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Την 15η Φεβρουαρίου 2016, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, εγκαινίασε την λειτουργία της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας Ηλεκτρονικής
Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ), η οποία αποτελεί
μέρος των πρωτοβουλιών ενίσχυσης των
διαδικασιών
εξωδικαστικής
και
διακρατικής επίλυσης διαφορών μεταξύ
καταναλωτών και εμπόρων που διαμένουν
ή/και επιχειρούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
αποκλειστικά
για
αγορές
που
πραγματοποιήθηκαν μέσω διαδικτύου.1
Με την λειτουργία της πλατφόρμας, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί την καθιέρωση
μίας απλοποιημένης, ταχύτερης και με
μικρότερο κόστος διαδικασίας επίλυσης
διαφορών μεταξύ καταναλωτών που διαμένουν
και εμπόρων που δραστηριοποιούνται σε κράτη
μέλη της ΕΕ, οι οποίες απορρέουν από την
ηλεκτρονική αγορά προϊόντος ή/και υπηρεσίας.
Ενδεικτικά, το 2014, το 15% των ηλεκτρονικών
αγορών που πραγματοποιήθηκε εντός των
κρατών
μελών
της
Ε.Ε.,
αφορούσε
διασυνοριακές αγορές, ποσοστό ενισχυμένο
κατά 25% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Ειδικά σε ό,τι αφορά την Ελλάδα για το ίδιο
έτος, οι αγορές από άλλα κράτη μέλη ήταν
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On 15th February 2016, the European
Commission set into force the electronic
platform for the Online Dispute
Resolution (ODR), which constitutes part
of its initiatives for the enhancement of
out-of-court and cross-border dispute
resolution
procedures
between
consumers and traders, who live and/or
are active in the European Union,
exclusively with respect to online
purchases.
By the creation of this platform, the
European
Commission,
attempts
to
establish a simpler, faster and less costly
dispute resolution procedure, between
consumers and traders, active in European
Union member states, where such disputes
derive from electronic purchases of
products and/or provision of services.
Indicatively, in 2014, 15% of the electronic
purchases, performed in EU member states,
related to cross-border transactions. This
number was 25% higher than that of the
previous year. Specifically with respect to
Greece, during 2014, purchases from other
member states increased by 10%, compared
to an increase of 9% in 2013 and 8% in
2012 (data collected by the Hellenic Statistic

(https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=EL)

αυξημένες κατά 10%, σε σχέση με αντίστοιχη
αύξηση 9% το 2013 και 8% το 2012 (στοιχεία
ΕΛΣΤΑΤ).
Η δημιουργία και λειτουργία της εν λόγω
πλατφόρμας αποτελεί επιμέρους τμήμα των
γενικότερων πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την Εναλλακτική Επίλυση
Διαφορών (ΕΕΔ) μεταξύ καταναλωτών και
εμπόρων χωρίς προσφυγή σε δικαστήριο, η
οποία ρυθμίζεται με την Οδηγία 2013/11/ΕΕ
(ενσωματωμένη στην ελληνική νομοθεσία με
την ΚΥΑ 70330/2015). Η διαδικασία φιλικού
διακανονισμού για ηλεκτρονικές συναλλαγές
απαρτίζεται από τρία (3) στάδια:
Στάδιο Πρώτο – Υποβολή Καταγγελίας: Ο
καταναλωτής υποβάλει την καταγγελία του
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, παρέχοντας τα
απαιτούμενα από αυτήν στοιχεία στο
ηλεκτρονικό δελτίο καταγγελίας. Ο έμπορος
ενημερώνεται από την πλατφόρμα για την
καταγγελία που υποβλήθηκε εναντίον του και
τα μέρη καλούνται εντός τριάντα (30) ημερών
να συμφωνήσουν για τον φορέα, ο οποίος θα
αναλάβει την επίλυση της διαφοράς, από τον
κατάλογο φορέων εξωδικαστικής επίλυσης
διαφορών, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον
ιστότοπο ΗΕΔ.
Στην Ελλάδα λειτουργούν επί του παρόντος δύο
(2) τέτοιοι φορείς :
Ο Μεσολαβητής Τραπεζικών - Επενδυτικών
Υπηρεσιών (Μ.Τ.Ε.Υ.) για διαφορές που
προκύπτουν από την παροχή τραπεζικών και
επενδυτικών υπηρεσιών από χρηματοπιστωτικά
και ασφαλιστικά ιδρύματα2 και
Ο Συνήγορος του Καταναλωτή
οποιαδήποτε άλλη διαφορά3.
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http://www.hobis.gr/index.asp
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http://www.synigoroskatanaloti.gr/index.html
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Service - ELSTAT).
The creation and operation of this platform,
constitutes part of the overall initiatives of
the European Commission for out-of-court,
Alternative Dispute Resolution (ADR)
between consumers and traders, which is
regulated by Directive 2013/11/EU
(implemented in Greek legislation via
Ministerial Decision 70330/2015). The
friendly settlement procedure for online
transactions consists of three (3) stages:
First Stage – Submission of Complaint: The
consumer submits its complaint to the
electronic platform and provides the
requested information on the online
complaint form. The trader is informed by
the platform about the complaint submitted
against it and within thirty (30) days the
parties have to agree on the body, which
will be assigned to resolve the dispute, from
a list of out-of court dispute resolution
bodies, included in the ODR webpage.
In Greece two (2) such bodies currently
operate:
The Hellenic Ombudsman for BankingInvestment Services (H.O.B.I.S.) for
disputes arising from the provision of
banking and investment services by banks
and investment service providers4; and
The Hellenic Consumer’s Ombudsman for
any other kind of dispute.
Second Stage – Selection of Dispute
Resolution Body: When the parties reach an
agreement on the dispute resolution body,
the platform automatically sends the
dispute particulars to the selected body. In
case no such agreement is reached, within
the deadline, the complaint is not further

Στάδιο Δεύτερο – Επιλογή Φορέα Επίλυσης
Διαφοράς: Εφόσον τα μέρη συμφωνήσουν στον
φορέα επίλυσης διαφορών, η πλατφόρμα
στέλνει αυτόματα τα στοιχεία της διαφοράς
στον επιλεγέντα φορέα. Εφόσον δεν υπάρξει
σχετική συμφωνία εντός της προθεσμίας, η
καταγγελία δεν εξετάζεται.
Στάδιο Τρίτο – Διεκπεραίωση Καταγγελίας: Ο
φορέας επίλυσης διαφορών έχει προθεσμία
τριών εβδομάδων για να αποφασίσει κατά πόσο
είναι αρμόδιος να διεκπεραιώσει τη διαφορά.
Εφόσον κρίνει ότι έχει αρμοδιότητα, ο φορέας
επίλυσης διαφορών εξετάζει την διαφορά και
ενημερώνει τα μέρη για το αποτέλεσμα συνήθως
εντός ενενήντα (90) ημερών.
Με την θέση σε λειτουργία της πλατφόρμας
ΗΕΔ, όλα τα ηλεκτρονικά καταστήματα εντός
της Ε.Ε. οφείλουν να ενημερώνουν τους
καταναλωτές για την ύπαρξη της πλατφόρμας
και τις δυνατότητες της ΗΕΔ και να
συμπεριλάβουν στους ιστοτόπους τους, ειδική
παραπομπή (link), για την μετάβαση των
καταναλωτών στην ιστοσελίδα της πλατφόρμας
ΗΕΔ.

examined.
Third Stage – Handling of the Complaint: The
dispute resolution body has to decide within
a period of three (3) weeks on whether it is
competent or not to deal with the dispute. In
case the dispute resolution body finds itself
competent, it examines the dispute and
informs the parties of the outcome, usually
within ninety (90) days.
By the setting into force of the ODR
platform, all online shops, active in the EU,
are obliged to inform consumers of the
existence of the platform and the option of
ODR and to include a link on their websites,
which will transfer the consumer to the ODR
platform webpage.
Kyriakides Georgopoulos Law Firm can assist
you with respect to your company’s overall
compliance of electronic transactions and
for any out-of-court resolutions and/or
disputes deriving thereof.
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