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Θέμα: Αναφορά 1388/2012, του Winfried Hanemann, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης των καταναλωτών υπηρεσιών 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υπέβαλε αίτηση για να παρακολουθήσει στο Διαδίκτυο μάθημα του Ανοικτού 
Πανεπιστημίου της Hagen, στη Γερμανία. Αφού διάβασε την ύλη του μαθήματος, ο 
αναφέρων διαπίστωσε ότι το μάθημα δεν πληρούσε τους προσωπικούς μαθησιακούς του 
στόχους και ακύρωσε την υπηρεσία. Το πανεπιστήμιο δεν έκανε δεκτή την ακύρωση και 
ζήτησε την καταβολή του συνόλου των διδάκτρων. Ο αναφέρων σημειώνει επίσης ότι ο 
ιστότοπος που περιείχε το ηλεκτρονικό έντυπο υποβολής αίτησης για την παρακολούθηση 
του μαθήματος δεν περιλάμβανε κανενός είδους πληροφορίες περί ακύρωσης. Υπήρχαν 
βεβαίως πληροφορίες σχετικά με την δυνατότητα υποβολής παραπόνων αλλά η σχετική 
προθεσμία υποβολής είχε παρέλθει όταν ο αναφέρων έλαβε την ύλη του μαθήματος. Ο 
αναφέρων πιστεύει ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών 
κατοχυρώνει δικαίωμα επιστροφής προϊόντων ή/και ακύρωσης υπηρεσιών που έχουν 
παραγγελθεί και εκτιμά ότι το εν λόγω δικαίωμα θα πρέπει να ισχύει και στη δική του 
περίπτωση. Το πανεπιστήμιο επιμένει εντούτοις στην καταβολή του συνόλου των διδάκτρων. 
Ο αναφέρων έχει αποταθεί για το θέμα αυτό σε διάφορες οργανώσεις καταναλωτών στη 
Γερμανία αλλά καμία από αυτές δεν ήταν σε θέση να τον βοηθήσει. Ακόμη και το ίδιο το 
Υπουργείο Θεμάτων Καταναλωτών (Bundesverbraucherministerium) δεν ήταν σε θέση να 
παράσχει σαφή απάντηση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Φεβρουαρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013
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Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 

Το δίκαιο προστασίας καταναλωτών της ΕΕ προβλέπει δικαίωμα υπαναχώρησης από 
σύμβαση παροχής υπηρεσιών που συνήφθη εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού καταστήματος 
του παρόχου. Τούτο το δικαίωμα κατοχυρώνεται με την οδηγία 97/7/ΕΚ1 για την προστασία 
των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις και με την οδηγία 85/577/ΕΟΚ2 για τις 
κατ’ οίκον πωλήσεις. Αυτές οι δύο οδηγίες θα αντικατασταθούν τον Ιούνιο του 2014 από τη 
νέα οδηγία 2011/83/ΕΕ3 για τα δικαιώματα των καταναλωτών, η οποία βρίσκεται επί του 
παρόντος στο στάδιο της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο από τα κράτη μέλη.

Εάν υποθέσουμε ότι ο αναφέρων σύναψε την εν λόγω σύμβαση μέσω Διαδικτύου, οι 
διατάξεις περί δικαιώματος υπαναχώρησης που περιέχονται στην οδηγία για την προστασία 
των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις έχουν εφαρμογή στην υπόθεσή του. Το 
σχετικό άρθρο 6 προβλέπει τα εξής: 

«1. Για κάθε εξ αποστάσεως σύμβαση, ο καταναλωτής διαθέτει προθεσμία τουλάχιστον 
επτά εργάσιμων ημερών για να υπαναχωρήσει αζημίως και χωρίς να δηλώσει την αιτία. 
Το μόνο κόστος που ενδέχεται να βαρύνει τον καταναλωτή λόγω του ότι ασκεί το 
δικαίωμα υπαναχώρησης είναι το άμεσο κόστος επιστροφής των αγαθών.
Κατά την άσκηση του δικαιώματος αυτού, η προθεσμία τρέχει:
- […],
- για τις υπηρεσίες, από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης ή από την ημέρα κατά την 
οποία έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5, εάν 
εκπληρούνται μετά τη σύναψη της συμβάσεως, υπό τον όρο ότι η προθεσμία δεν 
υπερβαίνει την τρίμηνη προθεσμία που αναφέρεται στο ακόλουθο εδάφιο.
Στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 5, η προθεσμία αυτή είναι τρίμηνη. Η προθεσμία αυτή τρέχει:
- […],
- για τις υπηρεσίες, από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.
Εάν δοθούν οι αναφερόμενες στο άρθρο 5 πληροφορίες, εντός αυτής της τρίμηνης 
προθεσμίας, αρχίζει από τη στιγμή αυτή η αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο προθεσμία των 
επτά εργασίμων ημερών.»

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο καταναλωτής μπορεί να υπαναχωρήσει από την σύμβαση που 
συνήφθη εξ αποστάσεως εντός επτά εργάσιμων ημερών κατ' ελάχιστον από την ημερομηνία 
σύναψης της σύμβασης. (Οι εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών ενδέχεται να προβλέπουν 
μεγαλύτερες προθεσμίες· η νέα οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών καθιερώνει 
ενιαία διορία υπαναχώρησης διάρκειας 14 ημερών σε ολόκληρη την ΕΕ.) 

Η διορία υπαναχώρησης παρατείνεται σε τρεις μήνες εάν ο προμηθευτής δεν εκπληρώσει τις 
                                               
1 Οδηγία 97/7/ΕΚ, της 20ής Μαΐου 1997, για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως 
συμβάσεις, ΕΕ L 144, 4.6.1997, σ. 19–27.
2 Οδηγία 85/577/ΕΟΚ, της 20ής Δεκεμβρίου 1985, για την προστασία των καταναλωτών κατά τη σύναψη 
συμβάσεων εκτός εμπορικού καταστήματος, ΕΕ L 372 της 31.12.1985, σ. 31-33.
3 Οδηγία 2011/83/ΕΕ, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, που τροποποιεί 
την οδηγία 93/13/EΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και καταργεί την οδηγία 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 97/7/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 64–88.
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υποχρεώσεις που ορίζει το άρθρο 5 της οδηγίας για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις, για 
παράδειγμα με το να μην παράσχει στον καταναλωτή, σε σταθερό μέσο (όπως μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), επιβεβαίωση της απαιτούμενης βάσει του άρθρου 4 της 
οδηγίας προσυμβατικής ενημέρωσης. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει τα βασικά 
χαρακτηριστικά των αγαθών ή υπηρεσιών και την ύπαρξη δικαιώματος υπαναχώρησης. 

Αντιθέτως και σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 6, ο καταναλωτής δεν μπορεί να 
ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης για σύμβαση παροχής υπηρεσιών εάν η εκτέλεση αυτής 
έχει αρχίσει, κατόπιν συμφωνίας του καταναλωτή, πριν από τη λήξη της προθεσμίας των επτά 
εργασίμων ημερών.

Συμπέρασμα 

Ο αναφέρων δηλώνει ότι έχει ήδη έρθει σε επαφή με οργανώσεις καταναλωτών στη 
Γερμανία, οι οποίες όμως δεν κατάφεραν να τον βοηθήσουν στη διένεξή του με τον πάροχο 
των υπηρεσιών. Σε περίπτωση ωστόσο που ο αναφέρων εξακολουθεί να διατηρεί αμφιβολίες 
για το σύννομο των ενεργειών του παρόχου των υπηρεσιών, καλό είναι να επιζητήσει 
επιστημονική συμβουλή προκειμένου να υπάρξει πλήρης νομική ανάλυση του συνόλου των 
στοιχείων της εν λόγω συναλλαγής και να δοθεί οριστική απάντηση σχετικά με το αν ο 
πάροχος των υπηρεσιών εδικαιούτο να του αρνηθεί την άσκηση του δικαιώματος της 
υπαναχώρησης. Η εξέταση της κατάστασης που καταγγέλλει ο αναφέρων εμπίπτει συνεπώς 
στην αρμοδιότητα της δικαιοσύνης του κράτους μέλους. Από την άποψη της συμμόρφωσης 
με την οδηγία για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις, πρέπει συγκεκριμένα να ελεγχθεί κατά πόσο 
η υπαναχώρηση είχε κοινοποιηθεί από τον αναφέροντα στον πάροχο των υπηρεσιών εντός 
της διορίας υπαναχώρησης και κατά πόσο ο αναφέρων δικαιούται παράταση της διορίας διότι 
ο πάροχος παρέλειψε να επιβεβαιώσει ως όφειλε τα απαραίτητα ενημερωτικά στοιχεία 
σχετικά με την σύμβαση, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος υπαναχώρησης. Επιπλέον, 
δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος για να θεωρηθούν οι κανονισμοί περί εξ αποστάσεως 
πωλήσεων του γερμανικού αστικού κώδικα μη συμβατοί με την οδηγία για τις εξ αποστάσεως 
συμβάσεις. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η οδηγία για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις θα αντικατασταθεί τον 
Ιούνιο του 2014 από την νέα οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Μολονότι δεν θα 
εφαρμοστεί στην περίπτωση του αναφέροντος, πρέπει να επισημανθεί ότι η νέα οδηγία 
περιέχει σειρά βελτιώσεων για τους καταναλωτές. Συγκεκριμένα όσον αφορά το δικαίωμα 
της υπαναχώρησης και πέραν της προαναφερθείσης ενιαίας διορίας υπαναχώρησης διάρκειας 
14 ημερών, η οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών παρατείνει την διορία 
υπαναχώρησης κατά ένα έτος σε περίπτωση που ο έμπορος δεν ενημέρωσε ως όφειλε τον 
καταναλωτή σχετικά με το δικαίωμα αυτό.  Επιπλέον, ο καταναλωτής θα έχει επίσης το 
δικαίωμα να υπαναχωρεί από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών ακόμη και μετά την έναρξη 
της παροχής, εφόσον το ζητήσει, κατά τη διάρκεια της διορίας υπαναχώρησης, με την 
υποχρέωση της καταβολής στον πάροχο αναλογικής αποζημίωσης για τις υπηρεσίες που 
παρασχέθηκαν πριν την υπαναχώρηση.


