, απφζπξζεο, δηάζεζεο ππφ φξνπο,
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απνδέζκεπζεο, θαηαζηξνθήο, θαη γεληθά ε ηχρε ησλ πξντφλησλ απηψλ θαη θάζε
εηδηθφηεξν ζέκα θαη ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα, ξπζκίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ή θνηλή απφθαζε απηνχ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ
ππνπξγνχ. Σα κέηξα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ εθαξκφδνληαη θαη ζε πξντφληα ηα
νπνία, παξφηη αληαπνθξίλνληαη ζηα θξηηήξηα ηεο γεληθήο επηηαγήο αζθαιείαο θαηά ηηο
δηαηάμεηο ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ππ’ αξηζκ. Ε3-2810/2004, παξνπζηάδνπλ
ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ θαηαλαισηψλ.
7. Οη παξαγσγνί, ζην πιαίζην ηεο ππνρξέσζήο ηνπο θαηά ηελ παξάγξαθν 1,
νθείινπλ:
α) λα παξέρνπλ ζηνλ θαηαλαισηή ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα
κε ηηο νπνίεο κπνξεί λα αμηνινγήζεη ηνπο εγγελείο θηλδχλνπο πνπ παξνπζηάδεη ην
πξντφλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλήζνπο ή επιφγσο πξνβιέςηκεο ρξήζεο ηνπ, εθφζνλ
νη θίλδπλνη απηνί δελ γίλνληαη ακέζσο αληηιεπηνί ρσξίο θαηάιιειε πξνεηδνπνίεζε,
β) λα ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα, αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ
πνπ πξνκεζεχνπλ, κε ζθνπφ λα ελεκεξψλνληαη νη θαηαλαισηέο γηα ηνπο θηλδχλνπο
πνπ ελδερνκέλσο παξνπζηάδνπλ ηα πξντφληα ηνπο θαη, εάλ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ
πξφιεςε ησλ θηλδχλσλ, λα πξνβαίλνπλ ζηηο ελδεηθλπφκελεο ελέξγεηεο, φπσο ζηελ
επαξθή θαη απνηειεζκαηηθή πξνεηδνπνίεζε ησλ θαηαλαισηψλ, ζηελ απφζπξζε ή
αλάθιεζε απφ ηελ αγνξά ησλ πξντφλησλ, ή ζηελ επηζηξνθή ηνπο απφ ηνπο
θαηαλαισηέο. ηηο ελέξγεηεο απηέο πξνβαίλνπλ, είηε απηνβνχισο, είηε κεηά απφ
αίηεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ.
Ζ αλάθιεζε ησλ πξντφλησλ πξαγκαηνπνηείηαη εάλ νη παξαγσγνί ηελ θξίλνπλ αλαγθαία
ή επηβάιιεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή, εθφζνλ νη ινηπέο ελέξγεηεο δελ επαξθνχλ γηα
ηελ πξφιεςε ησλ ελδερφκελσλ θηλδχλσλ.
8. Οη δηαλνκείο, ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, ππνρξενχληαη λα ζπκβάιινπλ
ζηελ ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ γηα ηε δηάζεζε αζθαιψλ πξντφλησλ, θαηαβάιινληαο
θάζε επηκέιεηα, ηδίσο παξαιείπνληαο λα πξνκεζεχνπλ αγαζά, γηα ηα νπνία γλσξίδνπλ
ή φθεηιαλ λα γλσξίδνπλ απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηνπλ θαη ηελ επαγγεικαηηθή
ηνπο πείξα, φηη δελ αληαπνθξίλνληαη πξνο ηηο απαηηήζεηο απηέο.
Ζ απφδεημε ηεο έιιεηςεο γλψζεο βαξχλεη ηνπο δηαλνκείο.
Οη δηαλνκείο νθείινπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο
αζθάιεηαο ησλ πξντφλησλ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά θαη λα ζπλεξγάδνληαη, γηα ηνλ
ζθνπφ απηφ, κε ηνπο παξαγσγνχο θαη ηηο αξκφδηεο αξρέο, δηαβηβάδνληαο ηδίσο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο ησλ πξντφλησλ θαη παξέρνληαο ηα αλαγθαία
έγγξαθα γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο πξνέιεπζεο απηψλ.
9. ε πεξίπησζε πνπ νη πξνκεζεπηέο γλσξίδνπλ ή νθείινπλ λα γλσξίδνπλ απφ
πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηνπλ θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο πείξα, φηη πξντφλ πνπ έρνπλ
δηαζέζεη ζηελ αγνξά παξνπζηάδεη θηλδχλνπο γηα ηνλ θαηαλαισηή πνπ είλαη
αζπκβίβαζηνη κε ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο, νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ ακειιεηί ηε
Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο θαη θάζε άιιε αξκφδηα αξρή, γηα ηελ πξφιεςε ησλ
θηλδχλσλ απηψλ.
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10. Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηηο αξκφδηεο αξρέο, κεηά απφ
αίηεζε απηψλ, γηα ηελ πινπνίεζε κέηξσλ απνηξνπήο ησλ θηλδχλσλ πνπ
παξνπζηάδνπλ πξντφληα ηα νπνία πξνκεζεχνπλ ή έρνπλ πξνκεζεχζεη ζηνπο
θαηαλαισηέο.
11. Κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη ηνπ θαηά
πεξίπησζε αξκνδίνπ Τπνπξγνχ, νξίδνληαη νη αξρέο πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηνλ έιεγρν
ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ αγαζψλ κε ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηάο ηνπο θαη θαζνξίδνληαη νη
ζρεηηθέο αξκνδηφηεηέο ηνπο, ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο θαη κε ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ
θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ, θαζψο θαη θάζε εηδηθφηεξν ζέκα θαη ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. Κε
φκνηα απφθαζε θαζνξίδνληαη νη θπξψζεηο θαη ε δηαδηθαζία επηβνιήο ηνπο γηα
παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
11α. Οη αξκφδηεο αξρέο ειέγρνπλ εάλ ηα πξντφληα πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά είλαη
αζθαιή.
α) Οη αξκφδηεο αξρέο, ελεξγνχλ αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηνπ θηλδχλνπ,
ιακβάλνληαο δεφλησο ππφςε ηελ αξρή ηεο πξνθχιαμεο.
β) Οη γεληθέο αξρέο επίζεζεο ηεο ζήκαλζεο CE πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 30 ηνπ Θαλνληζκνχ 765/2008/ΔΘ. Ζ ζήκαλζε CE ηνπνζεηείηαη κφλν ζε
πξντφληα γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη ε επίζεζή ηεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ηελ
νπνία ελζσκαηψλεηαη ζην εζληθφ δίθαην ε ελσζηαθή λνκνζεζία. Οη αξκφδηεο αξρέο,
ειέγρνπλ ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο επίζεζεο ηεο ζήκαλζεο CE. ε πεξίπησζε
αλάξκνζηεο ρξήζεο ηεο ζήκαλζεο CE ιακβάλνπλ ηα δένληα κέηξα. ε πξντφληα πνπ
εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο ππ΄ αξηζκ. Ε3-2810/2004 (ΦΔΘ 1885 Β΄) απφθαζεο,
δελ πξνβιέπεηαη ε επίζεζε ηεο ζήκαλζεο CE. ηηο πεξηπηψζεηο αλάξκνζηεο επίζεζεο
ηεο ζήκαλζε CE ζε απηά ηα πξντφληα, ε αξκφδηα αξρή γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ
απφθαζεο, κε απφθαζή ηεο, επηβάιιεη ηελ πξνζσξηλή απαγφξεπζε ηεο θπθινθνξίαο
ηνπ πξντφληνο ή ηελ αλάθιεζή ηνπ απφ ηελ αγνξά, θαζψο θαη θπξψζεηο ζχκθσλα κε
ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Γηα ηελ επαλαδηάζεζε ηνπ πξντφληνο ζηελ
αγνξά απαηηείηαη ε ζπκκφξθσζε απηνχ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαπάλσ λνκνζεζίαο
(αθαίξεζε ηεο ζήκαλζεο CE).
12. Οη απνθάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 θαη 11α θνηλνπνηνχληαη, επί απνδείμεη, ζηνλ
ελδηαθεξφκελν. Θαηά ησλ απνθάζεσλ απηψλ επηηξέπεηαη ε άζθεζε ελδηθνθαλνχο
πξνζθπγήο ελψπηνλ ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο εληφο απνθιεηζηηθήο
πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο. Ο Τπνπξγφο
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο απνθαίλεηαη επί ηεο πξνζθπγήο εληφο απνθιεηζηηθήο
πξνζεζκίαο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζή ηεο.
13. Γεκφζηεο ππεξεζίεο θαη αξρέο νη νπνίεο, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ
ηνπο, δηαπηζηψλνπλ ηελ χπαξμε κε αζθαιψλ ή επηθηλδχλσλ αγαζψλ, ππνρξενχληαη
λα δηαβηβάδνπλ ακέζσο ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο.
14. Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ ζίγνληαη εηδηθέο ξπζκίζεηο ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα είδε ή θαηεγνξίεο πξντφλησλ.»
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3) Σν άξζξν 7α ηνπ λ. 2251/94 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Άξζξν 7α Φπρηθή πγεία ηωλ αλήιηθωλ θαηαλαιωηώλ
1 α) Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα δηαζέηνπλ ζηελ αγνξά πξντφληα ηα νπνία, σο
εθ ηνπ πξννξηζκνχ, ηεο ρξήζεο ή ησλ ζπλζεθψλ δηάζεζεο δελ ελέρνπλ θηλδχλνπο γηα
ηελ ςπρηθή, πλεπκαηηθή ή εζηθή αλάπηπμε ησλ αλειίθσλ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
παξφληνο άξζξνπ, πξνκεζεπηήο είλαη θαη ν παξαγσγφο θαηαλαισηηθνχ πξντφληνο, ν
αληηπξφζσπφο ηνπ, ν εηζαγσγέαο θαηαλαισηηθνχ πξντφληνο ζε θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ,
θαη θάζε επαγγεικαηίαο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ ηεο αγνξάο
θαηαλαισηηθνχ πξντφληνο θαη κπνξεί λα επεξεάζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αζθάιεηάο
ηνπ, θαζψο θαη ν δηαλνκέαο.
β) Οη πξνκεζεπηέο νθείινπλ λα πξνβάιινπλ ηα πξντφληα πνπ απεπζχλνληαη ζε
αλήιηθνπο κε ηξφπν ψζηε άκεζα ή έκκεζα λα κελ ζηξεβιψλεηαη ε εηθφλα ηεο
παηδηθφηεηαο αιινηψλνληαο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη λα
κελ πξνβάιιεηαη ε έλλνηα ηεο επδαηκνλίαο σο απνθιεηζηηθά ζπλδεφκελεο κε ηελ
απφθηεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ, εληζρχνληαο ην αίζζεκα ηνπ
θαηαλαισηηζκνχ.
γ) Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα δηαζέηνπλ ζηελ αγνξά πξντφληα, κε ηα νπνία δελ
γίλεηαη αζέκηηε ζπιινγή, ρξήζε θαη επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ
αλειίθσλ.
2. Ωο πξντφληα ηα νπνία ελέρνπλ θηλδχλνπο γηα ηελ ςπρηθή, πλεπκαηηθή ή εζηθή
αλάπηπμε ησλ αλειίθσλ θαζψο θαη γηα ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο ζεσξνχληαη
ηδίσο ηα πξντφληα ηα νπνία:
α) πξνθαινχλ ζηνπο αλειίθνπο, αλαζθάιεηα ή θφβν,
β) παξνηξχλνπλ, άκεζα ή έκκεζα, ζε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη εηδηθφηεξα ζε ρξήζε
ή άζθεζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο βίαο,
γ) πξνζβάιινπλ ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα,
δ) πξνηξέπνπλ ζηελ πηνζέηεζε πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ηνπο
εζηθνχο θαη λνκηθνχο θαλφλεο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο ή είλαη επηδήκηα γηα ην
πεξηβάιινλ,
ε) θαιιηεξγνχλ δηαθξίζεηο ιφγσ θπιήο, θχινπ, ζξεζθείαο, ηζαγέλεηαο, αλαπεξίαο ή
ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ,
ζη) παξνηξχλνπλ ζε εζηζκνχο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη επηβιαβείο γηα ηνπο
ίδηνπο,
δ) εγείξνπλ άκεζα ή έκκεζα, ηνλ πξφσξν εξσηηζκφ κέζσ ιεθηηθψλ ή εηθνληθψλ
αλαπαξαζηάζεσλ κε ζεμνπαιηθά κελχκαηα πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ηελ εηθφλα ηεο
παηδηθφηεηαο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο ειηθίαο, ελψ επηπιένλ
αλαπαξάγνπλ έκθπια ζηεξεφηππα, θαη
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ε) επηθέξνπλ άκεζα ή έκκεζα εμνηθείσζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο κε αλήζηθεο ή αζεβείο
πξάμεηο.
3. Παξαγσγνί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1α ηνπ παξφληνο ειεθηξνληθψλ πξντφλησλ
ςπραγσγίαο θαη απαζρφιεζεο θαηά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν, φπσο ειεθηξνληθψλ
παηρληδηψλ, βηληενπαηρληδηψλ, ππνρξενχληαη λα ηαμηλνκνχλ ηα πξντφληα απηά,
αλάινγα κε ηηο ειηθηαθέο νκάδεο πξνο ηηο νπνίεο απεπζχλνληαη. Σα θξηηήξηα
ηαμηλφκεζεο ησλ πξντφλησλ, ε ζρεηηθή επηζήκαλζε, θαζψο θαη ε δηαθήκηζή ηνπο δελ
επηηξέπεηαη λα αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο.
4. Δπηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ δσξεάλ ή έλαληη πιεξσκήο ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ
παηρληδηψλ θαη ινηπψλ εθαξκνγψλ ζηνπο θαηαλαισηέο ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ηηο
επηζεκάλζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ζε ρψξνπο φπνπ έρνπλ πξφζβαζε
αλήιηθνη.
5. ηε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Θαηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, ζπληζηάηαη Δπηηξνπή Πξνζηαζίαο Αλειίθσλ, ε νπνία
απνηειεί ζπκβνπιεπηηθφ θαη γλσκνδνηηθφ φξγαλν ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Δκπνξίνπ
θαη Πξνζηαζίαο Θαηαλαισηή επί ζεκάησλ εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Ζ
Δπηηξνπή απηή, ε νπνία ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο, απνηειείηαη απφ:
α) έλαλ εθπξφζσπν ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε,
β) έλαλ εθπξφζσπν ηνπ πλεγφξνπ Θαηαλαισηή,
γ) έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Τγείαο ηνπ Παηδηνχ,
δ) έλα κέινο Γηδαθηηθνχ θαη Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΓΔΠ) Αλσηάηνπ Δθπαηδεπηηθνχ
Ηδξχκαηνο (ΑΔΗ) κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζε ζέκαηα παηδνςπρνινγίαο ή
θνηλσληνινγίαο,
ε) έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Αγνξάο θαη Θαηαλαισηή, πξνεξρφκελν
απφ ηηο ελψζεηο θαηαλαισηψλ,
ζη) έλαλ εθπξφζσπν ηεο Θεληξηθήο Έλσζεο ησλ Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο,
δ) έλαλ εθπξφζσπν ηνπ πλδέζκνπ Βηνηερλψλ Παηρληδηψλ,
ε) έλαλ εθπξφζσπν ηεο Δζληθήο πλνκνζπνλδίαο Διιεληθνχ Δκπνξίνπ θαη
ζ) έλαλ εθπξφζσπν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Θαηαλαισηή.
Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο πξνηείλνληαη, κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, απφ ηνπο νηθείνπο
θνξείο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ, απφ ηελ θνηλνπνίεζε
ζε απηνχο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο. Αλ νη
θνξείο δελ πξνηείλνπλ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, απηνί νξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο.
Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο, κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, ν Πξφεδξνο θαη Αληηπξφεδξνο
θαζψο θαη ν γξακκαηέαο απηήο, δηνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο, κε ζεηεία δχν (2) εηψλ. Κε φκνηα απφθαζε ξπζκίδνληαη ηα εηδηθφηεξα
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ζέκαηα αξκνδηφηεηαο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο, θαζψο θαη θάζε ζρεηηθή
ιεπηνκέξεηα.
6. Ζ Δπηηξνπή, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηεο, θαη εθφζνλ απηφ θξίλεηαη
ζθφπηκν αλάινγα κε ηελ ππφ εμέηαζε θαηαγγειία, δχλαηαη λα δεηά ηελ ζπλδξνκή ή
θαη ηελ ζπκκεηνρή ζηηο ζπλεδξηάζεηο άιισλ θνξέσλ ή νξγαληζκψλ, ησλ νπνίσλ νη
αξκνδηφηεηεο άπηνληαη ή είλαη ζπλαθείο κε ηελ ππφ εμέηαζε ππφζεζε.
7. Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο κπνξεί κε απφθαζή ηνπ, χζηεξα απφ
γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ 5, λα επηβάιεη, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
αλειίθσλ, πεξηνξηζηηθά θαη δηνξζσηηθά κέηξα ζηελ θπθινθνξία πξντφλησλ ηα νπνία,
ππφ ζπλήζσο ή επιφγσο πξνβιέςηκεο ζπλζήθεο, ελέρνπλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηε
ςπρηθή, πλεπκαηηθή ή εζηθή αλάπηπμε ησλ αλειίθσλ, φπσο ηξνπνπνίεζε ηεο
επηζήκαλζήο ηνπο ή ππαγσγή ζε φξνπο ηεο εκπνξίαο ηνπο. Ζ απφθαζε απηή
πξνζβάιιεηαη κε ηελ ελδηθνθαλή πξνζθπγή ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 7, πνπ
εθαξκφδεηαη αλαιφγσο.
8. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο εθαξκφδνληαη κε ηελ επηθχιαμε εηδηθφηεξσλ εζληθψλ θαη
ελσζηαθψλ ξπζκίζεσλ.»

Άρθρο 6

1) Κεηά ην άξζξν 7α πξνζηίζεηαη ηίηινο σο εμήο:
«ΜΔΡΟ 6ν – ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ»

Άρθρο 7

1) Κεηά ην άξζξν 8 πξνζηίζεηαη ηίηινο σο εμήο:
«ΜΔΡΟ 7ν –ΓΙΑΦΗΜΙΗ – ΑΘΔΜΙΣΔ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ»

2) Σν άξζξν 9 ηνπ λ. 2251/94 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Άξζξν 9 Γηαθήκηζε
1. Γηαθήκηζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη θάζε αλαθνίλσζε πνπ γίλεηαη
κε θάζε κέζν ζην πιαίζην εκπνξηθήο, βηνκεραληθήο, βηνηερληθήο ή επαγγεικαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο δηάζεζεο αγαζψλ ή ππεξεζηψλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθηλήησλ θαη ησλ ζπλαθψλ δηθαησκάησλ θαη
ππνρξεψζεσλ.
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2. πγθξηηηθή δηαθήκηζε είλαη θάζε δηαθήκηζε πνπ πξνζδηνξίδεη άκεζα ή έκκεζα ή
ππνλνεί ηελ ηαπηφηεηα ζπγθεθξηκέλνπ αληαγσληζηή ή ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο πνπ
απηφο πξνζθέξεη. Ζ δηαθήκηζε απηή, φζνλ αθνξά ηε ζχγθξηζε, επηηξέπεηαη εθφζνλ:
α) δελ είλαη παξαπιαλεηηθή θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 9δ θαη 9ε,
β) ζπγθξίλεη αγαζά ή ππεξεζίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ίδηεο αλάγθεο ή έρνπλ ηνπο
ίδηνπο ζηφρνπο,
γ) ζπγθξίλεη, θαηά ηξφπν αληηθεηκεληθφ, έλα ή πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη
νπζηψδε, ζπλαθή, εμαθξηβψζηκα θαη αληηπξνζσπεπηηθά ησλ ελ ιφγσ αγαζψλ θαη
ππεξεζηψλ, ζηα νπνία κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ηηκή,
δ) δελ έρεη σο ζπλέπεηα ηε δπζθήκηζε ή ηελ ππνηίκεζε ησλ ζεκάησλ, εκπνξηθψλ
επσλπκηψλ, άιισλ δηαθξηηηθψλ ζεκείσλ, αγαζψλ, ππεξεζηψλ, δξαζηεξηνηήησλ ή ηεο
θαηάζηαζεο ελφο αληαγσληζηή,
ε) γηα αγαζά κε νλνκαζία πξνέιεπζεο αθνξά, ζε θάζε πεξίπησζε, αγαζά κε ηελ ίδηα
νλνκαζία πξνέιεπζεο,
ζη) δελ επσθειείηαη αζέκηηα απφ ηελ θήκε ζήκαηνο, εκπνξηθήο επσλπκίαο ή άιισλ
δηαθξηηηθψλ ζεκείσλ αληαγσληζηή ή απφ ηα δεισηηθά θαηαγσγήο αληαγσληζηηθψλ
αγαζψλ,
δ) δελ παξνπζηάδεη έλα αγαζφ ή κία ππεξεζία σο απνκίκεζε ή αληίγξαθν αγαζφ ή
ππεξεζίαο πνπ θέξνπλ ζήκα θαηαηεζέλ ή εκπνξηθή επσλπκία θαη
ε) δελ δεκηνπξγεί ζχγρπζε κεηαμχ πξνκεζεπηψλ, κεηαμχ δηαθεκηζηή θαη αληαγσληζηή
ή κεηαμχ ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ, ησλ εκπνξηθψλ επσλπκηψλ, άιισλ δηαθξηηηθψλ
γλσξηζκάησλ, αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δηαθεκηζηή θαη ηνπ αληαγσληζηή.
3. Θάζε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε πνπ αλαθέξεηαη ζε εηδηθή πξνζθνξά επηηξέπεηαη
εθφζνλ επηζεκαίλεη κε ζαθή ηξφπν ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ιήγεη ε πξνζθνξά
ή, εθφζνλ ρξεηάδεηαη, φηη ε εηδηθή πξνζθνξά εμαξηάηαη απφ ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ
αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε εηδηθή πξνζθνξά δελ έρεη αξρίζεη
αθφκε, πξέπεη επίζεο λα επηζεκαίλεηαη ε εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πεξηφδνπ θαηά ηελ
νπνία ηζρχνπλ ε εηδηθή ηηκή ή άιινη εηδηθνί φξνη.
4. Ζ κλεία ή αλαπαξαγσγή ζε δηαθεκίζεηο ησλ απνηειεζκάησλ ζπγθξηηηθψλ δνθηκψλ
γηα αγαζά ή ππεξεζίεο, πνπ έρνπλ δηεμαρζεί απφ ηξίηνπο, επηηξέπεηαη κφλν κε ηελ
έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ ππεχζπλνπ γηα ηε δνθηκή πξνζψπνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ν
δηαθεκηδφκελνο επζχλεηαη γηα ηε ζπγθξηηηθή δνθηκή ζαλ απηή λα είρε δηεμαρζεί απφ
ηνλ ίδην ή ππφ ηελ θαζνδήγεζή ηνπ.
5. Ζ κεηάδνζε δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο απεπζείαο ζηνλ θαηαλαισηή κέζσ
ηειεθψλνπ, ηειενκνηνηππίαο (θαμ), ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, απηφκαηεο θιήζεο
ή άιινπ ειεθηξνληθνχ κέζνπ επηθνηλσλίαο επηηξέπεηαη κφλν εθφζνλ ηεξνχληαη νη φξνη
θαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3471/2006.
6. Απαγνξεχεηαη ζηνπο ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο ε κεηάδνζε δηαθεκίζεσλ παηδηθψλ
παηρληδηψλ απφ ψξα 07:00 κέρξη θαη ψξα 22:00 θάζε εκέξαο. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
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πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, νη ηειενπηηθνί ζηαζκνί ινγίδνληαη σο πξνκεζεπηέο θαηά ηελ
έλλνηα ηνπ παξαγξάθνπ 1α.
7. Κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, κπνξνχλ λα ζεζπίδνληαη εηδηθνί θαλφλεο γηα ηε
δηαθήκηζε εηδηθψλ θαηεγνξηψλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε
πξαγκαηηθή δπλαηφηεηα ηνπ θαηαλαισηή λα πιεξνθνξείηαη ηηο ηηκέο θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ γηα λα κπνξεί λα θξίλεη ηελ πνηφηεηα θαη
ηελ ηηκή.»

3) Σν άξζξν 9α ηνπ λ. 2251/94 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Άξζξν 9α Οξηζκνί
Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο κέξνπο λννχληαη:
α) πξντφλ, θάζε αγαζφ ή ππεξεζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο,
θαη ησλ ζπλαθψλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ,
β) εκπνξηθέο πξαθηηθέο ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηνπο θαηαλαισηέο, θάζε πξάμε,
παξάιεηςε, ηξφπνο ζπκπεξηθνξάο ή εθπξνζψπεζεο, εκπνξηθή επηθνηλσλία,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαθήκηζεο θαη ηνπ κάξθεηηλγθ ελφο πξνκεζεπηή, πνπ
ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ πξνψζεζε, πψιεζε ή πξνκήζεηα ελφο πξντφληνο ζε
θαηαλαισηέο,
γ) νπζηψδεο ζηξέβισζε ηεο νηθνλνκηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαλαισηψλ, ε ρξήζε
εκπνξηθήο πξαθηηθήο κε ζθνπφ ηε ζεκαληηθή κείσζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ θαηαλαισηή
λα ιάβεη ηεθκεξησκέλε απφθαζε, κε επαθφινπζν ν θαηαλαισηήο λα ιάβεη κηα
απφθαζε ζπλαιιαγήο πνπ δηαθνξεηηθά δελ ζα ειάκβαλε,
δ) θψδηθαο ζπκπεξηθνξάο, θάζε ζπκθσλία ή ζχλνιν θαλφλσλ πνπ δελ επηβάιινληαη
απφ λνκνζεηηθή, θαλνληζηηθή ή δηνηθεηηθή δηάηαμε θαη θαζνξίδνπλ, φζνλ αθνξά κηα ή
πεξηζζφηεξεο ζπγθεθξηκέλεο εκπνξηθέο πξαθηηθέο ή επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο, ηε
ζπκπεξηθνξά ησλ πξνκεζεπηψλ πνπ αλαιακβάλνπλ λα δεζκεχνληαη απφ ηνλ θψδηθα
απηφλ,
ε) ηδηνθηήηεο θψδηθα, θάζε νληφηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελφο πξνκεζεπηή ή κηαο
νκάδαο πξνκεζεπηψλ, ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηαηχπσζε θαη αλαζεψξεζε ελφο
θψδηθα ζπκπεξηθνξάο ή θαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηνλ
θψδηθα φζσλ αλαιακβάλνπλ λα δεζκεχνληαη απφ απηφλ,
ζη) επαγγεικαηηθή επζπλεηδεζία, ην κέηξν ηεο εηδηθήο ηερληθήο ηθαλφηεηαο θαη
κέξηκλαο πνπ επιφγσο αλακέλεηαη λα επηδεηθλχεη έλαο πξνκεζεπηήο πξνο ηνπο
θαηαλαισηέο, θαηά ηξφπν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ έληηκε πξαθηηθή ηεο αγνξάο ή
θαη ζηε γεληθή αξρή ηεο θαιήο πίζηεο, ζηνλ ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πξνκεζεπηή,
δ) πξφζθιεζε γηα αγνξά, ε εκπνξηθή επηθνηλσλία ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο θαη ε ηηκή κε ηξφπν πνπ ελδείθλπηαη γηα ηα κέζα ηεο
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εκπνξηθήο επηθνηλσλίαο ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη, έηζη ψζηε λα έρεη ν θαηαλαισηήο
ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ αγνξά,
ε) θαηάρξεζε επηξξνήο, ε εθκεηάιιεπζε ηεο ζέζεο ηζρχνο ζε ζρέζε κε ηνλ
θαηαλαισηή γηα ηελ άζθεζε πίεζεο, αθφκα θαη ρσξίο ηε ρξήζε ή ηελ απεηιή
ζσκαηηθήο βίαο, κε ηξφπν πνπ πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηελ ηθαλφηεηα ηνπ θαηαλαισηή λα
ιάβεη ηεθκεξησκέλε απφθαζε,
η) απφθαζε ζπλαιιαγήο, ε απφθαζε πνπ ιακβάλεη ν θαηαλαισηήο γηα ην αλ, πψο θαη
ππφ πνηνπο φξνπο ζα πξαγκαηνπνηήζεη αγνξά, ζα θαηαβάιεη φιν ην ηίκεκα ή κέξνο
απηνχ, ζα θξαηήζεη ή ζα δηαζέζεη ην πξντφλ ή ζα αζθήζεη ζπκβαηηθφ δηθαίσκα επί ηνπ
πξντφληνο, είηε ν θαηαλαισηήο απνθαζίζεη λα πξνβεί ζε ελέξγεηα είηε φρη,
ηα) λνκνζεηηθψο θαηνρπξσκέλν επάγγεικα, ε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ή νκάδα
επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ε πξφζβαζε ζηηο νπνίεο ή ε άζθεζε ησλ νπνίσλ ή
έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο άζθεζεο ησλ νπνίσλ πξνυπνζέηεη, άκεζα ή έκκεζα, εηδηθά
επαγγεικαηηθά πξνζφληα, θαη΄ εθαξκνγή λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ
δηαηάμεσλ».

4) Σν άξζξν 9ζ ηνπ λ. 2251/94 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Άξζξν 9ζ Κπξώζεηο
ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο κέξνπο :
1. Θάζε θαηαλαισηήο ή θαη έλσζε θαηαλαισηψλ έρνπλ ην δηθαίσκα, ζε πεξίπησζε
παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 9γ έσο θαη 9ε, λα δεηνχλ ηελ δηθαζηηθή
παχζε θάζε αζέκηηεο εκπνξηθήο πξαθηηθήο θαη ηελ παξάιεηςή ηεο ζην κέιινλ, θαζψο
θαη απνδεκίσζε γηα ηελ δεκία πνπ πθίζηαληαη εμαηηίαο ηεο πξαθηηθήο απηήο. Σα έλδηθα
βνεζήκαηα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ κπνξεί λα αζθνχληαη, ρσξηζηά ή απφ θνηλνχ,
θαηά ελφο ή πεξηζζνηέξσλ πξνκεζεπηψλ ηνπ ίδηνπ νηθνλνκηθνχ ηνκέα ή θαηά
ηδηνθηήηε θψδηθα, εθφζνλ απηφο πξνσζεί θψδηθα πνπ ελζαξξχλεη ηε κε ζπκκφξθσζε
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο κέξνπο.
2.Σν Γηθαζηήξην κπνξεί, κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε, λα δηαηάμεη, δηα ηνπ ηχπνπ ή κε
άιιν πξφζθνξν ηξφπν, ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο πνπ δηαηάζζεη ηελ παχζε ηεο
αζέκηηεο εκπνξηθήο πξαθηηθήο, ζην ζχλνιφ ηεο, ή ελ κέξεη, θαζψο θαη ηε δεκνζίεπζε
ζρεηηθήο επαλνξζσηηθήο δήισζεο ηνπ παξαβάηε.
3. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίνλ απνδίδεηαη παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο
κέξνπο, ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίδεη ζην Γηθαζηήξην απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε
ηελ αθξίβεηα ησλ πξαγκαηηθψλ ηζρπξηζκψλ πνπ αθνξνχλ εκπνξηθή πξαθηηθή, εθφζνλ
απηφ θξηζεί αλαγθαίν απφ ην Γηθαζηήξην, ελ φςεη ησλ δεδνκέλσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο
πεξίπησζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ έλλνκσλ ζπκθεξφλησλ φισλ ησλ δηαδίθσλ.
Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα ζηνηρεία απηά ή θξηζνχλ αλεπαξθή, νη ηζρπξηζκνί ηνπ
ελάγνληνο ή ησλ ελαγφλησλ θαηαλαισηψλ ηεθκαίξνληαη αιεζείο.
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4. Ο έιεγρνο ησλ αζέκηησλ εκπνξηθψλ πξαθηηθψλ κπνξεί λα γίλεη θαη απφ ηδηνθηήηεο
θσδίθσλ ζπκπεξηθνξάο, εθφζνλ πξνβιέπνληαη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο πξνζθπγήο
ελψπηνλ ησλ θνξέσλ απηψλ. Ζ πξνζθπγή ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ πξνεγνχκελνπ
εδαθίνπ δελ ζπλεπάγεηαη παξαίηεζε απφ ην δηθαίσκα δηθαζηηθήο πξνζθπγήο.
5. Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο κπνξεί λα δηαηάμεη, κε απφθαζή ηνπ, γηα
ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ηελ άκεζε παχζε αζέκηηεο εκπνξηθήο πξαθηηθήο. ε
πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο πξνο ηελ απφθαζε απηή επηβάιινληαη, ζε βάξνο ηνπ
παξαβάηε, νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 13α.»

Άρθρο 8

1) Κεηά ην άξζξν 9ζ πξνζηίζεηαη ηίηινο σο εμήο:
« ΜΔΡΟ 8ν - ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ»

2) Σν άξζξν 10 ηνπ λ. 2251/94 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
Άξζξν 10 Δλώζεηο θαηαλαιωηώλ - πιινγηθά κέζα πξνζηαζίαο
1.Οη ελψζεηο θαηαλαισηψλ ζπγθξνηνχληαη σο ζσκαηεία θαη δηέπνληαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα. Οη ελψζεηο θαηαλαισηψλ
έρνπλ απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ
θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. Δθπξνζσπνχλ ηνπο θαηαλαισηέο ζηα φξγαλα ζηα νπνία
πξνβιέπεηαη ε εθπξνζψπεζε απηψλ, ελεκεξψλνπλ θαη ζπκβνπιεχνπλ ηνπο
θαηαλαισηέο, ηνπο αληηπξνζσπεχνπλ δηθαζηηθά θαη εμψδηθα θαη αζθνχλ ζπιινγηθέο
αγσγέο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.
2. Οη ελψζεηο θαηαλαισηψλ νξγαλψλνληαη ζε ελψζεηο θαηαλαισηψλ πξψηνπ θαη
δεχηεξνπ βαζκνχ. Κέιε έλσζεο θαηαλαισηψλ πξψηνπ βαζκνχ είλαη κφλν θπζηθά
πξφζσπα. Κέιε έλσζεο θαηαλαισηψλ δεχηεξνπ βαζκνχ είλαη κφλν ελψζεηο
θαηαλαισηψλ πξψηνπ βαζκνχ. Γηα ηε ζχζηαζε έλσζεο θαηαλαισηψλ πξψηνπ βαζκνχ
απαηηνχληαη εθαηφ (100) ηνπιάρηζηνλ ηδξπηηθά κέιε. ε δήκνπο κε πιεζπζκφ κέρξη
πέληε ρηιηάδσλ (5.000) θαηνίθσλ αξθνχλ πελήληα (50) ηδξπηηθά κέιε. Οη ελψζεηο
θαηαλαισηψλ κπνξνχλ λα ηδξχνπλ γξαθεία θαη ζε πεξηνρέο εθηφο ηεο έδξαο ηνπο.
Θάζε θπζηθφ πξφζσπν δελ επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία
ελψζεηο θαηαλαισηψλ πξψηνπ βαζκνχ. Γηα ηελ ζχζηαζε έλσζεο θαηαλαισηψλ
δεχηεξνπ βαζκνχ απαηηείηαη ζπκκεηνρή πέληε ηνπιάρηζηνλ ελψζεσλ θαηαλαισηψλ
πξψηνπ βαζκνχ. Θάζε έλσζε θαηαλαισηψλ πξψηνπ βαζκνχ δελ επηηξέπεηαη λα
ζπκκεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ελψζεηο θαηαλαισηψλ δεχηεξνπ βαζκνχ. Οη
ελψζεηο θαηαλαισηψλ κπνξεί λα νξγαλψλνληαη θαη πέξαλ ηνπ δεπηέξνπ βαζκνχ, θαηά
ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ ελψζεσλ θαηαλαισηψλ δεχηεξνπ βαζκνχ.
3. Οη ελψζεηο θαηαλαισηψλ απνθηνχλ λνκηθή πξνζσπηθφηεηα κε ηελ εγγξαθή ηνπο
ζην Κεηξψν Δλψζεσλ Θαηαλαισηψλ (εθεμήο: «Κεηξψν»).
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4. Σν Κεηξψν ζην νπνίν εγγξάθνληαη νη ελψζεηο θαηαλαισηψλ φισλ ησλ βαζκψλ
ηεξείηαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Θαηαλαισηή ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο. Σν Κεηξψν είλαη δεκφζην βηβιίν ζην νπνίν
αλαγξάθεηαη θαη ν αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ θάζε έλσζεο θαηαλαισηψλ. Θάζε
ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζηηο εγγξαθέο ηνπ Κεηξψνπ θαη λα δεηεί
αληίγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ησλ εγγξαθψλ απηψλ. ηε ζθξαγίδα, ζηα έληππα θαη ζηα
έγγξαθα ησλ ελψζεσλ θαηαλαισηψλ αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ν αξηζκφο ηεο
εγγξαθήο ηνπο ζην Κεηξψν. Κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο
ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαη θάζε ζρεηηθή
ιεπηνκέξεηα.
5. Οη ελψζεηο θαηαλαισηψλ ηεξνχλ ζε έληππε ή θαη ειεθηξνληθή κνξθή ηα αθφινπζα
βηβιία, πνπ αξηζκνχληαη θαη ζεσξνχληαη απφ ην Γξακκαηέα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο
έδξαο ηνπο: α) Βηβιίν Κεηξψνπ κειψλ. ην Βηβιίν Κεηξψνπ κειψλ ηεο έλσζεο
πξψηνπ βαζκνχ αλαγξάθνληαη ην νλνκαηεπψλπκν, ην επάγγεικα, ε δηεχζπλζε
θαηνηθίαο, ν αξηζκφο ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο θαη νη ρξνλνινγίεο
εγγξαθήο θαη δηαγξαθήο θάζε κέινπο. ην Βηβιίν κεηξψνπ Κειψλ έλσζεο
θαηαλαισηψλ δεχηεξνπ βαζκνχ αλαγξάθνληαη ε επσλπκία θαη ε έδξα ηνπο, ν αξηζκφο
ησλ εγγεγξακκέλσλ κειψλ ηνπο, νη ρξνλνινγίεο εγγξαθήο θαη δηαγξαθήο ηνπο, θαη νη
δηθαζηηθέο απνθάζεηο έγθξηζεο ή ηξνπνπνίεζεο ησλ θαηαζηαηηθψλ ησλ κειψλ πνπ ηηο
ζπγθξνηνχλ, β) Βηβιίν Πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ησλ κειψλ
ηνπο, γ) Βηβιίν Πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο δηνίθεζεο, δ) Βηβιίν Σακείνπ, ζην νπνίν
θαηαρσξίδνληαη, θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά, φιεο νη εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο θαη ε)
Βηβιίν Πεξηνπζίαο, ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη φια ηα θηλεηά θαη αθίλεηα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία ηεο έλσζεο.
6. Πφξνη ησλ ελψζεσλ θαηαλαισηψλ είλαη απνθιεηζηηθά:
α) ηα δηθαηψκαηα εγγξαθήο, νη ζπλδξνκέο θαη νη εζεινληηθέο εηζθνξέο ησλ κειψλ,
β) ηα εηζνδήκαηα απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπο,
γ) θιεξνλνκίεο, θιεξνδνζίεο,
δ) επηρνξήγεζε απφ ηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) πξψηνπ θαη
δεχηεξνπ βαζκνχ,
ε) επηρνξήγεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη δηεζλείο ελψζεηο
θαηαλαισηψλ, θαζψο θαη δσξεέο, ρνξεγίεο θαη εληζρχζεηο απφ επηζηεκνληθνχο θνξείο,
θαζψο θαη δσξεέο, ρνξεγίεο θαη εληζρχζεηο απφ ηδξχκαηα, επηζηεκνληθνχο θνξείο,
λνκηθά πξφζσπα κε θνηλσληθφ ζθνπφ ή θνηλσθειή ζθνπφ,
ζη) εηζπξάμεηο απφ δηάζεζε εληχπσλ νπηηθναθνπζηηθνχ
εθδειψζεσλ, ζεκηλαξίσλ, εξεπλψλ, εθζέζεσλ.

πιηθνχ,

δεκνζίσλ

7.Θάζε απφθαζε επηρνξήγεζεο ησλ ελψζεσλ θαηαλαισηψλ νπνηνπδήπνηε βαζκνχ
απφ νπνηνλδήπνηε θνξέα ζχκθσλα κε ηηο πεξηπηψζεηο δ΄ θαη ε΄ ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ θαη
Πξνζηαζίαο Θαηαλαισηή.

35

8. Απαγνξεχεηαη ζηηο ελψζεηο θαηαλαισηψλ λα δέρνληαη δσξεέο, εηζθνξέο θαη
εληζρχζεηο θάζε είδνπο, απφ πξνκεζεπηέο ή νξγαλψζεηο, ηνπο, θαζψο θαη απφ πνιηηηθά
θφκκαηα ή άιιε πνιηηηθή νξγάλσζε νπνηνπδήπνηε πνιηηηθνχ θφκκαηνο. ηελ έλλνηα
ηνπ πξνκεζεπηή πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ θαηέρνπλ ζέζε
πξνέδξνπ, δηεπζχλνληνο ή εληεηαικέλνπ ζπκβνχινπ ή λφκηκνπ εθπξνζψπνπ
θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξηψλ. Οη Δλψζεηο Θαηαλαισηψλ επηηξέπεηαη λα δέρνληαη
εληζρχζεηο απφ αλαγλσξηζκέλεο παλειιήληεο θαη πεξηθεξεηαθέο ελψζεηο πξνκεζεπηψλ,
φπσο Δπηκειεηήξηα θαη δεπηεξνβάζκηεο ή ηξηηνβάζκηεο ελψζεηο απηψλ( Οκνζπνλδίεο ή
πλνκνζπνλδίεο, Παλειιήληνπο ή Πεξηθεξεηαθνχο πλδέζκνπο).
9. Οη ελψζεηο θαηαλαισηψλ νπνηνπδήπνηε βαζκνχ δελ επηηξέπεηαη λα ζηεγάδνληαη ζε
ρψξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο θαηνηθία ή επαγγεικαηηθή ζηέγε λνκηθψλ ή θπζηθψλ
πξνζψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο. Οη ελψζεηο θαηαλαισηψλ επηηξέπεηαη λα
ζηεγάδνληαη ζε ρψξνπο ηνπ Γεκνζίνπ, ή ζε ρψξνπο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ,πξψηνπ
θαη δεχηεξνπ βαζκνχ.
10. Απαγνξεχεηαη ζηηο ελψζεηο θαηαλαισηψλ λα δηαθεκίδνπλ, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν,
επηρεηξήζεηο πξνκεζεπηψλ.
11. Απαγνξεχεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ησλ ελψζεσλ
θαηαλαισηψλ φζνη έρνπλ θαηαδηθαζζεί, ακεηάθιεηα, γηα απηζηία, απάηε,
πιαζηνγξαθία, ππεμαίξεζε, δσξνδνθία, παξάβαζε ηνπ λφκνπ πεξί κεζαδφλησλ θαη
ηνπ λφκνπ πεξί λαξθσηηθψλ.
Σα κέιε ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ ελψζεσλ θαηαλαισηψλ φισλ ησλ βαζκψλ
δελ επηηξέπεηαη λα ιακβάλνπλ απφ απηέο νπνηαζδήπνηε κνξθήο απνδεκίσζε γηα ηηο
ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ, κε εμαίξεζε ηα πνζά πνπ θαιχπηνπλ δαπάλεο γηα ηελ
εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ησλ ελψζεσλ, εθφζνλ απνδεηθλχνληαη κε λφκηκα
παξαζηαηηθά.
12. ηε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Θαηαλαισηή ζπληζηάηαη
πεληακειήο επηηξνπή, ε νπνία απνηειείηαη απφ: α) δχν Πξντζηακέλνπο Γηεχζπλζεο ηεο
Γξακκαηείαο απηήο, νη νπνίνη πξνηείλνληαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπο απφ ηνλ Γεληθφ
Γξακκαηέα Δκπνξίνπ Θαηαλαισηή, β) έλαλ εθπξφζσπν ηνπ πλεγφξνπ ηνπ
Θαηαλαισηή θαη γ) δχν εθπξνζψπνπο ησλ ελψζεσλ θαηαλαισηψλ πνπ είλαη κέιε ηνπ
Δζληθνχ πκβνπιίνπ Θαηαλαισηή θαη Αγνξάο (Δ..Θ.Α.) θαη εθιέγνληαη κε ηνπο
αλαπιεξσηέο ηνπο απφ ην Δ..Θ.Α.
Ο Πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο δηνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο κε ζεηεία ηξηψλ (3) εηψλ. Σα κέιε πνπ πξνέξρνληαη απφ
ηνλ Δ..Θ.Α. δελ επηηξέπεηαη λα δηνξηζηνχλ γηα δχν ζπλερφκελεο ζεηείεο.
Έξγν ηεο επηηξνπήο είλαη ε πηζηνπνίεζε ηεο πξαγκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ελψζεσλ
θαηαλαισηψλ θαη ηεο ηήξεζεο ησλ παξαγξάθσλ 5, 6, 8 έσο θαη 11 ηνπ παξφληνο.
Ζ πηζηνπνίεζε αλαθαιείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή εγγξάθσο ζε πεξίπησζε πνπ ελψζεηο
θαηαλαισηψλ νπνηνπδήπνηε βαζκνχ δελ πινπνηνχλ θακία δξάζε γηα δχν ζπλερή έηε
ή δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 8 έσο 11. Οη αδξαλείο
ελψζεηο θαηαλαισηψλ δελ δηθαηνχληαη επηρνξήγεζεο απφ Ο.Σ.Α. πξψηνπ θαη δεχηεξνπ
βαζκνχ. Ζ πεληακειήο επηηξνπή ζπλεδξηάδεη ηαθηηθψο εληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ
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θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο θαη εθηάθησο νπνηεδήπνηε θιεζεί λα πηζηνπνηήζεη λέα
θαηαλαισηηθή νξγάλσζε. Κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο
νξίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο πηζηνπνίεζεο ησλ θαηαλαισηηθψλ νξγαλψζεσλ.
13. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 1264/1982 (ΦΔΘ 79 Α΄), φπσο ηζρχεη, θαη ησλ
παξαγξάθσλ 2 έσο 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.δ. 4361/1964 (ΦΔΘ 149 Α΄) φπσο ηζρχεη,
εθαξκφδνληαη αλαινγηθά γηα ηηο αξραηξεζίεο ησλ ελψζεσλ θαηαλαισηψλ πξψηνπ θαη
δεχηεξνπ βαζκνχ.
14. Κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 2472/1997, φπσο ηζρχεη, θαη ηνπ λ.
2690/1999 (ΦΔΘ 45 Α’) ελψζεηο θαηαλαισηψλ νπνηνπδήπνηε βαζκνχ έρνπλ ην
δηθαίσκα λα δεηνχλ θαη λα ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ζέκαηα πνπ αλάγνληαη ζηα
ζπκθέξνληα ησλ θαηαλαισηψλ απφ δεκφζηεο ππεξεζίεο, λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ
δηθαίνπ, δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο, λνκηθά πξφζσπα ηνπ επξχηεξνπ
δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο νξίδεηαη θάζε θνξά θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ επηδηψθνπλ
θνηλσθειή ζθνπφ.
15.Θάζε έλσζε θαηαλαισηψλ λνκηκνπνηείηαη λα δεηεί ελψπηνλ δηθαζηεξίσλ θαη
δηνηθεηηθψλ αξρψλ θάζε κνξθήο έλλνκε πξνζηαζία γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ κειψλ ηεο,
σο θαηαλαισηψλ. Ηδίσο λνκηκνπνηείηαη λα αζθεί αγσγή, αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ,
αίηεζε αθχξσζεο ή πξνζθπγή θαηά δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θαη λα παξίζηαηαη σο
πνιηηηθψο ελάγνπζα. Θάζε έλσζε θαηαλαισηψλ δηθαηνχηαη λα παξεκβαίλεη πξνζζέησο
ζε εθθξεκείο δίθεο κειψλ ηεο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο σο
θαηαλαισηψλ.
16. Έλσζε θαηαλαισηψλ πνπ έρεη ηνπιάρηζηνλ πεληαθφζηα (500) ελεξγά κέιε θαη
έρεη εγγξαθεί ζην κεηξψν ελψζεσλ θαηαλαισηψλ πξηλ απφ έλα ηνπιάρηζηνλ έηνο,
κπνξεί λα αζθεί, θάζε είδνπο αγσγή γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γεληθφηεξσλ
ζπκθεξφλησλ ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ (ζπιινγηθή αγσγή). Ζ αγσγή ηνπ
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ κπνξεί λα αζθεζεί θαη φηαλ ε παξάλνκε ζπκπεξηθνξά
πξνζβάιιεη ηα ζπκθέξνληα ηξηάληα (30), ηνπιάρηζηνλ, θαηαλαισηψλ.
Ηδίσο κπνξεί λα δεηήζεη:
α) Σελ παξάιεηςε παξάλνκεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή, αθφκε θαη πξηλ απηή
εθδεισζεί, ηδίσο φηαλ ζπλίζηαηαη ζε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ:
αα) ησλ άξζξσλ 2, 3, 3α έσο 3ηβ, 4, 4α έσο 4ε, 4ζ, 5, 6, 7, 7α, 8, 9, 9α έσο 9ζ ηνπ
παξφληνο λφκνπ,
ββ) ηεο Θ.Τ.Α. Ε1-699/2010 (Β’ 917) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο
ηελ νδεγία 2008/48/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο
Απξηιίνπ 2008 γηα ηηο ζπκβάζεηο θαηαλαισηηθήο πίζηεο θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο
νδεγίαο 87/102/ΔΟΘ ηνπ πκβνπιίνπ πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα
ησλ ΔΘ, αξηζκ. L 133 ηεο 22.5.2008»,
γγ) ηνπ π.δ. 339/1996, «Πεξί νξγαλσκέλσλ ηαμηδηψλ, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ
Οδεγία 90/314 (ΔΔ L 158/59) γηα ηα νξγαλσκέλα ηαμίδηα θαη ηηο νξγαλσκέλεο
δηαθνπέο θαη πεξηεγήζεηο» (ΦΔΘ 225 Α), φπσο ηζρχεη,
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δδ) ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο ππ΄ αξηζκ. ΓΤΓ 3(α)/83657, «Δλαξκφληζε ηεο
Διιεληθήο Λνκνζεζίαο πξνο ηελ αληίζηνηρε θνηλνηηθή ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο θαη
ηεο θπθινθνξίαο θαξκάθσλ, πνπ πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε ρξήζε ζε ζπκκφξθσζε
κε ηελ ππ’ αξηζκ. 2001/1983/ΔΘ Οδεγία «πεξί θνηλνηηθνχ θψδηθα γηα ηα θάξκαθα πνπ
πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε ρξήζε», φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο ππ΄ αξηζκ. 200427-ΔΘ, 2004-24- ΔΘ Οδεγίεο γηα ηα παξαδνζηαθά θάξκαθα θπηηθήο πξνέιεπζεο θαη
ην άξζξν 31 ηεο ππ΄ αξηζκ. 2002/1998/ ΔΘ Οδεγίαο γηα ηε ζέζπηζε πξνηχπσλ
πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο γηα ηε ζπιινγή, ηνλ έιεγρν, ηελ επεμεξγαζία, ηελ
απνζήθεπζε θαη ηε δηαλνκή αλζξψπηλνπ αίκαηνο θαη ζπζηαηηθψλ αίκαηνο, (ΦΔΘ 59 Β),
εε) ηεο Θ.Τ.Α. Ε1-130/2011 (Β’ 295) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο πξνο
ηελ Οδεγία 2008/122/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14εο
Ηαλνπαξίνπ 2009, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ σο πξνο νξηζκέλεο πηπρέο
ησλ ζπκβάζεσλ ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο, καθξνπξφζεζκσλ πξντφλησλ δηαθνπψλ,
κεηαπψιεζεο θαη αληαιιαγήο, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.
αξηζκ. L33 ηεο 3.2.2009»,
ζη) ηνπ π.δ. 131/2003, «Πξνζαξκνγή ζηελ Οδεγία 200/31 ηνπ Δπξσπατθνχ
Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε νξηζκέλεο λνκηθέο πηπρέο ησλ
ππεξεζηψλ ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο, ηδίσο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ζηελ
εζσηεξηθή αγνξά (νδεγία γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην)» (ΦΔΘ 116 Α΄), φπσο ηζρχεη,
δδ) ηνπ λ. 2328/1995, «Λνκηθφ θαζεζηψο ηεο ηδησηηθήο ηειεφξαζεο θαη ηεο ηνπηθήο
ξαδηνθσλίαο, ξχζκηζε ζεκάησλ ηεο ξαδηνηειενπηηθήο αγνξάο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
(ΦΔΘ Α’ 159), θαη
εε) ηνπ π.δ. 100/2000 «Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο ξαδηνηειενπηηθήο λνκνζεζίαο ζηηο
δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 97/36 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
30εο Ηνπλίνπ 1997 (ΔΔ αξηζ. L202 ηεο Οδεγίαο 89/552/ΔΟΘ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ
αξηζ. L298 ηεο 17.10.89 ζ.23) ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ»
ζζ) ηνπ λ. 3844/2010 (Α’ 63) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία
2006/123 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο
ππεξεζίεο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη άιιεο δηαηάμεηο»
ηη) ηνπ άξζξνπ 12 ηεο ππ’ αξηζκ. Α.Π. 70330νηθ./2015 Θνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο
«Δλαξκφληζε πξνο ηελ νδεγία 2013/11/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ γηα ηελ ελαιιαθηηθή επίιπζε θαηαλαισηηθψλ δηαθνξψλ θαη γηα ηελ
ηξνπνπνίεζε ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 2006/2004 θαη ηεο Οδεγίαο 2009/22/ΔΘ»,
θαη
θθ) ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 524/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ
Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 21εο Καΐνπ 2013, γηα ηελ ειεθηξνληθή
επίιπζε θαηαλαισηηθψλ δηαθνξψλ (Θαλνληζκφο γηα ηελ ΖΔΘΓ).
Όηαλ ε παξάλνκε ζπκπεξηθνξά εθδειψλεηαη κεηά απφ ζχζηαζε ή ππφδεημε ελψζεσλ
ησλ πξνκεζεπηψλ ή εθφζνλ νη ελψζεηο απηέο πξνβαίλνπλ ζε παξάλνκε ζπκπεξηθνξά,
ζηελ πεξίπησζε απηή κπνξεί λα δεηεζεί θαη απφ απηέο ε παχζε ηεο ελ ιφγσ
ζπκπεξηθνξάο. Ζ έλσζε θαηαλαισηψλ κπνξεί λα δεηήζεη, επηπιένλ, ηε δέζκεπζε, ηελ
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απφζπξζε ή ηελ θαηαζηξνθή ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ πνπ είλαη επηθίλδπλα γηα ηελ
αζθάιεηα ή ηελ πγεία ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, θαζψο θαη ηε ιήςε κέηξσλ, φπσο
είλαη ε θαηάιιειε δεκνζίεπζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ηεο απφθαζεο, ή θαη ε
δεκνζίεπζε επαλνξζσηηθήο δήισζεο, ψζηε λα εθιείςνπλ ηα ζπλερηδφκελα
απνηειέζκαηα ηεο παξάβαζεο.
β) Υξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ρξεκαηηθήο
ηθαλνπνίεζεο, ην δηθαζηήξην ιακβάλεη ππφςε, ηδίσο, ηελ έληαζε ηεο πξνζβνιήο ηεο
έλλνκεο ηάμεο πνπ ζπληζηά ε παξάλνκε ζπκπεξηθνξά, ην κέγεζνο ηεο ελαγφκελεο
επηρείξεζεο ηνπ πξνκεζεπηή θαη θπξίσο, ηνλ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ ηεο, θαζψο θαη
ηηο αλάγθεο ηεο γεληθήο θαη ηεο εηδηθήο πξφιεςεο.
γ) Σε ιήςε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ εμαζθάιηζεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ θαηαλαισηηθνχ
θνηλνχ γηα ηελ παξάιεηςε ηεο παξάλνκεο ζπκπεξηθνξάο ή ηελ ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε
κέρξη ηελ έθδνζε εθηειεζηήο απφθαζεο. ε πεξίπησζε ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ πνπ
είλαη επηθίλδπλα γηα ηελ αζθάιεηα ή ηελ πγεία ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, κπνξεί λα
δηαηαρζεί, σο αζθαιηζηηθφ κέηξν, ε δέζκεπζε απηψλ.
δ) Σελ αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο απνθαηάζηαζεο ηεο δεκίαο πνπ πθίζηαληαη νη
θαηαλαισηέο απφ ηελ παξάλνκε ζπκπεξηθνξά.
17. πιινγηθή αγσγή θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ κπνξνχλ λα
αζθήζνπλ, απφ θνηλνχ, πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο ελψζεηο θαηαλαισηψλ πξψηνπ βαζκνχ,
αθφκε θαη αλ θάζε κία απφ απηέο έρεη αξηζκφ ελεξγψλ κειψλ κηθξφηεξν απφ ην
πξνβιεπφκελν θαηψηαην φξην, εθφζνλ ην ζχλνιν ησλ ελεξγψλ κειψλ φισλ ησλ
ελψζεσλ ππεξβαίλεη ην φξην απηφ. πιινγηθή αγσγή κπνξνχλ λα αζθήζνπλ, απφ
θνηλνχ, θαη πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο ελψζεηο θαηαλαισηψλ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ
βαζκνχ, αθφκε θαη αλ ε έλσζε πξψηνπ βαζκνχ έρεη αξηζκφ ελεξγψλ κειψλ κηθξφηεξν
απφ ην πξνβιεπφκελν θαηψηαην φξην. Ζ ζπιινγηθή αγσγή αζθείηαη κε απφθαζε ηνπ
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο έλσζεο θαηαλαισηψλ. Δλεξγά κέιε ησλ ελψζεσλ
ινγίδνληαη φζα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ηακεηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Ο αξηζκφο ησλ
κειψλ απηψλ απνδεηθλχεηαη κε θνηλή ππεχζπλε δήισζε ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ ηεο νηθείαο έλσζεο θαηαλαισηψλ.
18. Ζ ζπιινγηθή αγσγή αζθείηαη ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία έμη (6) κελψλ απφ ηελ
ηειεπηαία εθδήισζε ηεο παξάλνκεο ζπκπεξηθνξάο πνπ απνηειεί ηε βάζε ηεο. Θαη΄
εμαίξεζε, νη απαηηήζεηο ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 16 ππφθεηληαη ζηελ
παξαγξαθή ηνπ άξζξνπ 937 ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα (Α.Θ.).
19. Απνθιεηζηηθψο αξκφδην γηα
πξσηνδηθείν ηεο θαηνηθίαο ή
ζπιινγηθήο αγσγήο απνηειεί
είλαη ην πνιπκειέο πξσηνδηθείν

ηελ εθδίθαζε ζπιινγηθήο αγσγήο είλαη ην πνιπκειέο
ηεο έδξαο ηνπ ελαγνκέλνπ. Αλ αληηθείκελν ηεο
ξαδηνηειενπηηθή δηαθήκηζε, απνθιεηζηηθψο αξκφδην
ηεο έδξαο ηνπ ξαδηνθσληθνχ ή ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ.

20. πιινγηθέο αγσγέο ησλ πεξηπηψζεσλ α' θαη β' ηεο παξαγξάθνπ 16 δηθάδνληαη
θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο, ζηε ζπληνκφηεξε δπλαηή δηθάζηκν. Σν
δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ πξνζσξηλή εθηέιεζε ηεο απφθαζεο. Οη έλλνκεο
ζπλέπεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απφθαζε απηή ηζρχνπλ έλαληη πάλησλ, θαη αλ δελ
ήηαλ δηάδηθνη. Σν δεδηθαζκέλν απφθαζεο πνπ δέρεηαη ελ φισ ή ελ κέξεη αγσγή ηεο
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πεξίπησζεο δ’ ηεο παξαγξάθνπ 16 ηζρχεη θαη ππέξ ησλ δεκησζέλησλ θαηαλαισηψλ,
έζησ θαη αλ απηνί δελ είραλ ζπκκεηάζρεη ζηε ζρεηηθή δίθε.
Δθφζνλ θαηαζηεί ακεηάθιεηε ε δηθαζηηθή απφθαζε επί ζπιινγηθήο αγσγήο ηεο
πεξίπησζεο δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 16, ν δεκησζείο θαηαλαισηήο κπνξεί, κε βάζε ηελ
απφθαζε απηή, λα γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζηνλ πξνκεζεπηή, θαηά ηνπ νπνίνπ
εθδφζεθε ε ελ ιφγσ απφθαζε, ηελ απαίηεζή ηνπ, αλαθέξνληαο ηα ζηνηρεία πνπ ηελ
πξνζδηνξίδνπλ. Κεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε
γλσζηνπνίεζε, ν θαηαλαισηήο, εθφζνλ δελ ηθαλνπνηεζεί, κπνξεί λα δεηήζεη ηελ
έθδνζε δηαηαγήο πιεξσκήο γηα ηελ απαίηεζή ηνπ απφ ην δηθαζηήξην, εθφζνλ απηή
είλαη εθθαζαξηζκέλε ή κπνξεί επρεξψο λα εθθαζαξηζηεί. Ζ απαίηεζε απνδεηθλχεηαη θαη
κε θάζε ηδησηηθφ έγγξαθν ην νπνίν, σο εθ ηνπ είδνπο ή ηεο ζπλήζεηαο ηεο
ζπλαιιαγήο, ρνξεγείηαη σο απφδεημε ζηνπο θαηαλαισηέο.
Απαηηήζεηο θαηαλαισηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξάλνκε ζπκπεξηθνξά, πέξαλ
απηψλ πνπ νξίδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α΄ έσο θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 16, δελ
ζίγνληαη. Σν δηθαίσκα άζθεζεο αηνκηθήο αγσγήο ησλ θαηαλαισηψλ δελ επεξεάδεηαη
απφ ηελ απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο αγσγήο ηεο έλσζεο θαηαλαισηψλ θαηά ηα
νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 16.
21. Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο κπνξεί κε απφθαζε ηνπ, πνπ δεκνζηεχεηαη
ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, λα θαζνξίδεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο
πξνζαξκνγήο ηεο ζπλαιιαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ πξνκεζεπηψλ ζην δεδηθαζκέλν
ακεηάθιεησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ επί αγσγψλ θαηαλαισηή ή ελψζεσλ
θαηαλαισηψλ, εθφζνλ νη ζπλέπεηεο ηνπ δεδηθαζκέλνπ έρνπλ επξχηεξν δεκφζην
ελδηαθέξνλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ
θαηαλαισηψλ.
22. Υξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο θαηά ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο
παξαγξάθνπ 16 γηα ηελ απηή παξάβαζε παξέρεηαη κία κφλν θνξά.
23. Αλ αγσγή γηα ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο απνξξηθζεί
ακεηάθιεηα σο πξνθαλψο αβάζηκε, ν ελαγφκελνο πξνκεζεπηήο κπνξεί λα δεηήζεη εθ
ηνπ ιφγνπ απηνχ κε αγσγή ηνπ, ε νπνία αζθείηαη εληφο πξνζεζκίαο έμη (6) κελψλ απφ
ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε απνξξηπηηθή απφθαζε θαηέζηε ακεηάθιεηε,
απνδεκίσζε ή ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο απφ ηελ ελάγνπζα έλσζε
θαηαλαισηψλ θαη πξνζσπηθά απφ ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηα νπνία
επζχλνληαη εηο νιφθιεξνλ.
24. Σε ζπιινγηθή αγσγή ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 16 κπνξνχλ λα αζθνχλ
θαηά ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ηα εκπνξηθά θαη βηνκεραληθά, βηνηερληθά θαη
επαγγεικαηηθά επηκειεηήξηα, εθαξκνδνκέλσλ αλαινγηθψο ησλ πξνεγνχκελσλ
παξαγξάθσλ 19 έσο θαη 22.
25. Οη ελψζεηο θαηαλαισηψλ δελ δηθαηνχληαη ακνηβήο απφ ηα κέιε ηνπο γηα
παξερφκελα ζε απηά αηνκηθά ή ζπιινγηθά κέζα πξνζηαζίαο.
26. Οη ελψζεηο θαηαλαισηψλ επζχλνληαη γηα ηελ αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
αλαθνηλψλνπλ πξνο ελεκέξσζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. Όηαλ αλαθνηλψλνπλ
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ζηνηρεία ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη, νθείινπλ λα
ζέηνπλ ζηελ δηάζεζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ θαη θάζε ελδηαθεξφκελνπ, ηα
ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, φπσο είλαη, ηδίσο, ε
κεζνδνινγία ηεο δεηγκαηνιεςίαο, κε επηηφπηεο, ηειεθσληθέο ή ειεθηξνληθέο
ζπλεληεχμεηο, θαη ε κέζνδνο θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηηκνιεςίαο.
27. Ζ αλαθνίλσζε ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ αλαιεζψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηελ έλσζε
θαηαλαισηψλ, θαζψο θαη ε παξάβαζε απφ απηή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ,
ζπληζηά ιφγν: α) αλάθιεζεο ηεο πηζηνπνίεζήο ηεο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ
12, β) έθπησζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο, γ) απνβνιήο ηεο απφ ην Δζληθφ
πκβνχιην Θαηαλαισηή θαη Αγνξάο (Δ..Θ.Α) θαη απφ ηα ζπιινγηθά φξγαλα
εθπξνζψπεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 θαη δ) δηαγξαθήο ηεο απφ ην Κεηξψν. Σα
ππφ ζηνηρεία α΄, β΄ θαη δ΄ κέηξα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ κπνξνχλ λα δεηήζνπλ,
κέζα ζε πξνζεζκία έμη (6) κελψλ απφ ηελ ηειεπηαία παξάβαζε ή απφ ηελ αλαθνίλσζε
ηεο αλαιεζνχο πιεξνθνξίαο, φπνηνο ζίγεηαη απφ απηέο, θάζε κέινο ηεο έλσζεο, θάζε
έλσζε θαηαλαισηψλ, ν αξκφδηνο εηζαγγειέαο, ν πλήγνξνο ηνπ Θαηαλαισηή θαη ν
Γεληθφο Γξακκαηέαο Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Θαηαλαισηή. Γηα ηελ αλάθιεζε ηεο
πηζηνπνίεζεο ηεο έλσζεο απνθαίλεηαη ε Δπηηξνπή ηεο παξαγξάθνπ 12. Γηα ηελ
έθπησζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο έλσζεο, απνθαίλεηαη ην αξκφδην
δηθαζηήξην, πνπ δηθάδεη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο. Αλ ε ζρεηηθή
αίηεζε γίλεη δεθηή, ην δηθαζηήξην δηνξίδεη, κε ηελ ίδηα απφθαζε, πξνζσξηλφ δηνηθεηηθφ
ζπκβνχιην. Σα κέιε πνπ εθπίπηνπλ δελ είλαη επαλεθιέμηκα γηα κηα ηξηεηία απφ ηελ
έθπησζή ηνπο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δελ εθπίπηεη, εάλ νη αλαιεζείο πιεξνθνξίεο ή
ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αλαθνηλψλνληαη επηδξνχλ ειάρηζηα ζηελ πξνζηαζία ησλ
ζπκθεξφλησλ ησλ θαηαλαισηψλ ή αλ ε αλαιήζεηά ηνπο δελ νθείιεηαη ζε δφιν ή
βαξηά ακέιεηα ησλ κειψλ ηνπ. Γηα ηελ απνβνιή απφ ην Δ..Θ.Α θαη απφ ηα ζπιινγηθά
φξγαλα εθπξνζψπεζεο ηνπ άξζξνπ 13 απνθαίλεηαη ην Δ..Θ.Α, ρσξίο ηε ζπκκεηνρή
ησλ εθπξνζψπσλ ηεο έλσζεο. Ζ απφθαζε απηή ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο.
28. Ζ δηαγξαθή ηεο έλσζεο θαηαλαισηψλ απφ ην Κεηξψν ελεξγείηαη κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο. Ζ δηαγξαθή ηεο έλσζεο θαηαλαισηψλ απφ ην
Κεηξψν ζπλεπάγεηαη, απηνδηθαίσο, θαη ηελ αλάθιεζε ηεο πηζηνπνίεζήο ηεο.
29. Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάμεη ηε δηάιπζε έλσζεο θαηαλαισηψλ αλ απηή
άζθεζε θαη' επαλάιεςε, κε δφιν ή βαξηά ακέιεηα, αγσγέο γηα ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε
ιφγσ εζηθήο βιάβεο πνπ απνξξίθζεθαλ ηειεζίδηθα σο πξνθαλψο αβάζηκεο. ηελ
πεξίπησζε απηή, ηε δηάιπζε δεηνχλ, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ελφο (1) έηνπο
απφ ηελ ηειεζηδηθία ηεο ηειεπηαίαο απνξξηπηηθήο απφθαζεο, ν πξνκεζεπηήο πνπ
ππήξμε ελαγφκελνο ζε δίθε θαηά ηελ νπνία εθδφζεθε ε απφθαζε απηή ή ν αξκφδηνο
εηζαγγειέαο.
30. α) ε πεξίπησζε παξάβαζεο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 16, ε νπνία
δηαπξάρζεθε ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα, θάζε λνκηκνπνηνχκελνο θνξέαο απφ άιιν
θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φηαλ ζίγνληαη ηα ζπκθέξνληα ηα νπνία
πξνζηαηεχεη, κπνξεί λα αζθεί ηε ζπιινγηθή αγσγή ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη γ΄ ηεο
παξαγξάθνπ 16. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 17 θαη 20 εθαξκφδνληαη αλαιφγσο.
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β) ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ άζθεζε ηειενπηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ π.δ/ηνο 100/2000 (Α΄98) θάζε εκεδαπή έλσζε πνπ πιεξνί ηα
θξηηήξηα ηεο παξαγξάθνπ 16, θαζψο θαη θάζε λνκηκνπνηνχκελνο θνξέαο απφ άιιν
θξάηνο κέινο, φηαλ ζίγνληαη ηα ζπιινγηθά ζπκθέξνληα ησλ θαηαλαισηψλ, ηα νπνία
πξνζηαηεχεη, δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη θαηαγγειία θαη λα δεηήζεη λα επηβιεζνχλ νη
δηνηθεηηθέο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 12 θαη 15 παξ. 3 ηνπ λ.
2644/1998 (Α΄ 233). Γηθαηνχηαη επίζεο λα ππνβάιεη αίηεζε επαλφξζσζεο θαηά ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ π.δ.100/2000.
γ) Γηα ηελ άζθεζε ηεο ζπιινγηθήο αγσγήο ή ηελ ππνβνιή θαηαγγειίαο ή αίηεζεο
επαλφξζσζεο, ν λνκηκνπνηνχκελνο θνξέαο επηδεηθλχεη ηνλ ζρεηηθφ θαηάινγν πνπ
θαηαξηίδεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4 ηεο Οδεγίαο 2009/22/ΔΘ
«πεξί ησλ αγσγψλ παξαιείςεσο ζηνλ ηνκέα πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ». Σα
δηθαζηήξηα θαη νη αξκφδηεο αξρέο δέρνληαη ηνλ θαηάινγν απηφ σο απφδεημε ηεο
λνκηκνπνίεζεο ησλ θνξέσλ πξνο έγεξζε ηεο ζπιινγηθήο αγσγήο ή ππνβνιήο
θαηαγγειίαο ή αίηεζεο επαλφξζσζεο κε ηελ επηθχιαμε ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπο λα
εμεηάζνπλ θαηά πφζνλ ν ζθνπφο ηνπ θνξέα δηθαηνινγεί ηελ έγεξζε αγσγήο ή ηελ
ππνβνιή θαηαγγειίαο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε.»

3) Σν άξζξν 12 ηνπ λ. 2251/94 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
Άξζξν 12 Δζληθό πκβνύιην Καηαλαιωηή θαη Αγνξάο
1.ηε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Θαηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ζπληζηάηαη Δζληθφ πκβνχιην Θαηαλαισηή θαη Αγνξάο
(Δ..Θ.Α.), ην νπνίν απνηειεί ζπκβνπιεπηηθφ θαη γλσκνδνηηθφ φξγαλν ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο. Σν Δ..Θ.Α. εθθξάδεη ηηο ζέζεηο ησλ θνξέσλ ηεο αγνξάο
θαη ησλ θαηαλαισηψλ επί ζεκάησλ αληαγσληζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη
πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ, ππνβάιιεη, αξκνδίσο, πξνηάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε
ησλ ελλφκσλ ζπκθεξφλησλ ηνπο θαη ηε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο θαη εθδίδεη
γλσκνδνηήζεηο επί ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ αγνξά θαη ηνπο θαηαλαισηέο θαη, ηδίσο,
επί λνκνζρεδίσλ θαη δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο θαηαλαισηέο.
2. Σν Δ..Θ.Α. απνηειείηαη απφ:
α) ηξεηο (3) εθπξνζψπνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, κεηά ησλ
αλαπιεξσηψλ απηψλ.
β) ην πλήγνξν ηνπ Θαηαλαισηή,
γ) δχν (2) εθπξνζψπνπο απφ θάζε δεπηεξνβάζκηα έλσζε θαηαλαισηψλ,
δ) ηξεηο (3) εθπξνζψπνπο απφ ηηο πξσηνβάζκηεο ελψζεηο θαηαλαισηψλ,
ε) έλαλ (1) εθπξφζσπν πνπ πξνηείλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, κεηά ηνπ
αλαπιεξσηνχ απηνχ,
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ζη) έλαλ (1) εθπξφζσπν πνπ πξνηείλεηαη απφ ηελ Θεληξηθή Έλσζε ησλ Δπηκειεηεξίσλ
(Θ.Δ.Δ.), κεηά ηνπ αλαπιεξσηνχ απηνχ,
δ) έλαλ (1) εθπξφζσπν πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ
(Δ.Ο.Σ.) κεηά ηνπ αλαπιεξσηνχ απηνχ,
ε) έλαλ (1) εθπξφζσπν πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ Δληαίν θνξέα Διέγρνπ Σξνθίκσλ
(Δ.Φ.Δ.Σ.),
ζ) έλαλ (1) εθπξφζσπν πνπ πξνηείλεηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο,
η) έλαλ (1) εθπξφζσπν πνπ πξνηείλεηαη απφ ηελ Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ (Δ.Δ.Σ)
κεηά ηνπ αλαπιεξσηνχ απηνχ,
ηα) έλαλ (1) εθπξφζσπν πνπ πξνηείλεηαη απφ ην χλδεζκν Δπηρεηξήζεσλ Ιηαληθήο
Πσιήζεσο Διιάδνο (.Δ.Ι.Π.Δ.) κεηά ηνπ αλαπιεξσηνχ απηνχ,
ηβ) έλαλ (1) εθπξφζσπν πνπ πξνηείλεηαη απφ ηε Γεληθή πλνκνζπνλδία
Δπαγγεικαηηψλ θαη Βηνηερλψλ Διιάδνο (Γ..Δ.Β.Δ.) κεηά ηνπ αλαπιεξσηνχ απηνχ,
ηγ) έλαλ (1) εθπξφζσπν πνπ πξνηείλεηαη απφ ηελ Έλσζε Αζθαιηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ
κεηά ηνπ αλαπιεξσηνχ απηνχ,
ηδ) έλαλ (1) εθπξφζσπν πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ χλδεζκν Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ
Δπηρεηξήζεσλ (. Δ.Σ. Δ.) κεηά ηνπ αλαπιεξσηνχ απηνχ,
ηε) έλαλ (1) εθπξφζσπν πνπ πξνηείλεηαη απφ ηελ Παλειιήληα πλνκνζπνλδία
Δλψζεσλ Γεσξγηθψλ πλεηαηξηζκψλ (ΠΑ..Δ.ΓΔ..) κεηά ηνπ αλαπιεξσηνχ απηνχ,
ηζη) έλαλ (1) εθπξφζσπν πνπ πξνηείλεηαη απφ ην χλδεζκν Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ
(.Δ.Β.), κεηά ηνπ αλαπιεξσηνχ απηνχ,
ηδ) έλαλ (1) εθπξφζσπν πνπ πξνηείλεηαη απφ ηελ Δζληθή πλνκνζπνλδία Διιεληθνχ
Δκπνξίνπ (Δ..Δ.Δ.), κεηά ηνπ αλαπιεξσηνχ απηνχ,
ηε) έλαλ (1) εθπξφζσπν πνπ πξνηείλεηαη απφ ηελ Δζληθή πλνκνζπνλδία Αηφκσλ κε
Αλαπεξία κεηά ηνπ αλαπιεξσηνχ απηνχ,
ηζ) έλαλ (1) εθπξφζσπν ππεξεζηψλ γεληθνχ - θνηλσληθνχ ελδηαθέξνληνο/ Ρπζκηζηηθψλ
αξρψλ (κεηαθνξά, χδξεπζε, ειεθηξηζκφο, θπζηθφ αέξην, ηειεπηθνηλσλίεο,
ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο θ.ιπ.), αλάινγα κε ηε ζεκαηηθή ελφηεηα.
3. ην Δ..Θ.Α., φπνπ θξηζεί αλαγθαίν, θαινχληαη ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ θαηά
πεξίπησζε:
νη Πξντζηάκελνη ησλ δηεπζχλζεσλ πνπ είλαη αξκφδηεο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο
ηνπ Θαηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο,
-

πξφζσπα κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο θαηαλαισηή θαη

εθπξφζσπνη άιισλ παξαγσγηθψλ ηάμεσλ, θαζψο θαη άιινη θνξείο πνπ
εκπιέθνληαη ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ.
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4. Σα ππφ ζηνηρεία γ' έσο ηζ' κέιε ηνπ Δ..Θ.Α. ηεο παξαγξάθνπ 2 πξνηείλνληαη κε
ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο απφ ηνπο νηθείνπο θνξείο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο
ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηνχο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηνπ
Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο.
Αλ νη θνξείο απηνί δελ πξνηείλνπλ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, νη εθπξφζσπνη απηνί νξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο
θαη Αλάπηπμεο.
Δηδηθά φζνλ αθνξά ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ελψζεσλ θαηαλαισηψλ ηνπ ζηνηρείνπ δ'
ηεο παξαγξάθνπ 2, απηνί ζα εθιέγνληαη απφ κεηαμχ ηνπο ςεθνθνξία θαη δελ
κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην Δ..Θ.Α., αλ ε έλσζε πνπ αλήθνπλ είλαη κέινο ηεο
δεπηεξνβάζκηαο έλσζεο πνπ ζπκκεηέρεη δηα εθπξνζψπνπ ζην Δ..Θ.Α.
Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Δ..Θ.Α. είλαη ηξηεηήο θαη κπνξεί λα αλαλεσζεί κία ή
πεξηζζφηεξεο θνξέο, γηα ίζν ρξφλν. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Δ..Θ.Α. ιήγεη πξηλ
παξέιζεη ν ρξφλνο ηεο, ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ, παξαίηεζεο, δηαθνπήο ηεο ζπκκεηνρήο
ηνπο ζηνλ θνξέα πνπ εθπξνζσπνχλ, δήισζεο ηνπ θνξέα πεξί αληηθαηάζηαζεο ηνπ
ηαθηηθνχ ή/θαη ηνπ αλαπιεξσκαηηθνχ κέινπο ή απνβνιήο ηεο νηθείαο έλσζεο
θαηαλαισηψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 27 ηνπ άξζξνπ 10.
5. Σν Δ..Θ.Α. ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο. Κε
ηελ ίδηα απφθαζε επηιέγεηαη θαη νξίδεηαη ν Πξφεδξνο ηνπ Δ..Θ.Α., κεηά ηνπ
αλαπιεξσηή απηνχ, κεηαμχ ησλ, ππφ ζηνηρείν α' ηεο παξαγξάθνπ 2, κειψλ. Κε φκνηα
απφθαζε νξίδεηαη γξακκαηέαο ηνπ Δ..Θ.Α. κεηά ηνπ αλαπιεξσηή απηνχ κεηαμχ ησλ
ππάιιεισλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Θαηαλαισηή.
6. Σν Δ..Θ.Α. εθδίδεη ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ, ν νπνίνο εγθξίλεηαη κε
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Θπβεξλήζεσο. Κε ηνλ θαλνληζκφ απηφλ θαζνξίδνληαη, κεηαμχ άιισλ, ν ηφπνο, ε
δηαδηθαζία θαηάξηηζεο θαη αλαθνίλσζεο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ησλ ζπλεδξηάζεσλ θαη
πξφζθιεζεο ζε απηέο, ησλ κειψλ, ν ηξφπνο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ θαη έθδνζεο ησλ
γλσκνδνηήζεσλ θαη θάζε εηδηθφηεξν ζέκα θαη αλαγθαία ιεπηνκέξεηα.
7. Σν Δ..Θ.Α. ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) θνξέο ην ρξφλν. ηηο ζπλεδξηάζεηο
ηνπ κπνξεί λα παξεπξίζθεηαη θαη λα ζπκκεηέρεη ν Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο
ή εθπξφζσπφο ηνπ. Δθφζνλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπδεηνχληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ
θαη ηηο αξκνδηφηεηεο άιισλ ππνπξγψλ, κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη απηνί ή νη
εθπξφζσπνί ηνπο. Ο πξφεδξνο κπνξεί, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο, λα θαιεί ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Δ..Θ.Α. θαη εθπξνζψπνπο άιισλ
παξαγσγηθψλ ηάμεσλ, ηδηψηεο ή άιια πξφζσπα, ηα νπνία κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηε
γλψκε ηνπο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ.
8. Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ..Θ.Α. βαξχλνπλ ηηο πηζηψζεηο ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Θαηαλαισηή.
9. Σα κέιε ηνπ Δ..Θ.Α. δελ δηθαηνχληαη ακνηβήο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα φξγαλα
απηά. Σα κέιε πνπ δηακέλνπλ εθηφο Αζελψλ ιακβάλνπλ ηα έμνδα θίλεζεο, ζχκθσλα
κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.»
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Άρθρο 9

1) Κεηά ην άξζξν 13 πξνζηίζεηαη ηίηινο σο εμήο:
« ΜΔΡΟ 9ν – ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΚΤΡΧΔΙ»

2) Σν άξζξν 13α ηνπ λ. 2251/94 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Άξζξν 13α Κπξώζεηο
1. Οη θαηαγγειίεο ησλ θαηαλαισηψλ ελαληίνλ πξνκεζεπηή, θαηά ηελ έλλνηα ησλ
επηκέξνπο δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, πνπ ππνβάιινληαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία
Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Θαηαλαισηή, θνηλνπνηνχληαη επί απνδείμεη, ζηνλ
πξνκεζεπηή, κε πξφζθιεζε γηα απάληεζε, κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο επίδνζεο δηα ηνπ ηαρπδξνκείνπ, ηεο ηειενκνηνηππίαο
θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα απαληά,
εγγξάθσο ή ζε άιιν ζηαζεξφ κέζν, επί ησλ θαηαγγειηψλ εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ
ηάζζεηαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Θαηαλαισηή, ε νπνία
αξρίδεη απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο.
2. Κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Πνηληθνχ Θψδηθα, ησλ Θαλφλσλ Ρχζκηζεο ηεο
Αγνξάο Πξντφλησλ θαη ηεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ θαη δηαηάμεσλ άιισλ εηδηθψλ
λνκνζεηεκάησλ, ζε βάξνο ησλ πξνκεζεπηψλ πνπ παξαβαίλνπλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο λφκνπ επηβάιιεηαη, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο,
θαηφπηλ θαηαγγειίαο ή θαη απηεπαγγέιησο κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαθάησ
θπξψζεηο:
α) χζηαζε γηα ζπκκφξθσζε, εληφο νξηδφκελεο πξνζεζκίαο θαη άξζε ηεο πξνζβνιήο
θαη παξάιεηςεο ζην κέιινλ, ή εάλ ν πξνκεζεπηήο έρεη ήδε ζπκκνξθσζεί, ζχζηαζε
παξάιεηςεο ηεο πξνζβνιήο ζην κέιινλ κε πξνεηδνπνίεζε επηβνιήο πξνζηίκνπ.
β) Πξφζηηκν απφ ρίιηα πεληαθφζηα (1.500) έσο έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) επξψ.
ε πεξίπησζε πνπ εθδνζνχλ ζε βάξνο ηνπ ίδηνπ πξνκεζεπηή πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο
(3) απνθάζεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ, ην αλψηαην φξην πξνζηίκνπ δηπιαζηάδεηαη.
γ) Πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ή ηκήκαηφο ηεο γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα απφ ηξεηο (3) κήλεο έσο έλα (1) έηνο ζε πεξίπησζε πνπ εθδνζνχλ ζε βάξνο
ηνπ ίδηνπ πξνκεζεπηή πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο (3) απνθάζεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ.
3. ε βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή πνπ δελ απαληά ζε θαηαγγειίεο θαηαλαισηψλ ζχκθσλα
κε ηελ παξάγξαθν 1, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο κπνξεί λα πξνβεί ζε:
α) ζχζηαζε γηα ζπκκφξθσζε, εληφο νξηδφκελεο πξνζεζκίαο, κε πξνεηδνπνίεζε
επηβνιήο πξνζηίκνπ,
β) επηβνιή πξνζηίκνπ απφ πεληαθφζηα (500) επξψ έσο πέληε ρηιηάδεο (5.000) επξψ,
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γ) επηβνιή πξνζηίκνπ απφ πέληε ρηιηάδεο (5.000) επξψ έσο πελήληα ρηιηάδεο
(50.000) επξψ, ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο. Σα πνζά ησλ πξνζηίκσλ ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ πεξηέξρνληαη ζηνλ Θξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ.
4. Σα πνζά ησλ πξνζηίκσλ πνπ επηβάιινληαη θαηά ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3
εηζπξάηηνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θ.Δ.Γ.Δ. (λ. δ. 356/1974, ΦΔΘ 90 Α΄)
θαη κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο θαη Οηθνλνκηθψλ.
5. Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ παξφληνο, κπνξεί, ιακβάλνληαο ππφςε ηε θχζε θαη ηε βαξχηεηα ηεο παξάβαζεο
θαζψο θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο ζην επξχηεξν θαηαλαισηηθφ θνηλφ, λα δεκνζηνπνηεί, δηα
ηνπ ηχπνπ ή κε άιιν πξφζθνξν ηξφπν, ηηο θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη θαηά ηηο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο 2 θαη 3, θαζψο θαη ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ
ιακβάλνληαη θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απφ αξκφδηεο δηνηθεηηθέο αξρέο ή ηνπο
πξνκεζεπηέο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ ζηελ εζσηεξηθή
αγνξά.
6. Αλ νη παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο δηαπξάηηνληαη απφ: α) πηζησηηθά
ηδξχκαηα ή επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ηεο
νηθνλνκίαο, πνπ επνπηεχνληαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ή β) απφ εηαηξίεο
παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, πνπ επνπηεχνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή
Θεθαιαηαγνξάο ή γ) αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ επνπηεχνληαη απφ ηελ Γηεχζπλζε
Δπηηξνπή Δπνπηείαο Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο (Γ.Δ.Η.Α.) ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, νη
θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα λφκν επηβάιινληαη κεηά απφ γλψκε ηεο
Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ή ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο, θαηά πεξίπησζε. Ζ γλψκε
απηή παξέρεηαη κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Δκπνξίνπ θαη
Πξνζηαζίαο Θαηαλαισηή εληφο πξνζεζκίαο δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο
αίηεζεο. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, νη δηνηθεηηθέο
θπξψζεηο επηβάιινληαη ρσξίο ηελ αλσηέξσ γλψκε. Κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ θαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα.»

3) Σν άξζξν 13β ηνπ λ. 2251/94 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Άξζξν 13β Γηαρείξηζε παξαπόλωλ/εξωηεκάηωλ θαηαλαιωηώλ.
Θάζε θαηαλαισηήο ή έλσζε θαηαλαισηψλ έρεη ην δηθαίσκα λα θαηαγγέιιεη ελψπηνλ
ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Θαηαλαισηή παξαβάζεηο ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ. Οη θαηαγγειίεο πνπ ιακβάλεη ε Γεληθή Γξακκαηεία
Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Θαηαλαισηή θαηαηάζζνληαη σο εμήο:
α) Θαηαγγειίεο πεξί δεηεκάησλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Θαηαλαισηή κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο λφκνπ δηαβηβάδνληαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία θαη ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά ν
θαηαγγέιισλ κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο.
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β) Θαηαγγειίεο κε αίηεκα εκθαλψο αφξηζην, αθαηάιεπην ή αίηεκα πνπ
επαλαιακβάλεηαη θαηά ηξφπν θαηαρξεζηηθφ, ηίζεληαη ζην αξρείν ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Θαηαλαισηή θαη ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά ν
θαηαγγέιισλ κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. Ζ
Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Θαηαλαισηή δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα
απαληά ζε αηηήκαηα θαηαλαισηψλ ππφ κνξθή γλσκνδφηεζεο ή ζε εξσηήκαηα επί
ηδησηηθήο θχζεσο ππνζέζεσλ πνπ δελ ζηνηρεηνζεηνχλ θαηαγγειίεο παξαβάζεσλ ηνπ
παξφληνο λφκνπ.
γ) Θαηαγγειίεο πεξί δεηεκάησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Θαηαλαισηή κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο λφκνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ θαη
Πξνζηαζίαο Θαηαλαισηή πξνβαίλεη ζε πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο
δηεξεχλεζήο ηνπο ιακβάλνληαο ππφςε ηδίσο ην δεκφζην ζπκθέξνλ, ηελ πξνζηαζία
ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ θαηαλαισηψλ, ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ζην
θαηαλαισηηθφ θνηλφ, ηηο επηπηψζεηο ζε επαίζζεηεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, ηελ
πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή, θαζψο θαη ην απνηέιεζκα πνπ πξνζδνθάηαη απφ ηελ
παξέκβαζή ηεο ζε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε. Δθφζνλ αμηνινγεζεί απφ ηνλ Πξντζηάκελν
ηεο Γηεχζπλζεο Πξνζηαζίαο Θαηαλαισηή ε αλαγθαηφηεηα δηεξεχλεζεο ησλ σο άλσ
θαηαγγειηψλ, ν ίδηνο αλαζέηεη πξνο εμέηαζε ηηο ππνζέζεηο ζην αξκφδην Σκήκα. Ο
Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο δχλαηαη λα ζέζεη θάπνηεο ππνζέζεηο ζε πξνζσξηλφ αξρείν
κέρξη λα πξνθχςνπλ πξφζζεηα ζηνηρεία πνπ ζεκειηψλνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα
δηεξεχλεζεο, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ. Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Πξνζηαζίαο
Θαηαλαισηή θαηά ην ζηάδην δηεξεχλεζεο ηεο θαηαγγειίαο δχλαηαη λα δεηήζεη
αηηηνινγεκέλε γλψκε απφ ην πλήγνξν ηνπ Θαηαλαισηή, ν νπνίνο ηελ παξέρεη εληφο
δηκήλνπ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ εξσηήκαηνο.
Δθφζνλ ε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Θαηαλαισηή θξίλεη ηελ κε
αλαγθαηφηεηα δηεξεχλεζεο θάπνησλ θαηαγγειηψλ βάζεη ησλ αλσηέξσ ελεκεξψλεηαη
ζρεηηθά ν ελδηαθεξφκελνο θαηαγγέιισλ, δηαθνξεηηθά δηεθπεξαηψλεη ηελ ππφζεζε ζε
εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, αλάινγα κε ην είδνο ηεο.»

Άρθρο 10

1) ην άξζξν 14 ηνπ λ. 2251/94 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 13 σο εμήο:
13. Κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, δχλαηαη λα
ζπγθεληξψλνληαη ζε εληαίν θσδηθνπνηεηηθφ θείκελν νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο, λνκνζεηηθνχ ή θαλνληζηηθνχ ραξαθηήξα (δηνηθεηηθή θσδηθνπνίεζε). Ζ
απφθαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δχλαηαη λα αλαζεσξείηαη.

Άρθρο 11
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«Έλαξμε ηζρύνο
Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη ηξείο κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο.
Παξαγγέιινπκε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο.»
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