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IMPORT 

 In the first chapter, we will talk about the concept of consumer and what 

definitions have been made at times. Based on some scholars, what are the 

categories of consumers and what their characteristics. In particular, we will refer 

to the Final Consumer and the Industrial Customer. Next, we will be concerned 

about a closely related to the consumer concept, the definition of the supplier. 

How can we define the supplier and what are the four (4) categories of suppliers? 

In particular, we will analyze the traits of manufacturers, distributors, 

independent craftsmen and import sources. After we clarify the consumer and 

supplier terminology that are necessary for this work, we will look at the 

provisions of the Greek Constitution, according to which the provision of 

consumer protection is a state duty. 

Part of the first chapter is the reference to the Consumer Ombudsman, a new 

Independent Authority established by N. 3297/2004 and supervised by the 

Ministry of Development. The purpose of the Consumer Ombudsman is to act as 

an out-of-court body for consensual resolution of consumer disputes, but also as 

a consultative institution on the side of the state to deal with problems that fall 

within its remit. However, there are others who have a duty of care and consumer 

protection, such as consumer associations. 

The second chapter emphasizes the general trading conditions. As we have 

already mentioned in the previous chapter, the state is responsible for the health 

and safety of consumers, their financial interests, their organization in consumer 

associations, their right to be heard on issues concerning them and their 

information and training, In particular vulnerable consumer groups on issues 

related to the market, competitio Protection of the natural environment and the 

promotion of sustainable consumption. Thus, it is necessary to discuss the 

general terms and conditions of trading, as well as the unfair general terms and 

the non-negotiable terms. 

The second chapter then focuses on the principle of transparency of terms. A key 

idea is to strengthen consumer self-confidence by providing protection primarily 

through a high level of information that will make it a decision-maker in a 

market driven competition. 

The third chapter focuses on the responsibility and obligations of the producer of 

defective products. This chapter is divided into three parts: the terms according to 

which the consumer is also responsible to those who are not responsible, and the 

obligation of suppliers to respond to consumer complaints. 

The fourth chapter examines consumer complaints against a supplier within the 

meaning of the individual provisions of this law. Such complaints shall be 



[5] 

 

submitted to the General Secretariat of the Consumer, from which they shall be 

forwarded to the supplier, with a call for reply, by any appropriate means, 

including by post. The supplier is required to respond in writing to complaints 

within the time limit set by the General Secretariat for Consumers, starting with 

the notification of the relevant invitation. 

The second part of the fourth chapter brings together the competent bodies to 

impose sanctions and / or the collection of fines. The main body responsible is 

the Minister for Development. However, if the violation of Law 2251/1994 

comes from businesses, such as credit and financial institutions, investment 

firms, insurance companies, etc., then the imposition of the fine will be imposed 

by the respective supervisory authority, such as the Bank of Greece, The 

Securities and Exchange Commission, the Private Security. On the other hand, 

the Secretary-General of the Consumer has only the power to transmit the 

consumer's complaint to the complainant supplier and the power to order the 

latest response time.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

ην πξψην θεθάιαην, ζα κηιήζνπκε γηα ηελ έλλνηα ηνπ θαηαλαισηή θαη 

πνηνη νξηζκνί έρνπλ δνζεί θαηά θαηξνχο. Με βάζε νξηζκέλνπο κειεηεηέο, πνηεο 

είλαη νη θαηεγνξίεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη πνηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

Δηδηθφηεξα, ζα αλαθεξζνχκε ζηνλ Σειηθφ Καηαλαισηή θαη ζηνλ Βηνκεραληθφ 

Πειάηε. ηελ ζπλέρεηα, ζα καο πξνβιεκαηίζεη έλαο ζηελά ζπλδεδεκέλνο κε ηελ 

έλλνηα ηνπ θαηαλαισηή, ν νξηζκφο ηνπ πξνκεζεπηή. Πσο κπνξνχκε λα νξίζνπκε 

ηνλ πξνκεζεπηή θαη πνηεο είλαη νη ηέζζεξηο (4) θαηεγνξίεο πξνκεζεπηψλ; Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζα αλαιχζνπκε ηα γλσξίζκαηα ησλ θαηαζθεπαζηψλ, ησλ  

δηαλνκέσλ, ησλ αλεμάξηεησλ ηερληηψλ θαη ησλ πεγψλ εηζαγσγψλ. Αθνχ 

δηεπθξηλίζνπκε ηηο αλαγθαίεο σο πξνο ηελ παξνχζα εξγαζία νξνινγίεο ηνπ 

θαηαλαισηή θαη ηνπ πξνκεζεπηή, ζα εμεηάζνπκε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Διιεληθνχ 

πληάγκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε παξνρή ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή  

είλαη θξαηηθφ θαζήθνλ. 

Μέξνο ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ απνηειεί ε αλαθνξά ζηνλ πλήγνξν ηνπ 

Καηαλαισηή, κηα λέα Αλεμάξηεηε Αξρή πνπ ζπζηήζεθε κε ηνλ N. 3297/2004 

θαη επνπηεχεηαη απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο. θνπφο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ 

Καηαλαισηή είλαη λα ιεηηνπξγεί σο εμσδηθαζηηθφ φξγαλν ζπλαηλεηηθήο επίιπζεο 

ησλ θαηαλαισηηθψλ δηαθνξψλ, αιιά θαη σο ζπκβνπιεπηηθφο ζεζκφο ζην πιεπξφ 

ηεο πνιηηείαο γηα ηε ζεξαπεία πξνβιεκάησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηέο 

ηνπ. Ωζηφζν, ππάξρνπλ θαη άιινη βαξπλφκελνη κε ην θαζήθνλ κέξηκλαο θαη 

πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή, φπσο νη ελψζεηο ησλ θαηαλαισηψλ. 

Σν δεχηεξν θεθάιαην δίλεη έκθαζε ζηνπο γεληθνχο φξνπο ζπλαιιαγψλ. 

Όπσο έρνπκε αλαθέξεη θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ην θξάηνο είλαη 

ππεχζπλν γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ θαηαλαισηψλ, ηα νηθνλνκηθά ηνπο 

ζπκθέξνληα, ηελ νξγάλσζε ηνπο ζε ελψζεηο θαηαλαισηψλ, ην δηθαίσκα 

αθξφαζήο ηνπο ζε ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ θαη ηελ πιεξνθφξεζε θαη ηελ 

επηκφξθσζή ηνπο, ηδηαίηεξα ησλ εππξφζβιεησλ νκάδσλ θαηαλαισηψλ  ζε 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αγνξά, ζηνλ αληαγσληζκφ, ζηνλ θαηαλαισηή, ζηελ 
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πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ πξναγσγή ηεο βηψζηκεο 

θαηαλάισζεο. Έηζη, θξίλεηαη αλαγθαίν λα ζπδεηήζνπκε ηνπο γεληθνχο φξνπο 

ζπλαιιαγψλ, αιιά θαη πνηνη είλαη νη  θαηαρξεζηηθνί γεληθνί φξνη θαη νη κε 

δηαπξαγκαηεχζηκνη φξνη. 

Έπεηηα, ην δεχηεξν θεθάιαην επηθεληξψλεηαη ζηελ αξρή ηεο δηαθάλεηαο 

ησλ φξσλ. Κεληξηθή ηδέα απνηειεί ε ελίζρπζε ηεο απηνεπζχλεο ηνπ 

θαηαλαισηή, µε ηελ παξνρή ζ’ απηφλ πξνζηαζίαο πξσηαξρηθά µέζσ ελφο 

πςεινχ επηπέδνπ πιεξνθφξεζεο, πνπ ζα ηνλ θαζηζηά ππεχζπλν θνξέα ιήςεο 

απνθάζεσλ ζην πιαίζην µηαο αγνξάο θαζνδεγνχµελεο απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ 

αληαγσληζµνχ. 

Σν ηξίην θεθάιαην εζηηάδεη ζηελ επζχλε θαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

παξαγσγνχ ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ. Σν θεθάιαην απηφ ρσξίδεηαη ζε ηξία 

κέξε: ζηνπο φξνπο ζχκθσλα κε ηνπ νπνίνπο ν θαηαλαισηή παξνπζηάδεη επζχλε 

θαη ζε εθείλνπο πνπ δελ επζχλεηαη, αιιά θαη ηελ ππνρξέσζε ησλ πξνκεζεπηψλ 

λα απαληνχλ ζε θαηαγγειίεο θαηαλαισηψλ.  

Σν ηέηαξην θεθάιαην κειεηά ηηο θαηαγγειίεο ησλ θαηαλαισηψλ ελαληίνλ 

πξνκεζεπηή, θαηά ηελ έλλνηα ησλ επηκέξνπο δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ. Οη 

ελ ιφγσ θαηαγγειίεο ππνβάιινληαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Καηαλαισηή, απφ 

ηελ νπνία δηαβηβάδνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή, κε πξφζθιεζε γηα απάληεζε, κε 

θάζε πξφζθνξν ηξφπν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο επίδνζεο δηα ηνπ 

ηαρπδξνκείνπ. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα απαληά, εγγξάθσο, επί ησλ 

θαηαγγειηψλ εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηάζζεηαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία 

Καηαλαισηή, ε νπνία αξρίδεη απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. 

Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ ηέηαξηνπ θεθαιαίνπ ζπγθεληξψλεη ηα αξκφδηα 

φξγαλα γηα ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ή/θαη ηελ είζπξαμε ησλ πξνζηίκσλ. Σν 

βαζηθφ αξκφδην φξγαλν είλαη ν Τπνπξγφο Αλάπηπμεο. Όκσο, αλ ε παξάβαζε ηνπ 

Ν. 2251/1994 πξνέξρεηαη απφ επηρεηξήζεηο, φπσο πηζησηηθά θαη ρξεκαηνδνηηθά 

ηδξχκαηα, ΔΠΔΤ, αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, θ.ιπ., ηφηε ε επηβνιή ηνπ 

πξνζηίκνπ ζεζπίδεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε επνπηηθή αξρή, φπσο ε Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ε Δπηηξνπή Δπνπηείαο Ιδησηηθήο 
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αζθάιεηαο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Καηαλαισηή έρεη κφλν 

ηελ αξκνδηφηεηα λα δηαβηβάζεη ηελ θαηαγγειία ηνπ θαηαλαισηή ζηνλ 

θαηαγγειιφκελν πξνκεζεπηή θαζψο θαη ηελ αξκνδηφηεηα λα ηάμε ζηνλ 

ηειεπηαίν πξνζεζκία απάληεζεο. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

1.1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 
Τπάξρνπλ πνιινί νξηζκνί γηα ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ θαηαλαισηή. Με βάζε 

ηνλ Νφκν 2251/1994 (ΦΔΚ 191 Α΄/ 16 Ννεκβξίνπ 1994), θαηαλαισηήο
1
 είλαη 

θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή ελψζεηο πξνζψπσλ ρσξίο λνκηθή 

πξνζσπηθφηεηα γηα ηα νπνία πξννξίδνληαη ηα πξντφληα ή νη ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξνληαη ζηελ αγνξά θαη ηα νπνία θάλνπλ ρξήζε ησλ πξντφλησλ ή ησλ 

ππεξεζηψλ απηψλ, εθφζνλ απνηεινχλ ηνλ ηειηθφ απνδέθηε ηνπο. Δπηπιένλ, σο 

θαηαλαισηήο νξίδεηαη θάζε απνδέθηεο δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο θαη θάζε 

θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ εγγπάηαη ππέξ θαηαλαισηή, εθφζνλ δελ ελεξγεί 

ζην πιαίζην ηεο επαγγεικαηηθήο ή επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, έλαο γεληθφο νξηζκφο πνπ ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί είλαη ν 

εμήο: 

«Καηαλαισηήο είλαη ην άηνκν ή ην λνηθνθπξηφ πνπ αγνξάδεη θαη θάλεη 

ρξήζε αγαζψλ/ππεξεζηψλ, ηα νπνία παξάγνληαη κέζα ζε κία νηθνλνκία, κε 

ζθνπφ λα ηθαλνπνηήζεη θάπνηεο αλάγθεο ηνπ θαη ηα νπνία αγαζά/ππεξεζίεο ηνπ 

πξνζθέξνπλ κηα ρξεζηκφηεηα (utility)»
2
. Με βάζε ηνπο νηθνλνκηθνχο φξνπο, ε 

Παππά (2013: 9)
3
 θαηεγνξηνπνηεί ηνπο θαηαλαισηέο ζε δχν (2) νκάδεο: 

                                                           
1
 Νφκνο 2251/1994 (ΦΔΚ 191 Α΄/ 16 Ννεκβξίνπ 1994). 

2
 Υπηήξεο Λ. (2006). Μάλαηδκελη Αξρέο Γηνίθεζεο. Αζήλα: Interbooks. 

3
 Παππά, Υ. (2013). Θεσξία ηεο πκπεξηθνξάο ηνπ Καηαλαισηή θαη πλαηζζεκαηηθή 

Ννεκνζχλε: Μηα γεληθή αλαζθφπεζε θαη νη επηπηψζεηο ηνπο ζηελ ιήςε απνθάζεσλ 

ησλ θαηαλαισηψλ. Παλεπηζηήκην Παηξψλ, Σκήκα Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Αγξνηηθψλ 

Πξντφλησλ θαη Σξνθίκσλ: Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ. 
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1. Σελικός Καηαναλωηής (Ultimate Consumer): είλαη ην άηνκν ή ην 

λνηθνθπξηφ ην νπνίν θαηαλαιψλεη ή ρξεζηκνπνηεί έλα αγαζφ ή κηα ππεξεζία. Η 

έλλνηα ηνπ θαηαλαισηή δηαθξίλεηαη απφ ηελ έλλνηα ηνπ αγνξαζηή, θαζψο ν 

ηειεπηαίνο κπνξεί λα αγνξάδεη κφλν ζπγθεθξηκέλε κάξθα ελφο πξντφληνο. 

2. Βιομητανικός Πελάηης (Industrial Consumer): είλαη ν ρξήζηεο 

βηνκεραληθψλ πξντφλησλ. Ο φξνο βηνκεραληθφο πειάηεο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο 

γηα λα δνζεί έκθαζε ζην είδνο ηνπ πξντφληνο πνπ θαηαλαιψλεη. Έρνπκε δειαδή 

ηελ δηάθξηζε βηνκεραληθψλ πξντφλησλ έλαληη ησλ ινηπψλ.  

Όπσο δηαπηζηψλνπκε, ε έλλνηα ηνπ θαηαλαισηή απνδίδεηαη κε πνιχ επξχ 

ηξφπν θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε παξεξκελείεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε λνκνινγία 

ηνπ ΓΔΚ
4
 αιιά θαη ησλ εζληθψλ δηθαζηεξίσλ πξνζπαζψληαο λα δηαθπιάμεη ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ θαηαλαισηή ηνλ ραξαθηεξίδεη σο πξφζσπν πνπ ζπλαιιάζζεηαη 

γηα κε επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο, θαζψο δελ έρεη ηηο γλψζεηο, ηελ εκπεηξία θαη 

ελ γέλεη ηελ εμεηδηθεπκέλε ζην αληηθείκελν απηφ δηαπξαγκαηεπηηθή ηθαλφηεηα 

πνπ έρεη ν πξνκεζεπηήο. Άξα, ν θαηαλαισηήο είλαη έλαο εξαζηηέρλεο. Δπνκέλσο, 

ζηηο απνθάζεηο ηνπ ΓΔΚ βαζηθή πξνυπφζεζε ηνπ νξηζκνχ ηνπ θαηαλαισηή 

απνηειεί «ε κε ηθαλνπνίεζε επαγγεικαηηθψλ αλαγθψλ κε ηε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο θαη φρη ε ηδηφηεηα ηνπ ζπκβαιιφκελνπ ιήπηε ησλ ππεξεζηψλ σο 

εκπφξνπ ή ειεχζεξνπ επαγγεικαηία θαη, ζπλεπψο, ν φξνο θαηαλαισηήο 

πεξηιακβάλεη θαη εκπφξνπο θαη ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, εθφζνλ απηνί 

ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο γηα ηηο ηδησηηθέο ηνπο αλάγθεο. Μφλν φηαλ νη 

επηρεηξνχκελεο απφ ηνπο ηειεπηαίνπο ζπλαιιαγέο ζπλαξηψληαη ιεηηνπξγηθά κε 

ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπο, δελ ηίζεηαη ζέκα πξνζηαζίαο ηνπο κε ηηο 

πξνβιεπφκελεο ξπζκίζεηο (ΔθΑΘ 3884/2006 ΔιιΓλε 2007. 305)». 

πκπεξαζκαηηθά, κε βάζε ηα φζα πξναλαθέξακε, πξνθχπηεη, φηη δελ 

πξνζηαηεχεηαη θάζε αζζελέζηεξνο ζπλαιιαζζφκελνο αιιά κφλν εθείλνο πνπ 

ζπλάπηεη ηελ επίκαρε ζχκβαζε εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπ 

ζρέζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, έλαο αγνξαζηήο ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ ή ν απνδέθηεο 
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ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί εθ ησλ πξνηέξσλ θαηαλαισηήο, 

απνθιεηζηηθά ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη είλαη αληηζπκβαιιφκελνο Σξάπεδαο. 

Αληίζεηα, κφλν νη ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη γηα ηελ θάιπςε ηδίσλ 

θαηαλαισηηθψλ αλαγθψλ ελφο αηφκνπ ζε ηδησηηθφ επίπεδν εκπίπηνπλ ζηηο 

δηαηάμεηο πνπ πξνζηαηεχνπλ ηνλ θαηαλαισηή, σο ζεσξνχκελν νηθνλνκηθψο 

αζζελέζηεξν κέξνο (ΔθΛαξ 806/2010 Νφκνο, ΔθΘεζ 317/2009 ΓΔΔ 2009. 819, 

ΔθΑζ 8217/2006 ΓΔΔ 2007. 462, ΔθΑΘ 6401/2002 ΓΔΔ 2003. 412, κε ηηο εθεί 

παξαπνκπέο ζε απνθάζεηο ηνπ ΓΔΚ, ΓΔΚ ππνζ. C-269/1995 ΔιιΓλε 39. 238, 

βι. θαη Δ. Αιεμαλδξίδνπ, Γίθαην πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή ειιεληθφ θαη 

θνηλνηηθφ ζ. 34, Φ. Αλησλνπνχινπ, Σα φξηα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ απνδέθηε 

ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ θαηά ην ζχγρξνλν θαηαλαισηηθφ δίθαην, ΔιιΓλε 44. 

333, Γ. Κνηζίξε (γλκδ), Η έλλνηα ηνπ θαηαλαισηή, ΓΔΔ 2005.1128 θαη Υ. 

Ληβαδά (γλκδ), Η έλλνηα ηνπ πξνζηαηεπηένπ θαηαλαισηή ζχκθσλα κε ην 

θνηλνηηθφ δίθαην, ΓΔΔ 2005.1137). 

1.2. ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 
Με βάζε ηνλ Νφκν 2251/1994 (ΦΔΚ 191 Α΄/ 16 Ννεκβξίνπ 1994), σο 

πξνκεζεπηήο
5
 νξίδεηαη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν, θαηά ηελ 

άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ή επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, πξνκεζεχεη 

πξντφληα ή παξέρεη ππεξεζίεο ζηνλ θαηαλαισηή. Πξνκεζεπηήο λνείηαη θαη ν 

δηαθεκηδφκελνο. Ωο πξνκεζεπηήο, ινηπφλ, νξίδεηαη έλαο ζπλαιιαζζφκελνο ζηνλ 

νπνίν έρεη αλαηεζεί ν ξφινο ηνπ πξνκεζεπηή. Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε 

ηέζζεξηο (4) θαηεγνξίεο πξνκεζεπηψλ: νη θαηαζθεπαζηέο, νη δηαλνκείο, νη 

αλεμάξηεηνη ηερλίηεο θαη νη πεγέο εηζαγσγψλ
6
.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη θαηαζθεπαζηέο παξέρνπλ ηα πξντφληα ή ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο ζηνπο θαηαλαισηέο κέζσ ησλ αληηπξνζψπσλ, νη νπνίνη 

δηαρεηξίδνληαη ηηο αληηπξνζσπείεο δηάθνξσλ επηρεηξήζεσλ. πλεπψο, νη 
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6
 Lesonsky (2001). Your Own Business: The Only Start-Up Book You'll Ever Need. 
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πεξηζζφηεξνη έκπνξνη ιηαληθήο αγνξάδνπλ κέζσ ησλ αληηπξνζψπσλ απφ ηνπο 

θαηαζθεπαζηέο ζε θζελφηεξεο ηηκέο, εθηφο αλ ε γεσγξαθηθή ηνπνζεζία ηνπ 

πξνκεζεπηή είλαη ηέηνηα φπνπ θαζηζηά ην θφζηνο κεηαθνξάο πξντφλησλ κεγάιν. 

Οη δηαλνκείο νλνκάδνληαη αιιηψο θαη ρνλδξέκπνξνη ή κεζάδνληεο. Η ελ 

ιφγσ θαηεγνξία πξνκεζεπηψλ αγνξάδεη πξντφληα απφ δηάθνξνπο θαηαζθεπαζηέο 

θαη ζηε ζπλέρεηα ηα κεηαπνπιά ζηνπο έκπνξνπο ιηαληθήο. ε αληίζεζε κε ηηο 

ηηκέο ησλ θαηαζθεπαζηψλ, ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ην θφζηνο είλαη 

πςειφηεξν, σζηφζν νη δηαλνκείο κπνξνχλ λα πξνκεζεχζνπλ ηνπο αγνξαζηέο κε 

κηθξέο πνζφηεηεο πξντφλησλ απφ πνιινχο θαηαζθεπαζηέο. Σν θφζηνο 

κεηαθνξάο είλαη κηθξφηεξν θαη ε δηαλνκή γίλεηαη πην γξήγνξα, εηδηθφηεξα εάλ 

γίλεη αγνξά απφ ηνπηθφ ρνλδξέκπνξν. πλεπαθφινπζα, ν αγνξαζηήο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα αγνξάζεη ζε πην πξνλνκηαθέο ηηκέο θαηά θάπνην ηξφπν. 

Οη αλεμάξηεηνη ηερλίηεο είλαη παξάιιεια θαη απνθιεηζηηθνί δηαλνκείο 

ησλ δηθψλ ηνπο μερσξηζηψλ δεκηνπξγηψλ. Η πψιεζε γίλεηαη κέζσ ησλ 

εκπνξηθψλ εθζέζεσλ ή ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο. Σέινο, νη πεγέο εηζαγσγψλ 

παξέρνπλ ζηνπο εκπφξνπο ιηαληθήο αγαζά απφ έλαλ εγρψξην εηζαγσγέα, ν νπνίνο 

ιεηηνπξγεί ζαλ εγρψξηνο έκπνξνο ρνλδξηθήο. 

1.3. Η ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ Ω 

ΚΡΑΣΙΚΟ ΚΑΘΗΚΟΝ 

1.3.1. ΣΟ ΚΑΘΗΚΟΝ  ΜΕΡΙΜΝΑ  ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ 
Με βάζε ηνλ Νφκν 2251/1994 (ΦΔΚ 191 Α΄/ 16 Ννεκβξίνπ 1994)

7
, ην 

θξάηνο νθείιεη λα παξέρεη ηελ αξκφδηα κέξηκλα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ θαηαλαισηή. Με άιια ιφγηα, ην θξάηνο 

έρεη πξψηηζηα ην θαζήθνλ λα δηακνξθψζεη κηα θνηλσληθή πνιηηηθή, ε νπνία λα 

είλαη ηθαλή φρη κφλν λα απνηξέπεη ηελ θαηαπάηεζε ησλ δηθαησκάησλ, αιιά θαη 

λα πξνζηαηεχεη θαη λα πξνάγεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ θαηαλαισηή. Δπηπιένλ, ην 
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θξάηνο κέζσ πξνζηαηεπηηθψλ δηαηάμεσλ ππνρξενχηαη λα δηαζθαιίδεη ηελ 

απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ δηθαησκάησλ.
8
 

ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 2251/1994 δηαβάδνπκε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο 

ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε παξνρή ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή  είλαη 

θαζήθνλ ηεο Πνιηηείαο. Να ζεκεησζεί πσο ην άξζξν απηφ θαζ’ εαπηφ δελ 

απνηειεί ζπληαγκαηηθή δηάηαμε. πλεπαθφινπζα, δεκηνπξγείηαη έλα θελφ ζηελ 

απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή θαζψο ην άξζξν απηφ δελ κπνξεί λα 

εθιεθζεί σο επηηαγή πξνο ην λνκνζέηε. Απηφ ζεκαίλεη πσο νη δηαηάμεηο γηα ην 

θαζήθνλ ηνπ θξάηνπο είλαη πξνγξακκαηηθέο θαη εξκελεπηηθέο ηνπ ζθνπνχ ηνπ 

λφκνπ. Δπνκέλσο, ν θαηαλαισηήο δελ έρεη ην δηθαίσκα αγψγηκεο αμίσζεο ψζηε 

λα ιάβεη κέηξα θαηά ηνπ θξάηνπο
9
. Δηδηθφηεξα, ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 2251/1994 

ζπλνςίδεη ηηο θαηεπζχλζεηο
10

 πξνο ηηο νπνίεο εθηείλεηαη ε πξνζηαζία ηνπ 

θαηαλαισηή: 

Α. Σε κέξηκλα γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ θαηαλαισηψλ. 

Β. Σε κέξηκλα γηα ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ησλ θαηαλαισηψλ. 

Γ. Σε κέξηκλα γηα ηελ νξγάλσζε ησλ θαηαλαισηψλ ζε ελψζεηο. 

Γ. Σν δηθαίσκα αθξφαζεο ησλ θαηαλαισηψλ ζε ζέκαηα πνπ ηνπο 

αθνξνχλ. 

Δ. Σελ πιεξνθφξεζε θαη ηελ επηκφξθσζε ησλ θαηαλαισηψλ επί ζεκάησλ 

ηεο αγνξάο, ηνπ αληαγσληζκνχ, ηνπ θαηαλαισηή, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο πξναγσγήο βηψζηκεο θαηαλάισζεο. Μάιηζηα, ε 
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9
 Πεξάθεο, ζει. 25, ζην Βάξθα-Αδάκε, Α. (2010). Δηζαγσγή ζην Γίθαην Πξνζηαζίαο 

Καηαλαισηή. Δθδφζεηο Ννκηθήο Βηβιηνζήθεο.  

10
 Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ θαηεπζχλζεηο, ν Ν. 2251/1994 πεξηιακβάλεη ην θηιηθφ 

δηαθαλνληζκφ ησλ θαηαλαισηηθψλ δηαθνξψλ, ηε ιεηηνπξγία ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ 

Καηαλαισηή θαη Αγνξάο θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ (Πεξάθεο: 26).  
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παξάκεηξνο απηή δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ κέξηκλα εππξφζβιεησλ νκάδσλ 

θαηαλαισηψλ.  

Ο πλήγνξνο ηνπ Καηαλαισηή είλαη κηα λέα Αλεμάξηεηε Αξρή πνπ 

ζπζηήζεθε κε ηνλ N. 3297/2004 θαη επνπηεχεηαη απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο. 

Λεηηνπξγεί σο εμσδηθαζηηθφ φξγαλν ζπλαηλεηηθήο επίιπζεο ησλ θαηαλαισηηθψλ 

δηαθνξψλ, αιιά θαη σο ζπκβνπιεπηηθφο ζεζκφο ζην πιεπξφ ηεο πνιηηείαο γηα ηε 

ζεξαπεία πξνβιεκάησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ. ηελ επνπηεία ηεο 

Αξρήο ππάγνληαη θαη νη Δπηηξνπέο Φηιηθνχ Γηαθαλνληζκνχ πνπ εδξεχνπλ ζηηο 

θαηά ηφπνπο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο ηεο ρψξαο. 

Με ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο Αξρήο, ε ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε 

ελαξκνλίδεηαη κε ηε ζχζηαζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην πιαίζην ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ηεο Πξάζηλεο Βίβινπ γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζπζηεκάησλ Γηακεζνιαβεηψλ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηελ αληηκεηψπηζε 

θαηαλαισηηθψλ δηαθνξψλ, αιιά θαη κε κηα ζεηξά άιισλ λνκηθψλ θεηκέλσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην δήηεκα ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηέηνησλ ζεζκψλ ζε επίπεδν θξαηψλ-

κειψλ θαη πεξαηηέξσ ζηε δεκηνπξγία ελφο Γηαθνηλνηηθνχ Γηθηχνπ εζληθψλ 

Οξγάλσλ εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο θαηαλαισηηθψλ δηαθνξψλ
11

. 

Ο πλήγνξνο ηνπ Καηαλαισηή επηιακβάλεηαη ησλ ππνζέζεσλ ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηνπ απηεπαγγέιησο ή θαηφπηλ ζρεηηθήο ελππφγξαθεο αλαθνξάο 

ελφο ηνπιάρηζηνλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ πνπ ππνβάιιεηαη εληφο ηξηψλ (3) 

κελψλ αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο έιαβε πιήξε γλψζε ηεο βιαπηηθήο γη’ απηφλ 

πξάμεο ή παξάιεηςεο πνπ ζπληζηά ηελ θαηαλαισηηθή δηαθνξά. Δπίζεο, 

επηιακβάλεηαη κε φκνην ηξφπν θαη αηηεκάησλ ησλ θαηαλαισηψλ ή ελψζεσλ ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ πνπ έρνπλ απνξξηθζεί ζην πιαίζην 

δηαδηθαζηψλ πνπ εθαξκφδνληαη απφ άιινπο θαζηεξσκέλνπο θνξείο εμψδηθεο 

ξχζκηζεο επί κέξνπο θαηαλαισηηθψλ δηαθνξψλ. 

Ο πλήγνξνο ηνπ Καηαλαισηή δελ επηιακβάλεηαη ππνζέζεσλ πνπ 

εθθξεκνχλ ελψπηνλ ησλ δηθαζηηθψλ Αξρψλ ή αλαθνξψλ πνπ θξίλνληαη 
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πξνδήισο αφξηζηεο, αβάζηκεο, αζήκαληεο ή πνπ αζθνχληαη θαηά ηξφπν 

θαηαρξεζηηθφ ή θαηά παξάβαζε ηεο αξρήο ηεο θαιήο πίζηεο
12

. 
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Δηδηθφηεξα, κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ, 25 εηδηθψλ 

επηζηεκφλσλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Καηαλαισηή θαη ησλ δχν 

βνεζψλ πλεγφξσλ, ν ζεζκφο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Καηαλαισηή αλαιακβάλεη: 

 Σε δσξεάλ δηακεζνιάβεζε γηα ηε θηιηθή δηεπζέηεζε δηαθνξψλ 

ησλ θαηαλαισηψλ ή ησλ ελψζεσλ ηνπο µε πξνκεζεπηέο ηνπ 

δεκφζηνπ ή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Η αλάιεςε µηαο ππφζεζεο απφ 

ην πλήγνξν ηνπ Καηαλαισηή µπνξεί λα γίλεη απηεπαγγέιησο ή 

θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήµαηνο- αλαθνξάο ελφο ηνπιάρηζηνλ απφ ηα 

ελδηαθεξφκελα µέξε, αξθεί ε ππφζεζε απηή λα µελ εθθξεκεί ζηε 

δηθαηνζχλε. 

 Σε δπλαηφηεηα λα πξνβαίλεη ζε ζπζηάζεηο θαη ππνδείμεηο πξνο 

ηνπο πξνκεζεπηέο, φηαλ απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά 

ζίγεηαη µεγάινο αξηζκφο θαηαλαισηψλ. 

 Σε ζχληαμε πνξηζκάησλ επί ησλ ππνζέζεσλ πνπ ρεηξίδεηαη αιιά 

θαη ηελ δεκφζηα θνηλνπνίεζε µέξνπο απηψλ, φηαλ απηφ θξίλεηαη 

ζθφπηµν γηα ην ζπκθέξνλ ησλ πνιηηψλ θαη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία 

ηεο αγνξάο. 

 Σε δπλαηφηεηα παξαπνκπήο ζηνλ Δηζαγγειέα εάλ πξνθχπηνπλ 

επαξθείο ελδείμεηο γηα ηελ ηέιεζε αμηφπνηλεο πξάμεο απφ έλα εθ 

ησλ ελδηαθεξνκέλσλ µεξψλ. 

 Σελ επνπηεία ησλ επηηξνπψλ θηιηθνχ δηαθαλνληζκνχ γηα ηελ 

εμψδηθε επίιπζε θαηαλαισηηθψλ δηαθνξψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο 

θαηά ηφπνπο Ννµαξρίεο ηεο ρψξαο. 

 Σε ζχληαμε θαη δεκνζίεπζε εηήζηαο έθζεζεο πξνο ηνλ 

Πξσζππνπξγφ, ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ θαη ηνλ Τπνπξγφ 

Αλάπηπμεο. ηελ έθζεζε παξνπζηάδεηαη ζπλνιηθά ην έξγν ηεο 

Αξρήο ππνζηεξηδφκελν απφ ηηο απαξαίηεηεο εηζεγήζεηο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ, θαζψο θαη απφ ζπγθεθξηκέλεο 

πξνηάζεηο γηα λνκνζεηηθέο παξεθβάζεηο. 
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 Σε ζχληαμε εηδηθψλ εθζέζεσλ πνπ εζηηάδνπλ ζε θαηεγνξίεο 

ζεκάησλ πνπ θξίλνληαη επείγνπζεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνηαζνχλ νη 

απαξαίηεηεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο. 

 Σελ πξνψζεζε ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ 

δηαιφγνπ µε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ θαηαλαισηηθψλ, εκπνξηθψλ 

θαη επηρεηξεκαηηθψλ ελψζεσλ, θαζψο θαη άιισλ θνηλσληθψλ 

εηαίξσλ, πξνθεηκέλνπ ν παξεκβαηηθφο ηνπ ξφινο λα δηαζθαιίδεη ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ πνιίηε- θαηαλαισηή θαη λα πξνζηαηεχεη ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο
13

. 

O «πλήγνξνο ηνπ Καηαλαισηή» έρεη ζπζηαζεί κε βάζε ηνλ Ιδξπηηθφ 

Νφκν ππ' αξηζ. 3297/2004 (φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεκέλνο) θαη πεξηβάιιεηαη θαη 

εκπλέεηαη απφ ηε δπλακηθή ηεο ελαιιαθηηθήο (εμσδηθαζηηθήο) επίιπζεο 

θαηαλαισηηθψλ δηαθσληψλ (Alternative Dispute Resolution). Πξφθεηηαη γηα κηα 

αξρή πνπ πξνσζεί ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή σο έλαλ επέιηθην, άκεζν, 

απνηειεζκαηηθφ θαη αλέμνδν ζε ζρέζε κε ηελ παξαδνζηαθή δηθαζηηθή νδφ ηξφπν 

δηεπζέηεζεο ησλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηηο ζπλαιιαγέο αλάκεζα ζε 

θαηαλαισηέο θαη πξνκεζεπηέο. 

ε απηφ ην πιαίζην, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη πηνζεηήζεη ηε χζηαζε 

98/257/EC ζρεηηθά κε ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηα αξκφδηα φξγαλα γηα ηελ εμψδηθε 

επίιπζε ησλ δηαθνξψλ θαηαλάισζεο, θαζψο θαη ηε χζηαζε 2001/310/EC 

ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ 

θηιηθνχ δηαθαλνληζκνχ, ψζηε θαηαλαισηέο θαη πξνκεζεπηέο λα είλαη βέβαηνη φηη 

νη δηαθνξέο ηνπο επηιχνληαη κε ακεξνιεςία, αληηθεηκεληθφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα. 

Άιιεο ζπλαθείο πξάμεηο ζε Δπξσπατθφ επίπεδν ζε ζρέζε κε ην ηζηνξηθφ 

ηεο εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ ζε ζέκαηα θαηαλάισζεο είλαη: 
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(α) ε πξφηαζε νδεγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ γηα νξηζκέλα ζέκαηα δηακεζνιάβεζεο ζε αζηηθέο θαη εκπνξηθέο 

ππνζέζεηο [COM(2004) 718 ηειηθφ]. Η ελ ιφγσ πξφηαζε απνζθνπεί, αθελφο, 

ζηελ εγθαζίδξπζε κηαο ειάρηζηεο ελαξκφληζεο ζε επξσπατθφ επίπεδν σο πξνο 

ηελ αζηηθή δηαδηθαζία θαη, αθεηέξνπ, ζηελ πξναγσγή ηεο πξνζθπγήο ζηε 

δηακεζνιάβεζε ζηα επξσπατθά δηθαζηήξηα δεκηνπξγψληαο νξηζκέλα 

απαξαίηεηα κέζα. 

(β) ε αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 4εο Απξηιίνπ 2001 ζρεηηθά κε ηε 

δηεχξπλζε ηεο πξφζβαζεο ησλ θαηαλαισηψλ ζε άιια ζπζηήκαηα επίιπζεο 

δηαθνξψλ [COM(2001) 161 ηειηθφ]
14

. 
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1.3.2. ΑΛΛΟΙ ΒΑΡΤΝΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΚΑΘΗΚΟΝ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΑΙΑ 
Οη ελψζεηο θαηαλαισηψλ ζπγθξνηνχληαη σο ζσκαηεία θαη δηέπνληαη απφ 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΝΟΜΟY 2251/1994 (ΦΔΚ 191 Α΄/ 16 Ννεκβξίνπ 1994)
15

. Οη 

ελψζεηο θαηαλαισηψλ έρνπλ απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. Δθπξνζσπνχλ 

ηνπο θαηαλαισηέο ζηα φξγαλα ζηα νπνία πξνβιέπεηαη ε εθπξνζψπεζε απηψλ, 

ελεκεξψλνπλ θαη ζπκβνπιεχνπλ ηνπο θαηαλαισηέο, ηνπο αληηπξνζσπεχνπλ 

δηθαζηηθά θαη εμψδηθα θαη αζθνχλ ζπιινγηθέο αγσγέο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο. 

Οη ελψζεηο θαηαλαισηψλ νξγαλψλνληαη ζε ελψζεηο θαηαλαισηψλ 

πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ. Μέιε έλσζεο θαηαλαισηψλ πξψηνπ βαζκνχ είλαη 

κφλν θπζηθά πξφζσπα. Μέιε έλσζεο θαηαλαισηψλ δεχηεξνπ βαζκνχ είλαη κφλν 

ελψζεηο θαηαλαισηψλ πξψηνπ βαζκνχ. Γηα ηε ζχζηαζε έλσζεο θαηαλαισηψλ 

πξψηνπ βαζκνχ απαηηνχληαη εθαηφ (100) ηνπιάρηζηνλ ηδξπηηθά κέιε. ε δήκνπο 

κε πιεζπζκφ κέρξη πέληε ρηιηάδσλ (5.000) θαηνίθσλ αξθνχλ πελήληα (50) 

ηδξπηηθά κέιε. Οη ελψζεηο θαηαλαισηψλ κπνξνχλ λα ηδξχνπλ γξαθεία θαη ζε 

πεξηνρέο εθηφο ηεο έδξαο ηνπο. Κάζε θπζηθφ πξφζσπν δελ επηηξέπεηαη λα 

ζπκκεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ελψζεηο θαηαλαισηψλ πξψηνπ βαζκνχ. Γηα 

ηελ ζχζηαζε έλσζεο θαηαλαισηψλ δεχηεξνπ βαζκνχ απαηηείηαη ζπκκεηνρή 

πέληε ηνπιάρηζηνλ ελψζεσλ θαηαλαισηψλ πξψηνπ βαζκνχ. Κάζε έλσζε 

θαηαλαισηψλ πξψηνπ βαζκνχ δελ επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο 

απφ κία ελψζεηο θαηαλαισηψλ δεχηεξνπ βαζκνχ. Οη ελψζεηο θαηαλαισηψλ 

κπνξεί λα νξγαλψλνληαη θαη πέξαλ ηνπ δεπηέξνπ βαζκνχ, θαηά ηνλ ηξφπν 

νξγάλσζεο ησλ ελψζεσλ θαηαλαισηψλ δεχηεξνπ βαζκνχ. 

Οη ελψζεηο θαηαλαισηψλ απνθηνχλ λνκηθή πξνζσπηθφηεηα κε ηελ 

εγγξαθή ηνπο ζην Μεηξψν Δλψζεσλ Καηαλαισηψλ (εθεμήο: «Μεηξψν»). Σν 

Μεηξψν ζην νπνίν εγγξάθνληαη νη ελψζεηο θαηαλαισηψλ φισλ ησλ βαζκψλ 
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ηεξείηαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. Σν 

Μεηξψν είλαη δεκφζην βηβιίν ζην νπνίν αλαγξάθεηαη θαη ν αξηζκφο 

θνξνινγηθνχ κεηξψνπ θάζε έλσζεο θαηαλαισηψλ. Κάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί 

λα έρεη πξφζβαζε ζηηο εγγξαθέο ηνπ Μεηξψνπ θαη λα δεηεί αληίγξαθν ή 

πηζηνπνηεηηθφ ησλ εγγξαθψλ απηψλ. ηε ζθξαγίδα, ζηα έληππα θαη ζηα έγγξαθα 

ησλ ελψζεσλ θαηαλαισηψλ εγγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ν αξηζκφο ηεο εγγξαθήο 

ηνπο ζην Μεηξψν. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο ξπζκίδνληαη ηα 

ζέκαηα εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. 

Οη ελψζεηο θαηαλαισηψλ ηεξνχλ ζε έληππε ή θαη ειεθηξνληθή κνξθή ηα 

αθφινπζα βηβιία, πνπ αξηζκνχληαη θαη ζεσξνχληαη απφ ην Γξακκαηέα ηνπ 

Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηνπο: 

α) Βηβιίν Μεηξψνπ κειψλ. ην Βηβιίν Μεηξψνπ κειψλ ηεο έλσζεο 

πξψηνπ βαζκνχ αλαγξάθνληαη ην νλνκαηεπψλπκν, ην επάγγεικα, ε δηεχζπλζε 

θαηνηθίαο, ν αξηζκφο ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο θαη νη ρξνλνινγίεο 

εγγξαθήο θαη δηαγξαθήο θάζε κέινπο. ην Βηβιίν κεηξψνπ Μειψλ έλσζεο 

θαηαλαισηψλ δεχηεξνπ βαζκνχ αλαγξάθνληαη ε επσλπκία θαη ε έδξα ηνπο, ν 

αξηζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ κειψλ ηνπο, νη ρξνλνινγίεο εγγξαθήο θαη 

δηαγξαθήο ηνπο, θαη νη δηθαζηηθέο απνθάζεηο έγθξηζεο ή ηξνπνπνίεζεο ησλ 

θαηαζηαηηθψλ ησλ κειψλ πνπ ηηο ζπγθξνηνχλ, 

β) Βηβιίν Πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ησλ κειψλ 

ηνπο, 

γ) Βηβιίν Πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο δηνίθεζεο, 

δ) Βηβιίν Σακείνπ, ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη, θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά, 

φιεο νη εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο θαη 

ε) Βηβιίν Πεξηνπζίαο, ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη φια ηα θηλεηά θαη 

αθίλεηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο έλσζεο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ 

2.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΣΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΝΝΑΛΑΓΩΝ 
Αδηακθηζβήηεηα, κε βάζε ηνλ Νφκν 2251/1994 (ΦΔΚ 191 Α΄/ 16 

Ννεκβξίνπ 1994)
16

, ηα δηθαηψκαηα θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ θαηαλαισηψλ ηεινχλ 

ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπ θξάηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, φπσο έρνπκε αλαθέξεη θαη 

πξνεγνπκέλσο, ην θξάηνο είλαη ππεχζπλν γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

θαηαλαισηψλ, ηα νηθνλνκηθά ηνπο ζπκθέξνληα, ηελ νξγάλσζε ηνπο ζε ελψζεηο 

θαηαλαισηψλ, ην δηθαίσκα αθξφαζήο ηνπο ζε ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ θαη ηελ 

πιεξνθφξεζε θαη ηελ επηκφξθσζή ηνπο, ηδηαίηεξα ησλ εππξφζβιεησλ νκάδσλ 

θαηαλαισηψλ  ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αγνξά, ζηνλ αληαγσληζκφ, ζηνλ 

θαηαλαισηή, ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ πξναγσγή 

ηεο βηψζηκεο θαηαλάισζεο. 

ηε ζπλέρεηα, ζα αλαθεξζνχκε ζηνπο γεληθνχο φξνπο ζπλαιιαγψλ θαη 

είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε ηη είλαη νη  θαηαρξεζηηθνί γεληθνί φξνη. 

Δηδηθφηεξα, νη φξνη πνπ έρνπλ δηαηππσζεί εθ ησλ πξνηέξσλ γηα κειινληηθέο 

ζπκβάζεηο (γεληθνί φξνη ησλ ζπλαιιαγψλ), δελ δεζκεχνπλ ηνλ θαηαλαισηή, εάλ 

θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο ηνπο αγλννχζε αλππαηηίσο, φπσο, ηδίσο, φηαλ 

ν πξνκεζεπηήο δελ ηνπ ππέδεημε ηελ χπαξμή ηνπο ή ηνπ ζηέξεζε ηε δπλαηφηεηα 

λα ιάβεη πξαγκαηηθή γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. Δπηπιένλ, λα ζεκεησζεί φηη 

νη γεληθνί φξνη ζπκβάζεσλ θαη παξεπφκελσλ ζπκθσληψλ πνπ θαηαξηίδνληαη 

ζηελ Διιάδα, δηαηππψλνληαη γξαπηψο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, θαηά ηξφπν ζαθή, 

ζπγθεθξηκέλν θαη εχιεπην, ψζηε ν θαηαλαισηήο λα κπνξεί λα αληηιεθζεί 

πιήξσο ην λφεκά ηνπο θαη εθηππψλνληαη κε επαλάγλσζηνπο ραξαθηήξεο ζε 

εκθαλέο κέξνο ηνπ εγγξάθνπ ηεο ζχκβαζεο. Οη γεληθνί φξνη ησλ δηεζλψλ 

ζπλαιιαγψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ ειιεληθή αγνξά απνηππψλνληαη 

ππνρξεσηηθά θαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη φξνη πνπ ζπκθσλήζεθαλ κεηά απφ αηνκηθή 

δηαπξαγκάηεπζε κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ (εηδηθνί φξνη) ππεξηζρχνπλ 
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ησλ αληίζηνηρσλ γεληθψλ φξσλ. Μάιηζηα, θαηά ηελ εξκελεία ησλ γεληθψλ φξσλ 

ζπλαιιαγψλ ιακβάλεηαη ππφςηλ ε αλάγθε πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ. 

Γεληθνί φξνη ζπλαιιαγψλ πνπ δηαηππψζεθαλ κνλνκεξψο απφ ηνλ πξνκεζεπηή ή 

απφ ηξίηνλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, ζε πεξίπησζε ακθηβνιίαο εξκελεχνληαη ππέξ 

ηνπ θαηαλαισηή.  

Έλα άιιν ζεκείν πνπ πξέπεη λα ηνλίζνπκε είλαη πσο νη γεληθνί φξνη 

ζπλαιιαγψλ πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ ζεκαληηθή δηαηάξαμε ηεο ηζνξξνπίαο 

ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζε βάξνο ηνπ 

θαηαλαισηή απαγνξεχνληαη θαη είλαη άθπξνη. Ο θαηαρξεζηηθφο ραξαθηήξαο 

γεληθνχ φξνπ ελζσκαησκέλνπ ζε ζχκβαζε θξίλεηαη αθνχ ιεθζνχλ ππφςε ε 

θχζε ησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ πνπ αθνξά ε ζχκβαζε, ν ζθνπφο ηεο, ην ζχλνιν 

ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ θαηά ηε ζχλαςή ηεο θαη φιεο νη ππφινηπεο ξήηξεο ηεο 

ζχκβαζεο ή άιιεο ζχκβαζεο απφ ηελ νπνία απηή εμαξηάηαη. 

Ση είλαη, φκσο, νη θαηαρξεζηηθνί φξνη θαη πνηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο; 

Αξρηθά, πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε πσο νη θαηαρξεζηηθνί φξνη παξέρνπλ ζηνλ 

πξνκεζεπηή, ρσξίο εχινγε αηηία ππεξβνιηθά κεγάιε πξνζεζκία απνδνρήο ηεο 

πξφηαζεο ηνπ θαηαλαισηή γηα ζχλαςε ζχκβαζεο θαη κάιηζηα πεξηνξίδνπλ ηηο 

αλεηιεκκέλεο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ησλ πξνκεζεπηψλ. Δπηπιένλ, 

πξνβιέπνπλ πξνζεζκία θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο ππεξβνιηθά ζχληνκε γηα ηνλ 

θαηαλαισηή ή ππεξβνιηθά καθξά γηα ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζπλεπάγνληαη ηελ 

παξάηαζε ή αλαλέσζε ηεο ζχκβαζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ππεξβνιηθά καθξφ, 

αλ ν θαηαλαισηήο δελ ηελ θαηαγγείιεη ζε νξηζκέλν ρξφλν. 

Ωο πξνο ην ρξφλν, επηθπιάζζνπλ ζηνλ πξνκεζεπηή ην δηθαίσκα 

κνλνκεξνχο ηξνπνπνίεζεο ή ιχζεο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο νξηζκέλν, εηδηθφ θαη 

ζπνπδαίν ιφγν, ν νπνίνο λα αλαθέξεηαη ζηε ζχκβαζε θαη επηηξέπνπλ ζηνλ 

πξνκεζεπηή λα θαηαγγείιεη ζχκβαζε αφξηζηεο δηάξθεηαο ρσξίο εχινγε 

πξνζεζκία. Μηα άιιε παξάκεηξνο είλαη φηη επηθπιάζζνπλ ζηνλ πξνκεζεπηή ην 

δηθαίσκα λα θξίλεη κνλνκεξψο αλ ε παξνρή ηνπ είλαη ζχκθσλε κε ηε ζχκβαζε 

θαη παξέρνπλ ζηνλ πξνκεζεπηή ην απεξηφξηζην δηθαίσκα λα νξίδεη κνλνκεξψο 

ην ρξφλν εθπιήξσζεο ηεο παξνρήο ηνπ. Δηδηθφηεξα, νξίδνπλ φηη ε παξνρή δελ 
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είλαη ππνρξεσηηθφ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο νπζηψδεηο, γηα ηνλ θαηαλαισηή, 

πξνδηαγξαθέο, ζην δείγκα, ζηηο αλάγθεο ηεο εηδηθήο ρξήζεο, γηα ηελ νπνία ηελ 

πξννξίδεη ν θαηαλαισηήο θαη ηελ νπνία απνδέρεηαη ν πξνκεζεπηήο ή ζην 

ζπλεζηζκέλν πξννξηζκφ ηεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ζηελ νπζία επηηξέπνπλ ζηνλ 

πξνκεζεπηή λα κελ εθηειέζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ρσξίο ζπνπδαίν ιφγν θαη 

ρσξίο ζπνπδαίν ιφγν αθήλνπλ ην ηίκεκα αφξηζην θαη δελ επηηξέπνπλ ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ κε θξηηήξηα εηδηθά θαζνξηζκέλα ζηε ζχκβαζε θαη εχινγα γηα 

ηνλ θαηαλαισηή. 

Δπίζεο, πεξηνξίδνπλ ηελ επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή γηα θξπκκέλα 

ειαηηψκαηα ηνπ πξάγκαηνο θαη απνθιείνπλ ή πεξηνξίδνπλ ππέξκεηξα ηελ επζχλε 

ηνπ πξνκεζεπηή. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο πξνβιέπνπλ ηε κεηαθίλεζε ηεο επζχλεο 

ηνπ πσιεηή ή ηνπ εηζαγσγέα απνθιεηζηηθά ζηνλ παξαγσγφ ηνπ αγαζνχ ή ζε 

άιινλ θαη πεξηνξίδνπλ ηελ ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο 

πνπ έρνπλ αλαιάβεη νη εληνινδφρνη ηνπ ή εμαξηνχλ ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ απφ ηελ ηήξεζε εηδηθήο ηππηθήο δηαδηθαζίαο. Έλα άιιν 

ζεκείν είλαη πσο επηηξέπνπλ ζηνλ πξνκεζεπηή λα θαηαγγέιιεη ηε ζχκβαζε θαηά 

ηελ θξίζε ηνπ, αλ ε ίδηα επρέξεηα δελ αλαγλσξίδεηαη ζηνλ θαηαλαισηή, ή λα 

παξαθξαηεί ηα πνζά πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί γηα παξνρέο πνπ δελ έρνπλ αθφκε 

εθηειεζζεί απφ απηφλ, φηαλ ηε ζχκβαζε θαηαγγέιιεη ν ίδηνο. Δπηπιένλ, 

ζπλεπάγνληαη παξαίηεζε ηνπ θαηαλαισηή απφ ηα δηθαηψκαηα ηνπ ζε πεξίπησζε 

κε εθπιήξσζεο ή πιεκκεινχο εθπιήξσζεο ηεο παξνρήο ηνπ πξνκεζεπηή, αθφκε 

θαη αλ ηνλ πξνκεζεπηή βαξχλεη πηαίζκα θαη εκπνδίδνπλ ηνλ θαηαλαισηή λα 

ππαλαρσξήζεη (απφ ηε ζχκβαζε), φηαλ ε αχμεζε ηνπ ηηκήκαηνο ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο είλαη ππεξβνιηθή γηα απηφλ. 

Οη θαηαρξεζηηθνί φξνη απνθιείνπλ ή πεξηνξίδνπλ ηε λφκηκε επρέξεηα ηνπ 

θαηαλαισηή λα κελ εθηειέζεη ηε ζχκβαζε θαη απαγνξεχνπλ ζηνλ θαηαλαισηή 

λα επηζρέζεη ελ φισ ή ελ κέξεη ηελ θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο, φηαλ ν 

πξνκεζεπηήο δελ εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. Μάιηζηα, επηβάιινπλ ζηνλ 

θαηαλαισηή πνπ πηζηψζεθε κε ην ηίκεκα ησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ λα εθδψζεη 

κεηαρξνλνινγεκέλε επηηαγή θαη ζπλεπάγνληαη παξαίηεζε ηνπ θαηαλαισηή απφ 



[24] 

 

ηηο ελζηάζεηο ηνπ θαηά ηξίηνπ πνπ δηαδέρεηαη ηνλ πξνκεζεπηή ζηε ζρέζε κε ηνλ 

θαηαλαισηή. Απαγνξεχνπλ ζηνλ θαηαλαισηή λα πξνηείλεη ζε ζπκςεθηζκφ πξνο 

ππνρξεψζεηο ηνπ απφ ηε ζχκβαζε νκνεηδείο απαηηήζεηο ηνπ θαηά ηνπ 

πξνκεζεπηή θαη βεβαηψλνπλ φηη ν θαηαλαισηήο γλσξίδεη νξηζκέλνπο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο ή ηελ θαηάζηαζε ησλ πξνκεζεπφκελσλ πξαγκάησλ ή ηελ πνηφηεηα 

ησλ ππεξεζηψλ, ελψ πξαγκαηηθά ηα αγλνεί. Τπνρξεψλνπλ ηνλ θαηαλαισηή λα 

πξνθαηαβάιεη ππεξβνιηθά κεγάιν κέξνο ηνπ ηηκήκαηνο πξηλ αξρίζεη ε εθηέιεζε 

ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή, κνινλφηη ν πξνκεζεπηήο δελ αλέιαβε ηελ 

ππνρξέσζε λα εθηειέζεη παξαγγειία ηνπ θαηαλαισηή κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο 

πξνδηαγξαθέο ή ραξαθηεξηζηηθά νχηε ε παξνρή ηνπ πξνκεζεπηή ζπλίζηαηαη ζε 

ππεξεζίεο κε θξάηεζε θαη ηνπ επηηξέπνπλ λα απαηηήζεη απφ ηνλ θαηαλαισηή 

ππέξκεηξεο εγγπήζεηο. 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο αλαζηξέθνπλ ην βάξνο ηεο απφδεημεο ζε βάξνο 

ηνπ θαηαλαισηή ή πεξηνξίδνπλ ππέξκεηξα ηα απνδεηθηηθά ηνπ κέζα θαη 

πεξηνξίδνπλ ππέξκεηξα ηελ πξνζεζκία, κέζα ζηελ νπνία ν θαηαλαισηήο νθείιεη 

λα ππνβάιεη ζηνλ πξνκεζεπηή ηα παξάπνλα ή λα εγείξεη ηηο αμηψζεηο ηνπ θαηά 

ηνπ πξνκεζεπηή. Δπηπιένλ, αλαζέηνπλ ζηνλ πξνκεζεπηή ρσξίο ζπνπδαίν ιφγν 

ηελ απνθιεηζηηθφηεηα ηεο ζπληήξεζεο θαη ησλ επηζθεπψλ ηνπ πξάγκαηνο θαη 

ηεο πξνκήζεηαο ησλ αληαιιαθηηθψλ θαη επηβάιινπλ ζηνλ θαηαλαισηή, ζε 

πεξίπησζε κε εθπιήξσζεο ηεο παξνρήο ηνπ, ππέξκεηξε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε 

ή απνθιείνπλ ηελ ππαγσγή ησλ δηαθνξψλ απφ ζχκβαζε ζην θπζηθφ ηνπο 

δηθαζηή κε ηελ πξφβιεςε απνθιεηζηηθήο αιινδαπήο δηθαηνδνζίαο ή δηαηηεζίαο. 

Σέινο, πξνβιέπνπλ ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή, ρσξίο απηφο 

λα ππνρξενχηαη λα επηθαιεζηεί θαη λα απνδείμεη ηε δεκία πνπ ππέζηε. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ν πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί λα επηθαιεζζεί ηελ 

αθπξφηεηα νιφθιεξεο ηεο ζχκβαζεο, γηα ην ιφγν φηη έλαο ή πεξηζζφηεξνη 

γεληθνί φξνη είλαη άθπξνη σο θαηαρξεζηηθνί. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ 

εθαξκφδνληαη ζε θάζε πεξίπησζε φηαλ ε ζχκβαζε κεηαμχ πξνκεζεπηή θαη 

θαηαλαισηή ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ Διιάδα ή άιιε ρψξα ηνπ Δ.Ο.Υ., 

αλεμάξηεηα απφ ηε ζπκβαηηθή επηινγή δηθαίνπ ρψξαο εθηφο Δ.Ο.Υ. 
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Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη θαη γηα θάζε φξν 

ζχκβαζεο πνπ δελ απνηέιεζε αληηθείκελν αηνκηθήο δηαπξαγκάηεπζεο. 

Θεσξείηαη φηη ν φξνο δελ απνηέιεζε αληηθείκελν αηνκηθήο δηαπξαγκάηεπζεο, 

φηαλ ν θαηαλαισηήο δελ κπφξεζε λα επεξεάζεη ην πεξηερφκελφ ηνπ. Σν γεγνλφο 

φηη γηα νξηζκέλα ζηνηρεία θάπνηνπ φξνπ ή γηα έλαλ κεκνλσκέλν φξν ππήξμε 

αηνκηθή δηαπξαγκάηεπζε δελ απνθιείεη ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζην 

ππφινηπν ηεο ζχκβαζεο, εάλ απφ ην ζχλνιν ησλ πεξηζηάζεσλ πξνθχπηεη φηη 

πξφθεηηαη γηα ζχκβαζε πξνζρψξεζεο. Σν βάξνο απφδεημεο φηη ππήξμε αηνκηθή 

δηαπξαγκάηεπζε θέξεη ν πξνκεζεπηήο. 

2.2. ΟΙ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΙΜΟΙ ΟΡΟΙ 
Η παξ. 10, πνπ πξνζηέζεθε ζην άξζξν 2 ηνπ Ν. 2251/1994 µε ηνλ Ν. 

2741/1999 θαη παξέµεηλε αµεηάβιεηε απφ ην Ν. 3587/2007, επεμέηεηλε ηελ 

εθαξµνγή ηνπ άξζξνπ 2 ζην Ν. 2251/1994 ζε «θάζε φξν ζχµβαζεο πνπ δελ 

απνηέιεζε αληηθείµελν αηνµηθήο δηαπξαγµάηεπζεο». Ωο ηέηνηνλ ε δηάηαμε 

ζεσξεί θάζε ζπµβαηηθφ φξν, ηνπ νπνίνπ «ην πεξηερφµελν δελ µπφξεζε λα 

επεξεάζεη ν θαηαλαισηήο», αθφµε θαη ηνπο φξνπο πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα 

πνιιαπιή ρξήζε. Δηδηθφηεξα, κεηαμχ ησλ πξνδηαηππσµέλσλ φξσλ πνιιαπιήο 

ρξήζεο (ΓΟ), γηα ηνπο νπνίνπο δελ αµθηζβεηείηαη ε αλάγθε γεληθεπµέλνπ 

ειέγρνπ, θαη ησλ φξσλ πνπ έρνπλ θαηαζηεί αληηθείµελν δηαπξαγµάηεπζεο θαη 

άξα µφλνλ φισο θαη’ εμαίξεζε ζα µπνξνχζαλ λα ειεγρζνχλ, εµθαλίδνληαη ζηελ 

πξάμε δχν ελδηάµεζεο µνξθέο φξσλ πνπ, ζχµθσλα µε ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 2 

Ν 2251/1994, ππάγνληαη θαη απηέο ζην πεδίν ειέγρνπ: 

α) νη πξνδηαηππσµέλνη φξνη εθάπαμ ρξήζεο, δειαδή νη φξνη πνπ έρνπλ 

δηαηππσζεί εθ ησλ πξνηέξσλ, φρη φµσο γηα πνιιαπιή ρξήζε αιιά µφλν γηα ηε 

ζπγθεθξηµέλε ζπλαιιαγή, θαη 

β) νη απινί (µε πξνδηαηππσµέλνη) φξνη πνπ δελ απνηέιεζαλ αληηθείµελν 

δηαπξαγµάηεπζεο. Σν εξψηεµα πνπ αλαθχπηεη εδψ είλαη, αλ γηα ηνπο απνδέθηεο 

ηέηνησλ ελδηάµεζσλ µνξθψλ ζπµβαηηθψλ φξσλ ζα εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη 

απνδεηθηηθέο δηεπθνιχλζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνλ απνδέθηε ησλ ΓΟ. 
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ε γεληθέο γξαµµέο επηζεµαίλεηαη φηη νη πξνδηαηππσµέλνη φξνη 

πνιιαπιήο ρξήζεο (ΓΟ) απνηεινχλ µφξθσµα «λνµηθά ζρεδηαζµέλν λα 

ιεηηνπξγεί θαηά παξαθζνξά ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπµβαηηθνχ µεραληζµνχ», 

γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη µηα «θνηλσληθν-ηππηθή θαη δνµηθή αδπλαµία, µφληµε 

θαη εγγελή» γηα ηα ζπµθέξνληα ηνπ απνδέθηε ηνπο θαη, σο εθ ηνχηνπ, ε ρξήζε 

ηνπο αλαπφθεπθηα ζπλδέεηαη µε ηεθµήξην έιιεηςεο δπλαηνηήησλ 

δηθαηνπξαθηηθήο απηνδηάζεζεο ηνπ πειάηε. Αληίζεηα ζηνπο πξνδηαηππσµέλνπο 

φξνπο εθάπαμ ρξήζεο ν θίλδπλνο δηαηάξαμεο ηεο ζπµβαηηθήο ηζνξξνπίαο 

ζεσξείηαη πεξηζζφηεξν πεξηζηαζηαθφο θαη ιηγφηεξν εγγελήο. Η µνλαδηθφηεηα 

ηεο ζπλαιιαγήο δελ επηηξέπεη ζηνλ πξνµεζεπηή ηελ αλάισζε ζεµαληηθνχ 

ρξφλνπ θαη ρξήµαηνο γηα ηε δηαηχπσζε ησλ φξσλ πξνο φθειφο ηνπ, φπσο 

ζπµβαίλεη µε ηνπο ΓΟ. Όµσο νη πξνδηαηππσµέλνη φξνη εθάπαμ ρξήζεο δελ 

παχνπλ λ’ απνηεινχλ έλα έηνηµν ζπµβαηηθφ έξγν πνπ «αδξαλνπνηεί» ζε 

ζεµαληηθφ βαζµφ ηηο δηαπξαγµαηεπηηθέο επρέξεηεο ηνπ αληηζπµβαιιφµελνπ 

θαηαλαισηή θαη ην νπνίν απηφο εθ ησλ πξαγµάησλ δχζθνια ζα µπνξέζεη λα 

αλαηξέςεη. Γηα ην ιφγν απηφ νη απφςεηο ζηε ζεσξία θξίλνπλ µελ γεληθά 

αλαγθαία ηελ ππνβνιή θαη ησλ φξσλ απηψλ ζηνλ έιεγρν ηνπ άξζξνπ 2 Ν 

2251/1994, δηράδνληαη φµσο αλαθνξηθά µε ηελ ππαγσγή ηνπο ή µε ζηηο 

απνδεηθηηθέο δηεπθνιχλζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο ΓΟ θαη ηδίσο ζην ηεθµήξην 

έιιεηςεο δπλαηνηήησλ δηθαηνπξαθηηθήο απηνδηάζεζεο ηνπ απνδέθηε ηνπο. 

Σέινο, ζηνπο απινχο (µε πξνδηαηππσµέλνπο) φξνπο πνπ δελ απνηέιεζαλ 

αληηθείµελν δηαπξαγµάηεπζεο ε αλάγθε πξνζηαζίαο είλαη –ζε ζρέζε µε ηελ 

πξνεγνχµελε θαηεγνξία– αθφµε πεξηζζφηεξν πεξηζηαζηαθή θαη ζε θαµία 

πεξίπησζε εγγελήο, αθνχ εδψ πξφθεηηαη γηα ζπλήζεηο πξνηάζεηο πνπ γίλνληαη 

απνδεθηέο απφ ηνλ θαηαλαισηή ρσξίο δηαπξαγµάηεπζε. Σν ελδερφµελν λα 

ζπληζηνχλ νη πξνηάζεηο απηέο επηιήςηµε πξνζπάζεηα ηνπ πξνµεζεπηή λα 

εθµεηαιιεπηεί ηπρφλ ειιεηµµαηηθή θαηάζηαζε ηνπ αληηζπµβαιινµέλνπ ηνπ δελ 

µπνξεί µελ λα απνθιεηζζεί, πξέπεη φµσο πξψηα, σο εμαηξεηηθφ γεγνλφο, λα 

απνδεηρζεί απφ απηφλ πνπ ην επηθαιείηαη. Καηά ζπλέπεηα εδψ δελ µπνξεί λα 
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δηθαηνινγεζεί πιένλ ην ηεθµήξην έιιεηςεο δηθαηνπξαθηηθήο απηνδηάζεζεο ηνπ 

πειάηε. 

Καηά ηελ αλάπηπμε ησλ ζρεηηθψλ ξπζµίζεσλ ν θνηλνηηθφο λνµνζέηεο ζην 

άξζξν 3 Ι ηεο Οδεγίαο 93/13 μεθηλά απφ ηελ χπαξμε δπλαηφηεηαο αηνµηθήο 

δηαπξαγµάηεπζεο σο θαλφλα θαη έηζη θαηαξρήλ επηξξίπηεη ην βάξνο απφδεημεο 

ηεο έιιεηςήο ηεο ζηνλ θαηαλαισηή. πεχδεη φµσο µε ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 3 

ΙΙ 3 λα δηνξζψζεη ην απνηέιεζµα απηφ εηδηθά γηα ηνπο ΓΟ, επηξξίπηνληαο ζηνλ 

πξνµεζεπηή ην βάξνο απφδεημεο ηεο χπαξμεο δπλαηνηήησλ αηνµηθήο 

δηαπξαγµάηεπζεο θάζε «ηππνπνηεµέλεο ξήηξαο». Με ηνλ ηξφπν απηφ ελαπνζέηεη 

ην θξηηήξην θαηαλνµήο ηνπ βάξνπο απφδεημεο ζην γλψξηζµα ηεο µαδηθήο 

ρξήζεο. Έηζη φµσο γηα ηνπο φξνπο εθάπαμ ρξήζεο (πξνδηαηππσµέλνπο ή µε) ζα 

παξέµελε ζηνλ θαηαλαισηή ε δπζρεξήο απφδεημε ηεο έιιεηςεο δπλαηνηήησλ 

απνηειεζµαηηθήο δηαπξαγµάηεπζεο. Γηα ην ιφγν απηφ ην άξζξν 3 ΙΙ 1 ηεο 

Οδεγίαο θάλεη έλα αθφµε βήµα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο απνδεηθηηθήο 

δηεπθφιπλζεο ηνπ θαηαλαισηή, δειαδή µεηαθηλεί, ππφ νξηζµέλεο πξνυπνζέζεηο, 

ην θξηηήξην θαηαλνµήο ηνπ βάξνπο απφδεημεο ζην γλψξηζµα ηεο 

«πξνδηαηχπσζεο»: πγθεθξηµέλα ην άξζξν 3 ΙΙ 1 ηεο Οδεγίαο εγθαζηδξχεη ππέξ 

ηνπ θαηαλαισηή ηεθµήξην δηαπξαγµαηεπηηθήο αδπλαµίαο θαη γηα ηνπο 

πξνδηαηππσµέλνπο φξνπο εθάπαμ ρξήζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο χπαξμεο 

αηηηψδνπο ζπλάθεηαο µεηαμχ ηεο πξνδηαηχπσζεο θαη ηεο έιιεηςεο δπλαηφηεηαο 

επηξξνήο ηνπ θαηαλαισηή ζηε δηαµφξθσζε ησλ φξσλ (αηηηψδεο πξνδηαηχπσζε). 

Αληίζεηα ην άξζξν 2 ηνπ Ν 2251/1994 μεθηλά απφ ηελ έιιεηςε αηνµηθήο 

δηαπξαγµάηεπζεο ησλ ΓΟ σο θαλφλα, επηξξίπηνληαο ην βάξνο απφδεημεο ηεο 

θαη’ εμαίξεζε δηαπξαγµάηεπζήο ηνπο ζηνλ πξνµεζεπηή, φπσο πξνθχπηεη 

εξµελεπηηθά απφ ηελ παξ. 1 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ. ηε ζπλέρεηα µε ηελ παξ. 10 

εδ. α΄ επεθηείλνληαη φιεο νη πξνεγνχµελεο ξπζµίζεηο ηνπ άξζξνπ 2 θαη ζηηο 

άιιεο δχν θαηεγνξίεο φξσλ, δειαδή ζηνπο πξνδηαηππσµέλνπο φξνπο εθάπαμ 

ρξήζεο θαη ζηνπο «απινχο» (µε πξνδηαηππσµέλνπο) φξνπο. Υσξίο λα θάλεη 

δηάθξηζε αλάµεζα ζ’ απηέο ηηο δχν θαηεγνξίεο φξσλ ην άξζξν 2 παξ. 10 εδ. δ΄ Ν 

2251/1994 επηξξίπηεη ην βάξνο απφδεημεο ηεο χπαξμεο αηνµηθήο 
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δηαπξαγµάηεπζεο ζηνλ πξνµεζεπηή. Με ηνλ ηξφπν απηφ, φµσο, θαηαλέµεη ην 

απνδεηθηηθφ βάξνο αληίζεηα απ’ φηη ε θνηλνηηθή Οδεγία, ε νπνία ηνπνζεηεί ην 

θξηηήξην, φπσο είδαµε, θαηαξρήλ ζην γλψξηζµα ηεο «µαδηθφηεηαο» (άξζξν 3 ΙΙ 

3) θαη ππφ ζπγθεθξηµέλεο πξνυπνζέζεηο ην µεηαζέηεη ζην γλψξηζµα ηεο 

«πξνδηαηχπσζεο» (άξζξν 3 ΙΙ 1). Απηή ε εηθφλα δελ µεηαβάιιεηαη νχηε µε ην εδ. 

β΄ ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 2 Ν 2251/1994, ζην νπνίν δελ γίλεηαη θαµία 

αληίζηνηρε µε ην άξζξν 3 ΙΙ 1 ηεο Οδεγίαο µλεία ηεο «πξνδηαηχπσζεο» θαη, 

αληίζεηα, νξίδεηαη φηη «ν φξνο δελ απνηέιεζε αληηθείµελν αηνµηθήο 

δηαπξαγµάηεπζεο, φηαλ ν θαηαλαισηήο δελ µπφξεζε λα επεξεάζεη ην 

πεξηερφµελφ ηνπ». χµθσλα µε ηελ νξζφηεξε εξµελεπηηθή πξνζέγγηζε ησλ 

γλσξηζµάησλ απηψλ, ζεµαζία δελ έρεη απηή ηνχηε ε απνπζία δηαπξαγµάηεπζεο 

αιιά ε έιιεηςε δπλαηνηήησλ νπζηαζηηθήο δηαπξαγµάηεπζεο ησλ φξσλ απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ θαηαλαισηή. 

Δίλαη ζαθέο φµσο φηη ε «έιιεηςε δπλαηνηήησλ δηαπξαγµάηεπζεο» δελ 

µπνξεί λα ηεθµαίξεηαη απφ µηα ηζνδχλαµε ή θαη επξχηεξε έλλνηα (ηελ έιιεηςε 

δπλαηνηήησλ επηξξνήο) ρσξίο λα µεζνιαβήζνπλ πξφζζεηα γλσξίζµαηα, φπσο ε 

«αηηηψδεο πξνδηαηχπσζε» πνπ ρξεζηµνπνηεί ην άξζξν 3 ΙΙ 1 ηεο Οδεγίαο. Σέηνηα 

πξφζζεηα γλσξίζµαηα δελ πεξηιαµβάλεη ε ειιεληθή ξχζµηζε θαη σο εθ ηνχηνπ, 

εµθαλίδεη αδπλαµία λα ιεηηνπξγήζεη σο ηεθµήξην πάζρνπζαο δηθαηνπξαθηηθήο 

απηνδηάζεζεο γηα βειηίσζε ηεο απνδεηθηηθήο ζέζεο ηνπ θαηαλαισηή. Σίζεηαη 

ινηπφλ ζην ζεµείν απηφ δήηεµα αλεπαξθνχο πξνζαξµνγήο ηεο ξχζµηζεο ηνπ 

άξζξνπ 2 παξ. 10 εδ. β΄ Ν 2251/1994 ζηηο επηηαγέο ειάρηζηεο πξνζηαζίαο πνπ 

ζέηεη ην άξζξν 3 ΙΙ 1 ηεο Οδεγίαο 93/13 ζηνπο εζληθνχο λνµνζέηεο. Ωο εθ 

ηνχηνπ, αλαπφθεπθηε είλαη ε πξνζθπγή ζηε «ζχµθσλε µε ηελ Οδεγία 

εξµελεία». Με βάζε ηελ εξµελεία απηή ε ελ ιφγσ δηάηαμε πξέπεη λα γίλεηαη 

αληηιεπηή σο εγθαζηδξχνπζα µαρεηφ ηεθµήξην πάζρνπζαο δηθαηνπξαθηηθήο 

απηνδηάζεζεο, φηαλ ν φξνο είρε ζπληαρζεί εθ ησλ πξνηέξσλ θαη, εμ απηνχ ηνπ 

ιφγνπ, πεξηνξίδνληαη νπζησδψο νη δπλαηφηεηεο ηνπ θαηαλαισηή λα επεξεάζεη ην 

πεξηερφµελφ ηνπ. Αληίζηνηρα φηαλ νη φξνη δελ έρνπλ δηαηππσζεί εθ ησλ 

πξνηέξσλ, ην βάξνο ηεο απφδεημεο ηεο ζπλδξνµήο άιισλ άμησλ πξνζηαζίαο 
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θαηαζηάζεσλ (ειιείµµαηνο ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θ.ιπ.) ζα πξέπεη λα αλήθεη 

ζηνλ ζηγφµελν θαηαλαισηή. 

Σέινο, ηφζν ε θνηλνηηθή φζν θαη ε ειιεληθή ξχζµηζε δηεπθξηλίδνπλ φηη ε 

δηαπξαγµαηεπζηµφηεηα µεµνλσµέλσλ φξσλ δελ θσιχεη ηνλ έιεγρν ησλ 

ππφινηπσλ φξσλ µηαο ζχµβαζεο, ε ζπλνιηθή απνηίµεζε ηεο νπνίαο νδεγεί ζην 

ζπµπέξαζµα φηη πξφθεηηαη γηα «ζχµβαζε πξνζρψξεζεο» (άξζξν 3 ΙΙ 2 Οδεγίαο 

θαη 2 παξ. 10 εδ. γ΄ Ν 2251/1994). Η «ζχµβαζε πξνζρψξεζεο» δελ πξέπεη λα 

ζεσξείηαη πάληνηε σο ηζνδχλαµε µε ηε ζχµβαζε πνπ θαηαξηίδεηαη µε ΓΟ. Σν 

ιεηηνπξγηθφ πεξηερφµελν ηεο έλλνηαο ηεο πξνζρψξεζεο αλαθέξεηαη ζε θάζε 

πεξίπησζε φπνπ ν δηαπξαγµαηεπηηθά ηζρπξφηεξνο ζπµβαιιφµελνο επηβάιιεη 

ζηνλ άιινλ ηνπο φξνπο ηεο αξεζθείαο ηνπ44. Απηφ ινηπφλ πνπ είλαη ινγηθφ λα 

ζέινπλ λα ππνδειψζνπλ θαη νη δχν παξαπάλσ ξπζµίζεηο, θνηλνηηθή θαη 

ειιεληθή, είλαη φηη, φηαλ ππάξρεη έιιεηςε δπλαηνηήησλ ηνπ θαηαλαισηή λα 

επεξεάζεη απνηειεζµαηηθά ην πεξηερφµελν ησλ φξσλ µηαο ζχµβαζεο, έιιεηςε 

πνπ ηεθµαίξεηαη φηαλ πξφθεηηαη γηα ζχµβαζε πνπ θαηαξηίδεηαη µε ΓΟ ή έζησ 

µε πξνδηαηππσµέλνπο φξνπο εθάπαμ ρξήζεο, ηφηε ην γεγνλφο ηεο 

δηαπξαγµαηεπζηµφηεηαο µεµνλσµέλσλ φξσλ απνηειεί εμαίξεζε θαη δελ αξθεί 

γηα λα απνθιείζεη ηνπο ππφινηπνπο φξνπο ηεο ζχµβαζεο απηήο απφ ηνλ έιεγρν. 
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2.3. Η ΑΡΧΗ  ΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΩΝ ΟΡΩΝ 
Πέξα απφ ηελ ηδηαίηεξε αλάγθε ζαθήλεηαο ησλ φξσλ πνπ θαζνξίδνπλ ην 

ηίµεµα ή ζπλεπάγνληαη θάπνηα νηθνλνµηθή επηβάξπλζε ηνπ θαηαλαισηή, ε αξρή 

ηεο δηαθάλεηαο απνηειεί έθθξαζε ηνπ ιεγφµελνπ «πξφηππνπ πιεξνθφξεζεο», ην 

νπνίν δηαηξέρεη ην ζχλνιν ηεο θνηλνηηθήο λνµνζεζίαο γηα ηνπο θαηαλαισηέο θαη 

πξνσζείηαη ηδηαίηεξα απφ ηε λνµνινγία ηνπ ΓΔΚ. Κεληξηθή ηδέα απνηειεί ε 

ελίζρπζε ηεο απηνεπζχλεο ηνπ θαηαλαισηή, µε ηελ παξνρή ζ’ απηφλ πξνζηαζίαο 

πξσηαξρηθά µέζσ ελφο πςεινχ επηπέδνπ πιεξνθφξεζεο, πνπ ζα ηνλ θαζηζηά 

ππεχζπλν θνξέα ιήςεο απνθάζεσλ ζην πιαίζην µηαο αγνξάο θαζνδεγνχµελεο 

απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ αληαγσληζµνχ. Η αλάγθε δηαθάλεηαο ησλ φξσλ πνπ δελ 

απνηέιεζαλ αληηθείµελν δηαπξαγµάηεπζεο αλαγλσξίδεηαη γεληθά ζηελ 20ε 

αηηηνινγηθή ζθέςε ηνπ Πξννηµίνπ ηεο Οδεγίαο 93/13 θαη θαηαγξάθεηαη ζην 

άξζξν 5 Ι ηεο Οδεγίαο πνπ πξνβιέπεη φηη «νη ξήηξεο πξέπεη λα ζπληάζζνληαη 

πάληνηε µε ζαθή θαη θαηαλνεηφ ηξφπν», εγθαζηδξχνληαο έηζη ππέξ ηνπ 

θαηαλαισηή έλα ηεθµήξην µε δεζµεπηηθφηεηαο ησλ αδηαθαλψλ φξσλ. αθή 

έθθξαζε ηεο αξρήο απηήο απνηειεί θαη ην εδ. η΄ ηνπ Παξαξηήµαηνο ηεο Οδεγίαο, 

πνπ ππνδεηθλχεη σο ελ δπλάµεη θαηαρξεζηηθέο ηηο ξήηξεο πνπ «επηηξέπνπλ ζηνλ 

επαγγειµαηία λα ηξνπνπνηεί µνλνµεξψο ηνπο φξνπο ηεο ζχµβαζεο ρσξίο ζνβαξφ 

ιφγν ν νπνίνο λα πξνβιέπεηαη ζηε ζχµβαζε». Έηζη ινηπφλ ε θνηλνηηθή αξρή ηεο 

δηαθάλεηαο δελ αλαθέξεηαη µφλν ζηελ ηηµή θαη ηελ παξνρή αιιά θαηαιαµβάλεη 

γεληθφηεξα ηελ έλλνµε ζέζε ηνπ θαηαλαισηή, αλαιχεηαη δε ζε ηξεηο επηµέξνπο 

θαηεπζχλζεηο: 

1. ηελ αξρή ηεο ζαθνχο θαη θαηαλνεηήο δηαηχπσζεο, 

2. ηελ αξρή ηνπ νξηζµέλνπ ή νξηζηνχ πεξηερνµέλνπ θαη 

3. ζηελ αξρή ηεο πξνβιεςηµφηεηαο ησλ φξσλ, ε νπνία ζεσξείηαη 

ηαπηφζεµε µε ηελ απαγφξεπζε ηεο ζέζεο απξνζδφθεησλ, 

αηθληδηαζηηθψλ ή παξαπιαλεηηθψλ ξεηξψλ. Τπφ ην πξίζµα απηφ ε ελ 

ιφγσ αξρή πξνάγεη ηνλ πγηή αληαγσληζµφ ησλ επηρεηξήζεσλ, 

ππνγξαµµίδνληαο ηελ ππνρξέσζε ηνπ πξνµεζεπηή γηα παξνρή 

πιεξέζηεξεο, ζαθέζηεξεο θαη αθξηβέζηεξεο πιεξνθφξεζεο µέζα απφ 
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ηνπο ζπµβαηηθνχο φξνπο. Ο πξνµεζεπηήο θέξεη ην βάξνο ησλ 

αδηαθαλψλ δηαηππψζεσλ πνπ ν ίδηνο επέιεμε, επεηδή αθξηβψο µε 

απηέο αίξεηαη ε ζπγθξηζηµφηεηα ησλ φξσλ πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο 

πειάηεο ηνπο νη επηµέξνπο αληαγσληζηέο-πξνµεζεπηέο θαη, άξα, 

ράλεηαη θάζε δπλαηφηεηα (απην)πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ απφ ηε 

ιεηηνπξγία ησλ θαλφλσλ ηεο αγνξάο. Έηζη νη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν 

αδηαθαλείο φξνη ππφθεηληαη θαη ζηα ηξία ζηάδηα ειέγρνπ πνπ 

πξνβιέπεη ε εζληθή λνµνζεζία. 

Γηα ηελ ειιεληθή έλλνµε ηάμε ηα πξψηα ίρλε ηεο αξρήο ηεο δηαθάλεηαο 

ησλ ζπµβαηηθψλ φξσλ ηνπνζεηνχληαη απφ ηε ζεσξία ζην θιαζηθφ δίθαην ησλ 

ζπµβάζεσλ. Δληνχηνηο ε λνµνινγία παξαηεξεί φηη ε ξχζµηζε απηή «είλαη 

θαηαζηξσµέλε ζην λφµν γηα ηνλ ηχπν µηαο αηνµηθήο ζχµβαζεο θαη δελ µπνξεί 

λα δηαζθαιίζεη ηα ζπµθέξνληα ηνπ θαηαλαισηή ζε ζπµβάζεηο, ζηηο νπνίεο νη 

φξνη µεηαμχ ησλ ζπµβαιινµέλσλ δελ θαζίζηαληαη αληηθείµελν 

δηαπξαγµάηεπζεο». Έηζη νη θνηλνηηθέο αληηιήςεηο γηα ηδηαίηεξε αλάγθε 

δηαθάλεηαο ησλ φξσλ πνπ δελ απνηέιεζαλ αληηθείµελν δηαπξαγµάηεπζεο 

πέξαζαλ θαηαξρήλ ζηα άξζξα 22 ΙΙ-IV, 23 θαη 24 ΙΙ ηνπ πξντζρχζαληνο Ν 

1961/1991 θαη απφ εθεί µεηαθέξζεθαλ –µε έµµεζεο φµσο ξπζµίζεηο θαη ρσξίο 

ξεηή δηαθήξπμε ηεο αξρήο ηεο «ζαθνχο θαη θαηαλνεηήο δηαηχπσζεο»– ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παιαηνχ άξζξνπ 2 παξ. 1-3 θαη 5 εδ. β΄ Ν 2251/1994 γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο έληαμεο ησλ ΓΟ ζηε ζχµβαζε θαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ αδηαθαλψλ 

φξσλ µέζσ ηεο εξµελείαο. Ο πξφζθαηνο Ν 3587/2007 βειηίσζε ηελ θαηαγξαθή 

ηεο αξρήο ηεο δηαθάλεηαο ζην ζηάδην ηνπ ειέγρνπ έληαμεο, πξνζζέηνληαο ζηε 

λέα παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 δηάηαμε ζχµθσλα µε ηελ νπνία νη ΓΟ πξέπεη λα 

δηαηππψλνληαη «θαηά ηξφπν ζαθή, ζπγθεθξηµέλν θαη εχιεπην, ψζηε ν 

θαηαλαισηήο λα µπνξεί λα αληηιεθζεί πιήξσο ην λφεµά ηνπο». 

Δπίζεο ν λένο λφµνο θαηέζηεζε ππνρξεσηηθή ηελ «απνηχπσζε ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα» αθφµε θαη γηα ηνπο ΓΟ «ησλ δηεζλψλ ζπλαιιαγψλ πνπ 

εθαξµφδνληαη ζηελ ειιεληθή αγνξά». Αληίζηνηρα ηα δηθαζηήξηα άξρηζαλ λα 

ηνλίδνπλ φηη θαηά ην ζηάδην ηεο εξµελείαο «ε δηαθάλεηα θξίλεηαη απφ ην 
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πεξηερφµελν θαη ηε δηαηχπσζε ησλ φξσλ». Όµσο νη φξνη πνπ πεξηιαµβάλνπλ 

λνµηθέο έλλνηεο (φπσο ι.ρ. δφινο ή βαξεηά αµέιεηα) δελ πξέπεη λα ζεσξνχληαη 

αδηαθαλείο, φηαλ νη έλλνηεο απηέο «έρνπλ απνζαθεληζηεί απφ ηε ζεσξία θαη ηε 

λνµνινγία θαη είλαη γλσζηέο ζηνλ θαηαλαισηή απφ ηε ζπλαιιαθηηθή ηνπ δξάζε 

θαη ηελ θνηλσληθή ηνπ πείξα, έζησ θη αλ εθείλνο δελ γλσξίδεη ηνλ αθξηβή λνµηθφ 

νξηζµφ ηνπο». 

2.4. Ο ΕΛΕΓΧΟ ΕΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
Όζνλ αθνξά ην ζηάδην ειέγρνπ ηνπ θχξνπο ηνπ πεξηερνµέλνπ ησλ φξσλ, 

ε ειιεληθή ξχζµηζε εμεηδηθεχεη ηελ αξρή ηεο δηαθάλεηαο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο 

ηνπ θαηαιφγνπ θαηαρξεζηηθψλ ξεηξψλ ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 7 Ν 2251/1994. 

Σνχην ζπµβαίλεη ηδίσο ζηα εδάθηα ε΄, δ΄, ε΄, η΄ θαη ηα΄, πνπ πεξηγξάθνπλ θαη 

θεξχζζνπλ θαηαρξεζηηθέο µηα ζεηξά απφ ξήηξεο νη νπνίεο δελ επηηξέπνπλ ζηνλ 

θαηαλαισηή ζαθή πξφβιεςε γηα νξηζµέλα θξίζηµα ζηνηρεία ηεο ζχµβαζεο. Με 

ηηο δηαηάμεηο απηέο θαίλεηαη λα εγθαζηδξχεηαη µηα µνξθή ηεθµεξίνπ 

θαηαρξεζηηθφηεηαο ησλ αδηαθαλψλ φξσλ. Παξάιιεια, ηδίσο ζε ζρέζε µε µηα 

ζπγθεθξηµέλε θαηεγνξία αδηαθαλψλ ξεηξψλ, ηηο ιεγφµελεο «αηθληδηαζηηθέο ή 

απξνζδφθεηεο ξήηξεο», γίλεηαη απφ µαθξνχ ιφγνο ζηε ζεσξία γηα ππαγσγή ηνπο 

φρη µφλν ζηνλ έιεγρν έληαμεο αιιά θαη ζηνλ έιεγρν θχξνπο ηνπ πεξηερνµέλνπ 

ηνπο θαηά ην άξζξν 2 παξ. 6-7 Ν 2251/199466. Μάιηζηα ζηελ πξφζθαηε 

αλαδηαηχπσζε ηνπ εδ. ε΄ ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 7 απφ ην Ν 3587/2007 (άξζξν 2 παξ. 

3 πεξ. α΄) ηνλίδεηαη ε αλάγθε πξνβιεςηµφηεηαο ησλ φξσλ, σο έθθαλζε ηεο 

αξρήο ηεο δηαθάλεηαο, αθνχ πιένλ µφλε ε χπαξμε «νξηζµέλνπ εηδηθνχ θαη 

ζπνπδαίνπ ιφγνπ» γηα ηε µνλνµεξή ηξνπνπνίεζε ή ιχζε ηεο ζχµβαζεο απφ ηνλ 

πξνµεζεπηή δελ αίξεη ηελ θαηαρξεζηηθφηεηα ηνπ ζρεηηθνχ ΓΟ, αιι’ απαηηείηαη 

επηπιένλ ν ιφγνο απηφο «λα αλαθέξεηαη ζηε ζχµβαζε». Δλ ηέιεη ε αξρή ηεο 

δηαθάλεηαο θαη νη επηµέξνπο πηπρέο ηεο αλαγλσξίζζεθαλ θαη απφ ηελ ειιεληθή 

λνµνινγία, πνπ ηνλίδεη φηη: «Σν δίθαην ησλ ΓΟ δηαπλέεηαη απφ ηελ αξρή ηεο 

δηαθάλεηαο, ε νπνία απνηειεί ζεµειηψδε αξρή ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή 

θαη έρεη ελζσµαησζεί ζην ειιεληθφ λνµηθφ ζχζηεµα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΕΤΘΤΝΗ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ 

ΕΛΑΣΣΩΜΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ  

3.1. ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΕΤΘΤΝΗ 
Με βάζε ην Νφκν 2251/1994 (ΦΔΚ 191 Α΄/ 16 Ννεκβξίνπ 1994), νη 

πξνυπνζέζεηο επζχλεο ηνπ παξαγσγνχ είλαη νη εμήο:  

1. Ο παξαγσγφο επζχλεηαη γηα θάζε δεκία πνπ νθείιεηαη ζε ειάηησκα ηνπ 

πξντφληνο ηνπ. 

2. Ωο παξαγσγφο ζεσξείηαη ν θαηαζθεπαζηήο ηειηθνχ πξντφληνο, πξψηεο 

χιεο ή ζπζηαηηθνχ, θαζψο θαη θάζε πξφζσπν πνπ εκθαλίδεηαη σο παξαγσγφο 

ηνπ πξντφληνο επηζέηνληαο ζε απηφ ηελ επσλπκία, ην ζήκα ή άιιν δηαθξηηηθφ ηνπ 

γλψξηζκα. Πξντφληα κε ηελ έλλνηα απηνχ ηνπ άξζξνπ ζεσξνχληαη θαη ηα θηλεηά 

πξάγκαηα πνπ ελζσκαηψζεθαλ σο ζπζηαηηθά ζε άιια πξάγκαηα θηλεηά ή 

αθίλεηα. Πξντφληα ζεσξνχληαη επίζεο νη θπζηθέο δπλάκεηο, ηδίσο ην ειεθηξηθφ 

ξεχκα θαη ε ζεξκφηεηα, εθφζνλ ππφθεηληαη ζε εμνπζίαζε, φηαλ πεξηνξίδνληαη ζε 

νξηζκέλν ρψξν. 

3. Όπνηνο εηζάγεη έλα πξντφλ γηα πψιεζε, ρξεκαηνδνηηθή ή απιή 

κίζζσζε ή άιιεο κνξθήο δηαλνκή ζηα πιαίζηα ηεο επαγγεικαηηθήο εκπνξηθήο 

ηνπ δξαζηεξηφηεηαο επζχλεηαη φπσο ν παξαγσγφο. 

4. Όηαλ ε ηαπηφηεηα ηνπ παξαγσγνχ είλαη άγλσζηε, θάζε πξνκεζεπηήο 

ηνπ πξντφληνο ζεσξείηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ απηνχ παξαγσγφο, εθηφο 

αλ κέζα ζε εχινγν ρξφλν ελεκεξψζεη ηνλ θαηαλαισηή γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 

παξαγσγνχ ή εθείλνπ πνπ ηνπ πξνκήζεπζε ην πξντφλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ 

πξνκεζεπηή πξντφλησλ εηζαγσγήο, φηαλ ε ηαπηφηεηα ηνπ εηζαγσγέα είλαη 

άγλσζηε, έζησ θαη αλ ε ηαπηφηεηα ηνπ παξαγσγνχ είλαη γλσζηή 

5. Διαηησκαηηθφ, είλαη ην πξντφλ ην νπνίν δελ παξέρεη ηελ πξνβιεπφκελε 

απφδνζε ζχκθσλα κε ηηο  πξνδηαγξαθέο ηνπ ή θαη ηελ επιφγσο αλακελφκελε 

αζθάιεηα ελ φςεη φισλ ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ θαη, ηδίσο, ηεο εμσηεξηθήο 

εκθάληζήο ηνπ, ηεο αλακελφκελεο ρξεζηκνπνίεζήο ηνπ θαη ηνπ ρξφλνπ θαηά ηνλ 

νπνίν ηέζεθε ζε θπθινθνξία. Γελ είλαη ειαηησκαηηθφ έλα πξντφλ γηα κφλν ην 

ιφγν φηη κεηαγελέζηεξα ηέζεθε ζε θπθινθνξία άιιν ηειεηφηεξν. 
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6. ηε δεκία ηεο παξαγξάθνπ 1 πεξηιακβάλεηαη: 

α) ε δεκία ιφγσ ζαλάηνπ ή ζσκαηηθήο βιάβεο, 

β) ε βιάβε ή ε θαηαζηξνθή, εμαηηίαο ηνπ ειαηησκαηηθνχ πξντφληνο, θάζε 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηνπ θαηαλαισηή, εθηφο απφ ην ίδην ην ειαηησκαηηθφ 

πξντφλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ αγαζψλ, εθφζνλ ε δεκία απφ ηε βιάβε ή ηελ θαηαζηξνθή ηνπο 

ππεξβαίλεη ην πνζφ  ησλ πεληαθνζίσλ (500) επξψ, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη, 

θαηά ηε θχζε ηνπο πξννξίδνληαλ θαη πξαγκαηηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ην 

δεκησζέληα γηα πξνζσπηθή ηνπ ρξήζε ή θαηαλάισζε. 

7. Υξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο ή ςπρηθήο νδχλεο 

νθείιεηαη θαη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

8. Η επζχλε ηνπ παξαγσγνχ δελ  κεηψλεηαη αλ ε δεκία νθείιεηαη 

ζσξεπηηθψο, ηφζν ζε ειάηησκα ηνπ πξντφληνο, φζν θαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε 

ηξίηνπ, εθηφο εάλ ζπληξέρεη πηαίζκα ηνπ δεκησζέληνο ή πξνζψπνπ γηα ην νπνίν 

επζχλεηαη ν δεκησζείο. 

9. Κάζε ζπκθσλία πεξηνξηζκνχ ή απαιιαγήο ηνπ παξαγσγνχ απφ ηελ 

επζχλε ηνπ είλαη άθπξε. 

10. Οη αμηψζεηο θαηά ηνπ παξαγσγνχ γηα δεκίεο παξαγξάθνληαη κεηά 

ηξηεηία αθφηνπ ν δεκησζείο πιεξνθνξήζεθε ή φθεηιε λα πιεξνθνξεζεί ηε δεκία, 

ην ειάηησκα θαη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ παξαγσγνχ. Μεηά δεθαεηία απφ ηελ 

θπθινθνξία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο επέξρεηαη απφζβεζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ δεκησζέληνο θαηά ηνπ παξαγσγνχ. 

3.2. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ ΣΗ ΕΤΘΤΝΗ Η’ ΑΠΑΛΑΓΗ ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΕΤΘΤΝΗ 
ην πξνεγνχκελν θεθάιαην αλαθέξακε ζε πνηεο πεξηπηψζεηο ε επζχλε 

είλαη εμ’ νινθιήξνπ ηνπ παξαγσγνχ. Ωζηφζν, ππάξρνπλ νξηζκέλεο θαηαζηάζεηο 

γηα ηηο νπνίεο ν παξαγσγφο δελ επζχλεηαη λα απνδείμεη φηη: 

α) δελ έζεζε ην πξντφλ ζε θπθινθνξία, 

β) ην ειάηησκα δελ ππήξρε φηαλ ην πξντφλ ηέζεθε ζε θπθινθνξία, 
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γ) δελ θαηαζθεχαζε ην πξντφλ απνβιέπνληαο ζηε δηαλνκή ηνπ θαη δελ ην 

δηέλεηκε ζηα πιαίζηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, 

δ) ην ειάηησκα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην  πξντφλ θαηαζθεπάζηεθε 

ζχκθσλα κε θαλφλεο αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ  

ε) φηαλ ην πξντφλ ηέζεθε ζε θπθινθνξία, ην επίπεδν επηζηεκνληθψλ θαη 

ηερληθψλ γλψζεσλ δελ επέηξεπε ηε δηαπίζησζε ηνπ ειαηηψκαηνο. 

Δπηπιένλ, ν παξαγσγφο ζπζηαηηθνχ δελ επζχλεηαη λα απνδείμεη φηη ην 

ειάηησκα νθείιεηαη ζην ζρεδηαζκφ ηνπ πξντφληνο ζην νπνίν ην ζπζηαηηθφ έρεη 

ελζσκαησζεί ή ζηηο νδεγίεο πνπ παξέζρε ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ πξντφληνο, νπφηε 

παξαγσγφο ζεσξείηαη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ πξντφληνο ζην νπνίν ελζσκαηψζεθε 

ην ζπζηαηηθφ. Σέινο,  εάλ δχν ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα επζχλνληαη γηα ηελ ίδηα 

δεκία, ηα πξφζσπα απηά ππέρνπλ εηο νιφθιεξνλ επζχλε έλαληη ηνπ δεκησζέληνο 

θαη έρνπλ δηθαίσκα αλαγσγήο κεηαμχ ηνπο αλάινγα κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ 

θαζελφο ζηελ επέιεπζε ηεο δεκίαο. 

ε θάζε λνκαξρία ζπληζηάηαη απφ ηνλ αξκφδην λνκάξρε, κέζα ζε έμη 

κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ, επηηξνπή θηιηθνχ δηαθαλνληζκνχ γηα 

ηελ εμψδηθε επίιπζε ησλ δηαθνξψλ αλάκεζα ζε πξνκεζεπηέο θαη ζε 

θαηαλαισηέο ή ελψζεηο θαηαλαισηψλ. 

Οη επηηξνπέο είλαη ηξηκειείο θαη απνηεινχληαη απφ: 

α) Έλα δηθεγφξν, κέινο ηνπ νηθείνπ δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ, πνπ 

πξνηείλεηαη, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ 

δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ, σο πξφεδξν. 

β) Έλαλ εθπξφζσπν ηνπ ηνπηθνχ εκπνξηθνχ θαη βηνκεραληθνχ 

επηκειεηεξίνπ, πνπ πξνηείλεηαη, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, απφ ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην ηνπ επηκειεηεξίνπ. ε λνκνχο, φπνπ ππάξρνπλ βηνηερληθά θαη 

επαγγεικαηηθά επηκειεηήξηα, πξνηείλεηαη απφ ην δηνηθεηηθφ ηνπο ζπκβνχιην 

έλαο εθπξφζσπφο ηνπο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. ηε ζχλζεζε ηεο επηηξνπήο 

κεηέρεη, θάζε θνξά, ν εθπξφζσπνο ηνπ επηκειεηεξίνπ ζην νπνίν ππάγεηαη ν 

πξνκεζεπηήο. Δθφζνλ είλαη εθηθηφ, θάζε επηκειεηήξην νξίδεη αλά έλαλ 

εθπξφζσπν θάζε θιάδνπ ηεο αγνξάο, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, γηα ηε ζπκκεηνρή 
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ηνπ ζηε ζχλζεζε ηεο επηηξνπήο φηαλ θξίλεηαη δηαθνξά πνπ αλάγεηαη ζηε 

δξαζηεξηφηεηα κέινπο ηνπ, ηνπ αληίζηνηρνπ θιάδνπ ηεο αγνξάο θαη 

γ) Έλαλ εθπξφζσπν ησλ ηνπηθψλ ελψζεσλ θαηαλαισηψλ, πνπ 

πξνηείλεηαη, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, απφ ηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηά ηνπο. Δάλ 

δελ πθίζηαληαη νη ελψζεηο απηέο, ζηελ επηηξνπή ζπκκεηέρεη εθπξφζσπνο έλσζεο 

θαηαλαισηψλ δεπηέξνπ βαζκνχ, δηαθνξεηηθά εθπξφζσπνο ηνπ ηνπηθνχ 

εξγαηηθνχ θέληξνπ, πνπ πξνηείλεηαη, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, απφ ηε δηνίθεζε 

απηνχ. Ο γξακκαηέαο ηεο επηηξνπήο, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, πξνέξρνληαη απφ 

ηνπο ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο εκπνξίνπ ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο (Ν.Α.) θαη πξνηείλνληαη ζηνλ πλήγνξν ηνπ Καηαλαισηή απφ 

ηνλ νηθείν λνκάξρε. 

Όπνπ ν αξηζκφο ππνζέζεσλ ή νη εηδηθέο ζπλζήθεο ηνπ λφκνπ ην απαηηνχλ, 

κπνξνχλ λα ζπληζηψληαη πεξηζζφηεξεο επηηξνπέο. Η ζεηεία ησλ κειψλ ησλ 

επηηξνπψλ θηιηθνχ δηαθαλνληζκνχ είλαη δηεηήο θαη κπνξεί λα αλαλεψλεηαη κία ή 

πεξηζζφηεξεο θνξέο. Αξκφδηα είλαη ε επηηξνπή ηνπ λνκνχ φπνπ εθηειέζηεθε -ή 

ζπκθσλήζεθε λα εθηειεζηεί ε παξνρή ηνπ πξνκεζεπηή ζηνλ θαηαλαισηή. 

Οη ππνζέζεηο εηζάγνληαη ζηελ αξκφδηα, θαηά πεξίπησζε, επηηξνπή χζηεξα 

απφ αίηεζε ηνπ θαηαλαισηή ή ηεο ηνπηθήο έλσζεο  θαηαλαισηψλ, θαζψο θαη 

χζηεξα απφ παξαπνκπή απφ ηνλ πλήγνξν ηνπ Καηαλαισηή. Οη ππνζέζεηο 

ζπδεηνχληαη, θαηά ηε ζεηξά πνπ νξίδεη ν πξφεδξνο, ην αξγφηεξν εληφο δεθαπέληε 

(15) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ή ηελ παξαπνκπή ηνπο, κεηά απφ 

πξφζθιεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πξηλ απφ πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο. Οη 

πξνζεζκίεο απηέο κπνξνχλ λα παξαηείλνληαη, κε απφθαζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο 

επηηξνπήο,  κέρξη πέληε (5) εκέξεο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ, πξνο ηνχην, εηδηθνί 

ιφγνη. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ θαηά ηε ζπδήηεζε λα παξίζηαληαη 

απηνπξνζψπσο ή λα εθπξνζσπνχληαη απφ πιεξεμνχζην δηθεγφξν ή ηξίην 

πξφζσπν πνπ έρεη ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε. 

Η επηηξνπή θξίλεη θαηά ην ηζρχνλ δίθαην. πκπιεξσκαηηθά ιακβάλνληαη 

ππφςε ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε. Η επηηξνπή κπνξεί λα δεηήζεη πιεξνθνξίεο απφ 
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δεκφζηεο ππεξεζίεο, δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο, 

επηκειεηήξηα θαη επαγγεικαηηθνχο ζπιιφγνπο. 

Η Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη, λνκίκσο, κε ηελ παξνπζία φισλ ησλ κειψλ ηεο 

θαη ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο ηεο θαηά πιεηνςεθία. Σα πνξίζκαηα ηεο Δπηηξνπήο 

θνηλνπνηνχληαη ζηνλ πλήγνξν ηνπ Καηαλαισηή θαη ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ην 

αξγφηεξν εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε ζπδήηεζε ησλ ζρεηηθψλ 

ππνζέζεσλ. Σα πνξίζκαηα ηεο Δπηηξνπήο δελ παξάγνπλ ζπλέπεηεο δηθαζηηθήο 

απφθαζεο, νχηε απνηεινχλ εθηειεζηφ ηίηιν. 

Σα πνξίζκαηα ησλ επηηξνπψλ θηιηθνχ δηαθαλνληζκνχ αξρεηνζεηνχληαη 

απφ ηηο νηθείεο Ν.Α. θαη θάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα ιάβεη γλψζε θαη λα 

δεηήζεη αληίγξαθν απηψλ. Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ λνκάξρε πνπ 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ξπζκίδνληαη, φπνπ ππάξρεη 

αλάγθε, νη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

3.3. ΤΠΟΧΡΕΩΗ ΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ ΝΑ ΑΠΑΝΣΟΤΝ Ε 

ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ 
Ο παξέρσλ ππεξεζίεο επζχλεηαη γηα θάζε πεξηνπζηαθή δεκία ή εζηθή 

βιάβε πνπ πξνθάιεζε παξάλνκα θαη ππαίηηα, κε πξάμε ή παξάιεηςή ηνπ, θαηά 

ηελ παξνρή απηψλ ζηνλ θαηαλαισηή. Ωο παξέρσλ ππεξεζίεο λνείηαη φπνηνο, ζην 

πιαίζην ηεο άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο παξέρεη ππεξεζία, θαηά 

ηξφπν αλεμάξηεην. Γελ είλαη ππεξεζία, κε ηελ έλλνηα απηνχ ηνπ άξζξνπ, παξνρή 

ε νπνία έρεη σο άκεζν θαη απνθιεηζηηθφ αληηθείκελν ηελ θαηαζθεπή πξντφλησλ 

ή ηε κεηαβίβαζε εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ ή δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο. Ο δεκησζείο ππνρξενχηαη λα απνδείμεη ηε δεκία θαη ηελ αηηηψδε 

ζπλάθεηα κεηαμχ ηεο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο θαη ηεο δεκίαο. 

Ο παξέρσλ ππεξεζίεο θέξεη ην βάξνο ηεο απφδεημεο γηα ηελ έιιεηςε 

παξαλνκίαο θαη ππαηηηφηεηάο ηνπ. Γηα ηελ  έιιεηςε ππαηηηφηεηαο ιακβάλνληαη 

ππφςε ε επιφγσο πξνζδνθψκελε αζθάιεηα θαη ην ζχλνιν ησλ εηδηθψλ 

ζπλζεθψλ θαη ηδίσο: 



[38] 

 

α) ε θχζε θαη ην αληηθείκελν ηεο ππεξεζίαο, ηδίσο ζε ζρέζε κε ην βαζκφ 

επηθηλδπλφηεηάο ηεο, 

β) ε παξνπζίαζε θαη ν ηξφπνο παξνρήο ηεο, 

γ) ν ρξφλνο παξνρήο ηεο, 

δ) ε αμία ηεο παξερνκέλεο ππεξεζίαο,  

ε) ε ειεπζεξία δξάζεο πνπ θαηαιείπεηαη ζην δεκησζέληα ζην πιαίζην ηεο 

ππεξεζίαο, 

ζη) αλ ν δεκησζείο αλήθεη ζε θαηεγνξία κεηνλεθηνχλησλ ή εππξφζβιεησλ 

πξνζψπσλ θαη  

δ) αλ ε παξερφκελε ππεξεζία απνηειεί εζεινληηθή πξνζθνξά ηνπ 

παξέρνληνο απηήλ. 

Η χπαξμε ή ε δπλαηφηεηα παξνρήο ηειεηφηεξεο ππεξεζίαο θαηά ην ρξφλν 

παξνρήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο ή κεηαγελέζηεξα δελ ζεκειηψλεη ρσξίο 

άιιν ιφγν ππαηηηφηεηα. Οη δηαηάμεηο γηα ζπλππεπζπλφηεηα, ηε κείσζε ή άξζε 

ηεο επζχλεο θαη ηελ απαγφξεπζε απαιιαθηηθψλ ξεηξψλ ησλ παξαγξαθψλ 10, 11 

θαη 12 ηνπ άξζξνπ 6 εθαξκφδνληαη αλαινγηθά θαη ζηελ επζχλε ηνπ παξέρνληνο 

ππεξεζίεο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΤΡΩΕΙ 

4.1. ΚΤΡΩΕΙ ΚΑΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΗ 

ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ 
Με βάζε ηνλ Νφκν 2251/1994 (ΦΔΚ 191 Α΄/ 16 Ννεκβξίνπ 1994)

17
, oη 

θαηαγγειίεο ησλ θαηαλαισηψλ ελαληίνλ πξνκεζεπηή, θαηά ηελ έλλνηα ησλ 

επηκέξνπο δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, ππνβάιινληαη ζηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Καηαλαισηή, απφ ηελ νπνία δηαβηβάδνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή, κε 

πξφζθιεζε γηα απάληεζε, κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη 

ηεο επίδνζεο δηα ηνπ ηαρπδξνκείνπ. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα απαληά, 

εγγξάθσο, επί ησλ θαηαγγειηψλ εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηάζζεηαη απφ ηε 

Γεληθή Γξακκαηεία Καηαλαισηή, ε νπνία αξρίδεη απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. 

Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, ησλ Καλφλσλ 

Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Πξντφλησλ θαη ηεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ θαη δηαηάμεσλ 

άιισλ εηδηθψλ λνκνζεηεκάησλ, ζε βάξνο ησλ πξνκεζεπηψλ πνπ παξαβαίλνπλ 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ επηβάιιεηαη, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, θαηφπηλ θαηαγγειίαο ή θαη απηεπαγγέιησο 

κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαθάησ θπξψζεηο:  

α) χζηαζε γηα ζπκκφξθσζε, εληφο νξηδφκελεο πξνζεζκίαο θαη άξζε ηεο 

πξνζβνιήο θαη παξάιεηςεο ζην κέιινλ. 

β) Πξφζηηκν απφ ρίιηα πεληαθφζηα (1.500) έσο έλα εθαηνκκχξην 

(1.000.000) επξψ. ε πεξίπησζε πνπ εθδνζνχλ ζε βάξνο ηνπ ίδηνπ πξνκεζεπηή 

πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο (3) απνθάζεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ, ην αλψηαην φξην 

πξνζηίκνπ δηπιαζηάδεηαη. 

γ) Πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ή ηκήκαηφο ηεο 

γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηξεηο (3) κήλεο έσο έλα (1) έηνο ζε πεξίπησζε πνπ 

εθδνζνχλ ζε βάξνο ηνπ ίδηνπ πξνκεζεπηή πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο (3) απνθάζεηο 

επηβνιήο πξνζηίκνπ. 
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 Νφκνο 2251/1994 (ΦΔΚ 191 Α΄/ 16 Ννεκβξίνπ 1994). 
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ε βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή πνπ δελ απαληά ζε θαηαγγειίεο θαηαλαισηψλ 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν  1, ν Τπνπξγφο Αλάπηπμεο κπνξεί λα πξνβεί ζε: 

α) ζχζηαζε γηα ζπκκφξθσζε, εληφο νξηδφκελεο πξνζεζκίαο, κε 

πξνεηδνπνίεζε επηβνιήο πξνζηίκνπ, 

β) επηβνιή πξνζηίκνπ απφ πεληαθφζηα (500) επξψ έσο πέληε ρηιηάδεο 

(5.000) επξψ, 

γ) επηβνιή πξνζηίκνπ απφ πέληε ρηιηάδεο (5.000) επξψ έσο πελήληα 

ρηιηάδεο (50.000) επξψ, ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο. Σα πνζά ησλ πξνζηίκσλ ηεο 

παξνχζαο παξαγξάθνπ πεξηέξρνληαη ζηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. 

Σα πνζά ησλ πξνζηίκσλ πνπ επηβάιινληαη θαηά ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 

εηζπξάηηνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ. (λ. δ. 356/1974, ΦΔΚ 90 

Α΄) θαη κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη  Αλάπηπμεο. 

Ο Τπνπξγφο Αλάπηπμεο, ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

παξφληνο, κπνξεί, ιακβάλνληαο ππφςε ηε θχζε θαη ηε βαξχηεηα ηεο παξάβαζεο 

θαζψο θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο ζην επξχηεξν θαηαλαισηηθφ θνηλφ, λα δεκνζηνπνηεί, 

δηα ηνπ ηχπνπ ή κε άιιν πξφζθνξν ηξφπν, ηηο θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη θαηά 

ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο 2 θαη 3, θαζψο θαη ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ 

ιακβάλνληαη θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απφ αξκφδηεο δηνηθεηηθέο αξρέο ή ηνπο 

πξνκεζεπηέο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ ζηελ εζσηεξηθή 

αγνξά. 

Αλ νη παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο δηαπξάηηνληαη απφ: 

α) πηζησηηθά ηδξχκαηα ή επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, πνπ επνπηεχνληαη απφ ηελ Σξάπεδα 

ηεο Διιάδνο ή 

β) απφ εηαηξίεο  παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, πνπ επνπηεχνληαη απφ 

ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ή 

γ) αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ επνπηεχνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Δπνπηείαο Ιδησηηθήο Αζθάιηζεο (ΔΠ.Δ.Ι.Α.), νη  θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηνλ παξφληα λφκν επηβάιινληαη κεηά απφ γλψκε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ή 
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ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ή ηεο ΔΠ.Δ.Ι.Α., θαηά πεξίπησζε. Η γλψκε απηή 

παξέρεηαη κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Καηαλαισηή εληφο 

πξνζεζκίαο δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. Αλ παξέιζεη άπξαθηε 

ε πξνζεζκία ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, νη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο επηβάιινληαη 

ρσξίο ηελ αλσηέξσ γλψκε. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο ξπζκίδνληαη 

ηα ζέκαηα εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. 

Κάζε θαηαλαισηήο ή έλσζε θαηαλαισηψλ έρεη ην δηθαίσκα λα 

θαηαγγέιιεη ελψπηνλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Καηαλαισηή παξαβάζεηο ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ. Οη θαηαγγειίεο πνπ ιακβάλεη ε Γεληθή 

Γξακκαηεία Καηαλαισηή θαηαηάζζνληαη σο εμήο: 

α) Καηαγγειίεο πεξί δεηεκάησλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Καηαλαισηή κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ 

δηαβηβάδνληαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία θαη ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά ν θαηαγγέιισλ 

κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. 

β) Καηαγγειίεο κε αίηεκα εκθαλψο αφξηζην, αθαηάιεπην ή αίηεκα πνπ 

επαλαιακβάλεηαη θαηά ηξφπν θαηαρξεζηηθφ, ηίζεληαη ζην αξρείν ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Καηαλαισηή θαη ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά ν θαηαγγέιισλ κέζα ζε 

πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. Η Γεληθή Γξακκαηεία 

Καηαλαισηή δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα απαληά ζε αηηήκαηα θαηαλαισηψλ ππφ 

κνξθή γλσκνδφηεζεο ή ζε εξσηήκαηα επί ηδησηηθήο θχζεσο ππνζέζεσλ πνπ δελ 

ζηνηρεηνζεηνχλ θαηαγγειίεο παξαβάζεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

γ) Καηαγγειίεο πεξί δεηεκάησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Καηαλαισηή κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ε Γεληθή Γξακκαηεία Καηαλαισηή πξνβαίλεη ζε 

πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο δηεξεχλεζήο ηνπο ιακβάλνληαο 

ππφςε ηδίσο ην δεκφζην ζπκθέξνλ, ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο 

ησλ θαηαλαισηψλ, ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ, ηηο 

επηπηψζεηο ζε επαίζζεηεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, ηελ πξνζηαζία ηνπ 

θαηαλαισηή, θαζψο θαη ην απνηέιεζκα πνπ πξνζδνθάηαη απφ ηελ παξέκβαζή 

ηεο ζε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε. Δθφζνλ αμηνινγεζεί απφ ηνλ Πξντζηάκελν 
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Γηεχζπλζεο Πξνζηαζίαο ε αλαγθαηφηεηα δηεξεχλεζεο ησλ σο άλσ θαηαγγειηψλ, 

ν ίδηνο αλαζέηεη πξνο εμέηαζε ηηο ππνζέζεηο ζην αξκφδην Σκήκα. Ο 

Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο δχλαηαη λα ζέζεη θάπνηεο ππνζέζεηο ζε πξνζσξηλφ 

αξρείν κέρξη λα πξνθχςνπλ πξφζζεηα ζηνηρεία πνπ ζεκειηψλνπλ ηελ 

αλαγθαηφηεηα δηεξεχλεζεο, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ. Ο Τπνπξγφο 

Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαηά ην ζηάδην ηεο δηεξεχλεζεο δχλαηαη λα 

δεηήζεη ηελ απιή γλψκε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Καηαλαισηή, ν νπνίνο παξέρεη ηελ 

αηηηνινγεκέλε γλψκε ηνπ επί ηεο θαηαγγειίαο εληφο δηκήλνπ απφ ηελ ππνβνιή 

ζρεηηθνχ εξσηήκαηνο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Καηαλαισηή. Η Γεληθή 

Γξακκαηεία Καηαλαισηή θαηά ην ζηάδην ηεο δηεξεχλεζεο δχλαηαη λα δεηήζεη 

ηελ απιή γλψκε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Καηαλαισηή, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα 

παξάζρεη ηελ αηηηνινγεκέλε άπνςή ηνπ επί ηεο θαηαγγειίαο εληφο δηκήλνπ απφ 

ηελ ππνβνιή ζρεηηθνχ εξσηήκαηνο ηνπ Τπνπξγνχ.  

Δθφζνλ ε Γεληθή Γξακκαηεία Καηαλαισηή θξίλεη ηελ κε αλαγθαηφηεηα 

δηεξεχλεζεο θάπνησλ θαηαγγειηψλ βάζεη ησλ αλσηέξσ ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά ν 

ελδηαθεξφκελνο θαηαγγέιισλ, δηαθνξεηηθά δηεθπεξαηψλεη ηελ ππφζεζε ζε 

εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, αλάινγα κε ην είδνο ηεο. 

χκθσλα κε ηνλ Καξαγθνπλίδε
18

, ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 13α
 
ζην Ν. 

2251/1994 απφ άπνςε πεξηερνκέλνπ δελ είλαη θαηλνχξηα, εθφζνλ ππήξρε ην 

άξζξν 17 ηνπ Ν. 2251/1994. Ωζηφζν, απηφ πνπ κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε 

είλαη φηη ε ξχζκηζε αλακνξθψζεθε κε απζηεξφηεξνπο φξνπο ηφζν σο πξνο ην 

χςνο ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνζηίκσλ, φζν θαη σο πξνο ηελ ρξνληθή δηάξθεηα γηα 

ηελ νπνία κπνξεί λα επηβιεζεί ε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηεο πξνκεζεχηξηαο 

επηρείξεζεο. Δπηπιένλ, κε ηελ λέα δηάηαμε ζεζπίδεηαη γηα πξψηε θνξά ε 

δπλαηφηεηα ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο λα δεκνζηνπνηεί ηηο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο 

πνπ επηβάιινληαη ζηνπο πξνκεζεπηέο. 
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 Καξαγθνπλίδεο, ζει. 632-633, ζην Βάξθα-Αδάκε, Α. (2010). Δηζαγσγή ζην Γίθαην 

Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή. Δθδφζεηο Ννκηθήο Βηβιηνζήθεο.  
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ηε ζπλέρεηα, ν Καξαγθνπλίδεο
19

 ηνλίδεη πσο ην γεγνλφο φηη ε αλαγσγή 

ηεο παξαβίαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 2251/1994 ζε δηνηθεηηθέο παξαβάζεηο 

ζεκαίλεη πσο ν δεκφζηνο θνξέαο παίδεη πςειφ ξφιν. πλεπαθφινπζα,  ε έληνλε 

ρξνηά δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο είλαη δηαξθήο ζηελ ηήξεζε φισλ ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ έρνπλ νη πξνκεζεπηέο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο βάζεη ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ  δηαηάμεσλ. Δπνκέλσο, ππάξρεη θαη δεκφζηα κέξηκλα πέξαλ 

ηεο αηνκηθήο πξνζηαζίαο ησλ κεκνλσκέλσλ θαηαλαισηψλ. Σν ζηνηρείν ηνπ 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο δελ είλαη μέλν σο πξνο ηνπο γεληθφηεξνπο 

δηθαηνπνιηηηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο  θαη σο πξνο ηελ δηακφξθσζε ησλ ζεζκψλ 

θαη ησλ θαλφλσλ  ηνπ δηθαίνπ πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή. Η λνκνζεζία 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή πξνζηαηεχεη εθείλν ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ, ην νπνίν κεξηκλά γηα ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ 

ζην πεδίν ηεο αγνξάο. Δπηπιένλ, θξνληίδεη γηα ηελ απφθξνπζε ησλ απεηιψλ θαηά 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ινηπψλ ζπκθεξφλησλ ησλ πην αδχλακσλ 

παξαγφλησλ ηνπ κεραληζκνχ ηεο αγνξάο, ησλ θαηαλαισηψλ. 

Ωζηφζν, ην βαζηθφ ζψκα ησλ θαλφλσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξναγσγή 

ηνπ γεληθνχ θνηλσληθνχ ζπκθέξνληνο γηα ηελ δηαξθή θαη απξφζθνπηε 

ηξνθνδνζία ηεο αγνξάο θαη ησλ θαηαλαισηψλ κε αζθαιή πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο πξνζηαηεχνληαη θπξίσο απφ ην Αγνξαλνκηθφ Γίθαην. Άξα, 

δεκηνπξγείηαη ην εξψηεκα, πνηνο είλαη αθξηβψο ν ξφινο ηνπ δεκνζίνπ ζην 

πιαίζην ελφο λνκνζεηήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηεί θπξίσο ηε κεζνδνινγία θαη ηα 

εξγαιεία ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ πξνθεηκέλνπ λα ππεξεηήζεη ην ζθνπφ ηνπ;  

πκπεξαζκαηηθά, ε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 13α απνλέκεη ζηε δηνίθεζε κηα 

αγνξαλνκηθνχ ραξαθηήξα αξκνδηφηεηα επηβνιήο δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ζε 
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βάξνο θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην πεδίν ηεο 

αγνξάο, πξνζθέξνληαο ζην θνηλφ αγαζά θαη ππεξεζίεο
20

. 

ε απηφ ην ζεκείν είλαη ζεκαληηθφ λα κηιήζνπκε ζρεηηθά κε ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Ν. 3588/2007, ην νπνίν αλαθέξεηαη 

ζηνλ Πησρεπηηθφ Κψδηθα θαη ζηελ Πξνπησρεπηηθή Γηαδηθαζία Δμπγίαλζεο θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο. Ση ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε πνπ κηα επηρείξεζε βξίζθεηαη ζε 

νηθνλνκηθφ αδηέμνδν θαη αδπλαηεί λα αληαπεμέιζεη ζηηο ηαθηηθέο ηεο 

ππνρξεψζεηο ή θπξψζεηο ζηηο νπνίεο έρεη ππνβιεζεί. Αλακθηζβήηεηα, ε 

πεξίνδνο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ ρψξα καο έρεη επηθέξεη πνιιέο δπζθνιίεο 

ζηνπο επηρεηξεκαηίεο θαη γη’ απηφ ην ιφγν είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη κηα 

δεχηεξε επθαηξία πξνθεηκέλνπ λα κελ ραζνχλ ζέζεηο εξγαζίαο θαη λα κελ 

θιείζνπλ νξηζηηθά νη επηρεηξήζεηο.  Έλαο αθφκε ιφγνο είλαη πσο ε δηάζσζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα πξνζειθχζεη επελδπηέο εθφζνλ δελ δηαθνπεί ε 

παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπο. Άξα, αλ θάπνηνο ελδηαθέξεηαη λα επελδχζεη 

δελ ζα μεθηλήζεη απφ ην κεδέλ αιιά ζα ππάξρεη ε βάζε κηαο πθηζηάκελεο 

επηρείξεζεο.  

ηελ Διιάδα, ε δηάζσζε ησλ επηρεηξήζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ 

Πησρεπηηθνχ Κψδηθα, ν νπνίνο ζηεξίδεηαη ζην ζεζκφ ηνπ ζρεδίνπ 

αλαδηνξγάλσζεο. Οηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ζηελ ρψξα καο φηαλ κηα επηρείξεζε 

θηάλεη ζηα φξηα πηψρεπζεο, ην θχξνο ηεο ράλεηαη θαη δελ κηιάκε πιένλ  γηα 

αλαδηνξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο, αιιά γηα εθθαζάξηζε. Έηζη, ινηπφλ, ν 

Πησρεπηηθφο Κψδηθαο εηζάγεη ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλδηαιιαγήο σο 

πξνπησρεπηηθφ ζηάδην. Σν βαζηθφ κεηνλέθηεκα απηνχ ηνπ ζηαδίνπ είλαη φηη  ε 

εθάζηνηε ζπκθσλία δελ δεζκεχεη ηνπο κε ζπλαηλνχληεο πηζησηέο, νδεγψληαο 

ζην πξφβιεκα ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο (collective action problem). Πξαθηηθά, 

απηφ ην πξφβιεκα ζεκαίλεη πσο παξφηη φινη νη πηζησηέο γλσξίδνπλ φηη κηα 

ξχζκηζε ησλ απαηηήζεψλ ηνπο πνπ ζα δηαζψζεη ηνλ νθεηιέηε ζα είλαη πξνο ην 
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ζπιινγηθφ ζπκθέξνλ, θάζε έλαο ρσξηζηά κπνξεί λα ειπίδεη φηη νη ινηπνί 

πηζησηέο ζα ππνζηνχλ ην θφζηνο ηεο ξχζκηζεο θαη ζα εμπγηάλνπλ ηελ επηρείξεζε 

ηνπ νθεηιέηε, ρσξίο ν πηζησηήο απηφο λα ππνζηεί ηηο ζπζίεο ηεο ξχζκηζεο. 

Με ην λέν έθην θεθάιαην ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα εηζάγεηαη ινηπφλ 

πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο. ηε ζπλέρεηα, αληηγξάθνπκε 

επηγξακκαηηθά ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο λέαο ξχζκηζεο: 

α. Δηζάγεηαη ε δπλαηφηεηα δέζκεπζεο ησλ κε ζπλαηλνχλησλ πηζησηψλ, 

ιχλνληαο έηζη ην πξναλαθεξζέλ πξφβιεκα ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο. 

β. Γίλεηαη ε κεγαιχηεξε δπλαηή επειημία σο πξνο ηελ θαηάξηηζε ηεο 

ζπκθσλίαο.  

γ. Ωο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο δίλεηαη επξχηαηε 

δηαθξηηηθή επρέξεηα ζηα κέξε κε ελδεηθηηθή αλαθνξά δηαθφξσλ κέηξσλ απφ ηα 

πην ήπηα (π.ρ. απιή παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ απνπιεξσκήο ππνρξεψζεσλ) κέρξη ηα 

πην δξαζηηθά (π.ρ. θεθαιαηνπνίεζε ησλ ρξεψλ ή θαη κεηαβίβαζε ηεο 

επηρείξεζεο), ψζηε λα θαιχπηνληαη θαηά ην δπλαηφ φιεο νη πεξηπηψζεηο αλάινγα 

κε ηελ έθηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο επηρείξεζεο. 

4.2. ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΤΡΩΕΩΝ-Η ΕΙΠΡΑΞΗ 

ΣΩΝ ΠΡΟΣΙΜΩΝ 
Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ή/θαη ηελ είζπξαμε ησλ 

πξνζηίκσλ είλαη ν Τπνπξγφο Αλάπηπμεο. Δηδηθφηεξα, αλ ε παξάβαζε ηνπ Ν. 

2251/1994 πξνέξρεηαη απφ επηρεηξήζεηο, φπσο πηζησηηθά θαη ρξεκαηνδνηηθά 

ηδξχκαηα, ΔΠΔΤ, αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, θ.ιπ., ηφηε ε επηβνιή ηνπ 

πξνζηίκνπ ζεζπίδεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε επνπηηθή αξρή, φπσο ε Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ε Δπηηξνπή Δπνπηείαο Ιδησηηθήο 

αζθάιεηαο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Καηαλαισηή έρεη κφλν 

ηελ αξκνδηφηεηα λα δηαβηβάζεη ηελ θαηαγγειία ηνπ θαηαλαισηή ζηνλ 

θαηαγγειιφκελν πξνκεζεπηή θαζψο θαη ηελ αξκνδηφηεηα λα ηάμε ζηνλ 

ηειεπηαίν πξνζεζκία απάληεζεο. Οη θπξψζεηο ζε βάξνο ησλ πξνκεζεπηψλ 

επηβάιινληαη είηε κεηά απφ θαηαγγειία ηνπ θαηαλαισηή ή ηεο έλσζεο 
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θαηαλαισηψλ είηε θαη απηεπαγγέιησο. Να ζεκεησζεί πσο ε βαζηκφηεηα ηεο 

θαηαγγειίαο ειέγρεηαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ησλ επηηφπησλ ειέγρσλ, ηνπο 

νπνίνπο δηελεξγνχλ ηα θιηκάθηα ειέγρνπ πξνκεζεπηψλ
21

. 

ηε ζπλέρεηα, θξίλεηαη απαξαίηεην λα αλαθεξζνχκε δηεμνδηθφηεξα ζηε 

Γεληθή Γξακκαηεία Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, ζηελ νπνία 

ζπληζηάηαη ην Δζληθφ πκβνχιην Καηαλαισηή θαη Αγνξάο (Δ..Κ.Α.). Με άιια 

ιφγηα, ην Δ..Κ.Α. απνηειεί ζπκβνπιεπηηθφ θαη γλσκνδνηηθφ φξγαλν ηνπ 

Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, εθθξάδεη ηηο ζέζεηο ησλ θνξέσλ ηεο 

αγνξάο θαη ησλ θαηαλαισηψλ επί ζεκάησλ αληαγσληζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο 

αγνξάο θαη πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ, ππνβάιιεη, αξκνδίσο, πξνηάζεηο γηα 

ηελ πξνψζεζε ησλ ελλφκσλ ζπκθεξφλησλ ηνπο θαη ηε δηαζθάιηζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπο θαη εθδίδεη γλσκνδνηήζεηο επί  ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ 

αγνξά θαη  ηνπο θαηαλαισηέο θαη, ηδίσο, επί λνκνζρεδίσλ  θαη δηαηάμεσλ  πνπ 

αθνξνχλ ζηνπο θαηαλαισηέο. 

Σν Δ..Κ.Α. απνηειείηαη απφ: 

α) ηξεηο (3) εθπξνζψπνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθφηεηαο, κεηά ησλ αλαπιεξσηψλ απηψλ, 

β) ην πλήγνξν ηνπ Καηαλαισηή, 

γ) δχν (2) εθπξνζψπνπο απφ θάζε δεπηεξνβάζκηα έλσζε θαηαλαισηψλ, 

δ) ηξεηο (3) εθπξνζψπνπο απφ ηηο πξσηνβάζκηεο ελψζεηο θαηαλαισηψλ, 

ε) έλαλ (1) εθπξφζσπν πνπ πξνηείλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, 

κεηά ηνπ αλαπιεξσηνχ απηνχ, 

ζη) έλαλ (1) εθπξφζσπν πνπ πξνηείλεηαη απφ ηελ Κεληξηθή Έλσζε ησλ 

Δπηκειεηεξίσλ (Κ.Δ.Δ.), κεηά ηνπ αλαπιεξσηνχ απηνχ, 

δ) έλαλ (1) εθπξφζσπν πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ 

Σνπξηζκνχ (Δ.Ο.Σ.) κεηά ηνπ αλαπιεξσηνχ απηνχ, 
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ε) έλαλ (1) εθπξφζσπν πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ Δληαίν θνξέα Διέγρνπ 

Σξνθίκσλ (Δ.Φ.Δ.Σ.), 

ζ) έλαλ (1) εθπξφζσπν πνπ πξνηείλεηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 

η) έλαλ (1) εθπξφζσπν πνπ πξνηείλεηαη απφ ηελ Διιεληθή Έλσζε 

Σξαπεδψλ (Δ.Δ.Σ) κεηά ηνπ αλαπιεξσηνχ απηνχ, 

ηα) έλαλ (1) εθπξφζσπν πνπ πξνηείλεηαη απφ ην χλδεζκν Δπηρεηξήζεσλ 

Ληαληθήο Πσιήζεσο Διιάδνο (.Δ.Λ.Π.Δ.) κεηά ηνπ αλαπιεξσηνχ απηνχ, 

ηβ) έλαλ (1) εθπξφζσπν πνπ πξνηείλεηαη απφ ηε Γεληθή πλνκνζπνλδία 

Δπαγγεικαηηψλ θαη Βηνηερλψλ Διιάδνο (Γ..Δ.Β.Δ.) κεηά ηνπ αλαπιεξσηνχ 

απηνχ, 

ηγ) έλαλ (1) εθπξφζσπν πνπ πξνηείλεηαη απφ ηελ Έλσζε Αζθαιηζηηθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ κεηά ηνπ αλαπιεξσηνχ απηνχ, 

ηδ) έλαλ (1) εθπξφζσπν πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ χλδεζκν Διιεληθψλ 

Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (. Δ.Σ. Δ.) κεηά ηνπ αλαπιεξσηνχ απηνχ, 

ηε) έλαλ (1) εθπξφζσπν πνπ πξνηείλεηαη απφ ηελ Παλειιήληα 

πλνκνζπνλδία Δλψζεσλ Γεσξγηθψλ πλεηαηξηζκψλ (ΠΑ..Δ.ΓΔ..) κεηά ηνπ 

αλαπιεξσηνχ απηνχ, 

ηζη) έλαλ (1) εθπξφζσπν πνπ πξνηείλεηαη απφ ην χλδεζκν Διιεληθψλ 

Βηνκεραληψλ (.Δ.Β.), κεηά ηνπ αλαπιεξσηνχ απηνχ, 

ηδ) έλαλ (1) εθπξφζσπν πνπ πξνηείλεηαη απφ ηελ Δζληθή πλνκνζπνλδία 

Διιεληθνχ Δκπνξίνπ (Δ..Δ.Δ.), κεηά ηνπ αλαπιεξσηνχ απηνχ, 

ηε) έλαλ (1) εθπξφζσπν πνπ πξνηείλεηαη απφ ηελ Δζληθή πλνκνζπνλδία 

Αηφκσλ κε Αλαπεξία κεηά ηνπ αλαπιεξσηνχ απηνχ, 

ηζ) έλαλ (1) εθπξφζσπν ππεξεζηψλ γεληθνχ - θνηλσληθνχ ελδηαθέξνληνο/ 

Ρπζκηζηηθψλ αξρψλ (κεηαθνξά, χδξεπζε, ειεθηξηζκφο, θπζηθφ αέξην, 

ηειεπηθνηλσλίεο, ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο θ.ιπ.), αλάινγα κε ηε ζεκαηηθή 

ελφηεηα. 

ην Δ..Κ.Α., φπνπ θξηζεί αλαγθαίν, θαινχληαη ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ 

θαηά πεξίπησζε: νη Πξντζηάκελνη ησλ δηεπζχλζεσλ πνπ είλαη αξκφδηεο ζε 

ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη 
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Αληαγσληζηηθφηεηαο, πξφζσπα κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζε ζέκαηα 

πξνζηαζίαο θαηαλαισηή θαη εθπξφζσπνη άιισλ παξαγσγηθψλ ηάμεσλ, θαζψο 

θαη άιινη θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηηθνχ 

θνηλνχ. 

Σα ππφ ζηνηρεία γ' έσο ηζ' κέιε ηνπ Δ..Κ.Α. πξνηείλνληαη κε ηνπο 

αλαπιεξσηέο ηνπο απφ ηνπο νηθείνπο θνξείο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 

ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηνχο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηνπ 

Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο. Αλ νη θνξείο απηνί δελ 

πξνηείλνπλ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ, νη εθπξφζσπνη απηνί νξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθφηεηαο. Δηδηθά φζνλ αθνξά ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ελψζεσλ 

θαηαλαισηψλ, απηνί ζα εθιέγνληαη απφ κεηαμχ ηνπο ςεθνθνξία θαη δελ 

κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην Δ..Κ.Α., αλ ε έλσζε πνπ αλήθνπλ είλαη κέινο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο έλσζεο πνπ ζπκκεηέρεη δηα εθπξνζψπνπ ζην Δ..Κ.Α. 

Η ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Δ.. Κ. Α. είλαη ηξηεηήο θαη κπνξεί λα αλαλεσζεί 

κία ή πεξηζζφηεξεο θνξέο, γηα ίζν ρξφλν. Η ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Δ.. Κ. Α. 

ιήγεη πξηλ παξέιζεη ν ρξφλνο ηεο, ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ, παξαίηεζεο, δηαθνπήο 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηνλ θνξέα πνπ εθπξνζσπνχλ ή απνβνιήο ηεο νηθείαο 

έλσζεο θαηαλαισηψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 27 ηνπ άξζξνπ 10. 

Σν Δ..Κ.Α. ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθφηεηαο. Με ηελ ίδηα απφθαζε επηιέγεηαη θαη νξίδεηαη ν Πξφεδξνο 

ηνπ Δ..Κ.Α., κεηά ηνπ αλαπιεξσηή απηνχ, κεηαμχ ησλ, ππφ ζηνηρείν α' ηεο 

παξαγξάθνπ 2, κειψλ. Με φκνηα απφθαζε νξίδεηαη γξακκαηέαο ηνπ Δ..Κ.Α. 

κεηά ηνπ αλαπιεξσηή απηνχ κεηαμχ ησλ ππάιιεισλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή. 

Σν Δ..Κ.Α. εθδίδεη ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ, ν νπνίνο εγθξίλεηαη 

κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. Με ηνλ θαλνληζκφ απηφλ θαζνξίδνληαη, κεηαμχ άιισλ, ν ηφπνο, ε 

δηαδηθαζία θαηάξηηζεο θαη αλαθνίλσζεο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ θαη πξφζθιεζεο ζε απηέο, ησλ κειψλ, ν ηξφπνο ιήςεο ησλ 
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απνθάζεσλ θαη έθδνζεο ησλ γλσκνδνηήζεσλ θαη θάζε εηδηθφηεξν ζέκα θαη 

αλαγθαία ιεπηνκέξεηα.  

Σν Δ..Κ.Α. ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) θνξέο ην ρξφλν. ηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ κπνξεί λα παξεπξίζθεηαη θαη λα ζπκκεηέρεη ν Τπνπξγφο 

Αλάπηπμεο ή εθπξφζσπφο ηνπ. Δθφζνλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπδεηνχληαη 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ θαη ηηο αξκνδηφηεηεο άιισλ ππνπξγψλ, κπνξνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ θαη απηνί ή νη εθπξφζσπνί ηνπο. Ο πξφεδξνο κπνξεί, ζε 

ζπλελλφεζε κε ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο, λα θαιεί ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ 

Δ..Κ.Α. θαη εθπξνζψπνπο άιισλ παξαγσγηθψλ ηάμεσλ, ηδηψηεο ή άιια 

πξφζσπα, ηα νπνία κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο ρσξίο δηθαίσκα 

ςήθνπ. 

Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ..Κ.Α. βαξχλνπλ ηηο πηζηψζεηο ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή. Σα κέιε ηνπ Δ..Κ.Α. δελ 

δηθαηνχληαη ακνηβήο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα φξγαλα απηά. Σα κέιε πνπ 

δηακέλνπλ εθηφο Αζελψλ ιακβάλνπλ ηα έμνδα θίλεζεο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο. 

ε εζληθά θαη δηεζλή ζπιινγηθά φξγαλα θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ή 

ηδησηηθνχ ηνκέα, φπνπ πξνβιέπεηαη ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ ησλ ελψζεσλ 

θαηαλαισηψλ ηνπ παξφληνο, νη εθπξφζσπνί απηνί επηιέγνληαη θαηφπηλ εθινγήο 

ηνπο απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ελψζεσλ θαηαλαισηψλ πνπ είλαη κέιε ηνπ 

Δ..Κ.Α.. Η Γεληθή Γξακκαηεία Καηαλαισηή, φηαλ ιακβάλεη αηηήκαηα ησλ 

θνξέσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ γηα ηε ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ ησλ 

ελψζεσλ θαηαλαισηψλ, ππνρξενχηαη λα δηαβηβάδεη απηά ζε φιεο ηηο 

πηζηνπνηεκέλεο ελψζεηο θαηαλαισηψλ. Κάζε ελδηαθεξφκελνο γηα ηελ εθινγή ηνπ 

θαηά ηα αλσηέξσ απνζηέιιεη ζρεηηθή δήισζε θαη ην βηνγξαθηθφ ηνπ ζεκείσκα 

ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Καηαλαισηή κέρξη ηελ παξακνλή ησλ εθινγψλ.  

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο εθινγέο έρνπλ κφλν ηα ελεξγά κέιε 

πηζηνπνηεκέλσλ ελψζεσλ θαηαλαισηψλ πνπ πξνηείλνληαη απφ απηέο. Οη  

εθινγέο δηεμάγνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη δηελεξγνχληαη κε κέξηκλα ηνπ 

πξνέδξνπ ηνπ Δ..Κ.Α.. Δλζηάζεηο θαηά ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ςεθνθνξίαο 
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ππνβάιινληαη εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηε δηελέξγεηά ηνπο ζηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Καηαλαισηή θαη εμεηάδνληαη απφ ηξηκειή επηηξνπή, ε νπνία 

απνηειείηαη απφ ην Γηεπζπληή ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Καηαλαισηή ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Καηαλαισηή, σο πξφεδξν, θαη δχν κέιε ηνπ Δ..Κ.Α., ηα 

νπνία επηιέγνληαη κε θιήξσζε πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ Πξφεδξφ ηνπ. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο ςεθνθνξίαο θνηλνπνηνχληαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία 

Καηαλαισηή, ε νπνία γλσζηνπνηεί ηνπο εθπξνζψπνπο πνπ εθιέγνληαη ζηνλ 

αξκφδην θνξέα. 

 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟ 
Η Πξνζηαζία ηνπ Καηαλαισηή ζηελ Διιάδα απνηειεί θξαηηθφ θαζήθνλ. 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ λα εμεηάζνπκε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

Νφκνπ 2251/1994 (ΦΔΚ 191 Α΄/ 16 Ννεκβξίνπ 1994). Σν βαζηθφ ζπκπέξαζκα 

καο είλαη πσο λνκηθά ε Διιάδα αθνινπζεί ηα Δπξσπατθά πξφηππα θαη ν λφκνο 

θαίλεηαη ζπγθξνηεκέλνο θαη ζσζηά νξηνζεηεκέλνο. Κάπνηεο πξνηάζεηο γηα 

πεξεηαίξσ έξεπλα είλαη ε ζχγθξηζε ηνπ Διιεληθνχ θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαίνπ 

πεξί πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή, φπσο επίζεο θαη ε δηεξεχλεζε εηδηθψλ 

πεξηπηψζεσλ, φπσο νη αγνξέο κέζσ Γηαδηθηχνπ, νη νπνίεο απμάλνληαη θαη ζηελ 

ρψξα καο.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑ  
Προς ηον σνήγορο ηοσ Καηαναλωηή 

(ππνβάιιεηαη αηειψο) 

 

 

 

 

 
Σξφπνη Τπνβνιήο Αλαθνξάο 

Με απηνπξφζσπε παξνπζία 

ζηα γξαθεία ηεο Αξρήο  

Με ηαρπδξνκείν:  

Λ. Αιεμάλδξαο 144, Σ.Κ. 11471 Αζήλα  

Με fax: 

210-6460414  

Με email: 

grammateia@synigoroskatanaloti.gr  

 

 

 

 

1. ηοιτεία Καηαναλωηή (Σςμπληπώζηε με κεθαλαία γπάμμαηα. Τα πεδία με (*) είναι ςποσπεωηικά)  

Όλνκα*:                                                               Δπψλπκν*: 

Παηξψλπκν*:                                                       Δπάγγεικα: 

Οδφο*:                                                                  Aξηζκφο*:             

Πφιε/Κνηλφηεηα*:                                               TK*: 

ηαζεξφ Σει.:                                                       Κηλεηφ Σει.*:                                          

Email*:                                                                 Fax:                                                         
 

 

 

2. ηοιτεία Καηαγγελλόμενων Δπιτειρήζεων 
(Σςμπληπώζηε με κεθαλαία γπάμμαηα. Τα πεδία με (*) είναι ςποσπεωηικά) 

Δπηρείξεζε Α  

Δπσλπκία*:                                                               

 Δπηρείξεζε Β 

Δπσλπκία*:                                                                    

   

Έδξα-Οδφο*:  Έδξα-Οδφο*: 

Αξηζκφο*:  Αξηζκφο*: 

Πφιε*:                                        ΣΚ*:  Πφιε*:                                       ΣΚ*: 

Σειέθσλν*:                                Fax:  Σειέθσλν*:                               Fax: 

Email:  Email: 
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3. Καηαναλωηική Γιαθορά (Τα πεδία με (*) είναι ςποσπεωηικά) 

 

H σπόθεζη εκκρεμεί ενώπιον δικαζηικών αρτών*:   NAI               OXI                                                                                     
 
(πκπιεξψζηε κε Υ ην αληίζηνηρν πεδίν. Αλ νπνηνδήπνηε απφ ηα εκπιεθφκελα κέξε ηεο ππφζεζεο έρεη πξνζθχγεη 

ελψπηνλ ησλ δηθαζηηθψλ αξρψλ ζπκπιεξψζηε ην ΝΑΙ)  

 

Hμερομηνία*: 

 
(Αλαθέξεηε ηνλ αθξηβή ρξφλν πνπ δηαπηζηψζεθε ην πξφβιεκα) 

Περιγραθή Ιζηορικού*: 
(Πεξηγξάςηε ην πξφβιεκα κε ζαθή ηξφπν θαη κε επαλάγλσζηα γξάκκαηα) 

 

 

Αίηημα ζσμβιβαζηικής επίλσζης ηης διαθοράς προς ηον σνήγορο ηοσ 

Καηαναλωηή*: 

 

Έτεηε απεσθσνθεί ζηον προμηθεσηή για ηην επίλσζη ηης διαθοράς*: 

NAI           OXI 

 
(Αλαθέξεηε ηνλ αθξηβή ηξφπν & ρξφλν) 

 

4. Παραηηρήζεις 
(Γξάςηε νπνηαδήπνηε παξαηήξεζε ζεσξείηε ρξήζηκε θαη ηδίσο αλ έρεη επηιεθζεί ηεο ππφζεζεο άιιε δεκφζηα Αξρή) 
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5. Δπιζσναπηόμενα Έγγραθα 
(Τπνβάιεηε ζε αληίγξαθα, νπνηνδήπνηε έγγξαθν ζεσξείηε ρξήζηκν γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο, ενδεικηικά: 

αληίγξαθα ζπκβνιαίσλ, αληίγξαθα ηηκνινγίσλ, αληίγξαθα απνδείμεσλ αγνξάο, ζρεηηθή αιιεινγξαθία θ.ιπ.)  

● 

● 

● 

● 

● 

● 
 

 

 

Ηκεξνκελία  ..../..../.......                                         ____________________                                               

                                                                             Τπνγξαθή 

 

 
ρεηηθά κε ηελ αλαθνξά: 

► Η παξνχζα αλαθνξά δηαβηβάδεηαη ζηε θαηαγγειιφκελε επηρείξεζε απηνχζηα. 

 

Αν επιθςμείηε να λαμβάνεηε newsletter με ηα νέα ηηρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ, ζςμπληπώζηε ηο email ζαρ 

....................................................................... .....................................................................................................................

............ 
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