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● Σήμερα πάνω από τους μισούς ευρωπαίους καταναλωτές επιλέγουν την

προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου.

● Η Ψηφιακή Ενιαία Αγορά είναι πλέον μια πραγματικότητα για τον μέσο

καταναλωτή.

● Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι πάνω από το 35% των αναφορών που

διαχειρίσθηκε το 2018 η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή»

αφορούσαν εξ αποστάσεως συναλλαγές.



● Η Ψηφιακή Ενιαία Αγορά προωθήθηκε μέσα από τη Στρατηγική της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, η οποία ανακοινώθηκε

στις 6.5.2015 και περιλαμβάνει 16 βασικές νομοθετικές και άλλες δράσεις και

πρωτοβουλίες.

● Αποσκοπεί στη δημιουργία ελεύθερης και ασφαλούς ενιαίας αγοράς, στην

οποία:

- Οι καταναλωτές μπορούν, χωρίς εμπόδια, να πραγματοποιούν διασυνοριακές

αγορές μέσω διαδικτύου και

- οι επιχειρήσεις (προμηθευτές) μπορούν να πωλούν, χωρίς προσκόμματα, τα

προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση,

- όλα τα ανωτέρω γίνονται μέσω διαδικτύου.



Ανάγκη παρεμβάσεων λόγω της ψηφιακής οικονομίας

● Για να φθάσουν στον τελικό καταναλωτή τα οφέλη της Ενιαίας Ψηφιακής

Αγοράς απαιτείται επικαιροποίηση του ευρωπαϊκού κεκτημένου στην

προστασία του καταναλωτή.

● Η επικαιροποίηση αυτή έχει τον τίτλο «Νέα Συμφωνία για τους

Καταναλωτές» και απαρτίζεται από δύο Προτάσεις Οδηγιών:

- Η πρώτη επιφέρει αλλαγές στις Οδηγίες για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις, για

τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, για τις καταχρηστικές ρήτρες και για την

αναγραφή των τιμών των προϊόντων που προσφέρονται στους καταναλωτές.

- Η δεύτερη εισάγει τις αντιπροσωπευτικές (συλλογικές) αγωγές για την

προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών.



Άξονες της παρέμβασης

Η αποτελεσματική επικαιροποίηση του ευρωπαϊκού κεκτημένου πρέπει να γίνει προς

τρείς βασικές κατευθύνσεις:

1. Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για την προστασία του καταναλωτή,

ώστε να λάβει υπόψη τις αλματώδεις τεχνολογικές εξελίξεις.

2. Δίκαιη ενίσχυση των δικαιωμάτων του ασθενέστερου μέρους που είναι ο

καταναλωτής. Η διαπραγματευτική του ανισότητα σε σχέση με τον προμηθευτή

επιτείνεται στην ψηφιακή εποχή.

3. Αποτελεσματική εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου, μέσα:

α) από την καλύτερη εποπτεία των αρμόδιων αρχών και

β) μέσα από αξιόπιστους μηχανισμούς δικαστικής και, κυρίως, εξωδικαστικής

επιδίωξης της αποκατάστασης της ζημίας του καταναλωτή.



5 παραδείγματα μη επαρκούς προστασίας του καταναλωτή από την εμπειρία της

εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών

● Εξειδίκευση των ανωτέρω κατευθύνσεων μέσα από τα πρακτικά προβλήματα που

έχουν ανακύψει από την εμπειρία της εξωδικαστικής επίλυσης καταναλωτικών

διαφορών στην Ανεξάρτητη Αρχή Συνήγορος του Καταναλωτή (για τις εγχώριες) και

στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (για τις διασυνοριακές).

● Σκιαγράφηση των κενών και των προβλημάτων που έχουν διαπιστωθεί από τη

συμμετοχή των καταναλωτών στην ψηφιακή οικονομία με αναφορά σε 5 πρακτικά

ζητήματα που αντιμετώπισαν ιδίως το τελευταίο έτος οι καταναλωτές.



Ζήτημα πρώτο:

Ανάγκη αποτελεσματικότερης προστασίας της προσωπικότητας των

καταναλωτών, ιδίως των πιο ευάλωτων (μακροχρόνια άνεργοι, άτομα με

αναπηρίες, ανήλικοι κλπ.) στο ψηφιακό περιβάλλον.

● Οι συνθήκες της οικονομικής κρίσης καθιστούν τους καταναλωτές πιο επιρρεπείς

σε παραπλανητικές προσφορές και δωρεάν παροχή υπηρεσιών και προϊόντων ή

παροχές όπου το αντάλλαγμα είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (οικονομική

ευαλωτότητα).

● Έλλειψη γνώσεων και εμπειρίας που οδηγούν ευκολότερα σε ανεπιθύμητες ή

οικονομικά

● Το εξατομικευμένο καταναλωτικό προφίλ έχει φιλοτεχνηθεί, καταχωρηθεί και

διατίθεται ακριβά σε άγνωστο αριθμό ενδιαφερομένων για απροσδιόριστους

εμπορικούς σκοπούς.



● Μεγάλη πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει ο εθνικός και, πρωτίστως,

ο ενωσιακός νομοθέτης, τόσο στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την προστασία

των προσωπικών δεδομένων όσο και στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τις

αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

● Η Νέα Συμφωνία για τους Καταναλωτές ορίζει ότι η εφαρμογή της Οδηγίας

2011/83/ΕΕ επεκτείνεται και στις ψηφιακές υπηρεσίες που αποκτούν οι

καταναλωτές, όταν δεν καταβάλλουν ως αντίτιμο χρήματα, αλλά προσωπικά

δεδομένα.

Π.χ. όταν ανοίγουν λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή όταν

αποκτούν δωρεάν e-mail, ή όταν λαμβάνουν υπηρεσίες αποθήκευσης

δεδομένων σε νέφος.



Ζήτημα δεύτερο:

Ειδικά η περίπτωση της μετεξέλιξης των Υπηρεσιών Πολυμεσικής

Πληροφόρησης (τα γνωστά ως 5ψήφια)

● Κεντρικό ζήτημα στις υποθέσεις αυτές είναι αν και πότε δόθηκε η ανόθευτη και

ενσυνείδητη συναίνεση του καταναλωτή, ώστε να επέλθει σύναψη, τροποποίηση,

λύση κλπ. σε μια κατά κανόνα εξ αποστάσεως σύμβαση παροχής ψηφιακής

υπηρεσίας.

● Προώθηση των πρακτικών αυτών μέσα από διαγωνισμούς με την υπόσχεση

δωροεπιταγών και επάθλων στα social media. Αθέμιτη εμπορική πρακτική, αλλά η

διαφήμιση ή η ανάρτηση παραμένει στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής

δικτύωσης.



Κενά του σχετικού προστατευτικού πλαισίου:

● Οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν:

-για την απόσυρση απατηλών/αθέμιτων προωθητικών ενεργειών,

- για την έγκαιρη προειδοποίηση του καταναλωτικού κοινού σε προληπτικό επίπεδο.

● Ο μέσος καταναλωτής ηλεκτρονικών/ψηφιακών υπηρεσιών περιέρχεται συχνά σε

μειονεκτική θέση, κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του, λόγω των περιορισμένων

τεχνικών μέσων απόδειξης.



Ζήτημα τρίτο: 

Προστασία του καταναλωτή από μαζικές αθέμιτες εμπορικές πρακτικές ηλ.

καταστημάτων, ιδίως μέσω των πλατφορμών των social media.

● Και εν προκειμένω το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για παύση ή παράλειψη

των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών (άρθρο 9θ παρ. 2 ν. 2251/1994) δεν

επαρκεί.

● Ούτε οι διοικητικές κυρώσεις και τα διοικητικά μέτρα του άρθρου 13α ν.

2251/1994.

● Τα προφίλ που δραστηριοποιούνται κατά τρόπο παράνομο σε σχέση με τα

δικαιώματα των καταναλωτών παραμένουν, στην πράξη, στις πλατφόρμες και

προσελκύουν και άλλους καταναλωτές, χωρίς να υπάρχει αποτελεσματικό

εξωδικαστικό μέσο προληπτικής προστασίας τους.



Αλλαγές που θα τεθούν σε εφαρμογή

● Σημαντική θα είναι η συμβολή του νέου Κανονισμού 2017/2394 της 12ης

Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που

είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των

καταναλωτών και με την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004

(EEL 345/1).

● Θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 17.1.2020.



Σημαντική καινοτομία του νέου Κανονισμού

● Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να προχωρήσουν σε διαγραφή περιεχομένου

από επιγραμμική διεπαφή ή η διαταγή ρητής προειδοποίησης των

καταναλωτών κατά την πρόσβασή τους στην επιγραμμική διεπαφή ως

προσωρινό μέτρο για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των

καταναλωτών,

● Μπορούν, επίσης, να διατάσσουν καταχωρητές ή μητρώα τομέα να

διαγράψουν ένα πλήρως εγκεκριμένο όνομα τομέα και να επιτρέπουν στην

οικεία αρμόδια αρχή να προβεί σε σχετική καταχώρηση, μεταξύ άλλων,

ζητώντας από τρίτο μέρος ή άλλη δημόσια αρχή να εφαρμόσει αυτά τα

μέτρα.

● Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να ζητηθεί από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και

τις πλατφόρμες η αφαίρεση ψηφιακού περιεχομένου, π.χ. διαγραφή προφίλ.



Ζήτημα τέταρτο: 

►Ανάγκη θεσμοθέτησης κανόνων διαφάνειας ως προς τη λειτουργία των κάθε

είδους ηλεκτρονικών πλατφορμών, ιδίως εκείνων που έχουν μαζική απήχηση προς

τους καταναλωτές, όπως είναι οι πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης,

αλλά και άλλες πλατφόρμες, π.χ. Amazon.

►Ο καταναλωτής θα πρέπει να γνωρίζει:

α) Με ποιον συναλλάσσεται σε μια πλατφόρμα (με την ίδια ή με κάποιον τρίτο

προμηθευτή; Ή με ιδιώτη πωλητή;). Αυτό έχει, βεβαίως, σημασία για το εύρος των

δικαιωμάτων του, εάν ανακύψει πρόβλημα.

Βλ. και C- 105/2017.

Το άρθρο 2 παρ. 4 της Πρότασης Οδηγίας (Νέα Συμφωνία για τους Καταναλωτές), με

το οποίο προστίθεται άρθρο 6α στην Οδηγία 2011/13/ΕΕ, ορίζει ότι οι πλατφόρμες

υποχρεούνται να ενημερώνουν τους καταναλωτές:

- Για το αν η σύμβαση καταρτίζεται με έμπορο ή με ιδιώτη,

- για το αν εφαρμόζεται ή όχι η νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτών και

- ποιος ευθύνεται έναντι του καταναλωτή: Η πλατφόρμα ή ο τρίτος προμηθευτής ή

ιδιώτης (για υπαναχώρηση, εγγύηση κλπ.).



β) Με ποια κριτήρια διαμορφώνονται οι απαντήσεις στις μηχανές αναζήτησης,

σύγκρισης τιμών κλπ. στις ψηφιακές πλατφόρμες.

● Να υπάρχουν, δηλαδή, κανόνες διαφάνειας ως προς τις κριτικές και τις υπηρεσίες

σύγκρισης τιμών που παρέχουν οι πλατφόρμες.

● Στόχος η προστασία του καταναλωτή από τη λεγόμενη κρυφή διαφήμιση και η

συνακόλουθη χειραγώγησή του.

Υπάρχει ανάγκη εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή

έναντι των πλατφορμών, π.χ. σε θέματα καταχρηστικών ρητρών που προβλέπουν

(ιδίως απαλλακτικές ρήτρες), καθώς και καθήκον προσυμβατικής πληροφόρησης,

ιδίως στις περιπτώσεις που δεν πρόκειται για απλή φιλοξενία του προμηθευτή, αλλά

και πρόσκληση κατάρτισης σύμβασης.

Κρίνεται σκόπιμο να περιληφθεί ειδική ρύθμιση για τις πλατφόρμες, ώστε να

επιλυθούν και αυτά τα ζητήματα.



Ζήτημα πέμπτο:

Ενίσχυση των μηχανισμών ικανοποιητικής ατομικής και συλλογικής διεκδίκησης των

δικαιωμάτων των θιγομένων καταναλωτών τόσο σε δικαστικό όσο και, κυρίως, σε

εξωδικαστικό επίπεδο:

►Ενίσχυση του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε επίπεδο ουσιαστικού δικαίου

προστασίας του καταναλωτή στο ψηφιακό περιβάλλον δεν αρκεί χωρίς πρόσβαση σε

αποτελεσματικούς μηχανισμούς εξωδικαστικής και ιδίως διασυνοριακής

επιδίωξης των δικαιωμάτων.

►Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από τη λειτουργία του Συνηγόρου του Καταναλωτή ως

μηχανισμού εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που προηγήθηκε της Οδηγίας

2013/11/ΕΕ προέκυψε, με βάση της Ετήσιες Εκθέσεις της Αρχής, αποκατάσταση

ζημιών των καταναλωτών της τάξεως των 36 εκ. ευρώ, κατά τα έτη 2007-2018.



►Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή, μέλος του οποίου είναι το

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας, ειδικά για τις διασυνοριακές

διαφορές (συμβουλές και διαμεσολάβηση).

►Εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών μέσω ADR φορέων

(Οδηγία 2013/11/ΕΕ, ενσωμάτωση με Κ.Υ.Α. 70330/2015 Β΄ 1421).

►Εφαρμογή της online εξωδικαστικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών

μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Πλατφόρμα

Η.Ε.Δ., ODR, Κανονισμός 524/2013, Εκτελεστικός Κανονισμός

2015/1051).



- Ζήτημα μη επαρκούς προώθησής της προς τους προμηθευτές:

● 40% των αναφορών που υποβάλλονται στην πλατφόρμα Η.Ε.Δ. επιλύονται

offline.

● 85% του συνόλου των αναφορών που υποβάλλονται στην πλατφόρμα Η.Ε.Δ.

δεν καταλήγουν σε φορέα ΕΕΔ.

- Μη τήρηση από τα ηλ. καταστήματα tων υποχρεώσεων της νομοθεσίας για

προσυμβατική ενημέρωση των καταναλωτών για ADR/ODR.

-Μη τήρηση των υποχρεώσεών τους για ηλ. σύνδεσμο προς την πλατφόρμα

Η.Ε.Δ. μέσω των ιστοτόπων τους.

- Πρόταση: Ανάγκη «πιστοποίησης» των ηλεκτρονικών καταστημάτων μέσα από

την έμπρακτη εκ των προτέρων αποδοχή και γνωστοποίηση στους καταναλωτές

της συμμετοχής στη συμβατική και ιδίως στην ηλεκτρονική επίλυση

καταναλωτικών διαφορών.



Συμπεράσματα

● Στην ψηφιακή ενιαία αγορά ανακύπτουν για τον καταναλωτή και πολλά άλλα

ζητήματα, όπως ο γεωγραφικός αποκλεισμός και ο τρόπος αντιμετώπισης που

υιοθετήθηκε από τον Κανονισμό 2018/302, το διαδίκτυο των πραγμάτων (internet

of things), οι περιορισμοί στο δικαίωμα υπαναχώρησης που προτείνονται στο

πλαίσιο της αναθεώρησης της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ.

● Η ψηφιακή εποχή και η πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί οδηγούν το

δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, αλλά και το δίκαιο των συμβάσεων σε

πολλές αλλαγές, τόσο σε παραδοσιακές έννοιες και σε μια μερική αλλαγή

φιλοσοφίας.

● Οι προωθούμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες, επί του παρόντος, δεν

δικαιολογούν πλήρως τον τίτλο «Νέα Συμφωνία για τους Καταναλωτές».

● Απομένει να ολοκληρωθούν και να τις αποτιμήσουμε συνολικά ως προς την

αποτελεσματικότητα και την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσής τους.



Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!


