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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
• Παρουσίαση Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Επίλυσης Συγκρούσεων 
• Η Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών  
• Σκοπός του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Επίλυσης Συγκρούσεων 
• Έσοδα για την πραγματοποίηση των σκοπών 
• Οργανόγραμμα 
• Τα φυσικά πρόσωπα που είναι αρμόδια για την επίλυση 
• Επιστημονική – Συμβουλευτική Επιτροπή 
• Διαδικασία υποβολής διαδικασίας 
• Τρόποι υποβολής καταγγελίας  
• Είδη καταναλωτικών διαφορών που επιλαμβάνεται το Ευρωπαϊκό 

Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων 
• Απαιτούμενες Πληροφορίες κατά την υποβολή της καταγγελίας 
• Κόστος για τον Καταναλωτή και τον Προμηθευτή 
• Διαδικαστικοί Κανόνες 
• Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 
• Γλώσσες Υποβολής Καταγγελίας 
• Σε ποιες διαδικασίες ΔΕΝ εφαρμόζεται η εναλλακτική επίλυση των 

καταναλωτικών διαφορών 
• Πότε ΔΕΝ επιλαμβάνεται το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης 

Συγκρούσεων μιας καταγγελίας 
• Φυσικά πρόσωπα που επιλαμβάνονται της διαδικασίας επίλυσης 
• Εκπόνηση Έκθεσης 

1. Αριθμός των διαφορών και το είδος των καταγγελιών που 
αφορούσαν οι διαφορές αυτές 

2. Ποσοστό των διαδικασιών ΕΕΔ που διεκόπησαν πριν επιτευχθεί 
αποτέλεσμα 

3. Μέσος χρόνος που χρειάστηκε για την επίλυση των διαφορών που  
υπεβλήθησαν 

4. Ποσοστό συμμόρφωσης με τα αποτελέσματα των διαδικασιών ΕΕΔ 
5. Συστηματικά ή σημαντικά προβλήματα που προκύπτουν συχνά και 

οδηγούν σε διαφορές μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών  
6. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της συνεργασίας τους με 

δίκτυα φορέων ΕΕΔ που διευκολύνουν την επίλυση διασυνοριακών 
διαφορών 

7. Κατάρτιση που παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα υπεύθυνα για ΕΕΔ  
8. Αξιολόγηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας 
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ΕΕΔ που προσφέρει ο φορέας και πιθανοί τρόποι για να βελτιωθεί 
η απόδοσή του 

9. Γεωγραφική κατανομή καταγγελιών 
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων έλαβε την έγκριση ως 
Επίσημος Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών από τη 
Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, σύμφωνα  με την ευρωπαϊκή οδηγία 
2013/11/ΕΕ και την ΚΥΑ Αριθ. 70330 ΟΙΚ./2015 (ΦΕΚΒ1421).  
 
Επιπλέον το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων κοινοποιήθηκε 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) για την ηλεκτρονική 
επίλυση καταναλωτικών διαφορών (Online Dispute Resolution - ODR) και  
συμμετέχει στο  δίκτυο εθνικών φορέων της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας 
Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ημερομηνία κοινοποίησης: 2017-02-02) 
 
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων είναι αστική μη 
κερδοσκοπική εταιρία. Έχει λάβει αριθμό ΓΕΜΗ 140479304000. 
 
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων ως επίσημος φορέας 
καταχωρημένος στο μητρώο φορέων ΕΕΔ παρέχει ανεξάρτητες, 
αμερόληπτες, διαφανείς, αποτελεσματικές, ταχείες και δίκαιες Διαδικασίες 
Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών διαφορών για κάθε είδος διαφοράς 
που έχουν οι καταναλωτές με τους προμηθευτές αγαθών ή υπηρεσιών, 
ηλεκτρονικών και μη, εγχώριων ή διασυνοριακών.  
 
Ο ιστότοπος του φορέα www.europeanresolution.com  διαθέτει έντυπο και 
ηλεκτρονικό έντυπο καταγγελίας και η διαδικασία μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά 
και με φυσική παρουσία. 
 
Σκοποί του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Επίλυσης συγκρούσεων είναι : 
 
• Η προώθηση του θεσμού της διαμεσολάβησης και των εναλλακτικών 

τρόπων επίλυσης διαφορών. 
• Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων επιμόρφωσης και εκπαίδευσης στον τομέα της 

διαμεσολάβησης, των διαπραγματεύσεων και των εναλλακτικών τρόοπων 
επίλυσης διαφορών. 

• Η ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών σχετικών με διαμεσολάβηση, διαιτησία, 
διαπραγματεύσεις και εν γένει εξωδικαστική επίλυση διαφορών. 

• Η εξωδικαστική επίλυση εγχώριων και διασυνοριακών διαφορών που 
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αφορούν συμβατικές υποχρεώσεις δυνάμει ηλεκτρονικών συμβάσεων 
πώλησης ή παροχής υπηρεσιών μεταξύ καταναλωτή κατοίκου της Ένωσης 
και εμπόρου εγκατεστημένου στην Ένωση. 

• Η υποστήριξη για την επίλυση διαφορών που αφορούν καταγγελίες οι 
οποίες υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης 
Διαφορών της Ευρωπαικής Επιτροπής σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθμ. 
524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την Οδηγία αριθμ. 2013/11/ΕΕ. 

 
Για τους ανωτέρω σκοπούς το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων 
έχει προχωρήσει σε ανάπτυξη συνεργασιών με επιμορφωτικούς και 
εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με στόχο την 
προαγωγή των εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των συγκρούσεων ευρύτερα. 
 
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων δημιούργησε επίσης την 
πρώτη εφαρμογή επίλυσης συγκρούσεων - διαμεσολάβησης και υποβολής 
καταγγελιών καταναλωτικών διαφορών. 
  
Μέσω της εφαρμογής (στο App store και στο google play) ενημερώνεται 
κάποιος άμεσα για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών και της διαμεσολάβησης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 
(συνέδρια, εκπαιδεύσεις, σεμινάρια, διαγωνισμούς) και μπορεί να υποβάλλει 
την καταγγελία και τα αιτήματα για εναλλακτική επίλυση των διαφορών του. 
 
Έσοδα για την πραγματοποίηση των σκοπών του είναι : 
 
α) Οι ετήσιες συνδρομές ή/και έκτακτες εισφορές των εταίρων, 
β) Η ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών σχετικών με διαμεσολάβηση, διαιτησία, 
διαπραγματεύσεις και εν γένει εξωδικαστική επίλυση διαφορών. 
γ) Η εξωδικαστική επίλυση εγχώριων και διασυνοριακών διαφορών που 
αφορούν συμβατικές υποχρεώσεις δυνάμει ηλεκτρονικών συμβάσεων 
πώλησης ή παροχής υπηρεσιών μεταξύ καταναλωτή κατοίκου της Ένωσης 
και εμπόρου εγκατεστημένου στην Ένωση. 
δ) Οι δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, επιδοτήσεις, εθνικά, ευρωπαϊκά ή 
άλλα διεθνή προγράμματα ή χορηγίες από τους εταίρους ή τρίτα φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, φορείς και οργανισμούς, ημεδαπούς 
και αλλοδαπούς, ή/και χορηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρέχονται 
στην Εταιρία για την υποστήριξη του σκοπού της 
ε) Οποιοδήποτε καθαρό έσοδο προκύπτει από τη δραστηριότητα της Εταιρίας 
και κάθε νόμιμη αιτία στα πλαίσια πάντοτε των σκοπών της Εταιρίας και των 
ισχυουσών νομικών διατάξεων 
στ) Οποιοδήποτε καθαρό έσοδο προκύπτει από τη διοργάνωση συνεδρίων, 
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σεμιναρίων κ.λ.π. από εκδόσεις και δημοσιεύσεις και από εκμετάλλευση των 
περιουσιακών στοιχείων του, έσοδα από τις λοιπές δραστηριότητές του και 
γενικά από τα περιουσιακά δικαιώματα που αποκτά το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Επίλυσης Συγκρούσεων κατά τη λειτουργία του στην εκπλήρωση των 
σκοπών του. 
 
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων, ως μη κερδοσκοπική 
εταιρεία, δεν διανέμει κέρδη στους εταίρους του ούτε κατά τη λειτουργία του 
ούτε κατά τη διάλυσή του. Όλα τα πάσης φύσεως έσοδα του χρησι 
μοποιούνται για την εκπλήρωση των δραστηριοτήτων του. 
 
Οργανόγραμμα 
 
 

 
 
 
Τα φυσικά πρόσωπα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Επίλυσης Συγκρούσεων 
που είναι αρμόδια για την ΕΕΔ διαθέτουν την αναγκαία εμπειρογνωμοσύνη 
και είναι ανεξάρτητα και αμερόληπτα. 
 
Επιπλέον: 
α) κατέχουν τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών ή της δικαστικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών, 
καθώς και βασικές γνώσεις δικαίου· 
β) διορίζονται για θητεία της οποίας η διάρκεια επαρκεί για να διασφαλιστεί η 

Διεύθυνση	
Ινστιτούτου	

Συντονιστική	Επιτροπή	
ΕΕΔ

Υπεύθυνα	Πρόσωπα	

Γραμματεία

Φυσικά	Πρόσωπα	
Υπεύθυνα	ΕΕΔ

Ξένοι	Φορείς	ΕΕΔ

Επιστημονική	και	
Συμβουλευτική	
Επιτροπή

Τομέας	Νομικής	
Υποστήριξης

Τομέας	Μεταφράσεων	
και	Εκδόσεων

Τομέας	Συνεργασιών	
και	Ανάπτυξης	στο	

Εξωτερικό
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ανεξαρτησία της δράσης τους και δεν είναι δυνατόν να απαλλαγούν των 
καθηκόντων τους χωρίς εύλογη αιτία· 
γ) δεν υπόκεινται σε εντολές από κάποιο από τα μέρη ή τους εκπροσώπους 
τους· 
δ) αμείβονται κατά τρόπο που δεν συνδέεται με την έκβαση της διαδικασίας· 
ε) χωρίς αναίτια καθυστέρηση, γνωστοποιούν στον φορέα ΕΕΔ τυχόν 
περιστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν ή να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν την 
ανεξαρτησία και την αμεροληψία τους ή να οδηγήσουν σε σύγκρουση 
συμφερόντων με κάποιο από τα μέρη της διαφοράς που καλούνται να 
επιλύσουν. Η υποχρέωση γνωστοποίησης ισχύει καθ’ όλη τη διαδικασία ΕΕΔ. 
 
Επίσης, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων διαθέτει 
διαδικασίες που εξασφαλίζουν ότι στην περίπτωση του στοιχείου ε) της 
παραγράφου 1: 
α) το εν λόγω φυσικό πρόσωπο αντικαθίσταται από άλλο, στο οποίο 
ανατίθεται η διεξαγωγή της διαδικασίας ΕΕΔ, ή, αλλιώς, 
β) το εν λόγω φυσικό πρόσωπο απέχει της διαδικασίας ΕΕΔ και, όπου είναι 
δυνατόν, προτείνεται στα μέρη να υποβάλουν τη διαφορά σε άλλο αρμόδιο 
φορέα ΕΕΔ, ή, αλλιώς, 
γ) οι περιστάσεις γνωστοποιούνται στα μέρη και επιτρέπεται στο εν λόγω 
φυσικό πρόσωπο να συνεχίσει τη διεξαγωγή της διαδικασίας ΕΕΔ μόνο αν τα 
μέρη δεν προέβαλαν αντίρρηση, αφού ενημερώθηκαν για την κατάσταση και 
για το δικαίωμά τους να αντιταχθούν. 
 
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων εξασφαλίζει επίσης 
τα εξής: 
 
α) τα φυσικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την επίλυση της διαφοράς 
διορίζονται ή προέρχονται από συλλογικό σώμα αποτελούμενο από ίσο 
αριθμό εκπροσώπων των οργανώσεων καταναλωτών και εκπροσώπων του 
εμπόρου και διορίζονται κατόπιν διαφανούς διαδικασίας· 
β) στα φυσικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για επίλυση διαφορών 
ανατίθεται εντολή τουλάχιστον τριών ετών που διασφαλίζει την ανεξαρτησία 
των ενεργειών τους· 
γ) τα φυσικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την επίλυση διαφορών 
δεσμεύονται να μην εργασθούν για τον έμπορο ή για επαγγελματική 
οργάνωση ή επιχειρηματική ένωση της οποίας είναι μέλος ο έμπορος, για 
περίοδο τριών ετών μετά τη λήξη της θητείας τους στον φορέα επίλυσης 
διαφορών· 
δ) ο φορέας επίλυσης διαφορών δεν έχει καμία ιεραρχική ή λειτουργική σχέση 
με τον έμπορο, είναι σαφώς διακριτός από τις επιχειρησιακές οντότητες του 
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εμπόρου και διαθέτει επαρκή προϋπολογισμό για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων του, χωριστό από τον γενικό προϋπολογισμό του εμπόρου. 
 
Επιστημονική – Συμβουλευτική Επιτροπή 
 
Η Επιστημονική – Συμβουλευτική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
Επίλυσης Συγκρούσεων αποτελείται από διακεκριμένους καθηγητές και 
διαπιστευμένους διαμεσολαβητές, οι οποίοι έμπρακτα έχουν δηλώσει την 
υποστήριξή τους στην προσπάθεια διάδοσης της διαμεσολάβησης και των 
λοιπών εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. 
 
Ποια είναι η διαδικασία 

Αφού συμπληρωθεί το Έντυπο Καταγγελίας σε μορφή PDF ή σε μορφή 
MS-Office Word, αποστέλλεται στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης 
Συγκρούσεων μέχρι την προθεσμία παραγραφής της αξίωσης. 

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων ενημερώνει τον 
προμηθευτή ότι έχει υποβληθεί αίτημα Εναλλακτικής Επίλυσης 
Καταναλωτικής Διαφοράς από τον καταναλωτή και παρέχει στον προμηθευτή 
αντίγραφο του εντύπου καταγγελίας. 
 
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων συντάσσει και αποστέλλει 
στα μέρη τη Συμφωνία Υπαγωγής Καταναλωτικής Διαφοράς σε 
Εναλλακτική Επίλυση και τα καθοδηγεί ώστε να προετοιμάσουν την 
υπόθεσή τους για την επίλυση. 
 
Τα μέρη και οι εκπρόσωποί τους πρέπει να υπογράψουν τη Συμφωνία 
Υπαγωγής Καταναλωτικής Διαφοράς σε Εναλλακτική Επίλυση εντός 
πέντε (5) ημερών από την αποστολή της από την Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Επίλυσης Συγκρούσεων. 
 
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων έρχεται σε επαφή με τα 
μέρη για να συμφωνηθεί κατάλληλη ημερομηνία και ώρα για τη συνεδρία. 
 
Το κάθε μέρος συντάσσει και αποστέλλει στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Επίλυσης Συγκρούσεων, εντός πέντε (5) ημερών πριν από την 
προγραμματισμένη συνεδρία, μια σύντομη περίληψη («Δήλωση Θέσεων») 
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της διαφοράς, αντίγραφα των εγγράφων που αναφέρονται στη Δήλωση 
Θέσεων καθώς και αντίγραφα όσων εγγράφων πρόκειται να αναφερθούν 
κατά τη διάρκεια της. 
 
Η Αίτηση Αναφοράς, οι Δηλώσεις Θέσεων και η Συμφωνία Υπαγωγής σε 
Εναλλακτική Επίλυση αποτελούν τον Πλήρη Φάκελο («Πλήρης Φάκελος») 
και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων επιβεβαιώνει την 
παραλαβή του πλήρους φακέλου και στα δύο μέρη. 
 
Με την παραλαβή του πλήρους φακέλου και της αμοιβής, το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων αναθέτει σε ένα ουδέτερο, ανεξάρτητο και 
αμερόληπτο πρόσωπο την επίλυση της διαφοράς. 
 
Η έκβαση της διαδικασίας ΕΕΔ γνωστοποιείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών 
από την ημερομηνία κατά την οποία το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης 
Συγκρούσεων έλαβε τον πλήρη φάκελο της καταγγελίας περιλαμβανομένης 
της σχετικής τεκμηρίωσης. 
 
Σε ιδιαίτερα περίπλοκες διαφορές,  έχει την ευχέρεια να παρατείνει το χρονικό 
διάστημα των δεκαπέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση τα μέρη ενημερώνονται 
για κάθε παράταση του ως άνω χρονικού διαστήματος καθώς και για το 
πρόσθετο χρονικό διάστημα που αναμένεται να απαιτηθεί για την επίλυση της 
διαφοράς. 
· 
Εφόσον η διαδικασία ΕΕΔ έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη συμφωνίας, 
συντάσσεται περί αυτού Πρακτικό Συμβιβασμού από το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων. 
 
Αντίγραφο του πρακτικού συμβιβασμού δύναται να κατατεθεί με επιμέλεια 
οποιουδήποτε εκ των εμπλεκομένων μερών στη γραμματεία του μονομελούς 
πρωτοδικείου. Από την κατάθεση στη γραμματεία του μονομελούς 
πρωτοδικείου το πρακτικό συμβιβασμού, εφόσον περιέχει συμφωνία των 
μερών για ύπαρξη αξίωσης που μπορεί να εκτελεσθεί αναγκαστικά, αποτελεί 
εκτελεστό τίτλο. 
 
Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία ή σε περίπτωση αποχώρησης ενός εκ των 
μερών συντάσσεται Πρακτικό Αποτυχίας από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Επίλυσης Συγκρούσεων. 
Τρόποι υποβολής καταγγελίας 
 
α. Υποβολή με αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία του Ευρωπαϊκού 
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Ινστιτούτου Επίλυσης Συγκρούσεων (Δωδεκανήσου 22, Θεσσαλονίκη) 
β. Αποστολή μέσω συμβατικού ταχυδρομείου (Δωδεκανήσου 22, T.K. 54626, 
Θεσσαλονίκη) 
γ. Αποστολή μέσω τηλεομοιοτυπίας – fax (2310-230185) 
δ.Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(info@europeanresolution.com). 
 
Είδη καταναλωτικών διαφορών  
 
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων επιλαμβάνεται κάθε 
εγχώριας και διασυνοριακής διαφοράς που ανακύπτει από συμβάσεις 
πωλήσεων ή συμβάσεις υπηρεσιών μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός 
καταναλωτή. Πιο ειδικά τις κάτωθι κατηγορίες: 
 
Καταναλωτικά Αγαθά 

• Τρόφιμα — Φρούτα και λαχανικά 
• Τρόφιμα — Κρέας 
• Τρόφιμα — Ψωμί και δημητριακά 
• Τρόφιμα — Υγιεινά τρόφιμα και θρεπτικά συστατικά 
• Τρόφιμα — Άλλα 
• Μη αλκοολούχα ποτά 
• Αλκοολούχα ποτά 
• Καπνός 
• Είδη ένδυσης (συμπεριλαμβανομένων των αγαθών κατά παραγγελία) 

και υπόδησης 
• Αγαθά για συντήρηση και βελτίωση της κατοικίας 
• Επίπλωση και διακόσμηση 
• Μεγάλες οικιακές συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών 

σκουπών και φούρνων μικροκυμάτων) 
• Μικρές οικιακές συσκευές (συμπεριλαμβανομένων καφετιέρων και 

συσκευών επεξεργασίας τροφών) 
• Ηλεκτρονικά αγαθά (μη-ΤΠΕ/ψυχαγωγίας) 
• Αγαθά τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
• Αγαθά αναψυχής (αθλητικός εξοπλισμός, μουσικά όργανα, κ.λπ) 
• Καινούργια αυτοκίνητα 
• Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα 
• Άλλα μέσα προσωπικής μεταφοράς 
• Ανταλλακτικά και εξαρτήματα για οχήματα και άλλα μέσα προσωπικής 

μεταφοράς 
• Καύσιμα και λιπαντικά για οχήματα και άλλα μέσα προσωπικής 

μεταφοράς 
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• Βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες και χαρτικά είδη (εξαιρούνται δαπάνες 
ταχυδρομικής παράδοσης) 

• Ζώα συντροφιάς και αγαθά για ζώα συντροφιάς 
• Ηλεκτρικές συσκευές προσωπικής μέριμνας 
• Καλλυντικά και είδη υγιεινής προσωπικής μέριμνας 
• Κοσμήματα, ασημικά, ρολόγια κάθε είδους και αξεσουάρ 
• Είδη μέριμνας βρεφών και παιδιών 
• Προϊόντα για καθαρισμό και συντήρηση, είδη για καθαρισμό και μη 

διαρκή οικιακά είδη 
 

Εκπαίδευση 
• Σχολεία 
• Εκμάθηση γλωσσών, μαθήματα οδήγησης και άλλα ιδιαίτερα μαθήματα 

 
Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 
 
• Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες — Λογαριασμός πληρωμών και υπηρεσίες 

πληρωμών 
• Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες — πιστώσεις (εξαιρούνται 

υποθήκες/στεγαστικά δάνεια) 
• Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες — Υποθήκες/στεγαστικά δάνεια 
• Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες — Αποταμιεύσεις 
• Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες — Άλλο 
• Επενδύσεις, συντάξεις και κινητές αξίες 
• Ασφάλιση γενικών κλάδων — Κατοικία και ιδιοκτησία 
• Ασφάλιση γενικών κλάδων — Μεταφορές 
• Ασφάλιση γενικών κλάδων – Ταξίδια 
• Ασφάλιση γενικών κλάδων — Υγεία, ατυχήματα και άλλα 
• Ασφάλιση — Ζωή 

 
Γενικές Υπηρεσίες προς τον Καταναλωτή 
• Υπηρεσίες που συνδέονται με ακίνητα 
• Κατασκευή νέων κατοικιών 
• Υπηρεσίες συντήρησης και βελτίωσης κατοικιών 
• Απομάκρυνση περιεχομένου κατοικίας και αποθήκευση 
• Υπηρεσίες καθαρισμού κατοικίας 
• Καθάρισμα, επιδιόρθωση και ενοικίαση ενδυμάτων και υποδημάτων 
• Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και άλλων μεταφορικών μέσων 

 
Υπηρεσίες αναψυχής 
• Ξενοδοχεία και άλλα καταλύματα διακοπών 
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• Οργανωμένα ταξίδια 
• Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων 
• Χρονομεριστική μίσθωση και παρόμοια 
• Εστιατόρια και μπαρ 
• Υπηρεσίες που σχετίζονται με αθλήματα και χόμπι 
• Πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες 
• Τυχερά παιχνίδια, λαχειοφόρες αγορές 

 
Ταχυδρομικές υπηρεσίες και ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
• Ταχυδρομικές υπηρεσίες και ταχυμεταφορές 
• Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας 
• Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας 
• Υπηρεσίες διαδικτύου 
• Υπηρεσίες τηλεόρασης 
• Άλλες υπηρεσίες επικοινωνίας 
• Ενέργεια και ύδρευση 

 
Υπηρεσίες υγείας 
• Συνταγογραφημένα φάρμακα 
• Φάρμακα στην ελεύθερη αγορά 
• Ιατροτεχνολογικά προϊόντα και άλλα φυσικά βοηθήματα που 

χρησιμοποιούνται από ασθενείς 
• Υπηρεσίες υγείας 
• Εγκαταστάσεις περίθαλψης και κατ’ οίκον περίθαλψη 

 
Υπηρεσίες μεταφορών 
• Τραμ, λεωφορείο, μετρό και υπόγειος σιδηρόδρομος 
• Σιδηροδρομικές μεταφορές 
• Αερογραμμές 
• Θαλάσσιες, ποτάμιες και λοιπές μεταφορές μέσω πλωτών οδών 

 
Υπηρεσίες Ενέργειας 
 
Απαιτούμενες Πληροφορίες κατά την υποβολή της καταγγελίας 
 
Στο έντυπο της καταγγελίας θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι κάτωθι 
πληροφορίες: 
α. Τα απαραίτητα στοιχεία του καταγγέλλοντα, δηλ. ονοματεπώνυμο και 
πλήρης διεύθυνση (οδός & αριθμός, πόλη, ΤΚ) 
β. Τα ελάχιστα στοιχεία της καταγγελλόμενης επιχείρησης, δηλ. επωνυμία 
ή/και διακριτικός τίτλος και πλήρης διεύθυνση (οδός & αριθμός, πόλη, ΤΚ) 
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γ. Ενυπόγραφη αναφορά και σε κάθε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης 
υποβολής (ταχυδρομείο, fax, e-mail) αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας 
(ως αποδεικτικό της ταυτότητας του καταγγέλλοντος) 
δ. Σαφής περιγραφή της καταναλωτικής διαφοράς, ακριβής προσδιορισμός 
της ζημίας ή της βλαπτικής συνέπειας που έχει υποστεί ο καταγγέλλων και 
ευκρινώς διατυπωμένο αίτημα εναλλακτικής επίλυσης της διαφοράς στο 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων 
ε. Εάν έγινε κάποια προσπάθεια επίλυσης της διαφοράς με τον προμηθευτή 
στ. Εάν εκκρεμεί η διαφορά ενώπιον δικαστηρίων, από ενέργεια του 
καταγγέλοντα ή του προμηθευτή 
 
Κόστος για τον Καταναλωτή και τον Προμηθευτή 
 
Η επίλυση των καταναλωτικών διαφορών είναι ΔΩΡΕΑΝ για τον καταναλωτή. 
Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για το σύνολο της αμοιβής που θα 
συμφωνηθεί με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων. Ο 
προμηθευτής δε δικαιούται επιστροφή μέρους ή του συνόλου της αμοιβής. Η 
καταβολή της αμοιβής ισχύει ανεξάρτητα από το αν τα μέρη της διαφοράς (το 
ένα ή και τα δύο) αποχωρήσουν πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
επίλυσης και ανεξάρτητα από το αν συμφωνήσουν ή όχι και ακολουθήσουν ή 
όχι τη λύση που προτείνει το φυσικό πρόσωπο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
Επίλυσης Συγκρούσεων που ανέλαβε την επίλυση της διαφοράς τους. 
 
Γλώσσες υποβολής της καταγγελίας ; 
 
Η καταγγελία μπορεί να υποβληθεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. 
 
Διαδικαστικοί Κανόνες 
 
Οι διαδικαστικοί κανόνες Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών 
που εφαρμόζονται στο “ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ” είναι οι εξής: 
 

1. Εισαγωγή 
 

1.1 Οι Κανόνες εφαρμόζονται σε διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης 
εγχώριων και διασυνοριακών διαφορών σχετικά με συμβατικές 
υποχρεώσεις που ανακύπτουν από συμβάσεις πώλησης ή παροχής 
υπηρεσιών, μεταξύ προμηθευτή εγκατεστημένου στην Ελλάδα και 
καταναλωτή που κατοικεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων 
και συμβάσεων πώλησης και παροχής υπηρεσιών που έχουν συναφθεί εξ 
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αποστάσεως (διαδικτυακά). 
1.2 Οι διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών διεξάγονται ηλεκτρονικά 
μέσω της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών. 
Δίνεται βοήθεια σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας από το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων τόσο στον καταναλωτή όσο και στον 
προμηθευτή, αν ζητηθεί. Οι διαδικασίες ΕΕΔ μπορεί να διεξάγονται και με μη 
ηλεκτρονικό τρόπο. 
 
1.3 Τα μέρη έχουν τη δυνατότητα, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος (κατά 
μέσο όρο 5 ημέρες), να εκφράσουν τις απόψεις τους, να ενημερωθούν από το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων για τα επιχειρήματα, 
αποδεικτικά στοιχεία, έγγραφα και πραγματικά περιστατικά που προβάλλει το 
άλλο μέρος, τυχόν δηλώσεις ή γνωμοδοτήσεις εμπειρογνωμόνων και να 
υποβάλλουν παρατηρήσεις. 
1.4 Η χρήση αυτών των κανόνων είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή σε 
περίπτωση υποβολής καταγγελίας εναντίον του από καταναλωτή εντός 12 
μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία ο προμηθευτής ενημέρωσε τον 
καταναλωτή ότι ο προμηθευτής δεν είναι σε θέση να επιλύσει τη διαφορά με 
τον καταναλωτή («Προθεσμία Παραγραφής της Αξίωσης»). 
1.5 Καταγγελία μπορεί να υποβληθεί από ή εκ μέρους οποιουδήποτε 
προσώπου κατονομάζεται στα συμβατικά έγγραφα. 
1.6 Τα μέρη δεν υποχρεούνται να χρησιμοποιήσουν νομική εκπροσώπηση 
για συμμετοχή σε μια διαδικασία σύμφωνα με τους παρόντες κανόνες. 
Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του κάθε μέρους αν θα ζητήσει ή όχι 
ανεξάρτητες νομικές συμβουλές. 
1.7 Το φυσικό πρόσωπο που επιλαμβάνεται μίας διαφοράς δεν προσφέρει 
νομικές συμβουλές ούτε λειτουργεί ως νομικός σύμβουλος σε οποιοδήποτε 
από μέρη της διαφοράς σε σχέση με τη συγκεκριμένη διαφορά. 
1.8  Όλα τα διαδικαστικά έγγραφα που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία και 
αναφέρονται στους κανόνες αυτούς είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Επίλυσης Συγκρούσεων	
www.europeanresolution.com («ο Ιστότοπος»). 
1.9  Υπάρχουν τρεις μέθοδοι επικοινωνίας: 
α. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ηλεκτρονική διεύθυνση: 
info@europeanresolution.com) 
β. Με συστημένη ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση ή παράδοση 
τους στο : 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων, 
Δωδεκανήσου 22, 
54626, Θεσσαλονίκη 
γ. αποστέλλοντας τα με fax στο 2310-230185. 
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1.10 Όταν προσδιορίζονται χρονικά όρια, η χρονική περίοδος ξεκινάει να 
υπολογίζεται από την ημερομηνία αποστολής ή παραλαβής από το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων ανάλογα με την περίπτωση, 
εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη. 
1.11 Η γλώσσα επικοινωνίας είναι η ελληνική, εκτός αν συμφωνήσουν 
διαφορετικά τα μέρη, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων και το 
φυσικό πρόσωπο που θα επιληφθεί της διαφοράς. 
 
1.12  Όλες οι διαδικασίες ΕΕΔ λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα. 
1.13 Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων έχει τη δυνατότητα να 
αρνηθεί να εξετάσει μια συγκεκριμένη διαφορά, επί τη βάσει ενός ή 
συνδυασμού από τα παρακάτω κριτήρια: 
α) ο καταναλωτής δεν προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον προμηθευτή με 
οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο προκειμένου να συζητήσει την καταγγελία 
του και να επιδιώξει, ως πρώτο βήμα, να επιλύσει το πρόβλημα απευθείας με 
αυτόν· 
β) η διαφορά είναι επουσιώδης ή βασίζεται σε κακόβουλη καταγγελία· 
γ) η διαφορά εξετάζεται ή έχει εξεταστεί προηγουμένως από άλλο φορέα ΕΕΔ 
ή από δικαστήριο· 
δ) ο καταναλωτής δεν υπέβαλε την καταγγελία στο Eυρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Επίλυσης Συγκρούσεων εντός προθεσμίας ενός έτους από την ημερομηνία 
κατά την οποία ο καταναλωτής υπέβαλε την καταγγελία στον προμηθευτή· 
ε) η εξέταση μιας τέτοιας διαφοράς θα έβλαπτε σημαντικά την αποτελεσματική 
λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Επίλυσης Συγκρούσεων. 
Όταν, σύμφωνα με τους διαδικαστικούς κανόνες, δεν μπορεί να εξεταστεί μια 
διαφορά που υποβάλλεται ενώπιόν του Ινστιτούτου, κοινοποιείται και στα δύο 
μέρη το σκεπτικό της απόφασής να μην εξεταστεί η διαφορά, εντός τριών 
εβδομάδων από την παραλαβή του φακέλου της καταγγελίας. 
1.14. Οι διαδικασίες ΕΕΔ δεν εφαρμόζονται: 
α) στις διαδικασίες ενώπιον φορέων επίλυσης διαφορών όπου τα φυσικά 
πρόσωπα που είναι αρμόδια για την επίλυση των διαφορών είναι υπάλληλοι 
του συγκεκριμένου προμηθευτή ή αμείβονται αποκλειστικά από αυτόν· 
β) στις διαδικασίες ενώπιον συστημάτων διερεύνησης καταναλωτικών 
καταγγελιών που διαχειρίζεται ο προμηθευτής· 
γ) στις μη οικονομικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας· 
δ) στις διαφορές μεταξύ προμηθευτών· 
ε) σε απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ του καταναλωτή και του 
προμηθευτή· 
στ) στις προσπάθειες που καταβάλλει ο δικαστής για την επίλυση της 
διαφοράς κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας με αντικείμενο την εν 
λόγω διαφορά· 
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ζ) στις διαδικασίες που έχουν κινηθεί από προμηθευτή κατά καταναλωτή· 
η) στις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται σε ασθενείς από επαγγελματίες της 
υγείας προκειμένου να εκτιμηθεί, να διατηρηθεί ή να αποκατασταθεί η 
κατάσταση της υγείας τους, συμπεριλαμβανομένων της συνταγογράφησης, 
της χορήγησης και της προμήθειας φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών 
βοηθημάτων· 
θ) στους δημόσιους παρόχους δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
 
2. Κανόνες Διαδικασίας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφοράς 
2.1 Η συμμετοχή στη διαδικασία, δεν αποκλείει τα μέρη από την επιδίωξη 
επιβολής ή προστασίας των νόμιμων δικαιωμάτων τους μέσω δικαστικών 
διαδικασιών ή διαιτησίας. 
2.2 Ο καταναλωτής μπορεί να αποχωρήσει από τη διαδικασία οποιαδήποτε 
στιγμή. 
2.3 Το φυσικό πρόσωπο που επιλαμβάνεται της διαφοράς δεν επιβάλλει μία 
συμφωνία στα μέρη ούτε εκδίδει μια νομικά δεσμευτική απόφαση. 
Τα μέρη μπορούν να αποσυρθούν από τη διαδικασία σε οποιοδήποτε στάδιο, 
εφόσον δεν είναι ικανοποιημένα με την όλη διεξαγωγή της διαδικασίας· 
ενημερώνονται σχετικά με το δικαίωμα αυτό πριν την έναρξη της διαδικασίας· 
2.3.1Τα μέρη, πριν συμφωνήσουν ή ακολουθήσουν μια προτεινόμενη λύση, 
ενημερώνονται 

α. ότι μπορούν να επιλέξουν εάν συμφωνούν ή δεν συμφωνούν με την 
προτεινόμενη λύση και εάν θα την ακολουθήσουν, 
β. ότι η συμμετοχή στη διαδικασία δεν αποκλείει τη δυνατότητα επιδίωξης 
έννομης προστασίας μέσω δικαστικών διαδικασιών, 
γ. ότι η προτεινόμενη λύση ενδέχεται να είναι διαφορετική από το 
αποτέλεσμα που θα προέκυπτε από ένα δικαστήριο· 

   δ. για τις νομικές συνέπειες που θα προκύψουν αν συμφωνήσουν ή 
ακολουθήσουν μια τέτοια προτεινόμενη λύση· 

2.3.2  Τα μέρη, πριν εκφράσουν τη συγκατάθεσή τους για την προτεινόμενη 
λύση ή φιλική συμφωνία, έχουν εύλογο χρονικό διάστημα να σκεφτούν. 
2.4 Οι συνεδρίες περιορίζονται χρονικά στη μία ώρα. 
2.5 Εφόσον η διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη συμφωνίας 
συντάσσεται περί αυτού Πρακτικό Συμβιβασμού από το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων. Αντίγραφο του πρακτικού συμβιβασμού 
δύναται να κατατεθεί με επιμέλεια οποιουδήποτε εκ των εμπλεκομένων μερών 
στη γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Από την 
κατάθεση του το πρακτικό συμβιβασμού, εφόσον περιέχει συμφωνία των 
μερών για ύπαρξη αξίωσης που μπορεί να εκτελεστεί αναγκαστικά, αποτελεί 
εκτελεστό τίτλο σύμφωνα με το άρθρο 904 παράγραφος 2 εδάφιο ζ’ ΚΠολΔ. 
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3.Προκαταρκτικό στάδιο της Διαδικασίας Εναλλακτικής Επίλυσης της 
Διαφοράς 
3.1 Ένας καταναλωτής μπορεί να αιτηθεί την επίλυση εάν δεν καταφέρει να 
επιλύσει την διαφορά απευθείας με τον προμηθευτή. 
3.2 Αν ο καταναλωτής επιθυμεί να προχωρήσει στην επίλυση, θα πρέπει να 
υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων 
αίτημα Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικής Διαφοράς συμπληρώνοντας 
το Έντυπο Καταγγελίας.  
3.3 Ο προμηθευτής, εκτός εάν δεσμεύεται, δεν είναι υποχρεωμένος να κάνει 
χρήση της ΕΕΔ αλλά είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τον καταναλωτή για 
την ΕΕΔ και τον φορέα ΕΕΔ. 
3.4 Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων θα ενημερώσει τον 
προμηθευτή ότι έχει υποβληθεί αίτημα Εναλλακτικής Επίλυσης 
Καταναλωτικής Διαφοράς από τον καταναλωτή και θα παρέχει στον 
προμηθευτή αντίγραφο του Εντύπου Καταγγελίας. 
3.5 Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων θα συντάξει και θα 
αποστείλει στα μέρη τη Συμφωνία Υπαγωγής Καταναλωτικής Διαφοράς 
σε Εναλλακτική Επίλυση και θα τα καθοδηγήσει ώστε να προετοιμάσουν τη 
διαφορά τους για τη διαδικασία επίλυσης. Τα μέρη και οι εκπρόσωποί τους 
πρέπει να υπογράψουν τη Συμφωνία Υπαγωγής Καταναλωτικής Διαφοράς σε 
Εναλλακτική Επίλυση εντός 5 ημερών από την αποστολή του από το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων. 
3.6 Η Συμφωνία Υπαγωγής Καταναλωτικής Διαφοράς σε Εναλλακτική 
Επίλυση διέπει τη σχέση μεταξύ των μερών, καθώς και όλων όσων 
συμμετέχουν στη διαδικασία καθώς και του φυσικού προσώπου που θα 
επιληφθεί της διαφοράς πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη διαδικασία. 
3.7 Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων θα έρθει σε επαφή με 
τα μέρη για να συμφωνηθεί κατάλληλη ημερομηνία και ώρα για τη συνεδρία. 
3.8 Το κάθε μέρος θα συντάξει και θα αποστείλει στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Επίλυσης Συγκρούσεων, εντός πέντε (5) ημερών πριν από την 
προγραμματισμένη συνεδρία, μια σύντομη περίληψη («Δήλωση Θέσεων») 
της διαφοράς, αντίγραφα των εγγράφων που αναφέρονται στη Δήλωση 
Θέσεων καθώς και αντίγραφα όσων εγγράφων πρόκειται να αναφερθούν 
κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. 
3.9 Η Δήλωση Θέσεων και τα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτήν είναι 
ιδιωτικά και εμπιστευτικά και δεν θα αποκαλυφθούν από το φυσικό 
πρόσωπο που θα επιληφθεί της διαφοράς στο άλλο μέρος ή σε οποιοδήποτε 
τρίτο μέρος εκτός αν υπάρχει ρητή συναίνεση από το μέρος που παρείχε την 
εν λόγω Δήλωση Θέσεων. 
3.10 Δεν υπάρχει υποχρέωση των μερών να ανταλλάξουν τις Δηλώσεις 
Θέσεών τους, αλλά ενθαρρύνονται να το κάνουν. Παρομοίως, τα μέρη 
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ενθαρρύνονται να προετοιμάσουν και να συμφωνήσουν ώστε να καταθέσουν 
κοινό φάκελο των εγγράφων της διαφοράς. 
3.11 Το Έντυπο Καταγγελίας , οι Δηλώσεις Θέσεων και η 
Συμφωνία Υπαγωγής σε Εναλλακτική Επίλυση αποτελούν τον Πλήρη Φάκελο 
(«Πλήρης Φάκελος») και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων 
θα επιβεβαιώσει την παραλαβή του πλήρους φακέλου και στα δύο μέρη. 
 
4. Μετά την παραλαβή του Πλήρους Φακέλου από το Ινστιτούτο 
4.1 Με την παραλαβή του πλήρους φακέλου το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Επίλυσης Συγκρούσεων θα αναθέσει σε ένα ουδέτερο, ανεξάρτητο και 
αμερόληπτο πρόσωπο την επίλυση της διαφοράς. 
4.2 Το φυσικό πρόσωπο θα επιβεβαιώσει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης 
Συγκρούσεων για την αποδοχή του διορισμού του και θα δηλώσει ότι δεν 
συντρέχει σύγκρουση συμφερόντων στη συγκεκριμένη διαφορά. 
4.3 Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων θα ενημερώσει τα μέρη 
για τον διορισμό και το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου και θα του 
αποστείλει τον πλήρη φάκελο. 
4.4 Το φυσικό πρόσωπο θα εξετάσει όλα τα έγγραφα και μπορεί να ζητήσει 
περαιτέρω πληροφόρηση από τα μέρη. 
4.5 Το φυσικό πρόσωπο θα έχει την ευρύτερη διακριτική ευχέρεια που 
επιτρέπει ο νόμος να επιληφθεί της διαφοράς. Συγκεκριμένα, έχει τη 
δυνατότητα να συντονίσει τη διαδικασία, να διαφοροποιήσει τα χρονικά όρια 
και άλλα διαδικαστικά ζητήματα, καθώς και να: 
     4.5.1 επιτρέψει στα μέρη να υποβάλουν γραπτώς επιπλέον στοιχεία ή/και 
να τροποποιήσουν τις Δηλώσεις Θέσεών τους· 
     4.5.2 διεξαγάγει γραπτές έρευνες, καθώς και να παραλαμβάνει και να 
εξετάζει επιπλέον τεκμήρια αν το κρίνει σκόπιμο· 
     4.5.3 διακόπτει τη διαδικασία αν θεωρεί ότι η υπόθεση δεν επιδέχεται 
επίλυσης σύμφωνα με τους παρόντες κανόνες. 
4.6 Αν οποιοδήποτε μέρος αδυνατεί να παραδώσει στο φυσικό πρόσωπο κάτι 
που έχει ζητηθεί, τότε το φυσικό πρόσωπο θα αποφασίσει πώς θα συνεχιστεί 
η υπόθεση. 
4.7 Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων θα αναθέσει σε νέο 
πρόσωπο, αν αυτό που είχε οριστεί αρχικά αδυνατεί να ασχοληθεί με τη 
διαφορά. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων θα ενημερώσει 
τα μέρη σε περίπτωση που γίνει τέτοια ανάθεση. 
4.8 Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την αποστολή του φακέλου στο φυσικό 
πρόσωπο που θα επιληφθεί της διαφοράς ή από την ημερομηνία που 
δίνονται σε αυτόν τα τελευταία στοιχεία που έχει τυχόν αιτηθεί, και σε κάθε 
περίπτωση όχι αργότερα από 90 ημέρες από την ημερομηνία που 
παραλαμβάνεται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων ο 
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πλήρης φάκελος, το φυσικό πρόσωπο θα διεξαγάγει την επίλυση με φυσική 
παρουσία ή ηλεκτρονικά. 
4.9 Οι συμμετέχοντες για το κάθε μέρος θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα 
άτομο που έχει πλήρη και απεριόριστη εξουσιοδότηση να δεσμεύσει το 
συγκεκριμένο μέρος ώστε να επιλύσει τη διαφορά για λογαριασμό του. 
Οποιοσδήποτε περιορισμός σε αυτήν την εξουσιοδότηση θα πρέπει να 
κοινοποιηθεί γραπτώς στο φυσικό πρόσωπο και στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Επίλυσης Συγκρούσεων πριν την έναρξη της διαδικασίας. 
4.10 Το φυσικό πρόσωπο μπορεί να διεξαγάγει ιδιωτικές, ηλεκτρονικές ή με 
φυσική παρουσία, συνεδρίες με κάθε μέρος ή/και τους εκπροσώπους τους. 
4.11 Οι πληροφορίες που λαμβάνει το φυσικό πρόσωπο κατά τη διάρκεια των 
συνεδριών αυτών θα είναι και θα παραμείνουν εμπιστευτικές για το ίδιο 
εκτός από τις εξής περιπτώσεις: (α) σε περίπτωση που το γεγονός είναι 
δημοσίως διαθέσιμο ή (β) το φυσικό πρόσωπο έχει ρητή εξουσιοδότηση από 
το ένα μέρος να αποκαλύψει την πληροφορία στο άλλο μέρος ή/και στους 
εκπροσώπους του. 
4.12 Επιπλέον, κάθε μέρος που εμπλέκεται στη διαδικασία επίλυσης και το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων θα κρατήσουν εμπιστευτικό 
το γεγονός ότι πρόκειται να λάβει χώρα ή έχει ήδη λάβει χώρα η διαδικασία, 
καθώς και όλες τις πληροφορίες (είτε γραπτές είτε προφορικές) που 
προσκομίζονται στα πλαίσια της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της 
συμφωνίας επίλυσης (αν υπάρξει), εκτός αν είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί ή 
να επιβληθεί μια τέτοια συμφωνία επίλυσης ή αν απαιτείται από το ισχύον 
δίκαιο. 
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων λαμβάνει τα απαραίτητα 
μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα τηρεί τους κανόνες προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα του Ν. 2472/1997 (50 Α΄). Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
που αφορούν μια διαφορά διατηρούνται στη βάση δεδομένων μόνο για όσο 
χρόνο χρειάζεται προκειμένου να εκπληρωθούν οι σκοποί για τους οποίους 
συλλέγονται και να εξασφαλιστεί ότι τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν 
να έχουν πρόσβαση στα οικεία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 
προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, και διαγράφονται αυτόματα το 
αργότερο έξι μήνες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας 
διερεύνησης της διαφοράς. 
 
4.13 Η διαδικασία θα θεωρηθεί ότι συνεχίζεται μέχρι να συμβεί κάποιο από τα 
ακόλουθα: 
    4.13.1 εκτελείται και υπογράφεται από τα μέρη το Πρακτικό Συμβιβασμού 
    4.13.2 δίνεται από τον καταναλωτή γραπτή ενημέρωση αποχώρησης 
    4.13.3 ο χρόνος που ορίζεται για τη διαδικασία έχει εκπνεύσει χωρίς 
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συμφωνία για συνέχιση ή επανάληψη. 
4.14 Το φυσικό πρόσωπο που επιλαμβάνεται της διαφοράς θα ενημερώνει το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων για την ημερομηνία και ώρα 
έναρξης και λήξης της διαδικασίας καθώς και τα αίτια αυτής. 
4.15 Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία και αν το ζητήσουν και συμφωνήσουν ως 
προς αυτό τα μέρη και το φυσικό πρόσωπο, το φυσικό πρόσωπο μπορεί να 
δώσει μια μη-δεσμευτική άποψη ή πρόταση για τον τρόπο επίτευξης 
συμφωνίας. Στην περίπτωση αυτή, τα μέρη θα έχουν την επιλογή αν θα 
συμφωνήσουν ή όχι με την άποψη ή την πρόταση αυτή και, ως μέρος της 
διαδικασίας, θα συμφωνήσουν για τον εύλογο χρόνο που θα δοθεί, ώστε το 
κάθε μέρος να εξετάσει την άποψη ή την πρόταση πριν τα μέρη 
προχωρήσουν στη σύνταξη και υπογραφή του Πρακτικού Συμβιβασμού. 
4.16 Το φυσικό πρόσωπο που θα επιληφθεί της διαφοράς δε θα είναι 
υπόλογο σε οποιοδήποτε από τα μέρη για οποιαδήποτε ενέργεια ή 
παράλειψη σε σχέση με τη διαδικασία που διεξήχθη σύμφωνα με τους 
παρόντες Κανόνες, εκτός από την περίπτωση δόλου. 
4.17 Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνο μόνο για κακόπιστες ενέργειες. Τα φυσικά πρόσωπα που είναι 
υπεύθυνα για την διαδικασία ΕΕΔ γνωστοποιούν στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Επίλυσης Συγκρούσεων τυχόν περιστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν ή να 
θεωρηθεί ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία και την αμεροληψία τους ή να 
οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων με κάποιο από τα μέρη της 
διαφοράς που καλούνται να επιλύσουν και που θα μπορούσε να τα εμποδίσει 
να αποφασίσουν με δίκαιο, αμερόληπτο και ανεξάρτητο τρόπο. Η υποχρέωση 
αυτή ισχύει καθ΄όλη τη διαδικασία ΕΕΔ. 
Στην παραπάνω περίπτωση 
α) το εν λόγω φυσικό πρόσωπο αντικαθίσταται από άλλο, στο οποίο 
ανατίθεται η διεξαγωγή της διαδικασίας ΕΕΔ, ή, αλλιώς, 
β) το εν λόγω φυσικό πρόσωπο απέχει της διαδικασίας ΕΕΔ και, όπου είναι 
δυνατόν, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων προτείνει στα 
μέρη να υποβάλουν τη διαφορά σε άλλο αρμόδιο φορέα ΕΕΔ, ή, αλλιώς, 
γ) οι περιστάσεις γνωστοποιούνται στα μέρη και επιτρέπεται στο εν λόγω 
φυσικό πρόσωπο να συνεχίσει τη διεξαγωγή της διαδικασίας ΕΕΔ μόνο αν τα 
μέρη δεν προέβαλαν αντίρρηση, αφού ενημερώθηκαν για την κατάσταση και 
για το δικαίωμά τους να αντιταχθούν. 
 
5. Έξοδα της Διαδικασίας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών 
 
5.1 Η διαδικασία είναι ΔΩΡΕΑΝ για τον Καταναλωτή. Κάθε μέρος θα φέρει 
το δικό του μέρος των εξόδων για την προετοιμασία και υποβολή της 
υπόθεσής του, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων νομικής εκπροσώπησης, 
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αν υπάρχουν, και δεν μπορεί να ασκηθεί αγωγή για την ανάκτηση της 
σχετικής δαπάνης. 
5.2 Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για το σύνολο της αμοιβής που θα 
συμφωνηθεί με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων. Ο 
προμηθευτής δε δικαιούται επιστροφή μέρους ή του συνόλου της αμοιβής. Η 
καταβολή της αμοιβής ισχύει ανεξάρτητα από το αν τα μέρη της διαφοράς (το 
ένα ή και τα δύο) αποχωρήσουν πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
επίλυσης και ανεξάρτητα από το αν συμφωνήσουν ή όχι και ακολουθήσουν ή 
όχι τη λύση που προτείνει το φυσικό πρόσωπο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
Επίλυσης Συγκρούσεων που ανέλαβε την επίλυση της διαφοράς τους. 
 
6. Εμπιστευτικότητα της Διαδικασίας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών 
 
6.1 Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων προστατεύει τα 
προσωπικά δεδομένα και τηρεί αυστηρά το απόρρητο της διαδικασίας. 
6.2 Προσωπικές πληροφορίες θα δημοσιεύονται μόνο αν απαιτείται από το 
νόμο, από δικαστική απόφαση ή από κυβερνητική ή ρυθμιστική αρχή. 
6.3 Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων θα καταστρέψει όλα τα 
έγγραφα από τη διαδικασία, έξι μήνες μετά την ημερομηνία διεξαγωγής της, 
εκτός αν κάποιο από τα μέρη αιτηθεί διαφορετικά. 
 
Πώς διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας; 
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων διαθέτει συγκριτικό 
πλεονέκτημα στην αποτελεσματικότητα των διαδικασιών ΕΕΔ 
Διότι η διαδικασία ΕΕΔ είναι διαθέσιμη και ευπρόσιτη και για τα δύο μέρη, με 
ηλεκτρονικό και μη ηλεκτρονικό τρόπο, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται 
αυτά. 
Διότι δέχεται καταγγελίες για εγχώριες και διασυνοριακές διαφορές. 
Διότι τα μέρη δεν είναι υποχρεωμένα να χρησιμοποιήσουν δικηγόρο ή νομικό 
σύμβουλο. 
Διότι συνεργάζεται με διεθνώς διαπιστευμένους στην ηλεκτρονική επίλυση 
διαφορών Διαμεσολαβητές. 
Διότι καλύπτει τομεακά και γεωγραφικά όλη την Ελλάδα. 
Διότι η διαδικασία ΕΕΔ είναι γρήγορη με  διάρκεια 15 ημέρες κατά μέσο όρο. 
Διότι παρέχει άμεση τηλεφωνική επικοινωνία/στήριξη και ενημέρωση, 
καθημερινά  10:00 – 17:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επίσημων εθνικών 
αργιών και για ηλεκτρονική υποβολή καταγγελιών και διαδικασίες 
ηλεκτρονικής επίλυσης λειτουργεί σε 24ωρη βάση. 
Διότι συντάσσεται πρακτικό συμβιβασμού σε περίπτωση επίτευξης 
συμφωνίας και το αντίγραφο του πρακτικού συμβιβασμού δύναται να 
κατατεθεί με επιμέλεια οποιουδήποτε εκ των εμπλεκόμενων μερών στη 
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γραμματεία του μονομελούς πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης όπου είναι 
εγκατεστημένος ο φορέας. 
 
Ποια είναι τα έννομα αποτελέσματα της διαδικασίας; 
 
Εφόσον η διαδικασία ΕΕΔ έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη συμφωνίας, 
συντάσσεται περί αυτού Πρακτικό Συμβιβασμού από το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων.  
Αντίγραφο του πρακτικού συμβιβασμού δύναται να κατατεθεί με επιμέλεια 
οποιουδήποτε εκ των εμπλεκομένων μερών στη γραμματεία του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου της Θεσσαλονίκης. 
Από την κατάθεση στη γραμματεία του μονομελούς πρωτοδικείου το Πρακτικό 
Συμβιβασμού, εφόσον περιέχει συμφωνία των μερών για ύπαρξη αξίωσης 
που μπορεί να εκτελεσθεί αναγκαστικά, αποτελεί εκτελεστό τίτλο σύμφωνα 
με το άρθρο 904 παράγραφος 2 εδάφιο ζ΄ ΚΠολΔ. 
Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία ή σε περίπτωση αποχώρησης ενός εκ των 
μερών συντάσσεται Πρακτικό Αποτυχίας από τον φορέα ΕΕΔ. 
Η υποβολή αναφοράς και η έναρξη των διαδικασιών επίλυσης διακόπτουν την 
παραγραφή και την αποσβεστική προθεσμία άσκησης των αξιώσεων σε 
όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Η παραγραφή και η αποσβεστική προθεσμία 
που διακόπηκαν, αρχίζουν και πάλι από την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
επίλυσης, αν βέβαια υπάρχει λόγος. 
Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ακόμη και μετά την πρόταση λύσης, τα μέρη 
έχουν την απόλυτη ελευθερία να προσφύγουν στα δικαστήρια για την 
επίλυση της διαφοράς σας. 
 
Μπορούν τα μέρη να αποσυρθούν από τη διαδικασία; 
 
α) Τα μέρη μπορούν να αποσυρθούν από τη διαδικασία σε οποιοδήποτε 
στάδιο, εφόσον δεν είναι ικανοποιημένα με την όλη διεξαγωγή της 
διαδικασίας· και ενημερώνονται σχετικά με το δικαίωμα αυτό πριν την έναρξη 
της διαδικασίας· 
β) πριν συμφωνήσουν ή ακολουθήσουν μια προτεινόμενη λύση, 
ενημερώνονται ότι: 
1 μπορούν να επιλέξουν εάν συμφωνούν ή δεν συμφωνούν με την 

προτεινόμενη λύση και εάν θα την ακολουθήσουν, 
2 η συμμετοχή τους στη διαδικασία δεν αποκλείει τη δυνατότητα επιδίωξης 

έννομης προστασίας μέσω δικαστικών διαδικασιών, 
iii. η προτεινόμενη λύση ενδέχεται να είναι διαφορετική από το αποτέλεσμα 
που θα προέκυπτε από ένα δικαστήριο· 
γ) πριν συμφωνήσουν ή ακολουθήσουν μια προτεινόμενη λύση, 
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ενημερώνονται για τις νομικές συνέπειες που θα προκύψουν αν 
συμφωνήσουν ή ακολουθήσουν μια τέτοια προτεινόμενη λύση· 
δ) πριν εκφράσουν τη συγκατάθεσή σας για την προτεινόμενη λύση ή φιλική 
συμφωνία, έχουν εύλογο χρονικό διάστημα να σκεφτούν 
 
Πώς προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα; 

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων λειτουργεί με γνώμονα 
υψηλά πρότυπα ηθικής και με σεβασμό της Ιδιωτικότητας, αντιμετωπίζοντας 
με τη δέουσα ευαισθησία τα προσωπικά  δεδομένα των μερών. 

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του 
επισκέπτη/χρήστη του ιστότοπου ρυθμίζεται από τους παρόντες όρους, 
καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο σχετικά με 
την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει, μεταξύ των οποίων και ο Γενικός 
Κανονισμός για την προστασίας των προσωπικών δεδομένων 2016/679 
(GDPR). Ως προσωπικά δεδομένα νοούνται τα στοιχεία που προσδιορίζουν ή 
μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου. 

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων συλλέγει μόνο τα 
προσωπικά δεδομένα που οι ίδιοι οι επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου 
τα παρέχουν εκουσίως. Προσωπικά στοιχεία που ζητούνται για την 
εξακρίβωση της ταυτότητας των χρηστών που ζητούν πρόσβαση σε 
διαδικτυακές εφαρμογές του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Επίλυσης 
Συγκρούσεων, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την επαλήθευση 
της ταυτότητάς τους και δεν υπόκεινται σε άλλη επεξεργασία. 

Σκοπός της επεξεργασίας είναι η εκπλήρωση των νομίμων υποχρεώσεων του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Επίλυσης Συγκρούσεων, η εξυπηρέτηση των 
εννόμων συμφερόντων του βάσει της καταστατικής του λειτουργίας, η παροχή 
των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά και η επικοινωνία με τους 
επισκέπτες/χρήστες. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων είναι 
δυνατόν να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για στατιστικούς και 
ερευνητικούς λόγους, καθώς και για τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών του. 

Τα προσωπικά δεδομένα που δύνανται να συλλέγονται είναι το 
ονοματεπώνυμο, και η ηλεκτρονική διεύθυνση. Οι πληροφορίες που 
συμπληρώνει εκουσίως ο επισκέπτης/χρήστης για την εξυπηρέτηση του 
αιτήματός του αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές και μεταβιβάζονται μόνο 
στον άμεσα ενδιαφερόμενο. 
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Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων με κανένα τρόπο δε θα 
διαθέσει προς πώληση ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των 
επισκεπτών/χρηστών του ιστότοπου σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεση του 
επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών 
υπαγορεύσεων και τη συμμόρφωση με εντολές των αρμοδίων Αρχών. 

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων διατηρεί ασφαλή τα 
προσωπικά δεδομένα, λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά 
μέτρα για την προστασία τους από παραβίαση, αθέμιτη χρήση, αλλοίωση, 
απώλεια ή καταστροφή. 

Εντούτοις, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων δεν ευθύνεται 
για την εν γένει παράβαση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 
επισκεπτών/χρηστών, η οποία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του, αλλά σε 
κακόβουλες ενέργειες τρίτων. 

Δύνασθε να ασκήσετε κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από την κείμενη 
νομοθεσία για τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως το δικαίωμα ενημέρωσης, 
πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, καθώς 
και εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται ειδικότερα στις σχετικές διατάξεις. 

Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται η προστασία των προσωπικών 
δεδομένων σας, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να επισκεφθείτε τον ακόλουθο δικτυακό τόπο της Αρχής 

http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,211532&_dad=portal&_schema=P
ORTAL 
 
ΧΡΗΣΗ COOKIES 

Επίσης, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων δύναται να 
χρησιμοποιεί cookies ή άλλες τεχνικές αναγνώρισης στοιχειών των χρηστών 
του ιστότοπου. Ο επισκέπτης του ιστοχώρου μπορεί να ρυθμίσει τον 
διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη 
χρήση των cookies, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies. 
Ωστόσο, ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις, η μη εγκατάσταση cookies να 
καθιστά αδύνατη τη λειτουργία ορισμένων χαρακτηριστικών μιας ιστοσελίδας. 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
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To Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων επιδιώκει να παρέχει μέσω 
του δικτυακού αυτού τόπου ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία, ενώ στην 
περίπτωση που εντοπιστούν σφάλματα θα καταβληθεί άμεσα προσπάθεια για 
την διόρθωσή τους. Το περιεχόμενο ωστόσο του ιστότοπου διατίθεται «ως 
ακριβώς έχει» χωρίς να παρέχεται  εγγύηση σχετικά με την αρτιότητα, 
ορθότητα ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού  για οποιαδήποτε χρήση 
ή σκοπό. Επίσης δεν παρέχεται εγγύηση ότι το περιεχόμενο θα παρέχεται 
χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα. 

 
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων δεν ευθύνεται για 
οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης των σελίδων, 
υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου στις οποίες 
προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (LINKS) 

O δικτυακός τόπος παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους 
τρίτων μέσω των κατάλληλων συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), οι 
οποίοι υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης. Το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων δεν φέρει καμία ευθύνη για το εν λόγω 
περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου που 
ακολουθούνται από αυτούς. 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο διατίθενται στους 
χρήστες για προσωπική του χρήση και όχι για εμπορικούς σκοπούς. 

Εκτός από τις περιπτώσεις που αφορούν σε δικαιώματα πνευματικής και 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων και αναφέρονται στον ιστότοπο (όπως 
σήματα οργανισμών, φορέων, ενώσεων, συνεργατών κοκ), το σύνολο του 
περιεχομένου του δικτυακού τόπου όπως ενδεικτικά τα κείμενα, γραφικά, οι 
εικόνες κλπ., αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
Επίλυσης Συγκρούσεων και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό 
και διεθνές δίκαιο.  

Ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική ή 
μερική, του περιεχομένου του ιστοχώρου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς 
προηγούμενη γραπτή άδεια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Επίλυσης 
Συγκρούσεων. 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
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Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου διέπονται 
από το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω 
όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και 
αφαιρείται, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν κείμενο 
αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
Επίλυσης Συγκρούσεων και του επισκέπτη/χρήστη. 

Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή των 
παρόντων όρων, τα ανωτέρω μέρη συμφωνούν σε πνεύμα καλής πίστης ότι 
θα καταβάλλουν αμοιβαία προσπάθεια φιλικής επίλυσης της διαφοράς τους 
με την επιλογή του κατάλληλου τρόπου εναλλακτικής επίλυσης αυτής. 
Εφόσον καταστεί μη δυνατή η επίλυση της διαφοράς με φιλικό τρόπο, ως 
εφαρμοστέο δίκαιο ορίζεται το ελληνικό και αρμόδια τα Δικαστήρια της 
Θεσσαλονίκης. 

 
Σε ποιες διαδικασίες ΔΕΝ εφαρμόζεται η εναλλακτική επίλυση των 
καταναλωτικών διαφορών; 
 
Η εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών δεν εφαρμόζεται: 
α) στις διαδικασίες ενώπιον φορέων επίλυσης διαφορών όπου τα φυσικά 
πρόσωπα που είναι αρμόδια για την επίλυση των διαφορών είναι υπάλληλοι 
του συγκεκριμένου προμηθευτή ή αμείβονται αποκλειστικά από αυτόν· 
β) στις διαδικασίες ενώπιον συστημάτων διερεύνησης καταναλωτικών 
καταγγελιών που διαχειρίζεται ο προμηθευτής· 
γ) στις μη οικονομικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας· 
δ) στις διαφορές μεταξύ προμηθευτών· 
ε) σε απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ του καταναλωτή και του 
προμηθευτή· 
στ) στις προσπάθειες που καταβάλλει ο δικαστής για την επίλυση της 
διαφοράς κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας με αντικείμενο την εν 
λόγω διαφορά· 
ζ) στις διαδικασίες που έχουν κινηθεί από προμηθευτή κατά καταναλωτή· 
η) στις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται σε ασθενείς από επαγγελματίες της 
υγείας προκειμένου να εκτιμηθεί, να διατηρηθεί ή να αποκατασταθεί η 
κατάσταση της υγείας τους, συμπεριλαμβανομένων της συνταγογράφησης, 
της χορήγησης και της προμήθειας φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών 
βοηθημάτων· 
θ) στους δημόσιους παρόχους δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
 
Πότε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων ΔΕΝ 
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επιλαμβάνεται μιας διαφοράς; 
 
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων έχει τη δυνατότητα να 
αρνηθεί να εξετάσει μια συγκεκριμένη διαφορά, επί τη βάσει ενός ή 
συνδυασμού από τα παρακάτω κριτήρια: 
α) ο καταναλωτής δεν προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον προμηθευτή με 
οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο προκειμένου να συζητήσει την καταγγελία 
του και να επιδιώξει, ως πρώτο βήμα, να επιλύσει το πρόβλημα απευθείας με 
αυτόν· 
β) η διαφορά είναι επουσιώδης ή βασίζεται σε κακόβουλη καταγγελία· 
γ) η διαφορά εξετάζεται ή έχει εξεταστεί προηγουμένως από άλλο φορέα ΕΕΔ 
ή από δικαστήριο· 
δ) ο καταναλωτής δεν υπέβαλε την καταγγελία στον φορέα ΕΕΔ εντός 
προθεσμίας ενός έτους από την ημερομηνία κατά την οποία ο καταναλωτής 
υπέβαλε την καταγγελία στον προμηθευτή· 
ε) η εξέταση μιας τέτοιας διαφοράς θα έβλαπτε σημαντικά την αποτελεσματική 
λειτουργία του φορέα ΕΕΔ. 
 
Όταν, σύμφωνα με τους διαδικαστικούς κανόνες, δεν μπορούμε να 
εξετάσουμε μια διαφορά που υποβάλλεται ενώπιόν μας, κοινοποιούμε και στα 
δύο μέρη το σκεπτικό της απόφασής μας να μην εξετάσουμε τη διαφορά, 
εντός τριών εβδομάδων από την παραλαβή του φακέλου της καταγγελίας 
 
Ποιες καταναλωτικές διαφορές δεν υπάγονται στην εναλλακτική 
επίλυση; 
 
Στην εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών δεν υπάγονται: 
α) οι διαφορές μεταξύ εμπόρων· 
β) οι διαφορές στις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται σε ασθενείς από 
επαγγελματίες της υγείας προκειμένου να εκτιμηθεί, να διατηρηθεί ή να 
αποκατασταθεί η κατάσταση της υγείας τους, συμπεριλαμβανομένων της 
συνταγογράφησης, της χορήγησης και της προμήθειας φαρμάκων και 
ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων· 
β) οι διαφορές με δημόσιους παρόχους δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. 
 
Ποια φυσικά πρόσωπα επιλαμβάνονται της διαδικασίας επίλυσης; 
 
Όλα τα φυσικά πρόσωπα που είναι αρμόδια για την Εναλλακτική Επίλυση 
Διαφορών διαθέτουν την αναγκαία εμπειρογνωμοσύνη και είναι ανεξάρτητα 
και αμερόληπτα. Προς τούτο: 
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Α) Κατέχουν τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της 
Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών ή της δικαστικής επίλυσης 
καταναλωτικών διαφορών καθώς και γνώσεις δικαίου.  
 
Είναι Διαπιστευμένοι Διαμεσολαβητές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διαπιστευμένοι 
Διαμεσολαβητές στην Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών. 
 
Β) Είναι ανεξάρτητα καθώς αμοίβονται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Επίλυσης Συγκρούσεων κατ’ αποκοπή για κάθε επίλυση καταναλωτικής 
διαφοράς που αναλαμβάνουν και αμοίβονται κατά τρόπο που δεν συνδέεται 
με την έκβαση της διαδικασίας.  
 
Δεν υπόκεινται σε εντολές από κάποιο από τα μέρη ή τους εκπροσώπους 
τους. Επίσης δεν είναι δυνατόν να απαλλαγούν των καθηκόντων τους χωρίς 
εύλογη αιτία. 
 
Γ) Είναι αμερόληπτα γιατί χωρίς αναίτια καθυστέρηση γνωστοποιούν στο 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων τυχόν περιστάσεις που 
μπορεί να επηρεάσουν ή να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία και 
την αμεροληψία τους ή να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων με κάποιο 
από τα μέρη της διαφοράς που καλούνται να επιλύσουν και που θα μπορούσε 
να τα εμποδίσει να αποφασίσουν με δίκαιο, αμερόληπτο και ανεξάρτητο 
τρόπο. Η υποχρέωση αυτη ισχύει καθ΄όλη τη διαδικασία ΕΕΔ. 
 
Εκπόνηση Έκθεσης  

1. Αριθμός των διαφορών και το είδος των καταγγελιών που 
αφορούσαν οι διαφορές αυτές· 

 
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων δέχθηκε το 2017 τέσσερις 
(4) καταγγελίες και το 2018 δέκα επτά (17).  
 
Επίσης δέχτηκε μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής το 2017 μία καταγγελία (1) και το 2018 τρεις (3) καταγγελίες  
 
Συνολικά δέχτηκε είκοσι πέντε (25) καταγγελίες με μία ετήσια αύξηση 400% 
 
 
 
Γράφημα 1: Διαχρονική εξέλιξη αριθμού καταγγελιών  
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  Το είδος των καταγγελιών 
Καταναλωτικά αγαθά: 8 καταγγελίες 
Υπηρεσίες: 3 καταγγελίες 
Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: 4 καταγγελίες 
Ηλεκτρονικές επικοινωνίες: 4 καταγγελίες 
Υπηρεσίες μεταφορών: 5 καταγγελίες 
Υπηρεσίες εκπαίδευσης:1  
 
Γράφημα 2: Καταγγελίες ανά είδος 
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2. Ποσοστό των διαδικασιών ΕΕΔ που διεκόπησαν πριν επιτευχθεί 
αποτέλεσμα· 

 
Ένα ποσοστό 50% των διαδικασιών δεν ολοκληρώθηκε. 
 
Οι λόγοι: 

• Ορισμένοι εκ των καταναλωτών δεν απέστειλαν έντυπο καταγγελίας 
και δεν προχώρησαν στην καταγγελία με τα στοιχεία του προμηθευτή 
κτλ. 

• Ορισμένοι εκ των καταναλωτών απέστειλαν αναρμοδίως την 
καταγγελία στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων ενώ 
αρμόδιο είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή (διότι η έδρα του 
προμηθευτή βρίσκεται εκτός Ελλάδος) 

• Ορισμένοι εκ των καταγγελλόμενων προμηθευτών δεν 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της εναλλακτικής επίλυσης διότι ο 
καταναλωτής είχε ήδη προσφύγει σε άλλο φορέα ΕΕΔ. 

• Ορισμένοι εκ των καταγγελλόμενων προμηθευτών δεν 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της εναλλακτικής επίλυσης, ιδίως επειδή 
δεν ήθελαν να επιβαρυνθούν το κόστος της επίλυσης. 

Όσον αφορά στις καταγγελίες μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σύνολο τεσσάρων καταγγελιών στη διετία 
2017-2018, στη μία καταγγελία δεν ανταποκρίθηκε ο προμηθευτής, στη 
δεύτερη δεν επήλθε επίλυση και δύο εξ αυτών επιλύθηκαν.  

3. Μέσος χρόνος που χρειάστηκε για την επίλυση των διαφορών 
που υπεβλήθησαν· 

 
Ο μέσος χρόνος που χρειάστηκε για την επίλυση ήταν δέκα (10) ημέρες. 

 
4. Ποσοστό συμμόρφωσης με τα αποτελέσματα των διαδικασιών 

ΕΕΔ, αν είναι γνωστό· 
 
Σε επικοινωνία που είχαμε μετά το πέρας της διαδικασίας στις 
περιπτώσεις επιτυχούς επίλυσής της το ποσοστό συμμόρφωσης άγγιξε το 
100%. 

 
5. Συστηματικά ή σημαντικά προβλήματα που προκύπτουν συχνά 

και οδηγούν σε διαφορές μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών·  
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• Αιτήματα ρύθμισης και διακανονισμού οφειλών και συναφείς 
καταγγελίες αναφορικά με τις διαδικασίες είσπραξής τους λόγω της 
παρατεταμένης και παγιωμένης αδυναμίας των καταναλωτών, εν μέσω 
της συρρίκνωσης των εισοδημάτων τους και της υψηλής φορολογικής 
πίεσης που δέχονται, να εξυπηρετήσουν, ταυτόχρονα, και τις πάγιου 
χαρακτήρα οικονομικές υποχρεώσεις τους 

• Προβλήματα, που αφορούν στην ποιότητα των αγαθών 
(ελαττωματικότητα, έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων), αλλά και 
θέματα κατάρτισης και εκτέλεσης συμβάσεων.  

• ΄Εξαρση των αθέμιτων (κυρίως παραπλανητικών) εμπορικών 
πρακτικών, με έμφαση στους εμπορικούς κλάδους του 
χρηματοπιστωτικού τομέα, των καταναλωτικών αγαθών, των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της εκπαίδευσης. 

• Αύξηση των διαδικτυακών συναλλαγών, στις οποίες ενέχονται, 
συνηθέστερα, προβλήματα σχετικά με την παράδοση/παροχή 
προϊόντων και υπηρεσιών.  

6. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της συνεργασίας τους με 
δίκτυα φορέων ΕΕΔ που διευκολύνουν την επίλυση 
διασυνοριακών διαφορών· 

 
Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες παραπέμψαμε τους καταναλωτές στο 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή ή σε άλλους φορείς ΕΕΔ εντός της ΕΕ, 
λόγω τοπικής αναρμοδιότητας (έδρα του προμηθευτή εντός της ΕΕ, αλλά 
εκτός Ελλάδος) η συνεργασία ήταν εξαιρετική.  

 
7. Κατάρτιση που παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα υπεύθυνα για 

ΕΕΔ σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 5· 
 
Όλα τα φυσικά πρόσωπα κατέχουν τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες 
στον τομέα της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών ή της δικαστικής 
επίλυσης καταναλωτικών διαφορών καθώς και γνώσεις δικαίου. Είναι όλοι 
διαπιστευμένοι Διαμεσολαβητές του ΥΔΔΑ και διαπιστευμένοι 
διαμεσολάβητές στην Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών. Επίσης προς 
συμμόρφωση τους και με το άρθρο 201 Ν. 4512/2018, η μετεκπαίδευση 
των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών συνίσταται στην τακτική προαγωγή 
και διατήρηση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους ανά τριετία και με 
ελάχιστο αριθμό εκπαίδευσης είκοσι (20) ωρών, η οποία παρέχεται από 
αδειοδοτημένους φορείς ή από αναγνωρισμένους φορείς της αλλοδαπής ή 
με διεξαγωγή από αυτούς τουλάχιστον πέντε (5) διαμεσολαβήσεων στο 
παραπάνω χρονικό διάστημα. 
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8. Αξιολόγηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας 

ΕΕΔ που προσφέρει ο φορέας και πιθανοί τρόποι για να 
βελτιωθεί η απόδοσή του. 

 
Η αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Επίλυσης Συγκρούσεων είναι 
θετική για τους ακόλουθους λόγους: 
 
Η διαδικασία ΕΕΔ είναι διαθέσιμη και ευπρόσιτη και για τα δύο μέρη, με 
ηλεκτρονικό και μη ηλεκτρονικό τρόπο, ανεξάρτητα από το πού 
βρίσκονται αυτά. 
 
Οι καταναλωτές μπορούν να αποστείλουν τις καταγγελίες τους άμεσα και 
γρήγορα μέσω και της εφαρμογής (app). 
 
Δέχεται καταγγελίες για εγχώριες και διασυνοριακές διαφορές. 
 
Τα μέρη δεν είναι υποχρεωμένα να χρησιμοποιήσουν δικηγόρο ή νομικό 
σύμβουλο. 
 
Συνεργάζεται με διεθνώς διαπιστευμένους στην ηλεκτρονική επίλυση 
διαφορών Διαμεσολαβητές. 
 
Καλύπτει τομεακά και γεωγραφικά όλη την Ελλάδα. 
 
Η διαδικασία ΕΕΔ είναι γρήγορη με  διάρκεια 15 ημέρες κατά μέσο όρο. 
 
Παρέχει άμεση τηλεφωνική επικοινωνία/στήριξη και ενημέρωση, 
καθημερινά  10:00 – 17:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επίσημων 
εθνικών αργιών και για ηλεκτρονική υποβολή καταγγελιών και διαδικασίες 
ηλεκτρονικής επίλυσης λειτουργεί σε 24ωρη βάση. 
 
Συντάσσεται πρακτικό συμβιβασμού σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας 
και το αντίγραφο του πρακτικού συμβιβασμού δύναται να κατατεθεί με 
επιμέλεια οποιουδήποτε εκ των εμπλεκόμενων μερών στη γραμματεία του 
μονομελούς πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης όπου είναι εγκατεστημένος ο 
φορέας. 

 
9. Γεωγραφική κατανομή καταγγελιών 
 
Οι περισσότεροι προσφεύγοντες προήλθαν από τα μεγάλα αστικά κέντρα 
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(45% των αιτήσεων υποβλήθηκαν από καταναλωτές που διαμένουν στην 
Αττική και το 10% από διαμένοντες στην ευρύτερη περιοχή της 
Θεσσαλονίκης). Οι υπόλοιπες καταγγελίες προήλθαν από διάφορες 
περιοχές της Ελλάδος, όπως Κρήτη, Ζάκυνθο, Ιωάννινα και Μυτιλήνη, 
αλλά και του εξωτερικού όπως Καναδά, Ισπανία, Ιρλανδία, Τσεχία και 
Ρουμανία μέσω κυρίως της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 

 
Γράφημα 3. Γεωγραφική κατανομή καταγγελιών 
 

  
 
10. Τρόποι υποβολής καταγγελιών 
 
Ο συνηθέστερος τρόπος προσφυγής των πολιτών στο Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων είναι μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (21 καταγγελίες) και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (4 
καταγγελίες). 
 
Γράφημα 4. Τρόποι υποβολής καταγγελιών 
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      Συμπερασματικά 

 
Τα περιθώρια του νομικού μας συστήματος διευρύνονται προκειμένου να 
αγκαλιάσουν νέους θεσμούς και πρακτικές συνεργατικής επίλυσης των 
διαφορών, όπως είναι η Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών. 
 
Η εξασφάλιση της πρόσβασης σε απλούς, αποτελεσματικούς, γρήγορους 
και χαμηλού κόστους τρόπους επίλυσης των εγχώριων και 
διασυνοριακών διαφορών που ανακύπτουν από την πώληση αγαθών ή 
την παροχή υπηρεσιών οφελεί τους καταναλωτές και συνεπώς ενισχύει 
την εμπιστοσύνη τους στην αγορά.  
 
Δεδομένης της αυξανόμενης σπουδαιότητας του ηλεκτρονικού εμπορίου 
και ιδίως του διασυνοριακού, ως πυλώνα της οικονομικής δραστηριότητας 
στην Ένωση, η λειτουργική υποδομή ΕΕΔ για τις καταναλωτικές διαφορές 
και το δεόντως ολοκληρωμένο πλαίσιο ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών 
(ΗΕΔ) για τις καταναλωτικές διαφορές που προκύπτουν από τις 
ηλεκτρονικές συναλλαγές ενισχύουν επιπλέον την εμπιστοσύνη των 
πολιτών στην εσωτερική αγορά. 
 
Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι καταναλωτές διαθέτουν πρόσβαση σε 
έννομη προστασία και ότι δεν αναγκάζονται να παραιτούνται από τις 
διεκδικήσεις τους, οι προμηθευτές πρέπει να παροτρύνονται, στο μέτρο 
του δυνατού, να συμμετέχουν σε διαδικασίες ΕΕΔ.  
 
Οι προμηθευτές που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οφείλουν να 
ενημερώνουν τους καταναλωτές για τον φορέα ή τους φορείς ΕΕΔ από 
τους οποίους καλύπτονται οι εν λόγω προμηθευτές, όταν οι προμηθευτές 
αυτοί αναλαμβάνουν τη δέσμευση ή είναι υποχρεωμένοι να 
χρησιμοποιήσουν αυτούς τους φορείς για την επίλυση διαφορών με 
καταναλωτές. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνεται η διεύθυνση του 
ιστότοπου του αρμόδιου φορέα ή φορέων ΕΕΔ. 

 
Η προώθηση δράσεων για την ευρύτερη και καλύτερη δυνατή ενημέρωση 
των καταναλωτών και των προμηθευτών για την εξωδικαστική επίλυση 
των καταναλωτικών διαφορών είναι περισσότερο από αναγκαία.  
 


