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Καταναλωτόσ: Καθεςτώσ πριν την
τροποπούηςη του νόμου 2251/1994 (2018)
Ωσ καταναλωτέσ νοούνταν τόςο τα φυςικά όςο και τα
νομικά πρόςωπα (=τελικόσ αποδέκτησ)
«Με την επιφύλαξη των ειδικών διατϊξεων του παρόντοσ νόµου νοούνται: α)
Καταναλωτόσ, κϊθε φυςικό πρόςωπο ή νομικό πρόςωπο ό ενώςεισ
προςώπων χωρύσ νοµικό προςωπικότητα, για τα οποία προορίζονται τα
προΰόντα ή οι υπηρεςίεσ που προςφϋρονται ςτην αγορϊ και τα οπούα
κϊνουν χρόςη των προώόντων ό των υπηρεςιών αυτών, εφόςον αποτελούν
τον τελικό αποδϋκτη τουσ. Καταναλωτόσ εύναι και: αα) κάθε αποδέκτησ
διαφημιςτικού µηνύµατοσ, ββ) κϊθε φυςικό ό νομικό πρόςωπο που
εγγυϊται υπϋρ καταναλωτό, εφόςον δεν ενεργεύ ςτο πλαύςιο τησ
επαγγελματικόσ ό επιχειρηματικόσ δραςτηριότητϊσ του.» (ϊρθρο 1,
παρϊγραφοσ 4, περύπτωςη α’, του νόμου 2251/1994)
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Καταναλωτόσ: Αλλαγϋσ που επϋφερε ο Ν.
4512/2018
Ωσ καταναλωτϋσ νοούνται πλϋον μόνο τα φυςικά πρόςωπα
(=ιδιώτεσ) και όχι τα νομικά (=επιχειρόςεισ και εταιρεύεσ)
«Κϊθε φυςικό πρόςωπο το οπούο ενεργεύ για λόγουσ οι οπούοι δεν
εμπύπτουν ςτην εμπορικό, επιχειρηματικό, βιοτεχνικό ό ελευθϋρια
επαγγελματικό του δραςτηριότητα»
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Εγγύηςη: Καθεςτώσ πριν την τροποπούηςη
του νόμου 2251/1994 (1)
1. Η υποχρεωτική 2ετήσ νόμιμη εγγύηςη (=εκ του νόμου - αςτικόσ
κώδικασ), ιςχύει από το 2002, ςε κϊθε πώληςη κινητού προώόντοσ.
«Ο πωλητόσ υποχρεούται να παραδώςει το πρϊγμα με τισ ςυνομολογημένεσ
ιδιότητεσ και χωρίσ πραγματικά ελαττώματα» (ϊρθρο 534 Αςτικού Κώδικα)
«Τα δικαιώματα του αγοραςτό λόγω πραγματικού ελαττώματοσ ό ϋλλειψησ
ςυνομολογημϋνησ ιδιότητασ παραγρϊφονται μετϊ την πϊροδο πϋντε ετών για τα
ακύνητα και δύο ετών για τα κινητά» (ϊρθρο 554 ΑΚ)

2. Επιπλϋον, ύςχυε και η υποχρέωςη του προμηθευτή να παρέχει
ΚΑΙ εμπορική εγγύηςη για καινούρια καταναλωτικϊ αγαθϊ μακρϊσ
διαρκεύασ, βϊςει ςυγκεκριμϋνων όρων που καθόριζε ο νόμοσ (ϊρθρο 5
ν. 2251/1994)
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Εγγύηςη: Καθεςτώσ πριν την τροποπούηςη
του νόμου 2251/1994 (2)
 Η εμπορικό εγγύηςη αποτελούςε πρόςθετη εγγύηςη, υποχρεωτικό εκ του
νόμου

 Σημαντικό διαφορϊ από τη νόμιμη εγγύηςη: δεν χρειαζόταν να επικαλεςτεύ
ο καταναλωτόσ την ϋλλειψη ςυνομολογημϋνησ ιδιότητασ ό την ύπαρξη
πραγματικού ελαττώματοσ: αρκούςε να επικαλεςτεύ τα δικαιώματα που του
ϋδινε η εμπορικό εγγύηςη, η οπούα πληρούςε ςυγκεκριμϋνουσ όρουσ του
νόμου
 Η διϊρκεια τησ εγγύηςησ ϋπρεπε να εύναι ανάλογη τησ διϊρκειασ ζωόσ του
προώόντοσ (π.χ. 6 μόνεσ, 1 χρόνοσ κλπ αναλόγωσ την φύςη του προώόντοσ)

 Η υποχρϋωςη για παροχό εμπορικόσ εγγύηςησ ύςχυε ΜΟΝΟ ςτην Ελλάδα
και όχι ςτισ ϊλλεσ χώρεσ τισ ΕΕ
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Ομογενοποίηζη όρων εγγύηζης
από ΣΕΕΜΕ για διεσκόλσνζη ηων
μελών ηοσ
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Εγγύηςη: Αλλαγϋσ που επϋφερε ο Ν.
4512/2018
 Η υποχρεωτική παροχήσ νόμιμησ δωρεάν διετούσ εγγύηςησ ςε
κάθε πώληςη εξακολουθεί να ιςχύει

 Καταργείται η υποχρέωςη παροχήσ εμπορικήσ εγγύηςησ
 Ο νόμοσ περιλαμβϊνει όρουσ τησ προαιρετικόσ εμπορικόσ εγγύηςησ
που ΑΥΟΡΟΤΝ ΜΟΝΟ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΕ, όπωσ:
 Υποχρϋωςη ενημϋρωςησ ότι δεν παρϋχεται εμπορικό εγγύηςη ςε περύπτωςη
καταναλωτικών αγαθών με διϊρκεια ζωόσ > 2 ϋτη και ενημϋρωςη για την
ύπαρξη νόμιμησ
 Η νόμιμη εγγύηςη για τα μεταχειριςμϋνα αγαθϊ μπορεύ να ςυμφωνηθεύ για < 2
ϋτη (αλλϊ ≥ 1 ϋτοσ)
 Εφόςον παρϋχεται, η διϊρκειϊ τησ πρϋπει να εύναι ςύμφωνη με την καλό πύςτη
(όχι εύλογη)
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Νόμιμη Vs. Εμπορικό Εγγύηςη (1)
534επ. Αςτικού Κώδικα

Ν. 2251/1994 δίκαιο προςταςίασ
καταναλωτή

Αφορϊ ςε πραγματικϊ ελαττώματα και
ςυνομολογημϋνεσ ιδιότητεσ που
υπάρχουν κατά την παράδοςη του
αγαθού (=χρόνοσ μετϊθεςησ του
κινδύνου)

Η εμπορικό εγγύηςη ςυνοδεύει ϋνα
πωλούμενο αγαθό με ςκοπό την
εξαςφάλιςη τησ καλήσ του
λειτουργίασ για ςυμφωνημϋνο διϊςτημα

Ευθύνη ΚΑΤΑ τον χρόνο μετϊθεςησ του
κινδύνου

Ευθύνη λόγω κακόσ λειτουργύασ ΜΕΤΑ
τη μετϊθεςη του κινδύνου

Προθεςμύα ϊςκηςησ του δικαιώματοσ: 2
ϋτη από την παρϊδοςη (6 μόνεσ το βϊροσ
απόδειξησ το φϋρει ο πωλητόσ, μετϊ ο
αγοραςτόσ) (*για μεταχειριςμϋνα ≥ 1 ϋτοσ,

Η προθεςμύα ϊςκηςησ δικαιωμϊτων, η
διϊρκεια τησ εγγύηςησ και η απόδειξη
διϋπονται από τουσ όρουσ που
εμφανύζονται ςτην εμπορικό εγγύηςη

κατόπιν ςυμφωνύασ, προσ καταναλωτϋσ)
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Νόμιμη Vs. Εμπορικό Εγγύηςη (2)
Αφορά ΜΟΝΟ τον πωλητή (ο
παραγωγόσ/ειςαγωγέασ ΜΟΝΟ μέςω
διαδοχικών πωλήςεων)

Αφορά ΚΑΙ παραγωγό - προμηθευτή

Υποχρεωτικό εκ του νόμου

Προαιρετικό (δωρεϊν ό επύ πληρωμό)

Εκπλόρωςη δικαιωμϊτων ϊνευ
επιβϊρυνςησ

Εκπλόρωςη δικαιωμϊτων ϊνευ
επιβϊρυνςησ

Τα δικαιώματα του αγοραςτό εύναι όςα
προβλέπονται από το νόμο

Τα δικαιώματα εύναι αυτά που
αναφέρονται ςτην εγγύηςη (*με
κϊποια πρόςθετα από το νόμο προςταςύασ
του καταναλωτό)
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Νόμιμη Εγγύηςη
(Εκ του νόμου Ευθύνη του Πωλητό)
 Εκ του νόμου υποχρεωτικό (ϊρθρα 530 επ. ΑΚ)
 Υποχρεωτικϊ διετόσ (ΑΚ 554)*
 Η διετόσ νόμιμη εγγύηςη δεν ιςχύει για τα μεταχειριςμϋνα αγαθϊ που πωλούνται
ςε καταναλωτϋσ, για τα οπούα μπορεύ να ςυμφωνηθεύ μικρότερη χρονικό διϊρκεια
τησ εγγύηςησ, αλλϊ >1 ϋτοσ

 Χωρύσ επιβϊρυνςη (ΑΚ 540) [ιδύωσ για την αντικατϊςταςη: δωρεϊν, ςε
εύλογο χρόνο και χωρύσ ςημαντικό ενόχληςη του αγοραςτό]
 Ουςιαςτικϊ: Πρϋπει το αγαθό να παραδύδεται χωρίσ πραγματικά
ελαττώματα και να έχει τισ ςυνομολογημένεσ ιδιότητεσ
«Ο πωλητόσ υποχρεούται να παραδώςει το πρϊγμα με τισ ςυνομολογημϋνεσ ιδιότητεσ
και χωρύσ πραγματικϊ ελαττώματα.» (534 ΑΚ)
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Πραγματικό Ελϊττωμα & Έλλειψη
Συνομολογημϋνησ Ιδιότητασ
«Ο πωλητόσ δεν εκπληρώνει την κατϊ το προηγούμενο ϊρθρο υποχρϋωςό του, αν το
πρϊγμα που παραδύδει ςτον αγοραςτό δεν ανταποκρύνεται ςτη ςύμβαςη και ιδύωσ:
1. δεν ανταποκρύνεται ςτην περιγραφή που ϋχει γύνει από τον πωλητό ό ςτο δεύγμα ό

υπόδειγμα που ο πωλητόσ εύχε παρουςιϊςει ςτον αγοραςτό.
2. δεν εύναι κατϊλληλο για το ςκοπό τησ ςυγκεκριμϋνησ ςύμβαςησ και ιδιαύτερα για τη
ςύμφωνη με το ςκοπό αυτόν ειδικό χρόςη.
3. δεν εύναι κατϊλληλο για τη χρήςη για την οπούα προορύζονται ςυνόθωσ πρϊγματα τησ
ύδιασ κατηγορύασ.
4. δεν ϋχει την ποιότητα ό την απόδοςη που ο αγοραςτόσ ευλόγωσ προςδοκϊ από πρϊγματα
τησ ύδιασ κατηγορύασ, λαμβϊνοντασ υπόψη και τισ δημόςιεσ δηλώςεισ του πωλητό, του
παραγωγού ό του αντιπροςώπου του, ςτο πλαύςιο ιδύωσ τησ ςχετικόσ διαφήμιςησ ό τησ
επιςόμανςησ, εκτόσ αν ο πωλητόσ δεν γνώριζε ούτε όφειλε να γνωρύζει τη ςχετικό δόλωςη.»
Άρθρο 535 ΑΚ
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Πραγματικό Ελϊττωμα & Έλλειψη
Συνομολογημϋνησ Ιδιότητασ
Ιςχύει και για την πλημμελή εγκατάςταςη, εφόςον η
εγκατϊςταςη αποτϋλεςε μϋροσ τησ ςυμφωνύασ και πραγματοποιόθηκε από
τον πωλητό ό εγκαταςτϊθηκε μεν από τον αγοραςτό, οφεύλεται όμωσ ςε
λϊθοσ οδηγύεσ (ΑΚ 536)
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Βϊροσ απόδειξησ
 Κατϊ τουσ πρώτουσ 6 μόνεσ από την παρϊδοςη του αγαθού
τεκμαύρεται ότι το ελϊττωμα υπόρχε κατϊ την πώληςη
 Μετϊ τουσ 6 μόνεσ ο αγοραςτόσ οφεύλει να αποδεύξει ότι
υπόρχε κατϊ την πώληςη
 Πχ ςε περιπτώςεισ που το υπϊρχον ελϊττωμα δεν μπορούςε να εκδηλωθεύ
πριν περϊςει κϊποιο διϊςτημα, αλλϊ αποδεικνύεται ότι οφεύλεται ςτην
κακό καταςκευό λόγω επιλογόσ κακού υλικού/πρώτησ ύλησ

 Αν ο αγοραςτόσ αρνεύται να παραλϊβει το αγαθό λόγω
ελαττωμϊτων, το β.α. ότι ΔΕΝ εύναι ελαττωματικό, φϋρει ο
πωλητόσ
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Παραγραφό
 Διετόσ παραγραφό (ΑΚ 554)
 Η παραγραφό αρχύζει από την μετϊβαςη του κινδύνου από τον
πωλητό ςτον αγοραςτό.
 Αν χρηςιμοποιηθεύ μεταφορϋασ που ϋχει προςφερθεύ από τον πωλητό
 από τη ςτιγμό που θα φτϊςει ςτον αγοραςτό.
 Αν χρηςιμοποιηθεύ μεταφορϋασ που ϋχει επιλεχθεύ από τον αγοραςτό
 από τη ςτιγμό που θα παραδοθεύ προσ μεταφορϊ ςτον μεταφορϋα.

«Η παραγραφό αρχύζει από την παράδοςη του πράγματοσ ςτον
αγοραςτή. Το ύδιο ιςχύει και αν ο αγοραςτόσ ανακϊλυψε το
ελϊττωμα ό την ϋλλειψη τησ ιδιότητασ αργότερα.» (ϊρθρο 550 ΑΚ)
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Δικαιώματα Αγοραςτό (1)
1.

Επιςκευό ό Αντικατϊςταςη

2.

Έκπτωςη (μεύωςη τιμόματοσ)

3.

Υπαναχώρηςη*

4.

Αποζημύωςη

Ελευθερύα
επιλογόσ του
αγοραςτό!

«Στισ περιπτώςεισ ευθύνησ του πωλητό για πραγματικό ελϊττωμα ό για ϋλλειψη
ςυνομολογημϋνησ ιδιότητασ ο αγοραςτόσ δικαιούται κατ' επιλογόν του: 1. να απαιτόςει,
χωρύσ επιβϊρυνςό του, τη διόρθωςη ό αντικατϊςταςη του πρϊγματοσ με ϊλλο, εκτόσ αν μια
τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυςανάλογεσ δαπάνεσ· 2. να μειώςει το
τύμημα· 3. να υπαναχωρόςει από τη ςύμβαςη, εκτόσ αν πρόκειται για επουςιώδεσ
πραγματικό ελϊττωμα.
Ο πωλητόσ οφεύλει να πραγματοποιόςει τη διόρθωςη ό την αντικατϊςταςη ςε
εύλογο χρόνο και χωρίσ ςημαντική ενόχληςη του αγοραςτό» (ΑΚ 540)

Προςοχή τυχόν αναλογικήσ εφαρμογήσ άρ. 5α § 4 για αντικατάςταςη του
ελαττωματικού εφόςον η επιςκευή διαρκεί > 15 ημέρεσ
16

Επιςκευό ό Αντικατϊςταςη: Ποιοσ φϋρει
το κόςτοσ;
Ο όροσ “δωρεϊν” αναφϋρεται ςτισ δαπάνεσ αποςτολήσ, τα εργατικά και το
κόςτοσ των υλικών (απαραύτητα ϋξοδα που ςυνεπϊγεται η αποκατϊςταςη τησ
ςυμμόρφωςησ του αγαθού) που ο πωλητόσ οφεύλει να καλύψει καθώσ και ςτα
ϋξοδα για την απομϊκρυνςη του ελαττωματικού προώόντοσ και εγκατϊςταςη του
μη ελαττωματικού για τα οπούα οφεύλει να μεριμνόςει (Οδηγύα 1999/44/ΕΚ)
 Η ϋννοια τησ επιβϊρυνςησ λαμβϊνει υπόψη:
 Την οικονομικό επιβϊρυνςη
 Τον χρόνο που θα χρειαςτεύ η αντικατϊςταςη/επιςκευό του προώόντοσ
 Την ενόχληςη που θα προκληθεύ ςτον αγοραςτό

 Ο πωλητόσ οφεύλει επύςησ να αποδώςει και τισ ςχετικϋσ δαπϊνεσ που ϋκανε ο αγοραςτόσ

 Την αντικατϊςταςη μπορεύ να ζητόςει και ο πωλητόσ αν δεν εύναι αςύμφορη για τον
αγοραςτό – περιλαμβϊνονται και οι περαιτϋρω ζημύεσ: «Το δικαύωμα αντικατϊςταςησ του
πρϊγματοσ κατϊ το ϊρθρο 540 το ϋχει με τουσ ύδιουσ όρουσ και ο πωλητόσ, εφόςον η ϊςκηςό του δεν
εύναι αςύμφορη για τον αγοραςτό.» (ΑΚ 546)
17

Μεύωςη του Τιμόματοσ (Έκπτωςη)
 Αςκεύται εξωδύκωσ με δόλωςη μονομερό και απευθυντϋα
προσ τον πωλητό (ό δικαςτικϊ με αγωγό)
 Προςαρμογό τιμόσ ςτην αξύα του ελαττωματικού αγαθού
Ποςό Έκπτωςησ = αγοραςτικό αξύα χωρύσ το
ελϊττωμα/ϋλλειψη – αγοραςτικό αξύα με το
ελϊττωμα/ϋλλειψη

 Κρύςιμοσ χρόνοσ υπολογιςμού τησ αξύασ: ο χρόνοσ
μετϊθεςησ του κινδύνου
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Υπαναχώρηςη
 Δεν ιςχύει ςε περύπτωςη επουςιώδουσ ελαττώματοσ ό αν το αγαθό
καταςτρϊφηκε ολοςχερώσ ό χειροτϋρευςε ουςιωδώσ από τυχαύο
γεγονόσ, μεταποιόθηκε ό εκποιόθηκε
 Μονομερόσ απευθυντϋα δόλωςη, ανεπύδεκτη αιρϋςεωσ
 Ο πωλητόσ πρϋπει να αποδώςει: α) το τύμημα εντόκωσ από την
καταβολό, β) τα ϋξοδα τησ πώληςησ και γ) ό,τι δαπϊνηςε ο
αγοραςτόσ για το αγαθό εντόκωσ από την πραγματοπούηςη των
δαπανών
 Ο αγοραςτόσ πρϋπει να το αποδώςει ςτην κατϊςταςη που το
παρϋλαβε και ελεύθερο από βϊρη
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Δικαιώματα Αγοραςτό (2)
 Η ελευθερύα επιλογόσ ςτην ϊςκηςη των δικαιωμϊτων του
αγοραςτό υπόκειται ςτουσ εξόσ περιοριςμούσ:
 Να εύναι δυνατό η ϊςκηςό τουσ
 Να μην απαιτεύ δυςανϊλογεσ δαπϊνεσ για τον πωλητό

 Στην περύπτωςη τησ υπαναχώρηςησ: το δικαςτόριο μπορεύ
να διατϊξει κϊποια από τισ ϊλλεσ επιλογϋσ αν κρύνει ότι η
υπαναχώρηςη εύναι υπϋρμετρη για τον πωλητό

 Περαιτϋρω ζημύα: μπορεύ να ζητηθεύ ΚΑΙ ςωρευτικϊ με τα
ϊλλα δικαιώματα (543 εδ. α΄)
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Αγοραςτόσ Vs Καταναλωτόσ
 Αγοραςτόσ εύναι κϊθε αντιςυμβαλλόμενοσ ςε μια πώληςη
 Στουσ αγοραςτϋσ κατατϊςςονται και οι επιχειρόςεισ

 Η νόμιμη εγγύηςη ιςχύει και για τουσ δύο (αγοραςτό/καταναλωτό)– η εμπορικό
εύναι προαιρετικό
 Στον καταναλωτό εφαρμόζονται όλεσ οι νϋεσ διατϊξεισ του δικαύου του
καταναλωτό περύ εμπορικόσ εγγύηςησ, ενημϋρωςησ κλπ – ςτον αγοραςτό μόνο
κατϊ βούληςη του πωλητό
 Ο καταναλωτόσ θα πρϋπει να ενεργεύ εκτόσ τησ εμπορικόσ, επιχειρηματικόσ,
βιοτεχνικόσ ό ελευθεριακόσ επαγγελματικόσ του δραςτηριότητασ
Κριτόριο: «ο μϋςοσ καταναλωτόσ, που ϋχει τη ςυνόθη πληροφόρηςη και εύναι ευλόγωσ
προςεκτικόσ και ενημερωμϋνοσ λαμβανομϋνων υπόψη των κοινωνικών, πολιτιςτικών και
γλωςςικών παραγόντων»
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Ανακεφαλαύωςη: Εγγύηςη για την πώληςη
ςε Επιχειρόςεισ & Καταναλωτϋσ
Επιχειρήςεισ
Υποχρεωτικό παροχό νόμιμησ
διετούσ εγγύηςη
Μη υποχρϋωςη για παροχό
εμπορικόσ εγγύηςησ (ούτε ςτα
διαρκό καταναλωτικϊ αγαθϊ) - Δεν
ιςχύουν όλεσ οι υποχρεώςεισ που
απορρϋουν από την εμπορικό εγγύηςη

Καταναλωτέσ
Υποχρεωτικό παροχό νόμιμησ
διετούσ εγγύηςησ – Δυνατότητα
παροχόσ μικρότερησ χρονικϊ εγγύηςησ για
μεταχειριςμϋνα (ςύγουρα ≥ 1 ϋτοσ)

Μη υποχρεωτικό η εμπορικό
εγγύηςη, ΑΛΛΑ:
Υποχρϋωςη ενημϋρωςησ ΑΝ ΔΕΝ
παρϋχεται εμπορικό εγγύηςη ςε
διαρκό καταναλωτικϊ αγαθϊ
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Επιπλϋον αλλαγϋσ που επϋφερε ο Ν. 4512/2018
– αφορούν καταρχόν μόνο καταναλωτϋσ
 Ενημϋρωςη ςχετικϊ με την εγγύηςη
 ςε απλή, ευανάγνωςτη και κατανοητή διατύπωςη, αναγράφει ςτα ελληνικά :
 Την επωνυμύα, τη διεύθυνςη, το αγαθό ςτο οπούο αναφϋρεται, το ακριβϋσ περιεχόμενό
τησ, τη διϊρκεια και την ϋκταςη τησ εδαφικόσ τησ ιςχύοσ, τα δικαιώματα του
καταναλωτή και τη διευκρίνιςη ότι δεν θίγονται από την εμπορική εγγύηςη
 Κατϊργηςη τησ υποχρϋωςησ ενημϋρωςησ για την πιθανό διϊρκειασ ζωόσ του προώόντοσ
– Διαρκό καταναλωτικϊ αγαθϊ: Ενημϋρωςη ότι δεν παρϋχεται εμπορικό εγγύηςη

 Οδηγύεσ Χρόςησ & τεχνικό υποςτόριξη ςτα ελληνικϊ
 Παροχό τεχνικών υπηρεςιών για ςυντόρηςη και επιςκευό (after sale
service)
 Ευχερόσ προμόθεια ανταλλακτικών και ϊλλων αγαθών που απαιτούνται για τη χρόςη
τουσ ςύμφωνα με τον προοριςμό τουσ, για χρονικό διϊςτημα τουλϊχιςτον δύο (2) ετών
από την παρϊδοςη του αγαθού – όχι για όλη τη ζωό του προώόντοσ
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