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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
(αρμοδιότητας Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή) 

 

Α/Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1.  Ν. 2251/1994 (Α΄ 191) 
«Προστασία των Καταναλωτών» 

Οδηγία 93/13/ΕΟΚ σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες 
των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές - Άρ-
θρο 2, Ν. 2251/1994. 
Οδηγία 1999/44/ΕΚ σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώ-
λησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών - Άρ-
θρα 5α και 5β, Ν. 2251/1994. 
Οδηγία 2002/65/ΕΚ σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπο-
ρία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους κατανα-
λωτές και την τροποποίηση των Οδηγιών 90/619/ΕΟΚ, 
97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ  - Άρθρο 4θ, Ν. 2251/1994. 
Οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές 
των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτε-
ρική αγορά και για την τροποποίηση των Οδηγιών 
84/450/ΕΟΚ, 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ και του Κα-
νονισμού (ΕΚ) 2006/2004 («Οδηγία για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές») - Άρθρα 9α-9θ, Ν. 2251/1994. 
Οδηγία 2006/114/ΕΚ για την παραπλανητική και τη 
συγκριτική διαφήμιση - Άρθρο 9, Ν. 2251/1994. 
Οδηγία 2011/83/ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των κατα-
ναλωτών, την τροποποίηση των Οδηγιών 93/13/ΕΟΚ, 
1999/44/ΕΚ και την κατάργηση των Οδηγιών 85/577/ΕΟΚ 
και 97/7/ΕΚ - Άρθρα 3-4η, Ν. 2251/1994. 

 

Κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με την Υ.Α.  
5338/17.1.2018 (Β΄40). 
✓ Ενσωμάτωση των Οδηγιών της 2ης στήλης, εκτός 
από τα άρθρα 6, 7α, 8, 10 και 12. 

2.  Κ.Υ.Α. Ζ1-699/23.06.2010 (Β΄917),  
K.Y.A. 108544/15.10.2018 (Β’ 
4914) & άρθρο 40 ν.4438/2016. 

Οδηγία 2008/48/ΕΚ για τις συμβάσεις καταναλωτικής πί-
στης και την κατάργηση της Οδηγίας 87/102/ΕΟΚ.  
 
 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8n2mlCsr5UbztIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijNqAG6liL4cyFHffEhfTnl33YHsEHD8zjen8fdHYBWmJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1559638482560&uri=CELEX:01993L0013-20111212
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1559743419691&uri=CELEX:01999L0044-20111212
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1559639193886&uri=CELEX:02002L0065-20180113
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1559651358831&uri=CELEX:32005L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1559651430249&uri=CELEX:32006L0114
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1559651520847&uri=CELEX:02011L0083-20180701
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8n2mlCsr5UbztIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijNqAG6liL4cyFHffEhfTnl33YHsEHD8zjen8fdHYBWmJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8n2mlCsr5UbztIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijNqAG6liL4cyFHffEhfTnl33YHsEHD8zjen8fdHYBWmJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGYK2xFpSwMnXdtvSoClrL8J2dgRTviRtx5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUmaKy80JTuhfLgw74VJyZlNd_-8kkiD9AT70qWfs1Cg
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8W94P8Q45cUR_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMta7PZTjTwR-nC0a0rCVNCzPezEuPnVWA_hp2tMVFzE6L
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8W94P8Q45cUR_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMta7PZTjTwR-nC0a0rCVNCzPezEuPnVWA_hp2tMVFzE6L
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1559651984801&uri=CELEX:02008L0048-20180101
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3.  Ν. 4537/2018 (Α΄ 84):  
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομο-
θεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ. 

Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών 
στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 
2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του κανο-
νισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της οδη-
γίας 2007/64/ΕΚ. (PSD 2) 

 
 

Ο Ν. 4537/2018 εφαρμόζεται σε πληρωμές που 
πραγματοποιούνται εντός Ελλάδας ή μεταξύ Ελλά-
δας και άλλου κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οι-
κονομικού Χώρου (ΕΟΧ) σε ευρώ ή σε άλλο νόμισμα 
κράτους του ΕΟΧ. 
✓ Η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή 
είναι αρμόδια για τη λήψη καταγγελιών από κατανα-
λωτές, πολύ μικρές επιχειρήσεις και ενώσεις κατανα-
λωτών κατά παρόχων υπηρεσιών πληρωμών με έδρα 
την Ελλάδα ή με τόπο λειτουργίας στην Ελλάδα 
(αντιπρόσωποι ή υποκαταστήματα με έδρα σε άλλο 
ΚΜ) για παραβάσεις των άρθρων 38-102 του νόμου 
(εκτός των άρθρων 68(6) και 94 έως 96).  
✓ Επιπλέον, έχει την αρμοδιότητα επιβολής κυρώ-
σεων για τη μη συμμόρφωση με τις διατάξεις των ως 
άνω αναφερόμενων άρθρων του νόμου σε παρόχους 
που, είτε έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, είτε σε 
άλλο ΚΜ και λειτουργούν στην Ελλάδα.    
 

4.  Ν. 4465/2017 (Α΄ 47):  
Ενσωμάτωση στην εθνική νομο-
θεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ. 

Οδηγία 2014/92/ΕΕ για τη συγκρισιμότητα των τελών που 
συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λο-
γαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαρια-
σμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά. 

 

Αφορά στην εναρμόνιση των όρων πρόσβασης και 
των κανόνων διαφάνειας των λογαριασμών πληρω-
μών, οι οποίοι επιτρέπουν στους καταναλωτές τη 
διεκπεραίωση, τουλάχιστον, των βασικών λειτουρ-
γιών της κατάθεσης, ανάληψης και μεταφοράς κε-
φαλαίων εντός ενός Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή και 
διασυνοριακά μεταξύ των Κρατών – Μελών. 
✓ Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης είναι 
αρμόδιο για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με 
το δελτίο πληροφόρησης περί τελών και το γλωσσά-
ριο (άρθρο 4), την κατάσταση τελών (άρθρο 5), την 
ενημέρωση των καταναλωτών (άρθρο 6), την 
συνδυαστική προσφορά λογαριασμών πληρωμών 
μαζί με άλλα προϊόντα (άρθρο 8), τις διατάξεις που 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8TwVbdwpgUrXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijMLScuetlCyJUliKv1vsv4bh6ozmhiPgJbRZ7v3WVv7L
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1559652066431&uri=CELEX:02015L2366-20151223
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL81ajfrVkIgRDtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijJm5uR1j7n7CIfS891jKkghO4AqkeE_tWxzUfFMAvQe9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1559652485047&uri=CELEX:32014L0092
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διέπουν την υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού (άρθρα 
9 έως 14), και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πλη-
ρωμών με βασικά χαρακτηριστικά πλην των άρθρων 
17 και 18 περί των παραμέτρων του λογαριασμού 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και των συνα-
φών τελών, για τα οποία υφίσταται συναρμοδιότητα 
με το Υπουργείο Οικονομικών. 
 

5.  Ν. 4438/2016 (Α΄ 220): 
Εναρμόνιση της νομοθεσίας με 
την Οδηγία 2014/17/ΕΕ και άλλες 
διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Οικονομικών, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 128 
του Ν. 4537/2018 (Α΄ 84). 

Οδηγία 2014/17/ΕΕ σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης 
για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κα-
τοικία και την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 
2013/36/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) 1093/2010. 
 

Αποσκοπεί στη βελτίωση των μέτρων προστασίας 
των καταναλωτών σε ολόκληρη την Ε.Ε. και καθιερώ-
νει υπεύθυνες πρακτικές δανεισμού. 
✓ Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης είναι 
αρμόδιο για την εφαρμογή των άρθρων 10, 21§7 και 
37. 

6.  Π.Δ. 131/2003 (Α΄ 116): 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2000/31/ΕΚ για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο. 
 

 
 

Οδηγία 2000/31/ΕΚ για ορισμένες νομικές πτυχές των 
υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του 
ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο)  

✓ Το Προεδρικό Διάταγμα 131/2003 αποτελεί την 
προσαρμογή του ελληνικού δικαίου στην οδηγία 
2000/31/ΕΚ. Με το Προεδρικό Διάταγμα ρυθμίζονται 
μία σειρά θέματα, όπως: 
✓ Η εσωτερική αγορά: η κυκλοφορία των υπηρε-
σιών της κοινωνίας της πληροφορίας που προέρχο-
νται από άλλο κράτος μέλος είναι ελεύθερη 
✓ Οι πληροφορίες: οι φορείς παροχής υπηρεσιών 
της κοινωνίας της πληροφορίας υποχρεούνται να 
προσφέρουν στους αποδέκτες τους  και στις αρμό-
διες αρχές εύκολη, άμεση και συνεχή πρόσβαση στις 
βασικές πληροφορίες που αφορούν τις δραστηριό-
τητές τους: επωνυμία, γεωγραφική διεύθυνση, ηλε-
κτρονική διεύθυνση, αριθμό εγγραφής στο εμπορικό 
μητρώο, κλπ. 
✓ Η ελευθερία ανάληψης και άσκησης 
δραστηριότητας: η ανάληψη και η άσκηση δραστη-
ριότητας φορέα παροχής υπηρεσίας της κοινωνίας 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp_31M9ESQXdtvSoClrL89eDCOmS-8Ux5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSBUgWlyYZoHq96lvLJwq03h9WTFztjnnvzr1uf7klyJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8TwVbdwpgUrXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijMLScuetlCyJUliKv1vsv4bh6ozmhiPgJbRZ7v3WVv7L
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1559652708347&uri=CELEX:02014L0017-20180101
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFalhF2BrTT7HdtvSoClrL8C7zJqgnbkUV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIubVOs7KAnJphurMLRNAK4-ibfAWSpFgOTdKdcMenHdk1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1559653334076&uri=CELEX:32000L0031
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της πληροφορίας είναι ελεύθερη.  
✓ Η ευθύνη των μεσαζόντων παροχής υπηρεσιών. 
✓ Ο εξώδικος διακανονισμός διαφορών σε 
περιπτώσεις διαφωνίας μεταξύ ενός φορέα παροχής 
και ενός αποδέκτη μιας υπηρεσίας της κοινωνίας της 
πληροφορίας, και  
✓ Οι κυρώσεις: Σε περίπτωση παραβίασης των 
διατάξεων του Π.Δ. επιβάλλονται οι κυρώσεις, που 
προβλέπονται από το νόμο περί προστασίας των κα-
ταναλωτών, καθώς επίσης από τον Αγορανομικό Κώ-
δικα. 

 

7.  Κ.Υ.Α. 70330οικ./30.06.2015 (Β’ 
1421):  
Ρυθμίσεις σχετικά με προσαρ-
μογή της ελληνικής νομοθεσίας, 
σε συμμόρφωση με την Οδηγία 
2013/11/ΕΕ για την εναλλακτική 
επίλυση καταναλωτικών διαφο-
ρών και την λήψη συμπληρωμα-
τικών εθνικών μέτρων εφαρμο-
γής του Κανονισμού 524/2013 
για την ηλεκτρονική επίλυση κα-
ταναλωτικών διαφορών. 
 

Οδηγία 2013/11/ΕΕ για την εναλλακτική επίλυση κατανα-
λωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του Κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της Οδηγίας 2009/22/ΕΚ 
(οδηγία ΕΕΚΔ).  
 
Κανονισμός 524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση κατα-
ναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του Κανο-
νισμού (ΕΚ) 2006/2004 και της Οδηγίας 2009/22/ΕΚ (κα-
νονισμός για την ΗΕΚΔ). 

Η Κ.Υ.Α. προβλέπει ότι κάθε φορέας επίλυσης δια-
φορών που επιθυμεί να αναγνωριστεί και επίσημα 
ως φορέας ΕΕΔ υποχρεούται πριν από την έναρξη 
της δραστηριότητας διαμεσολάβησης και επίλυσης 
καταναλωτικών διαφορών να ζητήσει με αίτησή του 
την καταχώρισή του σε Eιδικό Μητρώο που συνιστά-
ται και τηρείται στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας 
Καταναλωτή.  

 

8.  ΚΥΑ Ζ1−130/21.02.2011 (Β΄ 295): 
Προσαρμογή της Ελληνικής Νο-
μοθεσίας προς την Οδηγία 
2088/122/ΕΚ για την προστασία 
των καταναλωτών ως προς ορι-
σμένες πτυχές των συμβάσεων 
χρονομεριστικής μίσθωσης, μα-
κροπρόθεσμων προϊόντων δια-

Οδηγία 2008/122/ΕΚ για την προστασία των καταναλω-
τών ως προς ορισμένες πτυχές των συμβάσεων χρονομε-
ριστικής μίσθωσης, μακροπρόθεσμων προϊόντων διακο-
πών, μεταπώλησης και ανταλλαγής.  

Με τη νομοθεσία αυτή το πεδίο των υφιστάμενων 
κανόνων επεκτάθηκε και κάλυψε τα νέα προϊόντα 
και τις ανάγκες που εμφανίστηκαν στην αγορά της 
χρονομεριστικής μίσθωσης. Ειδικότερα: 
- Η πληροφόρηση που παρέχεται στον καταναλωτή 
πριν τη σύναψη του συμβολαίου υπόκειται σε πιο 
λεπτομερείς διατάξεις. Απαιτείται η περιγραφή όλων 
των χαρακτηριστικών και των κανόνων λειτουργίας 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wE4q6ggiv8WTXdtvSoClrL8cHFJddP1Ek4tiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXYm2__LRyZ4HUZVdFE_FoVIG3frJprR7o8F9a_kVfQh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wE4q6ggiv8WTXdtvSoClrL8cHFJddP1Ek4tiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXYm2__LRyZ4HUZVdFE_FoVIG3frJprR7o8F9a_kVfQh
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1559653690714&uri=CELEX:32013L0011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1559653739870&uri=CELEX:32013R0524
http://www.mindev.gov.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%B7/#1557918450200-4565ea14-a21b
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL838vig92cf9x5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuV-v8BqO7nhkwZuVE01gAMouiLldluLz19gczk0u2AtF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1559654123614&uri=CELEX:32008L0122
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κοπών, μεταπώλησης και ανταλ-
λαγής.  

 

της χρονομεριστικής μίσθωσης. 
- Η περίοδος υπαναχώρησης επεκτάθηκε σε 14 ημέ-
ρες για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανε-
ξάρτητα από τη χώρα που αγοράσθηκε η χρονομερι-
στική μίσθωση, αναιτιολογήτως και χωρίς κόστος 
ακύρωσης. 
Επίσης, προβλέπονται: 
- Για όσο διαρκεί η περίοδος υπαναχώρησης απαγο-
ρεύεται στον έμπορο ή σε τρίτους να ζητούν από τον 
καταναλωτή προκαταβολή, εγγύηση ή δέσμευση 
χρημάτων. 
- Εφόσον ο καταναλωτής ακυρώσει τη σύμβαση, 
ακυρώνεται εξίσου και οποιοδήποτε συνδεδεμένο 
δάνειο ή οικονομική συμφωνία. 
- Συμβόλαια χρονομεριστικής μίσθωσης ή 
μακροχρόνια συμβόλαια διακοπών δεν επιτρέπεται 
να πωλούνται ως επενδυτικά προϊόντα. 
- Τα συμβόλαια πρέπει να είναι στη γλώσσα της ΕΕ 
που επιθυμεί ο καταναλωτής. 
Τέλος, ρυθμίζονται: 
- Τα μακροπρόθεσμα προϊόντα διακοπών στα οποία 
περιλαμβάνονται και οι λέσχες διακοπών. 
-  Η ανταλλαγή και η μεταπώληση προϊόντων 
χρονομεριστικής μίσθωσης.  
-  Συμβάσεις πιο βραχυπρόθεσμες δηλ. με διάρκεια 
μικρότερη από τρία χρόνια.  
-  Κινητά καταλύματα: Ποταμόπλοια, κρουαζιερό-
πλοια, τροχόσπιτα. 
Υπογραμμίζεται ότι υπό προϋποθέσεις οι καταναλω-
τές δεν στερούνται την προστασία που τους παρέχει 
η παραπάνω Υπουργική Απόφαση  και στην περί-
πτωση που  έχει επιλεγεί ως εφαρμοστέα νομοθεσία 
η νομοθεσία τρίτης χώρας. 
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9.  Κ.Υ.Α. Ζ1-827/13.07.2006 (Β’ 
1086):  
Λήψη συμπληρωματικών μέτρων 
για την εφαρμογή του Κανονι-
σμού (ΕΚ) 2006/2004.  

Κανονισμός (ΕΚ) 2006/2004 σχετικά με τη συνεργασία 
μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την 
επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των κατανα-
λωτών («κανονισμός για τη συνεργασία όσον αφορά την 
προστασία των καταναλωτών») 
 

Εναρμονίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των 
εθνικών αρχών της ΕΕ, ώστε η δράση τους για την 
επιβολή της νομοθεσίας να μπορεί να καλύπτει την 
πλήρη διάσταση της ενιαίας αγοράς, με πρωταρχικό 
στόχο την διασφάλιση της ασφάλειας δικαίου στην 
ενιαία αγορά, μέσω της συνεπούς επιβολής των βα-
σικών κεκτημένων των καταναλωτών της Ένωσης. 

 

10.  Κ.Υ.Α. υπό έκδοση  
 

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2394 σχετικά με τη συνεργασία 
μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την 
επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των κατανα-
λωτών και με την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 
2006/2004. 
 

Έναρξη ισχύος 17/1/2020. 

11.  Κ.Υ.Α 18898/13.02.2019 (Β΄746): 
Λήψη συμπληρωματικών μέτρων 
για την εφαρμογή του Κανονι-
σμού (ΕΕ) 2018/302. 

Κανονισμός (EE) 2018/302 για την αντιμετώπιση του αδι-
καιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων μορ-
φών διακριτικής μεταχείρισης με βάση την ιθαγένεια, τον 
τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών 
εντός της εσωτερικής αγοράς και για την τροποποίηση 
των κανονισμών (ΕΚ) 2006/2004 και (ΕΕ) 2017/2394 και 
της οδηγίας 2009/22/ΕΚ, μόνο όταν ο πελάτης είναι κα-
ταναλωτής οριζόμενος στο άρθρο 2 σημείο 12) του ανω-
τέρω κανονισμού  
 

Ο κανονισμός ορίζει συγκεκριμένες καταστάσεις στις 
οποίες ο λεγόμενος «γεωγραφικός αποκλεισμός» δεν 
θα επιτρέπεται.  
Αυτό σημαίνει ότι οι πωλητές μέσω διαδικτύου δεν 
θα μπορούν να προβούν σε διακρίσεις σε βάρος κα-
ταναλωτών κάπου αλλού στην Ε.Ε όσον αφορά τους 
γενικούς όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβα-
νομένων και των τιμών, με κριτήρια εθνικότητας, 
τόπου διαμονής ή ακόμα και προσωρινής διαμονής. 
 

12.  Ν. 3758/2009 (Α΄ 68):  
Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών 
για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις 
και άλλες διατάξεις, ο οποίος 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 
παρ.1 του N. 4038/2012 (Α΄ 14). 
 

 Με τον νόμο καθορίστηκε για πρώτη φορά το πλαί-
σιο λειτουργίας των εταιρειών ενημέρωσης οφειλε-
τών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις. Οι ανωτέρω 
εταιρείες συχνά αναφέρονται ως «εισπρακτικές 
εταιρείες», ενώ εκ του νόμου απαγορεύεται η με 
οποιονδήποτε τρόπο είσπραξη. 
Το πλαίσιο αυτό βελτιώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 
4038/2012 (Α΄ 14) με το οποίο θεσπίζονται περιορι-

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFGQ40gSLPFOXdtvSoClrL8Rd1QVOU_cgsfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXCY-GVbCG1h5OEtHAPuuJZcDyMvHnwb--Tnx4q9W99A
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFGQ40gSLPFOXdtvSoClrL8Rd1QVOU_cgsfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXCY-GVbCG1h5OEtHAPuuJZcDyMvHnwb--Tnx4q9W99A
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1559654396989&uri=CELEX:02004R2006-20181203
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1554888859659&uri=CELEX:32017R2394
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8QMn5WI72GQR5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuTzel9SbbbSPDk_BZTwb9U2d2zEsQTGSu8abVqzmM2mo
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1559655179581&uri=CELEX:32018R0302
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEiICErm5tbxndtvSoClrL8fyrq-mVMtyLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijJqdUPxTQN2RCXQ7NK_QQwMw-Zwl5-dBfFC8FKQvsAGR
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL8XHaH_MviECXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijHFvwJV4B9pTxT8gFetWlpNB7StKtQqmp4YwuYT9hlXp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL8XHaH_MviECXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijHFvwJV4B9pTxT8gFetWlpNB7StKtQqmp4YwuYT9hlXp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL8XHaH_MviECXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijHFvwJV4B9pTxT8gFetWlpNB7StKtQqmp4YwuYT9hlXp
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σμοί και μηχανισμοί ελέγχου για την προστασία της 
ιδιωτικής σφαίρας και της προσωπικότητας των πο-
λιτών από αθέμιτες εισπρακτικές μεθοδεύσεις. 
 

13.  Υ.Α. Ζ1−1262/29.10.2007 (Β΄ 
2122):  
Ρύθμιση των τύπων και των όρων 
των συμβάσεων που συνάπτουν 
οι καταναλωτές με μονάδες αδυ-
νατίσματος και γυμναστήρια 
 

  

14.  Π.Δ. 10/2017 (Α΄ 23): 
Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντο-
λογίας. 

  

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFNA1ry4K61p3dtvSoClrL8t1gGx0xF8l3nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbmZTH1Cs2bUY1oNDYyqj7jOxm3Ej0UOBsMWGVnOFe7y
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFNA1ry4K61p3dtvSoClrL8t1gGx0xF8l3nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbmZTH1Cs2bUY1oNDYyqj7jOxm3Ej0UOBsMWGVnOFe7y
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8g-i4vJQsN8HtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijHFtop7nouQWxsQs9U6SGKeR_Uqak61vO4IjXQhO1OwJ

