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Ο περί των ∆ικαιωµάτων των Καταναλωτών Νόµος του 2013 Ν. 133(Ι)/2013, δηµοσιεύτηκε στην επίσηµη 
εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µε αριθµό 4412 στις 8/11/2013 και τέθηκε σε ισχύ στις 13/6/2014. Με 
την έναρξη ισχύος του Νόµου καταργούνται ο περί της Σύναψης Καταναλωτικών Συµβάσεων Εκτός Εµπορικού 
Καταστήµατος Νόµος Ν. 13(I)/2000 και ο περί της Σύναψης Καταναλωτικών Συµβάσεων εξ Αποστάσεως 
Νόµος Ν. 14(I)/2000. Το ενηµερωτικό αυτό έντυπο επικεντρώνεται στις βασικές πρόνοιες του Ν. 133(Ι)/2013 
και δεν αποτελεί αυθεντική ερµηνεία του Νόµου.

Ο Νόµος εφαρµόζεται σε όλες τις συµβάσεις πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, 
που συνάπτονται εντός εµπορικού καταστήµατος, εκτός εµπορικού 
καταστήµατος και εξ αποστάσεως, µεταξύ ενός εµπόρου και ενός καταναλωτή.

Τι είναι η εξ αποστάσεως σύµβαση

Ως εξ αποστάσεως σύµβαση νοείται κάθε σύµβαση η οποία συνάπτεται µεταξύ 
εµπόρου και καταναλωτή, χωρίς τη φυσική τους παρουσία, στο πλαίσιο ενός 
οργανωµένου συστήµατος παροχής υπηρεσιών ή πωλήσεων εξ αποστάσεως, 
όπως παραγγελία µε ταχυδροµείο, διαδίκτυο, τηλέφωνο, τηλεοµοιότυπο.

Τι είναι η εκτός εµπορικού καταστήµατος σύµβαση

Ως εκτός εµπορικού καταστήµατος σύµβαση νοείται κάθε σύµβαση µεταξύ 
εµπόρου και καταναλωτή η οποία συνάπτεται µε την φυσική τους παρουσία σε 
χώρο που δεν είναι το εµπορικό κατάστηµα του εµπόρου, όπως το σπίτι ή ο 
χώρος εργασίας του καταναλωτή.

Εξαιρούνται από τον Νόµο οι συµβάσεις που παρατίθενται στο Παράρτηµα Ι, στο 
τέλος του ενηµερωτικού εντύπου.

Τι πρέπει
να γνωρίζετε

Πότε εφαρµόζεται ο Νόµος
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ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τον έµπορο, πριν δεσµευτεί ο 
καταναλωτής µε σύµβαση εντός εµπορικού καταστήµατος

Στο Παράρτηµα ΙΙ του ενηµερωτικού εντύπου, παρατίθεται πίνακας µε την εκ των 
προτέρων πληροφόρηση του καταναλωτή, σχετικά µε τις εντός εµπορικού 
καταστήµατος συµβάσεις. Οι πληροφορίες παρέχονται µε ευκρινή και κατανοητό τρόπο.

Οι πληροφορίες αυτές δεν παρέχονται εάν είναι ήδη εµφανείς από τις περιστάσεις, 
όπως στις περιπτώσεις όπου ο καταναλωτής έχει πρόσβαση σε προϊόν στο οποίο 
αναγράφονται οι πληροφορίες. Επίσης δεν παρέχονται σε συµβάσεις που 
πραγµατοποιούνται σε συχνή και τακτική βάση (καθηµερινές συναλλαγές) και που 
εκτελούνται αµέσως µόλις συναφθούν, όπως αγοράζοντας ένα φλιτζάνι καφέ, 
καθηµερινή εφηµερίδα, εβδοµαδιαία ψώνια σε υπεραγορές κτλ.
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ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
Ή ΕΚΤΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ 
ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Το βάρος της απόδειξης ως προς την εκπλήρωση της υποχρέωσης ενηµέρωσης του καταναλωτή που 
σηµειώνεται στα ανωτέρω σηµεία, το φέρει ο έµπορος.

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τον έµπορο, πριν δεσµευτεί ο καταναλωτής µε 
σύµβαση εξ αποστάσεως ή εκτός εµπορικού καταστήµατος

Στο Παράρτηµα ΙΙI του ενηµερωτικού εντύπου, παρατίθεται πίνακας µε την εκ των προτέρων 
πληροφόρηση του καταναλωτή, σχετικά µε τις συµβάσεις εξ αποστάσεως ή εκτός εµπορικού 
καταστήµατος.

Οι πληροφορίες παρέχονται µε ευκρινή και κατανοητό τρόπο, αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της 
σύµβασης που συνάπτεται εξ αποστάσεως ή εκτός του εµπορικού καταστήµατος και δεν µεταβάλλονται 
εκτός εάν συµφωνήσουν ρητά τα συµβαλλόµενα µέρη.

Παροχή πληροφοριών για εκτός εµπορικού καταστήµατος συµβάσεις

Ο έµπορος παρέχει τις πληροφορίες που παρατίθενται στο Παράρτηµα ΙΙΙ του ενηµερωτικού εντύπου 
και αντίγραφο της υπογεγραµµένης σύµβασης στον καταναλωτή, σε χαρτί ή, εάν συµφωνεί ο 
καταναλωτής, σε άλλο σταθερό µέσο (όπως CD-ROM ώστε να παραµένουν αναλλοίωτες οι 
πληροφορίες για χρονικό διάστηµα επαρκές για τους σκοπούς της σύµβασης). 

Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι ευανάγνωστες και διατυπωµένες σε απλή και κατανοητή γλώσσα.

Παροχή πληροφοριών για εξ αποστάσεως συµβάσεις

Ο έµπορος παρέχει ή θέτει στη διάθεση του καταναλωτή τις πληροφορίες που παρατίθενται στο 
Παράρτηµα ΙΙΙ, µε τρόπο κατάλληλο για το µέσο της επικοινωνίας εξ αποστάσεως που χρησιµοποιείται, 
σε απλή και κατανοητή γλώσσα. 

Ο έµπορος παρέχει στον καταναλωτή την επιβεβαίωση της συναφθείσας σύµβασης σε χαρτί ή σταθερό 
µέσο σε εύλογο χρονικό διάστηµα, µετά τη σύναψη της εξ αποστάσεως σύµβασης και το αργότερο κατά 
τη στιγµή της παράδοσης των αγαθών ή προτού αρχίσει η εκτέλεση της υπηρεσίας.
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∆ικαίωµα ακύρωσης σύµβασης συναπτόµενης εξ αποστάσεως ή εκτός 
εµπορικού καταστήµατος

Ο καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει από την συναπτόµενη εξ 
αποστάσεως σύµβαση ή τη σύµβαση εκτός εµπορικού καταστήµατος µέσα 
σε χρονικό διάστηµα 14 ηµερολογιακών ηµερών, χωρίς να αναφέρει τους 
λόγους και χωρίς καµία επιβάρυνση, µε εξαίρεση τις επιβαρύνσεις που 
αφορούν το άµεσο κόστος επιστροφής των αγαθών, όπως σηµειώνεται 
στην επόµενη σελίδα υπό τον τίτλο «Υποχρεώσεις του καταναλωτή σε 
περίπτωση ακύρωσης της σύµβασης». Επίσης επιβαρύνεται σε περίπτωση 
που ρητώς είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης διαφορετικό από τον 
φθηνότερο τυποποιηµένο που προσφέρει ο έµπορος. 

Σε περίπτωση παράλειψης ενηµέρωσης του καταναλωτή από τον έµπορο, 
σχετικά µε το δικαίωµα υπαναχώρησης, η προθεσµία υπαναχώρησης λήγει 
12 µήνες µετά το τέλος της αρχικής προθεσµίας υπαναχώρησης των 14 
ηµερών.

Στο Παράρτηµα ΙV παρατίθενται οι συµβάσεις οι οποίες εξαιρούνται από 
το δικαίωµα υπαναχώρησης.

Πώς µπορεί ο καταναλωτής να ακυρώσει τη σύµβαση

Πριν από την εκπνοή της προθεσµίας υπαναχώρησης, ο καταναλωτής ενηµερώνει τον έµπορο για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη 
σύµβαση. Μπορεί:
(α) είτε να χρησιµοποιήσει το υπόδειγµα εντύπου υπαναχώρησης το οποίο παρατίθεται στο Παράρτηµα V του ενηµερωτικού εντύπου,
(β) είτε να κάνει οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση η οποία να παρουσιάζει την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση.

Το βάρος της απόδειξης ως προς την ηµεροµηνία αποστολής της επιστολής ακύρωσης της σύµβασης εντός 14 ηµερών, το φέρει                             
ο καταναλωτής.  Για τον λόγο αυτό, στην περίπτωση ενηµέρωσης του εµπόρου µέσω ταχυδροµικής επιστολής, καλό είναι ο καταναλωτής να 
επιλέγει συστηµένο ταχυδροµείο.
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Μετάθεση κινδύνου για συµβάσεις πώλησης

Στις συµβάσεις πώλησης κατά τις οποίες ο έµπορος αποστέλλει τα 
αγαθά στον καταναλωτή, ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των 
αγαθών µετατίθεται στον καταναλωτή, όταν αυτός ή κάποιο τρίτο 
µέρος, το οποίο ορίζεται για τον σκοπό αυτό από τον καταναλωτή 
και είναι διαφορετικό από τον µεταφορέα του εµπόρου, έχει 
αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγαθών.

Υποχρεώσεις του εµπόρου σε περίπτωση ακύρωσης της σύµβασης

Ο έµπορος επιστρέφει κάθε πληρωµή που έλαβε από τον καταναλωτή, 
συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των εξόδων αποστολής, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ηµερών από την 
ηµέρα κατά την οποία ενηµερώθηκε για την απόφαση του καταναλωτή να 
υπαναχωρήσει από τη σύµβαση.

Παράδοση αγαθών για συµβάσεις πώλησης

Εκτός εάν τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν συµφωνήσει διαφορετικά ως 
προς τον χρόνο παράδοσης για συµβάσεις πώλησης, ο έµπορος 
παραδίδει τα αγαθά µε τη µεταβίβαση της φυσικής κατοχής ή ελέγχου 
των αγαθών στον καταναλωτή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, 
αλλά οπωσδήποτε εντός 30 ηµερών από τη σύναψη της σύµβασης.

Υποχρεώσεις του καταναλωτή σε περίπτωση ακύρωσης της 
σύµβασης

Εκτός εάν ο έµπορος έχει προσφερθεί να παραλάβει τα αγαθά ο ίδιος, ο 
καταναλωτής επιστρέφει τα αγαθά ή τα µεταβιβάζει στον έµπορο ή σε 
άτοµο εξουσιοδοτηµένο από τον έµπορο να λάβει τα αγαθά, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ηµερών από την 
ηµέρα κατά την οποία ανακοίνωσε στον έµπορο την απόφασή του να 
υπαναχωρήσει από τη σύµβαση. Ο καταναλωτής επιβαρύνεται µόνο µε τα 
έξοδα αποστολής των αγαθών, εκτός εάν ο έµπορος έχει συµφωνήσει να 
επιβαρυνθεί ο ίδιος µε το εν λόγω κόστος ή εάν ο έµπορος έχει 
παραλείψει να ενηµερώσει τον καταναλωτή ότι ο καταναλωτής οφείλει να 
επιβαρυνθεί µε αυτό. Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν µείωση της 
αξίας των αγαθών µόνο ως αποτέλεσµα της διαχείρισης των αγαθών 
άλλης εκτός από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, 
των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας τους.

Συνέπειες στις συνδεδεµένες συµβάσεις σε περίπτωση ακύρωσης 
της κύρια σύµβασης

Τυχόν συνδεδεµένες συµβάσεις λήγουν αυτοµάτως, χωρίς κανένα 
κόστος για τον καταναλωτή.
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ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΑ 
ΤΑ ΕΙ∆Η 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Έξοδα για χρήση µέσων πληρωµής

Οι έµποροι απαγορεύεται να χρεώνουν τους καταναλωτές για τη 
χρήση ενός συγκεκριµένου µέσου πληρωµής (όπως άµεσες 
χρεώσεις-direct debits), δαπάνη υπερβαίνουσα του κόστους 
χρήσης αυτού του µέσου από τον έµπορο.

Τηλεφωνική επικοινωνία

Όταν ο έµπορος προσφέρει τηλεφωνική γραµµή για εξυπηρέτηση των 
καταναλωτών σχετικά µε τις συναπτόµενες συµβάσεις, ο καταναλωτής, τη 
στιγµή που επικοινωνεί µε τον έµπορο, δεν υποχρεούται να πληρώσει πέραν 
από τη βασική τιµή χρέωσης της τηλεφωνικής γραµµής.

Πρόσθετες πληρωµές

Προτού ο καταναλωτής δεσµευθεί από τη σύµβαση ή προσφορά, ο έµπορος 
επιδιώκει τη ρητή συναίνεση του καταναλωτή για κάθε πρόσθετη πληρωµή 
επιπλέον της αµοιβής που συµφωνείται για την κύρια συµβατική υποχρέωση 
του εµπόρου. Εάν ο έµπορος δεν έχει λάβει τη ρητή συγκατάθεση του 
καταναλωτή, αλλά την έχει συναγάγει χρησιµοποιώντας τις προκαθορισµένες 
επιλογές τις οποίες ο καταναλωτής απαιτείται να απορρίψει προκειµένου να 
αποφύγει την πρόσθετη πληρωµή, ο καταναλωτής δικαιούται την επιστροφή 
αυτής της πληρωµής.
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ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΗΣ 
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Εντεταλµένη Υπηρεσία και εξέταση παραβάσεων

Εντεταλµένη Υπηρεσία για την εφαρµογή των διατάξεων του Νόµου είναι η Υπηρεσία Ανταγωνισµού και 
Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, η οποία 
έχει καθήκον και αρµοδιότητα να εξετάζει κατόπιν υποβολής παραπόνου ή και αυτεπάγγελτα, τυχόν 
παραβάσεις διατάξεων του παρόντος Νόµου. Η Υπηρεσία έχει εξουσίες για επιθεωρήσεις, διεξαγωγή 
ερευνών, κατασχέσεις και επιβολή διοικητικών ποινών. Πρόσωπο που παρεµποδίζει το έργο της 
Υπηρεσίας είναι ένοχο αδικήµατος και τιµωρείται µε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό 
χιλιάδες ευρώ ή µε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες ή και µε τις δύο αυτές ποινές.

Όταν η Εντεταλµένη Υπηρεσία διαπιστώσει παράβαση του Νόµου, µπορεί µεταξύ άλλων:
α) Να διατάσσει ή να συστήνει στον παραβάτη να τερµατίσει την παράβαση και αποφύγει επανάληψή της 
στο µέλλον.

β) Να δηµοσιεύει ή να απαιτεί από τον παραβάτη τη δηµοσίευση απόφασής της στο σύνολό της ή εν 
µέρει, µε την µορφή και τον τρόπο που κρίνει η Υπηρεσία ως κατάλληλο.

γ) Να επιβάλλει διοικητικό πρόστιµο, ύψους µέχρι και το 5% του κύκλου εργασιών του παραβάτη κατά 
το αµέσως προηγούµενο της παράβασης έτος ή πρόστιµο ύψους µέχρι διακόσιες χιλιάδες ευρώ.

δ) Να αποφασίζει ότι σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης, θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο 
µέχρι και χίλια ευρώ, για κάθε ηµέρα συνέχισης της παράβασης, ανάλογα µε τη βαρύτητα αυτής.

ε) Να ζητά µε αίτησή της προς το ∆ικαστήριο την έκδοση απαγορευτικού ή προστακτικού διατάγµατος, 
περιλαµβανοµένου και προσωρινού διατάγµατος, εναντίον οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο ευθύνεται 
για την εν λόγω παράβαση.

Άσκηση ιεραρχικής προσφυγής κατά της απόφασης της Εντεταλµένης Υπηρεσίας

Ο έµπορος έχει το δικαίωµα να µην αποδεχτεί την επιβολή διοικητικού προστίµου και µέσα σε 
προθεσµία τριάντα ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης σε αυτόν να προσφύγει ενώπιον του 
Υπουργού Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού. Ο Υπουργός µπορεί να επικυρώσει ή να 
ακυρώσει ή να τροποποιήσει ή να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της 
προσβληθείσας.



∆ικαίωµα προσφυγής

Πρόσωπα τα οποία έχουν έννοµο συµφέρον (δηµόσιοι οργανισµοί ή 
εκπρόσωποί τους, καταναλωτές, επαγγελµατικές οργανώσεις) µπορούν να 
καταγγείλουν µια εµπορική πρακτική για την οποία έχουν εύλογες υποψίες 
ότι πιθανόν να παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, στην 
Εντεταλµένη Υπηρεσία ή να υποβάλουν αίτηση στο ∆ικαστήριο για έκδοση 
διατάγµατος.

Εξουσία Εντεταλµένης Υπηρεσίας για τη διάδοση πληροφοριών

Η Εντεταλµένη Υπηρεσία µεριµνά για τη διάδοση τέτοιων πληροφοριών και 
συµβουλών, περιλαµβανοµένων των αποφάσεών της αναφορικά µε την 
εφαρµογή του παρόντος Νόµου, τις οποίες αυτή θεωρεί χρήσιµες για την 
εξυπηρέτηση ή την ενηµέρωση των καταναλωτών.

Υποχρεωτική εφαρµογή των δικαιωµάτων των καταναλωτών

Εάν σε συµφωνία η οποία συνάπτεται µεταξύ εµπόρου και καταναλωτή, 
περιέχεται όρος που καταργεί ή περιορίζει, άµεσα ή έµµεσα, τα δικαιώµατα 
του καταναλωτή που προκύπτουν από τον παρόντα Νόµο, ο όρος αυτός 
δεν είναι δεσµευτικός για τον καταναλωτή.

Παροχή µη παραγγελθέντων

Ο καταναλωτής απαλλάσσεται από την υποχρέωση να λάβει καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο υπ’ όψιν υπηρεσίες ή/και αγαθά τα οποία δεν έχει 
παραγγείλει. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η απουσία απάντησης από τον 
καταναλωτή ύστερα από περίπτωση παροχής µη παραγγελθέντων δεν 
ισοδυναµεί µε συναίνεση.

O περί των ∆ικαιωµάτων των Καταναλωτών Νόµος του 20138
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Ο Νόµος δεν εφαρµόζεται στις συµβάσεις:

-  Για κοινωνικές υπηρεσίες που σχετίζονται µε την 
κοινωνική στέγαση, την παιδική µέριµνα και την 
στήριξη οικογενειών και ατόµων που έχουν µονίµως 
ή προσωρινώς ανάγκη, περιλαµβανοµένης της 
µακροπρόθεσµης µέριµνας,
-  Για υπηρεσίες υγειονοµικής περίθαλψης, είτε 
παρέχονται µέσω υγειονοµικών εγκαταστάσεων είτε 
όχι,
-  Για δραστηριότητες τζόγου, που περιλαµβάνουν 
τυχερά παιχνίδια στα οποία ο παίκτης στοιχηµατίζει 
χρηµατικά, περιλαµβανοµένων των λαχειοφόρων 
αγορών, παιχνιδιών σε καζίνο και συναλλαγών που 
αφορούν στοιχήµατα,
-  Για χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες (περιλαµβάνει 
κάθε υπηρεσία τραπεζικής, πιστωτικής, 
ασφαλιστικής ή επενδυτικής φύσης ή σχετική µε 
ατοµικές συντάξεις, µε επενδύσεις ή µε πληρωµές),
-  Για τη δηµιουργία, απόκτηση ή µεταβίβαση 
δικαιωµάτων επί ακινήτων ή δικαιωµάτων εντός 
ακίνητης περιουσίας,
-  Για την κατασκευή νέων κτηρίων, τη ριζική 
µετατροπή υφιστάµενων κτηρίων και τη µίσθωση 
στέγης ως κατοικίας,
-   Οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του 
περί Οργανωµένων Ταξιδιών, ∆ιακοπών και 
Περιηγήσεων Νόµου N. 51(I)/1998,
-   Οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του 
περί Χρονοµεριστικής Σύµβασης, Μακροπρόθεσµων 
Προϊόντων ∆ιακοπών, Μεταπώλησης και 
Ανταλλαγής Νόµου N. 34(I)/2011,

-  Οι οποίες, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, 
καταρτίζονται από εντεταλµένο από δηµόσια 
αρχή πρόσωπο µε καταστατική υποχρέωση 
ανεξαρτησίας και αµεροληψίας και καθήκον να 
διασφαλίζει, µέσω της παροχής εκτενών νοµικών 
πληροφοριών, ότι ο καταναλωτής συνάπτει τη 
σύµβαση µόνο µετά από ώριµη νοµική σκέψη και 
µε γνώση των νοµικών συνεπειών της,
-  Για την προµήθεια τροφίµων, ποτών ή άλλων 
αγαθών που προορίζονται για τρέχουσα 
κατανάλωση στο πλαίσιο του νοικοκυριού και τα 
οποία παραδίδονται από τον έµπορο σε συχνή 
και τακτική βάση στο σπίτι, την κατοικία ή τον 
χώρο εργασίας του καταναλωτή,
-  Για υπηρεσίες µεταφοράς επιβατών, µε την 
εξαίρεση του εδαφίου (2) του άρθρου 7 και των 
άρθρων 18 και 21 του περί των ∆ικαιωµάτων των 
Καταναλωτών Νόµου του 2013 Ν. 133(Ι)/2013,
-  Οι οποίες συνάπτονται µέσω αυτόµατων 
µηχανών πώλησης ή εµπορικών καταστηµάτων 
αυτόµατης πώλησης,
-  Οι οποίες συνάπτονται µε τηλεπικοινωνιακούς 
φορείς µέσω δηµόσιων τηλεφωνικών θαλάµων για 
τη χρήση αυτών ή οι οποίες συνάπτονται για τη 
χρήση µιας µοναδικής κλήσης που πραγµατοποιεί 
ο καταναλωτής µέσω τηλεφώνου, διαδικτύου ή 
τηλεοµοιότυπου,
-  Οι οποίες συνάπτονται εκτός εµπορικού 
καταστήµατος για τις οποίες ο καταναλωτής 
καταβάλλει ποσό που δεν υπερβαίνει τα 20 ευρώ.
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- Κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών ή των 
υπηρεσιών, στον βαθµό που ενδείκνυται σε σχέση 
µε το µέσο και τα αγαθά ή τις υπηρεσίες.
- Ταυτότητα του εµπόρου, όπως η εµπορική 
επωνυµία του, η γεωγραφική διεύθυνση στην οποία 
είναι εγκατεστηµένος, ο αριθµός τηλεφώνου του, ο 
αριθµός τηλεοµοιότυπου και η διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του.
- Συνολική τιµή των αγαθών ή των υπηρεσιών, 
συµπεριλαµβανοµένων των φόρων, ή εάν η τιµή 
δεν µπορεί ευλόγως να καθοριστεί εκ των 
προτέρων, ο τρόπος µε τον οποίο πρόκειται να 
υπολογιστεί και, κατά περίπτωση, όλες τις 
πρόσθετες επιβαρύνσεις αποστολής, παράδοσης 
ή ταχυδροµείου ή, όταν αυτές οι επιβαρύνσεις δεν 
µπορούν να υπολογιστούν εκ των προτέρων, το 
γεγονός ότι µπορεί να απαιτηθούν τέτοιες 
πρόσθετες επιβαρύνσεις.
-  Κατά περίπτωση, οι ρυθµίσεις για την πληρωµή, 
την παράδοση, την εκτέλεση, την προθεσµία εντός 
της οποίας ο έµπορος αναλαµβάνει την 
υποχρέωση να παραδώσει τα αγαθά ή να 
παράσχει την υπηρεσία και η πολιτική που 
εφαρµόζει ο έµπορος για την αντιµετώπιση των 
παραπόνων.
-  Υπενθύµιση περί ύπαρξης νόµιµης εγγύησης για 
τη συµµόρφωση των αγαθών, καθώς και 
υπενθύµιση περί ύπαρξης εξυπηρέτησης µετά την 
πώληση και, κατά περίπτωση, εµπορικών 
εγγυήσεων, µαζί µε τις σχετικές προϋποθέσεις.
-   ∆ιάρκεια της σύµβασης, όπου ενδείκνυται, ή εάν 
η σύµβαση είναι αορίστου χρόνου ή αυτόµατης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
ΠΡΙΝ ∆ΕΣΜΕΥΤΕΙ ΜΕ  
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΤΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

παράτασης, οι όροι για τον τερµατισµό της 
σύµβασης.
-   Κατά περίπτωση, οι δυνατότητες λειτουργίας 
του ψηφιακού περιεχοµένου, µαζί µε τα ισχύοντα 
τεχνικά µέτρα προστασίας.
-  Κατά περίπτωση, κάθε αξιόλογη δυνατότητα 
λειτουργίας ψηφιακού περιεχοµένου µε υλισµικό 
και λογισµικό το οποίο ο έµπορος έχει γνώση ή 
ευλόγως αναµένεται να έχει γνώση.
-  Κατά περίπτωση, η δυνατότητα προσφυγής σε 
εξωδικαστικό µηχανισµό παραπόνων και 
επανόρθωσης, στον οποίο  συµµετέχει ο 
έµπορος, καθώς και τους τρόπους πρόσβασης 
σε αυτόν.
-    Τυχόν άλλοι συµβατικοί όροι και προϋποθέσεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
ΠΡΙΝ ∆ΕΣΜΕΥΤΕΙ ΜΕ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ Ή 
ΕΚΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

- Κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών ή των υπηρεσιών.
- Ταυτότητα του εµπόρου, ιδίως η εµπορική επωνυµία 
του.
- Γεωγραφική διεύθυνση και αριθµός τηλεφώνου του 
εµπόρου, αριθµός τηλεοµοιότυπου και διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του, εάν υπάρχει.
- Γεωγραφική διεύθυνση της εµπορικής έδρας του 
εµπόρου, εάν διαφέρει από την παραπάνω διεύθυνση. 
- Συνολική τιµή των αγαθών ή υπηρεσιών, 
συµπεριλαµβανοµένων των φόρων. Εάν η τιµή δεν 
µπορεί να καθοριστεί εκ των προτέρων, να 
περιγράφεται ο τρόπος µε τον οποίο πρόκειται να 
υπολογιστεί, καθώς και όλες οι πρόσθετες 
επιβαρύνσεις και δαπάνες, ή, όταν οι επιβαρύνσεις δεν 
µπορούν να υπολογιστούν εκ των προτέρων, το 
γεγονός ότι µπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες 
επιβαρύνσεις.
- Κόστος χρήσης του µέσου επικοινωνίας εξ 
αποστάσεως για τη σύναψη της σύµβασης, όταν αυτό 
υπολογίζεται µε βάση άλλη από τα βασικά τιµολόγια.
- ∆ιευθετήσεις πληρωµής, παράδοσης, εκτέλεσης της 
σύµβασης, της προθεσµίας εντός της οποίας ο 
έµπορος αναλαµβάνει να παραδώσει τα αγαθά ή να 
παράσχει τις υπηρεσίες και, κατά περίπτωση, της 
πολιτικής που εφαρµόζει ο έµπορος για την 
αντιµετώπιση των παραπόνων.
- Οτιδήποτε αφορά το δικαίωµα υπαναχώρησης, τις 
προϋποθέσεις, την προθεσµία και τις διαδικασίες 
άσκησής του.
- Υπενθύµιση της ύπαρξης νόµιµης εγγύησης για τη 
συµµόρφωση των αγαθών.

- Κατά περίπτωση, η ύπαρξη και οι όροι 
εφαρµογής τόσο των υπηρεσιών υποστήριξης 
του πελάτη µετά την πώληση όσο και των 
εµπορικών εγγυήσεων.
- Κατά περίπτωση, πληροφορίες για την 
ύπαρξη σχετικών κωδίκων συµπεριφοράς.
- ∆ιάρκεια της σύµβασης, κατά περίπτωση, ή, 
εάν η σύµβαση είναι αορίστου χρόνου ή 
αυτόµατης παράτασης, οι όροι για τον 
τερµατισµό της σύµβασης.
- Κατά περίπτωση, η ελάχιστη διάρκεια των 
υποχρεώσεων του καταναλωτή βάσει της 
σύµβασης.
- Κατά περίπτωση, η ύπαρξη και οι όροι 
κατάθεσης χρηµάτων ή άλλων χρηµατο- 
οικονοµικών εγγυήσεων που πρέπει να 
καταβληθούν ή να παρασχεθούν από τον 
καταναλωτή όποτε το ζητήσει ο έµπορος.
- Κατά περίπτωση, οι δυνατότητες λειτουργίας 
του ψηφιακού περιεχοµένου, µαζί µε τα 
ισχύοντα τεχνικά µέτρα προστασίας.
- Κατά περίπτωση, κάθε αξιόλογη δια- 
λειτουργικότητα ψηφιακού περιεχοµένου µε 
υλισµικό και λογισµικό της οποίας ο έµπορος 
έχει γνώση ή ευλόγως αναµένεται να έχει 
γνώση.
- Κατά περίπτωση, η δυνατότητα προσφυγής 
σε εξωδικαστικό µηχανισµό παραπόνων και 
επανόρθωσης, στον οποίο υπάγεται ο 
έµπορος, καθώς και τους τρόπους πρόσβασης 
σε αυτόν.



-  Συµβάσεις υπηρεσιών µετά την πλήρη παροχή της 
υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση άρχισε µε την 
προηγούµενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή, και 
µε την εκ µέρους του αναγνώριση ότι θα απολέσει το 
δικαίωµα υπαναχώρησής του, µόλις η σύµβαση 
εκτελεσθεί πλήρως από τον έµπορο.
-   Προµήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών η τιµή των 
οποίων εξαρτάται από διακυµάνσεις της 
χρηµαταγοράς, τις οποίες δεν είναι δυνατόν να 
ελέγξει ο έµπορος και οι οποίες ενδέχεται να 
συµβούν εντός της προθεσµίας υπαναχώρησης.
-   Προµήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύµφωνα 
µε τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς 
εξατοµικευµένων αγαθών.
- Προµήθεια αγαθών τα οποία µπορούν να 
αλλοιωθούν ή λήγουν σύντοµα.
-  Προµήθεια σφραγισµένων αγαθών τα οποία δεν 
είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους 
προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα 
οποία έχουν αποσφραγιστεί µετά την παράδοση.
-   Προµήθεια αγαθών τα οποία, µετά την παράδοση, 
λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα 
αναµεµειγµένα µε άλλα στοιχεία.
-  Προµήθεια οινοπνευµατωδών ποτών, η τιµή των 
οποίων έχει συµφωνηθεί κατά τη στιγµή της σύναψης 
της σύµβασης πώλησης, η παράδοση των οποίων 
µπορεί όµως να πραγµατοποιηθεί µόνο µετά από 30 
ηµέρες και η πραγµατική τιµή των οποίων εξαρτάται 
από διακυµάνσεις στην αγορά, τις οποίες δεν είναι 
δυνατόν να ελέγξει ο έµπορος.
-  Συµβάσεις κατά τις οποίες ο καταναλωτής έχει 
ζητήσει ειδικά επίσκεψη από τον έµπορο µε σκοπό να 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ 
ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
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πραγµατοποιήσει επείγουσες επιδιορθώσεις ή 
συµβάσεις για εκτέλεση εργασιών συντήρησης. 
Εάν στην περίπτωση τέτοιας επίσκεψης ο έµπορος 
παράσχει υπηρεσίες πέραν εκείνων που ζητήθηκαν 
συγκεκριµένα από τον καταναλωτή ή αγαθά πέρα 
από τα ανταλλακτικά που χρησιµοποιήθηκαν 
υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση εργασιών 
συντήρησης ή κατά τις επιδιορθώσεις, το δικαίωµα 
υπαναχώρησης εφαρµόζεται στις εν λόγω 
πρόσθετες υπηρεσίες ή αγαθά.
-   Προµήθεια σφραγισµένων ηχητικών εγγραφών ή 
σφραγισµένων εγγραφών βίντεο ή σφραγισµένου 
λογισµικού για υπολογιστές, που 
αποσφραγίστηκαν µετά την παράδοση.
- Προµήθεια εφηµερίδων και παντός είδους 
περιοδικών, εξαιρουµένων των συνδροµητικών 
συµβάσεων για την προµήθεια αυτών των εντύπων.
- Συµβάσεις συναφθείσες σε δηµόσιο 
πλειστηριασµό.
-  Παροχή στέγασης πλην για σκοπούς κατοικίας, 
µεταφοράς αγαθών, υπηρεσιών ενοικίασης 
αυτοκινήτων, εστίασης ή υπηρεσιών σχετιζόµενων 
µε δραστηριότητες αναψυχής, εάν η σύµβαση 
προβλέπει συγκεκριµένη ηµεροµηνία ή προθεσµία 
εκτέλεσης.
- Προµήθεια ψηφιακού περιεχοµένου µη 
παρεχόµενου πάνω σε υλικό µέσο, εάν η εκτέλεση 
άρχισε µε την προηγούµενη ρητή συγκατάθεση 
του καταναλωτή και την επιβεβαίωση εκ µέρους 
του ότι χάνει έτσι το δικαίωµά υπαναχώρησής του.



Υπόδειγµα εντύπου υπαναχώρησης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 
ΕΝΤΥΠΟΥ 
ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

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

- Προς [στοιχεία εµπόρου - όνοµα, γεωγραφική διεύθυνση και, εάν υπάρχει, αριθµός τηλεοµοιότυπου  
 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου]:

- Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούµε(*) µε την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούµε(*) από τη σύµβασή  
 µου/µας(*) πώλησης των ακόλουθων αγαθών/παροχής(*) της ακόλουθης υπηρεσίας(*)

- Που παραγγέλθηκε(-αν)(*)/που παρελήφθη(-σαν) στις(*)

- Όνοµα καταναλωτή(-ών)(*)

- ∆ιεύθυνση καταναλωτή(-ών)(*)

- Υπογραφή καταναλωτή(-ών)(*) (µόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί)

- Ηµεροµηνία

(*) ∆ιαγράψτε ανάλογα µε την περίπτωση
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