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 Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2251/1994 «Προ−

στασία των καταναλωτών», όπως ισχύει – Ενσωμά−
τωση της οδηγίας 2005/29 του Ευρωπαϊκού Κοινο−
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Άρθρο 1

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 2251/1994 (ΦΕΚ 
191Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των καταναλω−
τών τελούν υπό την προστασία του Κράτους.»

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2251/1994 η 
φράση «Η Πολιτεία μεριμνά ιδίως για» αντικαθίσταται 
με τη φράση «Το Κράτος μεριμνά ιδίως για:».

3. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 
του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) την πληροφόρηση και την επιμόρφωσή τους, ιδι−
αίτερα των ευπρόσβλητων ομάδων καταναλωτών σε 
θέματα που αφορούν στην αγορά, στον ανταγωνισμό, 
στον καταναλωτή, στην προστασία του φυσικού περι−
βάλλοντος και στην προαγωγή της βιώσιμης κατανά−
λωσης.»

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ν. 2251/1994 
αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται σε 
κάθε προμηθευτή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιασδή−
ποτε μορφής, του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.»

5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του ν. 2251/1994 
αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του πα−
ρόντος νόμου νοούνται:

α) Καταναλωτής, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή 
ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα για 
τα οποία προορίζονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες 
που προσφέρονται στην αγορά και τα οποία κάνουν 
χρήση των προϊόντων ή των υπηρεσιών αυτών, εφόσον 
αποτελούν τον τελικό αποδέκτη τους. Καταναλωτής 

είναι και: αα) κάθε αποδέκτης διαφημιστικού μηνύματος, 
ββ) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εγγυάται υπέρ 
καταναλωτή, εφόσον δεν ενεργεί στο πλαίσιο της επαγ−
γελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητάς του.

β) Προμηθευτής, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το 
οποίο, κατά την άσκηση της επαγγελματικής ή επιχει−
ρηματικής δραστηριότητάς του, προμηθεύει προϊόντα 
ή παρέχει υπηρεσίες στον καταναλωτή. Προμηθευτής 
νοείται και ο διαφημιζόμενος.»

Άρθρο 2

1. Οι παράγραφοι 1 έως και 5 του άρθρου 2 του ν. 2251/ 
1994 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Όροι που έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων για 
μελλοντικές συμβάσεις (γενικοί όροι των συναλλαγών), 
δεν δεσμεύουν τον καταναλωτή, εάν κατά την κατάρ−
τιση της σύμβασης τους αγνοούσε ανυπαιτίως, όπως, 
ιδίως, όταν ο προμηθευτής δεν του υπέδειξε την ύπαρξή 
τους ή του στέρησε τη δυνατότητα να λάβει πραγματική 
γνώση του περιεχομένου τους.

2. Οι γενικοί όροι συμβάσεων και παρεπόμενων συμ−
φωνιών που καταρτίζονται στην Ελλάδα διατυπώνονται 
γραπτώς στην ελληνική γλώσσα, κατά τρόπο σαφή, συ−
γκεκριμένο και εύληπτο, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί 
να αντιληφθεί πλήρως το νόημά τους και εκτυπώνονται 
με ευανάγνωστους χαρακτήρες σε εμφανές μέρος του 
εγγράφου της σύμβασης. Οι γενικοί όροι των διεθνών συ−
ναλλαγών που εφαρμόζονται στην ελληνική αγορά απο−
τυπώνονται υποχρεωτικά και στην ελληνική γλώσσα.

3. Όροι που συμφωνήθηκαν μετά από ατομική δια−
πραγμάτευση μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών (ειδι−
κοί όροι) υπερισχύουν των αντίστοιχων γενικών όρων.

4. Κατά την ερμηνεία των γενικών όρων συναλλαγών 
λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη προστασίας των κατανα−
λωτών. Γενικοί όροι συναλλαγών που διατυπώθηκαν 
μονομερώς από τον προμηθευτή ή από τρίτον για λο−
γαριασμό του, σε περίπτωση αμφιβολίας ερμηνεύονται 
υπέρ του καταναλωτή.

5. Ειδικώς, όταν ελέγχεται το περιεχόμενο γενικού 
όρου συναλλαγών κατά την εφαρμογή των παραγράφων 
16α και 2 και 3 των άρθρων 10 και 13α αντίστοιχα, επιλέ−
γεται η δυσμενέστερη για τον καταναλωτή ερμηνευτική 
εκδοχή, εφόσον οδηγεί σε απαγόρευση διατύπωσης και 
χρήσης του σχετικού όρου.»
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2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 
2 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Γενικοί όροι συναλλαγών που έχουν ως αποτέ−
λεσμα τη σημαντική διατάραξη της ισορροπίας των 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων 
σε βάρος του καταναλωτή απαγορεύονται και είναι 
άκυροι.» 

3. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 2 του ν. 2251/1994 η 
περίπτωση ε΄ αντικαθίσταται και προστίθεται περίπτωση 
λβ΄ ως εξής: 

α) «ε) επιφυλάσσουν στον προμηθευτή το δικαίωμα 
μονομερούς τροποποίησης ή λύσης της σύμβασης 
χωρίς ορισμένο, ειδικό και σπουδαίο λόγο, ο οποίος να 
αναφέρεται στη σύμβαση».

β) «λβ) προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης 
στον προμηθευτή, χωρίς αυτός να υποχρεούται να 
επικαλεστεί και να αποδείξει τη ζημία που υπέστη.»

4. Η παράγραφος 9 του άρθρου 2 του ν. 2251/1994 
καταργείται.

Άρθρο 3

1. Στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 
3 του ν. 2251/1994 η λέξη «ολική» αντικαθίσταται με την 
λέξη «συνολική».

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του ν. 2251/1994 
αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Ο καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει από 
τις συμβάσεις των παραγράφων 1 και 2 ή να ανακαλέσει 
την πρόταση που υποβάλλεται κατά την παράγραφο 3, 
εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από 
την παραλαβή του εγγράφου της σύμβασης ή από την 
τυχόν μεταγενέστερη παραλαβή του προϊόντος, εκτός 
αν στη σύμβαση προβλέπεται μεγαλύτερη προθεσμία. 
Σε περίπτωση που το δικαίωμα υπαναχώρησης ή η ανά−
κληση της πρότασης ασκηθούν εγγράφως, με έντυπη ή 
ηλεκτρονική μορφή ή με σταθερό μέσο, κατά την έννοια 
της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 
4α, το οποίο τίθεται στη διάθεση του προμηθευτή και 
στο οποίο αυτός έχει πρόσβαση, για την επέλευση των 
αποτελεσμάτων της υπαναχώρησης ή της ανάκλησης 
της πρότασης, αρκεί ο καταναλωτής να έχει αποστεί−
λει το σχετικό έγγραφο πριν λήξει η προθεσμία του 
προηγούμενου εδαφίου. Παραίτηση από το δικαίωμα 
αυτό είναι άκυρη.»

3. Στο σημείο ιιι της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 
7 του άρθρου 3 του ν. 2251/1994, η φράση: «δέκα (10) 
ημερών» αντικαθίσταται με τη φράση: «δεκατεσσάρων 
(14) ημερολογιακών ημερών».

4. Οι περιπτώσεις ε΄ και στ΄ της παραγράφου 7 του 
άρθρου 3 του ν. 2251/1994 καταργούνται.

5. Στο άρθρο 3 του ν. 2251/1994 προστίθεται παράγρα−
φος 8 ως εξής:

«8. Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν εφαρμόζεται 
σε συμβάσεις με αντικείμενο αγαθά και υπηρεσίες, 
η τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις της 
κεφαλαιαγοράς κατά την έννοια του σημείου i της 
περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 4α.»

Άρθρο 4

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 
του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Σύμβαση από απόσταση είναι κάθε σύμβαση που 
αφορά αγαθό ή υπηρεσία, η οποία συνάπτεται μετα−
ξύ ενός προμηθευτή και ενός καταναλωτή, χωρίς την 
ταυτόχρονη φυσική παρουσία τους, στο πλαίσιο ενός 
συστήματος προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών 
από απόσταση, που οργανώνεται από τον προμηθευτή, 
ο οποίος χρησιμοποιεί, αποκλειστικά, ένα ή περισσό−
τερα μέσα τεχνικής επικοινωνίας από απόσταση μέχρι 
και τη σύναψη της σύμβασης.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 
4 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η σύμβαση από απόσταση είναι άκυρη, υπέρ του 
καταναλωτή, εάν πριν από τη σύναψή της, ο καταναλωτής 
δεν ενημερώθηκε με τα μέσα της χρησιμοποιούμενης 
τεχνικής επικοινωνίας κατά τρόπο ευκρινή, σαφή και 
κατανοητό, τηρουμένων των αρχών της καλής πίστης 
κατά τις εμπορικές συναλλαγές και των διατάξεων που 
διέπουν το κύρος των δικαιοπραξιών, για τα ακόλουθα 
ιδίως στοιχεία, καθώς και για κάθε μεταβολή αυτών:».

3. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 
του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) την ταυτότητα και τη διεύθυνση του προμηθευτή,».
4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του ν. 2251/1994 

αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Απαγορεύεται να αποστέλλονται ή να παρέχονται 

στον καταναλωτή αγαθά ή υπηρεσίες, αντίστοιχα, χωρίς 
προηγούμενη σχετική παραγγελία του, εφόσον αυτός 
καλείται για την απόκτησή τους έναντι καταβολής 
τιμήματος ή για την επιστροφή τους, ακόμη και όταν 
δεν καταβάλλει τις δαπάνες αποστολής. Σε περίπτωση 
που αποστέλλονται αγαθά ή παρέχονται υπηρεσίες 
κατά το προηγούμενο εδάφιο, ο καταναλωτής έχει το 
δικαίωμα να διαθέτει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες κατά 
την κρίση του, χωρίς να οφείλει οποιοδήποτε τίμημα, 
απαλλασσόμενος και από την υποχρέωση φύλαξης 
ή και επιστροφής των αγαθών. Η μη απάντηση του 
καταναλωτή σε περίπτωση αποστολής αγαθών ή 
παροχής υπηρεσιών που δεν παραγγέλθηκαν δεν 
συνιστά συναίνεση ή σιωπηρή αποδοχή της σχετικής 
συναλλαγής εκ μέρους του.»

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 
4 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 
δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που ο προμηθευτής 
αδυνατεί να παραδώσει τα αγαθά ή να παράσχει τις 
υπηρεσίες που παρήγγειλε ο καταναλωτής, προμηθεύει 
όμως σε αυτόν, κατόπιν σχετικής συμφωνίας, αγαθά ή 
παρέχει υπηρεσίες ισοδύναμης ποιότητας και στην ίδια 
τιμή, με την υποχρέωση να γνωστοποιήσει εγγράφως 
στον καταναλωτή, ότι μπορεί να επιστρέψει τα αγαθά 
ή να μην αποδεχθεί τις υπηρεσίες υποκατάστασης, εάν 
δεν ανταποκρίνονται στους όρους της συμφωνίας και 
ότι τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον προμηθευτή.»

6. Η παράγραφος 6 του άρθρου 4 του ν. 2251/1994 
αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Η χρησιμοποίηση των τεχνικών επικοινωνίας πρέπει 
να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην προσβάλ−
λεται η ιδιωτική ζωή του καταναλωτή.

Ειδικότερα, σε περιπτώσεις μη ζητηθείσας επικοινωνί−
ας εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3471/
2006 (ΦΕΚ 133 Α΄).»
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7. Η παράγραφος 8 του άρθρου 4 του ν. 2251/1994 
αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Με την επιφύλαξη αντίθετης συμφωνίας των 
συμβαλλομένων, ο προμηθευτής οφείλει να εκπληρώσει 
την παροχή της σύμβασης το αργότερο εντός τριάντα 
(30) ημερών από τη διαβίβαση σε αυτόν της παραγγελίας 
του καταναλωτή.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, ο κατανα−
λωτής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης.»

8. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 
4 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Η σύμβαση από απόσταση είναι άκυρη υπέρ του 
καταναλωτή, εάν αυτός δεν λάβει, σε εύθετο χρόνο, 
κατά την εκτέλεσή της και το αργότερο κατά τη 
στιγμή της παράδοσης των αγαθών, τα οποία δεν 
πρόκειται να παραδοθούν σε τρίτους, εγγράφως ή με 
άλλο σταθερό μέσο κατά την έννοια της περίπτωσης 
στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4α, στο οποίο ο 
καταναλωτής έχει πρόσβαση, και στη γλώσσα που 
χρησιμοποιήθηκε στην πρόταση σύναψης σύμβασης, 
τις ακόλουθες τουλάχιστον πληροφορίες:».

9. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 9 του 
άρθρου 4 του ν. 2251/1994 προστίθεται φράση ως εξής: 

«όπου ο καταναλωτής μπορεί να απευθύνεται για την 
επισκευή του προϊόντος».

10. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 4 
του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) τους όρους και τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος 
υπαναχώρησης σύμφωνα με την παράγραφο 10 και, σε 
χωριστό έντυπο ή ηλεκτρονικό έγγραφο, υπόδειγμα 
δήλωσης υπαναχώρησης. Ο καταναλωτής δικαιούται 
κατά το χρόνο ισχύος της σύμβασης, κατόπιν αιτήματός 
του, να λαμβάνει εγγράφως τις πληροφορίες αυτές.»

11. Η παράγραφος 10 του άρθρου 4 του ν. 2251/1994 
αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Σε κάθε σύμβαση από απόσταση ο καταναλωτής 
έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως 
εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, αν 
δεν συμφωνήθηκε μεγαλύτερη προθεσμία, επιστρέφο−
ντας το αγαθό στην αρχική του κατάσταση, χωρίς να 
επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, εκτός από τα 
έξοδα επιστροφής.

Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης η 
προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει, για τα 
αγαθά, από την παραλαβή τους, εφόσον ο προμηθευ−
τής τήρησε τις υποχρεώσεις της προηγούμενης πα−
ραγράφου 9 και, για τις υπηρεσίες, από τη λήψη των 
πληροφοριών, είτε με έγγραφα είτε με σταθερά μέσα, 
που ενημερώνουν τον καταναλωτή ότι έχει συναφθεί η 
σύμβαση σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 9.

Αν ο προμηθευτής δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώ−
σεις που αναφέρονται στην παράγραφο 9, η προθεσμία 
υπαναχώρησης είναι τρίμηνη. Στην περίπτωση προμή−
θειας αγαθών, εάν εντός της τρίμηνης προθεσμίας που 
αρχίζει από την παραλαβή του αγαθού από τον κατανα−
λωτή, αυτός λάβει τις πληροφορίες, είτε από τα έγγραφα 
ή από τα σταθερά μέσα, που τον ενημερώνουν για τη 
σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με την παράγραφο 9, 
θεραπεύεται η ακυρότητα της σύμβασης και αρχίζει, από 
τη λήψη των πληροφοριών αυτών, νέα προθεσμία υπα−
ναχώρησης δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών. 
Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης 
από τον καταναλωτή κατά τα ανωτέρω, ο προμηθευτής 

υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που του κατέβα−
λε ο καταναλωτής εντός τριάντα (30) ημερολογιακών 
ημερών.

Εάν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρη−
σης, κοινοποιεί το γεγονός αυτό εγγράφως ή με άλλο 
σταθερό μέσο το οποίο τίθεται στη διάθεση του απο−
δέκτη και στο οποίο ο αποδέκτης έχει πρόσβαση.»

12. Η παράγραφος 12 του άρθρου 4 του ν. 2251/1994 
αντικαθίσταται ως εξής:

«12. Το βάρος απόδειξης σχετικά με την προηγούμενη 
ενημέρωση, τη γραπτή επιβεβαίωση ή την επιβεβαίωση 
με σταθερά μέσα ή την τήρηση των προθεσμιών και τη 
συγκατάθεση του καταναλωτή φέρει ο προμηθευτής. 
Ρήτρες, σύμφωνα με τις οποίες ο καταναλωτής παραι−
τείται από την άσκηση των δικαιωμάτων που ορίζονται 
στο παρόν άρθρο ή ο προμηθευτής απαλλάσσεται των 
ευθυνών του κατά το άρθρο αυτό, είναι άκυρες. Οι δια−
τάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν με την επιφύλαξη 
ειδικότερων κοινοτικών διατάξεων ή εναρμονισμένων, 
προς αυτές, εθνικών διατάξεων που διέπουν ορισμένους 
τύπους συμβάσεων από απόσταση ή ζητήματα αυτών.»

13. Η παράγραφος 13 του άρθρου 4 του ν. 2251/1994 
αντικαθίσταται ως εξής:

«13. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμό−
ζονται:

α) στους αυτόματους διανομείς,
β) στους εμπορικούς χώρους αυτόματης πώλησης,
γ) στις συμβάσεις που συνάπτονται με τους φορείς 

των τηλεπικοινωνιών δια της χρήσης των δημόσιων 
τηλεφωνικών θαλάμων.

Οι παράγραφοι 2, 7, 8, 9, 10 και 11 πρώτο εδάφιο του 
παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στις συμβάσεις 
προμήθειας τροφίμων, ποτών ή άλλων αγαθών που 
προορίζονται για την τρέχουσα οικιακή κατανάλωση και 
τα οποία παραδίδουν, κατ’ οίκον ή στον τόπο διαμονής ή 
εργασίας του καταναλωτή, διανομείς σε τακτά ή συχνά 
διαστήματα. Οι παράγραφοι 2 περίπτωση στ΄, 7, 8, 9 
περίπτωση δ΄, 10 και 11 πρώτο εδάφιο του παρόντος 
άρθρου δεν εφαρμόζονται σε συμβάσεις παροχής 
υπηρεσιών με αντικείμενο μεταφορές, κατάλυμα, σίτιση 
και ψυχαγωγία, στην περίπτωση που ο προμηθευτής 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες 
αυτές σε συγκεκριμένη ημερομηνία ή συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο.»

14. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 14 του άρ−
θρου 4 του ν. 2251/1994 προστίθεται δεύτερο εδάφιο 
ως εξής:

«Για την καταχώρηση στο μητρώο αυτό συνεκτιμώ−
νται και η συμπεριφορά του αιτούντος σχετικά με την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από 
τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και οι διοικητικές 
κυρώσεις που ενδεχομένως του έχουν επιβληθεί για πα−
ράβαση των διατάξεων αυτών. Εάν ο προμηθευτής είναι 
νομικό πρόσωπο, το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται 
και στο πρόσωπο των νόμιμων εκπροσώπων του.»

15. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 14 του άρθρου 4 
του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί, με αιτιολογημέ−
νη απόφασή του, να αρνείται, για σπουδαίους λόγους, 
την εγγραφή ή να προβαίνει, πέραν της επιβολής των 
κυρώσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 
του άρθρου 13α, και σε προσωρινή ή οριστική διαγραφή 
του προμηθευτή από το μητρώο, σε περίπτωση παράβα−
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σης από τον προμηθευτή των διατάξεων του παρόντος 
νόμου. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην αρμόδια 
δημόσια οικονομική υπηρεσία.»

Άρθρο 5

1. Στην αρχή της παραγράφου 1 του άρθρου 4α του 
ν. 2251/1994 οι φράσεις «Γενικές διατάξεις» και «Με την 
έννοια αυτού του άρθρου» αντικαθίστανται, αντίστοιχα, 
με τις φράσεις «Ορισμοί» και «Σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου αυτού».

2. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4α 
του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Σύμβαση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από 
απόσταση είναι κάθε σύμβαση που αφορά χρηματο−
οικονομικές υπηρεσίες, η οποία συνάπτεται μεταξύ ενός 
προμηθευτή και ενός καταναλωτή, χωρίς την ταυτόχρονη 
φυσική παρουσία τους, στο πλαίσιο συστήματος εξ 
αποστάσεως πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που οργα−
νώνεται από τον προμηθευτή, ο οποίος χρησιμοποιεί 
αποκλειστικά, για τη σύμβαση αυτή, ένα ή περισσότερα 
μέσα επικοινωνίας εξ αποστάσεως, μέχρι και τη στιγμή 
σύναψης της σύμβασης.»

3. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4α 
του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Καταναλωτής είναι κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο, 
στο πλαίσιο συμβάσεων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 
από απόσταση, ενεργεί για σκοπούς εκτός του πεδίου 
της εμπορικής ή επαγγελματικής δραστηριότητάς 
του.»

4. Ο τίτλος της παραγράφου 3 του άρθρου 4α του
ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Πληροφόρηση του καταναλωτή πριν από τη 
σύναψη σύμβασης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από 
απόσταση».

5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 
3 του άρθρου 4α του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«α) Πριν από τη σύναψη σύμβασης χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών από απόσταση ο καταναλωτής πρέπει να 
ενημερώνεται με τα μέσα επικοινωνίας εξ αποστάσεως 
κατά τρόπο σαφή και κατανοητό, τηρουμένων των αρχών 
της καλής πίστης κατά τις εμπορικές συναλλαγές και 
των διατάξεων που διέπουν το κύρος των δικαιοπραξιών, 
για τα ακόλουθα στοιχεία, ο εμπορικός σκοπός των 
οποίων πρέπει να καθίσταται σαφής:».

6. Το σημείο iii της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 
3 του άρθρου 4α του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«iii. Πληροφορίες που αφορούν τη σύμβαση 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση:

− την ύπαρξη ή μη δικαιώματος υπαναχώρησης, όπως 
προβλέπεται στην παράγραφο 6 και, εάν υφίσταται 
το δικαίωμα αυτό, τη διάρκεια και τις προϋποθέσεις 
άσκησής του, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
για το ποσό που ενδέχεται να υποχρεωθεί να πληρώσει 
ο καταναλωτής σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της 
παραγράφου 7, καθώς επίσης και τις συνέπειες της μη 
άσκησης αυτού του δικαιώματος,

− την ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης χρηματο−
οικονομικών υπηρεσιών από απόσταση, εάν πρόκειται 
για σύμβαση παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 
σε μόνιμη ή περιοδική βάση,

− πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα που μπορεί 
να έχουν τα μέρη να προκαλέσουν την πρόωρη ή 
μονομερή λύση της σύμβασης χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών από απόσταση σύμφωνα με τους όρους της 
σύμβασης αυτής, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
κυρώσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις αυτές 
από τη σύμβαση,

− πρακτικές οδηγίες για την άσκηση του δικαιώματος 
υπαναχώρησης και υπόδειγμα δήλωσης υπαναχώρησης, 
όπου να αναγράφεται, μεταξύ άλλων, η διεύθυνση 
στην οποία πρέπει να απευθύνεται η δήλωση υπανα−
χώρησης,

− το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη, στη νομοθεσία 
των οποίων βασίζεται ο προμηθευτής για τη δημιουργία 
σχέσεων με τον καταναλωτή πριν από τη σύναψη 
της σύμβασης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από 
απόσταση,

− οποιαδήποτε συμβατική ρήτρα σχετικά με το δίκαιο 
που εφαρμόζεται στη σύμβαση χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών από απόσταση ή και το αρμόδιο δικα−
στήριο, 

− τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες διατυπώνονται 
οι όροι της σύμβασης και η αναφερόμενη στην παρούσα 
παράγραφο εκ των προτέρων πληροφόρηση, καθώς και 
τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες ο προμηθευτής, 
σε συμφωνία με τον καταναλωτή, αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να επικοινωνεί κατά τη διάρκεια ισχύος 
της σύμβασης.»

7. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4α 
του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Στην περίπτωση τηλεφωνικών επικοινωνιών, οι 
οποίες ηχογραφούνται υποχρεωτικά, τηρουμένων των 
διατάξεων του ν. 3340/2005 (ΦΕΚ 112 Α΄) και του ν. 3471/ 
2006, όπως εκάστοτε ισχύουν, πρέπει να δηλώνεται 
σαφώς, στην αρχή οποιασδήποτε συνομιλίας με τον 
καταναλωτή, ότι αυτή μαγνητοφωνείται, η ταυτότητα του 
προμηθευτή και ο εμπορικός σκοπός του τηλεφωνήματός 
του. Επιπρόσθετα, εφόσον συγκατατίθεται ρητά ο 
καταναλωτής, είναι υποχρεωτική η παροχή σε αυτόν 
των ακόλουθων πληροφοριών που αφορούν:

− στην ταυτότητα του προσώπου που έρχεται σε 
επαφή με τον καταναλωτή και στη σχέση του με τον 
προμηθευτή,

− στην περιγραφή των κυριότερων στοιχείων της 
χρηματοοικονομικής υπηρεσίας,

− στο συνολικό τίμημα που πρέπει να πληρώσει ο 
καταναλωτής στον προμηθευτή για τη χρηματοοικονομική 
υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων 
που εισπράττονται μέσω του προμηθευτή ή, εάν δεν 
μπορεί να προσδιοριστεί το ακριβές τίμημα, στη βάση 
υπολογισμού του, κατά τρόπον που επιτρέπει στον 
καταναλωτή να το ελέγξει,

− στη μνεία της ενδεχόμενης ύπαρξης άλλων φόρων 
ή και δαπανών που δεν εισπράττονται μέσω του 
προμηθευτή ούτε χρεώνονται από αυτόν,

− στην ύπαρξη ή μη δικαιώματος υπαναχώρησης, όπως 
προβλέπεται στην παράγραφο 6, και, εάν υφίσταται το 
δικαίωμα αυτό, στη διάρκεια και στις προϋποθέσεις 
άσκησής του, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
για το ποσό που ενδέχεται να υποχρεωθεί να πληρώσει 
ο καταναλωτής σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της 
παραγράφου 7.
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Ο προμηθευτής οφείλει να πληροφορεί τον 
καταναλωτή ότι, κατόπιν αιτήματός του, μπορεί να λάβει 
και άλλες πληροφορίες, καθώς και να ενημερωθεί για 
τη φύση των πληροφοριών αυτών. Σε κάθε περίπτωση, 
ο προμηθευτής του παρέχει όλες τις πληροφορίες, όταν 
εκτελεί τις υποχρεώσεις του κατά την παράγραφο 5.»

8. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4α του ν. 2251/1994 
προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:

«δ) Σύμβαση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από 
απόσταση είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή, εάν, πριν 
από τη σύναψή της, αυτός δεν ενημερώθηκε, με τα 
μέσα και τον τρόπο που προβλέπονται ανωτέρω, για 
τα στοιχεία τα οποία ορίζονται στις περιπτώσεις α΄ και 
β΄ της παρούσας παραγράφου.» 

9. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4α του ν. 2251/1994 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Απαιτήσεις εκ των προτέρων πληροφόρησης, 
πρόσθετες σε αυτές της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3, 
οι οποίες απορρέουν από ειδικές διατάξεις της κοινοτικής 
νομοθεσίας που διέπουν τις χρηματοοικονομικές 
υπηρεσίες, εξακολουθούν να ισχύουν. Η Γενική Γραμματεία 
Καταναλωτή κοινοποιεί τις εθνικές διατάξεις σχετικά με 
τις απαιτήσεις εκ των προτέρων πληροφόρησης στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να 
διαβιβάζουν αμελλητί στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή 
τους σχετικούς τύπους συμβάσεων, περιλαμβανομένων 
και των γενικών όρων συναλλαγών.»

10. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 4α 
του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Η σύμβαση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από 
απόσταση είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή, αν αυτός 
δεν λάβει εγκαίρως, και, σε κάθε περίπτωση, πριν από 
τη δέσμευσή του από τη σύμβαση αυτή, όλους τους 
όρους της, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της 
παραγράφου 3 και στην παράγραφο 4 του παρόντος 
άρθρου, γραπτώς ή με άλλο σταθερό μέσο, στο οποίο 
έχει αυτός πρόσβαση.»

11. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 4α του ν. 2251/ 1994, 
μετά την περίπτωση β΄ προστίθεται περίπτωση γ΄ και η 
περίπτωση γ΄ αναριθμείται σε περίπτωση δ΄:

«γ) Σε κάθε περίπτωση, συμβατικοί όροι που δεν 
γνωστοποιήθηκαν κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στον 
καταναλωτή δεν δεσμεύουν αυτόν, έστω και εάν δεν 
αποτελούν κρίσιμους παράγοντες στη διαμόρφωση της 
δικαιοπρακτικής βούλησής του.»

12. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 
6 του άρθρου 4α του ν. 2251/1994 προστίθεται εδάφιο 
ως εξής:

«Η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης 
από συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου αναστέλλεται 
για όσο χρόνο ο λήπτης της ασφάλισης έχει δικαίωμα 
εναντίωσης σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 
2 του ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α΄).»

13. Στην αρχή της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6 
του άρθρου 4α του ν. 2251/1994 η φράση «Το δικαίωμα 
υπαναχώρησης δεν εφαρμόζεται» αντικαθίσταται με τη 
φράση «Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ασκείται:».

14. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 4α 
του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής: 

«γ) Ο καταναλωτής ασκεί το δικαίωμα υπαναχώρησης 
με σχετική δήλωσή του, σύμφωνα με τις πρακτικές 
οδηγίες που του έχουν δοθεί κατά το τέταρτο εδάφιο 
του σημείου iii) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 
3, πριν από την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας που 
ορίζεται στην περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου, 
εγγράφως ή με άλλο σταθερό μέσο το οποίο τίθεται 
στη διάθεση του αποδέκτη και στο οποίο αυτός έχει 
πρόσβαση.»

15. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 4α 
του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) Εάν με τη σύμβαση από απόσταση μίας δεδομένης 
χρηματοοικονομικής υπηρεσίας συνδέεται άλλη σύμβαση 
από απόσταση, που είναι σχετική με χρηματοοικονομικές 
υπηρεσίες που παρέχονται από τον προμηθευτή ή από 
τρίτο με βάση συμφωνία του τρίτου με τον προμηθευτή, 
η πρόσθετη αυτή σύμβαση καταγγέλλεται από τον 
καταναλωτή, αζημίως, εάν αυτός ασκήσει το δικαίωμα 
υπαναχώρησης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 
αυτής.»

16. Οι περιπτώσεις α΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 
7 του άρθρου 4α του ν. 2251/1994 αντικαθίστανται ως 
εξής:

«α) Η εκπλήρωση της σύμβασης χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών από απόσταση αρχίζει μόνο μετά από γραπτή 
δήλωση του καταναλωτή, με την οποία παρέχεται η 
σχετική συναίνεσή του.

γ) Ο προμηθευτής δεν μπορεί να απαιτήσει από τον 
καταναλωτή να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό σύμφωνα 
με την περίπτωση β΄ εκτός εάν μπορεί να αποδείξει 
ότι ο καταναλωτής είχε δεόντως ενημερωθεί για το 
πληρωτέο ποσό, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του 
σημείου iii της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3. Ο 
προμηθευτής, όμως, δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, 
να απαιτήσει την πληρωμή αυτή, εάν έχει αρχίσει να 
εκτελεί τη σύμβαση πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 
υπαναχώρησης, που ορίζεται στην περίπτωση α΄ της 
παραγράφου 6, χωρίς προηγούμενη σχετική γραπτή 
δήλωση του καταναλωτή.

δ) Ο προμηθευτής υποχρεούται να επιστρέψει στον 
καταναλωτή, το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο 
εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, οποιοδήποτε 
ποσό έχει λάβει από αυτόν σύμφωνα με τη σύμβαση 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση, με 
εξαίρεση το ποσό που αναφέρεται στην περίπτωση β΄. 
Η προθεσμία αρχίζει από την ημέρα που ο προμηθευτής 
λάβει τη δήλωση υπαναχώρησης.

ε) Ο καταναλωτής επιστρέφει στον προμηθευτή, το 
ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο εντός τριάντα (30) 
ημερολογιακών ημερών, οποιοδήποτε χρηματικό ποσό ή 
προϊόν έχει λάβει από αυτόν. Η προθεσμία αρχίζει από 
την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής απέστειλε 
τη δήλωση υπαναχώρησης.»

17. Η παράγραφος 8 του άρθρου 4α του ν. 2251/1994 
αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 
4 της υπ’ αριθμ. Ζ1 178/13.2.2001 κοινής υπουργικής 
απόφασης (ΦΕΚ 255 Β΄), σε περίπτωση που γίνει χρήση 
κάρτας, κατά την έννοια των διατάξεων της απόφασης 
αυτής, στο πλαίσιο σύμβασης χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών από απόσταση, χωρίς τη συναίνεση του 
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καταναλωτή ή με δόλιο τρόπο ή από πρόσωπο που 
δεν ενεργεί ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι ενεργεί ως 
αντιπρόσωπος του κατόχου της κάρτας, η σύμβαση είναι 
αυτοδικαίως άκυρη και τα ποσά που έχουν καταβληθεί 
επιστρέφονται έντοκα στον καταναλωτή. Στους όρους 
της σύμβασης κάθε μορφής καρτών περιλαμβάνεται 
υποχρεωτικά και ο όρος του προηγούμενου εδαφίου.»

18. Η παράγραφος 9 του άρθρου 4α του ν. 2251/1994 
αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Απαγορεύεται η παροχή στον καταναλωτή 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση χωρίς 
προηγούμενο σχετικό αίτημά του, όταν καλείται να τις 
αποκτήσει έναντι άμεσης ή μεταγενέστερης πληρωμής. 
Αν η παροχή των υπηρεσιών αυτών πραγματοποιηθεί, 
ο καταναλωτής απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση 
και δεν οφείλει οποιοδήποτε τίμημα, εκτός αν η 
παροχή υπηρεσιών οφείλεται σε προφανές λάθος, 
οπότε ο καταναλωτής θέτει την υπηρεσία, εφόσον η 
φύση της το επιτρέπει, για εύλογο χρόνο στη διάθεση 
του προμηθευτή. Η μη απάντηση του καταναλωτή δεν 
συνιστά σε καμία περίπτωση συναίνεσή του.»

19. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 
4α του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Ειδικότερα, για μη ζητηθείσα επικοινωνία εφαρ−
μόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3471/2006.»

20. Η παράγραφος 11 του άρθρου 4α του ν. 2251/1994 
αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Ανεξάρτητα από την επιβολή των κυρώσεων των 
διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 13α, 
ο καταναλωτής μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση 
οποτεδήποτε, χωρίς έξοδα και ποινές σε περίπτωση που 
ο προμηθευτής δεν τηρεί τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου.»

21. Η παράγραφος 12 του άρθρου 4α του ν. 2251/1994 
αντικαθίσταται ως εξής:

«12. Ρήτρες με τις οποίες ο καταναλωτής παραιτείται 
από την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται 
στο παρόν άρθρο ή ο προμηθευτής απαλλάσσεται 
των ευθυνών που απορρέουν από το άρθρο αυτό είναι 
άκυρες.»

22. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 
4α του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Με την επιφύλαξη της περίπτωσης γ΄ της 
παραγράφου 7, το βάρος απόδειξης σχετικά με 
την τήρηση των υποχρεώσεων πληροφόρησης του 
καταναλωτή από τον προμηθευτή, καθώς και τη γραπτή 
δήλωση του καταναλωτή για τη σύναψη της σύμβασης 
και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, για την εκτέλεσή της, 
φέρει ο προμηθευτής.»

23. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 
4α του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής: 

«β) Συμβατική ρήτρα η οποία προβλέπει ότι το 
βάρος της απόδειξης για την τήρηση, εκ μέρους του 
προμηθευτή, του συνόλου ή μέρους των υποχρεώσεών 
του κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, φέρει ο 
καταναλωτής, θεωρείται άκυρη ως καταχρηστική.»

Άρθρο 6

1. Στο άρθρο 5 του ν. 2251/1994 προστίθεται 
παράγραφος με τον αριθμό 1 και οι παράγραφοι 1 έως 
και 13 του άρθρου αυτού αναριθμούνται αναλόγως.

«1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, 
προμηθευτής είναι και ο κατασκευαστής καταναλωτικού 
προϊόντος, ο εισαγωγέας του σε κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), καθώς και κάθε πρόσωπο 
που παρουσιάζεται ως παραγωγός καταναλωτικού 
προϊόντος, θέτοντας σε αυτό το όνομά του, το σήμα 
του ή άλλο διακριτικό σημείο.»

2. Η αναριθμηθείσα παράγραφος 2 του άρθρου 5 του 
ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Σε κάθε πώληση ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει 
στον καταναλωτή γραπτώς, στην ελληνική γλώσσα ή 
με σύμβολα διεθνώς καθιερωμένα, σαφείς και πλήρεις 
οδηγίες για την ασφαλή χρήση, διατήρηση, συντήρηση 
και πλήρη αξιοποίηση του προϊόντος και ενημέρωση για 
τους κινδύνους κατά τη χρήση και διατήρησή του. Από 
την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται 
τα προϊόντα που είναι απλά, κατά την κατασκευή, τη 
χρήση και τη συντήρησή τους, εφόσον, για τα προϊόντα 
αυτά δεν παρέχονται από τον κατασκευαστή οδηγίες 
σε οποιαδήποτε γλώσσα.»

3. Στο τέλος της αναριθμηθείσας παραγράφου 3 
του άρθρου 5 του ν. 2251/1994 προστίθενται εδάφια 
ως εξής:

«Η ενημέρωση του καταναλωτή από τον προμηθευτή 
για την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος γίνεται 
με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, όπως με σχετική 
αναγραφή στο έντυπο οδηγιών χρήσης ή εγγύησης. 
Η απόδειξη της ενημέρωσης αυτής βαρύνει τον 
προμηθευτή.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει, στο 
πλαίσιο της επαγγελματικής, εμπορικής ή επιχειρηματικής 
δραστηριότητάς του, απευθείας στον καταναλωτή 
καταναλωτικά προϊόντα, υποχρεούται, με επιμέλειά 
του και χωρίς καμία επιβάρυνση του καταναλωτή, 
στην επισκευή του προϊόντος, εντός των ορίων της 
εγγύησης που παρέχεται γι’ αυτό, συμβατικά ή από το 
νόμο. Σε περίπτωση που το προϊόν δεν βρίσκεται μεν 
εντός των ορίων της εγγύησης, βρίσκεται, όμως, εντός 
της πιθανής διάρκειας ζωής του ο προμηθευτής οφείλει 
να εξασφαλίζει την επισκευή του και την προμήθεια 
ανταλλακτικών του.»

4. Η αναριθμηθείσα παράγραφος 4 του άρθρου 5 του 
ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Όταν παρέχεται εγγύηση στον καταναλωτή, ο 
προμηθευτής οφείλει να παρέχει αυτήν εγγράφως ή 
με άλλο τεχνικό μέσο αποτύπωσης που μπορεί να είναι 
διαθέσιμο και προσιτό στον καταναλωτή. Σε περίπτωση 
προμήθειας καινουργών προϊόντων με μακρά διάρκεια 
ζωής (διαρκή καταναλωτικά αγαθά), η παροχή γραπτής 
εγγύησης είναι υποχρεωτική. Η εγγύηση πρέπει να 
περιλαμβάνει, με απλή, ευανάγνωστη και κατανοητή 
διατύπωση στην ελληνική γλώσσα, τουλάχιστον την 
επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο 
οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό 
της, τη διάρκειά της και την έκταση της εδαφικής 
ισχύος της. Στην εγγύηση πρέπει να δηλώνονται, με 
σαφήνεια και πληρότητα, τα δικαιώματα που έχει ο 
καταναλωτής σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο και 
να διευκρινίζεται ότι τα δικαιώματα αυτά δεν θίγονται 
από την εγγύηση. Η εγγύηση πρέπει να είναι σύμφωνη 
με τους κανόνες της καλής πίστης και να μην αναιρείται 
από υπερβολικές ρήτρες εξαιρέσεων. Η διάρκεια της 
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εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με την 
πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος. Ειδικά, για τα 
προϊόντα τεχνολογίας αιχμής, η διάρκεια της εγγύησης 
πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με το χρόνο κατά τον 
οποίο τα προϊόντα αυτά αναμένεται ότι θα παραμένουν 
σύγχρονα από τεχνολογική άποψη, αν ο χρόνος αυτός 
είναι συντομότερος από την πιθανή διάρκεια ζωής 
τους.»

5. Στην αναριθμηθείσα παράγραφο 5 του άρθρου 5 
του ν. 2251/1994 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«5. Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης 
εμφανισθεί στο προϊόν ελάττωμα και ο προμηθευτής 
αρνείται ή βραδύνει την επισκευή πέραν του αναγκαίου 
κατά περίπτωση χρόνου, ο καταναλωτής δικαιούται να 
ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος με νέο ίσης 
αξίας και ποιότητας ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. 
Αν ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής υπερβαίνει τις 
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, ο καταναλωτής 
δικαιούται να ζητήσει την προσωρινή αντικατάσταση 
του προϊόντος για όσο χρόνο διαρκεί η επισκευή.»

6. Το δεύτερο εδάφιο της αναριθμηθείσας παραγράφου 
6 του άρθρου 5 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Παραίτηση του καταναλωτή από την προστασία του 
κατά τις διατάξεις αυτές, πριν από την εμφάνιση του 
ελαττώματος ή της έλλειψης της συνομολογημένης 
ιδιότητας, είναι άκυρη.»

7. Στο τέλος του άρθρου 5 του ν. 2251/1994 προστίθεται 
παράγραφος 8 ως εξής:

«8. Παραίτηση, εκ των προτέρων, του καταναλωτή από 
τα δικαιώματά του κατά τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου, είναι άκυρη.»

Άρθρο 7

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 του ν. 2251/1994 
αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Ελαττωματικό είναι το προϊόν το οποίο δεν 
παρέχει την προβλεπόμενη απόδοση σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του ή και την ευλόγως αναμενόμενη 
ασφάλεια εν όψει όλων των ειδικών συνθηκών και, 
ιδίως, της εξωτερικής εμφάνισής του, της αναμενόμενης 
χρησιμοποίησής του και του χρόνου κατά τον οποίο 
τέθηκε σε κυκλοφορία. Δεν είναι ελαττωματικό ένα 
προϊόν για μόνο το λόγο ότι μεταγενέστερα τέθηκε σε 
κυκλοφορία άλλο τελειότερο.»

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 του ν. 2251/1994 
αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Στη ζημία της παραγράφου 1 περιλαμβάνεται: α) η 
ζημία λόγω θανάτου ή σωματικής βλάβης, β) η βλάβη ή η 
καταστροφή, εξαιτίας του ελαττωματικού προϊόντος, κάθε 
περιουσιακού στοιχείου του καταναλωτή, εκτός από το 
ίδιο το ελαττωματικό προϊόν, συμπεριλαμβανομένου και 
του δικαιώματος χρήσης των περιβαλλοντικών αγαθών, 
εφόσον η ζημία από τη βλάβη ή την καταστροφή τους 
υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ και υπό 
την προϋπόθεση ότι κατά τη φύση τους προορίζονταν 
και πραγματικά χρησιμοποιήθηκαν από το ζημιωθέντα 
για προσωπική του χρήση ή κατανάλωση.»

3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 6 του ν. 2251/1994 
αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή 
ψυχικής οδύνης οφείλεται και σε περίπτωση παράβασης 
των διατάξεων του παρόντος άρθρου.»

4. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 6 
του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) το ελάττωμα οφείλεται στο γεγονός ότι το προϊόν 
κατασκευάστηκε σύμφωνα με κανόνες αναγκαστικού 
δικαίου.»

5. Η παράγραφος 10 του άρθρου 6 του ν. 2251/1994 
αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Εάν δύο ή περισσότερα πρόσωπα ευθύνονται για 
την ίδια ζημία, τα πρόσωπα αυτά υπέχουν εις ολόκληρον 
ευθύνη έναντι του ζημιωθέντος και έχουν δικαίωμα 
αναγωγής μεταξύ τους ανάλογα με τη συμμετοχή του 
καθενός στην επέλευση της ζημίας.»

6. Η παράγραφος 11 του άρθρου 6 του ν. 2251/1994 
αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Η ευθύνη του παραγωγού δεν μειώνεται αν η 
ζημία οφείλεται σωρευτικώς, τόσο σε ελάττωμα του 
προϊόντος, όσο και σε πράξη ή παράλειψη τρίτου, εκτός 
εάν συντρέχει πταίσμα του ζημιωθέντος ή προσώπου 
για το οποίο ευθύνεται ο ζημιωθείς.»

Άρθρο 8

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του
ν. 2251/1994 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, προμηθευτής 
είναι και ο παραγωγός καταναλωτικού προϊόντος κατά την 
έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 6, ο αντιπρόσωπός 
του, ο εισαγωγέας καταναλωτικού προϊόντος σε κράτος 
μέλος της Ε.Ε. και κάθε επαγγελματίας που συμμετέχει 
στην αλυσίδα εφοδιασμού της αγοράς καταναλωτικού 
προϊόντος και μπορεί να επηρεάσει τα χαρακτηριστικά 
της ασφάλειάς του, καθώς και ο διανομέας.»

2. Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ν. 2251/1994
προστίθεται νέα παράγραφος 2 και αναριθμούνται, 
αναλόγως, οι λοιπές παράγραφοι:

«2. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, προϊόν 
είναι κάθε προϊόν που προορίζεται για τους καταναλωτές 
ή ενδέχεται, υπό ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες, να 
χρησιμοποιηθεί από τους καταναλωτές, ακόμη και αν 
δεν προορίζεται για αυτούς, και το οποίο παρέχεται 
ή διατίθεται στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, 
έναντι τιμήματος ή δωρεάν, είτε είναι καινουργές είτε 
μεταχειρισμένο ή ανασκευασμένο. Δεν αποτελούν 
προϊόντα κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου 
τα μεταχειρισμένα προϊόντα που διατίθενται ως 
αντίκες ή ως προϊόντα που πρέπει να επισκευαστούν 
ή να ανασκευαστούν πριν από τη χρήση τους, εφόσον 
ο προμηθευτής ενημερώνει σχετικώς το πρόσωπο στο 
οποίο προμηθεύει το προϊόν.»

3. Η αναριθμηθείσα παράγραφος 3 του άρθρου 7 του 
ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ασφαλές θεωρείται το προϊόν το οποίο, υπό 
συνήθεις ή ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες χρήσης, 
συμπεριλαμβανομένης της διάρκειάς της και της θέσης 
αυτού σε λειτουργία, της εγκατάστασής του και των 
αναγκών συντήρησής του, ή δεν παρουσιάζει κανένα 
κίνδυνο ή παρουσιάζει κινδύνους ήσσονος σημασίας, 
που είναι συνυφασμένοι με τη χρήση του προϊόντος 
και οι οποίοι θεωρούνται αποδεκτοί στο πλαίσιο 
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ενός υψηλού βαθμού προστασίας της υγείας και της 
ασφάλειας των προσώπων, λαμβανομένων υπόψιν, ιδίως, 
των ακόλουθων στοιχείων:

α) των χαρακτηριστικών του προϊόντος και ιδίως 
της σύνθεσης, της συσκευασίας, των οδηγιών 
συναρμολόγησης, της εγκατάστασης και της συντήρησής 
του.

β) των επιπτώσεων που έχει το προϊόν σε άλλα 
προϊόντα, εφόσον, ευλόγως, μπορεί να προβλεφθεί 
ότι το προϊόν αυτό θα χρησιμοποιηθεί μαζί με άλλα 
προϊόντα.

γ) της παρουσίασης του προϊόντος, της επισήμανσής 
του, των προειδοποιήσεων κινδύνου και των οδηγιών 
χρήσης και διάθεσής του, καθώς και κάθε άλλης οδηγίας 
ή πληροφορίας σχετικής με το προϊόν.

δ) των κατηγοριών καταναλωτών που εκτίθενται σε 
κίνδυνο λόγω της χρησιμοποίησης του προϊόντος, ιδίως 
των ανηλίκων και των ηλικιωμένων.»

4. Η αναριθμηθείσα παράγραφος 4 του άρθρου 7 του 
ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η δυνατότητα επίτευξης υψηλότερου βαθμού 
ασφάλειας ή προμήθειας άλλων προϊόντων, χαμηλότερης 
επικινδυνότητας, δεν συνιστά επαρκή λόγο για το 
χαρακτηρισμό ενός προϊόντος ως μη ασφαλούς ή 
επικίνδυνου.»

5. Η αναριθμηθείσα παράγραφος 5 του άρθρου 7 του 
ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Οι προμηθευτές οφείλουν, όταν διαθέτουν τα 
προϊόντα τους, να συμμορφώνονται με τους κανόνες 
του κοινοτικού και ελληνικού δικαίου, τα πρότυπα που 
έχουν θεσπισθεί για την υγεία και την ασφάλεια των 
προσώπων, τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για την αξιολόγηση της ασφάλειας προϊόντος, τους 
κώδικες ορθής πρακτικής και δεοντολογίας που ισχύουν 
σε ένα συγκεκριμένο τομέα και τις υφιστάμενες γνώσεις 
και τεχνικές για την ασφάλεια, την οποία δικαιούνται 
ευλόγως να προσδοκούν οι καταναλωτές.

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ή κοινή απόφαση 
αυτού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, 
καθορίζονται τα στοιχεία αναφοράς των προτύπων 
που ισχύουν στην Ελλάδα ανά κατηγορία προϊόντων 
και κάθε ειδικότερο θέμα και σχετική λεπτομέρεια 
για την τήρηση της γενικής επιταγής ασφάλειας των 
προϊόντων, κατά τις σχετικές διατάξεις της κοινής 
υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. Ζ3/2810/2004 (ΦΕΚ 
1885 Β΄). Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες 
ελέγχου, δειγματοληψίας, εργαστηριακών εξετάσεων 
των προϊόντων και τα περιοριστικά μέτρα σχετικά με τη 
διάθεση αυτών, καταρτίζεται κατάλογος εργαστηρίων 
εξέτασης δειγμάτων και φορέων πιστοποίησης 
προϊόντων και ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και 
σχετική λεπτομέρεια.»

6. Η αναριθμηθείσα παράγραφος 6 του άρθρου 7 του 
ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής: 

«6. Προϊόντα τα οποία, όταν χρησιμοποιούνται σε 
συνθήκες κανονικές ή δυνάμενες να προβλεφθούν, 
παρουσιάζουν ή ενδέχεται να παρουσιάσουν σοβαρούς 
κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των 
καταναλωτών, ανακαλούνται, αποσύρονται ή δεσμεύονται 
προληπτικώς από την, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή. 
Η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις ανάκλησης, 
απόσυρσης, διάθεσης υπό όρους, αποδέσμευσης, 
καταστροφής, και γενικά η τύχη των προϊόντων αυτών 

και κάθε ειδικότερο θέμα και σχετική λεπτομέρεια, 
ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ή 
κοινή απόφαση αυτού και του κατά περίπτωση αρμόδιου 
Υπουργού.

Τα μέτρα του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται 
και σε προϊόντα τα οποία, παρότι ανταποκρίνονται 
στα κριτήρια της γενικής επιταγής ασφαλείας κατά τις 
διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. 
Ζ3/ 2810/2004, παρουσιάζουν σοβαρούς κινδύνους για 
την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών.»

7. Μετά την αναριθμηθείσα παράγραφο 6 του άρθρου 
7 του ν. 2251/1994 προστίθενται παράγραφοι 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13 και 14, ως εξής: 

«7. Οι παραγωγοί, στο πλαίσιο της υποχρέωσής τους 
κατά την παράγραφο 1, οφείλουν:

α) να παρέχουν στον καταναλωτή τις κατάλληλες 
πληροφορίες στην ελληνική γλώσσα με τις οποίες 
μπορεί να αξιολογήσει τους εγγενείς κινδύνους που 
παρουσιάζει το προϊόν κατά τη διάρκεια της συνήθους 
ή ευλόγως προβλέψιμης χρήσης του, εφόσον οι κίνδυνοι 
αυτοί δεν γίνονται αμέσως αντιληπτοί χωρίς κατάλληλη 
προειδοποίηση,

β) να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, ανάλογα με 
τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που προμηθεύουν, 
με σκοπό να ενημερώνονται οι καταναλωτές για τους 
κινδύνους που ενδεχομένως παρουσιάζουν τα προϊόντα 
τους και, εάν είναι αναγκαίο για την πρόληψη των 
κινδύνων, να προβαίνουν στις ενδεικνυόμενες ενέργειες, 
όπως στην επαρκή και αποτελεσματική προειδοποίηση 
των καταναλωτών, στην απόσυρση ή ανάκληση από 
την αγορά των προϊόντων ή στην επιστροφή τους από 
τους καταναλωτές. Στις ενέργειες αυτές προβαίνουν 
είτε αυτοβούλως είτε μετά από αίτηση των αρμόδιων 
αρχών.

Η ανάκληση των προϊόντων πραγματοποιείται εάν οι 
παραγωγοί την κρίνουν αναγκαία ή επιβάλλεται από την 
αρμόδια αρχή, εφόσον οι λοιπές ενέργειες δεν επαρκούν 
για την πρόληψη των ενδεχόμενων κινδύνων.

8. Οι διανομείς, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 
τους, υποχρεούνται να συμβάλλουν στην τήρηση των 
απαιτήσεων για τη διάθεση ασφαλών προϊόντων, 
καταβάλλοντας κάθε επιμέλεια, ιδίως παραλείποντας 
να προμηθεύουν προϊόντα, για τα οποία γνωρίζουν 
ή όφειλαν να γνωρίζουν, από τις πληροφορίες που 
διαθέτουν και την επαγγελματική τους πείρα, ότι δεν 
ανταποκρίνονται προς τις απαιτήσεις αυτές.

Η απόδειξη της έλλειψης γνώσης βαρύνει τους 
διανομείς.

Οι διανομείς οφείλουν να συμμετέχουν στη διαδικασία 
παρακολούθησης της ασφάλειας των προϊόντων που 
διατίθενται στην αγορά και να συνεργάζονται, για το 
σκοπό αυτόν, με τους παραγωγούς και τις αρμόδιες 
αρχές, διαβιβάζοντας ιδίως πληροφορίες σχετικά με 
τους κινδύνους των προϊόντων και παρέχοντας τα 
αναγκαία έγγραφα για τον εντοπισμό της προέλευσης 
αυτών.

9. Σε περίπτωση που οι προμηθευτές γνωρίζουν ή 
οφείλουν να γνωρίζουν, από πληροφορίες που διαθέτουν 
και την επαγγελματική τους πείρα, ότι προϊόν που έχουν 
διαθέσει στην αγορά παρουσιάζει κινδύνους για τον 
καταναλωτή που είναι ασυμβίβαστοι με τις απαιτήσεις 
ασφάλειας, οφείλουν να ενημερώνουν αμελλητί τη 
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Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και κάθε άλλη αρμόδια 
αρχή, για την πρόληψη των κινδύνων αυτών.

10. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να συνεργάζονται 
με τις αρμόδιες αρχές, μετά από αίτηση αυτών, για 
την υλοποίηση μέτρων αποτροπής των κινδύνων που 
παρουσιάζουν προϊόντα τα οποία προμηθεύουν ή έχουν 
προμηθεύσει στους καταναλωτές.

11. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του 
κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ορίζονται οι αρχές 
που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο της συμμόρφωσης 
των προϊόντων με τις απαιτήσεις ασφάλειάς τους 
και καθορίζονται οι σχετικές αρμοδιότητές τους, η 
συνεργασία μεταξύ τους και με τις αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών της Ε.Ε., καθώς και κάθε ειδικότερο 
θέμα και σχετική λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση 
καθορίζονται οι κυρώσεις και η διαδικασία επιβολής 
τους για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος 
άρθρου.

12. Οι αποφάσεις της παραγράφου 6 κοινοποιούνται, επί 
αποδείξει, στον ενδιαφερόμενο. Κατά των αποφάσεων 
αυτών επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής 
ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση 
της απόφασης. Ο Υπουργός Ανάπτυξης αποφαίνεται 
επί της προσφυγής εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
εξήντα (60) ημερών από την άσκησή της.

13. Δημόσιες υπηρεσίες και αρχές οι οποίες, κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων τους, διαπιστώνουν 
την ύπαρξη μη ασφαλών ή επικίνδυνων προϊόντων, 
υποχρεούνται να διαβιβάζουν αμέσως τα σχετικά 
στοιχεία στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.

14. Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν 
θίγονται ειδικές ρυθμίσεις της κείμενης νομοθεσίας που 
αφορούν συγκεκριμένα είδη ή κατηγορίες προϊόντων.»

Άρθρο 9

Μετά το άρθρο 7 του ν. 2251/1994 προστίθεται νέο 
άρθρο 7α ως εξής:

«Άρθρο 7α
Ψυχική υγεία των ανηλίκων

1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να διαθέτουν στην 
αγορά προϊόντα τα οποία, ως εκ του προορισμού, 
της χρήσης ή των συνθηκών διάθεσης δεν ενέχουν 
κινδύνους για την ψυχική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη 
των ανηλίκων. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, 
προμηθευτής είναι και ο παραγωγός καταναλωτικού 
προϊόντος, κατά την έννοια της παραγράφου 2 
του άρθρου 6, ο αντιπρόσωπός του, ο εισαγωγέας 
καταναλωτικού προϊόντος σε κράτος μέλος της Ε.Ε. 
και κάθε επαγγελματίας που συμμετέχει στην αλυσίδα 
εφοδιασμού της αγοράς καταναλωτικού προϊόντος και 
μπορεί να επηρεάσει τα χαρακτηριστικά της ασφάλειάς 
του, καθώς και ο διανομέας.

2. Ως προϊόντα τα οποία ενέχουν κινδύνους για την 
ψυχική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων 
θεωρούνται ιδίως τα προϊόντα τα οποία: 

α) προκαλούν στους ανηλίκους ανασφάλεια ή φόβο,

β) παροτρύνουν, άμεσα ή έμμεσα, σε επιθετική 
συμπεριφορά και ειδικότερα σε χρήση ή άσκηση βίας,

γ) προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια,
δ) προτρέπουν στην υιοθέτηση προτύπων συμπεριφοράς 

που δεν συνάδουν με τους ηθικούς και νομικούς κανόνες 
της σύγχρονης κοινωνίας ή είναι επιζήμια για το 
περιβάλλον, 

ε) καλλιεργούν διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, 
θρησκείας, ιθαγένειας ή αναπηρίας,

στ) παροτρύνουν σε εθισμούς και δραστηριότητες 
που είναι επιβλαβείς για τους ίδιους.

3. Ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί με απόφασή 
του, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής της 
παραγράφου 4, να επιβάλει, για την προστασία των 
ανηλίκων, περιοριστικά και διορθωτικά μέτρα στην 
κυκλοφορία προϊόντων τα οποία, υπό συνήθως ή 
ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες, ενέχουν σοβαρούς 
κινδύνους για την ψυχική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη 
των ανηλίκων, όπως τροποποίηση της επισήμανσής τους 
ή υπαγωγή σε όρους της εμπορίας τους. Η απόφαση 
αυτή προσβάλλεται με την ενδικοφανή προσφυγή 
της παραγράφου 12 του άρθρου 7, που εφαρμόζεται 
αναλόγως.

4. Στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, συνιστάται Επιτροπή Προστασίας Ανηλίκων, 
η οποία αποτελεί συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό 
όργανο του Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή επί 
θεμάτων εφαρμογής του παρόντος άρθρου. Η 
Επιτροπή αυτή, η οποία συγκροτείται με απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης, αποτελείται από: α) έναν 
εκπρόσωπο του Συνηγόρου του Πολίτη, β) έναν 
εκπρόσωπο του Συνηγόρου Καταναλωτή, γ) έναν 
εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, δ) 
ένα μέλος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού 
(ΔΕΠ) Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) με 
εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα παιδοψυχολογίας 
ή κοινωνιολογίας, ε) έναν εκπρόσωπο του Εθνικού 
Συμβουλίου Αγοράς και Καταναλωτή, προερχόμενο 
από τις ενώσεις καταναλωτών, στ) έναν εκπρόσωπο 
της Κεντρικής Ένωσης των Επιμελητηρίων Ελλάδος, ζ) 
έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Βιοτεχνών Παιχνιδιών, 
η) έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας 
Ελληνικού Εμπορίου και θ) έναν εκπρόσωπο της Γενικής 
Γραμματείας Καταναλωτή. Τα μέλη της Επιτροπής 
προτείνονται, με τους αναπληρωτές τους, από τους 
οικείους φορείς, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
τριάντα (30) ημερών, από την κοινοποίηση σε αυτούς 
σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Ανάπτυξης. Αν οι 
φορείς δεν προτείνουν τους εκπροσώπους τους εντός 
της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, αυτοί 
ορίζονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Τα μέλη της 
Επιτροπής, με τους αναπληρωτές τους, ο Πρόεδρος 
και Αντιπρόεδρος, καθώς και ο γραμματέας αυτής, 
διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, με 
θητεία δύο (2) ετών. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται 
τα ειδικότερα θέματα αρμοδιότητας και λειτουργίας 
της Επιτροπής, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζεται η αμοιβή των 
μελών της Επιτροπής και του γραμματέα της.
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5. Παραγωγοί, εισαγωγείς ή αντιπρόσωποί τους 
στην Ελλάδα ηλεκτρονικών προϊόντων ψυχαγωγίας 
και απασχόλησης κατά τον ελεύθερο χρόνο, όπως 
ηλεκτρονικών παιχνιδιών, βιντεοπαιχνιδιών, υποχρεούνται 
να ταξινομούν τα προϊόντα αυτά, ανάλογα με τις 
ηλικιακές ομάδες προς τις οποίες απευθύνονται.

Τα κριτήρια ταξινόμησης των προϊόντων, η σχετική 
επισήμανση, καθώς και η διαφήμισή τους δεν επιτρέπεται 
να αντίκεινται στις διατάξεις της παραγράφου 2 και 
στους κώδικες ορθής πρακτικής, οι οποίοι συντάσσονται 
από την Επιτροπή της παραγράφου 4, σε συνεργασία με 
τους ενδιαφερόμενους φορείς και τη Γενική Γραμματεία 
Καταναλωτή.

6. Επιχειρήσεις που διαθέτουν δωρεάν ή έναντι 
πληρωμής τη χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών στους 
καταναλωτές υποχρεούνται να τηρούν τις επισημάνσεις 
της προηγούμενης παραγράφου σε χώρους όπου έχουν 
πρόσβαση και παιδιά.

7. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται με 
την επιφύλαξη ειδικότερων εθνικών και κοινοτικών 
ρυθμίσεων.»

Άρθρο 10

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του ν. 2251/1994 
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο παρέχων υπηρεσίες ευθύνεται για κάθε περιουσιακή 
ζημία ή ηθική βλάβη που προκάλεσε παράνομα και υπαίτια, 
με πράξη ή παράλειψή του, κατά την παροχή αυτών στον 
καταναλωτή. Ως παρέχων υπηρεσίες νοείται όποιος, στο 
πλαίσιο της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, 
παρέχει υπηρεσία, κατά τρόπο ανεξάρτητο.»

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 
8 του ν. 2251/1994 καταργείται.

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 του ν. 2251/1994 
αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Ο παρέχων υπηρεσίες φέρει το βάρος της 
απόδειξης για την έλλειψη παρανομίας και υπαιτιότητάς 
του. Για την έλλειψη υπαιτιότητας λαμβάνονται υπόψη 
η ευλόγως προσδοκώμενη ασφάλεια και το σύνολο των 
ειδικών συνθηκών και ιδίως:

α) η φύση και το αντικείμενο της υπηρεσίας, ιδίως σε 
σχέση με το βαθμό επικινδυνότητάς της,

β) η παρουσίαση και ο τρόπος παροχής της,
γ) ο χρόνος παροχής της,
δ) η αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας, 
ε) η ελευθερία δράσης που καταλείπεται στον ζη−

μιωθέντα στο πλαίσιο της υπηρεσίας,
στ) αν ο ζημιωθείς ανήκει σε κατηγορία μειονεκτούντων 

ή ευπρόσβλητων προσώπων και 
ζ) αν η παρεχόμενη υπηρεσία αποτελεί εθελοντική 

προσφορά του παρέχοντος αυτήν.»
4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του ν. 2251/1994 

αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η ύπαρξη ή η δυνατότητα παροχής τελειότερης 

υπηρεσίας κατά το χρόνο παροχής της συγκεκριμένης 
υπηρεσίας ή μεταγενέστερα δεν θεμελιώνει χωρίς άλλο 
λόγο υπαιτιότητα.»

Άρθρο 11

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του ν. 2251/1994 
αντικαθίσταται και συμπληρώνεται ως εξής:

«1.α) Διαφήμιση κατά την έννοια του παρόντος νόμου 
είναι κάθε ανακοίνωση που γίνεται με κάθε μέσο 
στα πλαίσια εμπορικής, βιομηχανικής, βιοτεχνικής 
ή επαγγελματικής δραστηριότητας με στόχο την 
προώθηση της διάθεσης αγαθών ή υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων και των συναφών 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

β) Προμηθευτής, κατά την έννοια του παρόντος 
άρθρου, είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
ενεργεί για σκοπούς οι οποίοι σχετίζονται με την 
εμπορική, βιοτεχνική, επιχειρηματική ή ελευθέρια 
επαγγελματική του δραστηριότητα, καθώς και κάθε 
πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομα ή για λογαριασμό 
του προμηθευτή.

γ) Ιδιοκτήτης κώδικα, κατά την έννοια του παρόντος 
άρθρου, είναι κάθε οντότητα, συμπεριλαμβανομένων 
ενός προμηθευτή ή ομάδας προμηθευτών, που είναι 
υπεύθυνη για τη διατύπωση και την αναθεώρηση ενός 
κώδικα συμπεριφοράς ή και για την παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης προς τον κώδικα όσων αναλαμβάνουν να 
δεσμεύονται από αυτόν.»

2. Οι παράγραφοι 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 9 του 
ν. 2251/1994 καταργούνται.

3. Η παράγραφος 8 του άρθρου 9 του ν. 2251/1994 
αναριθμείται ως παράγραφος 2 και αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«2. Συγκριτική διαφήμιση είναι κάθε διαφήμιση που 
προσδιορίζει άμεσα ή έμμεσα ή υπονοεί την ταυτότητα 
συγκεκριμένου ανταγωνιστή ή τα προϊόντα ή τις 
υπηρεσίες που αυτός προσφέρει. Η διαφήμιση αυτή, 
όσον αφορά τη σύγκριση, επιτρέπεται εφόσον:

α) δεν είναι παραπλανητική κατά την έννοια των 
διατάξεων των άρθρων 9δ και 9ε,

β) συγκρίνει προϊόντα ή υπηρεσίες που ανταποκρίνονται 
στις ίδιες ανάγκες ή έχουν τους ίδιους στόχους,

γ) συγκρίνει, κατά τρόπο αντικειμενικό, ένα ή 
περισσότερα χαρακτηριστικά που είναι ουσιώδη, 
συναφή, εξακριβώσιμα και αντιπρoσωπευτικά των εν 
λόγω προϊόντων και υπηρεσιών, στα οποία μπορεί να 
συμπεριλαμβάνεται και η τιμή,

δ) δεν έχει ως συνέπεια τη δυσφήμιση ή την υποτίμηση 
των σημάτων, εμπορικών επωνυμιών, άλλων διακριτικών 
σημείων, προϊόντων, υπηρεσιών, δραστηριοτήτων ή της 
κατάστασης ενός ανταγωνιστή, 

ε) για προϊόντα με ονομασία προέλευσης αφορά, 
σε κάθε περίπτωση, προϊόντα με την ίδια ονομασία 
προέλευσης,

στ) δεν επωφελείται αθέμιτα από τη φήμη 
σήματος, εμπορικής επωνυμίας ή άλλων διακριτικών 
σημείων ανταγωνιστή ή από τα δηλωτικά καταγωγής 
ανταγωνιστικών προϊόντων, 

ζ) δεν παρουσιάζει ένα προϊόν ή μία υπηρεσία ως 
απομίμηση ή αντίγραφο προϊόντος ή υπηρεσίας που 
φέρουν σήμα κατατεθέν ή εμπορική επωνυμία και 

η) δεν δημιουργεί σύγχυση μεταξύ προμηθευτών, 
μεταξύ διαφημιστή και ανταγωνιστή ή μεταξύ των 
εμπορικών σημάτων, των εμπορικών επωνυμιών, άλλων 
διακριτικών γνωρισμάτων, προϊόντων ή υπηρεσιών του 
διαφημιστή και του ανταγωνιστή.»
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4. Οι παράγραφοι 8α και 9 του άρθρου 9 του ν. 2251/1994 
αναριθμούνται ως παράγραφοι 3 και 4, αντίστοιχα.

5. Οι παράγραφοι 10, 11, 12 και 13 του άρθρου 9 του 
ν. 2251/1994 καταργούνται και μετά την αναριθμηθείσα 
παράγραφο 4 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Η μετάδοση διαφημιστικού μηνύματος απευθείας 
στον καταναλωτή μέσω τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας 
(φαξ), ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αυτόματης κλήσης 
ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας επιτρέπεται 
μόνο εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
του άρθρου 11 του ν. 3471/2006.»

6. Μετά την προστεθείσα παράγραφο 5 του άρθρου 9 
του ν. 2251/1994 προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής:

«6. Απαγορεύεται στους τηλεοπτικούς σταθμούς 
η μετάδοση διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών από 
ώρα 07:00 μέχρι και ώρα 22:00 κάθε ημέρας. Για την 
εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, οι τηλεοπτικοί 
σταθμοί λογίζονται ως προμηθευτές κατά την έννοια 
της παραγράφου 1.»

7. Η παράγραφος 14 του άρθρου 9 του ν. 2251/1994 
αναριθμείται ως παράγραφος 7.

8. Μετά την αναριθμηθείσα παράγραφο 7 του άρθρου 9 
του ν. 2251/1994, προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: 

«8. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του 
παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις 
του άρθρου 9θ.»

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Άρθρο 12

Μετά το άρθρο 9 του ν. 2251/1994 προστίθενται άρθρα 
9α, 9β, 9γ, 9δ, 9ε, 9στ, 9ζ, 9η και 9θ ως εξής:

«Άρθρο 9α
Ορισμοί

Για τους σκοπούς των διατάξεων του παρόντος 
Μέρους νοούνται: 

α) καταναλωτής, κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο 
ενεργεί για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, 
επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική 
του δραστηριότητα, 

β) προμηθευτής, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
που ενεργεί για σκοπούς που σχετίζονται με την 
εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια 
επαγγελματική του δραστηριότητα, καθώς και κάθε 
πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα ή για λογαριασμό 
του προμηθευτή, 

γ) προϊόν,  κάθε  αγαθό ή υπηρεσία, συμπεριλαμβανο−
μένης της ακίνητης περιουσίας, και των συναφών 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων,

δ) εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς 
τους καταναλωτές, κάθε πράξη, παράλειψη, τρόπος 
συμπεριφοράς ή εκπροσώπησης, εμπορική επικοινωνία, 
συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης και του 
μάρκετινγκ ενός προμηθευτή, που συνδέεται άμεσα με 
την προώθηση, πώληση ή προμήθεια ενός προϊόντος 
σε καταναλωτές, 

ε) ουσιώδης στρέβλωση της οικονομικής συμπεριφοράς 
των καταναλωτών, η χρήση εμπορικής πρακτικής 
με σκοπό τη σημαντική μείωση της ικανότητας του 
καταναλωτή να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση, με 

επακόλουθο ο καταναλωτής να λάβει μια απόφαση 
συναλλαγής που διαφορετικά δεν θα ελάμβανε, 

στ) κώδικας συμπεριφοράς, κάθε συμφωνία ή σύνολο 
κανόνων που δεν επιβάλλονται από νομοθετική, 
κανονιστική ή διοικητική διάταξη και καθορίζουν, όσον 
αφορά μία ή περισσότερες συγκεκριμένες εμπορικές 
πρακτικές ή επιχειρηματικούς τομείς, τη συμπεριφορά 
των προμηθευτών που αναλαμβάνουν να δεσμεύονται 
από τον κώδικα αυτόν, 

ζ) ιδιοκτήτης κώδικα, κάθε οντότητα, συμπε−
ριλαμβανομένων ενός προμηθευτή ή μιας ομάδας 
προμηθευτών, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διατύπωση 
και αναθεώρηση ενός κώδικα συμπεριφοράς ή και για 
την παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τον κώδικα 
όσων αναλαμβάνουν να δεσμεύονται από αυτόν, 

η) επαγγελματική ευσυνειδησία, το μέτρο της 
ειδικής τεχνικής ικανότητας και μέριμνας που ευλόγως 
αναμένεται να επιδεικνύει ένας προμηθευτής προς τους 
καταναλωτές, κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στην 
έντιμη πρακτική της αγοράς ή και στη γενική αρχή 
της καλής πίστης, στον τομέα δραστηριοτήτων του 
προμηθευτή, 

θ) πρόσκληση για αγορά, η εμπορική επικοινωνία στην 
οποία αναφέρονται τα χαρακτηριστικά του προϊόντος 
και η τιμή με τρόπο που ενδείκνυται για τα μέσα της 
εμπορικής επικοινωνίας τα οποία χρησιμοποιούνται, 
έτσι ώστε να έχει ο καταναλωτής τη δυνατότητα να 
πραγματοποιήσει την αγορά, 

ι) κατάχρηση επιρροής, η εκμετάλλευση της θέσης 
ισχύος σε σχέση με τον καταναλωτή για την άσκηση 
πίεσης, ακόμα και χωρίς τη χρήση ή την απειλή 
σωματικής βίας, με τρόπο που περιορίζει σημαντικά 
την ικανότητα του καταναλωτή να λάβει τεκμηριωμένη 
απόφαση, 

ια) απόφαση συναλλαγής, η απόφαση που λαμβάνει ο 
καταναλωτής για το αν, πώς και υπό ποίους όρους θα 
πραγματοποιήσει αγορά, θα καταβάλει όλο το τίμημα 
ή μέρος αυτού, θα κρατήσει ή θα διαθέσει το προϊόν 
ή θα ασκήσει συμβατικό δικαίωμα επί του προϊόντος 
είτε ο καταναλωτής αποφασίσει να προβεί σε ενέργεια 
είτε όχι,

ιβ) νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα, η 
επαγγελματική δραστηριότητα ή ομάδα επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων, η πρόσβαση στις οποίες ή η άσκηση των 
οποίων ή ένας από τους τρόπους άσκησης των οποίων 
προϋποθέτει, άμεσα ή έμμεσα, ειδικά επαγγελματικά 
προσόντα, κατ’ εφαρμογή νομοθετικών, κανονιστικών 
ή διοικητικών διατάξεων.

Άρθρο 9β
Πεδίο εφαρμογής 

1. Με την επιφύλαξη: α) των κοινοτικών και εθνικών 
κανόνων που αφορούν θέματα υγείας και ασφάλειας 
των προϊόντων, β) των τυχόν όρων εγκατάστασης ή 
των καθεστώτων αδειών ή των δεοντολογικών κωδίκων 
συμπεριφοράς ή άλλων ειδικών κανόνων που διέπουν 
νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα, προκειμένου 
να τηρούνται υψηλά πρότυπα επαγγελματικής ακε−
ραιότητας, τους οποίους μπορούν να επιβάλλουν στους 
επαγγελματίες τα κράτη μέλη σύμφωνα με το κοινοτικό 
δίκαιο, οι διατάξεις του μέρους αυτού έχουν εφαρμογή 
στις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των προμηθευτών 
έναντι των καταναλωτών.
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2. Οι διατάξεις του μέρους αυτού δεν ισχύουν για την 
πιστοποίηση και την αναγραφή του ονομαστικού τίτλου 
των αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα.

3. Σε περίπτωση σύγκρουσης των διατάξεων του 
μέρους αυτού με άλλους κανόνες κοινοτικού δικαίου που 
ρυθμίζουν συγκεκριμένες πτυχές αθέμιτων πρακτικών, 
υπερισχύουν οι κανόνες αυτοί.

Άρθρο 9γ
Απαγόρευση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών

1. Απαγορεύονται οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές 
που υιοθετούνται πριν, κατά τη διάρκεια και ύστερα από 
εμπορική συναλλαγή που σχετίζεται με συγκεκριμένο 
προϊόν.

2. Μια εμπορική πρακτική είναι αθέμιτη, όταν 
είναι αντίθετη προς τις απαιτήσεις επαγγελματικής 
ευσυνειδησίας και στρεβλώνει ουσιωδώς ή ενδέχεται 
να στρεβλώσει ουσιωδώς την οικονομική συμπεριφορά 
του μέσου καταναλωτή, στον οποίο φθάνει ή στον 
οποίο απευθύνεται το προϊόν ή του μέσου μέλους της 
ομάδας, όταν μια εμπορική πρακτική απευθύνεται σε μια 
συγκεκριμένη ομάδα καταναλωτών.

3. Εμπορικές πρακτικές οι οποίες ενδέχεται να 
στρεβλώνουν ουσιωδώς την οικονομική συμπεριφορά μόνο 
μιας σαφώς προσδιοριζόμενης ομάδας καταναλωτών που 
είναι ιδιαιτέρως ευάλωτοι ως προς την πρακτική αυτή 
ή ως προς το συγκεκριμένο προϊόν λόγω πνευματικής 
ή σωματικής αναπηρίας, ηλικίας ή απειρίας, με τέτοιο 
τρόπο ώστε ο προμηθευτής να μπορεί ευλόγως να το 
προβλέψει, εκτιμώνται υπό το πρίσμα του μέσου μέλους 
της συγκεκριμένης ομάδας. Το προηγούμενο εδάφιο 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της κοινής και θεμιτής 
διαφημιστικής πρακτικής της διατύπωσης δηλώσεων που 
ενέχουν υπερβολές ή δηλώσεων οι οποίες δεν αναμένεται 
να εκληφθούν, ως έχουν, στην κυριολεξία τους.

4. Εμπορικές πρακτικές είναι αθέμιτες, ιδίως όταν 
είναι παραπλανητικές ή επιθετικές, όπως αυτές 
καθορίζονται στα άρθρα 9δ, 9ε, 9στ και στα άρθρα 9ζ 
και 9η, αντίστοιχα.

Άρθρο 9δ
Παραπλανητικές πράξεις

1. Μια εμπορική πρακτική θεωρείται παραπλανητική 
όταν περιλαμβάνει εσφαλμένες πληροφορίες και είναι, 
συνεπώς, αναληθής ή, όταν, με οποιονδήποτε τρόπο, 
συμπεριλαμβανομένης της συνολικής παρουσίασής 
της, παραπλανά ή ενδέχεται να παραπλανήσει το 
μέσο καταναλωτή, ακόμα και εάν οι πληροφορίες είναι, 
αντικειμενικά, ορθές όσον αφορά ένα ή περισσότερα 
από τα στοιχεία τα οποία παρατίθενται κατωτέρω και, 
ούτως ή άλλως, τον οδηγεί ή ενδέχεται να τον οδηγήσει 
να λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία, διαφορετικά, 
δεν θα ελάμβανε. Τα στοιχεία αυτά είναι:

α) η ύπαρξη ή η φύση του προϊόντος,
β) τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος, όπως είναι 

η διαθεσιμότητα, τα οφέλη, οι κίνδυνοι, η εκτέλεση, η 
σύνθεση, τα συνοδευτικά εξαρτήματα, η μετά την πώληση 
υποστήριξη προς τον καταναλωτή και η αντιμετώπιση 
των παραπόνων, η μέθοδος και η ημερομηνία κατασκευής 
ή παροχής, η παράδοση, η καταλληλότητα, η χρήση, η 
ποσότητα, οι προδιαγραφές, η γεωγραφική ή εμπορική 
προέλευση ή τα αναμενόμενα από τη χρήση του 
προϊόντος αποτελέσματα ή τα αποτελέσματα και τα 

ουσιώδη χαρακτηριστικά των δοκιμών ή ελέγχων του 
προϊόντος,

γ) η έκταση των δεσμεύσεων του προμηθευτή, τα 
κίνητρα για την εμπορική πρακτική και η φύση της 
διαδικασίας πωλήσεων, κάθε δήλωση ή σύμβολο 
που αφορά άμεση ή έμμεση χορηγία ή έγκριση του 
προμηθευτή ή του προϊόντος,

δ) η τιμή ή ο τρόπος υπολογισμού της ή η ύπαρξη 
ειδικής συμφέρουσας τιμής,

ε) η ανάγκη υπηρεσίας, ανταλλακτικού, αντικατάστασης 
ή επισκευής,

στ) η φύση, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τα 
δικαιώματα του προμηθευτή ή του αντιπροσώπου του, 
όπως είναι η ταυτότητα και τα περιουσιακά στοιχεία 
του, τα προσόντα του, η ιδιότητα, η έγκριση, η εταιρική 
σχέση, η σύνδεση και η κυριότητα δικαιωμάτων 
βιομηχανικής, εμπορικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας ή 
τα βραβεία και οι διακρίσεις του, 

ζ) τα δικαιώματα του καταναλωτή, συμπεριλαμβανο−
μένου του δικαιώματος αντικατάστασης ή επιστροφής 
σύμφωνα με το άρθρο 5.

2. Μια εμπορική πρακτική θεωρείται επίσης 
παραπλανητική όταν, στο πραγματικό της πλαίσιο, 
λαμβανομένων υπόψη όλων των χαρακτηριστικών της 
και των περιστάσεων, οδηγεί ή ενδέχεται να οδηγήσει 
το μέσο καταναλωτή να λάβει απόφαση συναλλαγής 
την οποία διαφορετικά δεν θα ελάμβανε, και η πρακτική 
περιλαμβάνει:

α) κάθε προσπάθεια προώθησης προϊόντος (μάρκετινγκ), 
συμπεριλαμβανομένης της συγκριτικής διαφήμισης, που 
δημιουργεί σύγχυση με προϊόντα, εμπορικά σήματα, 
εμπορικές επωνυμίες και άλλα διακριτικά γνωρίσματα 
ενός ανταγωνιστή,

β) μη συμμόρφωση του προμηθευτή προς τις δεσμεύσεις 
που περιέχουν κώδικες συμπεριφοράς με τους οποίους 
ανέλαβε να δεσμευτεί, όταν η δέσμευση είναι ρητή και 
όχι προγραμματική, και μπορεί να εξακριβωθεί και ο 
προμηθευτής αναφέρει σε μια εμπορική πρακτική ότι 
δεσμεύεται από τον κώδικα.

Άρθρο 9ε
Παραπλανητικές παραλείψεις

1. Μια εμπορική πρακτική θεωρείται παραπλανητική 
όταν, στο πραγματικό της πλαίσιο, λαμβανομένων υπόψη 
όλων των χαρακτηριστικών της και των περιστάσεων, 
καθώς και των περιορισμών του συγκεκριμένου μέσου 
επικοινωνίας, παραλείπει ουσιώδεις πληροφορίες 
που χρειάζεται ο μέσος καταναλωτής, ανάλογα με 
το συγκεκριμένο πλαίσιο, για να λάβει τεκμηριωμένη 
απόφαση συναλλαγής και ως εκ τούτου τον οδηγεί 
ή ενδέχεται να τον οδηγήσει να λάβει απόφαση 
συναλλαγής την οποία διαφορετικά δεν θα ελάμβανε.

2. Παραπλανητική παράλειψη τεκμαίρεται και όταν ο 
προμηθευτής αποκρύπτει ουσιώδεις πληροφορίες ή τις 
παρέχει κατά τρόπο ασαφή, ακατάληπτο, διφορούμενο 
ή εκτός χρόνου κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 
1, ή όταν δεν προσδιορίζει την εμπορική επιδίωξη της 
εμπορικής πρακτικής, εφόσον αυτή δεν είναι ήδη 
προφανής από το συγκεκριμένο πλαίσιο και όταν, και 
στις δύο αυτές περιπτώσεις, τούτο έχει ή ενδέχεται να 
έχει ως αποτέλεσμα να λάβει ο μέσος καταναλωτής 
απόφαση για συναλλαγή την οποία, διαφορετικά, δεν 
θα είχε λάβει.
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3. Όταν το μέσο που χρησιμοποιείται για την ανακοίνωση 
της εμπορικής πρακτικής επιβάλλει περιορισμούς τόπου 
ή χρόνου, οι περιορισμοί αυτοί, καθώς και τα μέτρα 
που λαμβάνει ο προμηθευτής για να καταστήσει την 
πληροφορία προσιτή στους καταναλωτές με άλλο 
τρόπο, λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να διαπιστωθεί 
αν η πληροφορία έχει παραλειφθεί.

4. Στην περίπτωση της πρόσκλησης για αγορά, θεω−
ρούνται ουσιώδεις οι ακόλουθες πληροφορίες, αν δεν 
είναι ήδη προφανείς από το συγκεκριμένο πλαίσιο:

α) τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος, στο βαθμό 
που ενδείκνυνται σε σχέση με το μέσο και το προϊόν,

β) η διεύθυνση και η ταυτότητα του προμηθευτή, 
όπως η εμπορική επωνυμία του και όπου ενδείκνυται, 
η διεύθυνση και η ταυτότητα του προμηθευτή για 
λογαριασμό του οποίου ενεργεί αντιπρόσωπός του,

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

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

ε) για προϊόντα και συναλλαγές, όπου υφίσταται 
δικαίωμα υπαναχώρησης ή ακύρωσης, η ύπαρξη αυτού 
του δικαιώματος.

5. Οι απαιτήσεις παροχής πληροφοριών που 
θεσπίζονται από το κοινοτικό δίκαιο, σχετικά με την 
εμπορική επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της 
διαφήμισης ή του μάρκετινγκ, θεωρούνται ουσιώδεις.

Άρθρο 9στ
Περιπτώσεις παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών

Απαγορεύονται, σε κάθε περίπτωση, ως παραπλανητικές, 
εμπορικές πρακτικές, που συνίστανται ιδίως σε: 

α) ισχυρισμό, ότι πρόκειται για συμβαλλόμενο σε 
κώδικα συμπεριφοράς, ενώ ο προμηθευτής δεν είναι 
συμβαλλόμενος,

β) χρησιμοποίηση σήματος ή αντίστοιχου διακριτικού 
γνωρίσματος χωρίς την αντίστοιχη άδεια,

γ) ισχυρισμό, ότι ένας κώδικας συμπεριφοράς έχει την 
έγκριση δημόσιου ή άλλου φορέα, ενώ δεν την έχει,

δ) ισχυρισμό, ότι ο προμηθευτής, συμπεριλαμβανομένων 
των εμπορικών πρακτικών του, ή ένα προϊόν έχει την 
έγκριση, την πιστοποίηση ή την άδεια δημόσιου ή 
ιδιωτικού φορέα, ενώ δεν την έχει, ή παρόμοιο ισχυρισμό 
ο οποίος δεν ανταποκρίνεται στους όρους της έγκρισης, 
της πιστοποίησης ή της άδειας,

ε) πρόσκληση για αγορά προϊόντων σε μια 
καθορισμένη τιμή, χωρίς να γίνεται γνωστή η ύπαρξη 
των οποιωνδήποτε εύλογων λόγων που μπορεί να 
έχει ο προμηθευτής για τους οποίους πιστεύει ότι δεν 
θα μπορέσει να προμηθεύσει ή να αναθέσει σε άλλο 
προμηθευτή να προμηθεύσει τα προϊόντα αυτά ή 
ισοδύναμά τους στην τιμή αυτή μέσα σε εύλογο διάστημα 
και σε εύλογες ποσότητες, λαμβανομένων υπόψη του 

προϊόντος, της κλίμακας διαφήμισης αυτού και της τιμής 
που προσφέρεται (διαφήμιση «δόλωμα»),

στ) πρόσκληση για αγορά προϊόντων σε καθορισμένη 
τιμή και στη συνέχεια: αα) άρνηση επίδειξης του 
διαφημιζόμενου προϊόντος στους καταναλωτές ή 

ββ) άρνηση λήψης παραγγελιών για το προϊόν ή 
παράδοσής του σε εύλογο χρόνο ή 

γγ) επίδειξη ενός ελαττωματικού δείγματός του, με 
πρόθεση προώθησης ενός άλλου προϊόντος («δόλωμα 
και μεταστροφή»),

ζ) ψευδή δήλωση, ότι το προϊόν θα είναι διαθέσιμο για 
πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα ή ότι θα διατίθεται 
μόνο υπό ειδικούς όρους για πολύ περιορισμένο χρονικό 
διάστημα, έτσι ώστε να προκληθεί η λήψη άμεσης 
απόφασης και να στερηθεί από τους καταναλωτές η 
δυνατότητα ή ο χρόνος να προβούν σε τεκμηριωμένη 
επιλογή,

η) ανάληψη της υποχρέωσης παροχής υπηρεσιών 
υποστήριξης μετά την πώληση σε καταναλωτές με τους 
οποίους ο προμηθευτής είχε επικοινωνήσει πριν από τη 
συναλλαγή σε γλώσσα που δεν είναι επίσημη γλώσσα 
του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο προμηθευτής 
και στη συνέχεια διάθεση αυτής της υπηρεσίας μόνο σε 
άλλη γλώσσα, χωρίς αυτό να έχει καταστεί γνωστό στον 
καταναλωτή πριν αυτός δεσμευθεί για τη συναλλαγή,

θ) δήλωση, ή με άλλο τρόπο δημιουργία της εντύπωσης 
ότι ένα προϊόν μπορεί να πωλείται νόμιμα, ενώ δεν 
μπορεί,

ι) παρουσίαση των δικαιωμάτων που παρέχει ο 
νόμος στον καταναλωτή ως ειδικό χαρακτηριστικό της 
προσφοράς του προμηθευτή,

κ) χρήση ανακοινώσεων στα μέσα, για την προώθηση 
ενός προϊόντος, πληρωμένων από τον προμηθευτή, 
χωρίς αυτό να γίνεται σαφές από το περιεχόμενο της 
ανακοίνωσης ή από εικόνα ή ήχο σαφώς αναγνωρίσιμα 
από τον καταναλωτή (κεκαλυμμένη διαφήμιση), με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 100/2000 (ΦΕΚ 98 
Α΄) όπως ισχύει,

κα) διατύπωση ουσιωδώς ανακριβούς ισχυρισμού όσον 
αφορά στη φύση ή στην έκταση του κινδύνου για την 
προσωπική ασφάλεια του καταναλωτή ή της οικογένειάς 
του, αν ο καταναλωτής δεν αγοράσει το προϊόν,

κβ) προώθηση παρόμοιου προϊόντος με εκείνο που 
προσφέρει συγκεκριμένος κατασκευαστής, με τέτοιο 
τρόπο ώστε να παραπλανάται σκόπιμα ο καταναλωτής ότι 
έχει κατασκευασθεί από το συγκεκριμένο κατασκευαστή, 
ενώ δεν συμβαίνει αυτό,

κγ) δημιουργία, λειτουργία ή προώθηση ενός πυραμι−
δωτού συστήματος πωλήσεων, όπου ο καταναλωτής 
θεωρεί ότι έχει την ευκαιρία για μεγαλύτερο όφελος 
με την εισαγωγή άλλων καταναλωτών στο σύστημα, 
παρά με την ίδια την πώληση ή την κατανάλωση των 
προϊόντων,

κδ) ισχυρισμό, ότι ο προμηθευτής πρόκειται να 
σταματήσει τη δραστηριότητά του ή να μετακομίσει, 
ενώ αυτό δεν ισχύει,

κε) ισχυρισμό, ότι τα προϊόντα μπορούν να διευκολύνουν 
το κέρδος σε τυχερά παίγνια,

κστ) αναληθή ισχυρισμό ότι προϊόν είναι σε θέση να 
θεραπεύει ασθένεια, δυσλειτουργίες ή δυσμορφίες,
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κζ) διάδοση ουσιωδώς ανακριβών πληροφοριών 
σχετικά με τις συνθήκες της αγοράς ή τη δυνατότητα 
εύρεσης του προϊόντος, προκειμένου να παροτρυνθεί 
ο καταναλωτής να αποκτήσει το προϊόν με όρους 
λιγότερο ευνοϊκούς σε σχέση με αυτούς που ισχύουν 
υπό κανονικές συνθήκες της αγοράς,

κη) ισχυρισμό για μία εμπορική πρακτική διεξαγωγής 
διαγωνισμού ή καταβολής επάθλων χωρίς τη χορήγηση 
των περιγραφόμενων επάθλων ή του ισοδυνάμου 
τους,

κθ) περιγραφή του προϊόντος ως «δωρεάν», 
«χωρίς επιβάρυνση» ή με αντίστοιχη διατύπωση, αν ο 
καταναλωτής οφείλει να καταβάλει οποιαδήποτε άλλη 
πληρωμή εκτός του αναπόφευκτου κόστους για την 
απάντηση στην εμπορική πρακτική ή για την παραλαβή 
ή την παράδοση του αντικειμένου,

κι) προσθήκη στο υλικό μάρκετινγκ τιμολογίου ή 
αντίστοιχου εγγράφου με το οποίο ζητείται πληρωμή 
και το οποίο παρέχει στον καταναλωτή την εντύπωση 
ότι έχει ήδη παραγγείλει το προϊόν, ενώ αυτό δεν 
ισχύει,

λ) ψευδή ισχυρισμό ή δημιουργία της εντύπωσης, ότι ο 
προμηθευτής δεν ενεργεί για σκοπούς που συνδέονται 
με την εμπορική δραστηριότητά του, την επιχείρηση, 
την τέχνη ή το επιτήδευμά του, ή υποδύεται ψευδώς 
τον καταναλωτή,

λα) δημιουργία της ψευδούς εντύπωσης, ότι οι 
υπηρεσίες, μετά την πώληση του προϊόντος, διατίθενται 
σε κράτος μέλος άλλο από αυτό στο οποίο πωλείται 
το προϊόν.

Άρθρο 9ζ
Επιθετικές εμπορικές πρακτικές

1. Μια εμπορική πρακτική θεωρείται επιθετική εάν, στο 
πραγματικό της πλαίσιο, λαμβανομένων υπόψη όλων των 
χαρακτηριστικών της και των περιστάσεων, χρησιμοποιεί 
παρενόχληση, καταναγκασμό, συμπεριλαμβανομένης και 
της άσκησης σωματικής βίας, ή κατάχρηση επιρροής και, 
ως εκ τούτου, παρεμποδίζει ή ενδέχεται να παρεμποδίσει 
σημαντικά την ελευθερία επιλογής ή συμπεριφοράς του 
μέσου καταναλωτή ως προς το προϊόν, με αποτέλεσμα 
να τον οδηγεί ή να είναι πιθανόν να τον οδηγήσει να 
λάβει απόφαση συναλλαγής που διαφορετικά δεν θα 
ελάμβανε.

2. Για να κριθεί εάν μια εμπορική πρακτική κάνει χρήση 
παρενόχλησης, καταναγκασμού, συμπεριλαμβανομένης 
της άσκησης σωματικής βίας, ή κατάχρησης επιρροής, 
λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία της και ιδίως:

α) η χρονική στιγμή, ο τόπος, η φύση ή η επιμονή,
β) η χρήση απειλητικών ή προσβλητικών εκφράσεων 

ή συμπεριφοράς,
γ) η εκμετάλλευση, από τον προμηθευτή, κάθε 

συγκεκριμένης ατυχίας ή περίστασης, την οποία γνωρίζει 
και η οποία είναι τόσο σοβαρή, ώστε να διαταράσσει 
την κρίση του καταναλωτή, προκειμένου να επηρεάσει 
την απόφασή του όσον αφορά το προϊόν,

δ) κάθε επαχθές ή δυσανάλογο μη συμβατικό εμπόδιο 
που επιβάλλει ο προμηθευτής σε περίπτωση που ο 
καταναλωτής επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματά του 
στο πλαίσιο της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων λύσης της σύμβασης ή μετάβασης σε άλλο 
προϊόν ή σε άλλον προμηθευτή,

ε) κάθε απειλή για λήψη μέτρου που δεν μπορεί να 
ληφθεί νομίμως.

Άρθρο 9η
Περιπτώσεις επιθετικών εμπορικών πρακτικών

Απαγορεύονται, ως επιθετικές, εμπορικές πρακτικές 
που συνίστανται, ιδίως, σε:

α) δημιουργία της εντύπωσης ότι ο καταναλωτής δεν 
μπορεί να εγκαταλείψει το χώρο έως ότου συναφθεί 
η σύμβαση,

β) προσωπικές επισκέψεις στο σπίτι του καταναλωτή 
κατά τις οποίες αγνοείται το αίτημα του καταναλωτή 
για αποχώρηση ή μη επάνοδο, εκτός από περιστάσεις 
και στο βαθμό που αυτό δικαιολογείται για να επιβληθεί 
η εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης,

γ) συνεχή και ανεπιθύμητη άγρα πελατών σε δημόσιους 
χώρους, μέσω τηλεφώνου, φαξ ή ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου ή άλλων μέσων εξ αποστάσεως, εκτός 
από περιστάσεις και στο βαθμό που αυτό δικαιολογείται 
για να επιβληθεί εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης 
με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του 
παρόντος νόμου και των διατάξεων του ν. 2472/1997 
(ΦΕΚ 50 Α΄), όπως ισχύει,

δ) απαίτηση από τον καταναλωτή που επιθυμεί να 
προβάλλει αξίωση δυνάμει ασφαλιστηρίου συμβολαίου, 
να προσκομίσει έγγραφα που δεν θα μπορούσαν 
εύλογα να θεωρηθούν συναφή για την απόδειξη της 
αξίωσης ή συστηματική αποφυγή απάντησης στη 
σχετική αλληλογραφία, έτσι ώστε να αποθαρρυνθεί 
ο καταναλωτής από την άσκηση των συμβατικών του 
δικαιωμάτων,

ε) ένταξη σε διαφήμιση άμεσης πιεστικής πρόσκλησης 
προς τα παιδιά να αγοράσουν ή να πείσουν τους 
γονείς τους ή άλλα ενήλικα άτομα να τους αγοράσουν 
διαφημιζόμενα προϊόντα, με την επιφύλαξη του άρθρου 
7 του π.δ. 100/2000 όπως ισχύει,

στ) απαίτηση άμεσης ή μεταγενέστερης πληρωμής 
ή επιστροφής ή φύλαξης για προϊόντα που έχει 
προμηθεύσει ο προμηθευτής, τα οποία όμως δεν έχουν 
παραγγελθεί από τον καταναλωτή, εκτός αν τα προϊόντα 
αυτά αποτελούν υποκατάστατα που παρέχονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 4,

ζ) ρητή ενημέρωση του καταναλωτή ότι, αν δεν αγο−
ράσει το προϊόν ή δεν αποδεχθεί την υπηρεσία, τίθεται 
σε κίνδυνο το επάγγελμα ή η ζωή του προμηθευτή,

η) δημιουργία της ψευδούς εντύπωσης ότι ο 
καταναλωτής έχει ήδη κερδίσει, πρόκειται να κερδίσει ή, 
αν προβεί σε συγκεκριμένη ενέργεια, θα κερδίσει έπαθλο 
ή θα αποκομίσει άλλο αντίστοιχο όφελος, ενώ αυτά στην 
πραγματικότητα δεν υφίστανται, ή, ότι η δυνατότητα 
διεκδίκησης του επάθλου ή άλλου οφέλους προϋποθέτει 
την καταβολή χρημάτων από τον καταναλωτή ή 
συνεπάγεται δαπάνη.

Άρθρο 9θ
Κυρώσεις 

1. Κάθε καταναλωτής ή και ένωση καταναλωτών έχουν 
το δικαίωμα, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων 
των άρθρων 9γ έως και 9η, να ζητούν τη δικαστική 
παύση κάθε αθέμιτης εμπορικής πρακτικής και την 
παράλειψή της στο μέλλον, καθώς και αποζημίωση 
για τη ζημία που υφίστανται εξαιτίας της πρακτικής 
αυτής. Τα ένδικα βοηθήματα του προηγούμενου εδαφίου 
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μπορεί να ασκούνται, χωριστά ή από κοινού, κατά ενός 
ή περισσοτέρων προμηθευτών του ίδιου οικονομικού 
τομέα ή κατά ιδιοκτήτη κώδικα, εφόσον αυτός προωθεί 
κώδικα που ενθαρρύνει τη μη συμμόρφωση με τις 
διατάξεις του παρόντος μέρους.

2. Το Δικαστήριο μπορεί, μετά από σχετική αίτηση, να 
διατάξει, δια του τύπου ή με άλλο πρόσφορο τρόπο, τη 
δημοσίευση της απόφασης που διατάσσει την παύση 
της αθέμιτης εμπορικής πρακτικής, στο σύνολό της, ή εν 
μέρει, καθώς και τη δημοσίευση σχετικής επανορθωτικής 
δήλωσης του παραβάτη.

3. Ο προμηθευτής στον οποίο αποδίδεται παράβαση 
των διατάξεων του παρόντος μέρους υποχρεούται 
να προσκομίζει στο Δικαστήριο αποδεικτικά στοιχεία 
σχετικά με την ακρίβεια των πραγματικών ισχυρισμών 
που αφορούν εμπορική πρακτική, εφόσον αυτό κριθεί 
αναγκαίο από το Δικαστήριο, εν όψει των δεδομένων 
της συγκεκριμένης περίπτωσης, λαμβανομένων υπόψη 
των έννομων συμφερόντων όλων των διαδίκων. Αν δεν 
προσκομισθούν τα στοιχεία αυτά ή κριθούν ανεπαρκή, 
οι ισχυρισμοί του ενάγοντος ή των εναγόντων 
καταναλωτών τεκμαίρονται αληθείς.

4. Ο έλεγχος των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών μπορεί 
να γίνει και από ιδιοκτήτες κωδίκων συμπεριφοράς, 
εφόσον προβλέπονται σχετικές διαδικασίες προσφυγής 
ενώπιον των φορέων αυτών. Η προσφυγή στις διαδικασίες 
του προηγούμενου εδαφίου δεν συνεπάγεται παραίτηση 
από το δικαίωμα δικαστικής προσφυγής.

5. Ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί να διατάξει, με 
απόφασή του, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, 
την άμεση παύση αθέμιτης εμπορικής πρακτικής. Σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την απόφαση αυτή 
επιβάλλονται, σε βάρος του παραβάτη, οι κυρώσεις του 
άρθρου 13α του παρόντος νόμου.» 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Άρθρο 13

Το άρθρο 10 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«1. Οι ενώσεις καταναλωτών συγκροτούνται ως σωματεία 
και διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου 
και του Αστικού Κώδικα. Οι ενώσεις καταναλωτών έχουν 
αποκλειστικό σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων 
και των συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού. 
Εκπροσωπούν τους καταναλωτές στα όργανα στα οποία 
προβλέπεται η εκπροσώπηση αυτών, ενημερώνουν και 
συμβουλεύουν τους καταναλωτές, τους αντιπροσωπεύουν 
δικαστικά και εξώδικα και ασκούν συλλογικές αγωγές 
κατά τις διατάξεις του παρόντος.

2. Οι ενώσεις καταναλωτών οργανώνονται σε ενώσεις 
καταναλωτών πρώτου και δεύτερου βαθμού. Μέλη 
ένωσης καταναλωτών πρώτου βαθμού είναι μόνο φυσικά 
πρόσωπα. Μέλη ένωσης καταναλωτών δεύτερου βαθμού 
είναι μόνο ενώσεις καταναλωτών πρώτου βαθμού. Για 
τη σύσταση ένωσης καταναλωτών πρώτου βαθμού 
απαι τούνται εκατό (100) τουλάχιστον ιδρυτικά μέλη. 
Σε δήμους με πληθυσμό μέχρι πέντε χιλιάδων (5.000) 
κατοίκων αρκούν πενήντα (50) ιδρυτικά μέλη. Οι ενώσεις 
καταναλωτών μπορούν να ιδρύουν γραφεία και σε 
περιοχές εκτός της έδρας τους. Κάθε φυσικό πρόσωπο 
δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε περισσότερες από μία 
ενώσεις καταναλωτών πρώτου βαθμού. Για τη σύσταση 

ένωσης καταναλωτών δεύτερου βαθμού απαιτείται 
συμμετοχή πέντε τουλάχιστον ενώσεων καταναλωτών 
πρώτου βαθμού. Κάθε ένωση καταναλωτών πρώτου 
βαθμού δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε περισσότερες 
από μία ενώσεις καταναλωτών δεύτερου βαθμού. Οι 
ενώσεις καταναλωτών μπορεί να οργανώνονται και 
πέραν του δευτέρου βαθμού, κατά τον τρόπο οργάνωσης 
των ενώσεων καταναλωτών δεύτερου βαθμού.

3. Οι ενώσεις καταναλωτών αποκτούν νομική προσω−
πικότητα με την εγγραφή τους στο Μητρώο Ενώσεων 
Καταναλωτών (εφεξής: «Μητρώο»).

4. Το Μητρώο στο οποίο εγγράφονται οι ενώσεις 
καταναλωτών όλων των βαθμών τηρείται στη Γενική 
Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
Το Μητρώο είναι δημόσιο βιβλίο στο οποίο αναγράφεται 
και ο αριθμός φορολογικού μητρώου κάθε ένωσης 
καταναλωτών. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει 
πρόσβαση στις εγγραφές του Μητρώου και να ζητεί 
αντίγραφο ή πιστοποιητικό των εγγραφών αυτών. Στη 
σφραγίδα, στα έντυπα και στα έγγραφα των ενώσεων 
καταναλωτών εγγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός της 
εγγραφής τους στο Μητρώο. Με απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης ρυθμίζονται τα θέματα εφαρμογής της 
παραγράφου αυτής και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

5. Οι ενώσεις καταναλωτών τηρούν σε έντυπη ή και 
ηλεκτρονική μορφή τα ακόλουθα βιβλία, που αριθμούνται 
και θεωρούνται από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της 
έδρας τους: α) Βιβλίο Μητρώου μελών. Στο Βιβλίο Μητρώου 
μελών της ένωσης πρώτου βαθμού αναγράφονται το 
ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας, 
ο αριθμός του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και οι 
χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής κάθε μέλους. Στο 
Βιβλίο Μητρώου Μελών ένωσης καταναλωτών δεύτερου 
βαθμού αναγράφονται η επωνυμία και η έδρα τους, ο 
αριθμός των εγγεγραμμένων μελών τους, οι χρονολογίες 
εγγραφής και διαγραφής τους και οι δικαστικές 
αποφάσεις έγκρισης ή τροποποίησης των καταστατικών 
των μελών που τις συγκροτούν, β) Βιβλίο Πρακτικών 
συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων των μελών τους, γ) 
Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων της διοίκησης, δ) Βιβλίο 
Ταμείου, στο οποίο καταχωρίζονται, κατά χρονολογική 
σειρά, όλες οι εισπράξεις και πληρωμές και ε) Βιβλίο 
Περιουσίας, στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και 
ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της ένωσης.

6. Πόροι των ενώσεων καταναλωτών είναι απο−
κλειστικά:

α) τα δικαιώματα εγγραφής, οι συνδρομές και οι 
εθελοντικές εισφορές των μελών, 

β) τα εισοδήματα από την αξιοποίηση της περιουσίας 
τους,

γ) κληρονομίες, κληροδοσίες, 
δ) κρατική επιχορήγηση ή επιχορήγηση από τους 

οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.) πρώτου 
και δεύτερου βαθμού, 

ε) επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς 
οργανισμούς και διεθνείς ενώσεις καταναλωτών,

στ) ποσοστό 35% επί των ποσών που επιδικάζονται 
κατά την παράγραφο 22 και

ζ) εισπράξεις από διάθεση εντύπων και δημοσίων 
εκδηλώσεων.
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7. Οι αιτήσεις επιχορήγησης ενώσεων καταναλωτών 
όλων των βαθμών υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία 
Καταναλωτή. Οι αιτήσεις των ενώσεων συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από προϋπολογισμό λειτουργικών 
εξόδων και σχέδιο προτεινόμενων δράσεων για το 
επόμενο έτος, καθώς και αναλυτικό απολογισμό του 
προηγούμενου έτους. Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή 
αξιολογεί τις προτεινόμενες δράσεις και μπορεί να 
τις επιχορηγεί μετά από γνώμη του Ε.Σ.Κ.Α. με βάση 
κριτήρια που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κάθε απόφαση επιχορήγησης των ενώσεων 
καταναλωτών οποιουδήποτε βαθμού από οποιονδήποτε 
άλλον φορέα κοινοποιείται υποχρεωτικά στη Γενική 
Γραμματεία Καταναλωτή. Η παράλειψη της κοινοποίησης 
αυτής συνεπάγεται τον αποκλεισμό της ένωσης από την 
επιχορήγηση της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή για 
διάστημα τριών (3) ετών.

8. Απαγορεύεται στις ενώσεις καταναλωτών να 
δέχονται δωρεές, εισφορές και ενισχύσεις κάθε είδους, 
από προμηθευτές ή οργανώσεις τους, καθώς και από 
πολιτικά κόμματα ή άλλες πολιτικές οργανώσεις 
οποιασδήποτε μορφής.

Στην έννοια του προμηθευτή περιλαμβάνονται και 
τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν θέση προέδρου, 
διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου ή νόμιμου 
εκπροσώπου κεφαλαιουχικών εταιρειών.

9. Οι ενώσεις καταναλωτών οποιουδήποτε βαθμού δεν 
επιτρέπεται να στεγάζονται σε χώρους που χρησιμο−
ποιούνται ως κατοικία ή επαγγελματική στέγη νομικών ή 
φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε αυτές.

10. Απαγορεύεται στις ενώσεις καταναλωτών να 
διαφημίζουν, με οποιονδήποτε τρόπο, επιχειρήσεις 
προμηθευτών.

11. Απαγορεύεται να συμμετέχουν στο διοικητικό 
συμβούλιο των ενώσεων καταναλωτών όσοι έχουν 
καταδικασθεί, αμετάκλητα, για απιστία, απάτη, 
πλαστογραφία, υπεξαίρεση, δωροδοκία, παράβαση του 
νόμου περί μεσαζόντων και του νόμου περί ναρκωτικών.

Τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των ενώσεων 
καταναλωτών όλων των βαθμών δεν επιτρέπεται να 
λαμβάνουν από αυτές οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση 
για τις υπηρεσίες που παρέχουν, με εξαίρεση τα ποσά 
που καλύπτουν δαπάνες για την εξυπηρέτηση των 
σκοπών των ενώσεων, εφόσον αποδεικνύονται με νόμιμα 
παραστατικά.

12. Στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή συνιστάται 
πενταμελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από: α) έναν 
Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Γραμματείας αυτής, ως 
πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από 
τον Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή, β) δύο εκπροσώπους 
των ενώσεων καταναλωτών που είναι μέλη του Εθνικού 
Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς (Ε.Σ.Κ.Α.) και γ) 
δύο εκπροσώπους των φορέων που ορίζονται στις 
περιπτώσεις ιβ΄ έως ιη΄, κ΄ έως κα΄, κε΄ έως κζ΄ και λ΄ έως 
λα΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12. Τα υπό στοιχεία 
β΄ και γ΄ μέλη εκλέγονται με τους αναπληρωτές τους 
από το Ε.Σ.Κ.Α. Τα μέλη της επιτροπής διορίζονται με 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με θητεία τριών 
(3) ετών. Τα μέλη που προέρχονται από το Ε.Σ.Κ.Α. 
δεν επιτρέπεται να διοριστούν για δύο συνεχόμενες 
θητείες. Έργο της επιτροπής είναι η πιστοποίηση της 

πραγματικής λειτουργίας των ενώσεων καταναλωτών 
και της τήρησης των παραγράφων 5, 6, 8 έως και 11. Η 
πιστοποίηση ανακαλείται σε περίπτωση που ενώσεις 
καταναλωτών οποιουδήποτε βαθμού δεν υλοποιούν 
καμία δράση για δύο συνεχή έτη ή δεν συμμορφώνονται 
με τα οριζόμενα στις παραγράφους 8 έως 11.

Οι αδρανείς ενώσεις καταναλωτών δεν δικαιούνται 
κρατικής επιχορήγησης ή επιχορήγησης από ο.τ.α. 
πρώτου και δεύτερου βαθμού.

13. Οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 
79 Α΄), όπως ισχύει, και των παραγράφων 2 έως 5 του 
άρθρου 6 του ν.δ. 4361/1964 (ΦΕΚ 149 Α΄) όπως ισχύει, 
εφαρμόζονται αναλογικά για τις αρχαιρεσίες των 
ενώσεων καταναλωτών πρώτου και δεύτερου βαθμού.

14. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/ 1997, 
όπως ισχύει, και του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄) ενώσεις 
καταναλωτών οποιουδήποτε βαθμού έχουν το δικαίωμα 
να ζητούν και να λαμβάνουν πληροφορίες για θέματα 
που ανάγονται στα συμφέροντα των καταναλωτών 
από δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου, δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις, 
νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως 
ορίζεται κάθε φορά και νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν 
κοινωφελή σκοπό.

15. Κάθε ένωση καταναλωτών νομιμοποιείται να 
ζητεί ενώπιον δικαστηρίων και διοικητικών αρχών 
κάθε μορφής έννομη προστασία για τα δικαιώματα 
των μελών της, ως καταναλωτών. Ιδίως νομιμοποιείται 
να ασκεί αγωγή, αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, αίτηση 
ακύρωσης ή προσφυγή κατά διοικητικών πράξεων και 
να παρίσταται ως πολιτικώς ενάγουσα. Κάθε ένωση 
καταναλωτών δικαιούται να παρεμβαίνει προσθέτως 
σε εκκρεμείς δίκες μελών της για την υποστήριξη των 
δικαιωμάτων τους ως καταναλωτών.

16. Ένωση καταναλωτών που έχει τουλάχιστον 
πεντακόσια (500) ενεργά μέλη και έχει εγγραφεί 
στο μητρώο ενώσεων καταναλωτών πριν από ένα 
τουλάχιστον έτος, μπορεί να ασκεί, κάθε είδους αγωγή 
για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του 
καταναλωτικού κοινού (συλλογική αγωγή). Η αγωγή του 
προηγούμενου εδαφίου μπορεί να ασκηθεί και όταν η 
παράνομη συμπεριφορά προσβάλλει τα συμφέροντα 
τριάντα (30), τουλάχιστον, καταναλωτών.

Ιδίως μπορεί να ζητήσει:
α) Την παράλειψη παράνομης συμπεριφοράς του 

προμηθευτή, ακόμη και πριν αυτή εκδηλωθεί, ιδίως όταν 
συνίσταται σε παράβαση των διατάξεων: 

αα) των άρθρων 2, 3, 4, 4α, 5, 6, 7, 7α, 8, 9, 9α έως 9θ 
του παρόντος νόμου, 

ββ) της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. Φ1−
983/1991, «Καταναλωτική Πίστη − Εναρμόνιση με οδηγία 
87/102/ΕΟΚ της 22ας Δεκ. 1986 όπως αυτή τροποποιήθηκε 
από την οδηγία 90/88/ ΕΟΚ της 22ας Φεβρ.1990» (ΦΕΚ 
172 Β΄), όπως ισχύει, 

γγ) του π.δ. 339/1996, «Περί οργανωμένων ταξιδιών, σε 
συμμόρφωση προς την Οδηγία 90/314 (ΕΕL 158/59) για 
τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές 
και περιηγήσεις» (ΦΕΚ 225 Α΄), όπως ισχύει, 

δδ) της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. ΔΥΓ
3 (α)/83657, «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς 
την αντίστοιχη κοινοτική στον τομέα της παραγωγής 
και της κυκλοφορίας φαρμάκων, που προορίζονται για 
ανθρώπινη χρήση σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 



2001/1983/ΕΚ Οδηγία «περί κοινοτικού κώδικα για τα 
φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση», όπως 
τροποποιήθηκε από τις υπ’ αριθμ. 2004−27−ΕΚ, 2004−
24−ΕΚ Οδηγίες για τα παραδοσιακά φάρμακα φυτικής 
προέλευσης και το άρθρο 31 της υπ’ αριθμ. 2002/1998/ 
ΕΚ Οδηγίας για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και 
ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, 
την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινου αίματος 
και συστατικών αίματος, (ΦΕΚ 59 Β΄), 

εε) του π.δ. 182/1999, «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου 94/47/ΕΚ 
της 26ης Οκτωβρίου 1994 «Περί της προστασίας των 
αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων 
που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος χρήσης 
ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης», 
που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθμ. L.280 της 29.10.1994», 
(ΦΕΚ 171 Α΄), όπως ισχύει, 

στστ) του π.δ. 131/2003, «Προσαρμογή στην Οδηγία 
200/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών 
της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (οδηγία για το ηλε−
κτρονικό εμπόριο)» (ΦΕΚ 116 Α΄), όπως ισχύει, 

ζζ) του ν. 2328/1995, «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής 
τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση 
θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 159 Α΄), και 

ηη) του π.δ. 100/2000 «Εναρμόνιση της ελληνικής 
ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 97/36 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1997 (ΕΕ αριθ. L202) της 
Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L298 της 
17.10.89 σ. 23) σχετικά με την παροχή υπηρεσιών».

Όταν η παράνομη συμπεριφορά εκδηλώνεται μετά 
από σύσταση ή υπόδειξη ενώσεων των προμηθευτών 
ή εφόσον οι ενώσεις αυτές προβαίνουν σε παράνομη 
συμπεριφορά, στην περίπτωση αυτή μπορεί να ζητηθεί 
και από αυτές η παύση της εν λόγω συμπεριφοράς. 
Η ένωση καταναλωτών μπορεί να ζητήσει, επιπλέον, 
τη δέσμευση, την απόσυρση ή την καταστροφή 
ελαττωματικών προϊόντων που είναι επικίνδυνα για 
την ασφάλεια ή την υγεία του καταναλωτικού κοινού, 
καθώς και τη λήψη μέτρων, όπως είναι η κατάλληλη 
δημοσίευση του συνόλου ή μέρους της απόφασης ή και η 
δημοσίευση επανορθωτικής δήλωσης, ώστε να εκλείψουν 
τα συνεχιζόμενα αποτελέσματα της παράβασης.

β) Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Για τον 
καθορισμό της χρηματικής ικανοποίησης, το δικαστήριο 
λαμβάνει υπόψη, ιδίως, την ένταση της προσβολής της 
έννομης τάξης που συνιστά η παράνομη συμπεριφορά, το 
μέγεθος της εναγόμενης επιχείρησης του προμηθευτή 
και κυρίως, τον ετήσιο κύκλο εργασιών της, καθώς και 
τις ανάγκες της γενικής και της ειδικής πρόληψης.

γ) Τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων εξασφάλισης 
των απαιτήσεων του καταναλωτικού κοινού για 
την παράλειψη της παράνομης συμπεριφοράς ή τη 
χρηματική ικανοποίηση μέχρι την έκδοση εκτελεστής 
απόφασης. Σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων 
που είναι επικίνδυνα για την ασφάλεια ή την υγεία 
του καταναλωτικού κοινού, μπορεί να διαταχθεί, ως 
ασφαλιστικό μέτρο, η δέσμευση αυτών.

δ) Την αναγνώριση του δικαιώματος αποκατάστασης 
της ζημίας που υφίστανται οι καταναλωτές από την 
παράνομη συμπεριφορά.

17. Συλλογική αγωγή κατά τις διατάξεις της 
προηγούμενης παραγράφου μπορούν να ασκήσουν, από 
κοινού, περισσότερες της μιας ενώσεις καταναλωτών 
πρώτου βαθμού, ακόμη και αν καθεμία από αυτές έχει 
αριθμό ενεργών μελών μικρότερο από το προβλεπόμενο 
κατώτατο όριο, εφόσον το σύνολο των ενεργών 
μελών όλων των ενώσεων υπερβαίνει το όριο αυτό. 
Συλλογική αγωγή μπορούν να ασκήσουν, από κοινού, και 
περισσότερες της μιας ενώσεις καταναλωτών πρώτου 
και δεύτερου βαθμού, ακόμη και αν η ένωση πρώτου 
βαθμού έχει αριθμό ενεργών μελών μικρότερο από το 
προβλεπόμενο κατώτατο όριο. Η συλλογική αγωγή 
ασκείται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου 
της ένωσης καταναλωτών. Ενεργά μέλη των ενώσεων 
λογίζονται όσα έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους 
υποχρεώσεις. Ο αριθμός των μελών αυτών αποδεικνύεται 
με κοινή υπεύθυνη δήλωση των μελών του διοικητικού 
συμβουλίου της οικείας ένωσης καταναλωτών.

18. Η συλλογική αγωγή ασκείται σε αποκλειστική 
προθεσμία έξι (6) μηνών από την τελευταία εκδήλωση 
της παράνομης συμπεριφοράς που αποτελεί τη βάση 
της. Κατ’ εξαίρεση, οι απαιτήσεις της περίπτωσης δ΄ 
της παραγράφου 16 υπόκεινται στην παραγραφή του 
άρθρου 937 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ.).

19. Αποκλειστικώς αρμόδιο για την εκδίκαση 
συλλογικής αγωγής είναι το πολυμελές πρωτοδικείο της 
κατοικίας ή της έδρας του εναγομένου. Αν αντικείμενο 
της συλλογικής αγωγής αποτελεί ραδιοτηλεοπτική 
διαφήμιση, αποκλειστικώς αρμόδιο είναι το πολυμελές 
πρωτοδικείο της έδρας του ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού 
σταθμού.

20. Συλλογικές αγωγές των περιπτώσεων α΄ και β΄ 
της παραγράφου 16 δικάζονται κατά τη διαδικασία 
της εκούσιας δικαιοδοσίας, στη συντομότερη δυνατή 
δικάσιμο. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την 
προσωρινή εκτέλεση της απόφασης. Οι έννομες 
συνέπειες που προκύπτουν από την απόφαση αυτή 
ισχύουν έναντι πάντων, και αν δεν ήταν διάδικοι. Το 
δεδικασμένο απόφασης που δέχεται εν όλω ή εν μέρει 
αγωγή της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 16 ισχύει 
και υπέρ των ζημιωθέντων καταναλωτών, έστω και αν 
αυτοί δεν είχαν συμμετάσχει στη σχετική δίκη.

Εφόσον καταστεί αμετάκλητη η δικαστική απόφαση 
επί συλλογικής αγωγής της περίπτωσης δ΄ της 
παραγράφου 16, ο ζημιωθείς καταναλωτής μπορεί, με 
βάση την απόφαση αυτή, να γνωστοποιήσει εγγράφως 
στον προμηθευτή, κατά του οποίου εκδόθηκε η εν λόγω 
απόφαση, την απαίτησή του, αναφέροντας τα στοιχεία 
που την προσδιορίζουν. Μετά την άπρακτη παρέλευση 
τριάντα (30) ημερών από την έγγραφη γνωστοποίηση, 
ο καταναλωτής, εφόσον δεν ικανοποιηθεί, μπορεί 
να ζητήσει την έκδοση διαταγής πληρωμής για την 
απαίτησή του από το δικαστήριο, εφόσον αυτή είναι 
εκκαθαρισμένη ή μπορεί ευχερώς να εκκαθαριστεί. Η 
απαίτηση αποδεικνύεται και με κάθε ιδιωτικό έγγραφο το 
οποίο, ως εκ του είδους ή της συνήθειας της συναλλαγής, 
χορηγείται ως απόδειξη στους καταναλωτές.
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Απαιτήσεις καταναλωτών που απορρέουν από την 
παράνομη συμπεριφορά, πέραν αυτών που ορίζονται 
στις περιπτώσεις α΄ έως και δ΄ της παραγράφου 16, δεν 
θίγονται. Το δικαίωμα άσκησης ατομικής αγωγής των 
καταναλωτών δεν επηρεάζεται από την απόρριψη του 
αιτήματος αγωγής της ένωσης καταναλωτών κατά τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 16.

21. Ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί με απόφασή του, 
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να 
καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις προσαρμογής 
της συναλλακτικής συμπεριφοράς των προμηθευτών στο 
δεδικασμένο αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων επί 
αγωγών καταναλωτή ή ενώσεων καταναλωτών, εφόσον 
οι συνέπειες του δεδικασμένου έχουν ευρύτερο δημόσιο 
ενδιαφέρον για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και 
την προστασία των καταναλωτών.

22. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης κατά 
την περίπτωση β΄ της παραγράφου 16 για την αυτή 
παράβαση παρέχεται μία μόνο φορά. Το ποσό που 
επιδικάζεται κατά το προηγούμενο εδάφιο διατίθεται 
για σκοπούς εκπαίδευσης, ενημέρωσης και εν γένει 
προστασίας του καταναλωτή, και, μετά από αφαίρεση 
των δικαστικών δαπανών και εξόδων, περιέρχεται 
κατά ποσοστό: α) τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) 
στην ενάγουσα ένωση καταναλωτών, β) τριάντα πέντε 
τοις εκατό (35%) στις ενώσεις καταναλωτών δεύτερου 
βαθμού και γ) τριάντα τοις εκατό (30%) στον Κρατικό 
Προϋπολογισμό. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
ρυθμίζονται τα θέματα εφαρμογής της παρούσας 
παραγράφου και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

23. Αν αγωγή για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής 
βλάβης απορριφθεί αμετάκλητα ως προφανώς αβάσιμη, 
ο εναγόμενος προμηθευτής μπορεί να ζητήσει εκ του 
λόγου αυτού με αγωγή του, η οποία ασκείται εντός 
προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία κατά την 
οποία η απορριπτική απόφαση κατέστη αμετάκλητη, 
αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής 
βλάβης από την ενάγουσα ένωση καταναλωτών και 
προσωπικά από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, 
τα οποία ευθύνονται εις ολόκληρον.

24. Τη συλλογική αγωγή της περίπτωσης β΄ της 
παραγράφου 16 μπορούν να ασκούν κατά των προμηθευτών 
και τα εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και 
επαγγελματικά επιμελητήρια, εφαρμοζομένων αναλογικώς 
των προηγούμενων παραγράφων 19 έως και 22.

25. Οι ενώσεις καταναλωτών δεν δικαιούνται αμοιβής 
από τα μέλη τους για παρεχόμενα σε αυτά ατομικά ή 
συλλογικά μέσα προστασίας.

26. Οι ενώσεις καταναλωτών ευθύνονται για την ακρί−
βεια των πληροφοριών που ανακοινώνουν προς ενημέ−
ρωση του καταναλωτικού κοινού. Όταν ανακοινώνουν 
στοιχεία τα οποία προκύπτουν από έρευνες που έχουν 
πραγματοποιήσει, οφείλουν να θέτουν στη διάθεση του 
καταναλωτικού κοινού και κάθε ενδιαφερόμενου, τα 
στοιχεία που αφορούν στον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας, 
όπως είναι, ιδίως, η μεθοδολογία της δειγματοληψίας, με 
επιτόπιες, τηλεφωνικές ή ηλεκτρονικές συνεντεύξεις, και 
η μέθοδος και τα στοιχεία της τιμοληψίας.

27. Η ανακοίνωση στο καταναλωτικό κοινό αναληθών 
πληροφοριών από την ένωση καταναλωτών, καθώς και η 
παράβαση από αυτή των διατάξεων του παρόντος νόμου, 
συνιστά λόγο: α) ανάκλησης της πιστοποίησής της, κατά 
την έννοια της παραγράφου 12, β) έκπτωσης του διοικητικού 

συμβουλίου της, γ) διακοπής της χρηματοδότησής της, 
δ) αποβολής της από το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή 
και Αγοράς (Ε.Σ.Κ.Α.) και από τα συλλογικά όργανα 
εκπροσώπησης σύμφωνα με το άρθρο 13 και ε) διαγραφής 
της από το Μητρώο. Τα υπό στοιχεία α΄, β΄ και δ΄ μέτρα 
του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να ζητήσουν, μέσα 
σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την τελευταία παράβαση ή 
από την ανακοίνωση της αναληθούς πληροφορίας, όποιος 
θίγεται από αυτές, κάθε μέλος της ένωσης, κάθε ένωση 
καταναλωτών, ο αρμόδιος εισαγγελέας, ο Συνήγορος του 
Καταναλωτή και ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή. Για 
την ανάκληση της πιστοποίησης της ένωσης αποφαίνεται 
η Επιτροπή της παραγράφου 12. Για την έκπτωση του 
διοικητικού συμβουλίου της ένωσης, αποφαίνεται το 
αρμόδιο δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της 
εκούσιας δικαιοδοσίας. Αν η σχετική αίτηση γίνει δεκτή, 
το δικαστήριο διορίζει, με την ίδια απόφαση, προσωρινό 
διοικητικό συμβούλιο. Τα μέλη που εκπίπτουν δεν είναι 
επανεκλέξιμα για μια τριετία από την έκπτωσή τους. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εκπίπτει, εάν οι αναληθείς 
πληροφορίες ή ο τρόπος με τον οποίο ανακοινώνονται 
επιδρούν ελάχιστα στην προστασία των συμφερόντων 
των καταναλωτών ή αν η αναλήθειά τους δεν οφείλεται σε 
δόλο ή βαριά αμέλεια των μελών του. Για την αποβολή από 
το Ε.Σ.Κ.Α. και από τα συλλογικά όργανα εκπροσώπησης 
του άρθρου 13 αποφαίνεται το Ε.Σ.Κ.Α., χωρίς τη συμμετοχή 
των εκπροσώπων της ένωσης. Η απόφαση αυτή υπόκειται 
στην έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης.

28. Η διακοπή της χρηματοδότησης της ένωσης 
καταναλωτών και η διαγραφή αυτής από το Μητρώο 
ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Η 
διαγραφή της ένωσης καταναλωτών από το Μητρώο 
συνεπάγεται, αυτοδικαίως, και την ανάκληση της 
πιστοποίησής της.

29. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τη διάλυση ένωσης 
καταναλωτών αν αυτή άσκησε κατ’ επανάληψη, με δόλο 
ή βαριά αμέλεια, αγωγές για χρηματική ικανοποίηση 
λόγω ηθικής βλάβης που απορρίφθηκαν τελεσίδικα ως 
προφανώς αβάσιμες. Στην περίπτωση αυτή, τη διάλυση 
ζητούν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) έτους 
από την τελεσιδικία της τελευταίας απορριπτικής 
απόφασης, ο προμηθευτής που υπήρξε εναγόμενος σε 
δίκη κατά την οποία εκδόθηκε η απόφαση αυτή ή ο 
αρμόδιος εισαγγελέας.»

Άρθρο 14
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του ν. 2251/1994 

αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι επιτροπές είναι τριμελείς και αποτελούνται 

από:
α) Έναν δικηγόρο, μέλος του οικείου δικηγορικού 

συλλόγου, που προτείνεται, με τον αναπληρωτή του, 
από το διοικητικό συμβούλιο του δικηγορικού συλλόγου, 
ως πρόεδρο.

β) Έναν εκπρόσωπο του τοπικού εμπορικού και 
βιομηχανικού επιμελητηρίου, που προτείνεται, με τον 
αναπληρωτή του, από το διοικητικό συμβούλιο του 
επιμελητηρίου. Σε νομούς, όπου υπάρχουν βιοτεχνικά 
και επαγγελματικά επιμελητήρια, προτείνεται από το 
διοικητικό τους συμβούλιο ένας εκπρόσωπός τους 
με τον αναπληρωτή του. Στη σύνθεση της επιτροπής 
μετέχει, κάθε φορά, ο εκπρόσωπος του επιμελητηρίου 
στο οποίο υπάγεται ο προμηθευτής. Εφόσον είναι 
εφικτό, κάθε επιμελητήριο ορίζει ανά έναν εκπρόσωπο 
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κάθε κλάδου της αγοράς, με τον αναπληρωτή του, για 
τη συμμετοχή του στη σύνθεση της επιτροπής όταν 
κρίνεται διαφορά που ανάγεται στη δραστηριότητα 
μέλους του του αντίστοιχου κλάδου της αγοράς και

γ) Έναν εκπρόσωπο των τοπικών ενώσεων κατα−
ναλωτών, που προτείνεται, με τον αναπληρωτή του, από 
τα διοικητικά συμβούλιά τους. Εάν δεν υφίστανται οι 
ενώσεις αυτές, στην επιτροπή συμμετέχει εκπρόσωπος 
ένωσης καταναλωτών δευτέρου βαθμού, διαφορετικά 
εκπρόσωπος του τοπικού εργατικού κέντρου, που 
προτείνεται, με τον αναπληρωτή του, από τη διοίκηση 
αυτού. Ο γραμματέας της επιτροπής, με τον αναπληρωτή 
του, προέρχονται από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας 
εμπορίου της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Ν.Α.) 
και προτείνονται στον Συνήγορο του Καταναλωτή από 
τον οικείο νομάρχη.»

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 11 του ν. 2251/1994 
καταργείται.

3. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του ν. 2251/ 
1994 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Η θητεία των μελών των επιτροπών φιλικού 
διακανονισμού είναι διετής και μπορεί να ανανεώνεται 
μία ή περισσότερες φορές.»

4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 11 του ν. 2251/1994 
αντικαθίσταται ως εξής:

« 6. Οι υποθέσεις εισάγονται στην αρμόδια, κατά 
περίπτωση, επιτροπή ύστερα από αίτηση του καταναλωτή 
ή της τοπικής ένωσης καταναλωτών, καθώς και ύστερα 
από παραπομπή από τον Συνήγορο του Καταναλωτή. 
Οι υποθέσεις συζητούνται, κατά τη σειρά που ορίζει ο 
πρόεδρος, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από 
την υποβολή της αίτησης ή την παραπομπή τους, μετά 
από πρόσκληση των ενδιαφερομένων πριν από πέντε 
(5) τουλάχιστον ημέρες. Οι προθεσμίες αυτές μπορούν 
να παρατείνονται, με απόφαση του προέδρου της 
επιτροπής, μέχρι πέντε (5) ημέρες, εφόσον συντρέχουν, 
προς τούτο, ειδικοί λόγοι. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
κατά τη συζήτηση να παρίστανται αυτοπροσώπως ή 
να εκπροσωπούνται από πληρεξούσιο δικηγόρο ή τρίτο 
πρόσωπο που έχει σχετική εξουσιοδότηση.»

5. Η παράγραφος 8 του άρθρου 11 του ν. 2251/1994 
αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Η επιτροπή συνεδριάζει, νομίμως, με την παρουσία 
όλων των μελών της και λαμβάνει τις αποφάσεις 
της κατά πλειοψηφία. Τα πορίσματα της επιτροπής 
κοινοποιούνται στον Συνήγορο του Καταναλωτή και 
στους ενδιαφερομένους το αργότερο εντός δεκαπέντε 
(15) ημερών από τη συζήτηση των σχετικών υποθέσεων. 
Τα πορίσματα της επιτροπής δεν παράγουν συνέπειες 
δικαστικής απόφασης ούτε αποτελούν εκτελεστό 
τίτλο.»

6. Η παράγραφος 9 του άρθρου 11 του ν. 2251/1994 
αντικαθίσταται ως εξής:

«9.Τα πορίσματα των επιτροπών φιλικού διακανονισμού 
αρχειοθετούνται από τις οικείες Ν.Α. και κάθε 
ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει γνώση και να ζητήσει 
αντίγραφο αυτών.»

Άρθρο 15

Το άρθρο 12 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται με τον 
τίτλο του, ως εξής:

«Άρθρο 12
Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς

1. Στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου 
Ανάπτυξης συνιστάται Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή 
και Αγοράς (Ε.Σ.Κ.Α.), το οποίο αποτελεί συμβουλευτικό 
και γνωμοδοτικό όργανο του Υπουργού Ανάπτυξης. Το 
Ε.Σ.Κ.Α. εκφράζει τις θέσεις των φορέων της αγοράς 
και των καταναλωτών επί θεμάτων ανταγωνιστικής 
λειτουργίας της αγοράς και προστασίας των 
καταναλωτών, υποβάλλει, αρμοδίως, προτάσεις για 
την προώθηση των εννόμων συμφερόντων τους και 
τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους και εκδίδει 
γνωμοδοτήσεις επί θεμάτων σχετικών με την αγορά 
και τους καταναλωτές και, ιδίως, επί νομοσχεδίων και 
διατάξεων που αφορούν στους καταναλωτές.

2. Το Ε.Σ.Κ.Α. αποτελείται από:
α) τον Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή του Υπουργείου 

Ανάπτυξης,
β) τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, 
γ) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
δ) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Τουριστικής 

Ανάπτυξης,
ε) τον Συνήγορο του Καταναλωτή,
στ) δώδεκα (12) εκπροσώπους των ενώσεων κατα−

ναλωτών,
ζ) έναν εκπρόσωπο που προτείνεται από την Ειδική 

Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών 
(Ε.Γ.Δ.Ε.Κ.Ο.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικο−
νομικών, 

η ) έναν εκπρόσωπο που προτείνεται από την Επιτροπή 
Ανταγωνισμού,

θ) έναν εκπρόσωπο που προτείνεται από τον Ενιαίο 
Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.),

ι) έναν εκπρόσωπο που προτείνεται από τον Ελληνικό 
Οργανισμό Τυποποίησης (Ε.Λ.Ο.Τ.),

ια) έναν εκπρόσωπο που προτείνεται από την Τράπεζα 
της Ελλάδος,

ιβ) έναν εκπρόσωπο που προτείνεται από την  Ένωση 
Ελληνικών Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.),

ιγ) έναν εκπρόσωπο που προτείνεται από το Σύνδεσμο 
Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (Σ.Ε.Λ.Π.Ε.),

ιδ) έναν εκπρόσωπο που προτείνεται από τη Γενική 
Συνομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος 
(Γ.Σ.Ε.Β.Ε.),

ιε) έναν εκπρόσωπο που προτείνεται από την  Ένωση 
Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, 

ιστ) έναν εκπρόσωπο που προτείνεται από τους φορείς 
ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης, 

ιζ) έναν εκπρόσωπο που προτείνεται από την 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.),

ιη) έναν εκπρόσωπο που προτείνεται από το Συμβούλιο 
Ελέγχου Επικοινωνίας (Σ.Ε.Ε.),

ιθ) έναν εκπρόσωπο που προτείνεται από την Εθνική 
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.),
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κ) έναν εκπρόσωπο που προτείνεται από την Ένωση 
Επιχειρήσεων Πωλήσεων από Απόσταση και Αμέσου 
Μάρκετιγκ (Ε.Π.Α.Μ.),

κα) έναν εκπρόσωπο που προτείνεται από την 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού 
(Π.Ο.Ε.Τ.),

κβ) έναν εκπρόσωπο που προτείνεται από τη Γενική 
Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.),

κγ) έναν εκπρόσωπο που προτείνεται από την Ανώτατη 
Διοικητική Επιτροπή Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.),

κδ) έναν εκπρόσωπο που προτείνεται από την 
Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών 
Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.),

κε) έναν εκπρόσωπο που προτείνεται από την Κεντρική 
Ένωση των Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.),

κστ) έναν εκπρόσωπο που προτείνεται από το 
Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.),

κζ) έναν εκπρόσωπο που προτείνεται από την Εθνική 
Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.),

κη) έναν εκπρόσωπο που προτείνεται από την Κεντρική 
Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.),

κθ) έναν εκπρόσωπο που προτείνεται από την  Ένωση 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.),

λ) έναν εκπρόσωπο που προτείνεται από το Σύνδεσμο 
Επιχειρήσεων Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (Σ.Ε.Σ.Μ.Ε.),

λα) έναν εκπρόσωπο που προτείνεται από τη 
Γενική Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος
(ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.),

λβ) έναν εκπρόσωπο που προτείνεται από τη 
Συνομοσπονδία Δημοκρατικών Αγροτικών Συλλόγων 
Ελλάδας (ΣΥ.Δ.Α.Σ.Ε.).

λβ) τους προϊσταμένους των διευθύνσεων της 
Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου 
Ανάπτυξης,

λγ) Δύο πρόσωπα με εξειδικευμένες γνώσεις σε 
θέματα προστασίας καταναλωτή.

3. Τα υπό στοιχεία στ΄ έως και λα΄ μέλη του Ε.Σ.Κ.Α. 
προτείνονται, με τους αναπληρωτές τους, από τους 
οικείους φορείς της προηγούμενης παραγράφου, εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από 
την κοινοποίηση σε αυτούς σχετικής πρόσκλησης του 
Υπουργού Ανάπτυξης. Αν οι φορείς αυτοί δεν προτείνουν 
τους εκπροσώπους τους εντός της προθεσμίας του 
προηγούμενου εδαφίου, οι εκπρόσωποι αυτοί ορίζονται 
από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Ειδικά, όσον αφορά τους 
εκπροσώπους των ενώσεων καταναλωτών, εννέα (9) 
από αυτούς προέρχονται από δευτεροβάθμιες ενώσεις 
καταναλωτών και οι υπόλοιποι τρεις (3) από πρωτοβάθμιες 
ενώσεις καταναλωτών. Από κάθε δευτεροβάθμια ένωση 
καταναλωτών διορίζονται μέχρι τρεις (3) εκπρόσωποι. Σε 
περίπτωση που δεν καλύπτονται οι προαναφερόμενες 
εννέα (9) θέσεις από εκπροσώπους δευτεροβάθμιων 
ενώσεων καταναλωτών, οι κενές θέσεις καλύπτονται από 
εκπροσώπους πρωτοβάθμιων ενώσεων καταναλωτών. 
Εάν συμμετέχει στο Ε.Σ.Κ.Α. εκπρόσωπος ένωσης 
καταναλωτών δεύτερου ή μεγαλύτερου βαθμού, δεν 
μπορεί να συμμετέχει σε αυτό και εκπρόσωπος ενώσεων 
που αποτελούν μέλη της ένωσης αυτής. Η θητεία των 
μελών του Ε.Σ.Κ.Α. είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί 
μία ή περισσότερες φορές, για ίσο χρόνο. Η θητεία 

των μελών του Ε.Σ.Κ.Α. λήγει, πριν παρέλθει ο χρόνος 
της, σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, διακοπής 
της συμμετοχής τους στο φορέα που εκπροσωπούν ή 
αποβολής της οικείας ένωσης καταναλωτών σύμφωνα 
με την παράγραφο 27 του άρθρου 10.

4. Πρόεδρος του Ε.Σ.Κ.Α. είναι ο Γενικός Γραμματέας 
Καταναλωτή και αντιπρόεδρος εκπρόσωπος των 
καταναλωτών, ο οποίος εκλέγεται από τα μέλη του Ε.Σ.Κ.Α. 
που εκπροσωπούν σε αυτό τις ενώσεις καταναλωτών. 
Το Ε.Σ.Κ.Α. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται, από τους 
υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, μέχρι 
δύο (2) γραμματείς του Ε.Σ.Κ.Α. και της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της παραγράφου 7.

5. Το Ε.Σ.Κ.Α. εκδίδει τον κανονισμό λειτουργίας του, ο 
οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Με τον κανονισμό αυτόν καθορίζονται, μεταξύ άλλων, 
ο τόπος, η διαδικασία κατάρτισης και ανακοίνωσης της 
ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων και πρόσκλησης 
σε αυτές, των μελών, ο τρόπος λήψης των αποφάσεων 
και έκδοσης των γνωμοδοτήσεων και κάθε ειδικότερο 
θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.

6. Το Ε.Σ.Κ.Α. συνεδριάζει τουλάχιστον δύο (2) φορές το 
χρόνο. Στις συνεδριάσεις του μπορεί να παρευρίσκεται 
και να συμμετέχει ο Υπουργός Ανάπτυξης ή εκπρόσωπός 
του. Εφόσον στις συνεδριάσεις του συζητούνται θέματα 
που αφορούν και τις αρμοδιότητες άλλων Υπουργών, 
μπορούν να συμμετέχουν και αυτοί ή οι εκπρόσωποί 
τους. Ο πρόεδρος μπορεί, σε συνεννόηση με τον Υπουργό 
Ανάπτυξης, να καλεί στις συνεδριάσεις του Ε.Σ.Κ.Α. και 
εκπροσώπους άλλων παραγωγικών τάξεων, ιδιώτες ή 
άλλα πρόσωπα, τα οποία μπορούν να εκφράσουν τη 
γνώμη τους χωρίς δικαίωμα ψήφου.

7. Στο Ε.Σ.Κ.Α. συνιστάται Εκτελεστική Επιτροπή, 
αποτελούμενη από δεκαπέντε (15) μέλη αυτού, εκ 
των οποίων τα πέντε (5) τουλάχιστον αποτελούν 
εκπροσώπους των ενώσεων καταναλωτών, τα οποία 
ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 
Με την απόφαση αυτή ορίζονται μεταξύ των μελών 
της Επιτροπής ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρός της. 
Η Εκτελεστική Επιτροπή συντονίζει τις εργασίες του 
Ε.Σ.Κ.Α., μεριμνά για την εκπλήρωση του σκοπού του 
και συνεδριάζει, τουλάχιστον, τέσσερις (4) φορές το 
χρόνο.

8. Οι δαπάνες λειτουργίας του Ε.Σ.Κ.Α. και της 
Εκτελεστικής Επιτροπής βαρύνουν τις πιστώσεις της 
Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.

9. Τα μέλη του Ε.Σ.Κ.Α. και της Εκτελεστικής Επιτροπής 
δεν δικαιούνται αμοιβής για τη συμμετοχή τους στα 
όργανα αυτά. Τα μέλη που διαμένουν εκτός Αθηνών 
λαμβάνουν τα έξοδα κίνησης σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις.»

Άρθρο 16

Το άρθρο 13 του ν. 2251/1994 καταργείται και στη θέση 
αυτού τίθεται ταυτάριθμο άρθρο ως εξής:
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«Άρθρο 13
Εκπροσώπηση καταναλωτών

1. Σε εθνικά και διεθνή συλλογικά όργανα φορέων 
του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, όπου προβλέπεται 
συμμετοχή εκπροσώπων των ενώσεων καταναλωτών 
του παρόντος, οι εκπρόσωποι αυτοί επιλέγονται κατόπιν 
εκλογής τους από τους εκπροσώπους των ενώσεων 
καταναλωτών που είναι μέλη του Ε.Σ.Κ.Α. Η Γενική 
Γραμματεία Καταναλωτή, όταν λαμβάνει αιτήματα των 
φορέων του προηγούμενου εδαφίου για τη συμμετοχή 
εκπροσώπων των ενώσεων καταναλωτών, υποχρεούται 
να διαβιβάζει αυτά σε όλες τις πιστοποιημένες ενώσεις 
καταναλωτών. Κάθε ενδιαφερόμενος για την εκλογή 
του κατά τα ανωτέρω αποστέλλει σχετική δήλωση και 
το βιογραφικό του σημείωμα στη Γενική Γραμματεία 
Καταναλωτή μέχρι την παραμονή των εκλογών.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές έχουν μόνο τα 
ενεργά μέλη πιστοποιημένων ενώσεων καταναλωτών 
που προτείνονται από αυτές. Οι εκλογές διεξάγονται με 
μυστική ψηφοφορία και διενεργούνται με μέριμνα του 
προέδρου του Ε.Σ.Κ.Α. Ενστάσεις κατά της διαδικασίας 
της ψηφοφορίας υποβάλλονται εντός τριών (3) ημερών 
από τη διενέργειά τους στη Γενική Γραμματεία 
Καταναλωτή και εξετάζονται από τριμελή επιτροπή, η 
οποία αποτελείται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης 
Πολιτικής Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας 
Καταναλωτή, ως πρόεδρο, και δύο (2) μέλη του Ε.Σ.Κ.Α., 
τα οποία επιλέγονται με κλήρωση που διενεργείται από 
τον Πρόεδρό του. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας 
κοινοποιούνται στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, η 
οποία γνωστοποιεί τους εκπροσώπους που εκλέγονται 
στον αρμόδιο φορέα.»

Άρθρο 17

Μετά το άρθρο 13 του ν. 2251/1994 προστίθεται νέο 
άρθρο 13α ως εξής:

«Άρθρο 13α
Κυρώσεις

1. Οι καταγγελίες των καταναλωτών εναντίον 
προμηθευτή, κατά την έννοια των επί μέρους διατάξεων 
του παρόντος νόμου, υποβάλλονται στη Γενική 
Γραμματεία Καταναλωτή, από την οποία διαβιβάζονται 
στον προμηθευτή, με πρόσκληση για απάντηση, με 
κάθε πρόσφορο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης και 
της επίδοσης δια του ταχυδρομείου. Ο προμηθευτής 
υποχρεούται να απαντά, εγγράφως, επί των καταγγελιών 
εντός της προθεσμίας που τάσσεται από τη Γενική 
Γραμματεία Καταναλωτή, η οποία αρχίζει από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ποινικού 
Κώδικα, του Αγορανομικού Κώδικα και διατάξεων άλλων 
ειδικών νομοθετημάτων, σε βάρος των προμηθευτών που 
παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος νόμου επιβάλλεται, 
με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, πρόστιμο από 
χίλια πεντακόσια (1.500) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) 
ευρώ. Σε περίπτωση που εκδοθούν σε βάρος του ίδιου 
προμηθευτή περισσότερες από τρεις (3) αποφάσεις 
επιβολής προστίμου, το ανώτατο όριο προστίμου 
διπλασιάζεται και ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί να 
διατάξει την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της 
επιχείρησης ή τμήματός της για χρονικό διάστημα από 
τρεις (3) μήνες έως ένα (1) έτος.

3. Σε βάρος του προμηθευτή που δεν απαντά 
σε καταγγελίες καταναλωτών σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί να προβεί 
σε: α) σύσταση για συμμόρφωση, εντός οριζόμενης 
προθεσμίας, με προειδοποίηση επιβολής προστίμου, 
β) επιβολή προστίμου από πεντακόσια (500) ευρώ έως 
πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, γ) επιβολή προστίμου 
από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες 
(50.000) ευρώ, σε περίπτωση υποτροπής. Τα ποσά των 
προστίμων της παρούσας παραγράφου περιέρχονται 
στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

4. Τα ποσά των προστίμων που επιβάλλονται κατά 
τις παραγράφους 2 και 3 εισπράττονται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974, ΦΕΚ 90 Α΄) και 
μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.

5. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, σε περίπτωση παράβασης 
των διατάξεων του παρόντος, μπορεί, λαμβάνοντας 
υπόψη τη φύση και τη βαρύτητα της παράβασης, καθώς 
και τις συνέπειές της στο ευρύτερο καταναλωτικό κοινό, 
να δημοσιοποιεί, δια του τύπου ή με άλλο πρόσφορο 
τρόπο, τις κυρώσεις που επιβάλλονται κατά τις 
προηγούμενες παραγράφους 2 και 3, καθώς και τα 
περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται κατά τις κείμενες 
διατάξεις από αρμόδιες διοικητικές αρχές ή τους 
προμηθευτές σχετικά με τη διάθεση καταναλωτικών 
προϊόντων στην εσωτερική αγορά.

6. Αν οι παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος 
διαπράττονται από: α) πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις 
και οργανισμούς του χρηματοπιστωτικού τομέα της 
οικονομίας, που εποπτεύονται από την Τράπεζα της 
Ελλάδος ή β) εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, 
που εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
ή γ) ασφαλιστικές επιχειρήσεις, που εποπτεύονται από 
την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.
Ε.Ι.Α.), οι κυρώσεις που προβλέπονται στον παρόντα 
νόμο επιβάλλονται μετά από γνώμη της Τράπεζας 
της Ελλάδος ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή της 
ΕΠ.Ε.Ι.Α., κατά περίπτωση. Η γνώμη αυτή παρέχεται 
μετά από σχετική αίτηση του Γενικού Γραμματέα 
Καταναλωτή εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από 
την υποβολή της αίτησης. Αν παρέλθει άπρακτη η 
προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου, οι διοικητικές 
κυρώσεις επιβάλλονται χωρίς την ανωτέρω γνώμη. Με 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται τα 
θέματα εφαρμογής της παρούσας παραγράφου και 
κάθε σχετική λεπτομέρεια. »

Άρθρο 18

1. Ο τίτλος του άρθρου 14 «Μεταβατικές διατάξεις» 
αντικαθίσταται με τον τίτλο «Μεταβατικές, τελικές και 
καταργούμενες διατάξεις».

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του ν. 2251/1994 
καταργείται και στη θέση αυτής τίθεται νέα παράγραφος 
3 ως εξής:

«3. α) Οι υφιστάμενες ενώσεις καταναλωτών έχουν 
υποχρέωση πιστοποίησής τους από την επιτροπή της 
παραγράφου 12 του άρθρου 10 εντός έξι (6) μηνών από 
τη δημοσίευση του παρόντος.
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β) Οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις υποχρεούνται, 
εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση 
του παρόντος, να διαβιβάσουν στη Γενική Γραμματεία 
Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης τα μητρώα που 
τηρούσαν σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 
10 του ν. 2251/1994.»

3. Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 14 του ν. 2251/ 
1994 καταργούνται.

4. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 14 του ν. 2251/ 
1994 προστίθενται παράγραφοι 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13 
ως εξής:

«7. Στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου 
Ανάπτυξης συνιστώνται κλιμάκια ελέγχου προμηθευτών, 
τα οποία συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης. Έργο των κλιμακίων αυτών είναι η διενέργεια 
επιτόπιων ελέγχων στους προμηθευτές για την τήρηση 
των διατάξεων του παρόντος νόμου. Με προεδρικό 
διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού 
Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού 
καθορίζονται ο αριθμός και η σύνθεση των κλιμακίων 
ελέγχου και ρυθμίζονται η οργάνωση, η λειτουργία αυτών, 
η διαδικασία ελέγχου, η συνεργασία των κλιμακίων 
ελέγχου με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς και κάθε 
ειδικότερο θέμα και σχετική λεπτομέρεια. Με κοινή 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και 
Ανάπτυξης ρυθμίζονται τα θέματα αμοιβής των μελών 
των κλιμακίων ελέγχου.

8. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί 
να συγκροτούνται επιτροπές εμπειρογνωμόνων για 
την επικουρία του έργου της Γενικής Γραμματείας 
Καταναλωτή. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι 
αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών 
των επιτροπών, η λειτουργία τους, καθώς και κάθε 
ειδικότερο θέμα και σχετική λεπτομέρεια. Με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Ανάπτυξης καθορίζονται οι αμοιβές των μελών των 
επιτροπών εμπειρογνωμόνων.

9. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που 
εκδίδεται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη 
δημοσίευση του παρόντος, ρυθμίζονται ο τύπος και οι 
όροι των συμβάσεων που συνάπτουν οι καταναλωτές με 
επιχειρήσεις αδυνατίσματος και γυμναστηρίων, και ιδίως 
το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο τρόπος καταβολής του 
τιμήματος, οι κυρώσεις που επιβάλλονται, σε περίπτωση 
παράβασης των διατάξεων της απόφασης που εκδίδεται 
κατά την παράγραφο αυτή, και κάθε ειδικότερο θέμα 
και σχετική λεπτομέρεια.

10. Η επιλογή από τα συμβαλλόμενα μέρη δικαίου 
χώρας που δεν ανήκει στην Ε.Ε. δεν μπορεί να θίξει 
τα δικαιώματα καταναλωτών που προβλέπονται στις 
διατάξεις του παρόντος, εφόσον η κρινόμενη περίπτωση 
συνδέεται στενά με την ελληνική έννομη τάξη.

11. Δεν επιτρέπεται επιβολή κατάσχεσης για 
ικανοποίηση απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και 
εταιριών παροχής πιστώσεων, καθώς και των εκδοχέων 
των απαιτήσεων αυτών από καταναλωτικά δάνεια και 
πιστωτικές κάρτες, επί ακινήτου του οφειλέτη, το 
οποίο αποδεδειγμένα αποτελεί τη μοναδική κατοικία 
του, εφόσον ασκηθεί από τον ίδιο, εντός προθεσμίας 
δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση της επιταγής 
προς εκτέλεση, ανακοπή κατά του σχετικού τίτλου 
εκτέλεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 933 

επ. Κ.Πολ.Δ. και συντρέχουν, σωρευτικώς, οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

α) η απαίτηση της τράπεζας, στο σύνολό της, όπως 
βεβαιώνεται στο σχετικό τίτλο εκτέλεσης, δεν υπερβαίνει 
το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ,

β) δεν έχει εγγραφεί, με τη βούληση του οφειλέτη, 
επί του ακινήτου αυτού προσημείωση ή υποθήκη υπέρ 
της δικαιούχου Τράπεζας,

γ) ο οφειλέτης βρίσκεται σε αποδεδειγμένη και 
ανυπαίτια αδυναμία να εκπληρώσει τη συμβατική του 
υποχρέωση.

Εάν δεν έχει ασκηθεί ανακοπή του πρώτου εδαφίου 
ή αυτή απορριφθεί τελεσιδίκως, δεν εμποδίζεται η 
επιβολή κατάσχεσης.

12. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση 
του Υπουργού Ανάπτυξης, μπορεί να κωδικοποιηθούν, 
σε ενιαίο κείμενο, οι διατάξεις του παρόντος νόμου, 
του ν. 2251/1994, καθώς και όλων των συναφών 
νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών 
αποφάσεων που ρυθμίζουν θέματα προστασίας των 
καταναλωτών.

Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται νέα αρίθμηση 
των άρθρων και διάρθρωση των διατάξεών τους, 
η διαγραφή, η σύμπτυξη ή η διεύρυνση των άρθρων 
και του αριθμού τους, καθώς και η μεταγλώττιση 
και οποιαδήποτε αναγκαία φραστική μεταβολή των 
κειμένων, χωρίς αλλοίωση της έννοιάς τους.

13. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται 
και κάθε άλλη διάταξη γενική ή ειδική που ρυθμίζει 
θέματα αυτού ή είναι αντίθετη προς τις διατάξεις 
του.»

Άρθρο 19

1. Στο τέλος της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 19 του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α΄) όπως ισχύει, 
προστίθενται νέα εδάφια, ως εξής: 

«Στη Δ.Ε.Η. Α.Ε., πέραν της άδειας παραγωγής κατά 
το προηγούμενο πέμπτο εδάφιο, χορηγείται, με τον 
παρόντα νόμο, άδεια παραγωγής συνολικής ισχύος έως 
οκτακόσια (800) MW, για την αντικατάσταση, μέχρι το 
έτος 2017, πεπαλαιωμένων μονάδων της με σύγχρονες 
μονάδες. Μετά τη θέση σε λειτουργία των μονάδων 
αυτών, οι πεπαλαιωμένες μονάδες της Δ.Ε.Η. Α.Ε. 
αποξηλώνονται. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
που εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται 
οι γενικοί και ειδικοί όροι και προϋποθέσεις της 
χορηγούμενης άδειας σύμφωνα με τον παρόντα νόμο 
και τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΥΑ Δ5−ΗΛ/Β/Φ.1/ οικ.17951/2000, 
ΦΕΚ 1498 Β΄), όπως ισχύει. Με τους ειδικούς όρους της 
άδειας παραγωγής καθορίζονται, ιδίως, η διαδικασία και 
ο χρόνος αποξήλωσης των πεπαλαιωμένων μονάδων και 
κάθε ειδικότερο θέμα και σχετική λεπτομέρεια.»

2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 
5 του άρθρου 22 του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄), όπως 
ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: 

«Ειδικά, στα νησιά Κρήτη, Κω, Ρόδο, Κέρκυρα, Λέσβο, 
Σάμο και Χίο, τα πρατήρια υγρών καυσίμων μπορούν 
να λειτουργούν ελεύθερα, σύμφωνα με το προηγούμενο 
εδάφιο, μόνο κατά τη θερινή περίοδο, όπως αυτή 
ορίζεται με τις αποφάσεις των παραγράφων 1 και 3.»



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3247

3. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του 
ν.3199/2003 (ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται 
ως εξής: 

«δ) την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
υδροηλεκτρικά έργα».

4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του 
ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129 Α΄) προστίθεται νέο εδάφιο, ως 
εξής: 

«Η εξαίρεση που χορηγείται σύμφωνα με την 
παρούσα παράγραφο δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθεί, 
με οποιονδήποτε τρόπο, μέχρι την υλοποίηση του 
έργου.»

Άρθρο 20

1. Επανέρχονται αυτοδικαίως στο Δημόσιο, χωρίς την 
έκδοση οποιασδήποτε πράξης, τα δικαιώματα αναζήτησης, 
έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων επί 
χερσαίων και υποθαλασσίων περιοχών της Χώρας που 
περιγράφονται και είχαν παραχωρηθεί: α) στην τότε 
Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου (Δ.Ε.Π.) με τα προεδρικά 
διατάγματα υπ’ αριθ.: 16/1976 (ΦΕΚ 4 Α΄), 988/1977 (ΦΕΚ 
337 Α΄), 497/1978 (ΦΕΚ 106 Α΄), 498/1978 (ΦΕΚ 106 Α΄), 
406/1979 (ΦΕΚ 123 Α΄), 296/1980 (ΦΕΚ 81 Α΄), 837/1980 
(ΦΕΚ 207 Α΄), 1/1982 (ΦΕΚ 703 Β΄), 888/1981 (ΦΕΚ 224 Α΄), 
889/1981 (ΦΕΚ 224 Α΄), 922/1981 (ΦΕΚ 233 Α΄), 923/1981 
(ΦΕΚ 233 Α΄), 536/1984 (ΦΕΚ 187 Α΄) και 255/1986 (ΦΕΚ 
120 Α΄) και β) στην τότε Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου 
− Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων (Δ.Ε.Π.−
Ε.Κ.Υ.) με τα προεδρικά διατάγματα υπ’ αριθ. 20/1988 
(ΦΕΚ 7 Α΄), 577/1988 (ΦΕΚ 280 Α΄) και την πράξη 
υπουργικού συμβουλίου υπ’ αριθ. 417/1995 (ΦΕΚ 249 Α΄), 
αντίστοιχα.

2. Η εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Πετρέλαια 
Α.Ε.» (ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε.), στην οποία συγχωνεύθηκαν, με 
απορρόφηση, οι ανωτέρω εταιρείες Δ.Ε.Π. και Δ.Ε.Π.−
Ε.Κ.Υ. σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ν. 2593/1998 
(ΦΕΚ 59 Α΄), υποχρεούται να παραδώσει στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης (Διεύθυνση Πετρελαϊκής Πολιτικής) εντός 
τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, όλα 
τα στοιχεία, τις μελέτες, τους χάρτες και κάθε εν γένει 
έγγραφο που ήταν στην κατοχή των εταιρειών αυτών και 
αφορούν στο σύνολο των εργασιών αναζήτησης, έρευνας 
και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις χερσαίες και 
υποθαλάσσιες περιοχές της παραγράφου 1.

3. Τα ανακτώμενα δικαιώματα του Δημοσίου κατά 
την παράγραφο 1 ασκεί και διαχειρίζεται η Διεύθυνση 
Πετρελαϊκής Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Άρθρο 21
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή 
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόμου του Κράτους. 

 Αθήνα, 6 Ιουλίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΠΡ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

 ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Β. ΜΑΓΓΙΝΑΣ

 ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

 ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 Φ. ΠΑΛΛΗ – ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2007

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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/CDμ ρφή

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.ΜΗ. − − 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.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• 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.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* 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 επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται 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 καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 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*01001521007070024*
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