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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Ζ1−130
  Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδη−

γία 2088/122/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, μεταπώλη−
σης και ανταλλαγής, που δημοσιεύθηκε στην Επίση−
μη Εφημρίδα της Ε.Ε. αριθμ. L33 της 3.2.2009 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙ−
ΛΙΑΣ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ − 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/83 «Εφαρ−

μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως το 
άρθρο αυτό έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 1 
του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος 
στο Κεφάλαιο, στα Αποθεματικά και στις προβλέψεις 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και 
του οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ Α΄ 70), καθώς και του 
άρθρου 2 παρ. 1 περίπτωση (η) και του άρθρου 3 του 
ιδίου ως άνω Ν. 1338/1983, όπως το άρθρο 2 ισχύει συ−
μπληρωθέν από το άρθρο 2 του Ν. 1880/1990 (ΦΕΚ Α΄ 39) 
και το άρθρο 3 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του 
Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 101).

β) του άρθρου δεύτερου παράγραφος 2 του Ν. 2077/ 
1992 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που πε−
ριλαμβάνονται στην Τελική Πράξη» (Α΄136).

γ) του ν.2251/1994 «Προστασία των Καταναλωτών» 
(Α΄191) και ειδικότερα του άρθρου 14 παρ. 4 αυτού.

2. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νο−
μοθεσίας για την Kυβέρνηση και τα Kυβερνητικά Όρ−
γανα, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ/τος 
63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», β) του άρθρου 
2 παρ.1 εδ. γ’ περ.1 στοιχ. ββ’ του π.δ/τος 96/2010 «Σύ−

σταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και 
Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και Ανα−
κατανομή αρμοδιοτήτων Υπουργείων» (Α΄ 170), γ) του 
π.δ/τος 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 154), δ) του π.δ/τος 
397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου» (Α΄ 185), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ε) του π.δ/τος 27/96 
«Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας 
– Ενέργειας & Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης» (Α΄ 19), στ) του π.δ/τος 197/1997 «Σύσταση 
Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων της» (Α΄156), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και ζ) της με αριθμ. οικ.20854/54/2010 απόφασης 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης Βασίλειο Κεγκέρογλου και 
Άννα Νταλάρα» (Β΄ 1673), η) του άρθρου 9 «Στελέχωση 
και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή» 
του Ν. 3892/2010 «Ηλεκτρονική καταχώρηση και εκτέλε−
ση συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων» 
(ΦΕΚ Α΄ 189), θ) του π.δ. 186/2009 «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» 
(ΦΕΚ Α΄123) και ι) του π.δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 214).

3. Την Οδηγία 2008/122/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιανουαρίου 2009, για 
την προστασία των καταναλωτών ως προς ορισμένες 
πτυχές των συμβάσεων χρονομεριστικής μίσθωσης, μα−
κροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών, μεταπώλησης και 
ανταλλαγής, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερί−
δα της Ε.Ε. αριθμ. L 33 της 03.02.2009, προς εναρμόνιση 
με την οποία εκδίδεται η παρούσα απόφαση.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

1. Σκοπός της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης 
είναι η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς 
τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/122/ΕΚ του Ευρωπαϊ−
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιανου−
αρίου 2009 για την προστασία των καταναλωτών ως 
προς ορισμένες πτυχές των συμβάσεων χρονομεριστι−
κής μίσθωσης, μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών, 
μεταπώλησης και ανταλλαγής και η κατάργηση της 
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Οδηγίας 94/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου.

2. Οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 
εφαρμόζονται στις συναλλαγές μεταξύ εμπόρων και 
καταναλωτών.

Οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης δεν 
θίγουν την εθνική νομοθεσία η οποία:

α) ορίζει τρόπους προσφυγής του γενικού δικαίου 
των συμβάσεων·

β) αφορά την καταχώριση ακίνητης ή κινητής ιδιοκτη−
σίας και τη μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας·

γ) αφορά προϋποθέσεις εγκατάστασης ή καθεστώτα 
έγκρισης ή απαιτήσεις χορήγησης αδειών· και

δ) αφορά τον καθορισμό της νομικής φύσης των δι−
καιωμάτων που αποτελούν αντικείμενο των συμβάσεων 
τις οποίες καλύπτει η παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2
Ορισμοί

1. Για τους σκοπούς της απόφασης, ισχύουν οι ακό−
λουθοι ορισμοί:

α) «σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης» είναι η σύμ−
βαση διάρκειας μεγαλύτερης του έτους με την οποία ο 
καταναλωτής αποκτά, έναντι τιμήματος, δικαίωμα χρή−
σης ενός ή περισσότερων καταλυμάτων προς διανυκτέ−
ρευση για περισσότερες από μία περιόδους χρήσης·

β) «σύμβαση μακροπρόθεσμου προϊόντος διακοπών» 
είναι η σύμβαση διάρκειας μεγαλύτερης του έτους με 
την οποία ο καταναλωτής αποκτά, έναντι τιμήματος, 
κυρίως το δικαίωμα επιλογής εκπτώσεων ή άλλων πλε−
ονεκτημάτων σε σχέση με το κατάλυμα, μεμονωμένων 
ή μαζί με ταξίδι ή άλλες υπηρεσίες·

γ) «σύμβαση μεταπώλησης» είναι η σύμβαση με την 
οποία ένας έμπορος, έναντι τιμήματος, βοηθά κατανα−
λωτή να πωλήσει ή να αγοράσει χρονομερίδιο ή μακρο−
πρόθεσμο προϊόν διακοπών·

δ) «σύμβαση ανταλλαγής» είναι η σύμβαση με την 
οποία ο καταναλωτής, έναντι τιμήματος, μπορεί να εγ−
γραφεί σε ένα πρόγραμμα ανταλλαγής που του επι−
τρέπει πρόσβαση σε κατάλυμα προς διανυκτέρευση ή 
άλλες υπηρεσίες ως αντάλλαγμα της χορήγησης σε 
άλλους προσωρινής πρόσβασης στα πλεονεκτήματα 
των δικαιωμάτων που προκύπτουν από χρονομεριστική 
του μίσθωση·

ε) «έμπορος» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
ενεργεί για σκοπούς οι οποίοι σχετίζονται με την εμπο−
ρική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική του 
δραστηριότητα και κάθε πρόσωπο το οποίο ενεργεί εξ 
ονόματος ή για λογαριασμό του εμπόρου·

στ) «καταναλωτής» είναι το φυσικό πρόσωπο που 
επιδιώκει στόχους μη εντασσόμενους στο πλαίσιο της 
εμπορικής, βιοτεχνικής ή επαγγελματικής του δραστη−
ριότητας·

ζ) «δευτερεύουσα σύμβαση» είναι η σύμβαση διά της 
οποίας ο καταναλωτής αποκτά υπηρεσίες οι οποίες εί−
ναι συναφείς προς σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης 
ή μακροπρόθεσμο προϊόν διακοπών και οι οποίες πα−
ρέχονται από τον έμπορο ή τρίτο βάσει διακανονισμού 
μεταξύ του τρίτου και του εμπόρου·

η) «σταθερό μέσο» είναι κάθε μέσο που επιτρέπει στον 
καταναλωτή ή τον έμπορο να αποθηκεύει πληροφορί−
ες απευθυνόμενες 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 ανα−
παραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών·

θ) «κώδικας συμπεριφοράς» είναι κάθε συμφωνία ή 
σύνολο κανόνων που δεν επιβάλλονται από νομοθετική, 
κανονιστική ή διοικητική διάταξη κράτους μέλους και 
που ορίζει τη συμπεριφορά των εμπόρων, οι οποίοι 
αναλαμβάνουν να δεσμεύονται από τον κώδικα όσον 
αφορά μια ή περισσότερες συγκεκριμένες εμπορικές 
πρακτικές ή επιχειρηματικούς τομείς·

ι) «ιδιοκτήτης κώδικα» είναι κάθε οντότητα, περιλαμ−
βανομένων ενός εμπόρου ή ομάδας εμπόρων, υπεύθυνη 
για τη διατύπωση και την αναθεώρηση ενός κώδικα 
συμπεριφοράς ή/και για την παρακολούθηση της συμ−
μόρφωσης προς τον κώδικα όσων αναλαμβάνουν να 
δεσμεύονται από αυτόν.

2. Για τον υπολογισμό της διάρκειας των συμβάσεων 
χρονομεριστικής μίσθωσης και των συμβάσεων μακρο−
πρόθεσμων προϊόντων διακοπών, όπως ορίζονται στην 
παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) αντίστοιχα, λαμβάνεται 
υπόψη κάθε διάταξη της σύμβασης που επιτρέπει σιω−
πηρή ανανέωση ή παράταση.

Άρθρο 3
Διαφήμιση

1. Σε κάθε διαφήμιση ο έμπορος υποχρεούται να κα−
θορίζει τη δυνατότητα απόκτησης πληροφοριών που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και να ανα−
φέρει την πηγή από την οποία είναι δυνατόν να απο−
κτηθούν.

2. Εάν σε κάποιον καταναλωτή προσωπικά πρόκειται 
να προταθούν συμβάσεις χρονομεριστικής μίσθωσης, 
μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών, μεταπώλησης 
ή ανταλλαγής κατά τη διάρκεια εκδήλωσης προώθη−
σης ή πώλησης προϊόντων, ο έμπορος υποχρεούται να 
αναφέρει σαφώς στην πρόσκληση τον εμπορικό σκοπό 
και τη φύση της εκδήλωσης.

3. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 είναι διαθέσιμες στον καταναλωτή ανά 
πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

4. Οι χρονομεριστικές μισθώσεις και τα μακροπρόθε−
σμα προϊόντα διακοπών δεν επιτρέπεται να διαφημίζο−
νται ή να πωλούνται ως επένδυση.

Άρθρο 4
Υποχρέωση παροχής πληροφοριών
πριν από τη σύναψη της σύμβασης

1. Εγκαίρως και προτού ο καταναλωτής δεσμευθεί από 
οποιαδήποτε σύμβαση ή προσφορά, ο έμπορος υποχρε−
ούται να του παρέχει, κατά τρόπο σαφή και κατανοητό, 
ακριβείς και επαρκείς πληροφορίες:

α) στην περίπτωση σύμβασης χρονομεριστικής μίσθω−
σης: μέσω του τυποποιημένου ενημερωτικού εντύπου 
που περιέχεται στο παράρτημα Ι, το οποίο προσαρτά−
ται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
καθώς και πληροφορίες όπως αναφέρεται στο μέρος 
3 του εντύπου·

β) στην περίπτωση σύμβασης μακροπρόθεσμου προϊό−
ντος διακοπών: μέσω του τυποποιημένου ενημερωτικού 
εντύπου που περιέχεται στο παράρτημα ΙΙ, το οποίο 
προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας καθώς και πληροφορίες όπως αναφέρεται 
στο μέρος 3 του εντύπου·
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γ) στην περίπτωση σύμβασης μεταπώλησης: μέσω του 
τυποποιημένου ενημερωτικού εντύπου που περιέχεται 
στο παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο προσαρτάται και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας καθώς και πληρο−
φορίες όπως αναφέρεται στο μέρος 3 του εντύπου·

δ) στην περίπτωση σύμβασης ανταλλαγής: μέσω του 
τυποποιημένου ενημερωτικού εντύπου που περιέχεται 
στο παράρτημα ΙV, το οποίο προσαρτάται και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας καθώς και πληρο−
φορίες όπως αναφέρεται στο μέρος 3 του εντύπου.

2. Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 παρέχονται δω−
ρεάν από τον έμπορο σε χαρτί ή σε άλλο σταθερό μέσο 
ευχερώς προσβάσιμο για τον καταναλωτή.

3. Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 συντάσσονται 
κατ’ επιλογή του καταναλωτή είτε στη γλώσσα (ή σε 
μία από τις γλώσσες) του κράτους μέλους στο οποίο 
κατοικεί είτε στη γλώσσα του κράτους μέλους του οποί−
ου είναι πολίτης, εφόσον αυτή είναι επίσημη γλώσσα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 5
Σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης,

μακροπρόθεσμου προϊόντος διακοπών,
μεταπώλησης ή ανταλλαγής

1. Η σύμβαση καταρτίζεται εγγράφως, σε χαρτί ή σε 
άλλο σταθερό μέσο και συντάσσεται στην ελληνική 
γλώσσα και κατ’ επιλογή του καταναλωτή είτε στην 
γλώσσα (ή σε μία από τις γλώσσες) του κράτους μέ−
λους στο οποίο κατοικεί είτε στη γλώσσα του κράτους 
μέλους του οποίου είναι πολίτης, με την προϋπόθεση 
ότι είναι επίσημη γλώσσα (ή γλώσσες) της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Σε περίπτωση σύμβασης χρονομεριστικής μίσθωσης 
σχετικά με ένα συγκεκριμένο ακίνητο, ο έμπορος υπο−
χρεούται να παρέχει στον καταναλωτή επικυρωμένη 
μετάφραση της σύμβασης στη γλώσσα ή μια από τις 
γλώσσες του κράτους μέλους στο οποίο κείται το ακί−
νητο, εφόσον αυτή είναι επίσημη γλώσσα της Ευρω−
παϊκής Ένωσης.

2. Οι πληροφορίες του άρθρου 4 παράγραφος 1 απο−
τελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης και δεν με−
ταβάλλονται, εκτός εάν μεσολαβήσει ρητή συμφωνία 
των συμβαλλόμενων μερών ή οι αλλαγές επέρχονται 
για έκτακτους και απρόβλεπτους λόγους ανεξάρτητους 
από τη βούληση του εμπόρου, οι επιπτώσεις των οποίων 
δεν ήταν δυνατό να αποφευχθούν ακόμη και εάν είχε 
ληφθεί η δέουσα μέριμνα.

Οι αλλαγές αυτές κοινοποιούνται στον καταναλωτή 
σε χαρτί ή σε άλλο σταθερό μέσο στο οποίο να έχει 
ευχερή πρόσβαση, πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

Η σύμβαση αναφέρει ρητά αυτές τις μεταβολές.
3. Εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στο 

άρθρο 4 παράγραφος 1, η σύμβαση περιέχει:
α) την ταυτότητα, τον τόπο κατοικίας και τις υπογρα−

φές εκάστου των μερών· και
β) την ημερομηνία και τον τόπο σύναψης της σύμ−

βασης.
4. Η σύμβαση είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή αν 

δεν περιέχει τις πληροφορίες του Μέρους 1 των Πα−
ραρτημάτων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV.

5. Πριν από τη σύναψη της σύμβασης, ο έμπορος υπο−
χρεούται να ενημερώνει ρητώς τον καταναλωτή σχετι−
κά με την ύπαρξη του δικαιώματος υπαναχώρησης, το 

διάστημα της περιόδου υπαναχώρησης του άρθρου 6, 
καθώς και την απαγόρευση προκαταβολών κατά τη δι−
άρκεια της προθεσμίας υπαναχώρησης του άρθρου 9.

Οι αντίστοιχες συμβατικές ρήτρες υπογράφονται χω−
ριστά από τον καταναλωτή.

Η σύμβαση περιλαμβάνει χωριστό τυποποιημένο έντυ−
πο υπαναχώρησης, όπως καθορίζεται στο παράρτημα 
V, το οποίο προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας, ώστε να διευκολύνεται η άσκη−
ση του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με το 
άρθρο 6.

6. Ο έμπορος υποχρεούται να χορηγήσει στον κα−
ταναλωτή αντίγραφο ή αντίγραφα της σύμβασης τη 
στιγμή της σύναψής της.

7. Στην περίπτωση σύμβασης χρονομεριστικής μίσθω−
σης και σύμβασης μεταπώλησης χρονομεριδίων, η σύμ−
βαση καταρτίζεται υποχρεωτικά με συμβολαιογραφικό 
έγγραφο και υποβάλλεται σε μεταγραφή.

8. Ο έμπορος φέρει το βάρος απόδειξης σχετικά με 
την τήρηση των υποχρεώσεων πληροφόρησης του κα−
ταναλωτή.

Άρθρο 6
Δικαίωμα υπαναχώρησης

1. Επιπλέον των μέσων προσφυγής που διαθέτει ο 
καταναλωτής σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων 
της απόφασης, ο καταναλωτής δικαιούται, εντός προθε−
σμίας 14 ημερολογιακών ημερών, να υπαναχωρήσει από 
τη σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης, μακροπρόθε−
σμου προϊόντος διακοπών, μεταπώλησης ή ανταλλαγής, 
χωρίς μνεία λόγου.

2. Η προθεσμία υπαναχώρησης υπολογίζεται:
α) από την ημέρα σύναψης της σύμβασης ή δεσμευ−

τικού προσυμφώνου· ή
β) από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής 

παραλαμβάνει τη σύμβαση ή τυχόν δεσμευτικό προσύμ−
φωνο, εάν αυτή είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας 
του στοιχείου α).

3. Η περίοδος υπαναχώρησης εκπνέει:
α) έπειτα από ένα έτος και δεκατέσσερις ημερολο−

γιακές ημέρες από την ημέρα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, αν δεν έχει πα−
ρασχεθεί στον καταναλωτή, όπως απαιτεί το άρθρο 5 
παράγραφος 4, χωριστό τυποποιημένο έντυπο υπανα−
χώρησης συμπληρωμένο από τον έμπορο εγγράφως, 
σε χαρτί ή σε άλλο σταθερό μέσο·

β) έπειτα από τρεις μήνες και δεκατέσσερις ημερο−
λογιακές ημέρες από την ημέρα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, αν οι πληροφορίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, συμπερι−
λαμβανομένου του εφαρμοστέου τυποποιημένου ενημε−
ρωτικού εντύπου που περιέχεται στα παραρτήματα I έως 
ΙV, τα οποία προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας, δεν παρασχεθούν στον καταναλω−
τή εγγράφως, σε χαρτί ή σε άλλο σταθερό μέσο.

Η σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης, μακροπρόθε−
σμου προϊόντος διακοπών, μεταπώλησης ή ανταλλαγής, 
είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή, εάν, κατά τη λήξη 
της προθεσμίας υπαναχώρησης, ο έμπορος δεν έχει 
συμμορφωθεί προς τις προδιαγραφές ενημέρωσης που 
θεσπίζει η απόφαση.

4. Αν έχει συμπληρωθεί από τον έμπορο και παρα−
σχεθεί στον καταναλωτή εγγράφως, σε χαρτί ή άλλο 
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σταθερό μέσο, χωριστό τυποποιημένο έντυπο υπανα−
χώρησης, όπως απαιτεί το άρθρο 5 παράγραφος 4, 
εντός ενός έτους από τη μέρα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία υπα−
ναχώρησης αρχίζει από την ημέρα κατά την οποία ο 
καταναλωτής λαμβάνει το εν λόγω έντυπο. Παρομοίως, 
αν έχουν παρασχεθεί στον καταναλωτή εγγράφως, σε 
χαρτί ή άλλο σταθερό μέσο, οι πληροφορίες που ανα−
φέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, συμπεριλαμβανο−
μένων των εφαρμοστέων τυποποιημένων πληροφοριών 
που ορίζονται στα παραρτήματα Ι έως IV, τα οποία 
προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
απόφασης, εντός τριών μηνών από τη μέρα που ανα−
φέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, η 
προθεσμία υπαναχώρησης αρχίζει από την ημέρα κατά 
την οποία ο καταναλωτής λαμβάνει τις πληροφορίες.

5. Αν η σύμβαση ανταλλαγής προσφέρεται στον κατα−
ναλωτή από κοινού και ταυτόχρονα με τη σύμβαση χρο−
νομεριστικής μίσθωσης, και για τις δύο συμβάσεις θα 
ισχύει μόνο μία ενιαία προθεσμία υπαναχώρησης κατά 
την έννοια της παραγράφου 1. H προθεσμία υπαναχώ−
ρησης και για τις δύο συμβάσεις υπολογίζεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παραγράφου 2 όπως ισχύουν για 
τη σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης.

Άρθρο 7
Διαδικασίες άσκησης

του δικαιώματος υπαναχώρησης

Αν ο καταναλωτής προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα 
υπαναχώρησης, οφείλει, πριν από την εκπνοή της προ−
θεσμίας υπαναχώρησης, να ενημερώσει σε χαρτί ή σε 
άλλο σταθερό μέσο τον έμπορο για την απόφασή του 
να υπαναχωρήσει. Ο καταναλωτής μπορεί να χρησιμο−
ποιήσει το τυποποιημένο έντυπο υπαναχώρησης που 
περιέχεται στο παράρτημα V, το οποίο προσαρτάται και 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης και που 
παρέχει ο έμπορος σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγρα−
φος 4. Η κοινοποίηση είναι εμπρόθεσμη αν αποσταλεί 
πριν τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης.

Άρθρο 8
Αποτελέσματα της άσκησης

του δικαιώματος υπαναχώρησης

1. Με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης εκ 
μέρους του καταναλωτή, παύει η υποχρέωση των μερών 
να εκτελέσουν τη σύμβαση.

2. Όταν ο καταναλωτής ασκεί το δικαίωμα υπαναχώ−
ρησης, δεν βαρύνεται με κανένα έξοδο ούτε ευθύνεται 
για ποσά που αντιστοιχούν στις υπηρεσίες που ενδεχο−
μένως είχαν παρασχεθεί πριν την υπαναχώρηση.

Άρθρο 9
Προκαταβολή

1. Σε σχέση με τις συμβάσεις χρονομεριστικής μί−
σθωσης, μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών και 
ανταλλαγής, απαγορεύεται κάθε προκαταβολή, κατά−
θεση εγγύησης, κράτηση ποσού από λογαριασμό, ρητή 
αναγνώριση χρέους ή οποιοδήποτε άλλο τίμημα από 
τον καταναλωτή προς τον έμπορο ή άλλον τρίτο, πριν 
τη λήξη της περιόδου εντός της οποίας ο καταναλωτής 
μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφω−
να με το άρθρο 6.

2. Σε σχέση με τις συμβάσεις μεταπώλησης, απαγο−
ρεύεται κάθε προκαταβολή, παροχή εγγυήσεων, κράτη−

ση ποσού σε λογαριασμούς, ρητή αναγνώριση χρέους 
ή οποιοδήποτε άλλο τίμημα που καταβάλλεται από τον 
καταναλωτή στον έμπορο ή άλλον τρίτο στο πλαίσιο 
μεταπώλησης πριν πραγματοποιηθεί η πώληση ή πριν 
λυθεί με άλλον τρόπο η σύμβαση μεταπώλησης.

Άρθρο 10
Ειδικές διατάξεις για συμβάσεις μακροπρόθεσμων 

προϊόντων διακοπών

1. Για συμβάσεις μακροπρόθεσμων προϊόντων δι−
ακοπών, η πληρωμή πραγματοποιείται σύμφωνα με 
κλιμακωτό πρόγραμμα πληρωμής. Απαγορεύεται οι−
αδήποτε καταβολή του τιμήματος που αναφέρεται 
στη σύμβαση εκτός από εκείνη που προβλέπεται 
στο κλιμακωτό πρόγραμμα πληρωμής. Οι πληρωμές, 
συμπεριλαμβανομένων των συνδρομών των μελών, 
κατανέμονται σε ετήσιες δόσεις ίσης αξίας. Ο έμπο−
ρος αποστέλλει γραπτή αίτηση πληρωμής, σε χαρτί 
ή σε άλλο σταθερό μέσο, τουλάχιστον δεκατέσσερις 
ημερολογιακές ημέρες πριν από κάθε προβλεπόμενη 
ημερομηνία πληρωμής.

2. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων 
του Αστικού Κώδικα περί καταγγελίας της σύμβασης 
μίσθωσης πράγματος, από την πληρωμή της δεύτερης 
δόσης και έπειτα, ο καταναλωτής μπορεί να καταγγείλει 
τη σύμβαση, χωρίς να υφίσταται κυρώσεις, ενημερώνο−
ντας τον έμπορο εντός δεκατεσσάρων ημερολογιακών 
ημερών από την παραλαβή της αίτησης πληρωμής για 
κάθε δόση.

Άρθρο 11
Λύση των δευτερευουσών συμβάσεων

1. Αν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώ−
ρησης από μια σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης ή 
μακροπρόθεσμου προϊόντος διακοπών, κάθε σύμβαση 
ανταλλαγής που εξαρτάται από αυτά ή κάθε άλλη δευ−
τερεύουσα σύμβαση λύεται αυτομάτως χωρίς έξοδα για 
τον καταναλωτή.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 της ΚΥΑ αριθμ.
Ζ1−699/2010 (Β΄ 197) (οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 
2008 για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την 
κατάργηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
ΕΕΕΚ, αριθμ. L 133 της 22.5.2008), αν το τίμημα καλύπτε−
ται εν όλω ή εν μέρει από πίστωση που έχει χορηγήσει 
στον αγοραστή ο έμπορος ή τρίτος βάσει διακανονι−
σμού μεταξύ του τρίτου και του εμπόρου, η σύμβαση 
πίστωσης λύεται χωρίς έξοδα για τον καταναλωτή, αν 
ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησής 
του από τη σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης, μα−
κροπρόθεσμου προϊόντος διακοπών, μεταπώλησης ή 
ανταλλαγής.

Άρθρο 12
Αναγκαστικός χαρακτήρας – Εφαρμογή

σε διεθνείς υποθέσεις

1. Ρήτρες με τις οποίες ο καταναλωτής παραιτείται 
από την άσκηση των δικαιωμάτων που αναφέρει η 
παρούσα απόφαση ή ο έμπορος απαλλάσσεται των 
ευθυνών που απορρέουν από την παρούσα απόφαση 
είναι άκυρες.

2. Κάθε διαφορά που ανακύπτει από την εφαρμογή 
της παρούσας απόφασης και αφορά ακίνητα που βρί−
σκονται στο έδαφος της Ελλάδος, υπάγεται στη δικαι−
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οδοσία των δικαστηρίων της τοποθεσίας του ακινήτου 
και εφαρμόζεται το ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο.

3. Όταν η εφαρμοστέα νομοθεσία είναι η νομοθεσία 
τρίτης χώρας, οι καταναλωτές δεν στερούνται την προ−
στασία που τους παρέχει η απόφαση, όπως εφαρμόζε−
ται στο κράτος μέλος του δικάζοντος δικαστή εάν:

— οιοδήποτε από τα ακίνητα τα οποία αφορά η υπό−
θεση ευρίσκεται στην επικράτεια κράτους μέλους · ή

— σε περίπτωση σύμβασης που δεν συνδέεται άμεσα 
με ακίνητη περιουσία, ο έμπορος ασκεί εμπορικές ή 
επαγγελματικές δραστηριότητες σε κράτος μέλος ή, 
με οποιοδήποτε μέσο, κατευθύνει αυτές τις δραστηρι−
ότητές του σε κράτος μέλος και η σύμβαση εμπίπτει 
στο πεδίο των εν λόγω δραστηριοτήτων.

Άρθρο 13
Δικαστική και Διοικητική Προσφυγή

Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρού−
σας εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 16 και 
17 του άρθρου 10 του ν. 2251/1994 (Α΄ 191).

Άρθρο 14
Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών

1. Για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών, οι οποί−
ες ανακύπτουν μεταξύ καταναλωτή και εμπόρου και 
αφορούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που κα−
θορίζονται με τις διατάξεις της απόφασης, αρμόδιοι 
είναι ο Συνήγορος του Καταναλωτή και οι Επιτροπές 
Φιλικού Διακανονισμού που προβλέπονται στο άρθρο 
11 του N. 2251/1994.

2. Σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών, οι ανωτέρω 
φορείς συνεργάζονται ενεργά με τους αντίστοιχους 

φορείς των άλλων κρατών μελών του Ευρωπαϊκού Οι−
κονομικού Χώρου.

Άρθρο 15
Διοικητικές Κυρώσεις – Μέτρα Εφαρμογής

1. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, σε περί−
πτωση παράβασης διατάξεων της απόφασης εφαρμό−
ζεται το άρθρο 13α «Κυρώσεις» του ν. 2251/1994.

2. Εάν συγχρόνως συντρέχει και παράβαση του ν. 
1652/86, των κατ’ εξουσιοδότηση του εκδιδόμενων πρά−
ξεων και γενικά της τουριστικής νομοθεσίας εφαρμό−
ζονται παράλληλα και οι οικείες διατάξεις.

3. Οι καταγγελίες υποβάλλονται στην Γενική Γραμ−
ματεία Καταναλωτή, η οποία έχει την ευθύνη τήρησης 
των διατάξεων της παρούσας κοινής υπουργικής από−
φασης.

Άρθρο 16
Εφαρμογή διατάξεων Αστικού Κώδικα

Οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα που αναφέρονται 
στη μίσθωση πράγματος εφαρμόζονται και στη χρο−
νομεριστική μίσθωση, για θέματα που δεν ρυθμίζονται 
από τις διατάξεις του ν. 1652/86 ή της απόφασης αυτής, 
επιφυλασσομένης της διάταξης του δεύτερου εδαφίου 
της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 1652/86.

Άρθρο 17

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας απόφασης, τα κατωτέρω Παραρτήματα 
Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV και V. 
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 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4681

Άρθρο 18
Τροποποίηση − Κατάργηση διατάξεων

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας το π.δ. 182/99 
(ΦΕΚ 171 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. 293/2001 
(ΦΕΚ 205 Α΄), καταργείται.

2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του 
Ν.1652/86 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής: «Η χρονομε−
ριστική μίσθωση συνομολογείται για χρονικό διάστημα 
ενός (1) έως εξήντα (60) ετών».

3. Η περίπτωση γ) της παρ. 2 του άρθρου 4 του 
Ν.1652/1986 αντικαθίσταται ως εξής: «γ) ορίζονται πρό−
σθετοι όροι που πρέπει να περιέχονται στη σύμβαση 
χρονομεριστικής μίσθωσης, υπομίσθωσης ή παραχώ−
ρησης χρήσης».

Άρθρο 19
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

 ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

. . .

 - .  227  23104 23956  -  1 25310 22858
 -  63 210 4135228 -  2410 597449

 -  327 2610 638109  -  2 2810 300781
 -  26510 87215 - .  1 22510 46654

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

•  Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα..

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό 
Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επι−
στρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών 
και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγ−
γελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογί−
ζεται πριν την έκπτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρίζονται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02002952202110016*
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