Φεβρουάριος 2016
Η εναλλακτική και η ηλεκτρονική είλυση καταναλωτικών διαφορών
Νέες υοχρεώσεις ροµηθευτών
Α. Κατά τον Ενωσιακό νοµοθέτη, η εναλλακτική είλυση διαφορών (ΕΕ∆) «ροσφέρει εύκολη,
γρήγορη και χαµηλού κόστους εξωδικαστική είλυση των διαφορών ου αναφύονται µεταξύ
καταναλωτών και εµόρων».
Εκτός αό την Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
21ης Μαΐου 2008, για ορισµένα θέµατα διαµεσολάβησης σε αστικές και εµορικές υοθέσεις,
το ευρωαϊκό
λαίσιο για την εναλλακτική είλυση διαφορών (ΕΕ∆) ειδικώς σε
καταναλωτικές υοθέσεις εριλαµβάνει 1) την Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την εναλλακτική είλυση
καταναλωτικών διαφορών (Οδηγία ΕΕΚ∆) και 2) τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 524/2013 του
Ευρωαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την ηλεκτρονική
είλυση καταναλωτικών διαφορών (Κανονισµός για την ΗΕΚ∆).
Με την Οδηγία ΕΕΚ∆ διασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές – φυσικά ρόσωα µορούν να
ροσφύγουν σε ιστοοιηµένους φορείς ΕΕ∆, ου ληρούν συγκεκριµένα οιοτικά
κριτήρια, «για κάθε είδος διαφοράς ου έχουν µε τους ροµηθευτές αγαθών ή υηρεσιών,
ανεξαρτήτως του τι ροµηθευτήκαν (µε την εξαίρεση υηρεσιών υγείας και
δευτεροβάθµιας/τριτοβάθµιας εκαίδευσης αό δηµόσιους αρόχους) και ως το
ροµηθεύτηκαν (ηλεκτρονικά ή όχι, εγχώρια ή διασυνοριακά)». Η Οδηγία ΕΕΚ∆
καταλαµβάνει συµβάσεις ωλήσεων ή συµβάσεις υηρεσιών µεταξύ εµόρου
εγκατεστηµένου στην Ένωση και καταναλωτή ου κατοικεί στην Ένωση, ενώ εφαρµόζεται σε
καταγγελίες ου υοβάλλουν καταναλωτές κατά εµόρων και όχι σε καταγγελίες ου
υοβάλλουν έµοροι κατά καταναλωτών ή σε διαφορές µεταξύ εµόρων. Ωστόσο, τα κράτη
µέλη δύνανται να θεσίσουν διατάξεις ή να διατηρήσουν τυχόν ισχύουσες διατάξεις για
διαδικασίες εξωδικαστικής είλυσης διαφορών αυτού του είδους, δυνατότατα ου δεν
εκµεταλλεύτηκε ο έλληνας νοµοθέτης.
Ο Κανονισµός θεσµοθετεί τη δηµιουργία και λειτουργία µίας ενιαίας λατφόρµας για την
ηλεκτρονική είλυση διαφορών (λατφόρµα ΗΕ∆), ου καλύτει το σύνολο της ΕΕ. Η
λατφόρµα φιλοδοξεί να δώσει τη δυνατότητα στους καταναλωτές της ΕΕ και τους
ροµηθευτές να υοβάλουν τις τυχόν διαφορές, ου ροκύτουν αό αγορές µέσω
διαδικτύου σε ηλεκτρονική είλυση εκτός των δικαστηρίων. Η λατφόρµα ΗΕ∆ θα συνδέει
όλους τους εθνικούς φορείς ΕΕ∆. Αυτό το ενιαίο σηµείο εισόδου θα αοτελεί έναν
διαδραστικό δικτυακό τόο, φιλικό ρος τον χρήστη, διαθέσιµο σε όλες τις είσηµες γλώσσες
της ΕΕ και ροσελάσιµο δωρεάν. Ειλέον, η λατφόρµα ΗΕ∆ θα αρέχει, δωρεάν,
ηλεκτρονικό εργαλείο διαχείρισης υοθέσεων, το οοίο θα ειτρέει στους φορείς ΕΕ∆
(χωρίς να τους υοχρεώνει) να διεκεραιώνουν τη διαδικασία είλυσης της διαφοράς µε τα
µέρη µέσω της λατφόρµας ΗΕ∆.
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Β. Παρόλο ου η Οδηγία ΕΕΚ∆ και ο Κανονισµός για την ΗΕΚ∆ αοτελούν δυο
αλληλοσυνδεόµενες και συµληρωµατικές ράξεις, εισηµαίνεται ότι, σε αντίθεση µε την ως
άνω Οδηγία ΕΕΚ∆ ου εφαρµόζεται σε οnline και οffline συναλλαγές και σε καταγγελίες
καταναλωτών κατά ροµηθευτών, η
λατφόρµα ΗΕ∆ αφορά µόνο ηλεκτρονικές
συναλλαγές, ενώ εφαρµόζεται και όταν η καταγγελία υοβάλλεται αό τον έµορο κατά του
καταναλωτή, στον βαθµό ου η νοµοθεσία του κράτους µέλους της συνήθους διαµονής του
καταναλωτή ειτρέει την είλυση των διαφορών αυτών µέσω αρέµβασης φορέα ΕΕ∆.
Ούτε η αραάνω δυνατότητα ενεργοοιήθηκε αό τον έλληνα νοµοθέτη.
Η ελληνική έννοµη τάξη εναρµονίστηκε εµροθέσµως ρος τους κανόνες ΕΕ∆ της Οδηγίας
ΕΕΚ∆ δυνάµει της ΚΥΑ αριθ. 70330 οικ. (ΦΕΚ B 1421/09.07.2015). Οι κανόνες ΕΕ∆
εφαρµόζονται αό την 9η Ιουλίου 2015, ενώ η λειτουργία της λατφόρµας άρχισε αό τις
09.01.2016, αλλά θα καταστεί ροσβάσιµη σε καταναλωτές και ροµηθευτές την 15.02.2016
µέσω του ιστότοου http://ec.europa.eu/odr.
Όταν ροκύτει διαφορά, είναι αναγκαίο οι καταναλωτές να είναι σε θέση να εντοίζουν
γρήγορα τους φορείς ΕΕ∆ ου είναι αρµόδιοι για την εξέταση της διαφοράς τους και να
γνωρίζουν, εάν ο ροµηθευτής θα συµµετάσχει ή όχι στις διαδικασίες ενώιον του φορέα
ΕΕ∆. Για το σκοό αυτό, σύµφωνα µε τους κανόνες ΕΕ∆ (άρθρο 12 της ΚΥΑ), οι ροµηθευτές
ου είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα υέχουν νέο καθήκον ενηµέρωσης, το οοίο αφορά,
τόσο τις offline, όσο και τις online συναλλαγές. Ειδικότερα, οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα
ροµηθευτές ου έχουν δεσµευτεί να υαχθούν σε διαδικασία ΕΕ∆ ή είναι υοχρεωµένοι να
ροσφύγουν σε διαδικασία ΕΕ∆, οφείλουν να ενηµερώνουν τους καταναλωτές για τον
φορέα ΕΕ∆ αό τον οοίο καλύτονται, αναφέροντας και τη διεύθυνση του ιστότοου του
αρµόδιου φορέα ΕΕ∆. Οι αραάνω ληροφορίες ρέει να αναγράφονται µε σαφή,
ευνόητο και εύκολα ροσβάσιµο τρόο στον ιστότοο του ροµηθευτή, αν υάρχει, και, αν
συντρέχει ερίτωση, στους γενικούς όρους και ροϋοθέσεις των συµβάσεων ώλησης ή
αροχής υηρεσιών µεταξύ του ροµηθευτή και του καταναλωτή. Εξάλλου, όταν µια
διαφορά µεταξύ ενός καταναλωτή και ενός ροµηθευτή εγκατεστηµένου στην Ελλάδα δεν
κατέστη δυνατό να διευθετηθεί µεταξύ τους, ο ροµηθευτής οφείλει να αρέχει στον
καταναλωτή τις ληροφορίες αναφορικά µε τους σχετικούς φορείς ΕΕ∆ και να ροσδιορίζει
κατά όσον σκοεύει να τους χρησιµοοιήσει για να ειλύσει τη διαφορά. Οι ληροφορίες
αυτές αρέχονται εί χάρτου ή εί άλλου σταθερού µέσου (.χ. µε e-mail). Συνεώς, ακόµα
και στην ερίτωση ου ο ροµηθευτής δεν υοχρεούται, ούτε έχει εξ υαρχής αναλάβει τη
δέσµευση να υαχθεί σε διαδικασία ΕΕ∆, οφείλει, σε ερίτωση καταναλωτικής διαφοράς
ου δεν έχει ειλυθεί εσωτερικά µεταξύ των µερών, να ενηµερώσει τον καταναλωτή µε
κάοιο σταθερό µέσο για το όνοµα και τον ιστότοο του φορέα ΕΕ∆, ου θα ήταν αρµόδιος
για την εξέταση της διαφοράς, καθώς και κατά όσο είναι ρόθυµος να τον χρησιµοοιήσει
για το σκοό αυτό.
Σηµειώνεται ότι οι αραάνω υοχρεώσεις εφαρµόζονται ειροσθέτως των διατάξεων του
άρθρου 14 του Κανονισµού για την ΗΕΚ∆ για την ενηµέρωση των καταναλωτών αό τους
ροµηθευτές ειδικώς εί online συναλλαγών. Σύµφωνα µε το αραάνω άρθρο, έµοροι
εγκατεστηµένοι στην Ένωση, ου συνάτουν συµβάσεις ηλεκτρονικής ώλησης ή αροχής
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υηρεσιών και οι ηλεκτρονικές αγορές ου είναι εγκατεστηµένες στην Ένωση ρέει να
αρέχουν, µέσα στους δικτυακούς τόους τους, τον ηλεκτρονικό σύνδεσµο ρος την
λατφόρµα ΗΕ∆ και να αναφέρουν τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδροµείου.
Έµοροι εγκατεστηµένοι στην Ένωση ου συνάτουν συµβάσεις ηλεκτρονικής ώλησης ή
αροχής υηρεσιών και οι οοίοι έχουν δεσµευθεί ή είναι υοχρεωµένοι να χρησιµοοιούν
έναν ή ερισσότερους φορείς ΕΕ∆ για την είλυση διαφορών µε τους καταναλωτές
ενηµερώνουν τους καταναλωτές σχετικά µε την ύαρξη της λατφόρµας ΗΕ∆ και τη
δυνατότητα χρήσης της λατφόρµας ΗΕ∆ για την είλυση των διαφορών τους. Παρέχουν
ηλεκτρονικό σύνδεσµο ρος τον δικτυακό τόο της λατφόρµας ΗΕ∆ και, εάν η ροσφορά
γίνεται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, στο ίδιο το ηλεκτρονικό µήνυµα. Η ενηµέρωση
αρέχεται είσης, κατά ερίτωση, στο λαίσιο των γενικών όρων και ροϋοθέσεων ου
ισχύουν για τη σύµβαση ηλεκτρονικής ώλησης ή αροχής υηρεσιών.
Γ. Παρά το γεγονός ότι η Οδηγία ΕΕΚ∆ ειτρέει στα κράτη µέλη την εισαγωγή συστήµατος
υοχρεωτικότητας της ΕΕΚ∆, οι ροµηθευτές δεν υοχρεούνται αό τη νέα ελληνική
νοµοθεσία να αοδεχθούν την εναλλακτική είλυση µιας διαφοράς. Υοχρεούνται, ωστόσο,
να συµµορφωθούν µε το κατά τα αραάνω καθήκον ενηµέρωσης. Σε αντίθετη ερίτωση, ο
Υουργός Οικονοµίας, Υοδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού ειβάλλει στους ροµηθευτές,
ου δεν τηρούν το κατά τα άνω καθήκον ληροφόρησης του άρθρου 12 της ΚΥΑ την
κύρωση της σύστασης για συµµόρφωση. Εάν ο ροµηθευτής δεν συµµορφωθεί εντός της
ευλόγου ροθεσµίας ου τάσσεται µε τη διοικητική ράξη ειβολής της ως άνω κύρωσης,
ειβάλλεται ρόστιµο έως χίλια (1.000) ευρώ. Περιέργως, αρά τη ρητή ερί του αντιθέτου
διάταξη του άρθρου 18 του Κανονισµού για την ΗΕΚ∆, η ΚΥΑ, µάλλον εκ αραδροµής, δεν
ροβλέει κυρώσεις σε ερίτωση αραβίασης διατάξεων του αραάνω Κανονισµού.
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