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PR_COD_1consolidated

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].



PR\818460EL.doc 3/32 PE442.789v02-00

EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ......5



PE442.789v02-00 4/32 PR\818460EL.doc

EL



PR\818460EL.doc 5/32 PE442.789v02-00

EL

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών
(COM(2008)0614 – C7-0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2008)0614),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0349/2008),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με τις συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις 
τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων (CΟΜ(2009)0665),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 294, παράγραφος 3 και 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και  Κοινωνικής 
Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 20091, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής 
Πολιτικής και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0000/2010),

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

                                               
1 Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ*

στην πρόταση της Επιτροπής

---------------------------------------------------------

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τα δικαιώματα των καταναλωτών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 95114,

την πρόταση της Επιτροπής,2

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής3,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία διαδικασία του άρθρου 251 
της Συνθήκης4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η οδηγία 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1985, για την 
προστασία των καταναλωτών κατά τη σύναψη συμβάσεων εκτός εμπορικού 
καταστήματος5, η οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά 
με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές6, η 
οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 
1997, για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις7, η 
οδηγία 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης 
Μαΐου 1999, σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων 

                                               
* Πολιτικές τροπολογίες: το νέο κείμενο και η αντικατάσταση κειμένου σημειώνονται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες και η διαγραφή με το σύμβολο ▌.
Τεχνικές διορθώσεις και προσαρμογές εκ μέρους των υπηρεσιών: το νέο κείμενο και η αντικατάσταση 
κειμένου σημειώνονται με πλάγιους χαρακτήρες και η διαγραφή με το σύμβολο ║.
2 ΕΕ C , […] com […], σ. . […].
3 ΕΕ C , […] com […], σ. .[…] .
4 ΕΕ C , […] com […], σ. . […].
5 ΕΕ L 372 της 31.12.1985, σ. 31.
6 ΕΕ L 95 της 21.4.1993, σ. 29.
7 ΕΕ L 144 της 4.6.1997, σ. 19. Οδηγία, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 
2007/64/ΕΚ (ΕΕ L 319 της 5.12.2007, σ. 1).
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καταναλωτικών αγαθών8, ορίζουν ορισμένα συμβατικά δικαιώματα για τους 
καταναλωτές.

(2) Οι ανωτέρω οδηγίες έχουν επανεξεταστεί υπό το πρίσμα της εμπειρίας με σκοπό την 
απλούστευση και την επικαιροποίηση των εφαρμοστέων κανόνων, την άρση 
ασυνεπειών και την κάλυψη ανεπιθύμητων κενών στους κανόνες. Η εν λόγω 
επανεξέταση έδειξε ότι είναι σκόπιμο οι τέσσερις αυτές οδηγίες να αντικατασταθούν 
από την παρούσα μία οδηγία. Η παρούσα οδηγία πρέπει αντίστοιχα να καθορίσει 
πρότυπους κανόνες για τις κοινές πτυχές, και να απομακρυνθεί από την προσέγγιση 
ελάχιστης εναρμόνισης που προβλεπόταν στις προηγούμενες οδηγίες, με βάση την 
οποία τα κράτη μέλη μπορούσαν να διατηρήσουν ή να εγκρίνουν αυστηρότερους 
εθνικούς κανόνες.

(3) Το άρθρο 153 παράγραφος 1 και παράγραφος 3 στοιχείο α) της Συνθήκης ορίζουν ότι 
η Κοινότητα πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας του 
καταναλωτή με μέτρα που θεσπίζει σύμφωνα με το άρθρο 95.

(4) Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 της Συνθήκης, η εσωτερική αγορά 
περιλαμβάνει ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα μέσα στον οποίο εξασφαλίζονται η 
ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών και η ελευθερία 
εγκατάστασης. Η εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαίου περί καταναλωτικών 
συμβάσεων είναι αναγκαία για την προαγωγή μιας πραγματικής εσωτερικής αγοράς 
των καταναλωτών που επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία μεταξύ υψηλού επιπέδου 
προστασίας των καταναλωτών και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας.

(5) Το διασυνοριακό δυναμικό της εξ αποστάσεως πώλησης το οποίο πρέπει να αποτελεί 
ένα από τα κύρια απτά αποτελέσματα της εσωτερικής αγοράς δεν αξιοποιείται πλήρως 
από τους καταναλωτές. Σε σύγκριση με τη σημαντική ανάπτυξη των εγχώριων εξ 
αποστάσεως πωλήσεων κατά τα τελευταία έτη, η ανάπτυξη των διασυνοριακών εξ 
αποστάσεως πωλήσεων είναι περιορισμένη. Το διασυνοριακό δυναμικό συμβάσεων 
που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης εκτός εμπορικών καταστημάτων (άμεση 
πώληση) περιορίζεται από ορισμένους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των 
διαφορετικών εθνικών κανόνων προστασίας των καταναλωτών που επιβάλλονται στη 
βιομηχανία. Σε σύγκριση με την ανάπτυξη των εγχώριων άμεσων πωλήσεων κατά τα 
τελευταία έτη, ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών (π.χ. επιχειρήσεις κοινής ωφελείας), ο 
αριθμός των καταναλωτών που χρησιμοποιούν το δίαυλο αυτό για διασυνοριακές 
αγορές έχει παραμείνει σταθερός. Απαντώντας στις αυξημένες επιχειρηματικές 
ευκαιρίες σε πολλά κράτη μέλη, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
(συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιχειρήσεων) ή οι αντιπρόσωποι των 
εταιρειών άμεσης πώλησης πρέπει να τείνουν περισσότερο στην αναζήτηση 
επιχειρηματικών ευκαιριών σε άλλα κράτη μέλη, ιδίως στις μεθοριακές περιοχές. 
Συνεπώς, η πλήρης εναρμόνιση της ενημέρωσης του καταναλωτή και το δικαίωμα 
υπαναχώρησης σε εξ αποστάσεως συμβάσεις και συμβάσεις εκτός εμπορικών 
καταστημάτων θα συμβάλουν στην καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς των 
συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών.

(6) Οι νομοθεσίες των κρατών μελών σχετικά με τις καταναλωτικές συμβάσεις δείχνουν 
αξιοσημείωτες διαφορές οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικές 

                                               
8 ΕΕ L 171 της 7.7.1999, σ. 12.
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στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να εμποδίσουν την ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς. Η υφιστάμενη κοινοτική νομοθεσία στο πεδίο των συμβάσεων με 
τους καταναλωτές που συνάπτονται εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικών 
καταστημάτων, των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών καθώς και των 
καταχρηστικών συμβατικών ρητρών θεσπίζει ελάχιστα πρότυπα για την εναρμόνιση 
της νομοθεσίας, επιτρέποντας στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να διατηρήσουν ή να 
θεσπίσουν πιο αυστηρά μέτρα που να εξασφαλίζουν υψηλότερο επίπεδο προστασίας 
των καταναλωτών στο έδαφός τους. Περαιτέρω, πολλά ζητήματα ρυθμίζονται 
νομοθετικά χωρίς συνεκτικότητα μεταξύ των οδηγιών ή έχουν μείνει ανοιχτά. Τα 
ζητήματα αυτά έχουν αντιμετωπιστεί με διαφορετικό τρόπο από τα κράτη μέλη. Ως 
αποτέλεσμα, οι εθνικές διατάξεις για τη μεταφορά οδηγιών σχετικά με το δίκαιο των 
συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές αποκλίνουν σημαντικά.

(7) Αυτές οι ανισότητες δημιουργούν σημαντικούς φραγμούς στην εσωτερική αγορά που 
επηρεάζουν επιχειρήσεις και καταναλωτές. Οι ανισότητες αυξάνουν το κόστος 
συμμόρφωσης των επιχειρήσεων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διασυνοριακή 
πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών. Ο κατακερματισμός υπονομεύει επίσης την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά. Η αρνητική επίδραση στην 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών ενισχύεται από το άνισο επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών σε ολόκληρη την Κοινότητα. Αυτό το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξύ 
υπό το πρίσμα των νέων εξελίξεων της αγοράς.

(8) Η πλήρης εναρμόνιση ορισμένων βασικών ρυθμιστικών πτυχών θα αυξήσει 
σημαντικά την ασφάλεια δικαίου τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις 
επιχειρήσεις. Τόσο οι καταναλωτές όσο και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να βασίζονται 
σε ένα ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο βάσει σαφώς καθορισμένων νομικών εννοιών που 
θα διέπουν ορισμένες πτυχές των συμβάσεων μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών 
σε ολόκληρη την Κοινότητα. Το αποτέλεσμα θα είναι να εξαλειφθούν οι φραγμοί που 
προκύπτουν από τον κατακερματισμό των κανόνων και να ολοκληρωθεί η εσωτερική 
αγορά στον εν λόγω τομέα. Οι φραγμοί αυτοί μπορούν να εξαλειφθούν μόνο με τη 
θέσπιση ομοιόμορφων κανόνων σε κοινοτικό επίπεδο. Περαιτέρω, οι καταναλωτές θα 
απολαύσουν υψηλό κοινό επίπεδο προστασίας σε ολόκληρη την Κοινότητα.

(9) Ο τομέας που εναρμονίζεται με την παρούσα οδηγία πρέπει να καλύπτει ορισμένες 
πτυχές των συμβάσεων μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών. Πρόκειται για 
κανόνες σχετικά με την ενημέρωση που πρέπει να παρέχεται πριν από τη σύναψη και 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης 
για εξ αποστάσεως συμβάσεις και συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος, σχετικά 
με τα δικαιώματα των καταναλωτών όσον αφορά τις συμβάσεις πώλησης και τις 
καταχρηστικές συμβατικές ρήτρες στις συμβάσεις που συνάπτονται με τους 
καταναλωτές.

(10) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 
το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη I)9.

(11) Η υφιστάμενη κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες προς 
τους καταναλωτές περιέχει αρκετούς κανόνες σχετικά με την προστασία των 
καταναλωτών. Για το λόγο αυτό, οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας καλύπτουν 

                                               
9 ΕΕ L 177 της 4.7.2008, σ. 6.
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συμβάσεις που συνδέονται με χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, μόνον εφόσον αυτό είναι 
αναγκαίο για να πληρωθούν τα κανονιστικά κενά.

(12) Ο νέος ορισμός της σύμβασης που συνάπτεται εξ αποστάσεως πρέπει να καλύπτει 
όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι συμβάσεις πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών
για την παράδοση εμπορεύματος ή την παροχή υπηρεσίας συνάπτονται χωρίς την 
ταυτόχρονη φυσική παρουσία των μερών και αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση 
ενός ή περισσότερων μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως (όπως π.χ. παραγγελία με 
ταχυδρομείο, διαδίκτυο, τηλέφωνο ή φαξ). Ο ορισμός αυτός αναμένεται να 
δημιουργήσει ισότιμους όρους για όλους τους εμπόρους που πωλούν εξ αποστάσεως. 
Αναμένεται επίσης να βελτιώσει την ασφάλεια δικαίου σε σύγκριση με τον τρέχοντα 
ορισμό, που απαιτεί την παρουσία οργανωμένου συστήματος πώλησης εξ αποστάσεως 
που διαχειρίζεται ο έμπορος έως τη σύναψη της σύμβασης.

(13) Οι ιδιαίτερες συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε μια προσφορά ή έγινε η 
διαπραγμάτευση της σύμβασης δεν πρέπει να αφορούν τον ορισμό μιας εξ 
αποστάσεως σύμβασης. Το γεγονός ότι ο έμπορος είναι περιστασιακός πωλητής εξ 
αποστάσεως ή ότι χρησιμοποιεί ένα οργανωμένο σύστημα το οποίο διαχειρίζεται 
κάποιο τρίτο μέρος, όπως μια πλατφόρμα online, δεν πρέπει να στερεί από τους 
καταναλωτές την προστασία τους. Παρομοίως, μια συναλλαγή που αποτελεί 
αντικείμενο άμεσης διαπραγμάτευσης μεταξύ του εμπόρου και του καταναλωτή εκτός 
εμπορικού καταστήματος πρέπει να θεωρείται εξ αποστάσεως σύμβαση, εάν η 
σύμβαση έχει συναφθεί μέσω της αποκλειστικής χρήσης μέσων επικοινωνίας εξ 
αποστάσεως, όπως το διαδίκτυο ή το τηλέφωνο. Για τους εμπόρους, ένας 
απλούστερος ορισμός της εξ αποστάσεως σύμβασης αναμένεται να βελτιώσει την 
ασφάλεια δικαίου και να τους προστατεύει από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

(14) Η σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος πρέπει να ορίζεται ως η σύμβαση που 
συνάπτεται με την ταυτόχρονη φυσική παρουσία του εμπόρου και του καταναλωτή, 
εκτός του εμπορικού καταστήματος, παραδείγματος χάρη, στο σπίτι ή στο χώρο 
εργασίας του καταναλωτή. Όταν συναλλάσσονται εκτός εμπορικών καταστημάτων, οι 
καταναλωτές βρίσκονται υπό προσωρινά σε μια ιδιαίτερη κατάσταση που διαφέρει 
από την κατάσταση σε ένα κατάστημα, λόγου χάρη από ψυχολογική πίεση άποψη 
και όσον αφορά δυνατότητες σύγκρισης εμπορευμάτων και τιμών, ανεξάρτητα από 
το εάν έχουν ζητήσει την επίσκεψη του εμπόρου ή όχι. Περαιτέρω, για να 
προληφθούν καταστρατηγήσεις των κανόνων, όταν οι καταναλωτές προσεγγίζονται 
εκτός των εμπορικών καταστημάτων, μια σύμβαση που αποτέλεσε αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης, παραδείγματος χάρη στο σπίτι του καταναλωτή, αλλά συνήφθη σε 
κατάστημα, πρέπει να θεωρηθεί ως σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος.

(15) Τα εμπορικά καταστήματα πρέπει να περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις σε οποιαδήποτε 
μορφή (όπως καταστήματα ή φορτηγά) οι οποίες χρησιμεύουν ως μόνιμος χώρος 
συναλλαγών για τον έμπορο. Πάγκοι σε λαϊκές και περίπτερα σε εκθέσεις πρέπει να 
θεωρούνται ως εμπορικά καταστήματα, ακόμη και αν μπορεί να χρησιμοποιούνται 
από τον έμπορο προσωρινά. Άλλα καταστήματα τα οποία ενοικιάζονται μόνο για 
βραχύ χρονικό διάστημα και όπου ο έμπορος δεν έχει την έδρα του (όπως π.χ. 
ξενοδοχεία, εστιατόρια, συνεδριακά κέντρα, κινηματογράφοι, ενοικιασμένα από 
εμπόρους που δεν έχουν την έδρα τους εκεί) δεν πρέπει να θεωρούνται εμπορικά 
καταστήματα. Παρομοίως, όλοι οι δημόσιοι χώροι, συμπεριλαμβανομένων των 
δημόσιων συγκοινωνιών ή εγκαταστάσεων, καθώς και οι ιδιωτικές κατοικίες ή οι 
χώροι εργασίας δεν πρέπει να θεωρούνται εμπορικά καταστήματα.
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(16) Μεταξύ των σταθερών εναποθεμάτων πρέπει ιδίως να περιλαμβάνονται Ο ορισμός 
του σταθερού εναποθέματος πρέπει να περιλαμβάνει ιδίως έγγραφα σε χαρτί, σε
κλειδιά USB, σε CD-ROM, σε DVD, σε κάρτες μνήμης και στο σκληρό δίσκο του 
υπολογιστή στον οποίο αποθηκεύεται σκληροί δίσκοι υπολογιστών στους οποίους 
αποθηκεύονται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή ένα αρχείο pdf. ασφαλή αρχεία σε 
αμετάβλητη μορφή. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και οι ιστιότοποι του Διαδικτύου 
δεν θα πρέπει να αποτελούν σταθερά εναποθέματα.

(17) Οι καταναλωτές πρέπει να έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν πληροφορίες πριν από τη
σύναψη της μιας εξ αποστάσεως σύμβασης ή σύμβασης εκτός εμπορικών 
καταστημάτων. Ωστόσο, οι έμποροι δεν πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν 
τις πληροφορίες, όταν αυτές είναι ήδη εμφανείς από το συγκεκριμένο πλαίσιο. 
Παραδείγματος χάρη, σε μια συναλλαγή σε εμπορικό κατάστημα, τα κύρια 
χαρακτηριστικά ενός προϊόντος, η ταυτότητα του εμπόρου και οι ρυθμίσεις για την 
παράδοση ενδέχεται να είναι εμφανείς από το συγκεκριμένο πλαίσιο. Σε περιπτώσεις 
συναλλαγών εξ αποστάσεως και συναλλαγών εκτός εμπορικού καταστήματος, ο 
έμπορος πρέπει πάντα να παρέχει τις πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις για την 
πληρωμή, την παράδοση, τις επιδόσεις και την πολιτική διαχείρισης παραπόνων, 
καθώς αυτές ενδέχεται να μην είναι προφανείς από το συγκεκριμένο πλαίσιο.

(18) Οι έμποροι πρέπει να υποχρεωθούν να ενημερώνουν τους καταναλωτές εκ των 
προτέρων για τυχόν ρυθμίσεις που έχουν ως αποτέλεσμα να καταβάλλουν οι 
καταναλωτές ένα ποσό στον έμπορο, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων που 
προβλέπουν την παρακράτηση ενός ποσού στην πιστωτική ή χρεωστική κάρτα των 
καταναλωτών.

(19) ο εκπλειστηριαστής μπορεί αντί να γνωστοποιήσει τη γεωγραφική διεύθυνση και την 
ταυτότητα του πωλητή για τον οποίο πωλεί τα εμπορεύματα, να αντικαταστήσει αυτά 
με τα δικά του στοιχεία επαφής.

(20) Ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει κατά πόσο συνάπτει σύμβαση με τον έμπορο ή με 
κάποιον μεσάζοντα που ενεργεί για λογαριασμό κάποιου άλλου καταναλωτή, καθώς 
στη δεύτερη περίπτωση ο καταναλωτής ενδέχεται να μην απολαύει της προστασίας 
βάσει της παρούσας οδηγίας. Συνεπώς, ο μεσάζων πρέπει να ενημερώσει για το 
γεγονός αυτό και για τις συνέπειές του. Η έννοια του μεσάζοντα δεν πρέπει να 
περιλαμβάνει πλατφόρμες εμπορίας online οι οποίες δεν συνάπτουν τη σύμβαση εξ 
ονόματος ή για λογαριασμό κάποιου άλλου μέρους.

(21) Στην περίπτωση εξ αποστάσεως συμβάσεων, οι απαιτήσεις ενημέρωσης πρέπει να 
αναπροσαρμόζονται ώστε να λαμβάνουν υπόψη τους τεχνικούς περιορισμούς 
ορισμένων μέσων, όπως τους περιορισμούς του αριθμού των χαρακτήρων σε 
ορισμένες οθόνες κινητών τηλεφώνων ή το χρονικό περιορισμό στα διαφημιστικά 
μηνύματα τηλεοπτικών πωλήσεων. Στην περίπτωση αυτή, ο έμπορος πρέπει να 
συμμορφώνεται με ένα ελάχιστο σύνολο απαιτήσεων ενημέρωσης και να παραπέμπει 
τον καταναλωτή σε κάποια άλλη πηγή πληροφόρησης, π.χ. παρέχοντας ένα δωρεάν 
τηλεφωνικό αριθμό ή έναν υπερκειμενικό σύνδεσμο σε κάποια ιστοσελίδα του 
εμπόρου, όπου η σχετική πληροφόρηση είναι απευθείας διαθέσιμη και εύκολα 
προσβάσιμη.

(22) Καθώς στην περίπτωση των εξ αποστάσεως πωλήσεων ο καταναλωτής δεν είναι σε 
θέση να δει το προϊόν πριν από τη σύναψη της σύμβασης πρέπει να έχει δικαίωμα 
υπαναχώρησης, ούτως ώστε να μπορεί έως τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης 
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και λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της καλής πίστης το οποίο να του επιτρέπει να 
διαπιστώνει και να εξετάζει τη φύση και τη λειτουργία των προϊόντων του 
εμπορεύματος.

(23) Τα τρέχοντα διαστήματα των περιόδων υπαναχώρησης, που διαφέρουν τόσο μεταξύ 
των κρατών μελών όσο και μεταξύ των συμβάσεων εξ αποστάσεως και εκτός 
εμπορικών καταστημάτων προκαλούν αβεβαιότητα δικαίου και δαπάνες 
συμμόρφωσης. Η ίδια περίοδος υπαναχώρησης πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις εξ 
αποστάσεως συμβάσεις και τις συμβάσεις εκτός εμπορικών καταστημάτων.

(24) Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, κρίνεται σκόπιμο ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 1971, περί καθορισμού των 
κανόνων που εφαρμόζονται στις προθεσμίες, ημερομηνίες και διορίες10 να 
εφαρμόζεται στον υπολογισμό των περιόδων που περιέχονται στην παρούσα οδηγία. 
Συνεπώς, όλες οι περίοδοι που περιέχονται στην παρούσα οδηγία πρέπει να νοείται ότι 
εκφράζονται σε ημερολογιακές ημέρες.

(25) Οι κανόνες σχετικά με τις εξ αποστάσεως συμβάσεις εφαρμόζονται με την επιφύλαξη 
των διατάξεων σχετικά με τη σύναψη ηλεκτρονικών συμβάσεων και την αποστολή 
ηλεκτρονικών παραγγελιών, όπως καθορίζεται από τα άρθρα 9 και 11 της οδηγίας 
2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 
2000, σχετικά με ορισμένες πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, 
ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (οδηγία για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο).

(26) Όταν ο καταναλωτής παραγγέλνει περισσότερα από ένα προϊόντα από τον ίδιο 
έμπορο, πρέπει να δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης όσον αφορά 
το καθένα από τα προϊόντα αυτά. Εάν τα προϊόντα παραδίδονται ξεχωριστά, ο χρόνος 
υπαναχώρησης πρέπει να ξεκινά όταν ο καταναλωτής αποκτά την κατοχή κάθε 
μεμονωμένου αγαθού. Όταν ένα αγαθό παρέχεται σε διάφορες παρτίδες ή τεμάχια, η 
περίοδος υπαναχώρησης πρέπει να ξεκινά όταν ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος που 
προσδιορίζεται από τον καταναλωτή αποκτά την κατοχή της τελευταίας παρτίδας ή 
τεμαχίου.

(27) Εάν ο έμπορος δεν έχει ενημερώσει τον καταναλωτή σχετικά με το δικαίωμα 
υπαναχώρησης πριν από τη σύναψη εξ αποστάσεως σύμβασης ή σύμβασης εκτός 
εμπορικού καταστήματος, η περίοδος υπαναχώρησης πρέπει να παραταθεί. Ωστόσο, 
για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του δικαίου διαχρονικά, πρέπει να θεσπιστεί τρίμηνη
προθεσμία, ενός έτους υπό την προϋπόθεση ότι ο έμπορος έχει εκτελέσει πλήρως τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις. Ο έμπορος πρέπει να θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει 
πλήρως τις υποχρεώσεις του όταν έχει παραδώσει τα προϊόντα ή, έχει παράσχει 
πλήρως τις υπηρεσίες που παρήγγειλε ο καταναλωτής, ή στην περίπτωση συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών αορίστου χρόνου, έχει αρχίσει την παροχή της υπηρεσίας που 
προβλέπει η σύμβαση.

(28) Οι διαφορές όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ασκείται το δικαίωμα υπαναχώρησης 
στα κράτη μέλη προκάλεσαν δαπάνες για τις επιχειρήσεις που πωλούν διασυνοριακά. 
Η θέσπιση ενός εναρμονισμένου τυποποιημένου εντύπου υπαναχώρησης που πρέπει 
να χρησιμοποιείται από τον καταναλωτή αναμένεται να απλουστεύσει τη διαδικασία 
υπαναχώρησης και να επιφέρει ασφάλεια δικαίου. Για τους λόγους αυτούς, τα κράτη 

                                               
10 ΕΕ L 124 της 8.6.1971, σ. 1
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μέλη δεν πρέπει να προσθέτουν στο πανευρωπαϊκό τυποποιημένο υπόδειγμα έντυπο
εντύπου καμία απαίτηση που να αφορά την παρουσίαση, παραδείγματος χάρη, 
σχετικά με το μέγεθος των στοιχείων.

(29) Καθώς η πείρα δείχνει ότι πολλοί καταναλωτές και έμποροι προτιμούν να 
επικοινωνούν μέσω του δικτυακού τόπου του εμπόρου, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 
ο έμπορος να παρέχει στον καταναλωτή την επιλογή συμπλήρωσης εντύπου 
υπαναχώρησης με βάση τον παγκόσμιο ιστό. Στην περίπτωση αυτή, ο έμπορος πρέπει 
να έχει βεβαιώσει την παραλαβή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο χωρίς καθυστέρηση.

(30) Σε περίπτωση υπαναχώρησης, ο έμπορος πρέπει να επιστρέψει όλα τα ποσά που έλαβε 
από τον καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καλύπτουν τις δαπάνες που 
επιβαρύνουν τον έμπορο για την παράδοση των προϊόντων στον καταναλωτή, 
εξαιρουμένων δαπανών για παραδόσεις ταχείας επίδοσης κατόπιν ρητής επιθυμίας 
του καταναλωτή.

(31) Ορισμένοι καταναλωτές ασκούν το δικαίωμα υπαναχώρησης αφού έχουν 
χρησιμοποιήσει τα προϊόντα σε βαθμό μεγαλύτερο από αυτόν που απαιτείται για να 
βεβαιωθεί η φυσική φύση, η μορφή και η λειτουργία του προϊόντος. Στην περίπτωση 
αυτή, ο καταναλωτής πρέπει να είναι υπεύθυνος για τυχόν μείωση της αξίας των 
προϊόντων. Προκειμένου να βεβαιωθεί η φύση, η μορφή και η λειτουργία του 
προϊόντος, ο καταναλωτής πρέπει να το χειρίζεται ή να το δοκιμάζει με τον ίδιο τρόπο 
με τον οποίο θα του επιτρεπόταν να το πράξει σε κάποιο κατάστημα. Παραδείγματος 
χάρη, ο καταναλωτής πρέπει μόνο να δοκιμάσει κάποιο ρούχο και δεν πρέπει να του 
επιτραπεί να το φορέσει. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του 
δικαιώματος υπαναχώρησης σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, ιδίως για μη 
επείγουσες εργασίες ανακαίνισης για τις οποίες οι καταναλωτές ενδέχεται να 
υπόκεινται σε πολύ πιεστικές μεθόδους πώλησης στην κατοικία τους ακολουθούμενες 
από την άμεση εκτέλεση της υπηρεσίας πριν από τη λήξη της περιόδου 
υπαναχώρησης, οι καταναλωτές δεν πρέπει να επιβαρύνονται με καμία δαπάνη για μια 
τέτοια υπηρεσία.

(32) Για να αποφευχθεί η περίπτωση ο έμπορος να επιστρέψει χρήματα σε έναν
καταναλωτή ο οποίος δεν έχει επιστρέψει τα προϊόντα, ο καταναλωτής πρέπει να 
απαιτείται να επιστρέψει τα προϊόντα το αργότερο δεκατέσσερις ημέρες αφότου έχει 
ενημερώσει τον έμπορο σχετικά με την απόφασή του να υπαναχωρήσει.

(33) Πρέπει να υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης, όπως σε 
περιπτώσεις όπου το δικαίωμα υπαναχώρησης θα ήταν απρόσφορο δεδομένης της 
φύσης του προϊόντος και η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης θα συνιστούσε 
αθέμιτο μειονέκτημα για τον έμπορο. Αυτό ισχύει ιδίως για είδη διατροφής και 
άλλα ευαίσθητα ή αλλοιώσιμα από άποψη υγιεινής προϊόντα, π.χ., για κρασί που 
παραδόθηκε πολύ χρόνο μετά τη σύναψη της σύμβασης κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
όταν η αξία εξαρτάται από διακυμάνσεις στην αγορά (vin en primeur).

(34) Περαιτέρω, σε περίπτωση εξ αποστάσεως συμβάσεων και συμβάσεων που 
συνάπτονται εκτός εμπορικών καταστημάτων για την παροχή υπηρεσιών, για τις 
οποίες η εκτέλεση αρχίζει κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης (π.χ. αρχεία 
δεδομένων που τηλεφορτώνονται από την καταναλωτή κατά τη διάρκεια της εν λόγω 
περιόδου), θα ήταν άδικο να επιτραπεί στον καταναλωτή να υπαναχωρήσει αφότου η 
υπηρεσία έχει παρασχεθεί στον καταναλωτή πλήρως ή εν μέρει. Συνεπώς, ο 
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καταναλωτής πρέπει να χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης, όταν αρχίζει η εκτέλεση με 
την προηγούμενη ρητή συμφωνία του.

(35) Η Επιτροπή διαπίστωσε ορισμένα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
καταναλωτές στον τομέα της βελτίωσης κατοικιών, όταν οι καταναλωτές βρίσκονται 
υπό υψηλή πίεση να παραγγείλουν ακριβές εργασίες ανακαίνισης. Το πεδίο 
εφαρμογής των κανόνων ενημέρωσης και υπαναχώρησης πρέπει να αποσαφηνιστεί 
και να επεκταθεί για να καλύψει αυτό το είδος σύμβασης. Μόνο οι συμβάσεις που 
αφορούν την εκχώρηση δικαιωμάτων σε ακίνητη περιουσία πρέπει να αποκλείονται 
από το πεδίο εφαρμογής των κανόνων σχετικά με τα δικαιώματα ενημέρωσης και 
υπαναχώρησης που εφαρμόζονται σε εξ αποστάσεως συμβάσεις και συμβάσεις εκτός 
εμπορικών καταστημάτων.

(36) Η εφαρμογή του δικαιώματος υπαναχώρησης μπορεί να αντενδείκνυται για ορισμένες 
υπηρεσίες που συνδέονται με τη στέγαση, τη μεταφορά και την αναψυχή. Η σύναψη 
των αντίστοιχων συμβάσεων συνεπάγεται την πραγματοποίησης κρατήσεων τις 
οποίες, εάν θεσπιζόταν δικαίωμα υπαναχώρησης, ο έμπορος ενδέχεται να 
δυσκολευόταν να εκπληρώσει. Συνεπώς, αυτές οι εξ αποστάσεως συμβάσεις δεν 
πρέπει να καλύπτονται από τις διατάξεις για την ενημέρωση του καταναλωτή και το 
δικαίωμα υπαναχώρησης.

(37) Με σκοπό την απλούστευση και την ασφάλεια δικαίου, το δικαίωμα υπαναχώρησης 
πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα είδη συμβάσεων εξ αποστάσεως και συμβάσεων 
που συνάπτονται εκτός εμπορικών καταστημάτων, εκτός από εκείνες που 
συνάπτονται στο πλαίσιο αυστηρά καθορισμένων συνθηκών οι οποίες μπορούν 
εύκολα να αποδειχθούν. Συνεπώς, δεν πρέπει να εφαρμόζεται δικαίωμα 
υπαναχώρησης για επείγουσες επιδιορθώσεις στην κατοικία του καταναλωτή για τις 
οποίες αυτό το δικαίωμα υπαναχώρησης θα ήταν ασύμβατο με την επείγουσα 
κατάσταση καθώς και για συστήματα παράδοσης στο σπίτι από σούπερ-μάρκετ που 
επιτρέπουν στους καταναλωτές να επιλέξουν τρόφιμα, ποτά και άλλα προϊόντα που 
προορίζονται για τρέχουσα κατανάλωση σ’ ένα νοικοκυριό μέσω του δικτυακού 
τόπου του σουπερμάρκετ και να τα παραλαμβάνουν στο σπίτι τους. Πρόκειται για 
εμπορεύματα, τα οποία δεν είναι ακριβά και αγοράζονται τακτικά από τους 
καταναλωτές για καθημερινή κατανάλωση ή καθημερινή χρήση στο νοικοκυριό τους 
και, συνεπώς, δεν πρέπει να αποτελούν αντικείμενο δικαιώματος υπαναχώρησης.

(37a) Οι κύριες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές και η κύρια πηγή 
διαφωνιών με τους εμπόρους είναι σχετικά με την παράδοση των προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που χάνονται ή υφίστανται βλάβη κατά τη 
διάρκεια της μεταφοράς, και την καθυστερημένη και ελλιπή παράδοση. Συνεπώς, 
κρίνεται σκόπιμο να εναρμονιστούν οι εθνικές διατάξεις σχετικά με την παράδοση 
και τη μετάθεση του κινδύνου.
(…)
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ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Κεφάλαιο I

Αντικείμενο, ορισμοί και πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να συμβάλει στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς και στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών με την 
προσέγγιση ορισμένων πτυχών των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών για τις συμβάσεις μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως: 

(1) «καταναλωτής» κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο όσον αφορά τις συμβάσεις 
που καλύπτει η παρούσα οδηγία, ενεργεί για σκοπούς οι οποίοι είναι άσχετοι 
με τις εμπορικές, επιχειρηματικές, βιοτεχνικές δραστηριότητές του ή το 
επάγγελμά του·

(2) «έμπορος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο όσον αφορά τις 
συμβάσεις που καλύπτει η παρούσα οδηγία, ενεργεί για σκοπούς οι οποίοι 
σχετίζονται με τις εμπορικές, επιχειρηματικές, βιοτεχνικές δραστηριότητές του 
ή το επάγγελμά του και κάθε πρόσωπο το οποίο ενεργεί εξ ονόματος ή για 
λογαριασμό του εμπόρου·

(2a) «εμπόρευμα»: κάθε υλικό κινητό αντικείμενο πλην:

α) αντικειμένων που πωλούνται στο πλαίσιο μέτρων αναγκαστικής 
εκτέλεσης ή άλλων δικαστικών μέτρων,

β) νερού και φυσικού αερίου όταν δεν προσφέρονται προς πώληση σε 
περιορισμένο όγκο ή καθορισμένη ποσότητα,

γ) ηλεκτρικής ενέργειας·
(2β) "εμπόρευμα κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη" 

κάθε εμπόρευμα το οποίο δεν είναι προκατασκευασμένο και η ολοκλήρωση 
του οποίου υπόκειται στην ατομική επιλογή ή απόφαση του πελάτη· 

(3) «σύμβαση πώλησης»: κάθε σύμβαση σύμφωνα με την οποία ένας έμπορος 
παρέχει σε έναν καταναλωτή την κυριότητα σε εμπορεύματα ή αναλαμβάνει 
να παράσχει την κυριότητα σε εμπορεύματα είτε αμέσως μετά τη σύναψη 
της σύμβασης ή σε μελλοντική χρονική περίοδο και σύμφωνα με την οποία ο 
καταναλωτής δεσμεύεται να καταβάλλει τη σχετική τιμή για την πώληση 
εμπορευμάτων από τον έμπορο στον καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων των 
συμβάσεων μεικτού σκοπού, που έχουν ως αντικείμενο τόσο την παροχή 



PR\818460EL.doc 15/32 PE442.789v02-00

EL

εμπορευμάτων όσο και υπηρεσιών·   
(4) «εμπόρευμα»: κάθε υλικό κινητό αντικείμενο πλην:

α) εμπορευμάτων που πωλούνται στα πλαίσια αναγκαστικής εκτέλεσης ή με 
άλλο τρόπο από δικαστική αρχή,

β) νερού και φυσικού αερίου όταν δεν είναι συσκευασμένα προς πώληση σε 
περιορισμένο όγκο ή καθορισμένη ποσότητα,

γ) ηλεκτρικής ενέργειας·

(5) «σύμβαση παροχής υπηρεσιών»: κάθε σύμβαση πλην σύμβασης πώλησης με 
την οποία προβλέπεται η υποχρέωση να παρέχεται υπηρεσία από τον έμπορο 
στον καταναλωτή·

(5a)  "μικτή σύμβαση" κάθε σύμβαση η οποία περιλαμβάνει στοιχεία τόσο μιας 
σύμβασης πώλησης όσο και μιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών·

(6) «εξ αποστάσεως σύμβαση»: κάθε σύμβαση πώλησης ή παροχής υπηρεσιών για 
τη σύναψη της οποίας που συνάπτεται μεταξύ εμπόρου και καταναλωτή για 
την παράδοση εμπορεύματος ή την παροχή υπηρεσίας στο πλαίσιο 
οργανωμένου συστήματος πωλήσεων εξ αποστάσεων, διανομής ή παροχής 
υπηρεσιών, χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία του εμπόρου και του 
καταναλωτού κατά τη σύναψη της σύμβασης αλλά με την ο έμπορος 
προβαίνει σε αποκλειστική χρήση ενός ή περισσότερων μέσων επικοινωνίας εξ 
αποστάσεως·

(7) «μέσo επικοινωνίας εξ αποστάσεως»: κάθε μέσο το οποίο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί, χωρίς την αυτοπρόσωπη και ταυτόχρονη παρουσία του 
προμηθευτή και του καταναλωτή, για τη σύναψη σύμβασης μεταξύ τους·

(8) «σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος»: κάθε σύμβαση που συνάπτεται 
μεταξύ εμπόρου και καταναλωτή για την παράδοση εμπορεύματος ή την 
παροχή υπηρεσίας,
α) κάθε σύμβαση πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που συνάπτεται εκτός 

εμπορικού καταστήματος με ταυτόχρονη φυσική παρουσία του εμπόρου 
και του καταναλωτή ή κάθε σύμβαση πώλησης ή παροχής υπηρεσιών για 
την οποία έγινε προσφορά από τον καταναλωτή κάτω από τις ίδιες 
συνθήκες ή

αα)  κάθε σύμβαση πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που συνάπτεται εκτός 
εμπορικού καταστήματος για την οποία έγινε προσφορά από τον 
καταναλωτή με ταυτόχρονη φυσική παρουσία του εμπόρου εκτός 
εμπορικού καταστήματος κάτω από τις ίδιες συνθήκες ή

β) κάθε σύμβαση πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που συνάπτεται σε 
εμπορικό κατάστημα, αλλά η διαπραγμάτευσή της έγινε τα βασικά της 
στοιχεία καθορίστηκαν εκτός εμπορικού καταστήματος με την 
ταυτόχρονη φυσική παρουσία του εμπόρου και του καταναλωτή·

(9) «εμπορικό κατάστημα»:
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α) κάθε ακίνητος ή κινητός χώρος λιανικής πώλησης, 
συμπεριλαμβανομένων των εποχιακών χώρων λιανικής πώλησης, όπου ο 
έμπορος πραγματοποιεί τη δραστηριότητά του σε μόνιμη βάση ή

β) πάγκοι σε λαϊκές και περίπτερα σε εκθέσεις όπου ο έμπορος 
πραγματοποιεί τη δραστηριότητά του σε τακτική ή προσωρινή βάση·

(10) «σταθερό εναπόθεμα»: κάθε μέσο που επιτρέπει στον καταναλωτή ή στον 
έμπορο να αποθηκεύει πληροφορίες που απευθύνονται προσωπικά σε αυτόν 
κατά τρόπο προσπελάσιμο για μελλοντική αναδρομή επί χρονικό διάστημα 
επαρκές για τους σκοπούς που εξυπηρετούν οι πληροφορίες και το οποίο 
επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών·

(11) «έντυπο παραγγελίας»: μέσο που καθορίζει τις συμβατικές ρήτρες και το οποίο 
πρέπει να υπογραφεί από τον καταναλωτή με σκοπό τη σύναψη μιας σύμβασης 
εκτός εμπορικού καταστήματος·

(12) «προϊόν»: κάθε εμπόρευμα ή υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης της ακίνητης 
περιουσίας, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων·

(13) «χρηματοοικονομική υπηρεσία»: κάθε υπηρεσία τραπεζικής, πιστωτικής, 
ασφαλιστικής ή επενδυτικής φύσης ή σχετική με ατομικές συντάξεις ή με 
πληρωμές·

(14) «επαγγελματική ευσυνειδησία»: το μέτρο της ειδικής τεχνικής ικανότητας και 
μέριμνας που ευλόγως αναμένεται να επιδεικνύει ένας έμπορος προς τους 
καταναλωτές, κατ’ αναλογία προς την έντιμη πρακτική της αγοράς και/ή τη 
γενική αρχή της καλής πίστης στον τομέα δραστηριότητας του εμπόρου·

(15) «πλειστηριασμός»: μέθοδος πώλησης κατά την οποία εμπορεύματα ή 
υπηρεσίες προσφέρονται από τον έμπορο μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας 
προσφορών η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση μέσων επικοινωνίας εξ 
αποστάσεως και όπου ο πλειοδότης δεσμεύεται να αγοράσει τα εμπορεύματα ή 
τις υπηρεσίες. Συναλλαγή που συνάπτεται με βάση μια προσφορά σταθερής 
τιμής, παρά την επιλογή που δίνεται στον καταναλωτή να την συνάψει μέσω 
διαδικασίας υποβολής προσφορών δεν είναι πλειστηριασμός· «δημόσιος 
πλειστηριασμός»:

(16) «δημόσιος πλειστηριασμός»: μέθοδος πώλησης κατά την οποία τα 
εμπορεύματα προσφέρονται ένα εμπόρευμα ή μία υπηρεσία προσφέρεται από 
τον έμπορο σε καταναλωτές οι οποίοι συμμετέχουν ή έχουν τη δυνατότητα να 
συμμετέχουν στον πλειστηριασμό οι ίδιοι, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην 
οποία είναι προσβάσιμη η φυσική παρουσία του κοινού, μέσω 
ανταγωνιστικής διαδικασίας προσφορών που διεξάγεται από έναν τρίτο (τον
εκπλειστηριαστή) κατόπιν αμοιβής σ' ένα πλειστηριασμό αυξανόμενων 
τιμών κατακυρώνεται το εμπόρευμα ή η υπηρεσία στον καταναλωτή που 
πλειοδοτεί και σ' έναν πλειστηριασμό μειούμενων τιμών κατακυρώνεται το 
εμπόρευμα ή η παροχή στον καταναλωτή ο οποίος είναι ο πρώτος που 
δηλώνει αμέσως ότι θα αγοράσει το εμπόρευμα ή την υπηρεσία στην 
αναφερόμενη τιμή και όπου ο πλειοδότης δεσμεύεται να αγοράσει τα 
εμπορεύματα μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας προσφορών που διεξάγεται 
από έναν εκπλειστηριαστή και όπου ο πλειοδότης δεσμεύεται να αγοράσει τα 
εμπορεύματα·
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(17) «παραγωγός»: ο κατασκευαστής των εμπορευμάτων, ο εισαγωγέας των 
εμπορευμάτων στο έδαφος της Κοινότητας ή κάθε πρόσωπο που 
παρουσιάζεται ως παραγωγός, θέτοντας επί του εμπορεύματος το όνομά του, 
το σήμα του ή άλλο διακριτικό σημείο· 

(18) «εμπορική εγγύηση»: κάθε ανάληψη υποχρέωσης εκ μέρους του εμπόρου ή 
του παραγωγού (ο «εγγυητής») προς τον καταναλωτή, εκτός από την 
εκπλήρωση των νομικών του υποχρεώσεων, για επιστροφή του 
καταβληθέντος τιμήματος ή για αντικατάσταση, επισκευή ή φροντίδα 
καθ’οιονδήποτε τρόπο των εμπορευμάτων σε περίπτωση που αυτά δεν 
ικανοποιούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη δήλωση της εγγύησης ή 
στη σχετική διαφήμιση και που είναι διαθέσιμες κατά τη στιγμή ή πριν από τη 
σύναψη της σύμβασης· 

(19) «μεσάζων»:ένας έμπορος που συνάπτει τη σύμβαση εξ ονόματος ή για 
λογαριασμό του καταναλωτή· 

(20) «δευτερεύουσα συνδεδεμένη σύμβαση»: μια σύμβαση με την οποία ο 
καταναλωτής αποκτά εμπορεύματα ή υπηρεσίες που συνδέονται και η οποία 
αποτελεί ενιαία εμπορική πράξη με εξ αποστάσεως σύμβαση ή με σύμβαση 
εκτός εμπορικού καταστήματος και αυτά τα εμπορεύματα ή οι υπηρεσίες 
παρέχονται από τον έμπορο ή από ένα τρίτο μέρος με βάση μια ρύθμιση 
μεταξύ του εν λόγω τρίτου μέρους και του εμπόρου. Μια ενιαία εμπορική
πράξη υπάρχει όταν το εμπόρευμα ή η υπηρεσία που απορρέει από τη
συναφή σύμβαση προορίζεται για την εκτέλεση της άλλης σύμβασης ή για τη 
χρησιμοποίηση του εμπορεύματος ή της υπηρεσίας που προβλέπει η άλλη 
σύμβαση.

Άρθρο 2α
Τροποποίηση της οδηγίας 2002/65/EΚ

Να διατυπωθεί το άρθρο 2 στοιχείο a της Οδηγίας 2002/65/EΚ ως εξής:
"a) «σύμβαση εξ αποστάσεως»: κάθε σύμβαση για την παροχή υπηρεσίας η οποία 

συνάπτεται μεταξύ ενός εμπόρου και ενός καταναλωτή, στο πλαίσιο οργανωμένου
συστήματος εξ αποστάσεως πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, χωρίς την ταυτόχρονη 
φυσική παρουσία του εμπόρου και του καταναλωτή κατά τη σύναψη της σύμβασης 
αλλά με την αποκλειστική χρήση ενός ή περισσότερων μέσων επικοινωνίας εξ 
αποστάσεως"·

Άρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται, βάσει των όρων και στο βαθμό που ορίζεται στις 
διατάξεις της, σε συμβάσεις πώλησης και παροχής για την παράδοση εμπορεύματος 
ή την παροχή υπηρεσιών που συνάπτονται μεταξύ του εμπόρου και του 
καταναλωτή.

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται μόνο σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες όσον 
αφορά ορισμένες συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος όπως προβλέπεται από 
τα άρθρα 8 έως 20, καταχρηστικές συμβατικές ρήτρες, όπως προβλέπεται στα άρθρα 
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30 έως 39, και γενικές διατάξεις, όπως προβλέπεται στα άρθρα 40 έως 46, σε 
συνδυασμό με το άρθρο 4 σχετικά με την πλήρη εναρμόνιση.

3. Μόνο τα άρθρα 30 έως 39 σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών όσον αφορά 
καταχρηστικές συμβατικές ρήτρες, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 σχετικά με την 
πλήρη εναρμόνιση εφαρμόζονται σε συμβάσεις οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 94/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου11 και της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου12.

4. Τα άρθρα 5, 7, 9 και 11 δεν θίγουν τις διατάξεις σχετικά με τις απαιτήσεις 
ενημέρωσης που περιέχονται στην οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου13 και στην οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου14.

Άρθρο 4
Στοχοθετημένη πλήρης εναρμόνιση

1. Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη δεν 
μπορούν να διατηρούν ή να εισάγουν στο εθνικό τους δίκαιο διατάξεις που 
παρεκκλίνουν από αυτές που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία. Τα κράτη μέλη 
διαβιβάζουν στην Επιτροπή το κείμενο των εθνικών νομοθετικών τους διατάξεων 
που αποκλίνουν, συμπεριλαμβανομένων περισσότερο ή λιγότερο αυστηρών 
διατάξεων για την εξασφάλιση διαφορετικού επιπέδου προστασίας του καταναλωτή.

1α. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται για τις διατάξεις του Κεφαλαίου II όσον αφορά 
τις εξ αποστάσεως συμβάσεις και τις συμβάσεις που συνάπτονται εκτός 
εμπορικών καταστημάτων που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του 
Κεφαλαίου II σύμφωνα με το άρθρο 4β.

1β. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται για τις διατάξεις του Κεφαλαίου IV όσον αφορά 
συμβάσεις που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου IV σύμφωνα 
με το άρθρο 21.

1γ. Το  παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται για τις διατάξεις του Κεφαλαίου V όσον αφορά 
συμβάσεις που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου V σύμφωνα 
με το άρθρο 30.

Άρθρο 4a
Προθεσμίες, Ημερομηνίες και Διορίες

Ο Κανονισμός (ΕΟΚ, Euratom) αριθ. 1182/71 του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 1971 περί 
καθορισμού των κανόνων που εφαρμόζονται στις προθεσμίες, ημερομηνίες και διορίες 

                                               
11 ΕΕ L 280 της 29.10.1994, σ. 83
12 ΕΕ L 158 της 23.6.1990, σ. 59.
13 ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36.
14 ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1.
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πρέπει να εφαρμόζεται για τον υπολογισμό των προθεσμιών που αναφέρονται στην 
παρούσα οδηγία .

Κεφάλαιο II

Πληροφορίες για τον καταναλωτή και δικαίωμα υπαναχώρησης για εξ αποστάσεως 
συμβάσεις και συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος

Άρθρο 4β
Πεδίο εφαρμογής

1. Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται για εξ αποστάσεως συμβάσεις και συμβάσεις 
εκτός εμπορικού καταστήματος.

2. Το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται για εξ αποστάσεως συμβάσεις  και συμβάσεις 
εκτός εμπορικού καταστήματος, 
a) που αφορούν δικαιώματα επί ακινήτων, εξαιρουμένων συμβάσεων για τη 

μίσθωσή τους ή για έργα που σχετίζονται με τα ακίνητα·
β) που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου ή στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2002/65/EΚ, 2002/83/EΚ, 
2008/48/EΚ ή 2008/122/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

3. Το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται για εξ αποστάσεως συμβάσεις, 
a) που συνάπτονται μέσω αυτόματων διανεμητών ή εμπορικών καταστημάτων 

αυτόματης πώλησης·
β) πως συνάπτονται με φορείς τηλεπικοινωνιών λόγω της χρησιμοποίησης των 

δημόσιων τηλεφωνικών θαλάμων, εφόσον αφορούν τη χρήση τους. 
4. Τα άρθρα 12 έως 19 δεν εφαρμόζονται σε εξ αποστάσεως συμβάσεις για την 

παροχή υπηρεσιών στους τομείς της στέγασης, της μεταφοράς, της ενοικίασης 
αυτοκινήτων, της εστίασης ή της αναψυχής εφόσον οι εν λόγω συμβάσεις 
προβλέπουν συγκεκριμένη ημερομηνία ή περίοδο εκτέλεσης.

Άρθρο 5
Γενικές Απαιτήσεις ενημέρωσης για συμβάσεις εξ αποστάσεως και συμβάσεις εκτός 

εμπορικού καταστήματος

1. Πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, Ο
έμπορος ή ενδεχομένως το άτομο εξ ονόματος ή για λογαριασμό του οποίου 
ενεργεί, παρέχει στον καταναλωτή εγκαίρως για τη σύναψη σύμβασης εξ 
αποστάσεως και σύμβασης εκτός εμπορικού καταστήματος τις ακόλουθες 
πληροφορίες, εάν δεν είναι ήδη εμφανείς από το συγκεκριμένο πλαίσιο με σαφή και 
κατανοητό τρόπο και τηρώντας τις αρχές της καλής πίστης:
α) τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος, εμπορεύματος ή της υπηρεσίας στο 

βαθμό που ενδείκνυται σε σχέση με το μέσο και το προϊόν εμπόρευμα ή την 
υπηρεσία·
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β) τη γεωγραφική διεύθυνση και την ταυτότητα του εμπόρου, όπως η λόγου χάρη 
την εμπορική επωνυμία του, και, όπου ενδείκνυται, τη γεωγραφική διεύθυνση 
και την ταυτότητα του εμπόρου για λογαριασμό του οποίου ενεργεί·

βα) την επαγγελματική διεύθυνση του εμπόρου καθώς και τον αριθμό του 
τηλεφώνου και της τηλεομοιοτυπίας του ή τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού 
του ταχυδρομείου, εφόσον διατίθενται, προκειμένου να μπορεί ο 
καταναλωτής να έρχεται τάχιστα σε επαφή με τον έμπορο και να 
επικοινωνεί αποτελεσματικά μαζί του·

γ) την τιμή, συμπεριλαμβανομένων των φόρων, ή αν, λόγω της φύσεως του 
προϊόντος, η τιμή δεν μπορεί ευλόγως να καθοριστεί εκ των προτέρων, τον 
τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται η τιμή και, όπου ενδείκνυται, όλες τις 
πρόσθετες επιβαρύνσεις αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου ή, όταν αυτές 
οι επιβαρύνσεις δεν μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων, το 
γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις·

δ) τις ρυθμίσεις για την πληρωμή, την παράδοση, τις επιδόσεις και την 
αντιμετώπιση παραπόνων, εφόσον αποκλίνουν από τις απαιτήσεις 
επαγγελματικής ευσυνειδησίας·

ε) την ύπαρξη δικαιώματος υπαναχώρησης, όπου ενδείκνυται εφόσον υπάρχει 
δικαίωμα υπαναχώρησης, η προθεσμία και η διαδικασία για την άσκηση 
αυτού του δικαιώματος· ο έμπορος μπορεί προς τον σκοπό αυτό να 
χρησιμοποιεί το υπόδειγμα οδηγιών υπαναχώρησης και το υπόδειγμα 
εντύπου υπαναχώρησης σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, Μέρη Α και Β ή άλλη 
σαφή δήλωση·

στ) την ύπαρξη και τους όρους εξυπηρέτησης μετά την πώληση και εμπορικών 
εγγυήσεων, όπου ενδείκνυται·

g) τη διάρκεια της σύμβασης, όπου ενδείκνυται, ή, εάν η σύμβαση είναι αορίστου 
χρόνου, τους όρους για τη λήξη της σύμβασης·

η) την ελάχιστη διάρκεια των υποχρεώσεων του καταναλωτή βάσει της 
σύμβασης, όπου ενδείκνυται·

θ) την ύπαρξη και τους όρους καταθέσεων ή άλλων χρηματοοικονομικών 
εγγυήσεων που πρέπει να καταβληθούν ή να παρασχεθούν από τον 
καταναλωτή κατόπιν αιτήματος του εμπόρου.

ι) τη δυνατότητα φιλικής διευθέτησης διαφορών, όπου ενδείκνυται.
2. Στην περίπτωση δημόσιου πλειστηριασμού, οι πληροφορίες στην παράγραφο 1 

στοιχεία β και βα) ενδέχεται να αντικατασταθούν από τα σχετικά στοιχεία τη 
γεωγραφική διεύθυνση και την ταυτότητα του εκπλειστηριαστή.

2a. τα κράτη μέλη δεν προβλέπουν περαιτέρω διατυπώσεις για το υπόδειγμα οδηγιών 
υπαναχώρησης σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, Μέρος Α.

3. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αποτελούν αναπόσπαστο 
τμήμα της σύμβασης εξ αποστάσεως και της σύμβασης εκτός εμπορικού 
καταστήματος πώλησης ή παροχής υπηρεσιών.
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3a. Σε περίπτωση που οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αντιβαίνουν σε άλλες 
νομοθετικές διατάξεις της Ένωσης που διέπουν υποχρεώσεις ενημέρωσης σε 
ειδικές συμβάσεις, οι τελευταίες διατάξεις προέχουν και διέπουν τις ειδικές αυτές 
συμβάσεις.

3β. Όσον αφορά συμβάσεις εξ αποστάσεως και συμβάσεις εκτός εμπορικού 
καταστήματος που σχετίζονται με τους τομείς των ακινήτων, των μεταφορών, 
των δημοσίων οικονομικών, της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών, τα κράτη 
μέλη μπορούν να θεσπίζουν ή να διατηρούν πρόσθετες υποχρεώσεις ενημέρωσης.

3γ. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ή να διατηρούν πρόσθετες υποχρεώσεις 
ενημέρωσης για όλες τις συμβάσεις εξ αποστάσεως και τις συμβάσεις εκτός 
εμπορικού καταστήματος για την παροχή υπηρεσιών ως προς τις οποίες, 
σύμφωνα με το άρθρο 22, παράγραφος 5 της Οδηγίας 2006/123/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006
σχετικά με υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά16 προβλέπονται πρόσθετες 
υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών για παρόχους οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι 
στο έδαφός τους.

3δ. Το βάρος των αποδείξεων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων ενημέρωσης που 
αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο βαρύνει τον έμπορο.

Άρθρο 6
Μη παροχή ενημέρωσης

1. Εάν ο έμπορος δεν έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις ενημέρωσης σχετικά με 
πρόσθετες επιβαρύνσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ), ο 
καταναλωτής δεν πληρώνει τις εν λόγω πρόσθετες επιβαρύνσεις.

2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 7 παράγραφος 2, 13 και 42, οι συνέπειες τυχόν 
παράβασης του άρθρου 5 καθορίζονται σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. 
Τα κράτη μέλη προβλέπουν στην εθνική τους νομοθεσία αποτελεσματικά μέσα 
έννομης προστασίας στο πλαίσιο του δικαίου των συμβάσεων για τυχόν παράβαση 
του άρθρου 5.

Άρθρο 7
Ειδικές απαιτήσεις ενημέρωσης για μεσάζοντες

3. Πριν από τη σύναψη της σύμβασης, ο μεσάζων γνωστοποιεί στον καταναλωτή ότι 
ενεργεί εξ ονόματος ή για λογαριασμό κάποιου άλλου καταναλωτή και ότι η 
σύμβαση που συνάπτεται δεν θεωρείται ως σύμβαση μεταξύ του καταναλωτή και 
του εμπόρου, αλλά μάλλον ως σύμβαση μεταξύ δύο καταναλωτών και, για το λόγο 
αυτό, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

4. Ο μεσάζων, ο οποίος δεν ικανοποιεί την υποχρέωση δυνάμει της παραγράφου 1, 
κρίνεται ότι έχει συνάψει τη σύμβαση για λογαριασμό του.

5. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε δημόσιους πλειστηριασμούς.

                                               
16 ΕΕ L 376 της 21.4.1993, σ. 36
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Κεφάλαιο III

Ενημέρωση του καταναλωτή και δικαίωμα υπαναχώρησης για εξ αποστάσεως 
συμβάσεις και συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος

Άρθρο 8
Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται σε εξ αποστάσεως συμβάσεις και συμβάσεις εκτός 
εμπορικού καταστήματος.

Άρθρο 9
Απαιτήσεις ενημέρωσης για συμβάσεις εξ αποστάσεως και συμβάσεις εκτός εμπορικού 

καταστήματος

Όσον αφορά τις συμβάσεις εξ αποστάσεως ή τις συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος, ο 
έμπορος παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 
σύμβασης:

α) τις πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 7 και, κατά παρέκκλιση 
από το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο δ), τις ρυθμίσεις για την πληρωμή, την 
παράδοση και τις επιδόσεις σε όλες τις περιπτώσεις·

β) όταν εφαρμόζεται το δικαίωμα υπαναχώρησης, τους όρους και τις διαδικασίες 
για την άσκηση του δικαιώματος αυτού σύμφωνα με το παράρτημα Ι·

γ) εάν διαφέρει από τη γεωγραφική του διεύθυνση, τη γεωγραφική διεύθυνση της 
εμπορικής έδρας του εμπόρου (και, όπου ενδείκνυται, τη διεύθυνση του 
εμπόρου για λογαριασμό του οποίου ενεργεί), όπου ο καταναλωτής μπορεί να 
απευθύνει τυχόν παράπονά του·

δ την ύπαρξη κωδίκων δεοντολογίας και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να
αποκτηθούν, όπου ενδείκνυται·

ε) τη δυνατότητα να προσφύγει σε φιλική διευθέτηση της διαφοράς, όπου 
ενδείκνυται·

στ) ότι η σύμβαση θα συναφθεί με έμπορο και, συνεπώς, ότι ο καταναλωτής θα 
επωφεληθεί από την προστασία που παρέχεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 10
Τυπικές απαιτήσεις για την εκπλήρωση υποχρεώσεων ενημέρωσης σε συμβάσεις εκτός 

εμπορικού καταστήματος

1. Όσον αφορά τις συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος, οι πληροφορίες που 
προβλέπονται στο άρθρο 9 5 παρέχονται εγκαίρως για τη σύναψη της σύμβασης
στο έντυπο παραγγελίας έγγραφο της σύμβασης ή σε άλλο μόνιμο εναπόθεμα 
εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμο ενόψει της φύσης της σύμβασης· σε απλή και 
κατανοητή γλώσσα και είναι ευανάγνωστες. Το έντυπο παραγγελίας περιλαμβάνει το 
τυποποιημένο έντυπο υπαναχώρησης που ορίζεται στο παράρτημα I(B). Το έντυπο 
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παραγγελίας περιλαμβάνει το τυποποιημένο έντυπο υπαναχώρησης που ορίζεται στο 
παράρτημα I(B).

2. Μια σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος είναι έγκυρη, μόνον εάν ο 
καταναλωτής υπογράψει έντυπο παραγγελίας και, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
το έντυπο παραγγελίας δεν είναι σε χαρτί, λαμβάνει αντίτυπο του εντύπου 
παραγγελίας σε άλλο σταθερό εναπόθεμα.

3. Τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν καμία τυπική απαίτηση πέραν εκείνων που 
προβλέπονται στις παραγράφους στην παράγραφο 1 και 2.

Άρθρο 11
Τυπικές απαιτήσεις για εκπλήρωση υποχρεώσεων ενημέρωσης σε συμβάσεις εξ αποστάσεως

1. Όσον αφορά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις, οι πληροφορίες που προβλέπονται στο 
άρθρο 9 στοιχείο α) 5 δίνονται ή καθίστανται διαθέσιμες στον καταναλωτή πριν από
εγκαίρως για τη σύναψη της σύμβασης σε απλή και κατανοητή γλώσσα και κατά 
τρόπο που να είναι ευανάγνωστες καθώς και με τρόπο κατάλληλο για το μέσο της 
επικοινωνίας εξ αποστάσεως που χρησιμοποιείται.

2. Εάν ο έμπορος προβεί σε τηλεφωνική κλήση προς τον καταναλωτή με σκοπό τη 
σύναψη εξ αποστάσεως σύμβασης, πρέπει να δηλώσει την ταυτότητά του και την 
εμπορική φύση της επικοινωνίας στην αρχή της συνομιλίας με τον καταναλωτή.

3. Εάν η σύμβαση συνάπτεται με μέσο το οποίο παρέχει περιορισμένο χώρο ή χρόνο 
για την απεικόνιση των πληροφοριών, ο έμπορος παρέχει τουλάχιστον τις 
πληροφορίες σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος και τη συνολική 
τιμή όπως αναφέρεται στα άρθρα 5 παράγραφος 1 στοιχεία α) και έως γ) σχετικά με 
το εν λόγω συγκεκριμένο μέσο πριν από τη σύναψη αυτής της σύμβασης. Οι λοιπές 
πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα στο άρθρο 5 και 7 παρέχονται από τον 
έμπορο στον καταναλωτή κατά κατάλληλο τρόπο σύμφωνα με την παράγραφο 1.

4. Ο καταναλωτής λαμβάνει επιβεβαίωση του συνόλου των πληροφοριών που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 στοιχεία α) έως στ) 5, σε σταθερό εναπόθεμα, σε εύλογο 
χρονικό διάστημα μετά τη σύναψη κάθε εξ αποστάσεως σύμβασης και το αργότερο 
κατά τη στιγμή της παράδοσης των προϊόντων ή όταν έχει αρχίσει η εκτέλεση της 
υπηρεσίας, εκτός εάν οι πληροφορίες έχουν δοθεί στον καταναλωτή πριν από τη 
σύναψη οποιασδήποτε εξ αποστάσεως σύμβασης σε σταθερό εναπόθεμα.

5. Τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν καμία τυπική απαίτηση πέραν εκείνων που 
προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως 4.

Άρθρο 12
Διάρκεια και αφετηρία της περιόδου υπαναχώρησης

1. Ο καταναλωτής διαθέτει προθεσμία δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών για να 
υπαναχωρήσει από την εξ αποστάσεως σύμβαση ή τη σύμβαση εκτός εμπορικού 
καταστήματος χωρίς να αναφέρει τους λόγους. 

2. Στην περίπτωση σύμβασης εξ αποστάσεως ή σύμβασης εκτός εμπορικού 
καταστήματος, για την προμήθεια εμπορευμάτων, η προθεσμία υπαναχώρησης 
αρχίζει από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής υπογράφει το έντυπο 
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παραγγελίας ή, σε περιπτώσεις όπου το έγγραφο παραγγελίας δεν είναι σε χαρτί, 
όταν ο καταναλωτής λαμβάνει το αντίγραφο του εντύπου παραγγελίας σε σταθερό 
εναπόθεμα. Στην περίπτωση εξ αποστάσεως σύμβασης για την πώληση 
εμπορευμάτων, η προθεσμία υπαναχώρησης αρχίζει από την ημέρα κατά την οποία ο 
καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από 
το μεταφορέα, και αποκτά την κατοχή καθενός από τα προϊόντα των προϊόντων που 
παραγγέλθηκαν. Σε περίπτωση παράδοσης εμπορευμάτων σε πολλές παρτίδες ή
τεμάχια η προθεσμία υπαναχώρησης αρχίζει από την ημέρα κατά την οποία ο 
καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύει, διαφορετικό από τον 
μεταφορέα, αποκτά την κατοχή της τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίου 
τεμαχίου.

2α. Στην περίπτωση εξ αποστάσεως σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών, η προθεσμία 
υπαναχώρησης αρχίζει από την ημέρα της σύναψης της σύμβασης

2β. Σε περίπτωση σύμβασης εκτός εμπορικού καταστήματος για την παροχή 
υπηρεσιών, η προθεσμία υπαναχώρησης αρχίζει από την ημέρα κατά την οποία ο 
καταναλωτής λαμβάνει αντίγραφο του υπογεγραμμένου εγγράφου της σύμβασης 
σε σταθερό υπόθεμα. 

2γ. Σε περίπτωση μικτής σύμβασης εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού 
καταστήματος, η προθεσμία υπαναχώρησης αρχίζει από την ημέρα κατά την 
οποία ο καταναλωτής αποκτά την κατοχή των εμπορευμάτων και κατά την οποία 
έχει παρασχεθεί η υπηρεσία που περιλαμβάνει τη μικτή σύμβαση ή – σε 
περίπτωση μακροπρόθεσμης παροχής υπηρεσίας – την ημέρα κατά την οποία 
άρχισε η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.

3. Η προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ικανοποιείται, εάν η ανακοίνωση 
σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης αποστέλλεται από τον 
καταναλωτή πριν από το τέλος της εν λόγω προθεσμίας.

4. Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν στα συμβαλλόμενα μέρη να εκτελέσουν τις 
υποχρεώσεις του βάσει της σύμβασης κατά τη διάρκεια της περιόδου 
υπαναχώρησης. 

Άρθρο 13
Παράλειψη ενημέρωσης σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης

1. Εάν ο έμπορος δεν έχει παράσχει στον καταναλωτή τις πληροφορίες σχετικά με το 
δικαίωμα υπαναχώρησης κατά παράβαση των άρθρων 9 στοιχείο β), 5, παράγραφος 
1, στοιχείο ε, 10 παράγραφος 1 και 11 παράγραφος 4, η προθεσμία υπαναχώρησης 
λήγει τρεις μήνες ένα έτος αφότου ο έμπορος έχει πλήρως εκτελέσει τις λοιπές 
συμβατικές υποχρεώσεις του.

1a. Σε περίπτωση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών αορίστου χρόνου η προθεσμία 
υπαναχώρησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αρχίζει από την ημέρα 
σύναψης της σύμβασης.
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Άρθρο 14
Άσκηση δικαιώματος υπαναχώρησης

1. Ο καταναλωτής ενημερώνει τον έμπορο πριν από τη λήξη της προθεσμίας 
υπαναχώρησης για την απόφασή του να υπαναχωρήσει σε σταθερό εναπόθεμα. 
Προς τον σκοπό αυτό, ο καταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε σε δήλωση 
που απευθύνεται στον έμπορο συνταγμένη με δικά του λόγια είτε χρησιμοποιώντας 
το τυποποιημένο έντυπο το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης όπως ορίζεται στο 
παράρτημα I(B) ή άλλη σαφή δήλωση.
Τα κράτη μέλη δεν προβλέπουν τυχόν άλλες τυπικές απαιτήσεις που να είναι 
εφαρμοστέες στο εν λόγω τυποποιημένο έντυπο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης.

2. Όσον αφορά συμβάσεις εξ αποστάσεως που συνάπτονται στο διαδίκτυο, ο έμπορος 
μπορεί, επιπλέον των δυνατοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, να 
παράσχει την επιλογή στον καταναλωτή να αποστείλει το υπόδειγμα εντύπου 
υπαναχώρησης σύμφωνα με το παράρτημα Ι μέρος Β ή τη δήλωση 
υπαναχώρησης του είτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να συμπληρώσει 
και να υποβάλει ηλεκτρονικά το σχετικό έγγραφο το τυποποιημένο έντυπο 
υπαναχώρησης που βρίσκεται στο σε δικτυακό τόπο του εμπόρου. Στην τελευταία 
αυτή περίπτωση αυτή, ο έμπορος κοινοποιεί στον καταναλωτή επιβεβαίωση 
παραλαβής αυτής της υπαναχώρησης με ηλεκτρονικό μήνυμα αμελλητί.

Άρθρο 15
Αποτελέσματα της υπαναχώρησης

Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης τερματίζει τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων 
μερών:

α) να εκτελέσουν την εξ αποστάσεως σύμβαση ή τη σύμβαση εκτός εμπορικού 
καταστήματος ή

β) να συνάψουν σύμβαση εξ αποστάσεως ή σύμβαση εκτός εμπορικού 
καταστήματος σε περιπτώσεις που υποβλήθηκε προσφορά από τον 
καταναλωτή.

Άρθρο 16
Υποχρεώσεις Υποχρέωση επιστροφής των δαπανών εκ μέρους του εμπόρου σε περίπτωση 

υπαναχώρησης

1. Ο έμπορος επιστρέφει κάθε πληρωμή που έλαβε από τον καταναλωτή εντός τριάντα
δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία λαμβάνει την ανακοίνωση 
της υπαναχώρησης.

1a. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής επιλέγει ρητά άλλη μορφή παράδοσης εκτός 
της συνήθους, ο έμπορος δεν υποχρεούται να επιστρέψει τις σχετικές πρόσφατες 
δαπάνες.

2. Όσον αφορά τις συμβάσεις πώλησης εξ αποστάσεως και τις συμβάσεις εκτός 
εμπορικού καταστήματος για την παράδοση εμπορευμάτων ο έμπορος μπορεί να 
παρακρατήσει την επιστροφή μέχρι να λάβει ή να συλλέξει τα εμπορεύματα ή ο 
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καταναλωτής να παράσχει αποδείξεις ότι επέστρεψε τα εμπορεύματα, ανάλογα με το 
ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη, εκτός εάν ο έμπορος έχει προσφερθεί να 
συλλέξει ο ίδιος τα εμπορεύματα.

Άρθρο 17
Υποχρεώσεις του καταναλωτή για την επιστροφή εμπορευμάτων σε περίπτωση 

υπαναχώρησης

1. Όσον αφορά τις συμβάσεις πώλησης εξ αποστάσεως και τις συμβάσεις εκτός 
εμπορικού καταστήματος για την παράδοση εμπορευμάτων για τις οποίες η 
κατοχή των εμπορευμάτων έχει μεταβιβαστεί στον καταναλωτή ή, κατόπιν 
αιτήματός του, σε τρίτο μέρος πριν από τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης ο 
καταναλωτής επιστρέφει τα εμπορεύματα ή τα μεταβιβάζει στον έμπορο ή σε άτομο 
εξουσιοδοτημένο από τον έμπορο να τα παραλάβει εντός δεκατεσσάρων ημερών από 
την ημέρα κατά την οποία ανακοινώνει την υπαναχώρησή του στον έμπορο, εκτός 
και αν ο έμπορος έχει προσφερθεί να παραλάβει τα εμπορεύματα ο ίδιος.
Ο καταναλωτής δεν επιβαρύνεται μόνο με το άμεσο κόστος επιστροφής των 
εμπορευμάτων. Δεν επιβαρύνεται με τις δαπάνες αυτές εφόσον εκτός εάν ο έμπορος 
έχει ήδη συμφωνήσει να επιβαρυνθεί ο ίδιος με το εν λόγω κόστος ή εάν η τιμή των 
επιστρεφόμενων εμπορευμάτων υπερβαίνει τα 50 ευρώ.

2. Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των εμπορευμάτων ως 
αποτέλεσμα της διακίνησης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για την αναγνώριση τη  
διαπίστωση της φύσης, της μορφής και της λειτουργίας των εμπορευμάτων. Δεν 
ευθύνεται για τη μείωση της αξίας όταν ο έμπορος δεν έχει παράσχει κοινοποίηση 
του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 9 στοιχείο β) 5, παράγραφος 
1, στοιχείο ε.     Όσον αφορά τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που υπόκεινται στο 
δικαίωμα υπαναχώρησης, ο καταναλωτής δεν επιβαρύνεται με το κόστος για τις 
υπηρεσίες που εκτελέστηκαν, εν μέρει ή εν όλω, κατά τη διάρκεια της περιόδου 
υπαναχώρησης.

Άρθρο 18
Συνέπειες της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης σε δευτερεύουσες συνδεδεμένες

συμβάσεις

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 της οδηγίας 2008/48/ΕΚ, εάν ο καταναλωτής 
ασκήσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης από εξ αποστάσεως σύμβαση ή σύμβαση 
εκτός εμπορικού καταστήματος σύμφωνα με τα άρθρα 12 έως 17, τυχόν 
δευτερεύουσες συνδεδεμένες συμβάσεις λήγουν αυτομάτως χωρίς κανένα κόστος 
για τον καταναλωτή που δεν προβλέπεται στην παρούσα οδηγία..

2. Τα κράτη μέλη ορίζουν λεπτομερείς κανόνες για την καταγγελία αυτών των 
συμβάσεων.
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Άρθρο 19
Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης

1. Αναφορικά με τις εξ αποστάσεως συμβάσεις και τις συμβάσεις εκτός εμπορικού 
καταστήματος, το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν εφαρμόζεται όσον αφορά τα 
ακόλουθα:

α) παροχή υπηρεσιών η εκτέλεση των οποίων έχει αρχίσει, με την προηγούμενη 
ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή, σε σταθερό εναπόθεμα πριν από το τέλος 
της δεκατετραήμερης περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 12·

β) προμήθεια των εμπορευμάτων ή παροχή των υπηρεσιών η τιμή των οποίων 
εξαρτάται από διακυμάνσεις της χρηματαγοράς τις οποίες δεν είναι δυνατόν να 
ελέγξει ο έμπορος·

γ) προμήθεια εμπορευμάτων που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων, ή τα οποία μπορούν να 
αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα·

γα) προμήθεια τροφίμων, ποτών ή άλλων ευαίσθητων από άποψη υγιεινής 
εμπορευμάτων των οποίων η συσκευασία έχει ήδη ανοιχθεί ή έχουν 
αποσφραγιστεί από τον καταναλωτή·

γβ) συμβάσεις για τις οποίες ο καταναλωτής προκειμένου να αντιμετωπίσει 
άμεση κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει ζητήσει από τον έμπορο την 
άμεση εκτέλεση των συμβάσεων· εάν, στην περίπτωση αυτή, ο έμπορος 
παρέχει ή πωλεί πρόσθετες υπηρεσίες ή εμπορεύματα διαφορετικά από 
εκείνα που είναι αυστηρώς αναγκαία για να ικανοποιηθεί η άμεση επείγουσα 
ανάγκη του καταναλωτή, το δικαίωμα υπαναχώρησης εφαρμόζεται σε αυτές 
τις πρόσθετες υπηρεσίες ή εμπορεύματα·

γγ) συμβάσεις για τις οποίες ο καταναλωτής έχει ζητήσει από τον έμπορο να τον 
επισκεφτεί στην κατοικία του για να πραγματοποιήσει επιδιορθώσεις ή 
εργασίες συντήρησης· εάν, στην περίπτωση αυτή, ο έμπορος παρέχει 
υπηρεσίες επιπλέον εκείνων που ζητήθηκαν συγκεκριμένα από τον 
καταναλωτή ή εμπορεύματα διαφορετικά από τα ανταλλακτικά που 
χρησιμοποιήθηκαν υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή 
κατά την επιδιόρθωση, το δικαίωμα υπαναχώρησης εφαρμόζεται στις εν 
λόγω πρόσθετες υπηρεσίες ή εμπορεύματα.

δ) προμήθεια οίνου, η τιμή του οποίου έχει συμφωνηθεί κατά τη στιγμή της 
σύναψης της σύμβασης πώλησης, η παράδοση του οποίου μπορεί όμως να 
πραγματοποιηθεί μόνο μετά το χρονικό όριο που αναφέρεται στο άρθρο 22 
παράγραφος 1 και η πραγματική τιμή του οποίου εξαρτάται από διακυμάνσεις 
στην αγορά, τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελέγξει ο έμπορος·

ε) προμήθεια σφραγισμένων οπτικοακουστικών εγγραφών, δίσκων και 
λογισμικού που έχουν αποσφραγιστεί από τον καταναλωτή·

στ) προμήθεια εφημερίδων και παντός είδους περιοδικών·
ζ) υπηρεσίες στοιχημάτων και λαχείων·

η) συμβάσεις που συνήφθησαν σε δημόσιο πλειστηριασμό.
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3. Αναφορικά με τις συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος, το δικαίωμα 
υπαναχώρησης δεν εφαρμόζεται όσον αφορά τα ακόλουθα:
α) συμβάσεις για την προμήθεια τροφίμων, ποτών ή άλλων εμπορευμάτων που 

προορίζονται για τρέχουσα κατανάλωση στο πλαίσιο του νοικοκυριού, 
επιλεγμένα εκ των προτέρων από τον καταναλωτή μέσω επικοινωνίας εξ 
αποστάσεως και τα οποία παραδίδονται στο σπίτι, την κατοικία ή το χώρο 
εργασίας του καταναλωτή από τον έμπορο που συνήθως πωλεί αυτά τα 
προϊόντα στο δικό του εμπορικό κατάστημα·

β) συμβάσεις για τις οποίες ο καταναλωτής, προκειμένου να ανταποκριθεί σε μια 
άμεση επείγουσα κατάσταση έχει ζητήσει την άμεση εκτέλεση της σύμβασης 
από τον έμπορο· εάν, στην περίπτωση αυτή, ο έμπορος παρέχει ή πωλεί 
πρόσθετες υπηρεσίες ή εμπορεύματα διαφορετικά από εκείνα που είναι 
αυστηρώς αναγκαία για να ικανοποιηθεί η άμεση επείγουσα ανάγκη του 
καταναλωτή, το δικαίωμα υπαναχώρησης εφαρμόζεται σε αυτές τις πρόσθετες 
υπηρεσίες ή εμπορεύματα·

γ) συμβάσεις για τις οποίες ο καταναλωτής έχει ζητήσει ειδικά από τον έμπορο, 
μέσω επικοινωνίας εξ αποστάσεως, να επισκεφθεί την κατοικία του με σκοπό 
την επιδιόρθωση ή την εκτέλεση έργων συντήρησης στην ιδιοκτησία του· εάν, 
στην περίπτωση αυτή, ο έμπορος παρέχει υπηρεσίες επιπλέον εκείνων που 
ζητήθηκαν συγκεκριμένα από τον καταναλωτή ή εμπορεύματα διαφορετικά 
από τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση 
εργασιών συντήρησης ή κατά την επιδιόρθωση, το δικαίωμα υπαναχώρησης 
εφαρμόζεται στις εν λόγω πρόσθετες υπηρεσίες ή εμπορεύματα.

3. Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να συμφωνήσουν να μην εφαρμόσουν τις 
παραγράφους την παράγραφο 1 και 2.

Άρθρο 20
Εξαιρούμενες συμβάσεις εξ αποστάσεως και συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος

1. Τα άρθρα 8 έως 19 δεν εφαρμόζονται σε εξ αποστάσεως συμβάσεις ή συμβάσεις 
εκτός εμπορικού καταστήματος.

α) για την πώληση ακίνητης περιουσίας ή συνδεόμενες με άλλα δικαιώματα 
ακίνητης περιουσίας, πλην συμβάσεων ενοικίασης και εργασιών σχετικά με 
την ακίνητη περιουσία·

β) που συνάπτονται μέσω αυτόματων διανεμητών ή εμπορικών καταστημάτων 
αυτόματης πώλησης·

γ) που συνάπτονται με φορείς τηλεπικοινωνιών λόγω χρησιμοποίησης των 
δημόσιων τηλεφωνικών θαλάμων·

δ) για την παροχή τροφίμων ή ποτών από έμπορο ο οποίος τα διανέμει συχνά και 
τακτικά στην περιοχή γύρω από το εμπορικό του κατάστημα.

2. Τα άρθρα 8 έως 19 δεν εφαρμόζονται σε συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος 
που συνδέονται με:
α) ασφάλειες·
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β) χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες η τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις 
της χρηματαγοράς τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελέγξει ο έμπορος, οι οποίες 
μπορούν να συμβούν κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2002/65/ΕΚ 16και

γ) δάνεια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2008/48/ΕΚ.

3. Τα άρθρα 8 έως 19 δεν εφαρμόζονται σε εξ αποστάσεως συμβάσεις για την παροχή 
στέγασης, μεταφοράς, υπηρεσιών ενοικίασης αυτοκινήτων, εστίασης ή υπηρεσιών 
αναψυχής όσον αφορά συμβάσεις που προβλέπουν συγκεκριμένη ημερομηνία ή 
περίοδο εκτέλεσης.

(…)

                                               
16 ΕΕ L 271 της 09.10.2002, σ. 16
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

A. Υπόδειγμα οδηγιών υπαναχώρησης

Δικαίωμα υπαναχώρησης
Έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερών χωρίς να 
αναφέρετε τους λόγους.
Η προθεσμία υπαναχώρησης αρχίζει [κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων που έχουν 
παραγγελθεί]. 1. Η ημέρα [της παραλαβής των εμπορευμάτων] 2 δεν συνυπολογίζεται
κατά τον υπολογισμό της προθεσμίας υπαναχώρησης. Σε περίπτωση που η τελευταία
ημέρα της προθεσμίας συμπίπτει με αργία, Σάββατο ή Κυριακή, η προθεσμία λήγει την
επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Για την τήρηση της προθεσμίας υπαναχώρησης αρκεί να αποσταλεί εγκαίρως η δήλωση 
υπαναχώρησης.
Η δήλωση υπαναχώρησης πρέπει να αποσταλεί σε σταθερό εναπόθεμα (λ.χ. μέσω 
ταχυδρομικής επιστολής) 3 προς : 4. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σχετικά το
υπόδειγμα που  παρατίθεται κατωτέρω μολονότι τούτο δεν είναι απαραίτητο.

Συνέπειες της υπαναχώρησης
Προκειμένου να δηλώσετε την υπαναχώρησή σας πρέπει να επιστρέψετε τα εμπορεύματα
που έχετε λάβει εντός 14 ημερών [με δικά μας έξοδα] 5 Η προθεσμία αρχίζει από την
ημέρα αποστολής της δήλωσης υπαναχώρησής σας. Η ημέρα αποστολής της δήλωσης
υπαναχώρησης δεν συνυπολογίζεται κατά τον υπολογισμό της εν λόγω προθεσμίας. Σε
περίπτωση που η τελευταία ημέρα της προθεσμίας αυτής συμπίπτει με αργία, Σάββατο ή 
Κυριακή, η προθεσμία λήγει την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Εάν δεν μπορείτε να μας επιστρέψετε τα εμπορεύματα που έχετε παραλάβει σε καλή 
κατάσταση, ευθύνεστε για οποιαδήποτε υποβάθμιση της αξίας τους. Τούτο ισχύει μόνον
εφόσον η υποβάθμιση της αξίας τους οφείλεται σε τρόπο μεταχείρισης των εμπορευμάτων 
που δεν απαιτείται για τη διαπίστωση της φύσης και των ιδιοτήτων των εμπορευμάτων. 
Μπορείτε να αποτρέψετε την υποβάθμιση της αξίας τους εφόσον δεν θα χρησιμοποιήσετε 
τα εμπορεύματα ως είδη που σας ανήκουν και αποφεύγοντας οτιδήποτε μειώνει την αξία 
τους. 
Σε περίπτωση έγκαιρης υπαναχώρησης πρέπει να επιστρέψουμε εντός 14 ημερών κάθε 
ποσό που μας έχετε καταβάλει. Η προθεσμία επιστροφής της πληρωμής αρχίζει από την 
ημέρα παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησής σας. Η ημέρα της παραλαβής της 
δήλωσης υπαναχώρησης δεν συνυπολογίζεται κατά τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής.
Σε περίπτωση που η τελευταία ημέρα της εν λόγω προθεσμίας συμπίπτει με αργία, 
Σάββατο ή Κυριακή, η προθεσμία λήγει την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Μπορούμε να
αρνηθούμε την επιστροφή πληρωμών έως την [εκ νέου παραλαβή των εμπορευμάτων ή 
έως ότου έχετε προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία ότι έχετε επιστρέψει τα εμπορεύματα, 
ανάλογα με το πια ημερομηνία είναι η προγενέστερη]. 6.

Συστάσεις διατύπωσης:
1 Στις ακόλουθες ειδικές περιπτώσεις, το κείμενο στις αγκύλες έχει ως εξής:

a) σε περίπτωση σύμβασης εξ αποστάσεως για την παροχή υπηρεσιών: "κατά τη 
λήξη της σύμβασης"·
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β) σε περίπτωση σύμβασης εκτός εμπορικού καταστήματος για την παροχή 
υπηρεσιών : "κατά την παραλαβή αντιγράφου του υπογεγραμμένου εγγράφου 
της σύμβασης σε σταθερό εναπόθεμα (λ.χ.. σε χαρτί)"

2 Στις ακόλουθες ειδικές περιπτώσεις, το κείμενο στις αγκύλες έχει ως εξής:

a) σε περίπτωση σύμβασης εξ αποστάσεως για την παροχή υπηρεσιών:" της 
λήξης της σύμβασης" ·

β) σε περίπτωση σύμβασης εκτός εμπορικού καταστήματος για την παροχή 
υπηρεσιών : "κατά την οποία λάβατε το αντίγραφο του εγγράφου της 
σύμβασης" .

3 Σε περίπτωση συμβάσεων εξ αποστάσεως πρέπει να παρεμβληθεί το ακόλουθο 
κείμενο: 
a) εάν ο έμπορος επιτρέπει στον καταναλωτή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση 

μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: " ή μέσω του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου" ·

β) εάν ο έμπορος επιτρέπει στον καταναλωτή να συμπληρώσει ηλεκτρονικά το 
υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης σε δικτυακό τόπο: "ή στο δικτυακό μας 
τόπο".

4 Να παρεμβληθεί: το όνομα και η επαγγελματική διεύθυνση του εμπόρου. Στις
συμβάσεις εξ αποστάσεως πρέπει να αναφέρονται επιπλέον τα ακόλουθα στοιχεία: 
Διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και/ή δικτυακή διεύθυνση του εμπόρου 
που μπορεί να χρησιμοποιεί ο καταναλωτής για να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.

5 Εάν η τιμή των επιστρεφόμενων εμπορευμάτων δεν υπερβαίνουν το ποσό των 50 
ευρώ, το κείμενο στις αγκύλες έχει ως εξής: "με δικά σας έξοδα" .

6 Εάν ο έμπορος προσφέρεται να συλλέξει ο ίδιος τα εμπορεύματα από τον 
καταναλωτή, το κείμενο στις αγκύλες έχει ως εξής: "έχουν συλλεγεί από την οικία 
σας“.

A. Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται με το έντυπο υπαναχώρησης
1. Το όνομα, η γεωγραφική διεύθυνση και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

του εμπόρου στον οποίο πρέπει να αποσταλεί το έντυπο υπαναχώρησης.

2. Μια δήλωση ότι ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση 
και ότι το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί με την αποστολή του εντύπου 
υπαναχώρησης παρακάτω σε σταθερό εναπόθεμα στον έμπορο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1:

α) για συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος, εντός περιόδου δεκατεσσάρων 
ημερών ύστερα από την υπογραφή εκ μέρους του του εντύπου παραγγελίας·

β) για συμβάσεις πώλησης εξ αποστάσεως, εντός περιόδου δεκατεσσάρων 
ημερών ύστερα από την κατοχή των αγαθών από τον καταναλωτή ή τρίτο 
μέρος, πλην του μεταφορέα και το οποίο υποδεικνύεται από τον καταναλωτή·

γ) για συμβάσεις παροχής υπηρεσίας εξ αποστάσεως:

– εντός περιόδου δεκατεσσάρων ημερών ύστερα από τη σύναψη της 
σύμβασης, όταν ο καταναλωτής δεν έχει δώσει την προηγούμενη ρητή 
συγκατάθεσή του για να αρχίσει η εκτέλεση της σύμβασης πριν από το 
τέλος αυτής της δεκατετραήμερης περιόδου·
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– εντός περιόδου που τελειώνει όταν αρχίζει η εκτέλεση της σύμβασης, 
όταν ο καταναλωτής έχει δώσει την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή του 
για να αρχίσει η εκτέλεση της σύμβασης πριν από το τέλος της
δεκατετραήμερης περιόδου.

4. Για όλες τις συμβάσεις πώλησης, δήλωση που να ενημερώνει τον καταναλωτή 
σχετικά με τις προθεσμίες και τις λεπτομέρειες επιστροφής των προϊόντων στον 
έμπορο και των όρων για την επιστροφή των χρημάτων σύμφωνα με τα άρθρα 16 
και 17 παράγραφος 2.

5. Για συμβάσεις εξ αποστάσεως που συνάπτονται στο διαδίκτυο δήλωση ότι ο 
καταναλωτής μπορεί να συμπληρώσει και να υποβάλει ηλεκτρονικά το 
τυποποιημένο έντυπο υπαναχώρησης στο δικτυακό τόπο του εμπόρου και ότι θα 
λάβει επιβεβαίωση παραλαβής αυτής της υπαναχώρησης από τον έμπορο με 
ηλεκτρονικό μήνυμα αμελλητί.

6. Δήλωση ότι ο καταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει το έντυπο υπαναχώρησης που 
ορίζεται στο Μέρος B.

B. Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης

(συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνον εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από 
τη σύμβαση)
– Προς:  (Όνομα, Επαγγελματική διεύθυνση και, ενδεχομένως διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του εμπόρου)(*)
– Ο/Η/Οι (**) υπογράφων/(-ουσα)(-οντες)(**).
– Εγώ/Εμείς* γνωστοποιώ/γνωστοποιούμε με την παρούσα το παρόν έγγραφο  ότι 

υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε* από τη σύμβασή μου/μας* πώλησης των ακόλουθων 
εμπορευμάτων*/παροχής της ακόλουθης υπηρεσίας*

– Που παραγγέλθηκε στις*/που παρελήφθη στις*
– Όνομα/(ονόματα) του(των) καταναλωτή(-ών)(***):
– Διεύθυνση/(διευθύνσεις) καταναλωτή(-ών)(***):
– Υπογραφή/(υπογραφές) του(των) καταναλωτή(-ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο 

αποστέλλεται σε χαρτί κοινοποιείται γραπτώς)
– Ημερομηνία(***):

    (*)   Να συμπληρωθεί από τον έμπορο προτού επιδώσει το έντυπο στον καταναλωτή.
  (**)    Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.

(***)  Να συμπληρωθεί από τον καταναλωτή (τους καταναλωτές) σε περίπτωση
χρησιμοποίησης του παρόντος εντύπου για την υπαναχώρηση από την σύμβαση.


