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Προς τη Βουλή των Ελλήνων

|. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 
Ε.Ο.Κ. ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

1. Από το 1972 στη Διάσκεψη Κορυφής του Παρισιού 
αναγνωρίστηκε η ανάγκη να συγκεκριμενοποιηθεί ο σκοπός 
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, που συνισταται 
στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών, με την 
καθιέρωση μιας πολιτικής προστασίας και πληροφόρησης 
των καταναλωτών. Το πρόγραμμα του 1975 περί προστασίας 
του καταναλωτή ομαδοποιούσε τα συμφέροντα των τελευ
ταίων σε πέντε κατηγορίες θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
παρουσίαζε ένα φιλόδοξο σχέδιο δράσης της Κοινότητας, 
που πραγματοποιήθηκε μεν το 1981, για το οποίο όμως 
λόγω των μέτριων αποτελεσμάτων του, χρειάστηκε να δοθεί 
η ‘νέα ώθηση' (NEW IMPULSE) το 1986.

Με τη θέση σε ισχύ της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης της 
1.7.1987 υπήρξε στροφή στην πολιτική της Κοινότητας περί 
προστασίας του καταναλωτή, καθώς τώρα η πολιτική αυτή 
αποτελεί πλέον συνάρτηση για την πραγματοποίηση της 
εσωτερικής αγοράς του 1992. Γι' αυτό στην απόφασή του 
της 9.11.1989 το Συμβούλιο θεώρησε απαραίτητο ένα νέο 
ξεκίνημα της πολιτικής αυτής με τον καθορισμό συγκεκρι
μένων προτεραιοτήτων για τις άμεσες κοινοτικές δραστη
ριότητες.

2. Το παρόν νομοσχέδιο περί προστασίας του καταναλωτή 
συντάχθηκε αφού λήφθηκαν υπόψη τα παραπάνω δεδομένα. 
Εκτός του ότι περιέλαβε σε τρία κεφάλαια το εναρμονισμένο 
βάσει των αντίστοιχων οδηγιών ελληνικό δίκαιο περί ευθύ
νης του κατασκευαστή, περί παραπλανητικής διαφήμισης και 
περί πωλήσεων εκτός του καταστήματος, ακολουθήθηκαν 
επίσης όλες οι κατευθυντήριες γραμμές οδηγιών ή προτά
σεων οδηγιών της Ε.Ο.Κ. που ρυθμίζουν άλλα θέματα (π.χ. 
τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, την αθέμιτη διαφήμιση 
κ.α.). Όπως ήταν φυσικό, ακολουθήθηκε, εξάλλου, το πνεύ
μα που διέπει την κοινωνική πολιτική της Κοινότητας, αλλά 
κα: την ελληνική κοινωνική πολιτική περί προστασίας των 
παιδιών κα: γενικότερα κάθε ασθενέστερου οικονομικά, νο
μικά ή κοινωνικά αντισυμβαλλόμενου.

II. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

3. Το προτεινόμενο προς ψήφιση νομοσχέδιο έρχεται να 
καλύψει ένα σοβαρό κενό της νομοθεσίας μας και να 
εξασφαλίσει μια ολοκληρωμένη προστασία του καταναλωτή 
στα πλαίσια της γενικότερης προσπάθειας της Κυβέρνησης 
για κοινωνική δικαιοσύνη κα: για εδραίωση ενός υγειούς 
ανταγωνισμού. Συγχρόνως με την τροποποίηση του ν. 703/’ 
1977 ‘περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προ
στασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού* προς την κατεύθυνση 
εκσυγχρονισμού και βελτίωσης της αποτελεσματικάτητάς 
του' (βλ. ν. 1934/1991 για την τροποποίηση του ν. 703), η 
απόδοση στον καταναλωτή ρόλου ρυθμιστή της προσφοράς 
κα: της ζήτησης με κριτήριο την καλύτερη αποδοπκότητα 
των επιχειρήσεων, αναμένεται να έχει ως συνέπεια την 
άμιλλα μεταξύ των επιχειρήσεων και την ανάδειξη των 
υγειών δυνάμεων της αγοράς.

Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο, προσαρμοσμένο όχι μόνο 
στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, αλλά 
και στη σύγχρονη τεχνολογική ανάπτυξη και σπς σημερινές 
πολύπλοκες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Εξάλλου 
η εισαγωγή νέων θεσμών, η προσπάθεια ενίσχυσης των

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μικρομεοαίων επιχειρήσεων και η ανύψωση σε αξίωμα της 
ανάγκης προστασίας του καταναλωτή στις εμπορικές σι- 
ναλλαγές αποτελούν στοιχεία που θα προσδώσουν στο 
προς ψήφιση νομοσχέδιο τη μορφή ενός σύγχρονου νομο- 
θετήματος.

4. Σήμερα ο καταναλωτής βρίσκεται σε μειονεκτική θέση, 
γεγονός που οφείλεται στη σύγχρονη οικονομική πραγμα
τικότητα. κυρίως στη δομή και τη λειτουργία της αγοράς. 
Ύπαρξη μονοπωλιακών επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων 
και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, στρέβλωση γενικότερα 
των όρων του ανταγωνισμού, παντελής έλλειψη διαφάνειας 
των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά, σε συνδυασμό 
με εκμετάλλευση της αλματώδους εξέλιξης της τεχνολο
γίας. με σκοπό την αύξηση της απόδοσης του κεφαλαίου 
εις βάρος της ασφάλειας των καταναλωτών, θα μπορούσαν 
να αναφερθούν ως παραδείγματα Από την άλλη πλευρά, 
το αστικό δίκαιο, ξεκινώντας από το παραδοσιακό υπόδειγμα 
της ισότητας των δύο συμβαλλόμενων μερών, θέτε: στην 
ίδια νομική θέση τον προμηθευτή, που μπορεί να είναι από 
πολυεθνική επιχείρηση μέχρι οργανισμός κοινής οφελείας 
(ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΣΕ, κλ,π.) και τον καταναλωτή. Στην πραγ
ματικότητα βέβαια, η αντίληψη και η ρύθμιση αυτή αποβαίνει 
σε βάρος του ασθενέστερου από τους δύο συμβαλλόμενους. 
Είναι επομένως προφανές, ότι οι κίνδυνοι στους οποίους 
είναι εκτεθειμένος ο ίδιος ο καταναλωτής, η ασφάλειά του 
κα: τα οικονομικά του συμφέροντα, η εξάρτησή του από τα 
αγαθά και τις υπηρεσίες, που συχνά του παρέχονται μονο
πωλιακά και η αδυναμία του να αμυνθεί αποτελεσματικά ως 
άτομο, τον φέρνουν σε πολύ μειονεκτική θέση, γι' αυτό 
ακριβώς προβάλλει επιτακτική η ανάγκη προστασίας του 
από το δίκαιο με ρητές διατάξεις. Πρόκειται για μια γενική 
κοινωνική επιταγή που προτίθετα: η κυβέρνηση να υλοποιή
σει το συντομότερο, την επιταγή προστασίας του οικονομικά 
ασθενέστερου συμβαλλόμενου, του καταναλωτή.

5. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο, που εισάγει για πρώτη 
φορά θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του καταναλωτή 
στη χώρα μας, αποτελείται από 11 κεφάλαια. Το πρώτο 
περιλαμβάνει γενικές διατάξεις και καθορίζει τα θεμελιώδη 
δικαιώματα του καταναλωτή, θα μπορούσε να πει κανείς, 
ότι τα επόμενα κεφάλαια κατοχυρώνουν και εξασφαλίζουν 
το καθένα από τα δικαιώματα αυτά χωριστά. Έτσι, το 
δεύτερο και το τρίτο κεφάλαιο, ρυθμίζοντας αντίστοιχα, αφ' 
ενός τη γενική υποχρέωση του προμηθευτή να θέτει σε 
κυκλοφορώ μόνον ασφαλή προϊόντα και αφ' ετέρου την 
αντικειμενική ευθύνη του για κάθε ζημία από τα ελαττωμα
τικά προϊόντα του, εξασφαλίζουν' κυρίως το δικαίωμα του 
καταναλωτή για προστασία της υγείας κα: της ασφάλειά ς 
του.

Με τα κεφάλαια τέταρτο έως και έβδομο, επιδιώκεται η 
ποοσταία των οικονομικών συμφερόντων του καταναλωτή 
κατά τη σύναψη συμβάσεων για την ικανοποίηση των ιδιω
τικών του αναγκών. Το τέταρτο ρυθμίζει το θέμα της 
διοφήμισης, παραπλανητικής κα αθέμιτης, με σκοπό την 
αποτροπή ανεπιθύμητου επηρεασμοό του καταναλωτή. Το 
πέμπτο κεφάλαιο προνοει για την μη εκμετάλλευση του 
καταναλωτή από μέρους του προμηθευτή με καταχρηστικούς 
γενικούς όρους συναλλαγών. Ακολουθεί το έκτο κεφάλαιο 
που θέτει αυστηρούς όρους για την περίπτωση της σύναψης 
συμβάσεων εκτός του καταστήματος, ενώ στο έβδομο κα
λύπτεται το κενό της νομοθεσίας μας, όσον αφορά τα 
ζητήματα της εξυπηρέτησης μετά την πώληση. Σημαντικό
τερη, όμως, θέση στο όλο νομοσχέδιο κατέχει το όγδοο 
κεφάλαιο, με το οποίο για πρώτη φορά ρυθμίζεται στην 
ελληνική νομοθεσία ο θεσμός των ενώσεων καταναλωτών 
με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και δικαιώματα-

Εισάγετας εξάλλου, στο ένατο κεφάλαιο η δυνατότητα 
εξώδικου διακανονισμού των καταναλωτικών διαφορών στο



2

μέλλον με την πρόβλεψη γιο τη σύσταση σε κάθε νομαρχία 
γραψείων συνδ*αλΛαγηε.

Ανώτατο διοοατπκό όργανό εττί θεμάτων προστασίας του 
καταναλωτή, που θα συνεπικουρεί και τον Υπουργό Εμπο
ρίου, θεσμοθετείται απο το δέκατο κεφάλαιο και σνομαζετα 
Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών. Το ενδέκατο κεφάλαιο 
περιλαμβάνει τελικές και μεταβατικές διατάξεις.

6. Στο νομοσχέδιο περιλήψθηκαν, σε τρίο χωριστό κε
φάλαια (τρίτο, τέταρτο, έκτο) οι τρεις κοινές αποφάσεις 
των αρμοδίων υπουργών (αφού τροποποιήθηκαν όπου κρί- 
θηκε απαραπητο), που είχαν εκ δοθεί γιο την προσαρμογή 
του ελληνικού δίκαιου προς τις οδηγίες της ΕΟΚ περί 
ευθύνης του κατασκευαστή ελαττωματικών προϊόντων, περί 
παραπλανητικής διαφήμισης και περί πωλήσεων έκτος του 
καταστήματος.

Σκοπός του νομοθε τη υπήρξε, αφ' ενός να περιαφθούν 
οι υπουργικές αυτές αποφάσεις τον τύπο του νόμου προς 
οποψυγήν αμφισβητήσεων για τη συνταγμαπκότητό τους 
όπως εμφανίστηκαν στην ελληνική θεωρία (βλ. Π. Μπερνί- 
τσα, Η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην κοινο
τική οδηγία για την ευθύνη του παραγωγού, λόγω ελατ
τωματικών προϊόντων, στις μελέτες προς τιμήν Ν. Δελούκα, 
τ. II, α. 649, ετς. 653 επ_) και αφ' ετέρου, να κωδικοποιήσουν 
σε ενιαίο κείμενο που θα ρυθμίζει κά&ε θέμα σχετικό με 
την προστασία του καταναλωτή.

Η επιλογή του νομοθέτη να ρυθμίσει στο ίδιο νομοθετημα 
ένα μεγάλο αριθμό θεμάτων, που άπτονται της προστασίας 
του καταναλωτή, είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει στην επίτευξη 
μιας σφαιρικής και με τα μέχρι τούδε δεδομένα ολοκληρω
μένης προστασίας. Εν τούτοις, πρέπει να τονιστεί ότι οε 
τέτοιου είδους νομοθετήματα, η αδυναμία λεπτομερειακής 
ρύθμισης όλων των επί μέρους θεμάτων είναι αναπόφευκτη. 
Για το λόγο αυτόν, η περαιτέρω ρύθμιση αρκετών επί 
μέρους ζητημάτων επαφίεται στην έκδοση υπουργικών α
ποφάσεων.

Με την, τρόπο τινά, κωδικοποίηση των βασικότερων ρυθ
μίσεων που αφορούν την προστασία του καταναλωτή, επι
διώκεται σταθερότητα, χωρίς βέβαια σταθερότητα να ση
μαίνει έλλειψη ευελιξίας. Με το νομοσχέδιο δίνονται περι
θώρια για την περαιτέρω βελτίωσή του και κυρίως, δίνονται 
περιθώρια στα δικαστήρια να προσαρμόζουν το νόμο στην 
εκάστοτε πραγματικότητα. Τέλος ο νόμος αυτός θα πρέπει 
να εκσυγχρονίζεται διαρκώς, ώστε να προλαβαίνει την α
ντιμετώπιση των νέων μεθόδων, που εφευρίσκει η επιστήμη 
του MARKETING, να εναρμονίζεται με τις νέες κοινοτικές 
οδηγίες και αποφάσεις που τροποποιούν προηγούμενες ή 
εισάγουν ρυθμίσεις περί προστασίας του καταναλωτή και 
να ακολουθεί πς τροποποιήσεις που λαμβάνουν χώρα στο 
εν γένει δικαιϊκό μας σύστημα

III. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤ ΙΔΙΑΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

7. Όπως ρητό ορίζετε: στην πρώτη από τις γενικές 
διατάξεις του σχεδίου (άρθρο 1), σκοπός του νόμου είναι 
η διαφύλαξη της υγείας κα της ασφάλειας των καταναλωτών 
κα η προάσπιση των οικονομικών τους συμφερόντων και 
τούτο κατ' εππαγή και στα πλαίσια του ισχυοντος Συντάγ
ματος (βλ άρθρα 5, 21 παρ. 3, 106).

Ε. Η παράγροφος 2 του άρθρου 1 εισάγει, σύμφωνα με 
την άποψη που επικρατεί στην ΕΟΚ αλλά κα: γενιχστερα 
στη σύγχρονη θεωρία κα τη νομοθεσία, μία από τις στ,μο- 
νπκότερες για την προστασία του καταναλωτή ρυθμίσει:;, 
ότι δηλαδή ο νόμος αυτός δεσμεύει κα ε:?αρμόζάτα: όχι 
μόνο στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού, αλλά και στις επιχει
ρήσεις του δημόσιου τομέα. Γίνεται δε αντιληπτή η σημασία 
της ρύθμισης αυτής αν αναλογισθεί κανείς πόσο πολλές 
από τις βασικές υπηρεσίες παρέχονται στην Ελλάδα μονο

πωλιακό από επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα (Ολυμπιακή 
ΟΣΕ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, κΛπ.).

9. Στο επόμενο άρθρο 2, προς αποφυγήν αμφισβητήσεων 
κα για την επίτευξη ομοιόμορφης ορολογίας κα μεγαλύ
τερης ασφάλειας στις συναλλαγές, καθορίζεται η έννοια 
του καταναλωτή κα του προμηθευτή, κατά τρόπο ενιαίο 
ώστε να ισχύει γιο όλες τις διατάξεις του νομοσχέδιου. Ος 
καταναλωτής εκλαμβάνεται κάθε φυσικό πρόσωπο, αλλά κα 
κάθε νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων που συνάπτει 
συναλλαγές με σκοπό την απόκτηση προϊόντων ή υπηρε
σιών για την ικανοποίηση μη επαγγελματικών του αναγκών 
(προστατεύεται, δηλαδή ως καταναλωτής κα ένα σωματείο, 
ένας συνεταιρισμός, κ.ο.κ.). Εξάλλου καταναλωτής θεωρεί- 
τα κα αυτός που αποκτά ακίνητα, όπως κα αυτός που 
χρησιμοποιεί έναντι αντιπαροχής ακίνητα. Στο εξής λοιπόν 
κα τα πρόσωπα αυτά, ως ασθενέστεροι οικονομικό αντι
συμβαλλόμενος θα τυγχάνουν της προστασίας του παρό
ντος νόμου. Αμέσως μετά, προοδιορίζετα η έννοια του 
προμηθευτή, έννοια η οποία χρησιμοποιείτα στο κείμενο 
του νόμου κα όταν πρόκειτα για τον κατασκευαστή, τον 
πωλητή ή τον εισαγωγέα.

10. Στη συνέχεια αναψέροντα τα βασικά δικαώματα του 
καταναλωτή, τα οποία, λόγω της μεγάλης σημασίας τους 
για την προστασία του, πρέπει να θεωρούντα θεμελιώδη 
κα αναπαλλοτρίωτα όπως γίνεται δεχτό οε ευρύτατη κλί
μακα (άρθρο 3). Πρόκειτα για τα δικαιώματα: να λαμβάνει 
η πολιτεία μέτρα για την προστασία της υγείας του κα των 
οικονομικών του συμφερόντων, να οργονώνετα σε ενώσεις 
με σκοπό την προστασία των συμφερόντων του, να ακού- 
γοντα οι απόψεις του κατά τη λήψη αποφάσεων από την 
πολιτεία, που τον αφορούν κα να του παρέχετα κατάλληλη 
πληροφόρηση κα επιμόρφωση, σχετικά με τα δικαιώματα 
του.

Ειδική σναψορά γινετας στη συνέχεια (άρθρο 3 παρ. 2), 
στην υποχρέωση της Πολιτείας να λαμβάνει ειδική μέριμνα 
για την προστασία ασθενέστερων κα ευπρόσβλητων ομά
δων καταναλωτών, όπως είνα ο ανήλικος cx μετανάστες, 
α αγράμματοι κ.α.

Σημαντική είνα η διάταξη του όρθρ. 3 παρ. 3 που κη
ρύσσει άκυρη την παραίτηση από τα νόμιμα δικαιώματα του 
καταναλωτή.

11. Στο δεύτερο κεφάλαιο με τίτλο ‘υγεία κα ασφόλειο 
του καταναλωτή’, καθορίζεται η γενική υποχρέωση των 
προμηθευτών να διαθέτουν στην αγορά μόνον ασφαλή 
προϊόντα (άρθρο 4 παράγρ. 1). Για το κεφόλαο αυτό, 
πρότυπο αποτέλεσε η τελευταία πρόταση οδηγίας της 
Ε.Ο.Κ. περί γενικής ασφάλειας των προϊόντων της 7.5.1990. 
Πρόκειτα για την καθιέρωση μιας σημαντικότατης υποχρέω
σης, η οποία μαζί με την καθιέρωση της αντικειμενικής 
ευθύνης του προμηθευτή για ζημίες από ελαττωματικό 
προϊόντα κα την παροχή της δυνατότητας απόσυρσης από 
την αγορά των επικίνδυνων προϊόντων κα την επιβολή 
κυρώσεων, θα αποτελέσει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την 
προστασία του καταναλωτή, που θο έχες όχι μόνον κατα
σταλτική, αλλά κα προληπτική ενέργεια

12. Στ.ς παραγράφους 2 κα 3 του άρθρου 4 ορίζετας 
πότε ένα προϊον θεωρείται ασφαλές, ακολουθήθηκε δε εδώ. 
κατά βάση, ο προσδιορισμός που δίνει η παραπάνω πρόταση 
οόηγίας. Γ ια τον καταναλωτή τίθεται ο όρος να χρησιμοποιεί 
το προϊόν κατά τον προορισμό του ή εν πόση περιπτώσες 
κατά τρόπο, που μπορεί λογικά να αναμένεται. Ιδιαίτερα, 
τέιΐζοϊοι ύπ πρέπει να λαμβάνετα υπόψη ενδεχόμενη δή
λωση του προμηθευτή κα η συνήθης συμπεριφοοά των

13. Το άρθρο 5 ορίζει ότι τεκμαίρεται, or. πρόκειτα για 
εσφαλη προϊόντα κα. on, συνεπώς, ο προμηθευτής εκπλή
ρωσε την υποχρέωση του, όταν συμμορφώθηκε με τους



σχετικούς κανόνες της Ε.Ο.Κ., του ελληνικού δικαίου, καθώς 
kjoi προς τα πρότυπα των αρμόδιων οργανισμών τυποποίη
σης. Πρέπει να διεικρινιστεί ότι προηγείται αναφορά στην 
κοινοτική ρύθμιση, λόγω της υποχρέωσης συμμάρφ'·ντης 
προς το κοινοτικό δίκαιο κα της μέχρι σήμερα ελλιπούς 
κα μη συστηματικής ρύθμισης του θέματος αυτού στο 
ελληνικό δίκαιο.

14. Το άρθρο 6, συμπληρώνοντας την εξασφάλιση της 
ουσιαστικής προστασίας του καταναλωτή, δίνε: τη δυνατό
τητα δέσμευσης, προληπτικής απόσυρσης από την αγορά 
και καταστροφής προϊόντων, που χρησιμοποιούμενα υπό 
κανονικές και δυνάμενες να προβλεεθούν συνθήκες, είναι 
επικίνδυνα. Η απόσυοση, η αποδέσμευση και γενικά, η τύχη 
των προϊόντων αυτών θα καθορίζεται με απόφαση του 
Υπουργού Εμπορίου ή του τυχόν άλλου αρμόδιου υποιιργου.

15. Στο τρίτο κεφάλαιο του νομοσχεδίου, στο οποίο 
ενσωματώθηκε η κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. ΑΠ.Β/ 
87535/1077 της 31.3.1988 περί ευθύνης του παραγωγού για 
ελαττωματικά προϊόντα, με την οποία προσαρμόσθηκε η 
νομοθεσία μας προς την οδηγία 85/374/Ε.Ο.Κ. της 
25.7.1985, ρυθμίζεται η ευθύνη του παραγωγού για ελατ
τωματικά προϊόντα και καθιερώνεται η ευθύνη του ανεξαρ
τήτως πταίσματος. Επειδή η εν λόγω κοινή υπουργική 
απόφαση δεν συνοδεύτηκε από έκθεση που να αιτιολογεί 
τις διατάξεις της. κρίνεται σκόπιμο να περιληφθεί ανάλυση 
των σχετικών διατάξεων στην παρούσα Έκθεση.

16 Μέχρι προ ολίγου, στην ελληνική νομολογία, όπως 
και στη νομολογία των περισσότερων άλλων χωρών, επι
κρατέστερη ήταν η άποψη ότι η ευθύνη του κατασκευαστή 
πρέπει να κρίνεται, με βάση τις διατάξεις περί αδικοπραξίας, 
αφού, κατά κανόνα, δεν υπάρχει συμβατικός δεσμός μεταξύ 
αυτού και του καταναλωτή, αλλά ο τελευταίος συναλλάσ
σεται με ενδιάμεσα πρόσωπα, τους πωλητές. Γινόταν έτσι 
δεκτό, ότι ο κατασκευαστής δεν πρέπει να παραβαίνει τη 
γενική υποχρέωση πρόνοιας στις συναλλαγές, όταν δε 
παραβαίνει την υποχρέωση αυτήν υπαιτίως και προκαλεί 
ζημία, τότε υφίστανται οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή 
του άρθρου 914 ΑΧ. και υποχρεούται σε καταβολή αποζη
μίωσης. Αλλά, επειδή, βάσει των γενικών διατάξεων, την 
υπαιτιότητα έπρεπε να αποδείξει ο καταναλωτής, ο οποίος 
βρισκόταν κατά κανόνα σε αδυναμία να προ βει στην από
δειξη αυτή, δεν επιτύγχανε να αποζημιωθεί για τη ζημία 
που του προκαλούοαν τα ελαττωματικό προϊόντα. Και ναι 
μεν. τα δικαστήρια με βόση τη θεωρία των σφαιρών επιρ
ροής, δεχόταν την αντιστροφή του βάρους της αποδείξεως, 
αλλά και τότε, αν ο παραγωγός αποδείκνυε την έλλειψη 
πταίσματός του, η ανταπόδειξη ήταν σχεδόν αδύνατη για 
τον καταναλωτή. ·™·--

Με την καθιέρωση της κατ' αρχήν αντικειμενικής ευθύνης 
του κατασκευαστή, καΤ εφαρμογήν της Οδηγίας 85/374 της 
Ε.Ο.Κ., έγινε ένα σοβαρό βήμα για την βελτίωση της προ
στασίας του καταναλωτή. Τούτο, όχι μόνο γιατί μπορεί ο 
καταναλωτής στο εξής να πετυχαίνει την έκδοση δικαστικών 
αποφάσεων που θα του εξασφαλίζουν κάλυψη της ζημίας 
του, αλλά κυρίως, γιατί, όταν ο κατασκευαστής γνωρίζει ότι 
υπέχει αντικειμενική ευθύνη, θα λαμβάνει πολύ δραστικό
τερα μέτρα για ένα προληπτικό έλεγχο κατά την παραγωγή 
των προϊόντων του, πράγμα που θα συμβάλλει εξάλλου 
στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους έναντι των ξέ
νων, αλλά και στην αποτροπή νόθευσης του ανταγωνισμού, 
λόγω εξοικονόμησης εξόδων από τη μη λήψη των απαραί
τητων μέτρων για τον έλεγχο των προϊόντων. Τέλος, με 
το σύστημα αυτό θα γίνεται και δικαιότερη κατανομή των 
ευθυνών. Πράγματι, ο παραγωγός που απολαμβάνει τα 
οφέλη λόγω της χρησιμοποίησης των αυτοματοποιημένων 
μεθόδων παραγωγής, πρέπει να επιβαρύνεται και με τις 
συνέπειες του ελαττώματος.

17. Σι; ~£ρσνωνάς ΒεώΡείται το πρόσωπο που κατα
σκεύασε το τ~-ώχο προϊόν, ένα συστατικό τελικού προϊόντος 
ή μία πγ στη ύλη, αλλά οτοπροσθέτως και το πρόσωπο που 
απλώς εώρονίζεται ως κατασκευαστής επιθέτοντας στο 
προϊόν το cr _ j ή άλλο ϋίτκαπτχό του γνώρισμα, θεωρείται 
ως παραγωγός και ευΟύνεται παράλληλα και αυτός που 
εισήγσγε στον Κοινότητα ένα προϊόν. Ακόμη, ευθύνη κα
τασκευαστή έχει κα ο ποομηδευτής-πωλητής του προϊό
ντος, αν τυχόν δεν είνα δυνατόν να διαπιστωθεί η ταυ
τότητα του κατασκευαστή. Τέλος, ευθύνη κατασκευαστή έχει 
ο προμηθευτής-πωλητής και όταν πρόκειται για εισαγόμενα 
προϊόντα και δεν είναι γνωστή η ταυτότητα του εισαγωγέα, 
έστω και αν είναι γνωστή η ταυτότητα του αλλοδαπού 
κατασκευαστή (άρθρο 8 nap. 1 α, β, γ). Τούτο, για να 
υπάρχει κάποιος υπεύθυνος στην Ελλάδα, ώστε να μπορεί 
να στραφεί εναντίον του ο καταναλωτής, που συνήψε 
συναλλαγή στην Ελλάδα.

18. Ως προϊόντα θεωρούνται τα τεχνικά πράγματα που 
αποτελούν αντικείμενο βιομηχανικής ή βιοτεχνικής παρα
γωγής και όχι τα προϊόντα της γεωργίας ή του κυνηγιού 
υπό ευρεία έννοια. Στη διάταξη αυτή διευκρινίζεται, ότι ως 
προϊόν για την ελαττωματικότητα του οποίου έχει αντικει
μενική ευθύνη ο παραγωγός θεωρείται και ο ηλεκτρισμός 
(άρθρο 8 παρ. 2 α). Τέλος δίδεται η επεξήγηση του περιε
χομένου των γεωργικών πρώτων υλών, που εξαιρούνται από 
την εφαρμογή του νόμου. Πρόκειται για τα προϊόντα του 
εδάφους, της κτηνοτροφίας και της αλιείας, όσο βρίσκονται 
στη φυσική τους κατάσταση. Όταν όμως τα προϊόντα αυτό 
υποστούν κάποια στοιχειώδη επεξεργασία, τότε υπάγονται 
στην εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού.

19. Ο καθορισμός της ελαττωματικότητας ενός προϊόντος 
γίνεται όχι σε συνάρτηση με την μη καταλληλότητό του 
προς χρήση, αλλά σε συνάρτηση με την έλλειψη της α
σφάλειας που δικαιούται να αναμένει από αυτό το κατανα
λωτικό κοινό. Η ρύθμιση αυτή αποοχοπεί στην καλύτερη 
προστασία της σωματικής ακεραιότητας της υγείας, αλλά 
και των περιουσιακών στοιχείων του καταναλωτή.

Για την ασφάλεια που δικαιούται να αναμένει κανείς από 
ένα προϊόν, (πρόκειται δε για την αντίληψη του μέσου 
ενημερωμένου καταναλωτή και όχι γι' αυτήν του κατασκευα
στή), πρέπει να λαμβόνεται υπόψη κυρίως (παρ. 3 του 
άρθρου 8): α) η παρουσίαση του προϊόντος, στην οποία 
εννοείται, ότι περιλαμβάνονται οποιοσδήποτε σχετικές α
νακοινώσεις, διαφημίσεις, οδηγίες χρήσης και προφύλαξης, 
ανεπαρκείς ή λανθασμένες οδηγίες χρήσης, αλλά και το 
γεγονός της έλλειψης τέτοιων οδηγιών, επίσης η ουσκευα- 
σια του προϊόντος ή τα διακριτικά γνωρίσματα πάνω σ' αυτό. 
Υπό στοιχείο β) ορίζεται, ότι πρέπει να λαμβόνεται υπόψη 
η ειιλόγως αναμενόμενη χρησιμοποίηση του προϊόντος και 
εδώ υπονοείται η συνήθης χρησιμοποίηση και όχι η χρησι
μοποίηση που είναι σύμφωνη με τον προορισμό του προϊό
ντος. Τράτο στοιχείο γ) που πρέπει να λαμβόνεται υπόψη 
είναι η χρονική στιγμή κατά την οποία τα προϊόν τέθηκε 
σε κυκλοφορία. Πρέπει τέλος να παρατηρηθεί ότι η εξέλιξη 
της τεχνολογίας δεν καθιστά ελαττωματικό ένα προϊόν που 
κατασκευάστηκε πριν από αυτήν, καθώς στη διάταξη αυτήν 
ορίζεται, ότι ένα προϊόν δεν μπορεί να θεωρηθεί ελαττω
ματικό απλό και μόνον επειδή αργότερα τέθηκε σε κυκλο
φορία ένα άλλο προϊόν πιο εξελιγμένης τεχνολογίας (παρ. 
3 τέλος) (για τα στοιχεία βάσει των οποίων κρίνεται η 
ελαττωματικότητα των προϊόντων βλ. αναλυτικό Αλεξαν- 
δρίδου. Η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας 
για την ευθύνη του κατασκευαστή ελαττωματικών προϊό
ντων, Ε. Ει». Δ. 1987, σ. 9 επ_, 15 επ. και στις μελέτες 
προς τιμήν Ν. Δελουκα τ. I, σ. 39 επ., 45 επ.).

20. Ως ζημία θεωρείται πρώτον, η ζημία που προκλήθηκε 
από το ελαττωματικό προϊόν λόγω θανάτου ή σωματικών
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βλαβών, στην οποία θα συμ περιλαμβάνεται και η ζημία που 
προκλήθηκε σε τρίτο πρόσωπο λόγω καταβολής νοσηλίων, 
εξόδων κηδείας κ_λπ. εφαρυοζομένων ευθέως των άρθρων 
S28-930 Α.Κ. (άρθρ. 8 παρ. 4α).

Ζημία, δεύτερον, σημαίνει βλάβη ή καταστροφή οποίου- 
δήποτε περιουσιακού στοιχείου από το ελαττωματικό 
προϊόν, εΦ όσον αστό το άλλο περιουσιακό στοιχείο προο
ρίζεται για ιδιωτική χρήση και χρησιμοποιήθηκε πράγματι 
κυρίως για ιδιωτική χρήση και εφ’ όσον η ζημιά υπερβαίνει 
τις 50.000 δρχ. (Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει την αξία 
ECU κατά το χρόνο της έκδοσης της Οδηγίας της ΕΟΚ, 
όπως ορίζεται ρητά στην Οδηγία αυτή). Αυτό σημαίνει, όπ 
για υλικές ζημίες κατώτερες των 50.000 δρχ. ο ζημιωθείς 
πρέπει να στραφεί κατά του παραγωγού, ον το επιθυμεί, 
βασ,ζόμενος στο κοινό δίκαιο του Α.Κ. Στην έννοια της 
ζημίας της παρ. 2, γ του άρθρου 8 περιλαμβάνεται τέλος 
και η ηθική βλάβη.

21. Στη συνέχεια ορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να 
επικαλεσθεί και να αποδείξει ο καταναλωτής στην αγωγή 
του, αυτά δε είναι η ζημία που υπέστη, το ελάττωμα του 
προϊόντος και η ουσιώδης συνάφεια μεταξύ της ζημίας του 
και του ελαττώματος του προϊόντος (άρθρ. 9).

22. Από την ευθύνη του, η οποία όπως τονίστηκε, κα
θιερώνεται κατ' αρχήν ως ανπκ-πμενική, μπορεί ο παραγω
γός να απαλλαγεί, εφ' όσον αποδείξει τη συνδρομή ορισ
μένων γεγονότων που καταδεικνύουν όπ δεν συντρέχει στο 
πρόσωπό του πταίσμα. Η διάταξη του άρθρου 10, που ορίζει 
τους λόγους απαλλαγής του παραγωγού από την ευθύνη 
του, αποδίδει το άρθρο 6 της αντίστοιχης Οδηγίας της 
ΕΟΚ, της οποίας οι συντάκτες τελικό δεν θέλησαν να 
καθιερώσουν γνήσια αντικειμενική ευθύνη του παραγωγού, 
αφού οι εν λόγω απαλλαγές ενέχουν το στοιχείο της 
έλλειψης πταίσματος του παραγωγού. Βάσει του άρθρ. 10 
ο παραγωγός απαλλάσσεται αν αποδείξει, όπ δεν έθεσε ο 
ίδιος το προϊόν σε κυκλοφορία, αλλά κάποιος τρίτος με 
οποιονδήποτε τρόπο εν αγνοία του, επίσης απαλλάσσεται 
αν αποδείξει, όπ είναι πιθανόν το ελάττωμα να μην υπήρχε, 
όταν έθεσε σε κυκλοφορία το προϊόν ή να εμφανίστηκε 
αργότερα. Επειδή η απόδειξη του γεγονότος αυτού είναι 
δυσχερέστατη, ο κοινοτικός και στη συνέχεια και ο "Ελληνας 
νομοθέτης, θίΧησε εν προκειμένω να υιοθέτηση την εκ 
πρώτης όψεως απόδειξη με τη φράση: *λαμβανομένων υ
πόψη των περιστάσεων" (άρθρο 10,β). Ακόμη, απαλλάσσεται 
ο παραγωγός, αν αποδείξει, όπ δεν κατασκεύασε το προϊόν 
με σκοπό να το πουλήσει ή να το διαθέσει με οποιονδήποτε 
τρόπο, ή όπ το ελάττωμα του προϊόντος Οφείλεται στο 
γεγονός όπ αυτός συμμορφώθηκε προς αναγκαστικούς κα
νόνες δικαίου. Αν πρόκειται για ελάττωμα συστατικού πράγ
ματος, θα απαλλάσσεται αν αποδείξει όπ το ελάττωμα 
Οφείλεται στο σχεδίασμά του κύριου προϊόντος ή στις 
οδηγίες του κατασκευαστή του κύριου προϊόντος. Στην 
τελευταία περίπτωση πρόκειται για την άπάλλαγή του πα
ραγωγού του συστατικού από την ευθύνη του.

Σημαντικός, επίσης λόγος απαλλαγής του παραγωγού 
από την ευθύνη του είναι, όταν αποδέιξει όττ, όταν έθεσε 
το προϊόν σε κικλοψορία δεν εγνώριζε ούτε μπορούσε να 
γνωρίζει την ύπαρξη του ελαττώματος (άρθρ. ΙΟ.ε). Πρό
κειται για τη γνωστή ένσταση του παραγωγού STATE OF 
THE ART DEFENSE, σχετικά με την οποία ο κοινοτικός 
νομοθέτης έδωσε τη διακριτική ευχέρεια στα κράτη-μέλη 
να την υιοθετήσουν ή όχι. Η Ελλάδα, όπως εξάλλου ήδη 
και όλα τα άλλα κράτη-μέλη, όπου έγινε ήδη η προσαρμογή 
εθνικού δικαίου προς την 05η\ϊα, υιοθέτησε τη δυνατότητα 
προβολής της ένστασης αυτής.

23. Το άρθρο 11 καθιερώνει την εξ ολοκλήρου ευθύνη 
έναντι του καταναλωτή, των προσώπων που ευθύνονται για 
την ίδια ζημία. Με τον τρόπο αυτόν επιδιώκεται η εξασφά

λιση της αξίωσης του καταναλωτή με τον καλύτερο τρόπο, 
ενώ για πς σχέσεις μεταξύ των υποχρέων θα έχουν εφαρ
μογή οι περί αναγωγής διατάξεις του ΑΧ.

24. Η ευθύνη του παραγωγού δεν μειώνεται και όταν η 
ζημία οφείλεται οε ελάττωμα του προϊόντος του και συγ
χρόνως σε πράξη ή παράλειψη τρίτου, μπορεί όμως να 
μειωθεί ή να αρθεί αν για τη ζημία, εκτός από το ελάττωμα 
υπάρχει και υπαιτιότητα του ζημιωθέντος ή προσώπων για 
τα οποία υπέχει ευθύνη (άρθρ. 12).

25. Για μεγαλύτερη προστασία του καταναλωτή απαγο
ρεύεται ρητά κάθε συμφωνία μεταξύ παραγωγού και κατα
ναλωτή με περιεχόμενο τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό 
της ευθύνης του πρώτου (άρθρ.13).

26. Τίθεται ανώτατο όριο ευθύνης του παραγωγού για 
αποζημιώσεις λόγω θανάτου ή σωματικών βλαβών που ο
φείλονται οε πανομοιότυπα προϊόντα με το ίδιο ελάττωμα, 
που συνίσταται οε 7.203.840.000 δρχ. Σε περίπτωση που 
το σύνολο των αξιώσεων που έχουν προβληθεί ξεπερνούν 
το χρηματικό ποσό που αναφέρθηκε, οι αξιώσεις θα ικανο
ποιούνται αναλογικά (άρθρ. 14). Και εδώ το ανώτατο όριο 
της συνολικής ευθύνης του παραγωγού προσδιορίστηκε από 
την μετατροπή 70.000.000 ECU με την συναλλαγματική 
αντιστοιχία τους κατά το χρόνο της έκδοσης της Οδηγίας, 
σύμφωνα με το άρθρο 16 της Οδηγίας (άρθρο 15 της 
κοινής...).

27. Καθιερώνεται προθεσμία παραγραφής τριών (3) ετών 
για πς αξιώσεις του καταναλωτή εναντίον του κατασκευα
στή, η οποία αρχίζει από την ημέρα που ο πρώτος έλαβε 
ή οφείλε να λάβει γνώση της ζημίας, του ελαττώματος και 
της ταυτότητας του παραγωγού του ελαττωματικού προϊό
ντος. Επειδή όμως τα προϊόντα φθείρονται με την πάροδο 
του χρόνου, ενώ θεσπίζονται αυστηρότερες προδιαγραφές 
ασφάλειας, επειδή ακόμη θα ήταν άδικο να φέρει ο κατα
σκευαστής ευθύνη χωρίς χρονικό περιορισμό, γιαυτό καθο
ρίζεται στο άρθρο 15 παρ. 2, όπ τα δικαιώματα του 
καταναλωτή αποσβένονται μετά πάροδο δέκα (10 ετών από 
την ημόρα που ο παραγωγός έθεσε σε κυκλοφορία το 
συγκεκριμένο προϊόν που προκάλεσε τη ζημία.

28. Στο άρθρο 16, ορίζεται όπ οι διατάξεις του κεφαλαίου 
αυτού δεν θίγουν τα δικαιώματα του ζημιωθέντος, που 
απορρέουν από πς διατάξεις του Α.Κ. περί συμβατικής και 
εξωσυμβαπκής ευθύνης ή που απορρέουν από ειδικό κα
θεστώς ευθύνης, που ίσχυε μέχρι τη θέση σε ισχύ του 
νόμου αυτού. Τα δικαιώματα αυτά μπορούν να προβληθούν 
από τον ζημιωθέντα σε αντικατάσταση ή επιπλέον των 
δικαιωμάτων που του παρέχει το κεφάλαιο τρίτο του νόμου 
αυτού.

2S. Εξάλλου, οι διατάξεις του κεφαλαίου αυτού δεν ε
φαρμόζονται όταν η ζημία Οφείλεται σε πυρηνικά ατυχήματα 
καλυπτόμενα από διεθνείς συμβάσεις που έχει επικυρώσει 
και η Ελλάδα (άρθρ. 17 υπό α). Και τούτο γιατί ο συμβάσεις 
αυτές προβλέπουν ένα ειδικό σύστημα ευθύνης από τέτοια 
στυχήμπτα.

30. Τέλος, για να μη δοθεί αναδρομική ισχύς στην αυ
στηρή ευθύνη που καθιερώνεται με το νόμο ως προς τα 
προϊόντα που τέθηκαν σε κυκλοφορία πριν από την 22.4. 
198S, ο πορσγωγός τους δε φέρει την ευθύνη που καθιε
ρώνει το κεφάλαιο αυτό (άρθρ. 17 υπό β).

31. Στο τέταρτο κεφάλαιο του νομοσχεδίου ρυθμίζονται 
ζητί,ρατα, που αφορούν τα οικονομικά συμφέροντα του 
καταναλωτή και συγκεκριμένα, το θέμα της διαφήμισης. 
Αναπί -ευκτα, όπως είναι γνωστό, επηρεάζει αυτή τον κο- 
ταναλωίή και δεν τον αφήνει να επιλέξει ελεύθερα με μόνα 
κριτήρια την καλύτερη ποιότητα και τη φθηνότερη τιμή των 
προσφερομένων αγαθών και υπηρεσιών.

32. Η ιιαρσπλανηπκή και η αθέμιτη διαφήμιση απαγο
ρεύονται. Στο άρθρο 18 ορίζεται η έννοια της διαφήμισης,
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υιοθετείται δε η έννοια που έδωσε η οδηγία 84/45Q/EOK 
περί παραπλανητικής διοφημισης (άοθρο 2 παρ. 3 της κοινής 
υπουργικής απόφασης Φ. 5206/1989). Η έννοια αυτή είναι 
ευρύτερη από εκείνη που μέχρι σήμερα γινόταν δεκτή βάσει 
των άρθρων 1 και 3 του ν. 146/1914 περί αθέμιτου αντα
γωνισμού. Με τις διατάζεις αυτές του νόμου θεωρείται ως 
διαφήμιση και η ανακοίνωση που δεν απευθύνεται σε ένα 
αόριστο αριθμό προσώπων, αλλά σε ένα ή περισσότερα 
καθορισμένα πρόσωπα, εξάλλου, καλύπτει και τα ελευθέρια 
και όλα τα άλλα επαγγέλματα, εφ όσον γίνεται λόγος για 
ανακοίνωση, στα πλαίσια επαγγελματικής εν γένει δραστη
ριότητας. Τέλος, δεν περιορίζεται μόνον στις περιπτώσεις 
που η διαφήμιση αφορά σε στοιχεία που συνδέονται αμέσως 
με την προώθηση της ποομήθειας αγαθών ή υπηρεσιών, 
αλλά και όταν αφορά σε γενικότερα χαρακτηριστικά και 
δικαιώματα (βιομηχανικής ιδιοκτησίας κλπ.) βραβεία και δια
κρίσεις. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 18 ορίζουν την 
έννοια της παραπλανητικής και της αθέμιτης διαφήμισης.

33. Στη συνέχεια, το άρθρο 19 απαριθμεί πς ενδείξεις 
που πρέπει να εξετάζονται και να λαμβάνονται υπόψη για 
να κριθεί αν μια διαφήμιση είναι παραπλανητική. Υπό τύπον 
ενδεικτικής απαρίθμησης αναφέρονται μεταξύ των άλλων, 
η σύνθεση του προϊόντος, η ημερομηνία κατασκευής, η 
καταλληλότητα, οι ενδείξεις γεωγραφικής προέλευσης, η 
τιμή, οι όροι πληρωμής ή πίστωσης του τιμήματος, οι όροι 
επισκευής ή εγγύησης, η ιδιότητα του διαφημιζόμενου, κ.ά. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 19 αναφέρει περιπτώσεις, 
κατά τις οποίες, η διαφήμιση τεκμαίρεται ως παραπλανητική, 
όπως όταν βασίζεται στη μαρτυρία προσώπων με ανύπαρκτη 
επιστημονική ιδιότητα ή όταν εμφανίζεται με τη μορφή 
δημοσιογραφικής έρευνας ή επιστημονικής ανακοίνωσης.

34. Το άρθρο 20 περιέχει μία ενδεικτική απαρίθμηση των 
περιπτώσεων, κατά τις οποίες, η διαφήμιση πρέπει να 
θεωρείται αθέμιτη. Πρώτη θέση στον κατάλογο κατέχει η 
έμμεση διαφήμιση, μέθοδος η οποία πράγματι αποτελεί την 
κύρια αιτία επίκρισης κατά της διαφήμισης. Πρόκειται για τη 
διαφήμιση εκείνη που δεν αναφέρεται ευθέως, στο προϊόν 
ή την επιχείρηση που επιδιώκει να διαφημίσει, αλλά προ
βάλλει άλλα στοιχεία, ώστε να επιτύχει το σκοπό της, 
ασκώντας στους καταναλωτές υποβολή. Αλλά, η μέθοδος 
αυτή εκτός του ότι αποπροσανατολίζει τους καταναλωτές, 
έχει ως αποτέλεσμα και την νόθευση του ανταγωνισμού 
καλύτερης προσφοράς (LEISTUNGSWETTBEWERB).

Στη συνέχεια, ο κατάλογος των περιπτώσεων αθέμιτης 
διαφήμισης, προσαρμοζόμενος και με την οδηγία 89/552/ 
Ε.ΟΧ. της Ε.Ο.Κ., περί άσκησης τηλεοπτικών δραστηριο
τήτων πέρα από τα εθνικά σύνορα, όπως και με το άρθρο 
3 του ν. 1730/1987 πεοι Ελληνικής Ραδιοφωνίας - Τηλεό
ρασης Α.Ε., αναφέρει ως αθέμιτη, μεταξύ άλλων, κάθε 
διαφήμιση που διακρίνει μειωτικά κοινωνικές ομάδες με βάση 
το φύλο, τη φυλή, το θρήσκευμα, τις πολιτικές πεποιθήσεις, 
κ,ά., κάθε διαφήμιση που είναι πρόσφορη να προκαλέσει 
φόβο ή να εκμεταλλευτεί τα συναισθήματα αυτά, τις προ
λήψεις ή την απειρία των καταναλωτών, κάθε διαφήμιση 
που μπορεί να προκαλέσει ηθική, πνευματική ή ψυχική φθορά 
στα παιδιά ή να τα παρασύρει σε επικίνδυνη συμπεριφορά, 
κάθε διαφήμιση που προκαλεί υπερβολικό δελεασμό προς 
αγορά (π.χ. διαφήμιση με το σύστημα των πρόσθετων πα
ροχών) ή εκμεταλλεύεται κατά τρόπο ανεπίτρεπτο την τάση 
του κοινού για τυχερά παιχνίδια (π.χ. κληρώσεις, διαγωνι
σμοί, κ.λπ.). Τέλος, αναφέρονται οι περιπτώσεις που πρέπει 
να θεωρείται αθέμιτη η διαφήμιση, που αποσκοπεί ή έχει 
ως αποτέλεσμα τη μείωση των προϊόντων ή του ίδιου του 
ανταγωνιστή του διαφημιζομένου, με την χρησιμοποίηση 
συκοφαντικών δηλώσεεων, τη διαφήμιση που επικαλείται 
στοιχεία υπεροχής του διαφημιζόμενου προϊόντος έναντι 
άλλου ομοειδούς, ενώ τα στοιχεία αυτά δεν είναι ουσιώδη

ή δεν επιδέχονται σύγκριση ή δεν είναι δυνατόν να απο- 
δειχθούν και τέλος τη διαφήμιση που προκαλεί σύγχυση 
στην αγορά εξ αίτιας της σύγκρισης που κάνει μεταξύ των 
προϊόντων ή υπηρεσιών του διαφημιζόμενου και εκείνων 
του ανταγωνιστή του.

35. ’Οταν δ.αταχθεί η παύση της παραπλανητικής ή της 
αθέμιτης διαφήμισης, επειδή και όταν ακόμη συμμορφωθεί 
αμέσως η επιχείρηση προς τη δικαστική απόφαση και παυσει 
να χρησιμοποιεί τη διαφήμιση, τα αποτέλεσματά της δεν 
αίρονται και οι καταναλωτές που είχαν επηρεασθεί από 
αυτήν συνήθως ούτε καν πληροφορούνται, ότι διατάχθηκε 
η παύση της, το άρθρο 21 δίνει τη δυνατότητα στο δικα
στήριο που εξέδωσε την απόφαση, να διατάξει δημοσίευση 
της απόφασής του στον ημερήσιο τύπο και στην περίπτωση 
της παραπλάνητκης διαφήμισης, να διατάξει την επιχείρηση 
να προβεί σε νέα διαφήμιση, διορθωτική της προηγούμενης, 
ώστε να πληροφορηθούν οι καταναλωτές, ότι οι ισχυρισμοί 
της προηγούμενης ήταν παραπλανητικοί Και <τπς δύο πε
ριπτώσεις βέβαια τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον 
καταδικασθέντα σε παύση της διαφήμισης. Η διορθωτική 
διαφήμιση, που εισάγεται για πρώτη φορά στο ελληνικό 
δίκαιο, είναι θεσμός αμερικανικής προελεύσεως, που έχει 
θερμούς υποστηρικτές αλλά και επικριτές. Εν πάσει περι- 
πτώσει, καθώς προβλέπεται στην οδηγία του Συμβουλίου 
της Ε.Ο.Κ. περί παραπλανιτικής διαφήμισης, θεώρησε απα
ραίτητο να τη θεσμοθετήσει και το παρόν νομοσχέδιο. 
Εκείνο που έχει σημασία για τη μεγαλύτερη αποτελεσματι- 
κότητά της, είναι να δημοσιεύεται όσο το δυνατόν συντο
μότερα στον ίδιο τόπο και με τον ίδιο τρόπο, που είχε 
δημοσιευθεί η παραπλανητική, ώστε να υποπέσει στην α
ντίληψη των προσώπων που είχαν παραπλανηθεί από την 
προηγούμενη και να μην προβούν σε συναλλαγές υπό την 
επήρειά της.

36. Η παρ. 4 του άρθρου 21 επιτρέπει, όπως προβλέπει 
και η οδηγία 64/45Q/E.O.K. και το άρθρο 5 της κοινής 
υπουργικής απόφασης, στους διαφημιζόμενους να υποβάλ
λουν τις διαφημίσεις τους εκουσίως στην κρίση αυτόνομων 
οργανισμών, πράγμα που συμβαίνει ήδη, π.χ., με την ένωση 
διαφημιστών Ελλάδος.

37. Το κενό της νομοθεσίας μας όσον αφορά το ζήτημα 
της ρύθμισης των γενικών όρων συναλλαγών έρχεται να 
καλύψει, τουλάχιστον όταν πρόκειται γιο συμβάσεις προμη
θευτή με καταναλωτή το πέμπτο κεφάλαιο του νομοσχεδίου. 
Πρόκεται για όρους που έχουν συνταχθεί μονομερώς εκ 
των προτέρων από τον προμηθευτή ή από οργανώσεις 
προμηθευτών, ώστε να ισχόσουν για όλες πς συμβάσεις 
που πρόκειται να συνοφθούν στο μέλλον με καταναλωτές, 
τους όρους αυτούς δε, δεν μπορούν να αποφύγουν οι 
τελευταίοι αν έχουν ανάγκη να αποκτήσουν ένα αγαθό ή 
μία υπηρεσία, ιδίως όταν αυτά παρέχονται από επιχειρήσεις 
υπό μορφή μονοπωλιακή (Ολυμπιακή, ΟΤΕ, κλπ.) (για τους 
γ.ο.σ. βλ τη μονογραφία Ν. Δελουκα οι γενικοί όροι συ
ναλλαγών, 1952).

38. Το άρθρο 22 του νομοσχεδίου ορίζει, όπ οι Γ.Ο.Σ. 
πρέπει να είναι σαφείς και απλοί στη διατύπωση, ώστε ο 
μέσος καταναλωτής να μπορεί να τους κατανοήσει με μία 
απλή ανάγνωση. Για τον ίδιο λόγο, όταν προορίζονται γιο 
συναλλαγές στην Ελλάδα, πρέπει να είναι διατυπωμένοι 
στην ελληνική γλώσσα και όταν είναι έντυποι να βρίσκονται 
σε εμφανή θέση και τα γράμματα να είναι ευανάγνωστα 
(άρθρο 22). Τούτο για να πάψει η χρησιμοποίησης ‘των 
ψιλών γραμμάτων" στην πίσω πλευρά διαφόρων εντύπων 
υποδειγμάτων που χρησιμοποιούν πολλές επιχειρήσεις, ό
πως π,χ. των αεροπορικών εισιτηρίων, των βεβαιώσεων 
φύλαξης σε PARKING, κ.ο.κ. που δεν υποπίπτουν στην 
προσοχή κανενός καταναλωτή,. αλλά και αν αναληφθεί 
κάποιος την ύπαρξή τους δεν μπορεί συνήθως, λόγω του
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μικρού μεγέθους τους, να τα αναγνώσευ Και όμως στα 
'ψιλό' αυτα περιλαμβάνονται περισσότερες από μία ρήτρες 
περί απαλλαγής του επιχειρηματία, του αερομεταφορέα, ή 
του φύλακα, κΑπ., από την ευθύνη του.

Το όρθρο 23 επιδιώκει επίσης να εξασφαλισθει το γεγο
νός, ότι ο καταναλωτής έλαβε γνώση της ύπαρξης και του 
περιεχομένου των Γ.Ο.Σ. κα ορίζει ότι αν το έγγραφο της 
σύμβασης παραπέμπει σε άλλο έγγραφο, όπου υπάρχουν 
οι Γ.Ο.Σ. κα το τελευταίο δεν τίθεται στη διάθεση του 
καταναλωτή το αργότερο κατά τη στιγμή σύναψης της 
σύμβασης, α Γ.Ο.Σ. είναι ανίσχυροι.

39. Το επόμενο άρθρο 24 θέτει ερμηνευτικούς κανόνες 
γιο την περίπτωση ασαφειών, αμφιβολιών, κΑπ. και ορίζει, 
πρώτον, ότι κατά την ερμηνεία των προδιατυπωμένων όρων 
πρέπει να λαμβόνοντα πάντοτε υπόψη τα συμφέροντα 
αμφοτέρων των πλευρών και όταν υπάρχουν αμφιβολίες, 
πρέπει η ερμηνεία να είναι υπέρ του καταναλωτή. Ακόμη 
ορίζεται, ότι ατομικές συμφωνίες μεταξύ προμηθευτή και 
καταναλωτή υπερισχύουν των Γ.Ο.Σ. μόνον όταν αυτές είναι 
ευνοϊκότερες για τον καταναλωτή. Οι δύο τελευταίοι κα
νόνες ισχύουν από χρόνια στη νομοθεσία των περισσοτέρων 
από τα κράτη- μέλη της Κοινότητας (βλ. σχετικά Αλεξαν- 
δρίδου. Γενικοί όροι συναλΛαγών, προστασία του κατανα
λωτή και Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, Ελλ. Δικ. 1988, 
σ. 642 επ.)

40. Σπουδαιότατη διάταξη του κεφαλαίου αυτού είναι η 
διάταξη του άρθρου 25. Στην παρ. 1 τίθεται ως απαράβατος 
κανόνας, ότι απαγορεύεται η χρησιμοποίηση καταχρηστικών 
Γ.Ο.Σ. σε συμβάσεις σπς οποίες το ένα συμβαλλόμενο 
μέρος είναι καταναλωτής με την έννοια του παρόντος 
νόμου. Στην παρ. 2 ορίζεται υπό ποιες προϋποθέσεις ένας 
όρος είναι καταχρηστικός, συγκεκριμένα όταν μόνος ή σε 
συνδυασμό με άλλους έχει ως συνέπεια τη διατάραξη της 
ισορροπίας των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων σε μία 
σύμβαση, έτσι ώστε να τίθεται σε μειονεκτική θέση ο 
καταναλωτής.

41. Στην παρ. 3 του άρθρου 25, για την καθοδήγηση και 
διευκόλυνση του εφαρμοστή του νόμου, υπάρχει μία μακρά 
■μαύρη λίστα’ Γ.Ο.Σ., δηλ. ένας κατάλογος 27 περιπτώσεων 
Γ.Ο.Σ., οι οποίοι πρέπει να θεωρούνται άνευ ετέρου κατα
χρηστικοί. Πρέπει να τονιστεί, ότι η απαρίθμηση, όπως 
προκύπτει και από τη λέξη ’ιδίως' είναι ενδεικτική, πράγμα 
που σημαίνει ότι δίδεται η δυνατότητα στο δικαστή, με βάση 
τις γενικές νομικές έννοιες της προηγούμενης παραγράφου, 
να κρίνει και άλλους γενικούς όρους συναλλαγών που θα 
χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές, ως καταχρηστικούς. Από 
τις αναφερόμενες περιπτώσεις, μία ομάδα οφορά την α
παλλαγή του προμηθευτή, κατασκευαστή, εισαγωγέα κΑπ. 
από την εκ του νόμου απορρέουσα ευθύνη τους, άλλη 
ομάδα, τις περιπτώσεις Γ.Ο.Σ. με τους οποίους περιορίζο
νται ή αποκλείονται τα νόμιμο ή συμβατικά δικαιώματα του 
καταναλωτή και τα συμφέροντά του ή γίνεται προσπάθεια 
στέρησης του από το Φυσικό του δικαστή, που είναι δικαίωμα 
κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα (άρθρο 20 του Συντ.) κ_ά

42. Η ρύθμιση των Γ.ΟΧ ολοκληρώνεται με την τελευταία 
διάταξη του κεφαλαίου αυτού (άρθρο 26) που ορίζει, ότι 
όταν σε μία σύμβαση με καταναλωτή εμφιλοχωρήσουν κα
ταχρηστικοί Γ.ΟΧ, οι όροι αυτοί είναι άκυρος ενώ δεν 
θίγεται το κύρος της κύριας σύμβααης, διάταξη που ενισχύει 
υπέρ του καταναλωτή τη ρύθμιση του άρθρου 181 ΑΚ

Αν πάντως, υπαρχουν μεν καταχρηστικοί Γ.Ο.Σ. σε μία 
σύμβαση, αλλά οι δυσμενείς επιπτώσεις τους για τον κα
ταναλωτή αντισταθμίζονται από άλλους όρους της σύμβο- 
σης ευνοϊκούς γι' αυτόν, μπορούν οι πρώτοι να μη θεω
ρηθούν άκυρου Κα η ρύθμιση αυτή γίνεται δεκτή σπς 
νομοθεσίες των περισσότερων χωρών της Ευρώπης.

43. Πρέπει να επισημανθεί, όπ στο ζήτημα των Γ.Ο.Σ.

και της προστασίας του καταναλωτή σπουδαίο ρόλο καλού
νται να διαδραματίσουν τα δικαστήρια με τον έλεγχο που 
θα ασκούν ό αυτούς, αλλά και το Εθνικό Συμβούλιο Κατα
νάλωσης που προβλεπετα στο άρθρο 44 παρ. 3 υπό θ το 
σχεδίου.

44. Στο έκτο κεφάλαιο υπάρχει ειδική ρύθμιση για την 
προστασία του καταναλωτή από πς διάφορες τεχνικές 
πωλήοεων που ενέχουν στοιχεία αιφνιδιασμού και παρασύ
ρουν τον καταναλωτή στη σύναψη συμβάσεων χωρίς να 
προλάβει να οκεφθεί ώριμα. Πρόκειται για πς πωλήσεις 
εκτός του καταστήματος του επιχειρηματία, ζήτημα που 
ρυθμίστηκε ήδη και με την κοινοτική οδηγία 85/577/Ε.Ο.Κ. 
της 20.12.1985 βάσει της οποίας εκ δόθηκε η κοινή υπουρ
γική απόφαση αριθ. 01-59 (Φ.Ε.Κ. Β 489, 27-7-1990), η 
οποία με σημαντικές τροποποιήσεις ενσωματώνεται στο 
κεφάλαιο αυτό.

45. Στο άρθρο 27 προσδιορίζεται το πεδίο εφαρμογής 
των διατάξεων του κεφαλαίου αυτού, δηλ. αναψερονται οι 
ειδικές συνθήκες που πρέπει να συντρέχουν κατά τη σύναψη 
μίας σύμβασης για να εφαρμοσθούν οι εν λόγω διατάξεις. 
Πρόκειται για κάθε σύμβαση πώλησης αγαθών ή παροχής 
υπηρεσιών σε ένα καταναλωτή, που πραγματοποιήθηκε με 
επίσκεψη στο σττίπ ή στον τόπο εργασίας του, περιλαμβα
νόμενης και της σύμβασης που συνήψε τρίτος καταναλωτής 
που βρέθηκε στο σπίπ ή στον τόπο εργασίας αυτού, τον 
οποίο ετπσκέφθηκε απρόσκλητα ο προμηθευτής, επίσης για 
κάθε σύμβαση με την οποίο προμηθεύτηκε ο καταναλωτής 
προϊόν ή υπηρεσία όλλην από εκείνη για την οποία ζήτησε 
την επίσκεψη του προμηθευτή, εφ' όσον δεν γνώριζε ούτε 
όφειλε να γνωρίζει όπ και αυτή η άλλη περιοχή συγκατα
λέγεται στον κύκλο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων 
του προμηθευτή και γενικότερα όταν πρόκειται για σύναψη 
σύμβασης που ενέχει στοιχεία αιφνιδιασμού.

Στην παρ. 2 του άρθρου αυτού για να μην αφεθούν 
αμφιβολίες στην περίπτωση που ο προμηθευτής χρησιμο
ποιήσει υπαλλήλους του ή άλλα πρόσωπα για πς εν λόγω 
προμήθειες, διευκρινίζετε όπ και οι ενέργειες καθενός που 
ενεργεί εν ονόμαπ ή για λογαριασμό του προμηθευτή, 
θεωρούνται ενέργειες του προμηθευτή.

46. Στο επόμενο άρθρο 28 αναφέρονται οι εξαιρούμενες 
από την εφαρμογή του κεφαλαίου αυτού συμβάσεις. Εξαι
ρούνται συμβάσεις, το αντίτιμο των οποίων δεν υπερβαίνει 
πς δρχ. 12.000, σ συμβάσεις που αφορούν δικαιώματα 
σχετικά με ακίνητα, εκτός από πς περιπτώσεις συμβάσεων 
για την προμήθεια συστατικών ακινήτων ή συντήρησης α
κινήτων, α συμβάσεις προμήθειας πραγμάτων που προορί
ζονται για καθημερινές οικιακές ανάγκες, ot ασφαλιστικές 
συμβάσεις κα α συμβάσεις με αντικείμενο αξιόγραφο (με
τοχές, ομόλογα, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κΑπ). Επίσης, 
εξαιρούνται α συμβάσεις που συνήφθησαν βάσει καταλόγου 
τον οποίο μελέτησε μόνος με την επιτυχία του ο κατανα
λωτής κα εφ' όσον ο κατάλογος κα το έγγραφο της 
σύμβασης πληροφορούν τον καταναλωτή, όπ έχει δικαίωμα 
να ετΒστρέψει το προϊόντα μέσα αε διάστημα όχ. συντο
μότερο των 7 ημερών από την παραλαβή τους ή να λύσει 
τη σύμβαση μέσα στο ίδω χρονικό διάστημα.

47. Ot συμβάσεις που υπόκειντα σπς διατάξεις του 
κεφαλαίου αυτού πρέπει να συνάπτοντα με έγγραφο, στο 
οποίο πρέπει να αναψέρετα: το βασικό δικαίωμα που πα
ρέχουν οι διατάξεις για πς πωλήσεις εκτός του καταστή
ματος, δηλ. το δικαίωμα του καταναλωτή να υπαναχωρήσει 
από τη σύμβαση, μέοα σε διάστημα 7 εργασίμων ημερών 
(αρδρ. 29 παρ. 1 σε συνδυασμό με άρθρ. 30 παρ. 1). Επίσης, 
πρέπει να αναφέρονται όλα τα στοιχεία που προσδιορίζουν 
την ταυτότητα του προμηθευτή, τον τόπο και το χρόνο 
κατάρπσης της σύμβασης τους όρους εκτέλεσης της, τους 
όρους πληρωμής, τη auvc'-ΐκή επιβάρυνση του καταναλωτή,



7

ιδίως αν πρόκειται για προμήθεια με πίστωση του τιμήματος 
ή πληρωμή με δόσεις (άρθρο 29 παρ. Ι,ε) κα τον Α.Φ.Μ. 
Αντίγραφο του εγγράφου της σύμβασης πρέπει να παρο- 
δίδεται στον καταναλωτή αμέσως μετά την υπογραφή της, 
μαζί δε πρέπει να επισυνάπτεται ένα υπόδειγμα προς συ
μπλήρωση για την περίπτωση που ο καταναλωτής αποφα
σίσει να υπαναχωρήσει (άρθρο 29 παρ. 2). Από την ημέρα 
της υπογραφής της σύμβασης από τον καταναλωτή και την 
παραλαβή του αντιγράφου από αυτόν αρχίζει να υπολογί
ζεται η προθεσμία των επτά εργασίμων ημερών μέσα στην 
οποία έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει. Η υπαναχώρηση 
πρέπει να γίνει με ειδοποίηση του καταναλωτή, ή οποία 
μπορεί να παραδοθεί ιδιοχείρως ή να αποσταλεί με συστη
μένη επιστολή στον προμηθευτή (άρθρ. 30 παρ. 1).

48. Ειδικότερα, όταν πρόκειται για πώληση εκτός του 
καταστήματος, που πραγματοποιείται με το σύστημα των 
πωλήσεων εξ αποστάσεως, (δηλ. συνήθως με αλληλογραφία, 
αλλό και τηλεφωνικά, με τηλέτυπο, κΑπ.) υποχρεούται πάλι 
ο προμηθευτής να καταρτίσει και να αποστείλει στον κα
ταναλωτή έγγραφο με υπόδειγμα υπαναχώρησης. Η προ
θεσμία για την υπαναχώρηση αρχίζει να υπολογίζεται από 
την παραλαβή του εγγράφου (άρθρ. 31). Αν ο προμηθευτής 
έστειλε το προϊόν για δοκιμή ή για εξέταση, η προθεσμία 
αρχίζει ή από την παραλαβή του προϊόντος ή από την 
παραλαβή του εγγράφου, αναλόγως του ποιά είναι μεταγε
νέστερη (άρθρο 32 παρ. 1).

49. Ο καταναλωτής δεν μπορεί να επιβαρυνθεί με τη 
φροντίδα και ευθυνη για τη φύλαξη του προϊόντος ή του 
δείγματος παρά μόνο αν το ζητήσει ο ίδιος και αυτό ορίζεται 
στο άρθρο 32 παρ. 2.

50. Το έβδομο κεφάλαιο ρυθμίζει ζητφατα εξυπηρέτησης 
μετά την πώληση των προϊόντων από τον προμηθευτή. Η 
ρύθμιση που αναφέρεται στα δικαιώματα του καταναλωτή 
και αφορά πρώτον στην παροχή εγγυήσεως και δεύτερον 
στη συντήρηση του προϊόντος, ίσχυε στις γενικές τις γραμ
μές και μέχρι σήμερα στην συναλλακτική πρακτική, χωρίς 
όμως να αποτελεί αυτό επαρκή εξασφάλιση και κατοχύρωση 
των συμφερόντων του καταναλωτή. Με τη ρητή αναφορά 
στις υποχρεώσεις του προμηθευτή από τα δύο όρθρα του 
κεφαλαίου αυτού αναμένεται σοβαρή βελτίωση της προστα
σίας του καταναλωτή και σ' αυτόν τον τομέα.

51. Κατά το άρθρο 33 παρ. 1, όταν ο καταναλωτής 
αγοράζει καινούργια καταναλωτικό αγαθά διάρκειας, ο προ
μηθευτής έχει υποχρέωση να του δώσει γραπτή εγγύηση 
όπου, εκτός από τα ακριβή στοίχε*} των δύο συμβαλλόμε
νων, πρέπει να αναφέρεται το ακριβές περιεχόμενο της 
εγγύησης και η διάρκειά της, η οποία πάντως επιβάλλεται 
να είναι εύιλογη, δηλαδή να βρίσκεται σε κάποια αναλογία 
με την αναμενόμενη διάρκεια ζωής του προϊόντος για το 
οποίο πρόκειται. Αν κατά τη διάρκεια της εγγύησης παρου
σιαστεί ελάττωμα στο προϊόν και ο προμηθευτής αδικαιο
λόγητα δεν το επισκευάζει, η παρ. 2 του άρθρου 33 ανα
γνωρίζει στον καταναλωτή δικαίωμα να ζητήσει ή αντικα
τάσταση του προϊόντος με άλλο παρόμοιο καινούργιο ή 
αναστροφή της πώλησης.

52. Το επόμενο άρθρο 34 επιβάλλει στον προμηθευτή 
την υποχρέωση της συντήρησης (SERVICD μετά την πώ
ληση καταναλωτικών αγαθών διάρκειας, η οποία πρέπει να 
εκτείνεται σε εύλογο χρόνο, δηλ. τόσο χρόνο, όση είναι η 
συνήθης διάρκεια ζωής του προϊόντος. Επίσης ειοάγεται 
υποχρέωση του προμηθευτή για εξασφάλιση για εύλογο 
χρονικό διάστημα προμήθειας ανταλλακτικών και άλλων 
τυχόν ειδών που απαιτούνται για την κατά προορισμό χρήση 
των διαρκών καταναλωτικών προϊόντων, π_χ. αυτοκινήτων, 
υπολογιστών, ηλεκτρικών οικιακών συσκευών κ.ο.κ. (παρ. 2). 
Ο καθορισμός του εύλογου χρονικού διαστήματος θα μπορεί 
να ορίζεται κατά κατηγορίες και είδη αγαθών με απόφαση

τιχ Υπουρνου Eunr^icu (παρ. 3)

53. Ακάλρυβεί το όγδοο κεφάλαιο, το οποίο ρυθμίζει το 
σημαντικότατα, όσο κα λεπτό ζήτημα των συλλόγων κα 
των ενώσεων καταναλωτών. Με την παρ. 1 του άρθρου 35 
αναγνωρίζεται στους καταναλωτές, στα πλαίσια κα της εκ 
του Συντάγματος κατοχυρωμένης ελευθερίας του συνεται- 
ρίζεσθα το δικαίωμα να ιδρύουν συλλόγους κα ενώσεις 
καταναλωτών. Στις δυο επόμενες παραγράφους γίνεται η 
διάκριση μεταξύ των δυο ενώσεων προσώπων, λόγω των 
ιδιαιτέρων αρμοδιοτήτων που ο νόμος αναθέτει στις δεύ
τερες, δηλ. τις ενώσεις καταναλωτών, εφ' όσον τηρήσουν 
ορισμένες αυστηρές προϋποθέσεις, που προβλέπονται προς 
αποφυγήν καταχρήσεων.

54. Για την έγκυρη σύσταση ενώσεων καταναλωτών (παρ. 
3), πρώτον, τίθεται ένας ελάχιστος αριθμός προσώπων 
ανάλογα με τον πληθυσμό της κάθε πόλης και δεύτερον 
απαιτείται απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, ο οποίος 
ελέγχει την νομιμότητα της ένωσης. Με την εγγραφή της 
απόφασης του Υπουργού Εμπορίου στο Μητρώο Ενώσεως 
καταναλωτών αποκτά η Ένωση νομική προσωπικότητα και 
ανάλογη εφαρμογή έχουν γι αυτήν έκτοτε οι διατάξεις του 
Α.Κ. περί σωματείων (άρθρο 84-106). Αν πάντως η ένωση 
ενεργεί παράνομα ή παρεκτραπεί του σκοπού της, ο Υ
πουργός Εμπορίου μπορεί να ανακαλέσει την εγκριτική του 
απόφαση (παρ. 4).

55. Ot Ενώσεις καταναλωτών, όπως και οι απλοί σύλλογοι 
καταναλωτών, υπόκεινται στην εποπτεία του Υπουργείου 
Εμπορίου (παρ. 6) που έχει την κύρια αρμοδιότητα για την 
προστασία του καταναλωτή.

56. Στο άρθρο 36 θεσμοθετείται το Μητρώο Ενώσεων 
Καταναλωτών, καθιερώνει δε ένα μητρώο για κάθε νομαρχία 
και ένα κεντρικό μητρώο στο Υπουργείο Εμπορίου για όλες 
τις ενώσεις της χώρας. Σημαντική είναι η παρ. 3, η οποία 
ορίζει ότι τα μητρώα είναι δημόσια βιβλία, πράγμα που 
σημαίνει ότι πρέπει να είναι προσιτά στον καθένα. Οι 
λεπτομέρειες για τη σύκτταση και τήρηση των παραπάνω 
μητρώων προβλέπεται, ότι θα ρυθμιστούν με απόφαση του 
Υπουργού Εμπορίου.

57. Στο άρθρο 37 παρ. 1 για να αποφευχθεί η παράλληλη 
απασχόληση των ενώσεων με άλλα θέματα που παρεμπο
δίζουν ή επηρεάζουν αρνητικά την υπέρ των καταναλωτών 
δραστηριότητα, ορίζεται, ότι αποκλειστικός σκοπός τους, 
αλλά κα: των συλλόγων καταναλωτών πρέπει να είνα η 
προστασία των πόσης φόσεως συμφερόντων των κατανα
λωτών, η παροχή συμβουλών, η ενημέρωση, η εκπαίδευση 
και η πληροςιόρηση των καταναλωτών για τις συνθήκες που 
επικρατούν στην αγορά, όπως τεχ. για τις τιμές και την 
ποιότητα των προϊόντων, για τους ελέγχους προϊόντων, 
για την απαγόρευση κυκλοφορίας τους, για την ασφάλεια 
ή μη ενός προϊόντος κΑπ. Ειδικά για τις ενώσεις κατανα
λωτών, για τις οποίες προβλέπονται αυστηρότερες προϋ
ποθέσεις ίδρυσης και ελέγχου, αναγνωρίζονται ο εξής 
αρμοδιότητες: να μπορούν να υποβάλλουν στη Δημόσια 
Διοίκηση προτάσεις για ζητήματα που αφορούν τους κατα
ναλωτές, να συμμετέχουν με εκπροσώπους τους υποχρεω
τικά σε κάθε όργανο, συμβούλιο και επιτροπή της δημόσιας 
διοίκησης, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση που θα αφορά 
τους καταναλωτές, να ενθαρρύνουν τις οργανώσεις των 
προμηθευτών στην κατάρτιση Κωδίκων Επαγγελματικής Δε
οντολογίας και σχέδια συμβάσεων με Γ.Ο.Σ., να συμμετέ
χουν δε και αυτοί, αν τους ζητηθεί.

58. Βεβαίως, για να μπορέσουν να εππελέσουν το πο
λύπλευρο έργο τους, είναι προφανές ότι οι ενώσεις πρέπει 
να έχουν επαρκείς οικονομικούς πόρους. Οι διατάξεις του 
άρθρου 38 ορίζουν από πού μπορούν να προέρχονται αυτοί 
και πάντως για να εξασφαλισθεί η ανεξαρτησία και η αμε-
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ραληψία των ενώσεων, απαγορεύει τη λήψη πόρων από ε
πιχειρήσεις προμηθευτών ή από επαγγελματικός οργανώ
σεις προμηθευτών και προβλέπει ακόμη την αυτοδίκαιη λύση 
ταυ Συλλόγου ή της Ένωσης σε περίπτωση παράβασης της 
διάταξης αυτής.

59. Στην προσπάθεια καλύτερης πληροφόρησης των κα
ταναλωτών, που είναι έργο και των ενώσεων καταναλωτών, 
αλλά και της πολιτείας, πρέπει να συνδράμουν και τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης. Ραδιοφωνία, τηλεόραση και τύπος 
πρέπει να δημοσιεύουν στα πλαίσια της ειδησεογραφίας 
τους ανακοινώσεις, προγράμματα και οποιεσδήποτε 'ειδή
σεις· αφορούν καταναλωτικό θέματα. Η δημοσίευση με τη 
μορφή 'ειδήσεων" προβλέπεται για να διακριθούν από τα 
διαφημιστικά ή προπαγανδιστικά δημοσιεύματα που εμπλέ
κονται με κάποια τεκμαιρόμενη αμοιβή και αντίστοιχη φο- 
ρολόγηση των μέσων ενημέρωσης. Η ίδιο διευκόλυνση 
παρέχεται και στις αντιπροσωπευτικές ενώσεις των προ
μηθευτών για τα ίδια ζητήματα (άρθρο 40).

60. Επειδή πρέπει να καλλιεργηθεί στους καταναλωτές 
πνεύμα εμπιστοσύνης έναντι των ενώοεων καταναλωτών 
και επειδή στο εξής α ενώσεις που πληρούν πς προϋπο
θέσεις του παρόντος νόμου και αποκτούν πράγματι σημα
ντικές εξουσίες, πρέπει να είναι αξιόπιστες, το άρθρο 41 
ορίζει όπ, αν αυτές προβουν σε ανακριμή πληροφόρηση 
των καταναλωτών, έχουν την ευθύνη που καθορίζει το 
άρθρο 71 ΑΧ. για κάθε νομικό πρόσωπο. Τα υπαίπα πρό
σωπα ευθύνονται επί πλέον και ποινικά για διασπορά ψευ
δών ειδήσεων.

£1. Για την απλούστευση της επίλυσης των καταναλω
τικών διαφορών στο ένατο κεφάλαιο εισάγεται ο θεσμός 
των γραφείων συνδιαλλαγής καταναλωτικών διαφορών στα 
οποία θα μπορούν να απευθυνθούν με αίτησή τους οι 
καταναλωτές και οι προμηθευτές και να ζητήσουν την 
εξώδικη επίλυση της διαφοράς που προέκυψε από μία 
συναλλαγή, που συνήψαν μέσα στα όρια του νομού τους. 
Εκτός από τους παραπάνω, στα γραφεία συνδιαλλαγής θα 
μπορούν να απευθυνθούν και οι ενώσεις καταναλωτών (άρ
θρο 42). Η λύση αυτή προτιμήθηκε από τη σύσταση επι
τροπών συνδιαλλαγής, για την ακόμη μεγαλύτερη 
απλούστευση και επίσπευση της επίλυσης των καταναλω
τικών διαφορών και την κατά το δυνατόν αποφυγή ή τον 
περιορισμό της σχετικής δαπάνης.

Τα γραφεία συνδιαλλαγής θα στελεχώνονται από υπαλ
λήλους της υπηρεσίας καταναλωτών της νομαρχίας από 
έναν εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου και έναν εκπρόσωπο 
της Τοπικής Ένωσης Καταναλωτών και επί των καταναλω
τικών διαφορών θα αποφασίζει η τριμελής επιτροπή απο
τελούμε νη από έναν υπάλληλο της Υπηρεσίας Καταναλωτή, 
που θα ορίζονται από το νομάρχη στην αρχή κάθε έτους. 
Τα πρόσωπα αυτά θο έχουν προοριαμό να προσπαθούν να 
βρουν συμβιβαστική λύση. Στην απόφασή τους πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη το δίκαιο και τις’εππόπιες συναλλακτικές 
συνήθειες, α οποίες, όπως είναι γνωστό, αποτελούν συ
μπληρωματική πηγή του δικαίου. Οι αποφάσεις των γρα
φείων συνδιαλλαγής δεν δημιουργούν δεδικασμένο, δεν 
αναστέλλουν την πορεία άλλης διαδικασίας που τυχόν εκ- 
κρε;ιεί και δεν είναι εκτελεστές. Η σημασία τους έγκειται 
στο όπ θα έχουν ισχύ δικαστικού τεκμηρίου για την περί
πτωση που θα φτάσει η διαφορά στο δικαστήριο, γεγονός 
που προφανώς θα συντελεί στο να προτιμήσουν να δεχθούν 
οι ενδιαφερόμενοι το συμβιβασμό που τους προτείνεται, 
από την προσφυγή στα δικαστήρια.

62. Το δέκατο κεφάλαιο είναι ολόκληρο αφιερωμένο στη 
ρύθμιση ενός νέου κεντρικού οργάνου, αρμοδίου να επο
πτεύει και να συντονίζει πς πάσης ρύσεως ενέργειες, που 
άπτονται των συμφερόντων του καταναλωτή, το Εθνικό 
Συμβούλιο Καταναλωτών (Ε.Σ.Κ.). Το Ε.Σ.Κ. θα είναι πρώ-

πστα γνωμοδοτικό όργανο του Υ πουρνού Εμπορίου για όλα 
τα ζητήματα που αφορούν τα συμφέροντα και τα δικαιώματα 
του καταναλωτή (άρθρο 44) θο γνωμοδοτεί δε όταν το 
ζητήσει το υπουργός, είτε με πρωτοβουλία των μελών του 
(άρθρο 44 παρ. 2), μεταξύ άλλων θα είναι αρμόδιο να κάνει 
προτάσεις για την πολιτική προστασίας του καταναλωτή 
που πρέπει να ακολουθηθεί από την κυβέρνηση και για τη 
νομοθετική ρύθμιση καταναλωτικών θεμάτων από αυτήν. 
Επίσης θο είναι αρμόδιο να παρακολουθεί πς συνθήκες που 
επικρατούν στην αγορά, ιδίως τους Γ.Ο.Σ. που χρησιμο
ποιούνται στις συμβάσεις με τους καταναλωτές, να παρα
κολουθεί πς τεχνολογικές, οικονομικές και νομικές εξελίξεις 
όσον αφορά θέματα που άπτονται καταναλωτικών θεμάτων, 
να συνεργάζεται με αντίστοιχες οργανώσεις και οργανι
σμούς του εξωτερικού, να συνεργάζεται με καταναλωτικά 
κινήματα και υπηρεσίες προστασίας του καταναλωτή εσω
τερικού και εξωτερικού, να προσπαθεί να έρχεται σε επαφή 
απευθείας με το κστανολωτικό κοινό να εισάγει προγράμ
ματα για την εκπαίδευση του κοινού κ.ο.κ. (άρθρο 44 παρ. 
3).

63. Το επόμενο άρθρο 45 καθορίζει τη συγκρότηση του 
Ε.Σ.Κ., ενώ στη συνεχεία ρυθμίζονται θέματα σύγκλησης και 
απαρτίας και ορίζεται όπ οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου 
θο είναι δημόσιες (άρθρο 46). Επειδή, όπως προκύπτει από 
πς προηγούμενες διατάξεις, το έργο του Ε.Σ.Κ. θα είναι 
πολύπλευρο και Be προϋποθέτει σε πολλές περιπτώσεις 
ειδικές γνώσεις και άλλοτε συνεχή απασχόληση, προβλέ- 
πεται η δυνατότητα σύστασης επιτροπών μελετών ή ομάδων 
εργασίας με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και μετά 
από πρόταση του Ε.ΣΧ, (άρθρο 47). Πάντως, τα μέλη των 
επιτροπών μελετών, των ομάδων εργασίας, όπως εξάλλου 
και τα μέλη του Ε.ΣΧ. δεν θα δικαιούνται αμοιβής για τη 
συμμετοχή τους στα παραπάνω όργανα (άρθρο 48 εδ. 2).

64. Το ενδέκατο κεφάλαιο περιλαμβάνει πς τελικές και 
μεταβατικές διατάξεις. Στο άρθρο 49 περιλαμβάνονται οι 
κυρώσεις για την παράβαση των διατάξεων του νομοσχε
δίου. Αντί για ποινικές κυρώσεις που ούτως ή άλλως προ- 
βλέπονται από άλλους νόμους, όπως τον ποινικό ή τον 
αγορανομικό κώδικα, προτιμήθηκε η επιβολή διοικητικών 
κυρώσεων, όπως η επιβολή προστίμου από 50.000 μέχρι 
2.000.000 δρχ., που μπορεί να διπλασιαστεί σε περίπτωση 
υποτροπής και η διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης 
του προμηθευτή μέχρι ένα έτος, γιατί πς κυρώσεις αυτές 
φοβούνται περισσότερο οι επιχειρηματίες.

65. Στο άρθρο 50 για την πληρότητα της ρύθμισης και 
για την αποφυγή τυχόν αμφισβητήσεων επαναλαμβάνεται η 
εξουσιοδότηση του άρθρου 2 του ν. 1338/1983 προς τους 
αρμόδιους κατά περίπτωση υπουργούς να προσαρμόζουν 
την ελληνική νομοθεσία με κοινές τους αποφάσεις προς 
πς πράξεις των οργάνων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
ειδικά όταν αφορούν σε θέματα κατανάλωσης ή προστασίας 
των καταναλωτών, και αυτό για να διευκολυνθεί η προσαρ
μογή αυτή.

66. Το άρθρο 51 περιλαμβάνει μεταβατικές διατάξεις. 
Καταργούνται οι κοινές υπουργικές αποφάσεις για την ευ
θύνη του παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων, για την 
παραπλανητική διαφήμιση και για πς πωλησεις εκτός κα
ταστήματος, οι οποίες συμπεριλήφθηκαν με ορισμένες τρο
ποποιήσεις στα κεφάλαια τρίτο, τέταρτο και έκτο του νο
μοσχεδίου.

Στην παράγραφο 2 ορίζεται όπ οι υφιστάμενες οργανώ
σεις καταναλωτών, εψ όσον πληρούν πς προϋποθέσεις 
που το άρθρο 35 προβλέπει για την ίδρυση ενώσεων 
καταναλωτών, μπορούν να ζητήσουν να εγκριθεί το κατα
στατικό τους από τον Υπουργό Εμπορίου και να εγγράφουν 
στα οικεία μητρώα ενώσεων καταναλωτών.
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Επίσης περιλαμβάνετε* η συνήθης διάταξη σας μετεβο- 
•πκές διατάξεις των διαφόρων νόμων ότι καταογεπαι κάθε 
διάταξη ανπκειμένη σας διατάξεις του νομοσχεδίου (άρθρ. 
51 παρ. 3).

Αθήνα, 15 Μαρτίου 1991

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Αθ. Κανελλόπουλος

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Μ. Έβεοτ Αθ. Ξαρχάς

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠ..ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
ΕΘΝ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ευθ. Χριστοδούλου Β. Μαντζώρης

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συνεδριάσεις αριθμοί 42/14-5-1991 και 44/22-5-1991,ώ
ρα 6.00 μ.μ-

Συνεδρίασε το τμήμα Γ της Κεντρικής Νομοπαρασκευα
στικής Επιτροπής σε δύο συνεδριάσεις και παρευρέθηκαν 
οι Α. Τσούτσος, Επίτιμος Αντιπρόεδρος ΣτΕ. Ν. Παπαθα
νασίου, αρεοπαγίτης, Π. Χριστόφορος, σύμβουλος επικρά
τειας (εισηγητής), Α. ΚομισΟποολος, νομικός σύμβουλος του 
Κράτους, I. Σπυριδάκης, καθηγητής πανεπιστημίου, I. Ταμ- 
βίσκος, σύμβουλος Ε.Σ. και X. Κότσίφας, εφέτης ΔΛ. και 
επεξεργάστηκε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εμπορίου με 
τίτλο 'Γιο την προστασία του καταναλωτή'.

Κλήθηκε αλλά δεν παρευρέθηκε ο Ν.Σακελλαρίου, πάρε- 
δρος ΣτΕ, λόγω κωλύματος.

Γραμματέας ο Σ. Κοτσιώνης.
Παρευρέθηκαν οι εκπρόσωποι του υπουργού Ν. Δελούκος, 

Κ. Αποστολόπουλος, Α. Παπαλοικά και Λ. Μαρέλου.
Τη γλωσσική επεξεργασία του κειμένου έκανε ο Γ. Μπα- 

μπινιώτης. καθηγητής πανεπιστημίου.
Η Εππροπή συζήτησε το περιεχόμενο του νομοσχεδίου 

και διετύπωσε τις εξής παρατηρήσεις:
ν>t< ·ιLi'·'

Α’ Γενικές παρατηρήσεις
1. Το νομοσχέδιο πρέπει να υπόγραφε: από όλους τους 

υπουργούς γισ τους οποίους προβλέπονπ* αρμοδιότητες 
στις διατάξεις του.

2. Όπου αναφέρονται περισσότερα υπουργοί να τοπο
θετούνται με την καθιερωμένη σειρά.

3. Όπου γίνεται σύντμηση τίτλων να αναγράφετε*. μόνο 
κατά την πρώτη μνεία, πλήρης ο τίτλος κα σε παρένθεση 
τα αρχικά γράυματα λ.χ. Γενικοί Όροι Συναλλαγών (ΓΟΣ).

4. Γίνεται μεγάλη χρήση κεφαλαίων γραμμάτων στο κεί
μενο του νομοσχεδίου λ.χ. στον τίτλο του νομοσχεδίου, 
στους τίτλους των Κεφαλαίων, ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΤΟ, ΔΕΥ
ΤΕΡΟ κ-λπ., Νομαρχία, Μητρώο, Δημόσια Διοίκηση, Οργα
νισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κΛπ..

5. Κατά την καθαρσγραφή του νομοσχεδίου να προσεχθεί 
η ομοιομορφία του κειμένου από γλωσσική άποψη.

Β' Ειδικές παρατηρήσεις
1. Ο τίτλος του νομοσχεδίου να διατυπωθεί ως εξής:

'Προστασία του καταναλωτή'
2. Στο άοθρο 1 κα στον τελευταίο στίχο μετά τη λέξη: 

*με' να προστεθεί το άοθοο: 'τους'.
3. Στο άοθρο 2:
α) Στην παρ. 1, τρίτο στίχο, αντί του ρήματος: ’ενεργεί" 

να τεθεί το ρήμα: 'διενεργεί.
β) Στην παρ. 2 στους στίχους 4-5 να απαλείφθεί η φράση: 

'προκεωένου πεοί οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης,· και 
στον πέμπτο στίχο αντί: ‘πεοιλτωβάνεττ*' να τεθεί: ‘περι
λαμβάνονται και'.

4. Στο άρθρο 4:
α) Στην παρ. 1, δεύτερο στίχο να απαλείφθεί το κόμμα 

μετά τη λέξη: ‘αντάλλαγμα'.
β) Στην παο. 2 στον πρώτο στίχο αντί της λέξης: 'ένα' 

να τεθεί το άρθρο: ‘το’ και στον τρίτο στίχο αντί της 
φράσης: ‘και γενικά αποδεκτούς' να τεθεί η φράση: ‘και 
που είναι γενικά αποδεκτοΓ.

ν) Στην παρ. 3, τέταρτο στίχο, προ της λέξης: ‘και’ να 
προστεθεί η λέξη: ‘καθώς’.

5. Στο άρθρο 5 στον τρίτο στίχο μετά τη λέξη: ‘δικαίου' 
να προστεθεί η λέξη: 'καθώς',

6. Στο άρθρο 6 στον έκτο στίχο αντί του ρήματος: 
“γίνεται· να τεθεί το ρήμα: ‘ρυθμίζεται’.

7. Στο άρθρο 8:
α) Στην παρ. 1, στην περ. β, στο δεύτερο στίχο να 

απαλείφθεί η φράση: ‘στην κοινότητα·, στον τρίτο στίχο η 
φράση: 'ή οποιαδήποτε ..... διανομής' να διατυπωθεί ως 
εξής: "ή για οποιοσδήποτε άλλης μορφής διανομή" και στον 
τέταρτο στίχο μετά τη λέξη: ‘παραγωγός’ αντί της λέξης: 
'του' να τεθεί η λέξη: ‘αυτού'.

β) Στην παρ. 1, στην περ. γ, ο δεύτερος στίχος να 
διατυπωθεί ως εξής: ‘ως παραγωγός θεωρείται κόθε προ
μηθευτής του προϊόντος, εκτός αν.

γ) Στην παο. 2 να απαλείφθεί η αοίθμηση περιπτώσεων 
α και β, το τρίτο εδάφιο: Ώς προϊόν ... ηλεκτρισμός' να 
προταχθεί του δευτέρου εδαφίου: "Εξαιρούνται ... κυνηγιού' 
και το τελευταίο εδάφιο (περ. β σχεδίου) να γραφεί συνέχεια 
στο προηγούμενό του κείμενο και όχι από νέο στίχο.

δ) Στην παρ. 3, στον πρώτο στίχο, αντί του ρήματος: 
‘εμπεριέχει· νο τεθεί το ρήμα: ‘περιέχει', η περ. γ νο 
προταχθεί της περ. β, με αντίστοιχη αναρίθμηση και στον 
όγδοο στίχο αντί του ρήματος: ‘τέθηκε· να τεθεί το ρήμα: 
‘ετέθη'.

ε) Στην παρ. 4 στον πρώτο στίχο αντί του ρήματος: 
‘σημαίνει· να τεθεί το ρήμα: ‘νοείται·, στην περ. α προ της 
λέξης: ‘ζημία' να τεθεί το άρθρο: ‘η', στην περ. β η φράση: 
■ζημία__κάθε' νο διατυπωθεί ως εξής: ‘η βλάβη ή κατα
στροφή άλλου" κα η υποπερ. m να διατυπωθεί ως εξής: ‘η 
ζημία η οποία απομένει πέραν του ποσού των πενήντα 
χιλιάδων (5C.00C) δραχμών".

8. Στο άρθρο 10:
α) Στην περ. β στον τρίτο στίχο αντί της λέξης: ‘να’ να 

τεθεί η λέξη: *ότΓ.
β) Στην περ. γ στον πρώτο στίχο αντί της λέξης: ‘ούτε' 

να τεθεί η λέξη: ‘δεν" και στο δεύτερο στίχο η φράση: 
‘οποιαδήπστε ... διανομής' να διατυπωθεί ως εξής: 'οποιοσ
δήποτε άλλης μοοοής διανουή'.

γ) Στην περ. ε η διατύπωση δεν αποδίδει το περιεχόμενο 
της αντίστοιχης διάταξης της σχετικής οδηγίας κα συνι- 
στάται η επανεξέταση του θέματος.

9. Στο άρθρο 14 και στους στίχους 3-4 με τη φράση: 
■των σχετικών ... αναλογικά' η ρύθμιση είναι ελλιπής γιατί 
δεν προβλέπετα σχετική προθεσμία για την προβολή των 
διαφόρων αξιώσεων κα συνιστάτα ή να συμπληρωθεί η 
διάταξη με τη φράση: 'ε®' όσον έχουν αναγγελθεί μέσα σε 
προθεσμία—' ή να απαλείφθεί τελείως η διάταξη.
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1C- Στο άρθρο 16 στον τέταρτο στίχο αντί του έτους: 
*1885* νο τεθεί το έτος *1988'.

11. Στο άρθρο 18:
α) Στην παρ. 1 στον πρώτο στίχο, προ της λέξης: 'νόμου* 

νο προστεθεί η λέξη: 'παρόντος' και vq απαλειφθεί η λέξη: 
‘αυτού·, στον τρίτο στίχο αντί της λέξης: 'στόχο' νο τεθεί 
η λέξη: ‘σκοπό" και στους στίχους 4-5 να απαλειφθεί το 
κομμά μετά τη λέξη: 'ακίνητων· και η φράση: 'των δικαιω- 
μάτων καί υποχρεώσεων- νο διατυπωθεί ως εξής: ‘και των 
εν γένει δικαιωμάτων και υποχρεώσεων".

β) Στην παρ. 3, δεύτερο στίχο, νο απαλειφθεί η τελεία 
και να προστεθεί η φράση: *ή προβλέπεται στο άρθρο 20".

12. Στο άρθρο 16, παρ. 2, επισημαίνεται ότι δεν έχει 
περιληφθεί η περ. β της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπουργικής 
απόφασης Φ. 5206/89/9-1-1990 και συνιστάται η επανεξέ
ταση του θέματος.

13. Στο άρθρο 20 στην περ. β, προ της λέξης: 'καπη
λεύεται', νο προστεθεί η φράση: ‘Κάθε διαφήμιση που' και 
στην περ. θ, δεύτερο στίχο, προ της λέξης: 'ανταγωνιστή·, 
νο προστεθεί το άρθρο: 'του'.

14. Στο άρθρο 21:
α) Στην παρ. 1 στον πέμπτο στίχο μετά τη λέξη: ‘έχει’ 

νο προστεθεί η λέξη: 'μεν και στον έκτο στίχο να απα- 
λεκρθει το κόμμα μετά τη λέξη: 'κοινού' και να προστεθεί 
η λέξη: 'αλλά' καθώς και να απαλειφθεί η λέξη: 'όμως', 

β! Στην παρ. 2 η περ. α να διατυπωθεί ως εξής:
'α) Να διατάξει δημοσίευση της απόφασής του ή απο

σπάσματος της και με όποιον τρόπο θεωρεί αναγκαίο’.
15. Στο άρθρο 23, παρ. 1, πέμπτο στίχο, μετά το: *ή' να 

προστεθεί η φράση: "όταν δεν συντάσσεται έγγραφο'.
16. Στο άρθρο 25, παρ. 3:
α) Στις περ. ία, ιβ και ιγ το ρήμα: "δίνεται' να διορθωθεί 

σε ’δίδεταί'.
β) Στην περ. ιβ η λέξη: 'ειδικά' να προταχθεί της λέξης: 

'καθορισμένα' και στον τρίτο στίχο αντί των λέξεων: 'και 
δεν* να τεθεί η λέξη: 'ούτε', 

γ) Στην περ. ιδ, πέμπτο στίχο να απαλειφθεί το: 'εν*, 
δ) Στην περ. ιη, δεύτερο στίχο, αντί της φράσης: "να 

εκδόσει αναφορικά με' να τεθεί η φράση: 'να εκδώσει για'.
ε) Στην περ. κ, τρίτο στίχο, αντί του άρθρου: 'τον' να 

τεθεί το άρθρο: "του·.
στ) Η περ. κγ να διατυπωθεί ως εξής: 'κγ. "Οροι με τους 

οποίους το χρονικά διάστημα, μέσα στο οποίο ο κατανα
λωτής οφείλει με ποινή απαραδέκτου να υποβάλει στον 
προμηθευτή τα παράπονα ή να εγείρει τις αξιώσεις του, 
προβλέπεται υπερβολικά σύντομο.'.

17. Στο άρθρο 26, παρ. 1, πρώτο στίχο, αντί του ρήματος: 
'περιλήφθηκαν' να τεθεί η φράση: 'έχουν περιληφθεΓ.

ΙΒ. Στο άρθρο 27:
α) Ο τίτλος του άρθρου να διατυπωθεί ως εξής: 'Περι

πτώσεις εφαρμογής".
β) Στην παρ. 1, περ. β, τρίτο στίχο, αντί της φράσης: 

'εφ· όσον _ ζητούσε" να τεθεί η φράση: "εφοσον κατά το 
χρόνο που ο καταναλωτής ζήτησε'.

19. Στο άρθρο 2S:
α) Ο πρώτος στίχος να διατυπωθεί ως εξής: 'Ο. διατάξεις 

του παρόντος κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται Γ.
β) Στην παρ. 4, περ. L. αντί της λέξης: 'εξακολούθηση" 

να τεθεί η λέξη: 'συνέχιση'.
20. Στο άρθρο 3C, τέταρτο στίχο, η λέξη: 'ματρύτερη' 

να διορθωθεί σε: ‘μακρότερη*.
21. Στο άρθρο 31:
α) Ο τίτλος του άρθρου να διατυπωθεί ως εξής: ‘Κατάρ

τιση συμβάσεων εξ αποστασεως'.
β) Στον πρώτο στίχο, μετά τη λέξη: 'κατάρτισης· να 

προστεθεί το άρθρο: 'της' και στο δεύτερο στίχο οι λέξεις: 
‘τηλεφωνικά τηλεγραφικά' να διορθωθούν σε: Τηλεφωνι-

κώς. τηλεγραφικώς'.
22. Στο άρθρο 32 η παρ. 2 να διατυπωθεί ως εξής:
*2. Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση φύλαξης ή επι

στροφής του προϊόντος που του εστειλε ο προμηθευτής 
γιο δοκιμή, εξέταση ή ως δείγμα. Σε περίπτωση που ζήτησε 
ο ίδιος την αποστολή του προϊόντος ευθύνεται ως θεμα- 
τοφύλακας'.

23. Στο άρθρο 33 ο τίτλος του άρθρου να διατυπωθεί 
ως εξής:

'Δικαίωμα γραπτής εγγύησης από τον προμηθευτή'.
24. Στο άρθρο 34:
α) Στην παρ. 1 στο δεύτερο στίχο αντί της λέξης: 'διαρκή' 

να τεθεί η λέξη: 'συνεχή', στον τρίτο στίχο αντί της λέξης: 
'για' να τεθεί η λέξη: 'επί', στον τέταρτο στίχο να απαλει- 
φθεί το άρθρο: 'της' και να απαλειφθεί το V από το άρθρο 
'την- γιατί η επόμενη λέξη αρχίζει από 'σ', όπου αναγρά
φεται στην παράγραφο αυτή.

β) Στην παρ. 3, πρώτο στίχο, το ρήμα: 'μπορούν· να 
διορθωθεί σε: 'μπορεί".

25. Στο άρθρο 35:
α) Η παρ. 2 νο διατυπωθεί ως εξής: "2. Οι σύλλογοι 

καταναλωτών συνιστώνται ως ενώσεις προσώπων ή ως 
σωματεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Κ.'.

β) Στην παρ. 3 τα δύο πρώτα εδάφια: Τια τη σύσταση 
... μητρώα καταναλωτών.' να διατυπωθούν ως εξής: Ενώ
σεις καταναλωτών μπορεί να συνιστώνται σε πόλεις άνω 
των τριάντα χιλιάδων κατοίκων από χίλια τουλάχιστον φυ
σικά πρόσωπα και σε πόλεις κάτω των τριάντα χιλιάδων 
κατοίκων από πεντακόσια τουλάχιστον φυσικά πρόσωπα. Η 
ένωση καταναλωτών αποκτά νομική προσωπικότητα με την 
καταχώριση, στα κατά το άρθρο 36 του παρόντος νόμου 
μητρώα καταναλωτών της οικείας νομαρχίας, της απόφασης 
του Υπουργού Εμπορίου, που διαπιστώνει τη συνδρομή των 
νομίμων προϋποθέσεων για τη σύστασή της και τη νομιμό
τητα του καταστατικού της.' και στον έβδομο στίχο να 
απαλειφθεί το άρθρο: 'τους'.

γ) Με την παρ. 4 προβλέπεται η διάλυση ένωσης κατα
ναλωτών με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, αλλά η 
ρύθμιση δεν είναι συνταγματικό ανεκτή (παρ. 2 και 3 του 
άρθρου 12 του Συντάγματος) και συνιστάται η διαγραφή της 
για να ρυθμισθεί το θέμα σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Α.Κ.. για τα σωματεία. Αν διαγράφει η παρ. 4, οι παρ. 5-6 
να αναριθμηθούν σε παρ. 4-5, σνπστοίχως.

26. Στο άρθρο 37:
α) Στην παρ. 1, τρίτο στίχο, η λέξη: 'σαυτούς" να ανα

λυθεί: 'σε αυτούς'.
β) Στην παρ. 2:
αα Στην περ. β στον πρώτο στίχο αντί του ρήματος: 

'Εκπροσωπούνται' να τεθεί το ρήμο: 'Πορίστανται' και η 
λέξη: 'ειδικώτερα' να γραφεί με Ό' και στον τέταρτο στίχο 
αντί των λέξεων: "λήψη αποφάσεων· να τεθούν οι λέξεις: 
'συζήτηση θεμάτων.

ββ. Στην περ. γ στον πρώτο στίχο αντί του ρήματος: 
Ένθαρυνουν να τεθεί το ρήμα: ‘Προτείνουν και αντί των 
άρθρων: ‘τις' και ‘στην να τεθούν τα άρθρα: 'στις' κα. “την, 
ανπστοίχως και στους στίχους 3-4 η φράση: 'κα καλούμε
να' να διατυπωθεί ως εξής: 'και αν κληθούν.

27. Στο άρθρο 38:
α) Στην παρ. 1, περ.γ:
αα. Στον πρώτο σπχο αντί της λέξης: 'ενδεχομένως' να 

τεθεί η λέξη: "τυχόν.
ββ. Στους στίχους 2-3 η φράση: 'που κατανέμετε _. 

Συμβούλια/ να διατυπωθεί ως εξής: 'που κατανέμεται σε 
αυτές από το Εθνικό Συμβούλιο'.

γγ. Γιο τη ρύθμιση, που προβλέπεται στο τελευταίο 
εδάφιο:

Ή τυχόν .... παραβάσεις.', η Επιτροπή φρονεί ότι, όπως
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εινα διατυπωμένη η διάταξη, είναι ελλιπής, γιατί δεν προ
βλέπετε συγκεκριμένος τρόπος διάθεσης ποσοστού από 
τα εισποαττόμενα διοικητικά πρόσημα από παραβάσεις του 
παρόντος νόμου και από αγορανομικές παραβάσεις για την 
επιχορήγηση των συλλόγων και των ενώσεων καταναλωτών 
και συνιστά την επανεξέταση του θέματος για να ελεγχθεί 
μήπως προβλέπεται από άλλες διατάξεις κάτι σχετικό άλλως 
να προβλεφθεί με θετική διάταξη πλήρης ρίθμιση του 
θέματος σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών.

β) Στην παρ. 2 οι δύο τελευταίοι στίχοι να διατυπωθούν 
ως εξή:

*Η παράβαση της διάταξης αυτής αποτελεί λόγο για τη 
διάλυση του συλλόγου ή της ένωσης'.

28. Στο άρθρο 39 το τελευταίο εδάφιο: *0 αριθμός ... 
μελών τους.' να διατυπωθεί ως εξής: Ός ενεργά μέλη 
θεωρούνται εκείνα που καταβάλλουν τις συνδρομές τους 
σύμφωνα με το καταστατικό τους.'.

29. Στο άρθρο 41 συνιστά το: να απαλειφθεί το δεύτερο 
εδάφιο: Τα υπαίτια ... ειδήσεων.’, γιατί αν υπάρχει ποινική 
ευθύνη από ανακριβή πληροφόρηση προβλέπεται από τις 
ισχύουσες διατάξεις και δεν ενδείκνυτα ειδική ρύθμιση για 
την περίπτωση αυτή.

30. Στο άρθρο 43:
α) Στις nap. 1 και 3 να προσαρμοσθεί η διατύπωση του 

κειμένου στην τριμελή σύνθεση του οργάνου που είναι 
αρμόδιο να αποφαίνεται.

β) Στην παρ.4 στον τέταρτο στίχο η φράση: 'έχουν ... 
τεκμηρίου' να διατυπωθεί ως εξής: 'εκπμώνται όμως ως 
δικαστικά τεκμήρια'.

31. Στο άρθρο 45 η Επιτροπή επισημαίνει ότι ενώ στην 
παρ. 1 ορίζεται εννεαμελής η σύνθεση του Εθνικού Συμ
βουλίου Καταναλωτών (ΕΣΚ) με τη συμμετοχή του Υπουργού 
Εμπορίου κατά την παρ. 3 η σύνθεση μετατρέπεται σε 
δεκαμελή, ότι δεν ενδείκνυται να προεδρεύει στο ΕΣΚ ο 
Υπουργός Εμπορίου γιατί το ΕΣΚ γνωμοδοτεί μετά από 
ερωτήματα του και συνιστά την επανεξέταση του θέματος.

32. Στο άρθρο 46, παρ. 2, δεύτερο στίχο, μετά τη λέξη: 
'πλειοψηφία' να προστεθεί η φράση: 'των παρόντων*.

33. Στο άρθρο 49, παρ. 2, πρώτο στίχο, αντί της λέξης: 
'επανειλημμένης' να τεθεί η φράση: 'και νέας'.

34. Το άρθρο 50 συνιστάται να απαλειφθεί γιατί οι ρυθ
μίσεις του καλύπτονται από τις διατάξεις του ν. 1238/1983 
(Α.34) όπως, μετά την τροποποίησή του, ισχύει.

35. Στο άρθρο 51:
α) Οι παρ. 1 και 2 να διατυπωθούν ως εξής:
Ί. Καταργούνται οι υπουργικές αποφάσεις Β. 7535/1077/ 

1988 (Β. 230), Φ. 5206Ί989 (EJ20) και Φ1.59/1990 (Β.489).
2. Υφιστάμενες οργανώσεις καταναλωτών εφ' όσον πλη

ρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 35 του παρόντος νόμου 
μπορούν να ζητήσουν την έκδοση απόφασης από τον 
Υπουργό Εμπορίου για την εγγραφή τους στα μητρώα 
ενώσεων καταναλωτών.'.

β) Η παρ. 3 να απαλειφθεί γιατί η πρόβλεψή της είναι 
πολύ γενική και αόριστη.

γ) Το περιεχόμενο της παρ. 4 συνιστάται να αποτελέσει 
το περιεχόμενο του καταληκτικού άρθρου με την εξής 
διατύπωση:

“Αρθρο ....
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.'.

Αθήνα 22 - 5 - 1991

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Γα την προστασία του καταναλωτή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Αρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής του νόμου

1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η διοφύλαξη της 
υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών και η προστασία 
των οικονομικών τους συυφερόντων.

2. Οι διατάξεις που προστατεύουν τους καταναλωτές 
εφαρμόζονται τόσο στις ιδιωτικές επιχειρήσεις όσο και στις 
επιχειρήσεις οποιοσδήποτε μορφής του δημόσιου τομέα και 
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και υπερισχύουν 
κάθε άλλης ειδικής διατάξεως ή κανονισμού, που διέπει τις 
σχέσεις των επιχειρήσεων και οργανισμών αυτών με κατα
ναλωτές.

'Αρθρο 2
Ορισμοί

Κατά την έννοια του παρόντος νόμου:
1. 'Καταναλωτής' είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

ή ένωση προσώπων , που ενεργεί συναλλαγές με σκοπό 
την απόκτηση ή τη χρησιμοποίηση κινητών ή ακινήτων 
πραγμάτων ή υπηρεσιών για την ικανοποίηση μη επαγγελ
ματικών του αναγκών.

2. ’Προμηθευτής' είναι κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού ή 
του δημόσιου τομέα ή οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης, 
που προμηθεύει κινητά ή ακίνητα πράγματα ή παρέχει 
υπηρεσίες σε καταναλωτές κατά την άσκηση της επαγγελ
ματικής δραστηριότητάς του ή, προκειμένου περί οργανι
σμού τοπικής αυτοδιοίκησης, της κατά το νόμο αρμο- 
διότητάς του. Στην έννοια του προμηθευτή περιλαμβάνεται 
ο κατασκευαστής , ο πωλητής και ο εισαγωγέας.

Άρθρο 3
θεμελιώδη δικαιώματα του καταναλωτή

1. Η Πολιτεία οφείλει να προστατεύει και διασφαλίζει τα 
θεμελιώδη δικαιώματα του καταναλωτή, που είναι:

α) Το δικαίωμα να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία 
της υγείας του και της ασφάλειας του.

β) Το δικαίωμα να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία 
των οικονομικών του συμφερόντων.

γ) Το δικαίωμα να οργανώνεται σε συλλόγους και ενώσεις, 
που έχουν ως σκοπό την προστασία των συμφερόντων των 
καταναλωτών κατά πς διατάξεις του νόμου.

δ) Το δικαίωμα να ακούγονται οι απόψεις του μέσω των 
αρμόδιων φορέων του κατά τη λήψη αποφάσεων της Πο
λιτείας που αφορούν τα συμφέροντά του.

ε) Το δικαίωμα κατάλληλης πληροφόρησης και επιμόρ
φωσής του για τα ανωτέρω δικαιώματα του.

2. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται από την Πολιτεία για την 
προστασία των ασθενέστερων και πιο ευπαθών ομάδων 
καταναλωτών, όπως ανηλίκων, υπερηλίκων, οικονομικά α
σθενών, αγραμμάτων, μεταναστών, κατοίκων δυσπρόσιτων 
περιοχών.

3. Παραίτηση του καταναλωτή από τα δικαιώματα του που 
απορρέουν από τον παρόντα νόμο είναι άκυρη.

Ο Πρόεδρος 
Α.ΤΣΟΥΤΣΟΣ

Ο Γραμματέας 
Σ. ΚΟΤΣ1ΩΝΗΣ


