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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κανονισμός 2018/302 “Geo – Blocking”: Αντιμετώπιση του
αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων μορφών
διακριτικής μεταχείρισης
Από 3/12/2018 τίθεται σε εφαρμογή ο Κανονισμός 2018/302, για την
αντιμετώπιση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων μορφών
διακριτικής μεταχείρισης με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο
εγκατάστασης των πελατών εντός της εσωτερικής αγοράς.

Γενικός στόχος του Κανονισμού Geo-Blocking:
Η πρόληψη της διακριτικής μεταχείρισης λόγω της ιθαγένειας, του τόπου διαμονής
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συναλλαγές μεταξύ ενός εμπορευόμενου και ενός καταναλωτή ή πελάτη οι οποίες
αφορούν την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών εντός της Ένωσης.

Ο Κανονισμός Geo-Blocking, μεταξύ άλλων, ρυθμίζει τα ακόλουθα:
I.

Την πρόσβαση στις επιγραμμικές διεπαφές (online interfaces):

Η αυτόματη ανακατεύθυνση σε άλλη ιστοσελίδα, για λόγους σχετιζόμενους με την
εθνικότητα ή τον τόπο διαμονής, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του
καταναλωτή ή του πελάτη απαγορεύεται.

II.

Την πρόσβαση σε αγαθά ή υπηρεσίες:

Ο προμηθευτής δεν εφαρμόζει διαφορετικές γενικές προϋποθέσεις πρόσβασης στα
αγαθά και τις υπηρεσίες του για λόγους που σχετίζονται με την ιθαγένεια, τον τόπο
διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης του καταναλωτή ή του πελάτη, όταν αυτοί
επιθυμούν να :
(α) αγοράζουν αγαθά (π.χ. οικιακές συσκευές, ηλεκτρονικά είδη, ρούχα) τα οποία
παραδίδονται σε ένα κράτος μέλος στο οποίο ο έμπορος προσφέρει παράδοση
στους γενικούς του όρους, ή που συλλέγονται σε μία τοποθεσία που έχει
συμφωνηθεί μεταξύ των μερών σε μία χώρα της Ε.Ε. στην οποία ο έμπορος
προσφέρει αυτή τη δυνατότητα,
(β) λαμβάνουν υπηρεσίες που παρέχονται μέσω διαδικτύου και οι οποίες δεν
προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, όπως υπηρεσίες νέφους, τείχη
προστασίας, αποθήκευση δεδομένων, υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων, και
(γ) αγοράζουν μία υπηρεσία η οποία παρέχεται στις εγκαταστάσεις του εμπόρου ή
σε μία φυσική τοποθεσία στην οποία δραστηριοποιείται ο έμπορος, π.χ. διαμονή σε
ξενοδοχείο, αθλητικά γεγονότα, ενοικίαση αυτοκινήτου, μουσικά φεστιβάλ ή
εισιτήρια πάρκων ψυχαγωγίας.
III.

Μη διακριτική μεταχείριση για λόγους που σχετίζονται με τις πληρωμές:

Ο προμηθευτής δεν εφαρμόζει μεταξύ των μέσων πληρωμής που αποδέχεται, για
λόγους που σχετίζονται με την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή προσωρινής
διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης του καταναλωτή ή του πελάτη, την τοποθεσία
του λογαριασμού πληρωμών, τον τόπο εγκατάστασης του παρόχου υπηρεσιών
πληρωμών ή τον τόπο έκδοσης του μέσου πληρωμών εντός της Ένωσης,
διαφορετικές προϋποθέσεις για μια πράξη πληρωμής.

Στην χώρα μας οι υπεύθυνοι φορείς, για την κατάλληλη και αποτελεσματική
εφαρμογή του εν λόγω Κανονισμού, καθώς και για την παροχή πρακτικής βοήθειας
στους καταναλωτές θα προσδιοριστούν με την έκδοση σχετικής εφαρμοστικής
Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

