
Πανδημία  και  συμβάσεις  πώλησης  από  απόσταση  –  Οι  συμβάσεις  “click  away”  και  η

παράδοση αγαθών με αποστολή

Του Βίκτωρα Τσιαφούτη, ΜΔΕ, Δικηγόρου

Η ραγδαία αύξηση των συμβάσεων που συνάπτονται από απόσταση και οι συναλλακτικές

προσαρμογές στις ιδιαιτερότητες της πανδημίας αναδεικνύουν είτε νέα νομικά ζητήματα είτε

τη σημασία ορισμένων διατάξεων για την προστασία του καταναλωτή. Στα πρώτα ανήκουν

οπωσδήποτε οι συμβάσεις “click away”, που  δοκιμάζουν την εφαρμογή των διατάξεων 3 έως

3ιγ Ν.2251/1994 για τις συμβάσεις από απόσταση. Διατυπώνεται η θέση ότι  οι συμβάσεις

“click away” συνιστούν συμβάσεις από απόσταση με την έννοια του Ν.2251/1994, επομένως

οι προμηθευτές και καταναλωτές που τις συνάπτουν έχουν αντίστοιχα τις υποχρεώσεις και τα

δικαιώματα που απορρέουν από το νόμο. Παράλληλα, εξίσου σημαντικά ζητήματα είναι η  η

καθυστέρηση παράδοσης και η ρύθμιση του κινδύνου σε συμβάσεις πώλησης με παράδοση

του  αγαθού  στον  καταναλωτή  με  αποστολή,  που  ρυθμίζονται  από  τα  άρθρα  4β  και  4δ

Ν.2251/1994.

Ι. Εισαγωγικά

Οι  περιορισμοί  στις  συναλλαγές  τον  καιρό  της  πανδημίας  COVID-19  και  ιδίως  κατά  τις

περιόδους  ισχύος  περιοριστικών  μέτρων,  έχουν  αναδείξει  τη  σύναψη  συμβάσεων  από

απόσταση  στο  συνηθέστερο  τύπο  συναλλακτικής  δραστηριότητας.  Η  αύξηση  του  όγκου

συναλλαγών  από  απόσταση  έφερε  στην  επιφάνεια  παθογένειες  της  αγοράς  που

προϋπήρχαν,  κυρίως όσον αφορά στη  λειτουργία  των  ηλεκτρονικών καταστημάτων1,  ενώ

προκάλεσε  και  νέου  είδους  προβλήματα,  όπως  οι  δυσλειτουργίες  των  υπηρεσιών

ταχυμεταφοράς και οι  συχνές καθυστερήσεις παράδοσης των αγαθών στους καταναλωτές.

Παράλληλα, μία νέα έννοια έκανε την εμφάνισή της στις καθημερινές συναλλαγές, αυτή της

σύμβασης “click away”. 

Στο  πλαίσιο  των  παραπάνω  εξελίξεων,  αναδεικνύονται  ορισμένα  νομικής  φύσης.  Για

παράδειγμα, ποια πρέπει να είναι η νομική αντιμετώπιση των συμβάσεων “click away”, υπό

1 Βλ.  ενδ.  δημοσιεύματα  σε  <<https://www.businessdaily.gr/epiheiriseis/15367_emfragma-sta-e-shops-tahyteri-
exypiretisi-meso-germanias>>,  <<https://www.kathimerini.gr/economy/business/1085575/ayxanontai-oi-kataggelies-
ston-synigoro-toy-katanaloti-kata-e-shops/>>.
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το πρίσμα του δικαίου προστασίας καταναλωτή. Εξίσου σημαντικά ζητήματα είναι η ρύθμιση

του  κινδύνου  και  η  καθυστέρηση  παράδοσης  σε  συμβάσεις  πώλησης  με  παράδοση  του

αγαθού στον καταναλωτή με αποστολή.

Οι  παραπάνω  εξελίξεις  αφενός  δοκιμάζουν  την  εφαρμογή  των  διατάξεων  3  έως  3ιγ

Ν.2251/1994  για  τις  συμβάσεις  από  απόσταση  (και  εκτός  εμπορικού  καταστήματος)  και

αφετέρου αναδεικνύουν τη σημασία διατάξεων όπως των άρθρων 4β και  4δ ίδιου νόμου,

σχετικά με την παράδοση των αγαθών και τη μετάθεση του κινδύνου. Τα παραπάνω δεν είναι

παρά  μερικά  μόνο  από  τα  σημαντικότερα  ζητήματα  που  αφορούν  τις  συμβάσεις  που

καταρτίζονται  από απόσταση και  επιλέγεται  να αποτελέσουν το αντικείμενο του σύντομου

αυτού άρθρου. 

II. Συμβάσεις “click away”

1. Η έννοια της σύμβασης από απόσταση2

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 Ν.2251/1994, σύμβαση από απόσταση είναι κάθε σύμβαση η

οποία  συνάπτεται  μεταξύ  του  προμηθευτή  και  του  καταναλωτή,  στο  πλαίσιο  ενός

οργανωμένου  συστήματος  πωλήσεων από  απόσταση  ή  παροχής  υπηρεσιών3,  χωρίς  την

ταυτόχρονη φυσική παρουσία τους, αλλά με αποκλειστική χρήση ενός ή περισσότερων μέσων

επικοινωνίας  από  απόσταση  (τηλέφωνο,  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο,  τηλεομοιοτυπία,

διαδίκτυο4 κτλ.), μέχρι και τη στιγμή σύναψης της σύμβασης.

Από τον παραπάνω ορισμό προκύπτουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

α.  Συμβάσεις  που  συνάπτονται  μεν  από απόσταση,  όχι  όμως στο  πλαίσιο  οργανωμένου

συστήματος αλλά ευκαιριακά ή περιστασιακά, δεν καλύπτονται από το νόμο. Επομένως, αν

2 Οι διατάξεις των άρθρων 3 έως 4η Ν.2251/1994, που ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με τις συμβάσεις από απόσταση και
εκτός εμπορικού καταστήματος, καθώς και ορισμένες πτυχές των καταναλωτικών συμβάσεων γενικά, ενσωμάτωσαν το
περιεχόμενο  της  Οδηγίας  2011/83/ΕΕ σχετικά  με  τα  δικαιώματα  των  καταναλωτών  στην  ελληνική  έννομη  τάξη,
αντικαθιστώντας τα προηγούμενα άρθρα 3 και 4 Ν.2251/1994. Για την ανάγκη αυξημένης προστασίας του καταναλωτή
κατά  τη  σύναψη  συμβάσεων  από  απόσταση  και  εκτός  εμπορικού  καταστήματος,  λόγω  των  στοιχείων  του
πληροφοριακού ελλείμματος, του αιφνιδιασμού και της ψυχολογικής πίεσης του καταναλωτή βλ. Ι. Καράκωστα, Δίκαιο
Προστασίας Καταναλωτή, 2008, 141 επ., Κ. Δελούκα-Ιγγλέση, Δίκαιο του Καταναλωτή – Ενωσιακό και Ελληνικό,
2014,  85  επ.  και  97  επ.,  Ρ.  Γιοβανόπουλο/Ν.  Ελευθεριάδη  σε  Ε.  Αλεξανδρίδου  (επιμ.),  Δίκαιο  Προστασίας
Καταναλωτή, 2018, άρθρα 3, 3α – ιγ, αριθ. 6 - 8, Μ. Παπαντώνη σε Δούβλη/Μπώλο, Δίκαιο προστασίας καταναλωτών,
τόμ. 1, 2008, 363-364.

3 Σύμφωνα με τη σκ. 20 Οδηγίας 2011/83/ΕΕ: “Η έννοια ενός οργανωμένου συστήματος εξ αποστάσεως πωλήσεων ή
παροχής  υπηρεσιών  θα  πρέπει  να  περικλείει  τα  συστήματα  εκείνα  που  προσφέρονται  από  έναν  τρίτο,  διάφορο  του
εμπόρου αλλά χρησιμοποιούμενο από τον έμπορο, όπως είναι μια επιγραμμική πλατφόρμα”.

4 Τα παραδείγματα μέσων επικοινωνίας από απόσταση παρατίθενται στη διάταξη ενδεικτικά (Γιοβανόπουλος, ΔΠρΚ,
αριθ. 14 υποσ. 33) και όχι εξαντλητικά (βλ. λχ. επιστολές, μηνύματα SMS κτλ.).
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ένα  κατάστημα  δεχτεί  εξαιρετικά  τηλεφωνική  παραγγελία,  προκειμένου  να  εξυπηρετήσει

τακτικό πελάτη που δυσκολεύεται να επισκεφτεί το χώρο, η σύμβαση δεν υπάγεται στο πεδίο

εφαρμογής των άρθρων 3 επ. Ν.2251/11945.  Η ratio της εξαίρεσης εδράζεται  στο ότι  στις

περιπτώσεις αυτές θα πρόκειται κατά κανόνα για συναλλαγές μικρής αξίας, που διενεργούνται

στο  πλαίσιο  υφιστάμενης  σχέσης  του  καταναλωτή  με  τον  προμηθευτή,  επομένως  δεν

υφίστανται, στον ίδιο βαθμό τουλάχιστον, τα στοιχεία της πληροφοριακής ασυμμετρίας, της

διαπραγματευτικής μειονεξίας και του κινδύνου παραπλάνησης, που καθιστούν αναγκαία την

αυξημένη προστασία του6.  Από την άλλη, για να πληρούται το κριτήριο του οργανωμένου

συστήματος δεν είναι  απαραίτητο ο προμηθευτής να διαθέτει  ηλεκτρονικό κατάστημα ή οι

συμβάσεις από απόσταση να κυριαρχούν στη συναλλακτική του δραστηριότητα7.  Αρκεί να

παρέχεται  σε  συστηματική  και  μόνιμη  βάση  η  δυνατότητα  σύναψης  συμβάσεων  από

απόσταση,  μέσω  της  κατάλληλης  υποδομής  και  τεχνικών  μέσων,  τα  οποία  διαθέτει  ο

προμηθευτής ή παρέχονται από τρίτους8.

Οι προμηθευτές που προτίθενται να συνάπτουν συμβάσεις από απόσταση καταχωρίζουν τη

δραστηριότητα  αυτή  στο  Γ.Ε.Μ.Η.  (άρθρο  3ιγ  Ν.2251/1994),  οπότε  παρέχεται  έτσι  ένα

τεκμήριο  (αμάχητο)  ότι  διαθέτουν  οργανωμένο  σύστημα  προμήθειας  προϊόντων  και

υπηρεσιών από απόσταση. Δεδομένου όμως ότι ο καταναλωτής δεν είναι σε θέση να γνωρίζει

κρίσιμα  πραγματικά  περιστατικά  σχετικά  με  τη  λειτουργία  της  επιχείρησης,  το  βάρος

απόδειξης ότι  δεν υφίσταται οργανωμένο σύστημα θα πρέπει να το φέρει ο προμηθευτής,

σύμφωνα με τη θεωρία των σφαιρών επιρροής9.  Ορθά, πάντως, υποστηρίζεται ότι  όταν ο

προμηθευτής δημιουργεί την εντύπωση στον καταναλωτή ότι παρέχει τη δυνατότητα σύναψης

συμβάσεων από απόσταση, δεν μπορεί να προβάλει (συνήθως κατ’ ένσταση) τον ισχυρισμό

ότι  δε  διαθέτει  οργανωμένο  σύστημα  προμήθειας  από  απόσταση.  Στην  περίπτωση  αυτή

τεκμαίρεται ότι το σύστημα προμήθειας από απόσταση είναι οργανωμένο10.

5 Γιοβανόπουλος, ο.π., αρ. 15.

6 Γ. Γεωργιάδης, Η σύναψη συμβάσεως μέσω του Διαδικτύου, 2003, 295, Α. Δεσποτίδου, Ζητήματα προστασίας του

καταναλωτή στις συμβάσεις από απόσταση κατά το άρθρο 4 ν. 2251/1994, ΕπισκΕΔ 2005, 563 επ.

7 Γ. Παπαϊωάννου, Η σύμβαση από απόσταση κατά το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, ΔΕΕ 2003, 153 επ.

8 Γιοβανόπουλος, ο.π., αρ. 15. 
9 Βλ. σχετικούς προβληματισμούς σε Α. Δεσποτίδου, Παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση, 2009, 93

και υποσ. 363. Η κρατούσα άποψη πάντως είναι ότι το σχετικό βάρος το φέρει ο προμηθευτής, βλ. Γιοβανόπουλο,
ΔΠρΚ, 3, 3α – 3ιγ, αρ. 15, Δεσποτίδου, ΕπισκΕΔ 2005, 563 επ.

10 Βλ. Γιοβανόπουλο, ο.π., ο οποίος κάνει λόγο για φαινόμενο δίκαιο.
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β. Η σύμβαση πρέπει να συνάπτεται με μέσα επικοινωνίας από απόσταση. Η διατύπωση

“μέχρι  και  τη  στιγμή της  σύναψης”  οδηγεί  στο  συμπέρασμα ότι  η  επικοινωνία  πρέπει  να

γίνεται  από  απόσταση  από  την  έναρξη  των  διαπραγματεύσεων  έως  τη  σύναψη  της

σύμβασης11. Αντίθετα, είναι αδιάφορο το διάστημα μετά τη σύναψη, οπότε εκπληρώνονται οι

παροχές από τα μέρη (πχ. παράδοση αγαθών με ταυτόχρονη φυσική παρουσία και όχι μέσω

ταχυμεταφορέα). Για τον ενωσιακό – και κατ’ επέκταση τον εθνικό – νομοθέτη σημασία έχει η

διεξαγωγή  των  διαπραγματεύσεων  και  η  σύναψη  της  σύμβασης  να  διενεργούνται  από

απόσταση12.  Επομένως,  περιπτώσεις  όπου  ο  καταναλωτής  επισκέπτεται  τον  χώρο  της

επιχείρησης  με  σκοπό  και  μόνο  να  συγκεντρώσει  πληροφορίες  για  τα  αγαθά  ή  για  τις

υπηρεσίες  και  στη  συνέχεια  διαπραγματεύεται  και  συνάπτει  τη  σύμβαση  από απόσταση,

καταλαμβάνονται  από  το  πεδίο  εφαρμογής13.  Τέλος,  είναι  αδιάφορο  αν  την  έναρξη  της

επικοινωνίας την πραγματοποιεί ο καταναλωτής και όχι ο προμηθευτής14.

2. Εξαιρέσεις

Στην παρ. 3 του άρθρου 3α περιλαμβάνεται λεπτομερής κατάλογος των συμβάσεων που δεν

υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων για τις συμβάσεις από απόσταση (και εκτός

εμπορικού καταστήματος). 

Σημαντική για  τις  συναλλαγές τον καιρό της πανδημίας  είναι  η εξαίρεση της περ.  ι´,  που

αφορά την προμήθεια τροφίμων, ποτών ή άλλων αγαθών που προορίζονται για τρέχουσα

κατανάλωση στο πλαίσιο του νοικοκυριού και τα οποία παραδίδονται από τον προμηθευτή σε

συχνή και τακτική βάση στο σπίτι, την κατοικία ή τον χώρο εργασίας του καταναλωτή. Στην

εξαίρεση ανήκουν φυσικά οι αγορές τέτοιων ειδών από super-markets, τα οποία προσφέρουν

τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων από απόσταση και συνήθως διαθέτουν και δικό τους

δίκτυο διανομής προς τους καταναλωτές. Για να ισχύει όμως η εξαίρεση θα πρέπει η αγορά

με  τον  τρόπο  αυτόν  να  γίνεται  σε  τακτική  βάση  από  τον  καταναλωτή  (πχ.  κάθε

σαββατοκύριακο) και όχι σε εξαιρετικές περιπτώσεις ή ευκαιριακά15.

11 Γιοβανόπουλος, ο.π., αρ. 14.
12 Βλ. σκ. 20 Οδηγίας.
13 Γ. Αργυρός, Η προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή σύμφωνα με την Οδηγία 2011/83/ΕΕ, ΔΕΕ 2016, 116 επ.
14 Γιοβανόπουλος, ο.π., αρ. 15.
15 Σημειώνεται ότι εξαιρούνται από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης (άρθρο 3ε επ. Ν.2251/1994) τα αγαθά

που μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα (άρθρο 3ιβ περ. δ´).
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3. Η νομική φύση των συμβάσεων “click away” 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 περ. 25 της ΚΥΑ με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189/12.12.2020, ως

“click  away”  σύμβαση  ορίζεται  η  εξ  αποστάσεως  προαγορά/προεπιλογή  αγαθών  μέσω

ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας, μετά την οποία καταχωρίζεται η παραγγελία από

την επιχείρηση και   αποστέλλεται  στον πελάτη είτε  ηλεκτρονικό αποδεικτικό  έγγραφο της

αγοράς  (προπληρωμένη  παραγγελία)  είτε  μήνυμα  (SMS)  που  φέρει  τα  εξής  στοιχεία:  α)

επωνυμία, διεύθυνση και ΑΦΜ της επιχείρησης, β) χρονικό διάστημα παραλαβής που δεν

μπορεί να υπερβαίνει τις δύο ώρες συνολικά. Στη συνέχεια, η παραλαβή του αγαθού γίνεται

από ένα άτομο και μόνο από ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο των καταστημάτων, ενώ η

καταβολή του τιμήματος γίνεται  είτε  ηλεκτρονικά ή με  χρέωση κάρτας μέσω μηχανήματος

POS  κατά  την  παραλαβή.  Στις  εξαιρέσεις  από  την  αναστολή  λειτουργίας  της  παρ.  3,  ο

συντάκτης της ΚΥΑ αναφέρεται επανειλημμένως στις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού

εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.) ή προαγοράς προϊόντων μέσω τηλεφωνικής

ή ηλεκτρονικής παραγγελίας.

Ο  σκοπός  των  σχετικών  ρυθμίσεων  της  ΚΥΑ είναι  διττός:  αφενός  να  διευκολυνθούν  οι

συναλλαγές από απόσταση με (υγειονομικά ασφαλή) παραλαβή από το κατάστημα, λόγω των

προβλημάτων  και  καθυστερήσεων  που  σημειώνονται  κατά  την  παροχή  ταχυμεταφορικών

υπηρεσιών  και  αφετέρου  να  επιτραπεί  με  τη  διαδικασία  αυτή  η  λειτουργία  εμπορικών

καταστημάτων που δε διαθέτουν μηχανισμό σύναψης συμβάσεων από απόσταση.  Για τις

τελευταίες, προβλέπεται μάλιστα η χρήση επιγραμμικής πλατφόρμας που θα παρέχεται μέσω

της ιστοσελίδας <<e-katanalotis.gov.gr>>16.

Καταρχάς,  παρά  την  αδόκιμη  για  την  περίπτωση  χρήση  όρων  όπως  “προαγορά”  και

“προεπιλογή”,  η  σύμβαση  click  away  δεν  αποτελεί  κάποια  νέα  μορφή  σύμβασης,  ούτε

εννοείται ως υπόσχεση για σύναψη σύμβασης πώλησης ή “κράτηση” ή πώληση με δοκιμή

υπό  αναβλητική  αίρεση  (563  ΑΚ).  Η  υποσχετική  δικαιοπραξία,  δηλαδή  η  ανάληψη  των

υποχρεώσεων  της  μεταβίβασης  της  κυριότητας  και  της  καταβολής  του  τιμήματος17,

καταρτίζεται  από απόσταση, χωρίς τη φυσική παρουσία των δύο αντισυμβαλλόμενων18.  Η

16 Βλ. σχετικά δημοσιεύματα σε <<https://www.in.gr/2020/12/14/economy/oikonomikes-eidiseis/platforma-e-katanalotis-
rantevou-gia-click-away-apo-simera-14-12/>>,  <<https://www.ethnos.gr/oikonomia/137088_click-away-eidiki-
platforma-sto-e-katanalotis-gia-epiheiriseis-poy-den-diathetoyn>>.

17 Δ. Παπαστερίου/Δ. Κλαβανίδου, Δίκαιο της δικαιοπραξίας, 2008, 49.

18Η ΚΥΑ αναφέρεται σε ηλεκτρονική ή τηλεφωνική παραγγελία, αλλά δε θα πρέπει να αποκλειστούν και άλλα μέσα

επικοινωνίας από απόσταση, όπως η τηλεομοιοτυπία. 
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πρόβλεψη ότι μετά την παραγγελία η επιχείρηση αποστέλλει στον πελάτη είτε ηλεκτρονικό

αποδεικτικό  έγγραφο  της  αγοράς  (προπληρωμένη  παραγγελία)  είτε  μήνυμα  SMS  με  τα

στοιχεία της επιχείρησης και το χρόνο παραλαβής δεν έχει την έννοια ότι στη μεν περίπτωση

η  σύμβαση  έχει  ήδη  καταρτιστεί  ενώ  στη  δεύτερη  πρόκειται  να  καταρτιστεί  κατά  την

παραλαβή, αλλά ότι τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να αποσταλούν είτε με τον έναν είτε με

τον  άλλον  τρόπο19.  Είναι  σαφές,  από  την  όλη  οικονομία  των  συμβάσεων  αυτών,  ότι

διαπραγμάτευση  και  σύναψη  σύμβασης  όχι  μόνο  απαγορεύεται  αλλά  είναι  και  πρακτικά

αδύνατο να γίνει στον περιορισμένο χρόνο και κάτω από της συνθήκες που προβλέπει η ΚΥΑ

για την αποφυγή του συνωστισμού.

Είναι  οι  υποχρεώσεις  των  μερών,  δηλαδή  η  εκποιητική  δικαιοπραξία  της  μεταβίβασης

κυριότητας επί του αγαθού και η καταβολή του τιμήματος από τον αγοραστή20 (μέσω POS, αν

δεν έχει καταβληθεί το τίμημα με ηλεκτρονικά μέσα), που εκτελούνται σε δεύτερο χρόνο, με τη

διαδικασία  που  περιγράφεται  στην  ΚΥΑ για  την  αποφυγή  συνωστισμών  των  πελατών.  Η

σύμβαση,  επομένως,  καταρτίζεται  με  μέσα  επικοινωνίας  από  απόσταση  και  προηγείται

χρονικά της εκπλήρωσης των παροχών.

Διαφορετικό είναι το ζήτημα αν από τις περιστάσεις συνάγεται ότι η σύμβαση δεν καταρτίζεται

από απόσταση αλλά η επικοινωνία έχει ως σκοπό την κράτηση του αγαθού και την αγορά του

μεταγενέστερα. Μια τέτοια περίπτωση όμως δε συνιστά σύμβαση “click away”, με την έννοια

του άρθρου  1 παρ. 1 περ. 25 της ΚΥΑ.

4.  Οι  συμβάσεις  “  click  away”  ως  συμβάσεις  από  απόσταση  κατά  το  άρθρο  3  παρ.  1

Ν.2251/1994

Εκ πρώτης όψεως,  η  επαναλαμβανόμενη διατύπωση της παρ.  3  του άρθρου 1  της  ΚΥΑ

(«υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον ή προαγοράς

προϊόντων  μέσω  τηλεφωνικής  ή  ηλεκτρονικής  παραγγελίας»)  φαίνεται  να  διακρίνει  τη

σύμβαση click away (ως “προαγορά”)  από τις  λοιπές  συμβάσεις  αγοράς από απόσταση.

19 Εξάλλου, επιβεβαίωση της συναφθείσας σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει το αργότερο κατά την
παράδοση των αγαθών (άρθρο 3δ παρ. 7). Επομένως, η σχετική ρύθμιση της ΚΥΑ έχει την έννοια ότι στην περίπτωση
που δεν έχει σταλεί η σχετική επιβεβαίωση πριν την παραλαβή των αγαθών από τον καταναλωτή, ο προμηθευτής
υποχρεούται να του αποστείλει τουλάχιστον μήνυμα SMS με τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την παραλαβή.
Αντίθετα,  αν το τίμημα έχει  ήδη καταβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα, ταυτόχρονα με τη σύναψη της σύμβασης από
απόσταση,  κατά  κανόνα  θα  έχει  αποσταλεί  η  επιβεβαίωση  αγοράς  και  πληρωμής,  αμέσως  μετά  την  πράξη  της
πληρωμής, οπότε στο αρχείο αυτό θα συμπεριληφθούν τα στοιχεία που προβλέπει η ΚΥΑ.

20 Βλ. Π. Κορνηλάκη, Ειδικό ενοχικό δίκαιο, τόμ. 1, 2012, 93-94.
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Ωστόσο, η διάκριση αφορά ουσιαστικά τις συμβάσεις από απόσταση με παράδοση σε χώρο

διαφορετικό  της  έδρας του  προμηθευτή  (πέμψιμο  χρέος  ή  κομίσιμο21)  από τη  μια  και  με

παραλαβή από το κατάστημα (άρσιμο χρέος) από την άλλη.

Όπως αναφέρθηκε, με βάση την περιγραφόμενη διαδικασία στην ΚΥΑ, παρατηρείται ότι οι

συμβάσεις click away καταρτίζονται χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία του προμηθευτή

και καταναλωτή, με χρήση μέσων επικοινωνίας από απόσταση, από το προσυμβατικό στάδιο

μέχρι  και  τη  σύναψη  της  σύμβασης22.  Για  να  θεωρηθούν  όμως  οι  συμβάσεις  αυτές  ως

υπαγόμενες στα άρθρα 3 επ. Ν.2251/1994, θα πρέπει να πληρούται ακόμα μία προϋπόθεση:

ο  μηχανισμός  σύναψης  συμβάσεων  από  απόσταση  να  διατίθεται  οργανωμένα  από  τις

επιχειρήσεις  και  όχι  ευκαιριακά.  Το ζήτημα δεν  αφορά τους  προμηθευτές  που ήδη έχουν

εγγραφεί στο σχετικό μητρώο του άρθρο 3ιγ Ν.2251/1994 και συνάπτουν ούτως ή άλλως

συμβάσεις από απόσταση με καταναλωτές, αλλά τους προμηθευτές που θα εφαρμόσουν τη

διαδικασία “click away” μόνο στο πλαίσιο της ΚΥΑ. 

Η  διάθεση  οργανωμένου  συστήματος  πωλήσεων  από  απόσταση  έχει  την  έννοια  ότι  ο

προμηθευτής  αναλαμβάνει  τις  σχετικές  ευθύνες  και  κινδύνους  που  η  διάθεση  αυτή

συνεπάγεται,  αφού  η  συναλλακτική  αυτή  δυνατότητα  εξυπηρετεί  τους  επιχειρηματικούς

σκοπούς του. Πράγματι, δε θα ήταν εύλογο να αναλάβει όλες τις υποχρεώσεις των άρθρων 3

επ.  Ν.2251/1194 ο  προμηθευτής  που μόνο εξαιρετικά θα εξυπηρετήσει  έναν πελάτη του,

συνάπτοντας  σύμβαση  από  απόσταση.  Οι  περιπτώσεις  αυτές  κατά  κανόνα  θα  αφορούν

συναλλαγές  μικρής  αξίας,  οι  οποίες  διενεργούνται  από  απόσταση  προκειμένου  να

εξυπηρετηθεί  ο  καταναλωτής  από  τον  προμηθευτή  στο  πλαίσιο  προϋπάρχουσας

συναλλακτικής σχέσης23.  Αντίθετα, οι προμηθευτές που εντάσσουν τη σύναψη συμβάσεων

από απόσταση με αόριστο αριθμό πελατών στη συναλλακτική τους δραστηριότητα, έστω και

για  περιορισμένο  χρονικό  διάστημα,  καθώς  ο  νόμος  δεν  ορίζει  διαφορετικά,  πρέπει  να

αναλαμβάνουν και τις αντίστοιχες ευθύνες. Πολύ δε περισσότερο όταν επικοινωνούν, μέσω

της ιστοσελίδας τους ή με άλλα μέσα, ότι παρέχουν τη δυνατότητα αυτή. 

Παρατηρείται  λοιπόν ότι  η προμήθεια από απόσταση αγαθών με δυνατότητα “click away”

εκπλήρωσης των αμοιβαίων παροχών απέχει από το να θεωρηθεί ευκαιριακή ή εξαιρετική. Οι

21 Κορνηλάκης, ΕιδΕνοχ, 333.
22 Είναι δε αδιάφορο αν η συναλλακτική πρωτοβουλία ανήκει στον καταναλωτή ή αν ο μηχανισμός σύναψης συμβάσεων 

από απόσταση παρέχεται από τρίτους. Βλ. και σκ. 20 Οδηγίας 2011/83/ΕΕ. καθώς και Γιοβανόπουλο, ΔΠρΚ, 3, 3α – 
3ιγ, αρ. 15.

23 Βλ. παραπ. υποσ. 6.
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προμηθευτές  που  θα  χρησιμοποιήσουν  τη  δυνατότητα  αυτή  θα  χρειαστεί  να  έχουν  μία

στοιχειώδη υποδομή,  ενώ ενδεχομένως χρησιμοποιήσουν και  την πλατφόρμα της Γενικής

Γραμματείας Εμπορίου και  Προστασίας Καταναλωτή.  Η υπηρεσία θα διατίθεται  σε μόνιμη

βάση για αόριστο αριθμό πελατών, ενώ οι συναλλαγές αυτές θα αποτελούν κατά κανόνα το

σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων των προμηθευτών. 

Εξάλλου,  στη  δυσκολία  κάποιων  προμηθευτών  να  ανταποκριθούν  σε  σύντομο  χρονικό

διάστημα στην τήρηση των υποχρεώσεων προσυμβατικής (και συμβατικής) ενημέρωσης και

στην  εξυπηρέτηση  του  δικαιώματος  υπαναχώρησης  των  καταναλωτών,  αντιτάσσεται  η

αυξημένη ανάγκη προστασίας των τελευταίων, οι οποίοι συνάπτουν συμβάσεις αγοράς χωρίς

συναλλακτική  επαφή  με  τον  προμηθευτή,  στερούμενοι  της  δυνατότητας  αξιολόγησής  του

αντισυμβαλλόμενου τους και της εκ των προτέρων εξέτασης ή δοκιμής των αγαθών. Κρίσιμη,

επομένως,  για  τη  δικαιοπρακτική  τους  αυτοδιάθεση  θα  είναι  τόσο  η  πρόσβαση  στην

πληροφόρηση των άρθρων 3β και 3δ κατά το προσυμβατικό στάδιο όσο και η δυνατότητα

αναιτιολόγητης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης του άρθρου 3ε. Η ανάγκη μάλιστα

προστασίας εντείνεται ακόμα περισσότερο από το γεγονός ότι η εκπλήρωση της εκποιητικής

σύμβασης  (παράδοσης  αγαθού)  είναι  δυνατή  μέσα  σε  διάστημα  δύο  ωρών,  για  λόγους

προφανώς σχετιζόμενους με την υγειονομική ασφάλεια και κατά κανόνα δε θα απέχει χρονικά

πολύ από τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης. Επομένως, καταλείπεται ακόμα λιγότερος

χρόνος στον καταναλωτή ώστε να συλλογιστεί την αγορά και τις συνέπειές της δέσμευσής του

από τη σύμβαση. 

Αν βέβαια από τις περιστάσεις κριθεί ότι η σύμβαση πώλησης συνάπτεται ταυτόχρονα με την

παράδοση του αγαθού,  περίπτωση μάλλον σπάνια και  οπωσδήποτε κατά παράβαση των

ρυθμίσεων της ΚΥΑ ή ότι η δυνατότητα σύναψης σύμβασης από απόσταση παρέχεται από

μια  πολύ  μικρή,  συνοικιακή  επιχείρηση  και  μόνο  ευκαιριακά  και  για  την  εξυπηρέτηση

καταναλωτών που διατηρούν σχέσεις με τον προμηθευτή, τότε δεν μπορούν να εφαρμοστούν

οι διατάξεις των άρθρων 3 επ. Ν.2251/1994. Παράλληλα, θα μπορούσε να γίνει λόγος για

συσταλτική εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Ν.2251/1994, όταν τούτο δικαιολογείται από

τις  περιστάσεις.  Για  παράδειγμα,  μικρά  συνοικιακά  καταστήματα  θα  μπορούσαν  να

απαλλαγούν από την υποχρέωση να συμπεριλάβουν τις πληροφορίες του άρθρου 3β παρ. 1

στην επιβεβαίωση αγοράς του άρθρου 3δ παρ. 7 περ. α´, ιδίως όταν τα αντικείμενα είναι

μικρής αξίας. Στις περιπτώσεις αυτές θα αρκούσε ένα απλό αποδεικτικό της αγοράς έγγραφο.
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Κατόπιν των παραπάνω, οι συμβάσεις “click away” συνιστούν συμβάσεις από απόσταση με

την έννοια  του  άρθρου 3 παρ.  1  Ν.2251/1994.  Επομένως,  οι  προμηθευτές  υποχρεούνται

καταρχήν  να  παρέχουν  τις  προσυμβατικές  πληροφορίες  του  άρθρου  3β,  με  τον

προβλεπόμενο στο άρθρο 3δ παρ. 1 έως 6 τρόπο και, εφόσον δεν τις παρέχουν σε σταθερό

μέσο,  να  τις  συμπεριλάβουν  στην  έγγραφη  επιβεβαίωση  της  σύναψης  σύμβασης  που

παρέχουν στον αγοραστή το αργότερο κατά την παράδοση του αγαθού (άρθρο 3δ παρ. 7). Αν

ο προμηθευτής δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του, ο καταναλωτής μπορεί να επικαλεστεί την

ακυρότητα  της  σύμβασης  (άρθρο 3β παρ.  9  και  3δ  παρ.  10).  Αντίστοιχα  ο  καταναλωτής

μπορεί  να  ασκήσει  το  δικαίωμα  της  αναιτιολόγητης  υπαναχώρησης  από  τη  σύμβαση  σε

προθεσμία δέκα τεσσάρων ημερών από την ημέρα που αποκτά τη φυσική κατοχή του αγαθού

(άρθρο 3ε παρ. 2), με τους όρους και περιορισμούς των άρθρων 3ζ επ.

ΙΙΙ. Ζητήματα από την παράδοση των αγαθών με αποστολή24

Δύο  είναι  τα  βασικότερα  ζητήματα  που  ανακύπτουν  όταν  τα  αγαθά  παραδίδονται  στον

καταναλωτή με αποστολή, όταν δηλαδή τρίτος παρέχει την υπηρεσία της μεταφοράς. Πρώτον,

ποιος  φέρει  τον  κίνδυνο  της  τυχαίας  καταστροφής  ή  χειροτέρευσης  του  αγαθού  πριν

παραδοθεί στον καταναλωτή. Δεύτερον, ποια δικαιώματα μπορεί να ασκήσει ο καταναλωτής

σε περίπτωση καθυστέρησης της παράδοσης.

1. Η ρύθμιση του κινδύνου

Με  την  παράδοση  της  νομής  του  αγαθού  (1034  ΑΚ)  ο  πωλητής  εκπληρώνει  την  κύρια

υποχρέωσή του από τη σύμβαση πώλησης. Αφότου παραδοθεί το αγαθό, ο αγοραστής φέρει

πλέον τον κίνδυνο της τυχαίας καταστροφής ή χειροτέρευσης του πράγματος (522 παρ. 1

ΑΚ), λαμβάνει τα ωφελήματα και φέρει τα βάρη (525 ΑΚ), ενώ από το χρόνο της παράδοσης

εξαρτάται η ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων

ιδιοτήτων (534 επ. ΑΚ). Το χρέος του πωλητή είναι άρσιμο, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά

(320 ΑΚ).  Σύμφωνα με την  ΑΚ 524,  αν  ο πωλητής,  με  αίτηση του  αγοραστή,  στέλνει  το

πράγμα σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο της εκπλήρωσης της παροχής (οπότε συνήθως

24 Σημειώνεται ότι τα άρθρα 4 και 4α – 4η, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σχετικές με την παράδοση του αγαθού και
τη  μετάθεση του  κινδύνου  διατάξεις,  εφαρμόζονται  γενικά σε  καταναλωτικές  συμβάσεις  και  όχι  μόνο  στις  εκτός
εμπορικού καταστήματος και από απόσταση.
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από άρσιμο το χρέος γίνεται πέμψιμο25), ο αγοραστής φέρει τον κίνδυνο αφότου το πράγμα

παραδοθεί για αποστολή26. 

Ωστόσο, το άρθρο 4β Ν.2251/1994 εισάγει απόκλιση από την 524 ΑΚ27, εφόσον βέβαια ο

αγοραστής  έχει  την  ιδιότητα  του  καταναλωτή.  Πιο  συγκεκριμένα,  ορίζει  ότι  ο  κίνδυνος

απώλειας ή βλάβης των αγαθών μετατίθεται στον καταναλωτή, όταν αυτός ή κάποιο τρίτο

μέρος το οποίο ορίζεται σχετικά από τον καταναλωτή και είναι διάφορο του μεταφορέα έχει

αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγαθών. Επομένως, αν ο πωλητής αποστείλει με μεταφορέα

το αγαθό στον καταναλωτή, ο κίνδυνος μετατίθεται όταν το παραλάβει ο καταναλωτής και όχι

όταν  παραδοθεί  στο  μεταφορέα.  Είναι  αδιάφορο  αν  η  αποστολή  γίνεται  με  αίτημα  του

καταναλωτή ή χωρίς σχετική συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή28. Η μόνη εξαίρεση από

τον παραπάνω κανόνα προβλέπεται στο εδ. β´ και αφορά την περίπτωση που ο μεταφορέας

έχει  ενταλθεί  από  τον  καταναλωτή  να  μεταφέρει  τα  αγαθά  και  η  εν  λόγω  επιλογή  δεν

προσφέρθηκε από τον προμηθευτή29.

Η πρακτική σημασία της ρύθμισης αυτής είναι ότι αν το αγαθό υποστεί τυχαία καταστροφή ή

χειροτέρευση  προτού  ο  μεταφορέας  το  παραδώσει  στον  καταναλωτή,  ο  προμηθευτής

απαλλάσσεται  μεν  από  την  παροχή  του,  αφού  ούτως  ή  άλλως  μετά  την  παράδοση  στο

μεταφορέα επέρχεται η συγκέντρωση της ενοχής, δηλαδή η μετατροπή της ενοχής γένους σε

ενοχή είδους (290 παρ. 2 ΑΚ)30, αλλά ο καταναλωτής δεν οφείλει το τίμημα ή, εφόσον το έχει

καταβάλει, δικαιούται να το ζητήσει σύμφωνα με τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό

(336 και 380 ΑΚ)31.

2. Ο χρόνος παράδοσης του αγαθού

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  4β  Ν.2251/1994,  ο  προμηθευτής  παραδίδει  τα  αγαθά  με  τη

μεταβίβαση  της  φυσικής  κατοχής  ή  ελέγχου  των  αγαθών  στον  καταναλωτή  χωρίς

αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αλλά οπωσδήποτε εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών από τη

25 Κορνηλάκης, ο.π., 334.
26 Για τυχόν ευθύνη του πωλητή για πταίσμα του μεταφορέα σύμφωνα με την ΑΚ 334 παρ. 1 στις συμβάσεις πώλησης εν

γένει βλ. Κορνηλάκη, ο.π., 334 επ.
27 Α. Μπεχλιβάνης, ΔΠρΚ, 4, 4α-4η, 5-5β, αρ. 18.
28 Μπεχλιβάνης, ο.π., αρ. 19.
29 Υποστηρίζεται, υπό το πρίσμα και της σκ. 55 της Οδηγίας, ότι η επιλογή δεν αφορά το μέσο παράδοσης, αλλά το

πρόσωπο του μεταφορέα (Μπεχλιβάνης, ο.π., αρ. 17).
30 Απ. Γεωργιάδης, Ενοχικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος, 2015, 106
31 Κορνηλάκης, ΕιδΕνοχ, 321-322, Μπεχλιβάνης, ο.π., αρ. 20.
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σύναψη  της  σύμβασης,  εκτός  αν  συμφωνηθεί  συντομότερη  ημερομηνία32.  Έτσι,  πιθανή

καθυστέρηση με ευθύνη του μεταφορέα θα μπορούσε να προβληθεί από τον προμηθευτή ως

δικαιολογημένη  καθυστέρηση,  με  συνέπεια  την  εξάντληση  του  διαστήματος  των  τριάντα

ημερών33.

Η  καθυστέρηση  παράδοσης  έχει  ως  συνέπεια  την  ενεργοποίηση  του  δικαιώματος  του

καταναλωτή  να  ζητήσει  την  παράδοση  εντός  επιπλέον  προθεσμίας  “ανάλογης  των

περιστάσεων”  (άρθρο  4β  παρ.  2).  Αν  δεν  τηρηθεί  η  προθεσμία  από τον  προμηθευτή,  ο

καταναλωτής  δικαιούται  να  υπαναχωρήσει  (“καταγγείλει”  σύμφωνα  με  το  νόμο)  από  τη

σύμβαση34. Ο καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει αμέσως, χωρίς να θέσει προθεσμία,

εάν  ο  προμηθευτής  έχει  αρνηθεί  να  παραδώσει  τα  αγαθά  ή  η  παράδοση  εντός  της

συμφωνημένης προθεσμίας είναι σημαντική, λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων

που  περιέβαλαν  τη  σύναψη  της  σύμβασης  ή αν  ο  καταναλωτής  έχει  ενημερώσει  τον

προμηθευτή, πριν από τη σύναψη της σύμβασης, ότι η παράδοση απαιτείται να γίνει σε ή

μέχρι μία ορισμένη ημερομηνία (άρθρο 4β παρ. 2 εδ. γ´ και δ´). 

Έτσι,  αν  η  καθυστέρηση  μπορεί  να  θεωρηθεί  δικαιολογημένη  ο  καταναλωτής  πρέπει  να

ανεχτεί το διάστημα των τριάντα ημερών ή αν δεν μπορεί να αποδείξει ότι έχει συμφωνηθεί ή

συνάγεται από τη σύμβαση ότι πρέπει το αγαθό να παραδοθεί (μέχρι) συγκεκριμένη ημέρα,

θα πρέπει να τάξει εύλογη προθεσμία εκπλήρωσης.

Ωστόσο,  ειδικά  στις  συμβάσεις  από  απόσταση,  ο  καταναλωτής  έχει  ούτως  ή  άλλως  το

δικαίωμα της υπαναχώρησης (άρθρα 3ε έως 3ιβ),  η προθεσμία άσκησης του οποίου δεν

αρχίζει αν δεν παραδοθούν τα αγαθά στον καταναλωτή (άρθρο 3ε παρ. 2 περ. β´). Ως εκ

τούτου, δεδομένου ότι το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί και πριν την έναρξη της αποσβεστικής

προθεσμίας των δέκα τεσσάρων ημερών από την παράδοση του35, ο καταναλωτής μπορεί να

ασκήσει απευθείας το δικαίωμα της υπαναχώρησης, χωρίς να τάξει την εύλογη προθεσμία

του άρθρου 4β ή να επικαλεστεί ότι η παράδοση εντός της συμφωνημένης προθεσμίας είναι

32 Για την ορθή κριτική στο γεγονός ότι εισάγεται αυστηρότερη ρύθμιση για τον καταναλωτή σε σχέση με τον ενδοτικού
δικαίου κανόνα της άμεσης εκπλήρωσης της 323 ΑΚ βλ. Μπεχλιβάνη, ο.π., αρ. 11 επ.

33 Εφόσον βέβαια δεν μπορεί να θεωρηθεί η μεταφορά του πράγματος ως παρεπόμενη υποχρέωση του πωλητή, οπότε θα
ευθύνεται για πταίσμα του μεταφορέα ως βοηθού εκπλήρωσης σύμφωνα με το άρθρο 334 παρ. 1 ΑΚ (Κορνηλάκης,
ΕιδΕνοχ, 334-335) ή το χρέος δεν έχει συμφωνηθεί κομίσιμο.

34 Στην ουσία πρόκειται για υπαναχώρηση και όχι καταγγελία (Μπεχλιβάνης, ο.π., αρ. 13). Σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ.
4, η υπαναχώρηση πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του καταναλωτή κατά τις γενικές διατάξεις
(πχ. 387 παρ. 1 ΑΚ).

35 Μ.  Σταθόπουλος  σε  Μ.  Σταθόπουλο/Α.  Χιωτέλλη/Μ.  Αυγουστιανάκη,  Κοινοτικό  Αστικό  Δίκαιο  Ι  (1995),  59,
Παπαϊωάννου, ΔΕΕ 2003, 158, Δεσποτίδου, 2009, 158.
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σημαντική ή ότι έχει ενημερώσει τον προμηθευτή, πριν από τη σύναψη της σύμβασης, ότι η

παράδοση απαιτείται να γίνει σε ή μέχρι μία ορισμένη ημερομηνία. 

Επιπλέον,  στη  ρύθμιση  του  άρθρου  4β  δεν  προβλέπεται  προθεσμία  εντός  της  οποίας  ο

προμηθευτής  υποχρεούται  να  επιστρέψει  το  τίμημα,  μετά  την  άσκηση  του  δικαιώματος

υπαναχώρησης (“καταγγελίας”) του καταναλωτή36. Αντίθετα, στην υπαναχώρηση του άρθρου

3ε Ν.2251/1994 προβλέπεται  προθεσμία δέκα τεσσάρων ημερολογιακών ημερών από την

ημερομηνία  που  ενημερώθηκε  ο  προμηθευτής  για  την  άσκηση  του  δικαιώματος

υπαναχώρησης (άρθρο 3θ παρ. 1).

36 Βλ. και Αργυρό, ΔΕΕ 2013, 122.
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