Υπουργική Απόφαση 31619 οικ./2017 - ΦΕΚ
969/Β/22-3-2017
Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το
Ηλεκτρονικό Εµπόριο.

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 31619 οικ./2017
ΦΕΚ 969/Β/22-3-2017
Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το
Ηλεκτρονικό Εμπόριο.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:
1. Το ν. 2251/1994 (ΦΕΚ 191/Α/1994), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδίως τα άρθρα 3-4Θ.

2. Το π.δ. 131/2003 (ΦΕΚ 116/Α/2003) - Προσαρµογή του
ελληνικού δικαίου στην οδηγία 31/2000 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ηλεκτρονικό
Εµπόριο και ιδίως το άρθρο 15 αυτού.

3. Το π.δ. 10/2017 (ΦΕΚ 23/Α/2017) - Κώδικας
Καταναλωτικής Δεοντολογίας.

4. Την κοινή υπουργική απόφαση 70330οικ/2015 Ρυθµίσεις σχετικά µε προσαρµογή της ελληνικής

νοµοθεσίας, σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 2013/11/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση

καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας
2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ) και την λήψη

συµπληρωµατικών εθνικών µέτρων εφαρµογής του
Κανονισµού 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την ηλεκτρονική
επίλυση καταναλωτικών διαφορών.

5. Το π.δ. 116/2014 Οργανισµός Υπουργείου Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας
6. Την υπ’ αριθµ. 625/27-06-2016 απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Εµπορίου και Γραµµατείας Καταναλωτή -

Σύσταση και συγκρότηση οµάδας εργασίας, στην Γενική
Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, µε
σκοπό την σύνταξη Κώδικα Δεοντολογίας για το
Ηλεκτρονικό Εµπόριο.

7. Τον ν. 4074/2012 (ΦΕΚ 88/Α/2012) - Κύρωση της
Σύµβασης για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες
και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα

δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες - και ιδιαίτερα τα
άρθρα 4 και 9 της Σύµβασης.
Β. Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος δεν
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού

προϋπολογισµού και ύστερα από τις επισηµάνσεις των
µελών της συσταθείσας οµάδας εργασίας,

καταναλωτικών ενώσεων και φορέων της αγοράς,
εγκρίνει:
Άρθρο πρώτο
Ο Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το

Ηλεκτρονικό Εµπόριο (εφεξής Κώδικας), ο οποίος
αποτελείται από τα άρθρα 1-8 έχει ως ακολούθως:
«Κώδικας

Καταναλωτικής

Ηλεκτρονικό Εµπόριο.
Άρθρο 1
Σκοπός και Πεδίο Εφαρµογής

Δεοντολογίας

για

το

1. Ο Κώδικας θέτει τις γενικές αρχές και ορίζει τους
ελάχιστους κανόνες επαγγελµατικής δεοντολογίας και
ηθικής συµπεριφοράς, που πρέπει να τηρούνται

απέναντι στον καταναλωτή από τις επιχειρήσεις.
2. Εφαρµόζεται στις συναλλαγές στο πλαίσιο των

συµβάσεων πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που
συνάπτονται µεταξύ καταναλωτών και προµηθευτών
έναντι αµοιβής εξ ολοκλήρου διαδικτυακά δηλαδή µε
ηλεκτρονικά µέσα εξ αποστάσεως χωρίς να είναι
απαραίτητη η ταυτόχρονη φυσική παρουσία των δύο
µερών (συναλλαγές B2C).

3. Ο Κώδικας αφορά σε κανόνες αυτορρύθµισης των
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό

εµπόριο που απευθύνεται σε καταναλωτές και ισχύει µε
την επιφύλαξη της ενωσιακής και ελληνικής νοµοθεσίας
περί ηλεκτρονικού εµπορίου και προστασίας του
καταναλωτή τις οποίες σε καµία περίπτωση δεν
υποκαθιστά.
Άρθρο 2
Ορισµοί

1. Για την εφαρµογή του Κώδικα οι ακόλουθοι όροι έχουν
την έννοια που τους αποδίδεται παρακάτω:
α) Ως «επιχείρηση, που δραστηριοποιείται στο χώρο του

"ηλεκτρονικού επιχειρείν"», (εφεξής επιχείρηση) νοούνται
νοµικά ή φυσικά πρόσωπα µε έδρα την Ελλάδα που
παρέχουν προϊόντα ή/και υπηρεσίες προς καταναλωτές
στην Ελλάδα ή/και στο Εξωτερικό, δραστηριοποιούµενα
νοµίµως ευθέως ή/και ως µεσάζοντες παροχής

υπηρεσιών έναντι αµοιβής άµεσης ή έµµεσης µε
ηλεκτρονικά µέσα εξ αποστάσεως και κατόπιν
προσωπικής επιλογής του καταναλωτή.

6) Ως «µε ηλεκτρονικά µέσα εξ αποστάσεως» νοούνται οι
υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται από τις
επιχειρήσεις και γίνονται αποδεκτά από τους

καταναλωτές µέσω εξοπλισµών ηλεκτρονικής
επεξεργασίας η οποία παρέχεται, διαβιβάζεται και

λαµβάνεται εξ ολοκλήρου µέσω του Διαδικτύου ή/και
κινητών δικτύων/εφαρµογών κειµένου).

γ) Για τους υπόλοιπους όρους ισχύουν οι ορισµοί που
υπάρχουν στον ν. 2251/1994, όπως ισχύει, στο π.δ.
131/2003 και στον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας
του άρθρου 7 του ν. 3297/2004, όπως ισχύει.

2. Σε περίπτωση αµφιβολίας υπερισχύουν οι ορισµοί της
κείµενης νοµοθεσίας.
Άρθρο 3
Γενικές

αρχές

καταστηµάτων

και

υποχρεώσεις

των

ηλεκτρονικών

Α. Γενικές αρχές

Ο Κώδικας διέπεται από τις αρχές της προστασίας του
καταναλωτή, της διαφάνειας, της αµεροληψίας, της
τεχνολογικής ουδετερότητας, της επαγγελµατικής
δεοντολογίας, της ηθικής συµπεριφοράς και του

σεβασµού στην ιδιωτική ζωή, της προστασίας των
προσωπικών δεδοµένων και της προστασίας των
ευάλωτων οµάδων πληθυσµού όπως ειδικότερα
αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5 του παρόντος.
Β. Ελάχιστα στοιχεία ενηµέρωσης του καταναλωτή
1. Η επιχείρηση εξασφαλίζει την προσυµβατική

ενηµέρωση του καταναλωτή ώστε να είναι δυνατή η
πλήρης, ακριβής και σαφής ενηµέρωση του για τα
ακόλουθα:
i. Πλήρη εταιρική επωνυµία, έδρα, ταχυδροµική

διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνα επικοινωνίας/ηλεκτρονική
διεύθυνση.

ii. Αριθµό καταχώρησης στο ΓΕΜΗ.
iii. Κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων που πωλεί και
ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών (π.χ. η συνολική
τιµή συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ ή άλλων φόρων, τα

έξοδα αποστολής, ή τα τυχόν έξοδα επιστροφής του
προϊόντος τυχόν επιπλέον χρεώσεις, τους όρους και

τρόπους πληρωµής, τις εγγυήσεις, µέγεθος-διαστάσεις
του προϊόντος), καθώς και για τα µέσα πληρωµής.

iv. Διαθεσιµότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων και
την προθεσµία, εντός της οποίας ο προµηθευτής
αναλαµβάνει να παραδώσει τα αγαθά ή να παρέχει τις
υπηρεσίες.

ν. Χαρακτηριστικά των χρεώσεων, πιθανά εκπτωτικά
πακέτα ή ειδικές προσφορές.

vi. Όρους υπαναχώρησης από την σύµβαση καθώς και
την καταγγελία ή ακύρωση της σύµβασης, όπως

ειδικότερα αναφέρεται στο άρθρο 6 του παρόντος.
vii. Τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης των
διαφορών τους και πληροφορίες για τους

αναγνωρισµένους φορείς εναλλακτικής επίλυσης
καταναλωτικών διαφορών, τους οποίους οι προµηθευτές
δεσµεύονται ή υποχρεούνται να χρησιµοποιήσουν για την
επίλυση των διαφορών. Σε περίπτωση απουσίας τέτοιας
δέσµευσης ή υποχρέωσής τους, οι προµηθευτές
διευκρινίζουν οπωσδήποτε και το εάν θα κάνουν χρήση
των σχετικών φορέων.

viii. Τη δυνατότητα για την ηλεκτρονική εναλλακτική

επίλυση διαφορών όπως ειδικότερα αναφέρεται στο
άρθρο 8 του παρόντος.
ix. Τους όρους εξυπηρέτησης µετά την πώληση, τις τυχόν

εµπορικές εγγυήσεις (περιεχόµενο, διάρκεια και έκταση
εδαφικής ισχύος), και την ευθύνη του πωλητή για

πραγµατικά ελαττώµατα και έλλειψη συνοµολογηµένων
ιδιοτήτων, σύµφωνα µε τα άρθρα 534 επ. Α.Κ.
x. Την ενδεχόµενη ανάγκη συχνής συντήρησης των

προϊόντων ή την ύπαρξη ανταλλακτικών ιδιαίτερα
µεγάλου κόστους σε σχέση µε την τρέχουσα τιµή των
προϊόντων αυτών.

xi. Τον σκοπό της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις
κατηγορίες αποδεκτών των δεδοµένων και την ύπαρξη
του δικαιώµατος πρόσβασης και αντίρρησης, όπως
ειδικότερα αναφέρονται στο άρθρο 5Β/παρ. 5 του
παρόντος.

xii. Τους κώδικες δεοντολογίας ή τυχόν σήµατα
αξιοπιστίας που τους δεσµεύουν.
χiii. Η ανωτέρω πληροφόρηση προς τον καταναλωτή
πρέπει να είναι κατανοητή, νόµιµη, αληθής,

επικαιροποιηµένη, εύκολα προσβάσιµη σε όλους,

συµπεριλαµβανοµένων των ατόµων µε αναπηρία, και
επαληθεύσιµη και να γίνεται υποχρεωτικά στην ελληνική
γλώσσα και προαιρετικά σε άλλη γλώσσα.

2. Οι όροι της σύµβασης παροχής υπηρεσιών ή και
πώλησης προϊόντων πρέπει να είναι αναρτηµένοι στον
διαδικτυακό τόπο της επιχείρησης σε σηµείο στο οποίο
εύκολα µπορεί να έχει πρόσβαση ο καταναλωτής.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής αιτήµατος παραγγελίας
από τον καταναλωτή η επιχείρηση υποχρεώνεται να

παραδίδει/αποστέλλει άµεσα αποδεικτικό παραλαβής
του αιτήµατος παραγγελίας το οποίο αναγράφει σαφώς
την ηµεροµηνία παραλαβής και επιβεβαίωση της
παραγγελίας.
4. Με ευθύνη της επιχείρησης, καθίσταται σαφής στον

καταναλωτή ο χρόνος κατά τον οποίο θεωρείται ότι έχει
συναφθεί η σύµβαση, κατά τα οριζόµενα στην κείµενη

νοµοθεσία Οι βασικοί συµβατικοί όροι θα πρέπει να είναι
εκ των προτέρων διαθέσιµοι στους καταναλωτές και
µάλιστα µε τέτοιο τρόπο, ώστε η εντολή της

παραγγελίας να µην µπορεί να καταχωρισθεί, αν
προηγουµένως ο χρήστης δε λάβει γνώση αυτών. Μετά
την κατάρτιση της σύµβασης, η επιχείρηση οφείλει να
απέχει από κάθε ενέργεια που συνεπάγεται
τροποποίηση των όρων της, ιδίως να τροποποιήσει το
τίµηµα ή να ενηµερώσει για µη διαθεσιµότητα του
παραγγελθέντος προϊόντος ή παραγγελθείσας
υπηρεσίας.

5. Ο καταναλωτής έχει επαρκή ενηµέρωση για την
πορεία της παραγγελίας του.
6. Η επιχείρηση σε περίπτωση που τυχόν διαπιστώσει
ότι ο καταναλωτής δεν είχε σωστή πληροφόρηση ή η

σύναψη της σύµβασης δεν έγινε µε την ρητή συγκατάθεση
του καταβάλλει κάθε προσπάθεια να επιλύσει το ζήτηµα
σε εύλογο χρόνο.
7. Το προσωπικό των επιχειρήσεων του κλάδου του

ηλεκτρονικού εµπορίου το οποίο έρχεται σε επικοινωνία
µε τους καταναλωτές για παροχή υπηρεσιών ή και
πώληση προϊόντων πρέπει να είναι πλήρως

ενηµερωµένο για τα ανωτέρω αναφερθέντα και να
απαντά στις εύλογες ερωτήσεις των καταναλωτών µε
σαφήνεια και ακρίβεια.

Γ. Διαφήµιση - Προώθηση
1. Η διαφήµιση και η προώθηση πρέπει να είναι σε
συµµόρφωση µε την κείµενη νοµοθεσία.

2. Σε κάθε περίπτωση ενδείκνυται να ισχύουν τα
ακόλουθα:

i. Τα διαφηµιστικά µηνύµατα και όλες οι πληροφορίες
που παρέχονται από τις επιχειρήσεις πρέπει να

χαρακτηρίζονται (κατά περίπτωση και στο µέτρο του
δυνατού δυνάµει του µέσου που χρησιµοποιείται) από
σαφήνεια ως προς την ταυτότητα της επιχείρησης, τις
ιδιότητες και την τελική τιµή του διαφηµιζόµενου

προϊόντος, ή εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν, τον τρόπο

υπολογισµού αυτής, σε γλώσσα απλή και κατανοητή για
τον καταναλωτή, ώστε ο τελευταίος να είναι σε θέση να
αξιολογεί τις παρεχόµενες πληροφορίες και να

προβαίνει µε ασφάλεια στην ορθή κατά την κρίση του
απόφαση ως προς την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών.
ii. Οι διαφηµίσεις ή άλλες προσφορές να απέχουν από

παραπλανητικές ή επιθετικές πρακτικές πριν, κατά τη
διάρκεια και ύστερα από εµπορική συναλλαγή που
σχετίζεται µε συγκεκριµένο προϊόν ή υπηρεσία, και η
οποία άµεσα ή επαγωγικά είναι πιθανό να

παραπλανήσει τον καταναλωτή για το προϊόν ή την
υπηρεσία που προβάλλεται.

iii. To προσωπικό της επιχείρησης που έρχεται σε άµεση
επικοινωνία µε τον καταναλωτή δεν παραπλανά ούτε
επιδιώκει να παραπλανήσει µε κανέναν τρόπο µε

πράξεις ή παραλείψεις τους καταναλωτές δίνοντας
λανθασµένες εντυπώσεις για την παρεχόµενη υπηρεσία
ή και προϊόν.

iv. Η επιχείρηση δεν παρέχει ελλιπή ή ανακριβή
πληροφορία σχετικά µε την δυνατότητα παροχής της

υπηρεσίας ή πώλησης του προϊόντος στον καταναλωτή.
ν. Κάθε διαφήµιση και προωθητική ενέργεια που

απευθύνονται ειδικά σε κοινό ανήλικων δεν επιτρέπεται
να τους υποκινεί, άµεσα ή έµµεσα, σε πράξεις βίας, σε
χρήση οινοπνευµατωδών ποτών, προϊόντων καπνού,

τοξικών ουσιών ή σε οποιασδήποτε µορφής επικίνδυνη
για την ασφάλεια και την υγεία τους συµπεριφορά.

vi. Οι επιχειρήσεις τηρούν τους ηλικιακούς περιορισµούς
που θέτει η κείµενη νοµοθεσία σε ό,τι αφορά την
προώθηση και την πώληση συγκεκριµένων κατηγοριών
προϊόντων.

vii. Κάθε διαφήµιση και προωθητική ενέργεια που

απευθύνονται σε άτοµα µε αναπηρία θα πρέπει να
διασφαλίζει την προσβασιµότητα της σε αυτά.
Άρθρο 4
Προστασία ανηλίκων και άλλων ευάλωτων οµάδων του
πληθυσµού

1. Το προσωπικό της επιχείρησης δεν εκµεταλλεύεται την
αδυναµία καταναλωτών που ανήκουν σε ευάλωτες
οµάδες, όπως ηλικιωµένων, ανήλικων ατόµων, ατόµων

που δεν καταλαβαίνουν καλά την ελληνική γλώσσα, είτε
ατόµων µε αναπηρία. Οι επιχειρήσεις προβαίνουν σε

προσεκτικές, ακριβείς και αντικειµενικές περιγραφές των
προϊόντων και υπηρεσιών που απευθύνονται ειδικά σε
τέτοια άτοµα κατά τρόπο εύληπτο, κατανοητό και
πλήρως προσβάσιµο σε αυτά, ώστε να µην τα

παραπλανούν όσον αφορά το πραγµατικό µέγεθος, την
αξία, τη φύση, τον σκοπό, την ανθεκτικότητα, την

απόδοση και την τιµή του εκάστοτε διαφηµιζόµενου
προϊόντος ή υπηρεσίας.
2. Ειδικά για τους ανήλικους καταναλωτές οι

επιχειρήσεις µεριµνούν - κατά το µέτρο του δυνατού- για
την διαµόρφωση των κατάλληλων όρων πρόσβασης
στους διαδικτυακούς τους τόπους κατά τα

προβλεπόµενα ανά περίπτωση στους ισχύοντες νόµους

Άρθρο 5
Ασφάλεια

δεδοµένων

συναλλαγών

και

προστασία

προσωπικών

Α. Ασφάλεια συναλλαγών
1. Οι επιχειρήσεις λαµβάνουν µέριµνα για την ασφάλεια
των συναλλαγών που πραγµατοποιούνται µε τη χρήση
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

2. Οι επιχειρήσεις, στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην κείµενη νοµοθεσία, καταβάλλουν
κάθε δυνατή προσπάθεια, να χρησιµοποιούν οι ίδιες ή οι
συνεργάτες τους κατάλληλα εργαλεία και µέτρα
αναλόγως µε την κατηγορία και το είδος της
επιχειρηµατικής τους δραστηριότητα και το είδος των
δεδοµένων που συλλέγουν και επεξεργάζονται

(προσωπικά ή µη) και εφαρµόζουν κάθε κατάλληλο
µέτρο, ώστε να παρέχουν την νοµίµως προβλεπόµενη

ασφάλεια ηλεκτρονικών συναλλαγών (ανάλογη προς τα
διάφορα στάδια ολοκλήρωσης αυτών) και δεδοµένων

(προσωπικών ή µη) που συλλέγουν και επεξεργάζονται,
καθώς και να ενηµερώνουν τους συναλλασσόµενους για
τις βασικές παραµέτρους της χρησιµοποιούµενης

ασφάλειας και τήρησης απορρήτου µε ειδική µνεία στους
όρους χρήσης της ιστοσελίδας.
3. Οι επιχειρήσεις χρησιµοποιούν τα κατάλληλα τεχνικά

και οργανωτικά µέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου
των δεδοµένων που συλλέγουν και επεξεργάζονται στο
µέτρο του νοµίµως προβλεπόµενου και αναλόγως µε την
φύση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχουν.
Β. Προστασία προσωπικών δεδοµένων

1. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διαθέτουν και να
εφαρµόζουν κατανοητή, αληθή, νόµιµη, εύκολα
προσβάσιµη και επικαιροποιηµένη Πολιτική Προστασίας

Προσωπικών Δεδοµένων και να ενηµερώνουν τους
καταναλωτές όπως απαιτείται από τη σχετική

νοµοθεσία και τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας
Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά µε την εν
λόγω Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων.

2. Δεν επιτρέπεται συλλογή, αποθήκευση ή επεξεργασία
των δεδοµένων που ο νόµος χαρακτηρίζει ως ευαίσθητα,
δηλαδή τα δεδοµένα που αφορούν τη φυλετική ή εθνική

προέλευση, τα πολιτικά φρονήµατα, τις θρησκευτικές ή
φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συµµετοχή σε ένωση,

σωµατείο και συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία, την
κοινωνική πρόνοια καθώς και τα σχετικά µε ποινικές
διώξεις ή καταδίκες εκτός αν πληρούνται οι όροι και οι
προϋποθέσεις που ο νόµος και η Αρχή Προστασίας
Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα ορίζουν.
3. Η συλλογή, επεξεργασία, τήρηση και χρήση των

λοιπών προσωπικών δεδοµένων γίνεται µόνον όταν αυτό
επιτρέπεται από το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο και

πάντα σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους από αυτό
όρους.
4. Ειδικότερα αναφορικά µε την χρήση «πάσης φύσεως
cookies», η εγκατάσταση τους θα πρέπει να

πραγµατοποιείται µετά από κατάλληλη ενηµέρωση του
καταναλωτή και επί τη βάσει της συγκατάθεσης του,

σύµφωνα µε τον νόµο και τις σχετικές οδηγίες της Αρχής
Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
5. Σε περίπτωση µη συγκατάθεσης/αποδοχής "cookies",
οι επιχειρήσεις επιτρέπουν, εφόσον είναι τεχνολογικά

εφικτό, τη συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας από τον
καταναλωτή, χωρίς την αποστολή των cookies.

6. Οι επιχειρήσεις εξασφαλίζουν ότι τα δεδοµένα
προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται δεν

γνωστοποιούνται ούτε διαβιβάζονται σε τρίτους, χωρίς
την προηγούµενη ενηµέρωση ή συγκατάθεση του

προσώπου που αφορούν, ή/και στις περιπτώσεις που ο
νόµος προβλέπει, σύµφωνα πάντοτε µε τις ρυθµίσεις της
νοµοθεσίας περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα.

7. Οι επιχειρήσεις σέβονται την επιθυµία των

καταναλωτών να µην περιλαµβάνονται σε αρχεία που
έχουν ως σκοπό την πραγµατοποίηση µη ζητηθεισών
εµπορικών επικοινωνιών µε ανθρώπινη παρέµβαση
(κλήση) για προώθηση και προµήθεια προϊόντων ή

υπηρεσιών, εφόσον το έχουν δηλώσει προς τον φορέα
παροχής διαθέσιµης στο κοινό.

8. Οι επιχειρήσεις παρέχουν στους καταναλωτές τη
δυνατότητα να επιλέγουν εάν επιθυµούν την αποστολή
διαφηµιστικών µηνυµάτων και κάθε είδους ενηµερωτικών
δελτίων και σε περίπτωση αποδοχής να έχουν την

δυνατότητα ελεύθερης ανάκλησης της συναίνεσης τους
και οι επιχειρήσεις να έχουν την υποχρέωση της µη

επαναπροώθησης νέων διαφηµιστικών µηνυµάτων και
κάθε είδους ενηµερωτικών δελτίων εφεξής (εκτός αν

υπάρξει εκ νέου συγκατάθεση ή πληρούνται εκ νέου οι εκ
του νόµου προβλέψεις).
9. Ο καταναλωτής δικαιούται να έχει άµεση πρόσβαση

στην πληροφόρηση για τα θέµατα των προσωπικών του
δεδοµένων, να αντιτίθεται στην χρήση αυτών σε
µελλοντικές προωθητικές ενέργειες, να ζητά και να

επιβεβαιώνει την µερική ή ολική διαγραφή τους από τα
αρχεία της επιχείρησης, να ζητά την διόρθωση ή

συµπλήρωση τους, να πληροφορείται τον χρόνο και τον
τρόπο της αρχικής απόκτησης των προσωπικών του
δεδοµένων από την επιχείρηση καθώς και να

ενηµερώνεται για τις εφαρµοζόµενες µεθόδους
προστασίας των προσωπικών δεδοµένων.
Άρθρο 6
Δικαίωµα υπαναχώρησης για τους καταναλωτές
1. Ο καταναλωτής έχει αναφαίρετο δικαίωµα

αναιτιολόγητης και αζήµιας υπαναχώρησης σύµφωνα µε
τις διατάξεις της εκάστοτε κείµενης νοµοθεσίας.
2. Πριν ο καταναλωτής δεσµευθεί συµβατικώς, ο
προµηθευτής πρέπει να τον ενηµερώσει, µε σαφή,

ευκρινή και κατανοητό τρόπο, στη γλώσσα του, για το
δικαίωµά του για άσκηση αναιτιολόγητης και αζήµιας
υπαναχώρησης εντός της νοµίµως προβλεπόµενης

προθεσµίας των δεκατεσσάρων (14) ηµερών, που αρχίζει
από το χρονικό σηµείο που καθορίζει κάθε φορά ο νόµος,
καθώς και για τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις

εξαιρέσεις και τη διαδικασία άσκησης του δικαιώµατος
υπαναχώρησης, αλλά και για τις συνέπειες από την

άσκηση, λαµβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα κάθε
προϊόντος/υπηρεσίας και παρέχοντας του και υπόδειγµα
εντύπου υπαναχώρησης.
Άρθρο 7
Εξυπηρέτηση καταναλωτών

1. Η επιχείρηση εξασφαλίζει ότι διαθέτει κατάλληλους
µηχανισµούς (µέσω τηλεφώνου ή/και e-mail) και επαρκές
προσωπικό το οποίο ασχολείται µε την εξυπηρέτηση των
καταναλωτών, καταβάλλοντας εύλογες προσπάθειες για
την ενηµέρωση τους σχετικά µε τα αιτήµατά τους εντός
των νοµίµων χρονικών ορίων ανά περίπτωση.

2. Όταν η επικοινωνία γίνεται µέσω τηλεφωνικού
κέντρου, η επιχείρηση εξασφαλίζει ότι ο καταναλωτής

δεν µένει σε υπερβολική αναµονή και σε κάθε περίπτωση
η χρέωση της κλήσης δεν υπερβαίνει τις χρεώσεις που
ισχύουν για αστικές κλήσεις.

Όταν η επικοινωνία γίνεται µέσω διαδικτυακής φόρµας
επικοινωνίας ή διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου

της επιχείρησης, λαµβάνεται µέριµνα για την αποστολή
απάντησης σε εύλογο χρονικό διάστηµα από τη λήψη του
σχετικού αιτήµατος του πελάτη.
Άρθρο 8

Ηλεκτρονική Εναλλακτική επίλυση των καταναλωτικών
διαφορών
1. Οι επιχειρήσεις ενηµερώνουν τους καταναλωτές για τη
δυνατότητα εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών
διαφορών που έχουν προκύψει από συµβάσεις
ηλεκτρονικής πώλησης προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών
κάνοντας χρήση των καταχωρηµένων φορέων ΕΕΔ στο
Μητρώο σύµφωνα µε την κοινή υπουργική απόφαση
70330/2015.

2. Οι επιχειρήσεις, είτε δεσµεύονται να χρησιµοποιήσουν
την ΕΕΔ είτε όχι, παρέχουν µε τρόπο ευπρόσιτο, µέσα

από τους δικτυακούς τόπους τους, ηλεκτρονικό σύνδεσµο
στην πανενωσιακή πλατφόρµα ηλεκτρονικής επίλυσης
καταναλωτικών διαφορών (πλατφόρµα ΗΕΔ), σε

εφαρµογή διατάξεων του Κανονισµού (ΕΕ) 524/2013)
µέσω της οποίας οι καταναλωτές υποβάλλουν την
καταγγελία τους, προωθώντας αυτή στην συνέχεια στον
σχετικό φορέα ΕΕΔ.»
Άρθρο δεύτερο
1. Ο Κώδικας δηµοσιεύεται στους διαδικτυακούς τόπους
των επιχειρήσεων σε σηµείο το οποίο εύκολα µπορεί να

εντοπίσει και να έχει πρόσβαση ο καταναλωτής.
2. Ο Κώδικας δεν περιορίζει το δικαίωµα των ενώσεων
προµηθευτών να επιβάλουν στα µέλη τους πρόσθετες
υποχρεώσεις και πειθαρχικά ή άλλα µέτρα.
3. Το προσωπικό των επιχειρήσεων του κλάδου

πληροφορεί τους καταναλωτές για την ύπαρξη του
Κώδικα και τους ενηµερώνει σχετικά µε τους τρόπους µε
τους οποίους µπορούν να βρουν το κείµενο.
Άρθρο τρίτο

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα,15 Μαρτίου 2017

