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Πρόταση οδηγίας 
– 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ* 

στην πρόταση της Επιτροπής 

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

Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

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 

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη: τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το 
άρθρο 114, 

την πρόταση της Επιτροπής, 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής21, 

                                                 
  
* Τροπολογίες: το νέο κείµενο και η αντικατάσταση κειµένου σηµειώνονται µε 
έντονους πλάγιους χαρακτήρες και η διαγραφή µε το σύµβολο ▌. 
1 ΕΕ C 317, 23.12.09, σ. 54. 
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τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών2, 

αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία3, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η οδηγία 85/577/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 1985, για την 
προστασία των καταναλωτών κατά τη σύναψη συµβάσεων εκτός εµπορικού 
καταστήµατος4 και η οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου, της 20ης Μαΐου 1997 για την προστασία των καταναλωτών 
κατά των εξ αποστάσεως συµβάσεων5, ▌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 δύο αυτές 
οδηγίες να αντικατασταθούν από µια ενιαία οδηγία. Η παρούσα οδηγία 
πρέπει αντίστοιχα να καθορίσει πρότυπους κανόνες για τις κοινές πτυχές των 
εξ αποστάσεως και εκτός εµπορικού καταστήµατος συναπτόµενων 
συµβάσεων και να αποµακρυνθεί από την προσέγγιση ελάχιστης 
εναρµόνισης που προβλεπόταν στις προηγούµενες οδηγίες, επιτρέποντας 
παράλληλα στα κράτη µέλη να ▌διατηρήσουν ή να εγκρίνουν ▌εθνικούς 
κανόνες για ορισµένες πτυχές.  

(3) Το άρθρο 169 παράγραφος 1 και το στοιχείο (α) της δεύτερης παραγράφου 
του άρθρου 169 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ορίζουν ότι η Ένωση πρέπει να συµβάλλει στην επίτευξη υψηλού επιπέδου 
προστασίας του καταναλωτή µε µέτρα που θεσπίζει σύµφωνα µε το άρθρο 
114.  

(4) Σύµφωνα µε το άρθρο 26, παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, η εσωτερική αγορά 
οφείλει να αποτελεί χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, στον οποίο 
εξασφαλίζονται η ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων και υπηρεσιών και η 
ελευθερία εγκατάστασης. Η εναρµόνιση ορισµένων πτυχών των εξ 
αποστάσεως και εκτός καταστήµατος συναπτόµενων 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 

                                                                                                                                            
 
2  ΕΕ C 200, 25.08.09, σ. 76. 
3  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ... ... 2011. 
4 ΕΕ L 372 της 31.12.85, σ. 31. 
5 ΕΕ L 144 της 4.6.97, σ. 19. 
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αξιοποιείται πλήρως ▌. Σε σύγκριση µε τη σηµαντική ανάπτυξη των 
εγχώριων εξ αποστάσεως πωλήσεων κατά τα τελευταία έτη, η ανάπτυξη των 
διασυνοριακών εξ αποστάσεως πωλήσεων είναι περιορισµένη. Αυτή η 
ανισότητα είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τις πωλήσεις µέσω διαδικτύου για 
τις οποίες το δυναµικό περαιτέρω ανάπτυξης είναι υψηλό. 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 εµπόρων) 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 σε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και στην 
καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς των συναλλαγών µεταξύ 
επιχειρήσεων και καταναλωτών. 

▌ 

(7) Κάποιες ανισότητες δηµιουργούν σηµαντικούς φραγµούς στην εσωτερική 
αγορά που επηρεάζουν εµπόρους και καταναλωτές. Οι ανισότητες αυξάνουν 
το κόστος συµµόρφωσης των εµπόρων που επιθυµούν να συµµετάσχουν στη 
διασυνοριακή πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών. Ο δυσανάλογος 
κατακερµατισµός υπονοµεύει επίσης την εµπιστοσύνη των καταναλωτών 
στην εσωτερική αγορά. ▌ 

(8) Η πλήρης εναρµόνιση ορισµένων βασικών ρυθµιστικών πτυχών θα αυξήσει 
σηµαντικά την ασφάλεια δικαίου τόσο για τους καταναλωτές όσο και για 
τους εµπόρους. Τόσο οι καταναλωτές όσο και οι έµποροι 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 Ένωση. 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 επίπεδο Ένωσης. Περαιτέρω, οι 
καταναλωτές θα απολαύσουν υψηλό κοινό επίπεδο προστασίας σε ολόκληρη 
την Ένωση.  

(8a) Οι εναρµονισµένες ρυθµιστικές πτυχές αφορούν µόνο τις συµβάσεις που 
συνάπτονται µεταξύ εµπόρων και καταναλωτών. Συνεπώς, η παρούσα 
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οδηγία δεν θα πρέπει να επηρεάζει το εθνικό δίκαιο στους τοµείς των 
συµβάσεων εργασίας, των συµβάσεων που αφορούν κληρονοµικά 
δικαιώµατα, των συµβάσεων οικογενειακού δικαίου και των συµβάσεων 
που αφορούν τη σύσταση και το καταστατικό εταιρειών ή συµφωνίες 
εταιρικών σχέσεων. 

(9) Ως προς τις συµβάσεις µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών, η Οδηγία 
θεσπίζει κανόνες σχετικά µε την ενηµέρωση που πρέπει να παρέχεται για τις 
εξ αποστάσεως, τις εκτός καταστήµατος και τις άλλες πλην των εξ 
αποστάσεως και εκτός καταστήµατος συναπτόµενες συµβάσεις. Η 
παρούσα Οδηγία ρυθµίζει επίσης το δικαίωµα υπαναχώρησης για εξ 
αποστάσεως συµβάσεις και συµβάσεις εκτός εµπορικού καταστήµατος και 
εναρµονίζει ορισµένες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση και κάποιες 
άλλες πτυχές των συµβάσεων 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 της 17ης Ιουνίου 2008 σχετικά µε το εφαρµοστέο δίκαιο στις 
συµβατικές ενοχές (Ρώµη I)1. 

(10a) Η παρούσα Οδηγία δεν θίγει τις ευρωπαϊκές διατάξεις που αφορούν 
συγκεκριµένους τοµείς, όπως τα φαρµακευτικά προϊόντα για ανθρώπινη 
χρήση, τις ιατρικές συσκευές, το ιδιωτικό απόρρητο και τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες, τα δικαιώµατα του ασθενούς στη διασυνοριακή ιατρική 
περίθαλψη, τη σήµανση των τροφίµων και την εσωτερική αγορά 
ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου.  

(10β) Οι προβλεπόµενες από την παρούσα Οδηγία υποχρεώσεις ενηµέρωσης 
συµπληρώνουν τις υποχρεώσεις ενηµέρωσης που προβλέπουν η Οδηγία 
2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 12ης 
∆εκεµβρίου 2006 σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά2 και η 
Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην 
εσωτερική αγορά (Οδηγία περί ηλεκτρονικού εµπορίου)3. ∆ιατηρείται η 
δυνατότητα για τα κράτη µέλη να επιβάλλουν πρόσθετες υποχρεώσεις 
ενηµέρωσης στους παρόχους υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένοι στο 
έδαφός τους. 

(10γ) Τα κράτη µέλη πρέπει να παραµένουν αρµόδια δυνάµει της νοµοθεσίας 
της Ένωσης, να εφαρµόζουν τις διατάξεις της παρούσας Οδηγίας σε 
τοµείς που δεν εµπίπτουν στο πεδίο της. Τα κράτη µέλη δύνανται κατά 
συνέπεια να διατηρούν ή να εισάγουν εθνική νοµοθεσία αντίστοιχη προς 
τις διατάξεις της παρούσας Οδηγίας ή προς ορισµένες από τις διατάξεις 

                                                 
1 ΕΕ L 177 της 4.7.08, σ. 6. 
2 ΕΕ L 376 της 27.12.06, σ. 36. 
3 ΕΕ L 178 της 17.07.00, σ. 1. 
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της για συναλλαγές ευρισκόµενες εκτός του πεδίου της παρούσας Οδηγίας. 
Για παράδειγµα, τα κράτη µέλη δύνανται να αποφασίσουν να επεκτείνουν 
την εφαρµογή των κανόνων της παρούσας Οδηγίας σε νοµικά ή φυσικά 
πρόσωπα που δεν είναι "καταναλωτές" κατά την έννοια της παρούσας 
Οδηγίας, όπως είναι π.χ. οι µη κυβερνητικές οργανώσεις, οι νεοσύστατες ή 
οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. Τα κράτη µέλη δύνανται οµοίως να 
εφαρµόζουν τους κανόνες της παρούσας Οδηγίας σε συµβάσεις που δεν 
είναι "εξ αποστάσεως" κατά την έννοια της παρούσας Οδηγίας, για 
παράδειγµα επειδή αυτές δεν συνάπτονται στο πλαίσιο ενός οργανωµένου 
συστήµατος πωλήσεων εξ αποστάσεως ή παροχής υπηρεσιών. Επί πλέον, 
τα κράτη µέλη δύνανται επίσης να διατηρούν ή να εισάγουν εθνικές 
διατάξεις για ζητήµατα µη καλυπτόµενα ειδικώς από την Οδηγία, όπως 
είναι οι συµπληρωµατικοί κανόνες που αφορούν τις συµβάσεις πώλησης, 
ακόµη και σε σχέση µε την παράδοση εµπορευµάτων ή τις υποχρεώσεις 
παροχής πληροφοριών στη διάρκεια ύπαρξης µιας σύµβασης. 

(10δ) Η παρούσα Οδηγία δεν θίγει την εθνική νοµοθεσία σε θέµατα δικαίου των 
συµβάσεων στο βαθµό που ζητήµατα σχετιζόµενα µε το δίκαιο των 
συµβάσεων δεν ρυθµίζονται από την παρούσα Οδηγία. Κατά συνέπεια, η 
παρούσα Οδηγία δεν πρέπει να επηρεάζει την εθνική νοµοθεσία που 
ρυθµίζει για παράδειγµα τη σύναψη ή την εγκυρότητα µιας σύµβασης, π.χ. 
την απουσία συγκατάθεσης. Οµοίως, η παρούσα Οδηγία δεν πρέπει να 
επηρεάζει τα γενικά συµβατικά ένδικα µέσα, τους κανόνες περί δηµόσιας 
οικονοµικής τάξης, π.χ. κανόνες περί υπερβολικών ή εκβιαστικών τιµών, 
και τους κανόνες περί αντιδεοντολογικών νοµικών συναλλαγών.  

(10ε) Η παρούσα οδηγία δεν εναρµονίζει τις γλωσσικές απαιτήσεις που διέπουν 
τις καταναλωτικές συµβάσεις. Συνεπώς, τα κράτη µέλη δύνανται να 
διατηρούν ή να εισάγουν στη εθνική τους νοµοθεσία γλωσσικές απαιτήσεις 
όσον αφορά τις υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών και τις συµβατικές 
ρήτρες.   

(10στ) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις εθνικές νοµοθεσίες περί νοµικής 
εκπροσώπησης όπως οι κανόνες που αφορούν το πρόσωπο που 
εκπροσωπεί τον έµπορο ή ενεργεί εξ ονόµατός του (όπως ο αντιπρόσωπος 
ή ο διαχειριστής). Τα κράτη µέλη διατηρούν τις αρµοδιότητές τους στον 
τοµέα αυτόν. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται σε όλους τους εµπόρους, 
τόσο δηµόσιους όσο και ιδιωτικούς. 

(10ζ) Ο περί "καταναλωτή" ορισµός καλύπτει τα φυσικά πρόσωπα που 
ενεργούν έξω από το πεδίο της εµπορικής τους δραστηριότητας, των 
επιχειρηµατικών τους υποθέσεων, της τέχνης τους ή του επαγγέλµατός 
τους. Όµως, εάν η σύµβαση συνάπτεται για σκοπούς ευρισκόµενους εν 
µέρει εντός και εν µέρει εκτός των εµπορικών δραστηριοτήτων του 
προσώπου (συµβάσεις διττού σκοπού), η δε εµπορική σκπιµότητα είναι 
τόσο περιορισµένη ώστε να µην έχει προεξέχουσα θέση στο γενικό πλαίσιο 
της προµήθειας, το εν λόγω πρόσωπο πρέπει επίσης να θεωρείται 
καταναλωτής. 
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(10η) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την ελευθερία των κρατών µελών να ορίζουν, 
σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό δίκαιο, ποιες υπηρεσίες θεωρούν γενικού 
οικονοµικού ενδιαφέροντος, πώς πρέπει να οργανώνονται και να 
χρηµατοδοτούνται οι εν λόγω υπηρεσίες, τηρουµένων των κανόνων περί 
κρατικών ενισχύσεων, και σε ποιες ειδικές υποχρεώσεις θα πρέπει να 
υπόκεινται. 

(10θ) Ως ψηφιακό περιεχόµενο νονούνται τα δεδοµένα που παράγονται και 
παρέχονται υπό ψηφιακή µορφή, όπως τα προγράµµατα υπολογιστών, οι 
εφαρµογές, τα παιχνίδια, η µουσική,  τα βίντεο ή τα κείµενα, ανεξάρτητα 
απο το εάν η πρόσβαση σε αυτά γίνεται µε "κατέβασµα", µέσω 
τηλεπικοινωνιακών συσκευών, µε υλικό µέσον ή µε άλλα µέσα. Οι 
συµβάσεις για την παροχή ψηφιακού περιεχοµένου πρέπει να υπάγονται 
στο πεδίο της παρούσας Οδηγίας. Εάν ένα ψηφιακό περιεχόµενο 
παρέχεται πάνω σε υλικό µέσον, όπως CD ή DVD,  θεωρείται εµπόρευµα 
κατά την έννοια της παρούσας Οδηγίας. Όπως και µε τις συµβάσεις 
παροχής νερού, φυσικού αερίου, ηλεκτρισµού, εάν δεν διατίθενται προς 
πώληση σε περιορισµένο όγκο ή καθορισµένη ποσότητα, η τηλεθέρµανση 
ή το ψηφιακό περιεχόµενο που δεν παρέχεται µε υλικό µέσον δεν πρέπει να 
θεωρούνται ούτε ως συµβάσεις πώλησης ούτε ως συµβάσεις παροχής 
υπηρεσιών για τους σκοπούς της παρούσας Οδηγίας. Για τέτοιες 
συµβάσεις, ο καταναλωτής πρέπει να διαθέτει δικαίωµα υπαναχώρησης 
εκτός κι αν δέχθηκε να ξεκινήσει η εκτέλεση εντός της διορίας 
υπαναχώρησης και αποδέχθηκε ότι θα απολέσει κατά συνέπεια το 
δικαίωµα υπαναχώρησης από τη σύµβαση. Επί πλέον των γενικών 
υποχρεώσεων ενηµέρωσης, οι έµποροι οφείλουν να ενηµερώνουν τους 
καταναλωτές για τις λειτουργικές δυνατότητες και για τη σχετική 
διαλειτουργικότητα του ψηφιακού περιεχοµένου. Η έννοια της 
λειτουργικής δυνατότητας αφορά τους τρόπους µε τους οποίους το 
ψηφιακό περιεχόµενο µπορεί να χρησιµοποιηθεί, π.χ. παρακολούθηση της 
συµπεριφοράς του καταναλωτή, καθώς και την απουσία ή παρουσία 
οποιουδήποτε τενχικού περιορισµού, π.χ. προστασία µέσω Ψηφιακής 
∆ιαχείρισης ∆ικαιωµάτων, κωδικοί περιοχής. Η έννοια της σχετικής 
διαλειτουργικότητας είναι για να περιγράψει τις πληροφορίες που αφορούν 
το τυποποιηµένο υλικό και λογισµικό περιβάλλον µε το οποίο είναι 
συµβατό το ψηφιακό περιεχόµενο, π.χ. το σύστηµα λειτουργίας, η 
αναγκαία εκδοχή, ορισµένα χαρακτηριστικά του υλικού. Η Επιτροπή 
οφείλει να µελετήσει την ανάγκη περαιτέρω εναρµονισµένων διατάξεων 
στο θέµα του ψηφιακού περιεχοµένου και να υποβάλει, εάν χρειαστεί, 
πρόταση για τη διευθέτηση του ζητήµατος. 

▌ 

(12) Ο ορισµός της σύµβασης που συνάπτεται εξ αποστάσεως πρέπει να καλύπτει 
όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες συµβάσεις συνάπτονται µεταξύ 
εµπόρου και καταναλωτή στο πλαίσιο ενός οργανωµένου συστήµατος 
πωλήσεων εξ αποστάσεως ή παροχής υπηρεσιών µε αποκλειστική χρήση 
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ενός ή περισσότερων µέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως (όπως π.χ. 
παραγγελία µε ταχυδροµείο, διαδίκτυο, τηλέφωνο ή φαξ), µέχρι και τη 
στιγµή σύναψης της σύµβασης. Επίσης πρέπει να καλύπτει καταστάσεις 
όπου ο καταναλωτής απλώς επισκέπτεται το χώρο της επιχείρησης µε 
σκοπό να συγκεντρώσει πληροφορίες για το εµπόρευµα ή για την παροχή 
υπηρεσιών και η µεταγενέστερη διαπραγµάτευση και σύναψη σύµβασης 
γίνεται εξ αποστάσεως. Αφετέρου, µια σύµβαση για την οποία έγινε 
διαπραγµάτευση στον επαγγελµατικό χώρο του εµπόρου και τελικά 
συνήφθη µε µέσα επικοινωνίας εξ αποστάσεως δεν πρέπει να θεωρείται 
σύναψη συναφθείσα εξ αποστάσεως. Ούτε και µια σύµβαση που ξεκίνησε 
µε εξ αποστάσεως επικοινωνία αλλά τελικά συνήφθη στον επαγγελµατικό 
χώρο του εµπόρου πρέπει να θεωρείται σύµβαση εξ αποστάσεως. Οµοίως, 
η έννοια της εξ αποστάσεως σύµβασης δεν πρέπει να περικλείει τις 
κρατήσεις που έκανε ένας καταναλωτής µε µέσα εξ αποστάσεως 
επικοινωνίας για να ζητήσει την παροχή µιας υπηρεσίας από έναν 
επαγγελµατία, όπως στην περίπτωση ενός καταναλωτή που τηλεφωνεί για 
να ζητήσει ραντεβού σε κοµµωτή. Η έννοια ενός οργανωµένου 
συστήµατος εξ αποστάσεως πωλήσεων ή παροχής υπηρεσιών περικλείει 
τα συστήµατα εκείνα που προσφέρονται από έναν τρίτο, διάφορο του 
εµπόρου αλλά χρησιµοποιούµενο από τον έµπορο, όπως είναι µια 
πλατφόρµα online. Αλλά, δεν καλύπτει περιπτώσεις όπου ιστοσελίδες 
προσφέρουν καθαρά ενηµέρωση για τον έµπορο, για τα εµπορεύµατά του 
και/ή τις υπηρεσίες του και για τον τρόπο επικοινωνίας µαζί του.  

▌ 

(14) Ως σύµβαση εκτός εµπορικού καταστήµατος πρέπει να ορίζεται η σύµβαση 
που συνάπτεται µε την ταυτόχρονη φυσική παρουσία του εµπόρου και του 
καταναλωτή, σε χώρο που δεν αποτελεί το εµπορικό κατάστηµα του 
εµπόρου, παραδείγµατος χάρη στο σπίτι ή στο χώρο εργασίας του 
καταναλωτή. Κατά τις συναλλαγές εκτός εµπορικών καταστηµάτων, οι 
καταναλωτές µπορεί να είναι δυνητικά υπό ψυχολογική πίεση ή 
αντιµέτωποι µε το στοιχείο του αιφνιδιασµού, ανεξάρτητα από το εάν 
έχουν ζητήσει την επίσκεψη του εµπόρου ή όχι. Ο ορισµός της σύµβασης 
εκτός εµπορικού καταστήµατος θα πρέπει να περιλαµβάνει και 
καταστάσεις κατά τις οποίες ο έµπορος απευθύνεται προσωπικά και 
ατοµικά σε συγκεκριµένο καταναλωτή υπό τέτοιου είδους περιστάσεις, 
αλλά η σύµβαση συνάπτεται αµέσως µετά στο εµπορικό κατάστηµα του 
εµπόρου ή µε εξ αποστάσεως επικοινωνία. Ο ορισµός µιας εκτός 
καταστήµατος συναπτόµενης σύµβασης δεν καλύπτει καταστάσεις όπου 
οι έµποροι πρωτοεµφανίζονται στο σπίτι του καταναλωτή µε αποκλειστικό 
σκοπό τη διενέργεια µετρήσεων ή την παράδοση εκτίµησης χωρίς καµία 
υποχρέωση εκ µέρους του καταναλωτή και εφόσον η σύµβαση συνάπτεται 
µεταγενέστερα στο χώρο του εµπόρου ή µε εξ αποστάσεως επικοινωνία επί 
τη βάσει της εκτίµησης του εµπόρου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η 
σύµβαση δεν συνάτεται αµέσως µετά την επικοινωνία του εµπόρου µε τον 
καταναλωτή, εάν ο καταναλωτής είχε χρόνο να σκεφτεί την εκτίµηση του 
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εµπόρου πριν συνάψει τη σύµβαση. Ως εκτός καταστήµατος συναπτόµενες 
συµβάσεις θεωρούνται και οι αγορές που πραγµατοποιούνται στη διάρκεια 
εκδροµής που οργανώνεται από τον έµπορο για την προώθηση και την 
πώληση των κτηθέντων προϊόντων. 

(15) Τα εµπορικά καταστήµατα πρέπει να περιλαµβάνουν εγκαταστάσεις σε 
οποιαδήποτε µορφή (όπως καταστήµατα, πάγκοι αγορών ή φορτηγά) οι 
οποίες χρησιµεύουν ως µόνιµος ή συνήθης χώρος συναλλαγών για τον 
έµπορο. Οι πάγκοι σε λαϊκές και τα περίπτερα σε εκθέσεις πρέπει να 
θεωρούνται εµπορικά καταστήµατα, εάν πληρούν την προϋπόθεση αυτή.Οι 
χώροι λιανικής πώλησης όπου ο έµπορος ασκεί τη δραστηριότητά του σε 
εποχική βάση, όπως παραδείγµατος χάρη στη διάρκεια της τουριστικής 
περιόδου σε χιονοδροµικό ή παραθαλάσσιο θέρετρο, θεωρούνται εµπορικό 
κατάστηµα εάν ο έµπορος ασκεί τη δραστηριότητά του σε συνήθη βάση. Οι 
χώροι στους οποίους έχει πρόσβαση το κοινό, όπως οδοί, εµπορικά κέντρα, 
παραλίες, αθλητικές εγκαταστάσεις και δηµόσια µέσα µεταφοράς, που ο 
έµπορος χρησιµοποιεί εκτάκτως για τις επαγγελµατικές του 
δραστηριότητες, καθώς και οι ιδιωτικές κατοικίες ή οι χώροι εργασίας, δεν 
πρέπει να θεωρούνται εµπορικά καταστήµατα. Το εµπορικό κατάστηµα 
προσώπου που ενεργεί εξ ονόµατος ή για λογαριασµό του εµπόρου κατά τα 
οριζόµενα στην παρούσα Οδηγία, λογίζεται ως εµπορικό κατάστηµα κατά 
την έννοια της παρούσας οδηγίας. 

(16) Τα σταθερά εναποθέµατα θα πρέπει να επιτρέπουν στον καταναλωτή να 
αποθηκεύει τις πληροφορίες για όσο καιρό έχουν σηµασία γι΄αυτόν 
προκειµένου να προστατεύσει τα συµφέροντά του εκείνα που απορρέουν 
από τη σχέση του µε τον έµπορο. Τέτοια εναποθέµατα είναι ειδικότερα  το 
χαρτί, τα κλειδιά USB, τα CD-ROM, τα DVD, οι κάρτες µνήµης ή οι σκληροί 
δίσκοι υπολογιστών, όπως και ηλεκτρονικά ταχυδροµεία. 

(16a) Ο δηµόσιος πλειστηριασµός συνεπάγεται ότι οι έµποροι και οι καταναλωτές 
παρίστανται ή έχουν τη δυνατότητα να παραστούν αυτοπροσώπως στον 
πλειστηριασµό. Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες προσφέρονται από τον έµπορο 
προς τους καταναλωτές µε ανταγωνιστική διαδικασία προσφορών, µέσω 
τρίτου εξουσιοδοτηµένου εκ του νόµου σε ορισµένα κράτη µέλη, για την 
πώληση προϊόντων προς άλλους σε δηµόσια πώληση, αποκαλούµενου και 
εκπλειστηριαστή. Ο τελικός πλειοδότης δεσµεύεται να αγοράσει τα αγαθά ή 
τις υπηρεσίες. Η χρήση επιγραµµικών πλατφορµών για τους 
πλειστηριασµούς που τίθενται στη διάθεση των καταναλωτών και των 
εµπόρων δεν θεωρείται δηµόσιος πλειστηριασµός κατά την έννοια της 
παρούσας Οδηγίας.  

▌ 

(20a) Οι συµβάσεις που σχετίζονται µε τηλεθέρµανση καλύπτονται από την 
παρούσα Οδηγία, όµοια µε τις συµβάσεις παροχής νερού, φυσικού αερίου 
και ηλεκτρικής ενέργειας. Ως τηλεθέρµανση νοείται η παροχή θερµότητας, 
π.χ. µε τη µορφή ατµού ή ζεστού νερού, από κεντρική πηγή παραγωγής 
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µέσω συστήµατος µετάδοσης και διανοµής σε πολλά κτίρια µε σκοπό τη 
θέρµανση. 

(20β) Οι συµβάσεις που σχετίζονται µε τη µεταβίβαση ή τη δηµιουργία 
δικαιωµάτων επί ακινήτων, οι συµβάσεις κατασκευής νέων κτηρίων, 
ριζικής µετατροπής υφιστάµενων κτηρίων, καθώς και οι συµβάσεις 
µίσθωσης στέγης ως κατοικίας, υπόκεινται ήδη σε αρκετές επιµέρους 
απαιτήσεις στο πλαίσιο των εθνικών νοµοθεσιών. Περιλαµβάνονται π.χ. οι 
πωλήσεις ακινήτου ιδιοκτησίας που θα ανεγερθεί µελλοντικά και η 
χρηµατοδοτική εκµίσθωση. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν είναι 
κατάλληλες για τις συµβάσεις αυτές. Για τον λόγο αυτό, η παρούσα οδηγία 
δεν πρέπει να εφαρµόζεται σε τέτοιες συµβάσεις. Ως ριζική µετατροπή 
νοείται η µετατροπή που συγκρίνεται µε την κατασκευή νέου κτιρίου, 
παραδείγµατος χάριν όταν διατηρείται µόνο η πρόσοψη ενός παλαιού 
κτιρίου. Οι συµβάσεις παροχής υπηρεσιών, ειδικότερα εκείνες που 
αφορούν την κατασκευή παραρτηµάτων κτιρίων (παραδείγµατος χάριν 
γκαράζ ή βεράντα) και αφορούν την επισκευή και ανακαίνιση κτιρίων 
πλην της ριζικής µετατροπής, περιλαµβάνονται στο πεδίο εφαρµογής της 
παρούσας Οδηγίας, όπως και οι συµβάσεις που αφορούν τις υπηρεσίες του 
κτηµατοµεσίτη και οι συµβάσεις που αφορούν τη µίσθωση στέγης ως µη 
κατοικίας.   

(20γ) Οι υπηρεσίες µεταφορών καλύπτουν τη µεταφορά επιβατών και αγαθών. 
Η µεταφορά επιβατών εξαιρείται από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας 
Οδηγίας καθόσον υπάγεται ήδη σε άλλη ευρωπαϊκή νοµοθεσία ή, στην 
περίπτωση των δηµόσιων µέσων µεταφοράς και των ταξί, σε εθνικές 
ρυθµίσεις. Όµως, οι διατάξεις για την προστασία των καταναλωτών από 
τις υπερβολικές επιβαρύνσεις για τη χρήση µέσων πληρωµής ή από τις 
κρυφές επιβαρύνσεις πρέπει να ισχύουν και για τις συµβάσεις µεταφοράς 
επιβατών. Ως προς τη µεταφορά εµπορευµάτων και την ενοικίαση 
αυτοκινήτων, που αποτελούν υπηρεσίες, οι καταναλωτές πρέπει να 
τυγχάνουν της προστασίας που προσφέρει η παρούσα Οδηγία, µε την 
εξαίρεση του δικαιώµατος υπαναχώρησης.  

(20δ) Προκειµένου να αποφευχθεί ο διοικητικός φόρτος, τα κράτη µέλη 
µπορούν να αποφασίσουν να µην εφαρµόσουν τις διατάξεις της παρούσας 
Οδηγίας όποτε πωλούνται εκτός καταστήµατος εµπορεύµατα ή υπηρεσίες 
χαµηλής αξίας. Το κατώτατο χρηµατικό όριο πρέπει να καθοριστεί σε 
επαρκώς χαµηλό επίπεδο ώστε να καλύπτει µόνο αγορές µικρής σηµασίας. 
Τα κράτη µέλη µπορούν να καθορίζουν την αξία αυτή µέσω της εθνικής 
νοµοθεσίας τους χωρίς ωστόσο αυτή να υπερβαίνει το ποσό των 50 ευρώ. 
Όταν συνάπτονται πολλές συµβάσεις ταυτόχρονα µε παρόµοιο αντικείµενο 
από τον καταναλωτή, το συνολικό ποσό δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το εν 
λόγω κατώτατο όριο. 

(20ε) Οι κοινωνικές υπηρεσίες διαθέτουν θεµελιωδώς διαφορετικά 
χαρακτηριστικά που αντανακλώνται σε τοµεακές ρυθµίσεις, άλλες εξ 
αυτών σε ευρωπαϊκό και άλλες σε εθνικό επίπεδο. Στις κοινωνικές 
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υπηρεσίες περιλαµβάνονται αφενός οι υπηρεσίες που απευθύνονται σε 
ιδιαιτέρως µειονεκτούντα άτοµα ή σε άτοµα χαµηλού εισοδήµατος καθώς 
και οι υπηρεσίες που απευθύνονται σε άτοµα ή οικογένειες που χρήζουν 
βοηθείας κατά την εκτέλεση των συνήθων καθηµερινών εργασιών και, 
αφετέρου, οι υπηρεσίες για όλα τα άτοµα που χρήζουν ειδικής αρωγής, 
στήριξης, προστασίας ή ενθάρρυνσης σε συγκεκριµένη φάση της ζωής 
τους. Αυτές καλύπτουν, µεταξύ άλλων, υπηρεσίες για παιδιά και για τη 
νεολαία, υπηρεσίες αρωγής για οικογένειες, µονογονεϊκές οικογένειες και 
ηλικιωµένους, υπηρεσίες για µετανάστες. Καλύπτουν τόσο τις 
βραχυπρόθεσµες όσο και τις µακροπρόθεσµες υπηρεσίες, οι οποίες 
παρέχονται παραδείγµατος χάρη, από υπηρεσίες φροντίδας κατ' οίκον, 
µονάδες αυτόνοµης διαβίωσης υποβοηθούµενης από το περιβάλλον και 
οίκους ευγηρίας ή κατοικίες κοινωνικής πρόνοιας. Κοινωνικές υπηρεσίες 
δεν είναι µόνο εκείνες που παρέχονται από το δηµόσιο σε εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο από εντεταλµένους από το κράτος 
παρόχους ή από αναγνωρισµένα από το κράτος φιλανθρωπικά ιδρύµατα, 
αλλά και εκείνες που παρέχονται από ιδιωτικούς φορείς. Οι διατάξεις της 
παρούσας Οδηγίας δεν είναι κατάλληλες για τις κοινωνικές υπηρεσίες, οι 
οποίες έτσι εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής της. 

(20στ) Η υγειονοµική περίθαλψη απαιτεί ειδικές ρυθµίσεις εξαιτίας της τεχνικής 
τους πολυπλοκότητας, της σπουδαιότητάς τους για υπηρεσίες κοινής 
ωφελείας καθώς και της εκτεταµένης δηµόσιας χρηµατοδότησης. Η 
υγειονοµική περίθαλψη ορίζεται στην Οδηγία 2011/24/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 
περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στη διασυνοριακή 
περίθαλψη, ως «υπηρεσίες υγείας που παρέχονται σε ασθενείς από 
επαγγελµατίες της υγείας προκειµένου να εκτιµηθεί, να διατηρηθεί ή να 
αποκατασταθεί η κατάσταση της υγείας τους, περιλαµβανοµένης της 
συνταγογράφησης, της χορήγησης και της προµήθειας φαρµάκων και 
ιατρικών συσκευών». Ως επαγγελµατίες υγείας νοούνται ο ιατρός ή ο 
νοσοκόµος που είναι υπεύθυνος για τη γενική περίθαλψη ή ο οδοντίατρος 
ή η µαία ή ο φαρµακοποιός κατά την έννοια της οδηγίας 2005/36/EΚ της 
7ης Σεπτεµβρίου 2005 περί αναγνώρισης των επαγγελµατικών προσόντων, 
ή άλλος επαγγελµατίας που ασκεί επαγγελµατική δραστηριότητα στον 
τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης η οποία περιορίζεται σε ένα 
νοµοθετικά κατοχυρωµένο επάγγελµα, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2005/36/EΚ. Οι διατάξεις της 
παρούσας Οδηγίας δεν είναι κατάλληλες για την υγειονοµική περίθαλψη, η 
οποία έτσι εξαιρείται από το πεδίο εφαρµογής της. 

(20ζ) Τα τυχερά παιχνίδια αποκλείονται από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας 
οδηγίας. ∆ραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών είναι εκείνες στις οποίες ο 
παίκτης στοιχηµατίζει νοµισµατική αξία, περιλαµβανοµένων των 
λαχειοφόρων αγορών, του χαρτοπαιγνίου σε καζίνα και των συναλλαγών 
που αφορούν στοιχήµατα. Τα κράτη µέλη πρέπει να µπορούν να εγκρίνουν 
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άλλα, ακόµη και αυστηρότερα, µέτρα για την προστασία των 
καταναλωτών σε σχέση µε τις δραστηριότητες αυτές. 

(20η) Η υφιστάµενη ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά µεταξύ άλλων τις 
χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες προς τους καταναλωτές, τα οργανωµένα 
ταξίδια και τη χρονοµεριστική µίσθωση, περιέχει αρκετούς κανόνες 
σχετικά µε την προστασία των καταναλωτών. Γι΄αυτό το λόγο, η παρούσα 
Οδηγία δεν πρέπει να καλύπτει τις συµβάσεις που αφορούν αυτούς τους 
τοµείς. Ως προς τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, θα πρέπει να 
ενθαρρυνθούν τα κράτη µέλη να έχουν ως πηγή έµπνευσης την 
υφιστάµενη σε αυτό τον τοµέα ευρωπαϊκή νοµοθεσία όποτε νοµοθετούν σε 
τοµείς που δεν ρυθµίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατά τρόπον ώστε να 
διασφαλιστούν ισότιµες συνθήκες για όλους τους καταναλωτές και για 
όλες τις συµβάσεις που αφορούν τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες. 

(20θ) 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. 

  (20ι) Ο καταναλωτής πρέπει να λαµβάνει σαφείς και κατανοητές πληροφορίες 
προτού δεσµευθεί µε οποιαδήποτε εξ αποστάσεως ή εκτός εµπορικού 
καταστήµατος συναπτόµενη σύµβαση, µε οποιαδήποτε σύµβαση πέρα από 
την εκτός εµπορικού καταστήµατος ή εξ αποστάσεως συναπτόµενη 
σύµβαση ή µε οποιαδήποτε αντίστοιχη προσφορά. Κατά την παροχή 
αυτών των πληροφοριών, ο έµπορος οφείλει να λαµβάνει υπόψη τις ειδικές 
ανάγκες των καταναλωτών εκείνων που είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι λόγω 
πνευµατικής, σωµατικής ή ψυχολογικής αναπηρίας, λόγω ηλικίας ή 
ευπιστίας, κατά τρόπο που ο έµπορος µπορούσε ευλόγως να προβλέψει. 
Πάντως, η συνεκτίµηση αυτών των ειδικών αναγκών δεν πρέπει να οδηγεί 
σε διαφορετικά επίπεδα προστασίας των καταναλωτών. 

(20ια) Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στον καταναλωτή είναι 
υποχρεωτικές και δεν µπορούν να αλλιώνονται. Όµως, τα συµβαλλόµενα 
µέρη πρέπει να µπορούν να συµφωνήσουν ρητώς να αλλάξουν το 
περιεχόµενο της σύµβασης που συνάπτεται ακολούθως, π.χ. τις 
διευθετήσεις παράδοσης. 

(21) Στην περίπτωση εξ αποστάσεως συµβάσεων, οι απαιτήσεις ενηµέρωσης 
πρέπει να αναπροσαρµόζονται ώστε να λαµβάνουν υπόψη τους τεχνικούς 
περιορισµούς ορισµένων µέσων, όπως τους περιορισµούς στον αριθµό των 
χαρακτήρων σε ορισµένες οθόνες κινητών τηλεφώνων ή το χρονικό 
περιορισµό στα διαφηµιστικά µηνύµατα τηλεοπτικών πωλήσεων. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις, 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 
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σχετική πληροφόρηση είναι απευθείας διαθέσιµη και εύκολα προσβάσιµη. 
Ως προς την υποχρέωση ενηµέρωσης του καταναλωτή για το κόστος 
επιστροφής ενός εµπορεύµατος, που από τη φύση του δεν µπορεί κανονικά 
να επιστραφεί ταχυδροµικώς, ο έµπορος την τηρεί εάν διευκρινίσει π.χ. 
έναν µεταφορέα (π.χ. εκείνον που όρισε για την παράδοση του 
εµπορεύµατος) και µια τιµή για το κόστος επιστροφής του εµπορεύµατος. 
Εάν το κόστος επιστροφής του εµπορεύµατος δεν µπορεί ευλόγως να 
υπολογιστεί εκ των προτέρων από τον έµπορο, π.χ. επειδή ο έµπορος δεν 
προσφέρει να µεριµνήσει ο ίδιος για την επιστροφή του εµπορεύµατος, 
τότε ο έµπορος οφείλει να παράσχει δήλωση ότι το κόστος αυτό θα είναι 
πληρωτέο κι ότι το κόστος αυτό µπορεί να είναι υψηλό, µαζί µε µια λογική 
εκτίµηση του µεγίστου κόστους, που θα µπορούσε να υπολογιστεί βάσει 
του κόστους παράδοσης στον καταναλωτή. 

(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. Για τον ίδιο λόγο, ο καταναλωτής πρέπει να 
έχει το δικαίωµα να δοκιµάσει και να ελέγξει το εµπόρευµα που επιθυµεί 
να αγοράσει, στο βαθµό που χρειάζεται για να προσδιορίσει τη φύση, τα 
χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των προϊόντων. Όσον αφορά τις 
συµβάσεις εκτός εµπορικού καταστήµατος, ο καταναλωτής θα πρέπει να 
έχει το δικαίωµα υπαναχώρησης εξαιτίας του δυνητικού στοιχείου του 
αιφνιδιασµού ή/και της ψυχολογικής πίεσης. Η υπαναχώρηση από τη 
σύµβαση οφείλει να τερµατίζει τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων 
µερών για εκτέλεση της σύµβασης. 

(22a) Στην περίπτωση των online συµβάσεων, οι εµπορικές ιστοσελίδες πρέπει 
να αναγράφουν ευκρινώς και ευανάγνωστα το αργότερο στο ξεκίνηµα της 
διαδικασίας παραγγελίας εάν ισχύουν περιορισµοί στην παράδοση και 
ποιά µέσα πληρωµής είναι δεκτά. 

(22β) Πρέπει να διασφαλιστεί ότι, στις εξ αποστάσεως συµβάσεις που 
συνάπτονται µέσω ιστοσελίδων, ο καταναλωτής θα µπορεί να διαβάσει 
και να κατανοήσει πλήρως τα βασικά στοιχεία της σύµβασης προτού 
κάνει την παραγγελία του. Προς το σκοπό αυτό, πρέπει να προβλεφθεί 
διάταξη βάσει της οποίας αυτά τα στοιχεία θα εµφανίζονται πολύ κοντά 
στην επιβεβαίωση που απαιτείται για την υποβολή της παραγγελίας. 
Επίσης πρέπει να διασφαλιστεί ότι, σε τέτοιες καταστάσεις, ο 
καταναλωτής θα µπορεί να προσδιορίσει από ποιά χρονική στιγµή 
αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλει πληρωµή στον έµπορο. Κατά 
συνέπεια, πρέπει να επισηµαίνεται συγκεκριµένα στον καταναλωτή µέσω 
µιας ξεκάθαρης διατύπωσης ότι η υποβολή παραγγελίας συνεπάγεται για 
αυτόν την υποχρέωση να καταβάλει πληρωµή στον έµπορο. 

(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 
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εφαρµόζεται σε όλες τις εξ αποστάσεως συµβάσεις και τις συµβάσεις εκτός 
εµπορικών καταστηµάτων. Στην περίπτωση συµβάσεων παροχής 
υπηρεσιών, η περίοδος υπαναχώρησης πρέπει να λήγει δεκατέσσερις 
ηµέρες µετά τη σύναψη της σύµβασης. Στην περίπτωση συµβάσεων 
πώλησης, η περίοδος υπαναχώρησης πρέπει να λήγει δεκατέσσερις ηµέρες 
από την ηµέρα που ο καταναλωτής ή ένας τρίτος άλλος από τον 
µεταφορέα που έχει υποδειχθεί από τον καταναλωτή αποκτά την φυσική 
κατοχή των αγαθών, ενώ ο καταναλωτής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
να ασκήσει το δικαίωµα υπαναχώρησης πριν από την παράδοση των 
αγαθών. Εάν πολλά προϊόντα έχουν παραγγελθεί από τον καταναλωτή µε 
µια παραγγελία αλλά παραδίδονται χωριστά, η προσθεσµία 
υπαναχώρησης πρέπει να ξεκινά τη στιγµή που ο καταναλωτής αποκτά 
την φυσική κατοχή και του τελευταίου προϊόντος. Όταν ένα αγαθό 
παρέχεται σε διάφορες παρτίδες ή τεµάχια, η περίοδος υπαναχώρησης 
πρέπει να ξεκινά όταν ο καταναλωτής αποκτά την υλική κατοχή της 
τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίου τεµαχίου. 

(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 διορίες1 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. Εάν προθεσµία εκπεφρασµένη σε ηµέρες πρέπει να υπολογισθεί 
από τη στιγµή που επισυµβαίνει κάποιο γεγονός ή πραγµατοποιείται 
κάποια ενέργεια, η ηµέρα κατά την οποία επισυµβαίνει το γεγονός αυτό ή 
πραγµατοποιείται η ενέργεια αυτή, δεν συνυπολογίζεται στην προθεσµία. 

(24a) Οι διατάξεις περί δικαιώµατος υπαναχώρησης εφαρµόζονται µε την 
επιφύλαξη των νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών 
µελών που διέπουν τα της διακοπής ή του µη εκτελεστού της σύµβασης ή 
της δυνατότητας του καταναλωτή να εκπληρώσει τις συµβατικές του 
υποχρεώσεις πριν από την ηµεροµηνία που ορίζεται στη σύµβαση. 

▌ 

(27) Εάν ο έµπορος δεν έχει ενηµερώσει καταλλήλως τον καταναλωτή ▌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 
δωδεκάµηνη προθεσµία.▌ 

(28) Οι διαφορές όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίο ασκείται το δικαίωµα 
υπαναχώρησης στα κράτη µέλη προκάλεσαν δαπάνες για τους εµπόρους που 
πωλούν διασυνοριακά. Η θέσπιση ενός εναρµονισµένου υποδείγµατος του 
εντύπου υπαναχώρησης το οποίο δύναται να χρησιµοποιεί ο καταναλωτής 

                                                 
1 ΕΕ L 124 της 08.06.71, σ. 1. 
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αναµένεται να απλουστεύσει τη διαδικασία υπαναχώρησης και να επιφέρει 
ασφάλεια δικαίου. Για τους λόγους αυτούς, τα κράτη µέλη δεν πρέπει να 
προσθέτουν στο πανευρωπαϊκό υπόδειγµα εντύπου καµία απαίτηση που να 
αφορά την παρουσίαση, παραδείγµατος χάρη, σχετικά µε το µέγεθος των 
στοιχείων. Ωστόσο, ο καταναλωτής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 
υπαναχωρήσει χρησιµοποιώντας δική του διατύπωση, υπό τον όρο η 
δήλωσή του προς τον έµπορο να είναι σαφής. Μια επιστολή, µια 
τηλεφωνική κλήση ή η επιστροφή των αγαθών µαζί µε µια σαφή δήλωση 
µπορούν να εκπληρώσουν αυτή την απαίτηση, αλλά το βάρος της 
απόδειξης ότι υπαναχώρησε εντός των χρονικών προθεσµιών που 
προβλέπει η παρούσα Οδηγία πέφτει στον καταναλωτή. Για το λόγο αυτό, 
είναι προς το συµφέρον του καταναλωτή να χρησιµοποιήσει ένα σταθερό 
εναπόθεµα όταν κοινοποιήσει την υπαναχώρησή του στον έµπορο. 

(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 π.χ. 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. Η επιστροφή δεν µπορεί να πραγµατοποιείται 
µε παραστατικό (βάουτσερ) εκτός εάν συµφωνήσει ρητά ο καταναλωτής. 
Εάν ο καταναλωτής επιλέξει ρητά έναν ορισµένο τρόπο παράδοσης (π.χ. 
επείγουσα παράδοση εντός 24 ωρών), παρ όλον ότι ο έµπορος είχε 
προσφέρει έναν κοινά και γενικά αποδεκτό τρόπο παράδοσης που 
συνεπαγόταν µικρότερη δαπάνη παράδοσης, ο καταναλωτής οφείλει να 
επωµισθεί τη διαφορά κόστους µεταξύ των δυο τρόπων παράδοσης. 

(31) Ορισµένοι καταναλωτές ασκούν το δικαίωµα υπαναχώρησης αφού έχουν 
χρησιµοποιήσει τα προϊόντα σε βαθµό µεγαλύτερο από αυτόν που απαιτείται 
για να προσδιοριστούν η φύση, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία των 
προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή, ο καταναλωτής δεν πρέπει να χάνει το 
δικαίωµα υπαναχώρησης, αλλά θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για τυχόν 
µείωση της αξίας των προϊόντων. Προκειµένου να προσδιοριστούν  η φύση, 
τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία των προϊόντων, ο καταναλωτής πρέπει 
να το χειρίζεται και να το εξετάζει 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. Κατά συνέπεια ο καταναλωτής θα πρέπει να 
χειρίζεται και να εξετάζει τα προϊόντα µε τη δέουσα προσοχή στη 
διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης. Οι διατάξεις του άρθρου 17 δεν θα 
πρέπει να αποθαρρύνουν τον καταναλωτή από του να επωφεληθεί από το 
δικαίωµά του να υπαναχωρήσει. 
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(32) Ο καταναλωτής πρέπει να απαιτείται να επιστρέψει τα προϊόντα το αργότερο 
14 ηµέρες αφότου έχει ενηµερώσει τον έµπορο σχετικά µε την απόφασή του 
να υπαναχωρήσει. Στις περιπτώσεις όπου ο έµπορος ή ο καταναλωτής δεν 
τηρούν τις υποχρεώσεις που αφορούν την άσκηση του δικαιώµατος 
υπαναχώρησης, θα εφαρµόζονται οι ποινές που προβλέπονται από την 
εθνική νοµοθεσία σε συµφωνία µε το άρθρο 42 και τις διατάξεις του 
δικαίου των συµβάσεων. 

(33) Πρέπει να υπάρχουν ορισµένες εξαιρέσεις από το δικαίωµα υπαναχώρησης, 
τόσο για τις εξ αποστάσεως, όσο και για τις εκτός εµπορικών 
καταστηµάτων συµβάσεις. Το δικαίωµα υπαναχώρησης θα ήταν 
απρόσφορο, παραδείγµατος χάρη, δεδοµένης της φύσης των προϊόντων ή 
των υπηρεσιών. Αυτό ισχύει, παραδείγµατος χάρη, για κρασί που 
παραδόθηκε πολύ χρόνο µετά τη σύναψη της σύµβασης κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, όταν η αξία εξαρτάται από διακυµάνσεις στην αγορά ("vin en 
primeur"). Το δικαίωµα υπαναχώρησης θα ήταν απρόσφορο για προϊόντα 
που έχουν παραχθεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή 
είναι σαφώς εξατοµικευµένα, όπως π.χ. πετάσµατα (κουρτίνες). Το 
δικαίωµα υπαναχώρησης θα ήταν επίσης απρόσφορο όσον αφορά 
παραδείγµατος χάρη, την παροχή καυσίµου που εκ φύσεως, είναι ένα 
προϊόν που, µετά την παράδοσή του, δεν µπορεί να διαχωριστεί από άλλα 
στοιχεία. Η εφαρµογή του δικαιώµατος υπαναχώρησης µπορεί επίσης να 
αντεδείκνυται για ορισµένες υπηρεσίες όπου η σύναψη σύµβασης 
συνεπάγεται την κράτηση χωρητικότητας την οποία, εάν θεσπιζόταν 
δικαίωµα υπαναχώρησης, ο έµπορος ενδέχεται να δυσκολευόταν να 
καλύψει.Αυτό ισχύει για παράδειγµα όταν γίνονται κρατήσεις σε 
ξενοδοχεία ή σε αγροικίες διακοπών, σε πολιτιστικές ή αθλητικές 
εκδηλώσεις.  

(33a) Αφενός, ο καταναλωτής θα πρέπει να χρησιµοποιεί το δικαίωµά του 
υπαναχώρησης ακόµα και σε περίπτωση που έχει ζητήσει την παροχή 
υπηρεσιών πριν από τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης. Αφετέρου, εάν 
ο καταναλωτής κάνει χρήση του δικαιώµατός του υπαναχώρησης, θα 
πρέπει να διασφαλίζεται η κατάλληλη πληρωµή του εµπόρου για την 
υπηρεσία που έχει παράσχει. Ο υπολογισµός του αναλογούντος ποσού 
πρέπει να στηρίζεται στη συµπεφωνηµένη στη σύµβαση τιµή εκτός κι αν ο 
καταναλωτής αποδείξει ότι η συνολική αυτή τιµή είναι αφεαυτής 
δυσανάλογη, οπότε το προς πληρωµή ποσόν θα πρέπει να υπολογισθεί 
βάσει της αγοραίας αξίας των όσων παρασχέθηκαν. Η αγοραία αξία 
προσδιορίζεται µέσω της σύγκρισης της τιµής µιας ισοδύναµης υπηρεσίας 
που προσφέρθηκε από άλλους παρόχους την εποχή που συνήφθη η 
σύµβαση. Θα πρέπει συνεπώς ο καταναλωτής να ζητεί την παροχή των 
υπηρεσιών πριν από τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης µε ρητό αίτηµα 
στην περίπτωση συµβάσεων εξ αποστάσεως ή πάνω σε σταθερό 
εναπόθεµα στην περίπτωση συµβάσεων εκτός καταστήµατος. Οµοίως, ο 
έµπορος θα πρέπει να ενηµερώνει τον καταναλωτή πάνω σε σταθερό 
εναπόθεµα για τυχόν υποχρεώσεις πληρωµής του αναλογούντος ποσού για 
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τις υπηρεσίες που έχουν ήδη παρασχεθεί. Για συµβάσεις έχουσες ως 
αντικείµενό τους µαζί και προϊόντα και υπηρεσίες, οι κανόνες της 
παρούσας Οδηγίας που διέπουν την επιστροφή προϊόντων πρέπει να 
ισχύουν για το σκέλος των προϊόντων, το δε καθεστώς αποζηµιώσεων για 
υπηρεσίες πρέπει να ισχύει για το σκέλος των υπηρεσιών. 

▌ 

(37) ▌Οι κύριες δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι καταναλωτές και µια από τις 
κύριες πηγές 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 µερική παράδοση. Συνεπώς, κρίνεται κατάλληλο να αποσαφηνιστούν και 
να εναρµονιστούν οι εθνικοί κανόνες σχετικά µε τη στιγµή που 
πραγµατοποιείται παράδοση. Ο τόπος και οι λεπτοµέρειες της παράδοσης 
και οι κανόνες σχετικά µε τον καθορισµό των προϋποθέσεων και της 
στιγµής της µεταβίβασης της κυριότητας των αγαθών εξακολουθούν να 
υπάγονται στην εθνική νοµοθεσία και ως εκ τούτου δεν θίγονται από την 
παρούσα Οδηγία. Στους κανόνες αυτούς περιλαµβάνεται η δυνατότητα για 
τον καταναλωτή να αναθέτει σε τρίτους να αποκτούν εξ ονόµατός του τη 
φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων. Ο καταναλωτής θεωρείται ότι 
αποκτά τον έλεγχο των προϊόντων όταν αυτός ή ένας τρίτος που έχει 
υποδειχθεί από τον καταναλωτή έχει πρόσβαση στα προϊόντα για να τα 
χρησιµοποιεί ως ιδιοκτήτης, ή δύναται να τα µεταπωλεί (παραδείγµατος 
χάριν όταν έχει λάβει τα κλειδιά, ή κατέχει τα έγγραφα κυριότητας). 

(38) Στο πλαίσιο συµβάσεων πώλησης, η παράδοση των προϊόντων µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µε διάφορους τρόπους, είτε αµέσως είτε σε µεταγενέστερη 
ηµεροµηνία. Εάν οι συµβαλλόµενοι δεν έχουν συµφωνήσει συγκεκριµένη 
ηµέρα παράδοσης, ο έµπορος πρέπει να παραδώσει τα προϊόντα το 
συντοµότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός τριάντα ηµερών από την 
ηµέρα σύναψης της σύµβασης. Στον κανόνα της καθυστερηµένης 
παράδοσης πρέπει επίσης να υπάγονται τα προϊόντα που παρασκευάζονται 
ή αγοράζονται ειδικά για τον καταναλωτή και ο έµπορος δεν µπορεί να τα 
επαναχρησιµοποιήσει χωρίς σηµαντικές απώλειες. Πρέπει ως εκ τούτου 
να προβλέψει η παρούσα Οδηγία έναν κανόνα που να παρέχει µια  
πρόσθετη εύλογη προθεσµία στον έµπορο, σε ορισµένες περιπτώσεις. Όταν 
ο έµπορος δεν παραδίδει τα προϊόντα εντός της προθεσµίας που έχει 
συµφωνηθεί µε τον καταναλωτή, προ της καταγγελίας της σύµβασης, ο 
καταναλωτής θα πρέπει να ζητήσει από τον έµπορο να παραδώσει τα 
προϊόντα εντός εύλογης πρόσθετης προθεσµίας και να δικαιούται να 
καταγγείλει τη σύµβαση. Όµως, αυτός ο κανόνας δεν πρέπει να ισχύει εάν 
ο έµπορος αρνήθηκε µε σαφή δήλωση να παραδώσει τα προϊόντα. Επίσης 
δεν πρέπει να ισχύει σε ορισµένες περιπτώσεις όπου η προθεσµία 
παράδοσης παίζει σηµαντικό ρόλο, π.χ. στην περίπτωση ενός νυφικού 
φορέµατος που πρέπει να παραδοθεί πριν από την γαµήλιο τελετή. Ακόµη, 
δεν πρέπει να ισχύει σε περιπτώσεις όπου ο καταναλωτής ενηµερώνει τον 
έµπορο πως η παράδοση µια συγκεκριµένη ηµέρα έχει σηµασία. Προς το 
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σκοπό αυτό, οι καταναλωτές δύνανται να κάνουν χρήση των στοιχείων 
επικοινωνίας που παρέχονται σε συµφωνία µε το άρθρο 5, παράγραφος 1, 
στοιχείο (β), ή µε το άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο (β). Σε αυτές τις 
συγκεκριµένες περιπτώσεις, εάν ο έµπορος δεν παραδώσει τα 
εµπορεύµατα εγκαίρως, ο καταναλωτής δικαιούται να καταγγείλει τη 
σύµβαση αµέσως µετά τη λήξη της προθεσµίας παράδοσης που είχε 
αρχικά συµφωνηθεί. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει εθνικές διατάξεις 
σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο ο καταναλωτής οφείλει να 
γνωστοποιήσει στον έµπορο την βούλησή του να καταγγείλει τη σύµβαση. 

(38a) Επιπλέον του δικαιώµατος του καταναλωτή να καταγγείλει τη σύµβαση 
όταν ο έµπορος δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του περί παράδοσης 
σύµφωνα µε την παρούσα Οδηγία, ο καταναλωτής δύναται, σύµφωνα µε 
την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία, να προσφύγει σε άλλα έννοµα µέσα, 
προκειµένου να λάβει πρόσθετη προθεσµία παράδοσης, να επιβάλει την 
εκτέλεση της σύµβασης, να παρακρατήσει την πληρωµή και να ζητήσει 
αποζηµίωση. 

(38β) Βάσει του άρθρου 52(3) της από 13 Νοεµβρίου 2007 Οδηγίας 2007/64/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις 
υπηρεσίες πληρωµών στην εσωτερική αγορά1, τα κράτη µέλη πρέπει να 
µπορούν να απαγορεύουν ή να περιορίζουν το δικαίωµα του εµπόρου να 
απαιτεί επιβαρύνσεις από τους καταναλωτές, λαµβανοµένης υπόψη της 
ανάγκης να ενθαρρυνθεί ο ανταγωνισµός και να προαχθεί η χρήση 
αποτελεσµατικών µέσων πληρωµής. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να 
απαγορευθεί στους εµπόρους να χρεώνουν τους καταναλωτές µε δαπάνες 
που υπερβαίνουν το κόστος που πληρώνει ο έµπορος για τη χρήση 
ορισµένων µέσων πληρωµής. 

(38γ) Κατά την αποστολή των προϊόντων στον καταναλωτή από τον έµπορο, σε 
περίπτωση απώλειας ή βλάβης, η στιγµή της µεταφοράς του κινδύνου 
µπορεί να αποτελέσει πηγή διαφωνιών. Ως εκ τούτου προσετέθη στην 
παρούσα Οδηγία κανόνας σύµφωνα µε τον οποίον προβλέπεται ότι ο 
καταναλωτής πρέπει να προστατεύεται από κάθε κίνδυνο απώλειας ή 
βλάβης των προϊόντων που συµβαίνει προτού αυτός αποκτήσει τη φυσική 
κατοχή των προϊόντων. Ο καταναλωτής πρέπει να προστατεύεται κατά τη 
διάρκεια της µεταφοράς η οποία ετοιµάστηκε ή πραγµατοποιήθηκε από τον 
έµπορο, έστω κι αν ο καταναλωτής έχει επιλέξει συγκεκριµένο τρόπο 
παράδοσης από ένα φάσµα επιλογών που προσφέρει ο έµπορος. Αφετέρου, η 
παρούσα Οδηγία δεν πρέπει να εφαρµόζεται σε συµβάσεις βάσει των 
οποίων ο καταναλωτής οφείλει να παραλάβει αυτοπροσώπως τα προϊόντα ή 
να ζητήσει από µεταφορέα να αναλάβει την παράδοση. Όσον αφορά τη 
στιγµή της µεταφοράς του κινδύνου, θεωρείται ότι ο καταναλωτής αποκτά 
τη φυσική κατοχή των προϊόντων κατά την παραλαβή τους.  

▌ 
                                                 
1  ΕΕ L 319 της 5.12.07, σ.1. 
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(57) Τα άτοµα ή οι οργανισµοί, που, στο πλαίσιο της εθνικής νοµοθεσίας, 
θεωρείται ότι έχουν έννοµο συµφέρον για την προστασία των συµβατικών 
δικαιωµάτων των καταναλωτών, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα άσκησης 
προσφυγής είτε ενώπιον δικαστηρίου είτε ενώπιον διοικητικής αρχής 
αρµόδιας για να αποφασίσει ως προς την καταγγελία ή να κινήσει την 
ενδεδειγµένη διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων. 

(58) Τα κράτη µέλη πρέπει να θεσπίσουν κυρώσεις για τις παραβάσεις των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας και ▌να εξασφαλίζουν την επιβολή τους. 
Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. 

(59) Ο καταναλωτής δεν πρέπει να στερηθεί την προστασία που του παρέχει η 
παρούσα οδηγία. Όταν το δίκαιο που εφαρµόζεται στη σύµβαση είναι το 
δίκαιο τρίτης χώρας, πρέπει να εφαρµόζεται ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 
593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το 
εφαρµοστέο δίκαιο στις συµβατικές ενοχές (Ρώµη Ι)1 για να καθοριστεί κατά 
πόσο ο καταναλωτής διατηρεί την προστασία που χορηγείται από την 
παρούσα οδηγία. 

(60) Η ▌Επιτροπή, µετά από διαβούλευση µε τα κράτη µέλη και τους έχοντες 
συµφέροντα, θα εξετάσει τον καταλληλότερο τρόπο για να εξασφαλίσει ότι 
όλοι οι καταναλωτές και έµποροι ενηµερώνονται για τα δικαιώµατά τους στο 
σηµείο πώλησης. 

(61) Καθώς η παροχή µη παραγγελθέντων, η οποία συνίσταται στην µη 
παραγγελθείσα προµήθεια αγαθών ή υπηρεσιών σε καταναλωτές, 
απαγορεύεται από την οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέµιτες εµπορικές 
πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά 
και για την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ, του Συµβουλίου, των 
οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ και 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου («οδηγία για τις αθέµιτες 
εµπορικές πρακτικές»)2 αλλά χωρίς να παρέχεται συµβατική επανόρθωση, 
είναι αναγκαίο να θεσπιστεί στην παρούσα οδηγία η συµβατική πρόβλεψη 
της απαλλαγής του καταναλωτή από κάθε είδους αντιπαροχή για αυτήν την 
παροχή µη παραγγελθέντων. 

(62) Η οδηγία 2002/58/ΕΚ ρυθµίζει ήδη τις αυτόκλητες επικοινωνίες και 
προβλέπει υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή. Οι αντίστοιχες 
διατάξεις σχετικά µε το ίδιο ζήτηµα που περιέχονται στην Οδηγία 97/7/ΕΚ 
πρέπει να διαγραφούν. 

                                                 
1  ΕΕ L 177 της 04.07.08, σ. 6. 
2 ΕΕ L 149 της 11.06.05, σ. 22. 
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(63) Η επανεξέταση της παρούσας οδηγίας κρίνεται σκόπιµη, εάν εντοπιστούν 
κάποιοι φραγµοί στην εσωτερική αγορά. Στην επανεξέτασή της, η 
Επιτροπή θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις δυνατότητες που 
προβλέπονται για τα κράτη µέλη να διατηρούν ή να θεσπίζουν ειδικές 
εθνικές διατάξεις, ακόµη και σε ορισµένους τοµείς που υπάγονται στις 
Οδηγίες 93/13/ΕΟΚ και 1999/44/ΕΚ. Η επανεξέταση µπορεί να οδηγήσει 
στην υποβολή πρότασης της Επιτροπής για τροποποίηση της παρούσας 
οδηγίας, η οποία µπορεί να περιλαµβάνει τροποποιήσεις άλλων νοµοθετικών 
πράξεων για την προστασία των καταναλωτών που να αντικατοπτρίζουν τη 
δέσµευση της Επιτροπής στο πλαίσιο της στρατηγικής για την πολιτική 
καταναλωτών να επανεξετάσει το ισχύον κεκτηµένο ώστε να επιτευχθεί 
υψηλό, κοινό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. 

(63a) Οι Οδηγίες 93/13/ΕΟΚ και 1999/44/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθούν, ώστε 
να υποχρεούνται τα κράτη µέλη να ενηµερώνουν την Επιτροπή για τυχόν 
έγκριση ειδικών εθνικών διατάξεων σε ορισµένους τοµείς. 

(64) Οι οδηγίες 85/577/ΕΟΚ ▌και 97/7/ΕΚ ▌πρέπει να καταργηθούν. 

(65) Καθώς ο στόχος της παρούσας οδηγίας, της συµβολής δηλαδή στη σωστή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς µέσω της επίτευξης ενός υψηλού 
επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, δεν µπορεί να επιτευχθεί 
επαρκώς από τα κράτη µέλη και µπορεί, συνεπώς, να επιτευχθεί καλύτερα 
σε ▌επίπεδο ΕΕ, η Ένωση µπορεί να εγκρίνει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή 
της επικουρικότητας, όπως καθορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως 
ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 
όρια για την ▌ επίτευξη αυτού του στόχου.  

(66) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τις αρχές που 
αναγνωρίζονται, ιδίως, στο Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

(66α) Σύµφωνα µε το σηµείο 34 της ∆ιοργανικής Συµφωνίας για τη βελτίωση 
της νοµοθεσίας1, τα κράτη µέλη ενθαρρύνονται να καταρτίζουν, προς ιδία 
χρήση και προς όφελος της Ένωσης, τους δικούς τους πίνακες, οι οποίοι 
θα αποτυπώνουν, στο µέτρο του δυνατού, την αντιστοιχία µεταξύ της 
παρούσας Οδηγίας και των µέτρων µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, και να 
τους δηµοσιοποιούν. 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ: 

Κεφάλαιο I 
Αντικείµενο, ορισµοί και πεδίο εφαρµογής 

                                                 
1  ΕΕ C 321 της 31.12.03, σ. 1. 
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Άρθρο 1 
Αντικείµενο 

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι, µέσω της επίτευξης ενός υψηλού επιπέδου 
προστασίας των καταναλωτών, ▌να συµβάλει στην οµαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς 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: «καταναλωτής»: 

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

(2) "έµπορος": κάθε φυσικό πρόσωπο ή κάθε νοµικό πρόσωπο, το οποίο , 
ανεξάρτητα από το εάν είναι ιδιωτικής ή δηµόσιας ιδιοκτησίας, ενεργεί , 
ακόµη και µέσω κάθε άλλου προσώπου ενεργούντος εξ ονόµατός του ή για 
λογαριασµό του, για σκοπούς οι οποίοι σχετίζονται µε τις εµπορικές, 
επιχειρηµατικές, βιοτεχνικές ή επαγγελµατικές δραστηριότητές του σε σχέση 
µε συµβάσεις καλυπτόµενες από την παρούσα Οδηγία· 

▌ 

(4) "εµπόρευµα": κάθε υλικό κινητό αντικείµενο πλην των εµπορευµάτων τα 
οποία πωλούνται στα πλαίσια µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης ή άλλων 
δικαστικών µέτρων. Το νερό, το φυσικό αέριο και η ηλεκτρική ενέργεια 
πρέπει επίσης να θεωρούνται ως "εµπορεύµατα" κατά την έννοια της 
παρούσας Οδηγίας, εφόσον διατίθενται προς πώληση σε περιορισµένο όγκο 
ή καθορισµένη ποσότητα· 

(4a) "εµπόρευµα κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του πελάτη" 
κάθε εµπόρευµα το οποίο δεν είναι προκατασκευασµένο και 
κατασκευάζεται βάσει της ατοµικής επιλογής ή απόφασης του πελάτη· 

(4β) «σύµβαση πώλησης»: κάθε σύµβαση βάσει της οποίας ο έµπορος 
µεταβιβάζει ή αναλαµβάνει να µεταβιβάσει την κυριότητα εµπορευµάτων σε 
καταναλωτή, ο δε καταναλωτής καταβάλλει ή αναλαµβάνει να καταβάλει το 
τίµηµα, καθώς και κάθε σύµβαση που έχει ως ταυτόχρονο αντικείµενο την 
παροχή εµπορευµάτων  και υπηρεσιών·  

(5) «σύµβαση παροχής υπηρεσιών»: κάθε σύµβαση πλην σύµβασης πώλησης 
βάσει της οποίας ο έµπορος παρέχει ή αναλαµβάνει να παράσχει υπηρεσία 
στον καταναλωτή, ο δε καταναλωτής καταβάλλει ή αναλαµβάνει να 
καταβάλει το τίµηµα· 
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(6) «εξ αποστάσεως σύµβαση»: κάθε σύµβαση η οποία συνάπτεται µεταξύ ενός 
εµπόρου και ενός καταναλωτή στο πλαίσιο ενός οργανωµένου 
συστήµατοςπωλήσεων εξ αποστάσεως ή παροχής υπηρεσιών χωρίς την 
ταυτόχρονη φυσική παρουσία του εµπόρου και του καταναλωτή, µε 
αποκλειστική χρήση ενός ή περισσότερων µέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως 
µέχρι και τη στιγµή σύναψης της σύµβασης· 

▌ 

(8) «σύµβαση εκτός εµπορικού καταστήµατος»  σύµβαση µεταξύ ενός εµπόρου 
και ενός καταναλωτή  : 

α) η οποία συνάπτεται µε ταυτόχρονη φυσική παρουσία του εµπόρου και 
του καταναλωτή σε χώρο που δεν είναι το εµπορικό κατάστηµα του 
εµπόρου·   

ή  

αα) για την οποία έγινε προσφορά από τον καταναλωτή κάτω από τις ίδιες 
συνθήκες που περιγράφονται στο στοιχείο (α)· ή 

β) η οποία συνάπτεται στο εµπορικό κατάστηµα του εµπόρου ή µε χρήση 
οποιουδήποτε µέσου εξ αποστάσεως επικοινωνίας αµέσως µετά από 
προσωπική και ατοµική επαφή µε τον καταναλωτή σε χώρο που δεν 
είναι το εµπορικό κατάστηµα του εµπόρου, µε την ταυτόχρονη φυσική 
παρουσία του εµπόρου και του καταναλωτή· ή 

βα) η οποία συνάπτεται στη διάρκεια εκδροµής οργανωµένης από τον 
έµπορο µε σκοπό ή αποτέλεσµα την διαφήµιση και πώληση 
εµπορευµάτων ή υπηρεσιών στον καταναλωτή. 

(9) «εµπορικό κατάστηµα»:  

(α) κάθε ακίνητος ▌χώρος λιανικής πώλησης, ▌ όπου ο έµπορος 
πραγµατοποιεί τη δραστηριότητά του σε µόνιµη βάση· ή  

(β) κάθε κινητός χώρος λιανικής πώλησης, όπου ο έµπορος πραγµατοποιεί 
τη δραστηριότητά του σε συνήθη 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· 

▌ 

(12a) "ψηφιακό περιεχόµενο": δεδοµένα που παράγονται και παρέχονται σε 
ψηφιακή µορφή· 
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(13) «χρηµατοοικονοµική υπηρεσία»: κάθε υπηρεσία τραπεζικής, πιστωτικής, 
ασφαλιστικής ή επενδυτικής φύσης ή σχετική µε ατοµικές συντάξεις ή µε 
πληρωµές· 

▌ 

(16) «δηµόσιος πλειστηριασµός»: µέθοδος πώλησης κατά την οποία τα 
εµπορεύµατα ή οι υπηρεσίες προσφέρονται από τον έµπορο σε καταναλωτές 
οι οποίοι συµµετέχουν ή έχουν τη δυνατότητα να συµµετέχουν στον 
πλειστηριασµό οι ίδιοι, µέσω διαφανούς ανταγωνιστικής διαδικασίας 
προσφορών που διεξάγεται από έναν εκπλειστηριαστή και όπου ο νικητής 
πλειοδότης δεσµεύεται να αγοράσει τα εµπορεύµατα ή τις υπηρεσίες·  

▌ 

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

▌ 

(20) «δευτερεύουσα σύµβαση»: µια σύµβαση µε την οποία ο καταναλωτής αποκτά 
εµπορεύµατα ή υπηρεσίες που συνδέονται 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. 

Άρθρο 3 
Πεδίο εφαρµογής 

1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται, βάσει των όρων και στο βαθµό που ορίζεται 
στις διατάξεις της, σε συµβάσεις ▌που συνάπτονται µεταξύ ενός εµπόρου και ενός 
καταναλωτή. Εφαρµόζεται επίσης σε συµβάσεις προµήθειας νερού, φυσικού 
αερίου, ηλεκτρισµού και τηλεθέρµανσης από δηµόσιους παρόχους, στο βαθµό που 
τα προϊόντα αυτά παρέχονται σε συµβατική βάση.  

2. Εάν οι διατάξεις της παρούσας Οδηγίας έρχονται σε σύγκρουση µε διάταξη 
άλλης ευρωπαϊκής πράξης που ρυθµίζει ειδικούς τοµείς, η διάταξη της άλλης 
ευρωπαϊκής πράξης υπερισχύει και εφαρµόζεται στους ειδικούς αυτούς τοµείς. 

3. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στις συµβάσεις: 
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(a) για κοινωνικές υπηρεσίες που σχετίζονται µε την κοινωνική στέγαση, την 
παιδική µέριµνα και τη στήριξη των οικογενειών και των ατόµων που έχουν 
µονίµως ή προσωρινώς ανάγκη, περιλαµβανοµένης της µακροπρόθεσµης 
µέριµνας, 

(β) για υπηρεσίες υγειονοµικής περίθαλψης κατά την έννοια της Οδηγίας 
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης 
Μαρτίου 2011 σχετικά µε την εφαρµογή των δικαιωµάτων των ασθενών 
στη διασυνοριακή υγειονοµική περίθαλψη1, είτε παρέχονται µέσω 
υγειονοµικών εγκαταστάσεων είτε όχι· 

(γ) για  δραστηριότητες τυχηρών παιγνίων µε χρηµατικά στοιχήµατα σε 
τυχηρά παίγνια, συµπεριλαµβανοµένων των λαχειοφόρων αγορών, των 
τυχηρών παιγνίων σε καζίνα και των συναλλαγών που αφορούν στοιχήµατα· 

(δ) για χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες 

(ε) για τη δηµιουργία, απόκτηση ή µεταβίβαση δικαιωµάτων επί ή εντός µιας 
ακινήτου ιδιοκτησίας· 

(στ) για την κατασκευή νέων κτιρίων, τη ριζική µετατροπή υφισταµένων και τη 
µίσθωση στέγης ως κατοικίας, 

(ζ) οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 1990 για τα οργανωµένα ταξίδια και τις 
οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις2, 

(η) οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογή της Οδηγίας 2008/122/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Ιανουαρίου 2009 
για την προστασία των καταναλωτών ως προς ορισµένες πτυχές των 
συµβάσεων χρονοµεριστικής µίσθωσης, µακροπρόθεσµων προϊόντων 
διακοπών, µεταπώλησης και ανταλλαγής3, 

(θ) οι οποίες, σύµφωνα µε τις διατάξεις των κρατών µελών, καταρτίζονται από 
εντεταλµένο από τη δηµόσια αρχή πρόσωπο µε καταστατική υποχρέωση 
ανεξαρτησίας και αµεροληψίας και καθήκον να διασφαλίζει, µέσω της 
παροχής εκτενών νοµικών πληροφοριών, ότι ο καταναλωτής συνάπτει τη 
σύµβαση µόνο µετά από ώριµη σκέψη και µε γνώση των νοµικών 
συνεπειών· 

(ι) για την προµήθεια τροφίµων, ποτών ή άλλων εµπορευµάτων που 
προορίζονται για τρέχουσα κατανάλωση στο πλαίσιο του νοικοκυριού και 
τα οποία παραδίδονται από τον έµπορο σε συχνή και τακτική βάση στο 
σπίτι, την κατοικία ή το χώρο εργασίας του καταναλωτή· 

                                                 
1  ΕΕ L 88 της 4.4.11, σ. 45 
2  ΕΕ L 158 της 23.6.90, σ. 59. 
3 ΕΕ L 33 της 03.02.09, σ. 10. 
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(ια) για υπηρεσίες µεταφοράς επιβατών, µε την εξαίρεση του άρθρου 11(1a) και 
των άρθρων 22a και 28β· 

(ιβ) οι οποίες συνάπτονται µέσω αυτόµατων διανεµητών ή εµπορικών 
καταστηµάτων αυτόµατης πώλησης· 

(ιγ) οι οποίες συνάπτονται µε τηλεπικοινωνιακούς φορείς µέσω δηµοσίων 
τηλεφωνικών θαλάµων ή οι οποίες συνάπτονται για τη χρήση µιας 
µοναδικής κλήσης που πραγµατοποιεί ο καταναλωτής µέσω τηλεφώνου, 
διαδικτύου ή τηλεοµοιοτυπίας. 

4. Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν να µην εφαρµόσουν την παρούσα 
Οδηγία ούτε να διατηρήσουν ή να εισαγάγουν αντίστοιχες εθνικές διατάξεις για τις 
εκτός εµπορικού καταστήµατος συναπτόµενες συµβάσεις για τις οποίες ο 
καταναλωτής καταβάλλει ποσόν που δεν υπερβαίνει τα 50 ευρώ. Τα κράτη µέλη 
δύνανται να ορίσουν µικρότερο ποσόν στην εθνική τους νοµοθεσία.  

4a. Η παρούσα Οδηγία δεν θίγει το εθνικό γενικό δίκαιο περί συµβάσεων όπως 
τους κανόνες εγκυρότητας, διαµόρφωσης ή αποτελέσµατος µιας σύµβασης, 
εφόσον στην παρούσα Οδηγία δεν ρυθµίζονται γενικές έννοιες του δικαίου των 
συµβάσεων. 

4β. Η παρούσα Οδηγία δεν εµποδίζει τους εµπόρους να προσφέρουν στους 
καταναλωτές συµβατικές διευθετήσεις που προχωρούν πέρα από την προστασία 
που παρέχει η παρούσα Οδηγία.  

Άρθρο 4 
Επίπεδο εναρµόνισης 

Τα κράτη µέλη δεν µπορούν να διατηρούν ή να εισάγουν στο εθνικό τους δίκαιο 
διατάξεις που παρεκκλίνουν από αυτές που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, 
συµπεριλαµβανοµένων περισσότερο ή λιγότερο αυστηρών διατάξεων για την 
εξασφάλιση διαφορετικού επιπέδου προστασίας του καταναλωτή, εκτός εάν άλλως 
προβλέπεται στην παρούσα Οδηγία. 

Κεφάλαιο II 
Πληροφορίες για τον καταναλωτή για συµβάσεις άλλες από τις συναπτόµενες εκτός 

εµπορικού καταστήµατος ή εξ αποστάσεως 

Άρθρο 5 
Υποχρεώσεις ενηµέρωσης για συµβάσεις άλλες από τις συναπτόµενες εκτός 

εµπορικού καταστήµατος ή εξ αποστάσεως 

1. Πριν δεσµευθεί ο καταναλωτής µε οποιαδήποτε σύµβαση άλλη από τη 
συναπτόµενη εκτός εµπορικού καταστήµατος ή εξ αποστάσεως, ή µε οποιαδήποτε 
αντίστοιχη προσφορά, ο έµπορος παρέχει στον καταναλωτή τις ακόλουθες 
πληροφορίες µε ευκρινή και κατανοητό τρόπο, εάν δεν είναι ήδη εµφανείς από το 
συγκεκριµένο πλαίσιο: 
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(α) τα κύρια χαρακτηριστικά των εµπορευµάτων ή των υπηρεσιών,στο βαθµό 
που ενδείκνυται σε σχέση µε το εναπόθεµα και τα εµπορεύµατα ή τις 
υπηρεσίες· 

(β) ▌την ταυτότητα του εµπόρου, όπως η εµπορική επωνυµία του,▌ τη 
γεωγραφική διεύθυνση στην οποία είναι εγκατεστηµένος και τον αριθµό του 
τηλεφώνου του· 

(γ) την συνολική τιµή, συµπεριλαµβανοµένων των φόρων, ή αν, λόγω της φύσεως 
των εµπορευµάτων ή των υπηρεσιών, η τιµή δεν µπορεί ευλόγως να 
καθοριστεί εκ των προτέρων, τον τρόπο µε τον οποίο υπολογίζεται η τιµή και, 
όπου έχει εφαρµογή, όλες τις πρόσθετες επιβαρύνσεις αποστολής, παράδοσης 
ή ταχυδροµείου και κάθε άλλη δαπάνη ή, όταν αυτές οι επιβαρύνσεις δεν 
µπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων, το γεγονός ότι µπορεί 
να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις· 

(δ) όπου έχει εφαρµογή, τις ρυθµίσεις για την πληρωµή, την παράδοση, την 
εκτέλεση, την προθεσµία εντός της οποίας ο έµπορος αναλαµβάνει να 
παραδώσει τα εµπορεύµατα ή να παράσχει την υπηρεσία, και την πολιτική 
που εφαρµόζει ο έµπορος για τη διεκπεραίωση των παραπόνων· 

▌ 

(στ) επιπλέον της υπενθύµισης για την ύπαρξη νοµικής εγγύησης για τη 
συµµόρφωση των εµπορευµάτων, την υπενθύµιση περί ύπαρξης 
εξυπηρέτησης µετά την πώληση και, όπου τούτο έχει εφαρµογή, εµπορικών 
εγγυήσεων, µαζί µε τους σχετικούς όρους εφαρµογής· 

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

▌ 

(ia) τις δυνατότητες λειτουργίας του ψηφιακού περιεχοµένου, µαζί µε τα 
ισχύοντα τεχνικά µέτρα προστασίας, όπου τούτο έχει εφαρµογή· 

(iβ) όπου τούτο έχει εφαρµογή, κάθε αξιόλογη διαλειτουργικότητα ψηφιακού 
περιεχοµένου µε εξοπλισµό και λογισµικό της οποίας ο έµπορος έχει γνώση 
ή ευλόγως αναµένεται να έχει γνώση. 

2. Η παράγραφος 1 ισχύει επίσης για συµβάσεις παροχής νερού, φυσικού 
αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας, όταν δεν διατίθενται προς πώληση σε περιορισµένο 
όγκο ή καθορισµένη ποσότητα, παροχής τηλεθέρµανσης και παροχής ψηφιακού 
περιεχοµένου που δεν παρέχεται πάνω σε υλικό εναπόθεµα. 
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3. Τα κράτη µέλη δεν υποχρεούνται να εφαρµόζουν την παράγραφο 1 σε 
συµβάσεις που περικλείουν καθηµερινές συναλλαγές και που εκτελούνται αµέσως 
µόλις συναφθούν. 

3a. Τα κράτη µέλη δύνανται να εγκρίνουν ή να διατηρούν πρόσθετες 
υποχρεώσεις προσυµβατικής ενηµέρωσης για συµβάσεις άλλες από τις 
συναπτόµενες εκτός εµπορικού καταστήµατος ή εξ αποστάσεως. 

▌ 

Κεφάλαιο III 
Ενηµέρωση του καταναλωτή και δικαίωµα υπαναχώρησης για εξ αποστάσεως 

συµβάσεις και συµβάσεις εκτός εµπορικού καταστήµατος 

▌ 

Άρθρο 9 
Απαιτήσεις ενηµέρωσης για συµβάσεις εξ αποστάσεως και συµβάσεις εκτός 

εµπορικού καταστήµατος 

1. Πριν δεσµευθεί ο καταναλωτής µε οποιαδήποτε σύµβαση συναπτόµενη 
εκτός εµπορικού καταστήµατος ή εξ αποστάσεως, ή µε οποιαδήποτε αντίστοιχη 
προσφορά, ο έµπορος παρέχει στον καταναλωτή τις ακόλουθες πληροφορίες µε 
ευκρινή και κατανοητό τρόπο: 

(α) τα κύρια χαρακτηριστικά των εµπορευµάτων ή των υπηρεσιών,στο βαθµό που 
ενδείκνυται σε σχέση µε το εναπόθεµα και τα εµπορεύµατα ή τις υπηρεσίες· 

(β) την ταυτότητα του εµπόρου, λόγου χάρη την εµπορική επωνυµία του· 

(βα) τη γεωγραφική διεύθυνση όπου ο έµπορος είναι εγκατεστηµένος και τον 
αριθµό τηλεφώνου του εµπόρου, τον αριθµό τηλεοµοιοτυπίας και τη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του, εάν υπάρχει, ώστε να µπορεί ο 
καταναλωτής να επικοινωνήσει µε τον έµπορο γρήγορα και αποτελεσµατικά 
και, όπου τούτο έχει εφαρµογή, τη γεωγραφική διεύθυνση και την 
ταυτότητα του εµπόρου για λογαριασµό του οποίου ενεργεί·  

(γ) εάν διαφέρει από τη διεύθυνση που κοινοποιείται βάσει του στοιχείου (βα),  
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·  

(γα) την συνολική τιµή, συµπεριλαµβανοµένων των φόρων, ή αν, λόγω της 
φύσεως των εµπορευµάτων ή των υπηρεσιών, 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 και κάθε άλλη δαπάνη ή, όταν αυτές οι 
επιβαρύνσεις δεν µπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων, το 
γεγονός ότι µπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις· σε 
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περίπτωση σύµβασης αορίστου χρόνου ή σύµβασης που περιλαµβάνει 
συνδροµή, η συνολική τιµή περιλαµβάνει τη συνολική δαπάνη ανά περίοδο 
χρέωσης. Εάν οι συµβάσεις αυτές επιβαρύνονται µε σταθερή τιµή, συνολική 
τιµή σηµαίνει επίσης τη συνολική µηνιαία δαπάνη. Εάν η συνολική δαπάνη 
δεν µπορεί ευλόγως να υπολογισθεί εκ των προτέρων, πρέπει να 
περιγράφεται ο τρόπος µε τον οποίο η τιµή υπολογίζεται· 

(γβ) το κόστος χρησιµοποιήσεως του µέσου επικοινωνίας εξ αποστάσεως για τη 
σύναψη της σύµβασης, όταν αυτό υπολογίζεται µε βάση άλλη εκτός των 
βασικών τιµολογίων· 

(δ) τις διευθετήσεις πληρωµής, παράδοσης, εκτέλεσης, την προθεσµία εντός 
της οποίας ο έµπορος αναλαµβάνει να παραδώσει τα εµπορεύµατα ή να 
παράσχει τις υπηρεσίες και, όπου έχει εφαρµογή, την πολιτική που 
εφαρµόζει ο έµπορος για τη διεκπεραίωση των παραπόνων· 

(ε) όπου υπάρχει δικαίωµα υπαναχώρησης, τις προϋποθέσεις, την προθεσµία 
και τις διαδικασίες άσκησης του δικαιώµατος σε συµφωνία µε το άρθρο 
14(1), καθώς και το υπόδειγµα του εντύπου υπαναχώρησης που 
παρατίθεται στο Παράρτηµα Ι(Β)· 

(εα) όπου έχει εφαρµογή, ότι ο καταναλωτής θα επιβαρυνθεί µε τη δαπάνη 
επιστροφής των εµπορευµάτων σε περίπτωση υπαναχώρησης και, για τις εξ 
αποστάσεως συµβάσεις, εάν τα εµπορεύµατα από τη φύση τους δεν 
µπορούν φυσιολογικά να επιστραφούν ταχυδροµικώς, µε τη δαπάνη 
επιστροφής τους·  

(εβ) εφόσον ο καταναλωτής µπορεί να ασκήσει το δικαίωµα υπαναχώρησης 
αφού το  ζητήσει δυνάµει του άρθρου 10, παράγραφος 2α ή του άρθρου 11, 
παράγραφος 4α, ότι ο καταναλωτής θα δεσµευθεί να καταβάλλει το λογικό 
κόστος στον έµπορο σύµφωνα µε το άρθρο 17, παράγραφος 3· 

(εγ) όταν δεν ισχύει δικαίωµα υπαναχώρησης σύµφωνα µε το άρθρο 19, 
παράγραφος 1, την πληροφορία ότι ο καταναλωτής δεν θα έχει δικαίωµα 
υπαναχώρησης ή, όπου έχει εφαρµογή, τις περιστάσεις υπό τις οποίες ο 
καταναλωτής χάνει το δικαίωµά του υπαναχώρησης· 

(στ) µια υπενθύµιση της ύπαρξης νοµικής εγγύησης για τη συµµόρφωση των 
εµπορευµάτων· 

(στα) την ύπαρξη και τους όρους εφαρµογής υπηρεσιών υποστήριξης του πελάτη 
µετά την πώληση, εξυπηρέτησης µετά την πώληση και  νοµικών εγγυήσεων, 
όπου έχουν εφαρµογή·  

(στβ) τη διάρκεια της σύµβασης, όπου τούτο έχει εφαρµογή ή, εάν η σύµβαση 
είναι αορίστου χρόνου ή αυτόµατης παράτασης, τους όρους για τη λήξη 
της· 

(στγ) την ελάχιστη διάρκεια των υποχρεώσεων του καταναλωτή βάσει της 
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σύµβασης, όπου τούτο έχει εφαρµογή· 

(στδ) όπου έχει εφαρµογή, την ύπαρξη και τους όρους κατάθεσης χρηµάτων ή 
άλλων χρηµατοοικονοµικών εγγυήσεων που πρέπει να καταβληθούν ή να 
παρασχεθούν από τον καταναλωτή όποτε το ζητήσει ο έµπορος· 

(στε) τις δυνατότητες λειτουργίας του ψηφιακού περιεχοµένου, µαζί µε τα 
ισχύοντα τεχνικά µέτρα προστασίας, όπου τούτο έχει εφαρµογή·  

(στστ) όπου τούτο έχει εφαρµογή, κάθε αξιόλογη διαλειτουργικότητα ψηφιακού 
περιεχοµένου µε εξοπλισµό και λογισµικό της οποίας ο έµπορος έχει γνώση 
ή ευλόγως αναµένεται να έχει γνώση. 

(στζ) τη δυνατότητα προσφυγής σε εξωδικαστικό µηχανισµό παραπόνων και 
επανόρθωσης, στον οποίο υπάγεται ο έµπορος, καθώς και τους τρόπους 
πρόσβασης σε αυτόν, όπου έχει εφαρµογή· 

2. Η παράγραφος 1 ισχύει επίσης για συµβάσεις παροχής νερού, φυσικού 
αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας, όταν δεν διατίθενται προς πώληση σε περιορισµένο 
όγκο ή καθορισµένη ποσότητα, παροχής τηλεθέρµανσης και παροχής ψηφιακού 
περιεχοµένου που δεν παρέχεται πάνω σε υλικό εναπόθεµα.. 

3. Σε περίπτωση δηµόσιου πλειστηριασµού, οι πληροφορίες που προβλέπονται  
στα στοιχεία β), βα) και γ) της παραγράφου 1 µπορούν να αντικαθίστανται από 
αντίστοιχα στοιχεία του εκπλειστηριαστή. 

4. Οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1, στοιχεία ε), εα) και 
εβ), µπορούν να παρέχονται µε το Υπόδειγµα οδηγιών για την υπαναχώρηση που 
παρατίθεται στο Παράρτηµα Ι(Α). Ο έµπορος θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών της παραγράφου 1, στοιχεία ε), εα) και εβ), 
εφόσον έχει παράσχει αυτές τις οδηγίες, σωστά συµπληρωµένες. 

5. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αποτελούν 
αναπόσπαστο τµήµα της σύµβασης που συνάπτεται εξ αποστάσεως ή εκτός του 
εµπορικού καταστήµατος και δεν µεταβάλλονται πλην ρητής συµφωνίας των 
συµβαλλόµενων µερών. 

6. Εάν ο έµπορος δεν έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις ενηµέρωσης για τις 
πρόσθετες επιβαρύνσεις ή άλλες δαπάνες κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 1, 
στοιχείο γα), ή για τις δαπάνες επιστροφής των εµπορευµάτων κατά τα οριζόµενα 
στην παράγραφο 1, στοιχείο εα), ο καταναλωτής δεν πληρώνει τις εν λόγω 
επιβαρύνσεις ή δαπάνες. 

7. Τα κράτη µέλη δύνανται να διατηρούν ή να εισάγουν στην εθνική 
νοµοθεσία τους γλωσσικές υποχρεώσεις ως προς τη συµβατική ενηµέρωση, ώστε 
να διασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές θα κατανοούν εύκολα αυτές τις πληροφορίες. 

8. Οι οριζόµενες στην παρούσα Οδηγία υποχρεώσεις ενηµέρωσης 
επιπροστίθενται στις απαιτήσεις πληροφόρησης που περιέχουν η Οδηγία 
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2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 10ης 
Ιανουαρίου 2006 και η Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίουτης 8ης Ιουνίου 2000 και δεν εµποδίζουν τα κράτη Μέλη να επιβάλλουν 
συµπληρωµατικές απαιτήσεις πληροφοριών σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/123/ΕΚ 
και την Οδηγία 2000/31/ΕΚ .  

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, αν µια διάταξη της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ ή 
της Οδηγίας 2000/31/ΕΚ σχετικά µε το περιεχόµενο και τον τρόπο µε τον οποίο 
παρέχονται οι πληροφορίες έρχεται σε σύγκρουση µε διάταξη της παρούσας 
Οδηγίας, υπερισχύει η διάταξη της παρούσας Οδηγίας. 

9. Ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων ενηµέρωσης που ορίζονται στο 
παρόν κεφάλαιο, το βάρος της απόδειξης το έχει ο έµπορος. 

Άρθρο 10 
Τυπικές απαιτήσεις για συµβάσεις εκτός εµπορικού καταστήµατος 

1. Όσον αφορά τις συµβάσεις εκτός εµπορικού καταστήµατος, οι πληροφορίες 
που προβλέπονται στο άρθρο 9 πρέπει να παρέχονται στον καταναλωτή σε χαρτί ή, 
εάν ο καταναλωτής συµφωνήσει, σε άλλο σταθερό εναπόθεµα.Οι πληροφορίες 
αυτές πρέπει να είναι ευανάγνωστες και διατυπωµένες σε απλή και κατανοητή 
γλώσσα. 

2. Ο έµπορος θα παράσχει στον καταναλωτή ένα αντίγραφο της 
υπογεγραµµένης σύµβασης ή την επιβεβαίωση της σύµβασης σε χαρτί ή, εάν 
συµφωνεί ο καταναλωτής, σε διαφορετικό σταθερό εναπόθεµα, 
συµπεριλαµβανοµένης, όπου έχει εφαρµογή, της επιβεβαίωσης της συγκατάθεσης 
και αποδοχής του καταναλωτή σε συµφωνία µε το άρθρο 19(1), στοιχείο (ι). 

2a. Εφόσον ο καταναλωτής επιθυµεί, η παροχή υπηρεσιών ή η παροχή νερού, 
φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας, όταν δεν διατίθενται προς πώληση σε 
περιορισµένο όγκο ή σε καθορισµένη ποσότητα, η η παροχή τηλεθέρµανσης να 
άρχεται στη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης που προβλέπεται στο άρθρο 12, 
παράγραφος 2, ο έµπορος θα απαιτήσει από τον καταναλωτή να καταθέσει την 
αίτησή του πάνω σε σταθερό εναπόθεµα. 

2β. Όσον αφορά τις συµβάσεις εκτός εµπορικού καταστήµατος, εάν ο 
καταναλωτής έχει ζητήσει ρητώς τις υπηρεσίες του εµπόρου για την εκτέλεση 
επισκευής ή συντήρησης για την οποία ο έµπορος και ο καταναλωτής αµέσως 
εκτελούν τις συµβατικές υποχρεώσεις τους και εάν το ποσόν που πρέπει να 
καταβάλει ο καταναλωτής δεν υπερβαίνει τα 200 ευρώ: 

(a) ο έµπορος οφείλει να παράσχει στον καταναλωτή τις πληροφορίες που 
προβλέπονται στο άρθρο 9(1), στοιχεία β) και βα), και πληροφορίες για την 
τιµή και τον τρόπο µε τον οποίο υπολογίζεται η τιµή, µαζί µε µια εκτίµηση 
της συνολικής τιµής, σε χαρτί ή, εάν ο καταναλωτής συµφωνεί, πάνω σε 
άλλο σταθερό εναπόθεµα. Ο έµπορος οφείλει να παράσχει τις πληροφορίες 
που προβλέπονται στο άρθρο 9(1), στοιχεία α), ε) και εγ), αλλά δύναται να 
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µην τις παράσχει σε χαρτί ή άλλο σταθερό εναπόθεµα εάν ο καταναλωτής 
συµφωνήσει ρητώς·  

(β) η επιβεβαίωση της σύµβασης που γίνεται σε συµφωνία µε την παράγραφο 2 
οφείλει να περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 9(1).  

Τα κράτη µέλη δύνανται να αποφασίσουν να µην εφαρµόσουν την παρούσα 
παράγραφο.  

3. Τα κράτη µέλη δεν επιβάλλουν καµία περαιτέρω τυπική απαίτηση 
προσυµβατικής ενηµέρωσης για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων ενηµέρωσης 
που ορίζει η παρούσα Οδηγία. 

Άρθρο 11 
Τυπικές απαιτήσεις για συµβάσεις εξ αποστάσεως 

1. Όσον αφορά τις εξ αποστάσεως συµβάσεις, οι πληροφορίες που προβλέπονται 
στο άρθρο 9 ▌ δίνονται ή καθίστανται διαθέσιµες στον καταναλωτή  ▌µε τρόπο 
κατάλληλο για το µέσο της επικοινωνίας εξ αποστάσεως που χρησιµοποιείται σε 
απλή και κατανοητή γλώσσα  και, εφόσον παρέχονται πάνω σε σταθερό 
εναπόθεµα, οφείλουν να είναι ευανάγνωστες. 

1a. Εάν µια εξ αποστάσεως σύµβαση που πρόκειται να συναφθεί µε 
ηλεκτρονικό µέσο επιβάλλει στον καταναλωτή την υποχρέωση να διενεργήσει µια 
πληρωµή, ο έµπορος οφείλει να παράσχει στον καταναλωτή µε σαφή και ευκρινή 
τρόπο και αµέσως προτού ο καταναλωτής υποβάλει την παραγγελία του, τις 
πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 9(1), στοιχεία α), γα), στβ) και στγ).  

Ο έµπορος οφείλει να µεριµνήσει ώστε ο καταναλωτής, υποβάλλοντας την 
παραγγελία του, να επιβεβαιώσει ρητώς ότι η παραγγελία συνεπάγεται υποχρέωση 
πληρωµής. Εάν η υποβολή παραγγελίας απαιτεί την ενεργοποίηση ενός διακόπτη ή 
ανάλογης λειτουργίας, ο διακόπτης ή η ανάλογη λειτουργία πρέπει να φέρουν 
ευανάγνωστη σήµανση που θα αναγράφει αποκλειστικά τις λέξεις "παραγγελία µε 
υποχρέωση πληρωµής" ή µια ανάλογη σαφή διατύπωση που θα δείχνει ότι η 
υποβολή παραγγελίας συνεπάγεται υποχρέωση πληρωµής στον έµπορο. Εάν το 
παρόν εδάφιο δεν έχει γίνει σεβαστό, ο καταναλωτής δεν δεσµεύεται από τη 
σύµβαση ή την παραγγελία. 

▌ 

2a. Οι εµπορικές ιστοσελίδες οφείλουν να αναγράφουν σαφώς και ευανάγνωστα 
το αργότερο µε την έναρξη της διαδικασίας υποβολής παραγγελίας κατά πόσον 
ισχύουν περιορισµοί στην παράδοση και ποια µέσα πληρωµής είναι δεκτά. 

3. Εάν η σύµβαση συνάπτεται µε µέσο το οποίο παρέχει περιορισµένο χώρο ή 
χρόνο για την απεικόνιση των πληροφοριών, ο έµπορος παρέχει ▌, πάνω στο 
συγκεκριµένο εναπόθεµα πριν από τη σύναψη αυτής της σύµβασης, τουλάχιστον τις 
προσυµβατικές πληροφορίες που αφορούν τα βασικά χαρακτηριστικά του 
εµπορεύµατος ή της υπηρεσίας, την ταυτότητα του εµπόρου, τη συνολική τιµή, το 
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δικαίωµα υπαναχώρησης, τη διάρκεια της σύµβασης και, εάν η σύµβαση είναι 
αορίστου χρόνου, τις προϋποθέσεις καταγγελίας της σύµβασης, κατά τα οριζόµενα 
στο άρθρο 9(1), στοιχεία α), β), γα), ε) και στβ). Οι λοιπές πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παρέχονται από τον έµπορο στον καταναλωτή κατά 
κατάλληλο τρόπο σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 

3a. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, εάν ο έµπορος προβεί σε τηλεφωνική 
κλήση προς τον καταναλωτή µε σκοπό τη σύναψη εξ αποστάσεως σύµβασης, 
οφείλει, στην αρχή της συνοµιλίας µε τον καταναλωτή, να δηλώσει την ταυτότητά 
του και, όπου τούτο έχει εφαρµογή, την ταυτότητα του προσώπου εξ ονόµατος του 
οποίου τηλεφωνεί και την εµπορική φύση της επικοινωνίας. 

3β. Εάν πρόκειται να συναφθεί σύµβαση εξ αποστάσεως µέσω τηλεφώνου, τα 
κράτη µέλη δύνανται να ορίσουν την υποχρέωση του εµπόρου να επιβεβαιώσει την 
προσφορά του προς τον καταναλωτή ο οποίος δεσµεύεται µόνον όταν υπογράψει 
την προσφορά ή έχει στείλει τη γραπτή συγκατάθεσή του. Τα κράτη µέλη δύνανται 
επίσης να ορίσουν την υποχρέωση κοινοποίησης αυτών των επιβεβαιώσεων πάνω 
σε σταθερό εναπόθεµα. 

4. Ο έµπορος παρέχει στον καταναλωτή επιβεβαίωση της συναφθείσας 
σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένης όπου έχει εφαρµογή της συγκατάθεσης και 
αποδοχής του καταναλωτή σε συµφωνία µε το άρθρο 19(1), στοιχείο (ι), και του 
συνόλου των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 9, παράγραφος 1, σε 
σταθερό εναπόθεµα, σε εύλογο χρονικό διάστηµα µετά τη σύναψη της εξ 
αποστάσεως σύµβασης και το αργότερο κατά τη στιγµή της παράδοσης των 
προϊόντων ή προτού αρχίσει η εκτέλεση της υπηρεσίας, εκτός εάν οι πληροφορίες 
έχουν δοθεί στον καταναλωτή πριν από τη σύναψη της εξ αποστάσεως σύµβασης σε 
σταθερό εναπόθεµα. 

4a. Εφόσον ο καταναλωτής επιθυµεί η παροχή υπηρεσιών ή η παροχή νερού, 
φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας, εάν δεν διατίθενται προς πώληση σε 
περιορισµένο όγκο ή σε καθορισµένη ποσότητα, ή η παροχή τηλεθέρµανσης, να 
άρχεται στη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης που προβλέπεται στο άρθρο 12, 
παράγραφος 2, ο έµπορος θα απαιτήσει από τον καταναλωτή να καταθέσει ρητή 
αίτηση. 

4β. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των διατάξεων σχετικά µε 
τη σύναψη ηλεκτρονικών συµβάσεων και την αποστολή ηλεκτρονικών 
παραγγελιών, όπως καθορίζονται στα άρθρα 9 και 11 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 

5. Τα κράτη µέλη δεν επιβάλλουν καµία περαιτέρω τυπική απαίτηση 
προσυµβατικής ενηµέρωσης για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων ενηµέρωσης 
που ορίζονται στην παρούσα Οδηγία. 

Άρθρο 12 
∆ικαίωµα υπαναχώρησης 
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1. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του άρθρου 19, ο καταναλωτής διαθέτει 
προθεσµία 14 ηµερολογιακών ηµερών για να υπαναχωρήσει από την εξ αποστάσεως 
σύµβαση ή τη σύµβαση εκτός εµπορικού καταστήµατος χωρίς να αναφέρει τους 
λόγους, και χωρίς καµία επιβάρυνση πέρα από τις προβλεπόµενες στο άρθρο 16(2) 
και στο άρθρο 17.  

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 13, η προβλεπόµενη στην παράγραφο 1 
περίοδος υπαναχώρησης λήγει 14 ηµέρες : 

a) από την ηµεροµηνία σύναψης της σύµβασης, για τις συµβάσεις υπηρεσιών· 

β) από την ηµέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο µέρος το οποίο 
υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από το µεταφορέα, αποκτά την φυσική 
κατοχή των εµπορευµάτων, ή : 

(i) από την ηµέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο µέρος το 
οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από το µεταφορέα, 
αποκτά την φυσική κατοχή του τελευταίου εµπορεύµατος, σε 
περίπτωση πολλών εµπορευµάτων παραγγελθέντων από τον 
καταναλωτή µε µια παραγγελία και παραδιδοµένων χωριστά· 

(ii) από την ηµέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο µέρος το 
οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από το µεταφορέα, 
αποκτά την φυσική κατοχή της τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίου 
τεµαχίου, σε περίπτωση παράδοσης εµπορεύµατος αποτελούµενου 
από πολλές παρτίδες ή πολλά τεµάχια· 

(iii) από την ηµέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο µέρος το 
οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από το µεταφορέα, 
αποκτά την φυσική κατοχή του πρώτου εµπορεύµατος, σε περίπτωση 
σύµβασης τακτικής παράδοσης εµπορευµάτων σε καθορισµένη 
χρονική περίοδο· 

(γ) από την ηµέρα σύναψης της σύµβασης, σε περίπτωση συµβάσεων παροχής 
νερού, φυσικού αερίου, ηλεκτρισµού, εάν δεν διατίθενται προς πώληση σε 
περιορισµένο όγκο ή καθορισµένη ποσότητα, παροχής τηλεθέρµανσης και 
παροχής ψηφιακού περιεχοµένου που δεν παρέχεται πάνω σε σταθερό 
εναπόθεµα.  

▌ 

4. Τα κράτη µέλη δεν απαγορεύουν στα συµβαλλόµενα µέρη να εκτελέσουν τις 
συµβατικές υποχρεώσεις τους ▌κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης. 
Εντούτοις, σε περίπτωση σύµβασης συναπτόµενης εκτός εµπορικού 
καταστήµατος, τα κράτη µέλη δύνανται να διατηρήσουν την υφιστάµενη εθνική 
νοµοθεσία που απαγορεύει στον έµπορο να συλλέγει πληρωµές για ένα 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα µετά τη σύναψη της σύµβασης.  
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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 του άρθρου 9 παράγραφος 1, 
στοιχείο ε), η προθεσµία υπαναχώρησης λήγει 12 µήνες µετά το τέλος της αρχικής 
προθεσµίας υπαναχώρησης, όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει του άρθρου 12, 
παράγραφος 2. 

2. Εάν ο έµπορος έχει παράσχει στον καταναλωτή τις πληροφορίες που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 εντός 12 µηνών από την ηµέρα που ορίζεται στο 
άρθρο 12, παράγραφος 2, η περίοδος υπαναχώρησης λήγει 14 ηµέρες από την 
ηµέρα που ο καταναλωτής λαµβάνει τις πληροφορίες. 

Άρθρο 14 
Άσκηση δικαιώµατος υπαναχώρησης 

1. Πριν από τη λήξη της προθεσµίας υπαναχώρησης, ο καταναλωτής 
ενηµερώνει τον έµπορο για την απόφασή του να υπαναχωρήσει. Προς το σκοπό 
αυτό, ο καταναλωτής δύναται ένα εκ των δυο:  

a) είτε να χρησιµοποιήσει το υπόδειγµα εντύπου υπαναχώρησης όπως ορίζεται 
στο παράρτηµα I(B)· ή 

(β) να κάνει οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση που να παρουσιάζει την απόφασή 
του να υπαναχωρήσει. 

Τα κράτη µέλη δεν προβλέπουν τυχόν ▌τυπικές απαιτήσεις που να είναι εφαρµοστέες 
στο υπόδειγµα εντύπου υπαναχώρησης άλλες από εκείνες που ορίζονται στο 
Παράρτηµα Ι(Β). 

1a. Η προβλεπόµενη  στο άρθρο 12, παράγραφος 2) και στο άρθρο 13 
προθεσµία υπαναχώρησης έχει τηρηθεί εάν η ανακοίνωση περί άσκησης του 
δικαιώµατος υπαναχώρησης αποσταλεί από τον καταναλωτή πριν από τη λήξη της 
προθεσµίας. 

2. Ο έµπορος µπορεί, επιπλέον των δυνατοτήτων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, να παράσχει την επιλογή στον καταναλωτή να συµπληρώσει και να 
υποβάλει ηλεκτρονικά είτε το υπόδειγµα εντύπου υπαναχώρησης που παρατίθεται 
στο Παράρτηµα Ι(Β), είτε οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση που βρίσκεται στο 
δικτυακό τόπο του εµπόρου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο έµπορος κοινοποιεί στον 
καταναλωτή επιβεβαίωση παραλαβής αυτής της υπαναχώρησης πάνω σε σταθερό 
εναπόθεµα αµελλητί. 

2a. Ο καταναλωτής φέρει το βάρος της απόδειξης ότι άσκησε το δικαίωµα 
υπαναχώρησης δυνάµει του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 15 
Αποτελέσµατα της υπαναχώρησης 
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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 εκτός εµπορικού καταστήµατος σε 
περιπτώσεις που υποβλήθηκε προσφορά από τον καταναλωτή. 

Άρθρο 16 
Υποχρεώσεις του εµπόρου σε περίπτωση υπαναχώρησης 

1. Ο έµπορος επιστρέφει κάθε πληρωµή που έλαβε από τον καταναλωτή, 
συµπεριλαµβανοµένων, όπου τούτο έχει εφαρµογή, των δαπανών παράδοσης, 
χωρίς περιττές καθυστερήσεις και οπωσδήποτε εντός 14 ηµερών από την ηµέρα 
κατά την οποία ενηµερώθηκε για την απόφαση του καταναλωτή να υπαναχωρήσει 
δυνάµει του άρθρου 14.   

Ο έµπορος προβαίνει στην προβλεπόµενη στο πρώτο εδάφιο επιστροφή χρηµάτων 
χρησιµοποιώντας τα ίδια µέσα πληρωµής µε εκείνα που ο καταναλωτής 
χρησιµοποίησε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν ο καταναλωτής ρητώς 
συµφωνήσει διαφορετικά και υπό τον όρο να µην επιβαρυνθεί ο καταναλωτής µε 
δαπάνες προκύπτουσες από την επιστροφή των χρηµάτων. 

2a. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, ο έµπορος δεν απαιτείται να 
επιστρέψει πρόσθετες δαπάνες παράδοσης εάν ο καταναλωτής ρητώς είχε επιλέξει 
τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιηµένο τρόπο παράδοσης που 
προσφέρει ο έµπορος. 

3. Εκτός κι αν ο έµπορος προσφέρθηκε να συλλέξει ο ίδιος τα εµπορεύµατα, 
όσον αφορά τις συµβάσεις πώλησης προϊόντων, ο έµπορος µπορεί να παρακρατήσει 
την επιστροφή µέχρι να λάβει πίσω ▌ τα εµπορεύµατα ή ο καταναλωτής να παράσχει 
αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα εµπορεύµατα, όποιο από τα δυο συµβεί πρώτο. 

Άρθρο 17 
Υποχρεώσεις του καταναλωτή σε περίπτωση υπαναχώρησης 

1. Όσον αφορά τις εξ αποστάσεως ή τις εκτός εµπορικού καταστήµατος 
συναπτόµενες συµβάσεις ▌, ο καταναλωτής επιστρέφει τα εµπορεύµατα ή τα 
µεταβιβάζει στον έµπορο ή σε άτοµο εξουσιοδοτηµένο από τον έµπορο να τα 
παραλάβει, χωρίς περιττές καθυστερήσεις και οπωσδήποτε εντός 14 ηµερών από 
την ηµέρα κατά την οποία ανακοινώνει στον έµπορο την απόφασή του να 
υπαναχωρήσει δυνάµει του άρθρου 14, εκτός και αν ο έµπορος έχει προσφερθεί να 
παραλάβει τα εµπορεύµατα ο ίδιος. Η προθεσµία έχει τηρηθεί εάν ο καταναλωτής 
στείλει πίσω τα εµπορεύµατα πριν από την εκπνοή της προθεσµίας των 14 ηµερών 

Ο καταναλωτής επιβαρύνεται µόνο µε το άµεσο κόστος επιστροφής των 
εµπορευµάτων, εκτός εάν ο έµπορος έχει συµφωνήσει να επιβαρυνθεί ο ίδιος µε το εν 
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λόγω κόστος ή εάν ο έµπορος έχει παραλείψει να ενηµερώσει τον καταναλωτή ότι ο 
καταναλωτής οφείλει να επιβαρυνθεί µε αυτό. 

Στην περίπτωση συµβάσεων εκτός εµπορικού καταστήµατος, εφόσον τα 
εµπορεύµατα έχουν παραδοθεί στην οικία του καταναλωτή τη στιγµή της σύναψης 
της σύµβασης, ο έµπορος συλλέγει µε δικά του έξοδα τα εµπορεύµατα, εφόσον 
πρόκειται για εµπορεύµατα που από τη φύση τους φυσιολογικά δεν µπορούν να 
επιστραφούν ταχυδροµικώς. 

2. Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν µείωση της αξίας των εµπορευµάτων ως 
αποτέλεσµα της διακίνησης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για την διαπίστωση της 
φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των εµπορευµάτων. Ο 
καταναλωτής δεν ευθύνεται σε καµία περίπτωση για οποιαδήποτε µείωση της αξίας 
των εµπορευµάτων όταν ο έµπορος δεν έχει παράσχει κοινοποίηση του δικαιώµατος 
υπαναχώρησης σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 1, στοιχείο ε).  

2a. Εάν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωµα υπαναχώρησης αφού έχει κάνει 
αίτηση σύµφωνα µε το άρθρο 10 (2α) ή το άρθρο 11 (4α), οφείλει να καταβάλει 
στον έµπορο, σε σύγκριση µε την πλήρη κάλυψη της σύµβασης, ένα ποσό ανάλογο 
προς τα παρασχεθέντα µέχρι τη στιγµή που ο καταναλωτής ενηµέρωσε τον έµπορο 
ότι θα ασκήσει το δικαίωµα υπαναχώρησης. Το αναλογούν ποσόν που ο 
καταναλωτής οφείλει να καταβάλει στον έµπορο υπολογίζεται βάσει της συνολικής 
τιµής που είχε συµφωνηθεί στη σύµβαση. Εάν η συνολική τιµή είναι υπερβολική, 
το αναλογούν ποσόν θα πρέπει να υπολογιστεί βάσει της αγοραίας αξίας των 
παρασχεθέντων.  

2β. Ο καταναλωτής δεν επιβαρύνεται 

(a) για τις υπηρεσίες παροχής νερού, φυσικού αερίου ή ηλεκτρισµού, εάν δεν 
διατίθενται προς πώληση σε περιορισµένο όγκο ή σε καθορισµένη 
ποσότητα, ή παροχής τηλεθέρµανσης, που εκτελέστηκαν, εν µέρει ή εν όλω, 
κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης, εφόσον: 

(i) ο έµπορος έχει παραλείψει να παράσχει τις πληροφορίες που 
προβλέπονται στο άρθρο 9(1), στοιχεία ε) ή εβ)· ή 

(ii) ο καταναλωτής δεν έδωσε την προηγούµενη ρητή συγκατάθεσή του 
να ξεκινήσει η εκτέλεση της σύµβασης στη διάρκεια της περιόδου 
υπαναχώρησης που προβλέπεται στο άρθρο 10(2a) και στο άρθρο 
11(4a)· ή 

(β) για την εν όλω ή εν µέρει παροχή ψηφιακού περιεχοµένου που δεν 
παραδίδεται πάνω σε σταθερό εναπόθεµα, εφόσον: 

(i) ο καταναλωτής δεν έδωσε την προηγούµενη ρητή συγκατάθεσή του 
να ξεκινήσει η εκτέλεση της σύµβασης πριν από το τέλος της 
14ήµερης περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 12· ή 
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(ii) ο καταναλωτής δεν επιβεβαίωσε δίνοντας τη συγκατάθεσή του ότι 
χάνει το δικαίωµα υπαναχώρησης· ή 

(iii) ο έµπορος έχει παραλείψει να παράσχει  την επιβεβαίωση που 
προβλέπεται στο άρθρο 11(4).  

2γ. Εκτός αν άλλως ορίζεται στο άρθρο 16(2) και στο παρόν άρθρο, ο 
καταναλωτής δεν φέρει καµία ευθύνη στο πλαίσιο της άσκησης εκ µέρους του του 
δικαιώµατος υπαναχώρησης. 

Άρθρο 18 
Συνέπειες της άσκησης του δικαιώµατος υπαναχώρησης σε δευτερεύουσες 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 
συνδεδεµένες συµβάσεις λήγουν αυτοµάτως χωρίς κανένα κόστος για τον 
καταναλωτή πέρα από το προβλεπόµενο στο άρθρο 16(2) και στο άρθρο 17 της 
παρούσας οδηγίας. 

2. Τα κράτη µέλη ορίζουν λεπτοµερείς κανόνες για την καταγγελία αυτών των 
συµβάσεων. 

Άρθρο 19 
Εξαιρέσεις από το δικαίωµα υπαναχώρησης 

1. Τα κράτη µέλη δεν δέχονται το δικαίωµα υπαναχώρησης που προβλέπεται 
στα άρθρα 12 έως 18 για τις εξ αποστάσεως και εκτός εµπορικού καταστήµατος 
συναπτόµενες συµβάσεις, όσον αφορά τα ακόλουθα: 

(α) συµβάσεις υπηρεσιών µετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας εάν η 
εκτέλεση άρχισε µε την προηγούµενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή, 
και µε την εκ µέρους του επιβεβαίωση ότι θα απωλέσει το δικαίωµά του 
υπαναχώρησης µόλις η σύµβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον έµπορο· 

(β) προµήθεια ▌εµπορευµάτων ή παροχή ▌υπηρεσιών η τιµή των οποίων 
εξαρτάται από διακυµάνσεις της χρηµαταγοράς τις οποίες δεν είναι δυνατόν 
να ελέγξει ο έµπορος και οι οποίες ενδέχεται να συµβούν εντός της 
προθεσµίας υπαναχώρησης· 

(γ) προµήθεια εµπορευµάτων που κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατοµικευµένων ▌· 

(γα) προµήθεια εµπορευµάτων τα οποία µπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν 
σύντοµα· 
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(γβ) προµήθεια σφραγισµένων εµπορευµάτων τα οποία δεν είναι κατάλληλα 
προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, 
και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί µετά την παράδοση, 

(γγ) προµήθεια εµπορευµάτων τα οποία, µετά την παράδοση, λόγω της φύσης 
τους, είναι αναπόσπαστα αναµεµειγµένα µε άλλα στοιχεία· 

(δ) προµήθεια οινοπνευµατωδών ποτών, η τιµή των οποίων έχει συµφωνηθεί 
κατά τη στιγµή της σύναψης της σύµβασης πώλησης, η παράδοση των 
οποίων µπορεί όµως να πραγµατοποιηθεί µόνο µετά από 30 ηµέρες και η 
πραγµατική τιµή των οποίων εξαρτάται από διακυµάνσεις στην αγορά, τις 
οποίες δεν είναι δυνατόν να ελέγξει ο έµπορος· 

▌ 

(δα) συµβάσεις για τις οποίες ο καταναλωτής έχει ζητήσει ειδικά από τον έµπορο 
να τον επισκεφτεί ▌µε σκοπό να πραγµατοποιήσει επείγουσες επιδιορθώσεις 
ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης· εάν, στην περίπτωση µιας τέτοιας 
επίσκεψης, ο έµπορος παράσχει υπηρεσίες επιπλέον εκείνων που ζητήθηκαν 
συγκεκριµένα από τον καταναλωτή ή εµπορεύµατα πέρα από τα 
ανταλλακτικά που χρησιµοποιήθηκαν υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση 
εργασιών συντήρησης ή κατά τις επιδιορθώσεις, το δικαίωµα υπαναχώρησης 
πρέπει να εφαρµόζεται στις εν λόγω πρόσθετες υπηρεσίες ή εµπορεύµατα. 

▌ 

(ε) προµήθεια σφραγισµένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισµένων εγγραφών 
βίντεο ή σφραγισµένου λογισµικού για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν 
µετά την παράδοση·  

(στ) προµήθεια εφηµερίδων και παντός είδους περιοδικών, εξαιρουµένων των 
συνδροµητικών συµβάσεων για την προµήθεια αυτών των εντύπων· 

(ζ) συµβάσεις συναφθείσες σε δηµόσιο πλειστηριασµό· 

(η) παροχή στέγασης πλην για σκοπούς κατοικίας, µεταφοράς εµπορευµάτων, 
υπηρεσιών ενοικίασης αυτοκινήτων, εστίασης ή υπηρεσιών σχετιζόµενων µε 
δραστηριότητες αναψυχής εάν η σύµβαση προβλέπει συγκεκριµένη 
ηµεροµηνία ή περίοδο εκτέλεσης· 

(θ) προµήθεια ψηφιακού περιεχοµένου µη παρεχόµενου πάνω σε σταθερό 
εναπόθεµα, εάν η εκτέλεση ξεκίνησε µε την προηγούµενη ρητή  
συγκατάθεση του καταναλωτή και την επιβεβαίωση εκ µέρους του ότι χάνει 
έτσι το δικαίωµά του υπαναχώρησης. 

Κεφάλαιο IV 
Άλλα ▌δικαιώµατα του καταναλωτή ▌ 
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Άρθρο 21 
Πεδίο εφαρµογής 

1. Τα άρθρα 22 και 23 εφαρµόζονται στις συµβάσεις πώλησης. Τα άρθρα αυτά 
δεν εφαρµόζονται σε συµβάσεις παροχής νερού, φυσικού αερίου, ηλεκτρικής 
ενέργειας, όταν δεν διατίθενται προς πώληση σε περιορισµένο όγκο ή σε 
καθορισµένη ποσότητα,  και παροχής τηλεθέρµανσης ή παροχής ψηφιακού 
περιεχοµένου µη ευρισκόµενου πάνω σε σταθερό εναπόθεµα. 

2. Τα άρθρα 22β, 28a και 28β εφαρµόζονται ▌σε συµβάσεις πωλήσεων και 
υπηρεσιών και σε συµβάσεις παροχής νερού, φυσικού αερίου, ηλεκτρικής 
ενέργειας, τηλεθέρµανσης και ψηφιακού περιεχοµένου.  

▌ 

Άρθρο 22 
Παράδοση 

1. Εκτός εάν τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν αποφασίσει διαφορετικά ως προς το 
χρόνο παράδοσης, ο έµπορος παραδίδει τα εµπορεύµατα µε τη µεταβίβαση της 
φυσικής κατοχής ή ελέγχου των εµπορευµάτων στον καταναλωτή ▌χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση µετά, αλλά οπωσαδήποτε εντός 30 ηµερών από τη 
σύναψη της σύµβασης. 

2. Όταν ο έµπορος δεν εκπληρώνει την υποχρέωσή του να παραδώσει τα 
εµπορεύµατα τη χρονική στιγµή που συµφώνησε µε τον καταναλωτή ή εγκαίρως 
σύµφωνα µε την παράγραφο 1, ο καταναλωτής πρέπει να του ζητήσει να 
πραγµατοποιήσει την παράδοση εντός προθεσµίας ανάλογης των περιστάσεων. Εάν ο 
έµπορος δεν παραδώσει τα εµπορεύµατα την κατάλληλη στιγµή, ο καταναλωτής 
θα δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση. 

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρµόζεται σε συµβάσεις πωλήσεων εάν ο έµπορος έχει 
αρνηθεί να παραδώσει τα εµπορεύµατα ή εάν η προθεσµία παράδοσης είναι 
σηµαντική λαµβανοµένων υπόψη όλων των περιστάσεων που περιέβαλαν τη 
σύναψη της σύµβασης ή εάν ο καταναλωτής έχει ενηµερώσει τον έµπορο, πριν από 
τη σύναψη της σύµβασης, ότι η παράδοση απαιτείται να γίνει σε ή µέχρι µία 
ορισµένη ηµεροµηνία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εάν ο έµπορος παραλείψει να 
παραδώσει τα εµπορεύµατα κατά τη χρονµική στιγµή στιγµή που συµφώνησε µε 
τον καταναλωτή ή εγκαίρως σύµφωνα µε την παράγραφο 1, ο καταναλωτής θα 
δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση αµέσως. 

2a. Μόλις καταγγελθεί η σύµβαση, ο έµπορος οφείλει να επιστρέψει χωρίς 
περιττές καθυστερήσεις όλα τα χρήµατα που είχαν πληρωθεί βάσει της σύµβασης. 

3. Επιπλέον της καταγγελίας της σύµβασης δυνάµει της παραγράφου 2, ο 
καταναλωτής µπορεί να χρησιµοποιήσει τα άλλα µέσα που του παρέχει η εθνική 
νοµοθεσία. 
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Άρθρο 22a 
Έξοδα για χρήση µέσων πληρωµής 

Τα κράτη µέλη απαγορεύουν στους εµπόρους να χρεώνουν στους καταναλωτές για 
τη χρήση ενός συγκεκριµένου µέσου πληρωµής δαπάνη υπερβαίνουσα το κόστος 
χρήσης αυτού του µέσου από τον έµπορο. 

Άρθρο 23 
Μετάθεση του κινδύνου 

Στις συµβάσεις κατά τις οποίες ο έµπορος αποστέλλει τα προϊόντα στον 
καταναλωτή, ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των εµπορευµάτων µετατίθεται στον 
καταναλωτή, όταν αυτός ή κάποιο τρίτο µέρος, ▌το οποίο ορίζεται σχετικά από τον 
καταναλωτή, και είναι διάφορο του µεταφορέα, έχει αποκτήσει την φυσική κατοχή 
των εµπορευµάτων. Ο κίνδυνος µετατίθεται στον καταναλωτή άµα τη παραδόσει 
στον µεταφορέα, εάν ο µεταφορέας έχει ενταλθεί από τον καταναλωτή να 
µεταφέρει τα εµπορεύµατα, η δε επιλογή αυτή δεν προσφερόταν από τον έµπορο, 
µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων των καταναλωτή έναντι του µεταφορέα. 

▌ 

Άρθρο 28a 
Τηλεφωνική επικοινωνία 

Τα κράτη µέλη οφείλουν να µεριµνήσουν ώστε σε περίπτωση που ο έµπορος 
χρησιµοποιεί τηλεφωνική γραµµή για επικοινωνία µαζί του σχετικά µε τις 
συναπτόµενες συµβάσεις, ο καταναλωτής -τη στιγµή που επικοινωνεί µε τον 
έµπορο- δεν υποχρεούται να πληρώσει παραπάνω από τη βασική τιµή χρέωσης. 
Τούτο µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος των παρόχων των τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών να επιβάλλουν χρέωση για αυτές τις κλήσεις. 

Άρθρο 28β 
Πρόσθετες πληρωµές 

Προτού ο καταναλωτής δεσµευθεί από τη σύµβαση ή προσφορά, ο έµπορος 
επιδιώκει τη ρητή συναίνεση του καταναλωτή για κάθε πρόσθετη πληρωµή επιπλέον 
της αµοιβής που προβλέπεται για την κύρια συµβατική υποχρέωση του εµπόρου. Εάν 
ο έµπορος δεν έχει λάβει τη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή, αλλά την έχει 
συναγάγει, χρησιµοποιώντας τις πάγιες επιλογές τις οποίες ο καταναλωτής απαιτείται 
να απορρίψει προκειµένου να αποφύγει την πρόσθετη πληρωµή, ο καταναλωτής 
δικαιούται την επιστροφή αυτής της πληρωµής. 

▌ 

Κεφάλαιο VI 
Γενικές διατάξεις 

▌ 
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Άρθρο 41 
Εφαρµογή 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν την ύπαρξη κατάλληλων και αποτελεσµατικών 
µέσων για την τήρηση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας. 

2. Τα µέσα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαµβάνουν διατάξεις, οι 
οποίες επιτρέπουν σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους οργανισµούς, όπως 
καθορίζεται από την εθνική νοµοθεσία, να προσφεύγουν, σύµφωνα µε την εθνική 
τους νοµοθεσία, στα δικαστήρια ή στους αρµόδιους διοικητικούς οργανισµούς ώστε 
να επιτυγχάνουν την εφαρµογή των εθνικών διατάξεων για την υλοποίηση της 
παρούσας οδηγίας: 

(α) δηµόσιοι οργανισµοί ή εκπρόσωποί τους· 

(β) οργανώσεις καταναλωτών που έχουν έννοµο συµφέρον για την προστασία των 
καταναλωτών· 

(γ) επαγγελµατικές οργανώσεις που έχουν έννοµο συµφέρον να ενεργήσουν. 

Άρθρο 42 
Κυρώσεις 

1. Τα κράτη µέλη καθορίζουν τους κανόνες σχετικά µε τις κυρώσεις που 
επιβάλλονται για παραβιάσεις των εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπιστεί σε 
εκτέλεση της παρούσας οδηγίας και λαµβάνουν κάθε αναγκαίο µέτρο για να 
εξασφαλιστεί η εφαρµογή τους. Οι προβλεπόµενες κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. 

2. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο 
έως την ηµεροµηνία που προσδιορίζεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 46 
παράγραφος 1· κοινοποιούν επίσης στην Επιτροπή κάθε µεταγενέστερη τροποποίηση 
των διατάξεων αυτών αµελλητί. 

Άρθρο 43 
Επιτακτικός χαρακτήρας της οδηγίας 

Εάν το δίκαιο που είναι εφαρµοστέο στη σύµβαση είναι το δίκαιο κάποιου κράτους 
µέλους, οι καταναλωτές δεν µπορούν να παραιτηθούν από τα δικαιώµατα που τους 
παραχωρούνται µε την µεταφορά της παρούσας οδηγίας στην εθνική νοµοθεσία. 

Οι συµβατικές ρήτρες οι οποίες καταργούν ή περιορίζουν, αµέσως ή εµµέσως, τα 
δικαιώµατα που προκύπτουν από την παρούσα Οδηγία, δεν είναι δεσµευτικές για 
τον καταναλωτή. 

Άρθρο 44 
Ενηµέρωση 
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Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για την ενηµέρωση των 
καταναλωτών και των εµπόρων σχετικά µε τη µεταφορά της παρούσας οδηγίας στο 
εσωτερικό δίκαιο και ενθαρρύνουν, όπου ενδείκνυται, τους εµπόρους και τους 
ιδιοκτήτες κωδίκων να ενηµερώνουν τους καταναλωτές για τους κώδικες 
συµπεριφοράς τους. 

Άρθρο 45 
Παροχή µη παραγγελθέντων 

Ο καταναλωτής απαλλάσσεται από κάθε είδους αντιπαροχή στην περίπτωση παροχής 
µη παραγγελθέντων εµπορευµάτων. νερού, φυσικού αερίου, ηλεκτρισµού, 
τηλεθέρµανσης ή ψηφιακού περιεχοµένου ή µη ζητηθείσης παροχής υπηρεσιών, 
όπως απαγορεύεται από το άρθρο 5 παράγραφος 5 και το σηµείο 29 του 
παραρτήµατος Ι της οδηγίας 2005/29/ΕΚ. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η απουσία 
απάντησης από τον καταναλωτή ύστερα από περίπτωση παροχής µη παραγγελθέντων 
δεν ισοδυναµεί µε συναίνεση. 

Άρθρο 46 
Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο 

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν, έως τις ...∗∗∗∗ το αργότερο, τις 
αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν 
µε την παρούσα οδηγία. Κοινοποιούν αµέσως στην Επιτροπή το κείµενο των εν λόγω 
µέτρων υπό µορφή εγγράφων. Η Επιτροπή χρησιµοποιεί αυτά τα έγγραφα για την 
υποβολή της έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 46β. 

Εφαρµόζουν τα µέτρα αυτά από ...∗ . 

Τα µέτρα αυτά, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, παραπέµπουν στην παρούσα 
οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή 
τους. Οι λεπτοµερείς διατάξεις για την παραποµπή αυτή καθορίζονται από τα κράτη 
µέλη. 

▌ 

2a. Οι διατάξεις της παρούσας Οδηγίας εφαρµόζονται σε συµβάσεις 
συναφθείσες µετά την προβλεπόµενη στο β΄ εδάφιο της παραγράφου 1 ηµεροµηνία. 

Άρθρο 46a 
Υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων 

1. Εάν κράτος µέλος κάνει χρήση οιασδήποτε των ρυθµιστικών επιλογών του 
άρθρου 3, παράγραφος 4, του άρθρου 9, παράγραφοι 7 και 8, του άρθρου 10, 
παράγραφος 2β, του άρθρου 11, παράγραφος 3β και του άρθρου 12, παράγραφος 4, 

                                                 
∗ ΕΕ προσθήκη ηµεροµηνίας: ∆ύο έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας Οδηγίας. 
∗ ΕΕ προσθήκη ηµεροµηνίας: Τριάντα µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
Οδηγίας. 
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ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή µέχρι τις ...∗∗∗∗ . Το ίδιο πράττει και για οιαδήποτε 
άλλη συνακόλουθη αλλαγή. 

2. Η Επιτροπή µεριµνά για εύκολη πρόσβαση καταναλωτών και εµπόρων στα 
στοιχεία της παραγράφου 1, π.χ. από αποκλειστική ιστοσελίδα.   

3. Η Επιτροπή προωθεί τα παρασχεθέντα δυνάµει της παραγράφου 1 στοιχεία 
στα άλλα κράτη µέλη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή ζητεί τη 
γνώµη των ενδιαφεροµένων για τα παρασχεθέντα από τα κράτη µέλη στοιχεία. 

Άρθρο 46β 
Υποβολή εκθέσεων από την Επιτροπή και αναθεώρηση 

 
Μέχρι τις ... ∗∗∗∗  Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συµβούλιο  έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας Οδηγίας. Η έκθεση θα 
περιλαµβάνει ειδικότερα µια αξιολόγηση των διατάξεων εκείνων της παρούσας 
Οδηγίας που αφορούν το ψηφιακό περιεχόµενο, συµπεριλαµβανοµένου του 
δικαιώµατος υπαναχώρησης. Η έκθεση θα συνοδεύεται, εάν απαιτηθεί, από 
νοµοθετικές προτάσεις για την αναπροσαρµογή της οδηγίας βάσει των εξελίξεων 
στον τοµέα των δικαιωµάτων των καταναλωτών. 

Κεφάλαιο VII 
Τελικές διατάξεις 

Άρθρο 47 
Καταργήσεις  

Οι οδηγίες 85/577/ΕΟΚ▌και 97/7/ΕΚ ▌, όπως τροποποιήθηκαν από τις οδηγίες που 
παρατίθενται στο παράρτηµα IV, καταργούνται από ... ∗∗∗∗. 
Οι παραποµπές στις καταργηθείσες οδηγίες νοούνται ως παραποµπές στην παρούσα 
οδηγία και διαβάζονται σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας που παρατίθεται στο 
παράρτηµα V. 

Άρθρο 47α 
Τροπολογία της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ 

Στην οδηγία 93/13/ΕΟΚ, προστίθεται το ακόλουθο άρθρο: 

"Άρθρο 8a  

1. Εάν ένα κράτος µέλος εγκρίνει διατάξεις δυνάµει του άρθρου 8, ειδικά ως 
προς τα εξής: 

                                                 
∗    ΕΕ προσθήκη ηµεροµηνίας: ∆ύο έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας Οδηγίας. 
∗  ΕΕ προσθήκη ηµεροµηνίας: τρία έτη από τη λήξη της προθεσµίας µεταφοράς στο 

εσωτερικό δίκαιο.  
∗  ΕΕ προσθήκη ηµεροµηνίας: Τριάντα µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας 

Οδηγίας. 
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– ως προς το κατά πόσον οι ατοµικά συµφωνούµενοι συµβατικοί όροι ή η 
επάρκεια, η τιµή ή η αµοιβή καλύπτονται από το τεστ αθέµιτων πρακτικών· 

– ως προς τους καταλόγους που περιέχουν συµβατικούς όρους που πρέπει να 
θεωρούνται ως αθέµιτοι, ενηµερώνει σχετικώς αλλά και για κάθε 
µεταγενέστερη µεταβολή την Επιτροπή.  

2. Η Επιτροπή µεριµνά για εύκολη πρόσβαση καταναλωτών και εµπόρων στα 
στοιχεία της παραγράφου 1, π.χ. από αποκλειστική ιστοσελίδα.  

3. Η Επιτροπή προωθεί τα παρασχεθέντα δυνάµει της παραγράφου 1 στοιχεία 
στα άλλα κράτη µέλη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή ζητεί τη 
γνώµη των ενδιαφεροµένων για τα παρασχεθέντα από τα κράτη µέλη στοιχεία. " 

Άρθρο 47β 
Τροπολογία της οδηγίας 1999/44/ΕΚ 

Στην οδηγία 1999/44/ΕΚ, προστίθεται το ακόλουθο άρθρο: 

"Άρθρο 8a  

1. Εάν ένα κράτος µέλος εγκρίνει αυστηρότερες διατάξεις προστασίας των 
καταναλωτών από τις προβλεπόµενες στο άρθρο 5, παράγραφοι 1 έως 3, και στο 
άρθρο 7, παράγραφος 1, ενηµερώνει σχετικώς αλλά και για κάθε µεταγενέστερη 
µεταβολή την Επιτροπή. 

2. Η Επιτροπή µεριµνά για εύκολη πρόσβαση καταναλωτών και εµπόρων στα 
στοιχεία της παραγράφου 1, π.χ. από αποκλειστική ιστοσελίδα. 

3. Η Επιτροπή προωθεί τα παρασχεθέντα δυνάµει της παραγράφου 1 στοιχεία 
στα άλλα κράτη µέλη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή ζητεί τη 
γνώµη των ενδιαφεροµένων για τα παρασχεθέντα από τα κράτη µέλη στοιχεία. " 

Άρθρο 49 
Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει από την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 50 
Αποδέκτες 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. 

Συνετάγη εν  
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Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
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Παράρτηµα I 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

▌ 

A. Υπόδειγµα οδηγιών για την υπαναχώρηση 

∆ικαίωµα υπαναχώρησης 

∆ικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύµβαση εντός 14 ηµερολογιακών 
ηµερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση. 

Η προθεσµία υπαναχώρησης λήγει 14 ηµέρες από την εποµένη της ηµέρας 1 

Προκειµένου να ασκήσετε το δικαίωµα υπαναχώρησης, οφείλετε να µας (2) ενηµερώσετε 
για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύµβαση µε µια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. 
γραπτή επιστολή που θα σταλεί µε ταχυδροµείο, fax, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο). Μπορείτε 
να χρησιµοποιείστε το συνηµµένο υπόδειγµα εντύπου υπαναχώρησης, χωρίς τούτο να είναι 
υποχρεωτικό. 3 

Για να τηρήσετε την προθεσµία, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης 
του δικαιώµατος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσµία υπαναχώρησης. 

Συνέπειες της υπαναχώρησης 

Εάν υπαναχωρήσετε, θα σας επιστρέψουµε όλα τα χρήµατα που λάβαµε από εσάς, 
συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουµένων των συµπληρωµατικών 
εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιµοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος 
από τον φθηνότερο τυποποιηµένο τρόπο παράδοσης που εµείς προσφέρουµε) χωρίς 
περιττές καθυστερήσεις και οπωσδήποτε εντός 14 ηµερών από την ηµέρα που θα 
πληροφορηθούµε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε. Θα εκτελέσουµε την ανωτέρω 
επιστροφή χρηµάτων χρησιµοποιώντας το ίδιο µέσον πληρωµής που εσείς 
χρησιµοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή µας, εκτός κι αν εσείς έχετε συµφωνήσει 
ρητώς για κάτι διαφορετικό· σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για την 
επιστροφή χρηµάτων.4 

5 

6 
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Οδηγίες προς τον έµπορο για τη συµπλήρωση του εντύπου: 

1 Εδώ, να γραφεί το εξής:  

a) σε περίπτωση σύµβασης υπηρεσιών ή σύµβασης παροχής νερού, φυσικού 
αερίου, ηλεκτρικού, εάν δεν διατίθενται προς πώληση σε περιορισµένο όγκο ή 
σε καθορισµένη ποσότητα, παροχής τηλεθέρµανσης, ή παροχής ψηφιακού 
περιεχοµένου µη παραδιδόµενου επί σταθερού εναποθέµατος: "σύναψης της 
σύµβασης."· 

β) σε περίπτωση σύµβασης πώλησης: "που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος 
διάφορος του µεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική 
κατοχή των εµπορευµάτων."· 

γ) σε περίπτωση σύµβασης που αφορά πολλά εµπορεύµατα παραγγελθέντα από 
εσάς µε µια παραγγελία και παραδιδόµενα χωριστά: "που εσείς αποκτήσατε ή 
ένας τρίτος διάφορος του µεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη 
φυσική κατοχή του τελευταίου εµπορεύµατος."· 

δ) σε περίπτωση σύµβασης που αφορά την προµήθεια ενός εµπορεύµατος 
αποτελούµενου από πολλές παρτίδες ή από πολλά τεµάχια: "που εσείς 
αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του µεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς 
απέκτησε τη φυσική κατοχή της τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίου 
τεµαχίου."· 

ε) σε περίπτωση σύµβασης τακτικής προµήθειας εµπορευµάτων για καθορισµένο 
χρονικό διάστηµα: "που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του 
µεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή του πρώτου 
εµπορεύµατος.". 

2 Εδώ, αναγράψτε το ονοµατεπώνυµό σας, τη γεωγραφική διεύθυνσή σας και, εάν 
υπάρχει, τον αριθµό του τηλεφώνου σας, του fax σας και τη διεύθυνση του 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σας. 

3 Εδώ, αναγράψτε τα ακόλουθα, εάν από την ιστοσελίδα σας προσφέρετε στον 
καταναλωτή τη δυνατότητα να συµπληρώσει και να υποβάλει ηλεκτρονικώς 
πληροφορίες για την υπαναχώρησή του: "Μπορείτε επίσης από την ιστοσελίδα µας 
[αναγράψτε διεύθυνση ιστοσελίδας] να συµπληρώσετε και να υποβάλετε 
ηλεκτρονικώς το υπόδειγµα εντύπου υπαναχώρησης ή οποιαδήποτε άλλη ξεκάθαρη 
δήλωση υπαναχώρησης. Εάν χρησιµοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, θα σας 
διαβιβάσουµε χωρίς καθυστέρηση πάνω σε σταθερό εναπόθεµα (π.χ. ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο) επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησής σας." 

4 Εδώ, αναγράψτε τα ακόλουθα σε περίπτωση σύµβασης πώλησης µε την οποία δεν 
έχετε προσφερθεί να συλλέξετε τα εµπορεύµατα σε περίπτωση υπαναχώρησης: 
"∆ικαιούµαστε να καθυστερήσουµε την επιστροφή χρηµάτων µέχρις ότου λάβουµε 
πίσω τα εµπορεύµατα ή µέχρις ότου εσείς παράσχετε αποδείξεις ότι στείλατε πίσω 
τα εµπορεύµατα, όποιο από τα δυο συµβεί πρώτο." 
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5 Εδώ, αναγράψτε τα ακόλουθα, εάν ο καταναλωτής έλαβε εµπορεύµατα συνδεόµενα 
µε τη σύµβαση:  

a να αναγραφεί ένα εκ των εξής:  

– "Θα συλλέξουµε εµείς τα εµπορεύµατα."· ή 

– "Εσείς οφείλετε να στείλετε πίσω τα εµπορεύµατα ή να τα παραδώσετε 
σε εµάς ή στ   ____[αναγράψτε ονοµατεπώνυµο και γεωγραφική 
διεύθυνση, εάν υπάρχει, του προσώπου που έχετε εξουσιοδοτήσει να τα 
παραλάβει], χωρίς περιττές καθυστερήσεις και οπωσδήποτε εντός 14 
ηµερών από την ηµέρα που µας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε. Η 
προθεσµία θα έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα εµπορεύµατα πριν από 
τη λήξη της περιόδου των 14 ηµερών."  

β να αναγραφεί ένα εκ των εξής: 

– "Εµείς θα επιβαρυνθούµε µε τη δαπάνη επιστροφής των 
εµπορευµάτων."· ή 

– "Εσείς θα επιβαρυνθείτε µε την άµεση δαπάνη επιστροφής των 
εµπορευµάτων."· ή 

– Εάν, σε εξ αποστάσεως συναπτόµενη σύµβαση, δεν προσφέρεσθε να 
επιβαρυνθείτε µε τη δαπάνη επιστροφής των εµπορευµάτων τα δε 
εµπορεύµατα από τη φύση τους δεν µπορούν κανονικά να επιστραφούν 
ταχυδροµικώς: "Εσείς θα επιβαρυνθείτε µε την άµεση δαπάνη 
επιστροφής των εµπορευµάτων, ύψους  ___ ευρώ [αναγράψτε ποσόν]."· ή 
εάν η δαπάνη επιστροφής των εµπορευµάτων ευλόγως δεν µπορεί να 
υπολογιστεί εκ των προτέρων: "Εσείς θα επιβαρυνθείτε µε την άµεση 
δαπάνη επιστροφής των εµπορευµάτων. Η δαπάνη αυτή εκτιµάται κατά 
µέγιστο όριο σε περίπου  ___ευρώ· ή 

– Εάν, σε εκτός εµπορικού καταστήµατος συναπτόµενη σύµβαση, τα 
εµπορεύµατα από τη φύση τους δεν µπορούν κανονικά να επιστραφούν 
ταχυδροµικώς και είχαν παραδοθεί στην κατοικία του καταναλωτή τη 
στιγµή της σύναψης της σύµβασης: "Εµείς θα συλλέξουµε τα 
εµπορεύµατα µε δική µας δαπάνη."] 

γ "Εσείς φέρετε ευθύνη µόνον για οποιαδήποτε µείωση της αξίας των 
εµπορευµάτων προκύψει από χειρισµό που δεν ήταν απαραίτητος για να 
προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των 
εµπορευµάτων." 

6 Σε περίπτωση σύµβασης που αφορά την παροχή υπηρεσιών ή την παροχή νερού, 
φυσικού αερίου, ηλεκτρισµού, εάν δεν διατίθενται προς πώληση σε περιορισµένο 
όγκο ή σε καθορισµένη ποσότητα, ή παροχής τηλεθέρµανσης, να αναγραφούν τα 
εξής: "Εάν εσείς ζητήσατε να ξεκινήσει η παροχή υπηρεσιών/ νερού/ αερίου/ 
ηλεκτρισµού/ τηλεθέρµανσης [να διαγραφούν οι περιττές µνείες] στη διάρκεια της 
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προθεσµίας υπαναχώρησης, υποχρεούσθε να µας καταβάλετε, σε σύγκριση µε την 
πλήρη κάλυψη της σύµβασης, ένα ποσόν που αναλογεί στα όσα σας παρασχέσαµε 
µέχρις να µας δηλώσετε ότι υπαναχωρείτε." 

B. Υπόδειγµα εντύπου υπαναχώρησης 

(συµπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο µόνον εάν επιθυµείτε να υπαναχωρήσετε από 
τη σύµβαση) 

– Προς [ο έµπορος οφείλει να αναγράψει εδώ το όνοµά του, τη γεωγραφική του 
διεύθυνση και, εάν υπάρχει, τον αριθµό του τηλεφώνου του, του fax του και τη διεύθυνση 
του ηλεκτρονικού του ταχυδροµείου]": 

– Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούµε* µε την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούµε* από 
τη σύµβασή µου/µας* πώλησης των ακόλουθων εµπορευµάτων*/παροχής της 
ακόλουθης υπηρεσίας* 

– Που παραγγέλθηκε/αν στις*/που παρελήφθη/σαν στις* 

– Όνοµα καταναλωτή(-ών) 

– ∆ιεύθυνση καταναλωτή(-ών) 

– Υπογραφή καταναλωτή(-ών) (µόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί γραπτώς) 

– Ηµεροµηνία 

*∆ιαγράφεται η περιττή ένδειξη. 
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▌ 

Παράρτηµα IV 

Καταργούµενες οδηγίες µε τον κατάλογο των διαδοχικών τους τροποποιήσεων 
(που αναφέρονται στο άρθρο 47) 

Οδηγία 85/577/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 
20ής ∆εκεµβρίου 1985, για την προστασία 
των καταναλωτών κατά τη σύναψη 
συµβάσεων εκτός εµπορικού καταστήµατος 

ΕΕ L 372 της 31.12.1985, σ. 31. 

▌ ▌ 
Οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου  

ΕΕ L 144 της 04.06.97, σ. 19. 

Οδηγία 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου  

ΕΕ L 271 της 09.10.02, σ. 16. 

Οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου  

ΕΕ L 149 της 11.06.05, σ. 29. 

Οδηγία 2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης 
Νοεµβρίου 2007 

ΕΕ L 319 της 05.12.07, σ. 1. 

▌ ▌ 

 

▌ 
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Παράρτηµα V 
 

Πίνακας Αντιστοιχίας* 

Παλαιά αρίθµηση της οδηγίας 
85/577/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 
20ης ∆εκεµβρίου 1985, για την 
προστασία των καταναλωτών κατά 
τη σύναψη συµβάσεων εκτός 
εµπορικού καταστήµατος. 

▌ Παλαιά αρίθµηση της οδηγίας 
1997/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 20ης Μαΐου 1997 
για την προστασία των 
καταναλωτών κατά των εξ 
αποστάσεως συµβάσεων. 

▌ Νέα αρίθµηση στην 
παρούσα οδηγία 

Άρθρο 11      

 ▌    

 ▌   ▌ 

  Άρθρο 12   

   ▌  

   ▌ ▌ 

   ▌ ▌ 

    Άρθρο 21 παράγραφος 3 

   ▌ ▌ 

 

                                                 
1 Αντικαταστάθηκε, ουσιαστικά, µε το άρθρο 3 και το άρθρο 8 που διαβάζονται σε συνδυασµό µε το άρθρο 2 σηµείο 8. 
2 Αντικαταστάθηκε ουσιαστικά µε το άρθρο 1. 
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Παλαιά αρίθµηση της οδηγίας 
85/577/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 
20ης ∆εκεµβρίου 1985, για την 
προστασία των καταναλωτών κατά 
τη σύναψη συµβάσεων εκτός 
εµπορικού καταστήµατος. 

 

 Παλαιά αρίθµηση της οδηγίας 
1997/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
της 20ης Μαΐου 1997 για την 
προστασία των καταναλωτών κατά 
των εξ αποστάσεως συµβάσεων. 

 Νέα αρίθµηση στην 
παρούσα οδηγία 

   ▌ ▌ 

   ▌ ▌ 

   ▌ ▌ 

   ▌ ▌ 

   ▌ ▌ 

Άρθρο 2 (αντικαταστάθηκε)    Άρθρο 2 σηµείο 1 

    Άρθρο 2 σηµείο 2 

 ▌   ▌ 

 ▌   ▌ 

 ▌   ▌ 

  Άρθρο 2 παρ. 1 (αντικαταστάθηκε)  Άρθρο 2 σηµείο 6 

  Άρθρο 2 παρ. 2 (αντικαταστάθηκε)  Άρθρο 2 σηµείο 1 
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Παλαιά αρίθµηση της οδηγίας 
85/577/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 
20ης ∆εκεµβρίου 1985, για την 
προστασία των καταναλωτών κατά 
τη σύναψη συµβάσεων εκτός 
εµπορικού καταστήµατος. 

 

 Παλαιά αρίθµηση της οδηγίας 
1997/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
της 20ης Μαΐου 1997 για την 
προστασία των καταναλωτών κατά 
των εξ αποστάσεως συµβάσεων. 

 Νέα αρίθµηση στην 
παρούσα οδηγία 

  Άρθρο 2 παρ. 3 (αντικαταστάθηκε)  Άρθρο 2 σηµείο 2 

  Άρθρο 2 παρ. 4, 1η περίοδος 
(αντικαταστάθηκε) 

 Άρθρο 2 σηµείο 7 

  Άρθρο 2 παρ. 4, 2η περίοδος  ∆ιεγράφη 

  Άρθρο 2 παρ. 5  ∆ιεγράφη 

   ▌ ▌ 

    Άρθρο 22 

   ▌ ▌ 

   ▌ ▌ 

   ▌ ▌ 

   ▌ ▌ 

Άρθρο 3 παρ. 1    ∆ιεγράφη  
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Παλαιά αρίθµηση της οδηγίας 
85/577/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 
20ης ∆εκεµβρίου 1985, για την 
προστασία των καταναλωτών κατά 
τη σύναψη συµβάσεων εκτός 
εµπορικού καταστήµατος. 

 

 Παλαιά αρίθµηση της οδηγίας 
1997/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 20ης Μαΐου 1997 
για την προστασία των 
καταναλωτών κατά των εξ 
αποστάσεως συµβάσεων. 

 Νέα αρίθµηση στην 
παρούσα οδηγία 

Άρθρο 3 παρ. 2 σηµείο α) 
(αντικαταστάθηκε) 

   Άρθρο 20 παρ. 1 σηµείο α) 

Άρθρο 3 παρ. 2 σηµείο β) 
(αντικαταστάθηκε) 

   Άρθρο 20 παρ. 1 σηµείο δ) 

Άρθρο 3 παρ. 2 σηµείο γ) 
(αντικαταστάθηκε) 

   Άρθρο 12 παρ. 2 

Άρθρο 3 παρ. 2 σηµείο δ)    Άρθρο 20 παρ. 2 σηµείο α) 

Άρθρο 3 παρ. 2 σηµείο ε)    Άρθρο 20 παρ. 2 σηµείο β) 

Άρθρο 3, παρ. 31     

 ▌   ▌ 

 ▌   ▌ 

                                                 
1 Αντικαταστάθηκε ουσιαστικά µε το άρθρο 3 και το άρθρο 8 που διαβάζονται σε συνδυασµό µε το άρθρο 2 σηµείο 8. 



 

AM\871046EL.doc 54/58 PE459.689 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

Παλαιά αρίθµηση της οδηγίας 
85/577/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 
20ης ∆εκεµβρίου 1985, για την 
προστασία των καταναλωτών κατά 
τη σύναψη συµβάσεων εκτός 
εµπορικού καταστήµατος. 

 

 Παλαιά αρίθµηση της οδηγίας 
1997/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 20ης Μαΐου 1997 
για την προστασία των 
καταναλωτών κατά των εξ 
αποστάσεως συµβάσεων. 

 Νέα αρίθµηση στην 
παρούσα οδηγία 

 ▌   ▌ 

 ▌   ▌ 

 ▌   ▌ 

    Άρθρο 35 

  Άρθρο 3 παρ. 1, 1η περίπτωση 
(αντικαταστάθηκε) 

 Άρθρο 3 παρ. 2 

  Άρθρο 3 παρ. 1, 2η περίπτωση  Άρθρο 20 παρ. 1 σηµείο β) 

  Άρθρο 3 παρ. 1, 3η περίπτωση 
(αντικαταστάθηκε) 

 Άρθρο 20 παρ. 1 σηµείο γ) 

  Άρθρο 3 παρ. 1, 4η περίπτωση 
(αντικαταστάθηκε) 

 Άρθρο 20 παρ. 1 σηµείο α) 
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Παλαιά αρίθµηση της οδηγίας 
85/577/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 
20ης ∆εκεµβρίου 1985, για την 
προστασία των καταναλωτών κατά 
τη σύναψη συµβάσεων εκτός 
εµπορικού καταστήµατος. 

 Παλαιά αρίθµηση της οδηγίας 
1997/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 20ης Μαΐου 1997 
για την προστασία των 
καταναλωτών κατά των εξ 
αποστάσεως συµβάσεων. 

 Νέα αρίθµηση στην 
παρούσα οδηγία 

  Άρθρο 31, παρ. 1, 5η περίπτωση 
(αντικαταστάθηκε) 

  

  Άρθρο 3 παρ. 2, 1η περίπτωση 
(αντικαταστάθηκε) 

 Άρθρο 20 παρ. 1 σηµείο δ) 

  Άρθρο 3 παρ. 2, 2η περίπτωση 
(αντικαταστάθηκε) 

 Άρθρο 20 παρ. 3 

   ▌ ▌ 

    Άρθρο 23 

   ▌ ▌ 

Άρθρο 4, 1η περίοδος 
(αντικαταστάθηκε) 

   Άρθρο 9 

Άρθρο 4, 2η περίοδος 
(αντικαταστάθηκε) 

   Άρθρο 10 

 ▌   ▌ 
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Παλαιά αρίθµηση της οδηγίας 
85/577/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 
20ης ∆εκεµβρίου 1985, για την 
προστασία των καταναλωτών κατά 
τη σύναψη συµβάσεων εκτός 
εµπορικού καταστήµατος. 

 Παλαιά αρίθµηση της οδηγίας 
1997/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 20ης Μαΐου 1997 
για την προστασία των 
καταναλωτών κατά των εξ 
αποστάσεως συµβάσεων. 

 Νέα αρίθµηση στην 
παρούσα οδηγία 

 ▌   ▌ 

  Άρθρο 4 παρ. 1 σηµείο α) 
(αντικαταστάθηκε) 

 Άρθρο 5 παρ. 1 σηµείο β) 

  Άρθρο 4 παρ. 1 σηµείο β) 
(αντικαταστάθηκε) 

 Άρθρο 5 παρ. 1 σηµείο α) 

  Άρθρο 4 παρ. 1 σηµείο γ) 
(αντικαταστάθηκε) 

 Άρθρο 5 παρ. 1 σηµείο γ) 

  Άρθρο 4 παρ. 1 σηµείο δ) 
(αντικαταστάθηκε) 

 Άρθρο 5 παρ. 1 σηµείο γ) 

  Άρθρο 4 παρ. 1 σηµείο ε) 
(αντικαταστάθηκε) 

 Άρθρο 9 παρ. 1 σηµείο α) 

Άρθρο 5 παρ. 1 (αντικαταστάθηκε)    Άρθρο 12 

    Άρθρο 14 

Άρθρο 5 παρ. 2 (αντικαταστάθηκε)    Άρθρο 15 

    Άρθρο 16 



 

AM\871046EL.doc 57/58 PE459.689 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

Παλαιά αρίθµηση της οδηγίας 
85/577/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 
20ης ∆εκεµβρίου 1985, για την 
προστασία των καταναλωτών κατά 
τη σύναψη συµβάσεων εκτός 
εµπορικού καταστήµατος. 

 Παλαιά αρίθµηση της οδηγίας 
1997/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
της 20ης Μαΐου 1997 για την 
προστασία των καταναλωτών κατά 
των εξ αποστάσεως συµβάσεων. 

 Νέα αρίθµηση στην 
παρούσα οδηγία 

    Άρθρο 17 

 ▌   ▌ 

 ▌   ▌ 

Άρθρο 6 (αντικαταστάθηκε)    Άρθρο 43 

 ▌   ▌ 

 ▌   ▌ 

Άρθρο 71     

 ▌   ▌ 

 ▌   ▌ 

 

Παλαιά αρίθµηση στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 006/2004 σχετικά µε τη συνεργασία 
µεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρµόδιες για την επιβολή της νοµοθεσίας για την προστασία των 
καταναλωτών 

Να εκληφθεί ως παραποµπή στην 

 

Παράγραφοι 2, 6, 8 και 11 Παρούσα οδηγία 

                                                 
1 Αντικαταστάθηκε ουσιαστικά µε το άρθρο 16 και το άρθρο 17. 
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