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Μέρος Α’

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ



Ι. Νοµικό πλαίσιο περί
ευθύνης

• Κοινοτικό δίκαιο
– Οδηγία 85/374/ΕΟΚ για προϊόντα που
τέθηκαν σε κυκλοφορία από τις 30.7.1988

• Ελληνικό δίκαιο
– Ισχύον

• Αρθρο 6, ν. 2251/1994 για τη «Προστασία των
καταναλωτών»

– Επικείµενο
• Αρθρο 7, σχ. νόµου «Περί προστασίας καταναλωτή»

– Καθεστώς ΣχΝ: διαβούλευση µέχρι 1.11.2006 



ΙΙ. Βασικές Ρυθµίσεις
Νοµοθεσίας

• Αντικειµενικό σύστηµα ευθύνης για ελαττωµατικά
προϊόντα:
– κάθε «παραγωγού»

• Παραγωγός: ι) κατασκευαστής, ιι) εισαγωγέας στην Κοινότητα, 
ιιι) κάθε προµηθευτής, εφόσον ο παραγωγός είναι άγνωστος

– για προκληθείσα ζηµία (περιορισµοί)
• Απαλλαγή «παραγωγού»
• Μείωση – άρση ευθύνης
• Ειδική 3ετής παραγραφή και 10ετής αποσβεστική
προθεσµία

• Λοιπά δικαιώµατα ζηµιωθέντος

• Οι κυρώσεις του ν. 2251 για παράβαση του αρ. 6
– πρόστιµο, διακοπή λειτουργίας επιχείρησης



ΙΙΙ. Αλλαγές Νοµικού
Πλαισίου Βάσει ΣχΝ/2006

• Ορισµός ελαττωµατικού προϊόντος
– Θέµα: συµβατότητα διεύρυνσης ορισµού µε την Οδηγία

• Ζηµία περιουσιακού αγαθού
• Μη υλική ζηµία

- Ασάφεια – Ερωτήµατα

• Οι κυρώσεις του ΣχΝ για παράβαση του αρ. 7
– πρόστιµο, διακοπή λειτουργίας επιχείρησης
– επιφύλαξη άλλων διατάξεων
– σύσταση ή πρόστιµο για µη εµπρόθεσµη απάντηση
προµηθευτών σε καταγγελίες καταναλωτών (νέα) 

– δηµοσιοποίηση από τον ΥπΑν των κυρώσεων – µέτρων
(νέα)



ΙV. Ειδικά ζητήµατα –
Ελληνική Νοµολογία

1. Βάρος απόδειξης - Σύγκριση µε ΑΚ 914

• Καλυπτόµενη περιουσιακή ζηµία (αρ. 6, ν. 2251)
– Προβλέψεις για ενάγοντα - εναγόµενο
– Νοµολογία

• ΕφΑθ 3312/2005, ΠολΠρωτΛαρ 151/2000: 
• Μη υλική ζηµία (αρ. 6, ν. 2251 & ΑΚ 914, 932)

– Προβλέψεις για ενάγοντα - εναγόµενο
– Νοµολογία, αντιστροφή υπέρ ενάγοντος - ζηµιωθέντος

• ΑΠ 1051/2004, ΕφΑθ 47/2006, ΕφΠειρ 301/2001
• Είναι επιτρεπτή η αναστροφή;

- σκοπός Οδηγίας
– ερµηνεία εθνικού δικαίου ενόψει σκοπών κοινοτικού δικαίου
– δυνατότητα αναλογίας
– εξαιρετικό δίκαιο η ΑΚ 925 
– µη αναίρεση της θέσης αυτής από το αρ. 13 Οδηγίας
- ∆ΕΚ: επιβεβαίωση



2. Ελάττωµα – Σύγκριση µε ΑΚ 534

• Νοµολογία
– ΑΠ 989/2004
– ΕφΑθ 3312/2005

3. Χρηµατική ικανοποίηση (εύλογη) – ΑΚ 932

• Κριτήρια προσδιορισµού
• Όλες οι συνθήκες της αδικοπραξίας

– Ενδεικτικά: ΑΠ 1502/2001, ΑΠ 256/2004, ΕφΑθ
47/2006

• Αναιρετικός έλεγχος
– ελεύθερη εκτίµηση - δεν υπόκειται στον έλεγχο του ΑΠ

• Ενδεικτικά: ΑΠ (Ολ) 13/2002, ΑΠ 256/2004, ΑΠ 289/1997
• Οµοίως η ΑΠ 132/2006, όµως εφαρµογή αρχής αναλογικότητας

Στροφή (;) νοµολογίας



4. Συλλογική αγωγή – αρ. 10, παρ.9-19, ν. 2251 
• Ενάγοντες
• Αντικείµενο
• Φύση
• Παραγραφή – ∆ωσιδικία – ∆ιαδικασία
• Έναντι πάντων αποτελέσµατα
• Νοµολογία

– Γενικά
• ΕφΑθ 4105/2004, ΕφΑθ 147/2004, ΕφΑθ 6291/2000, ΕφΑθ

3285/1998
– Μη νοµιµοποίηση ένωσης

• ΠολΠρΑθ 528/2002
– Ειδικά για το έναντι πάντων αποτέλεσµα της απόφασης

• ΑΠ 1219/2001
- Η ΑΠ 430/2005

• ΣχΝ/2006
– Αλλαγές – νέες ρυθµίσεις



5. Έννοια καταναλωτή
• Ν 2251 

– Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για το οποίο
προορίζονται τα προϊόντα ή το οποίο κάνει χρήση τους

– Ευρύτερη έννοια της Κοινοτικής Νοµοθεσίας

• Νοµολογία
• ∆ΕΚ

– λογικά προσεκτικός καταναλωτής (reasonably 
circumspect) 

• ΣχΝ/2006
– προστίθεται κάθε ένωση προσώπων χωρίς νοµική
προσωπικότητα

– προορισµός προϊόντων και χρήση τους
– ο εγγυητής



IV. Κοινοτικές Εξελίξεις

1. Τρίτη Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής
• Κύριες βάσεις Έκθεσης
• Θέµατα Οδηγίας που παραµένουν
ανοικτά προς συζήτηση
– Το βάρος απόδειξης
– Η έννοια του ελαττώµατος
– Η Development Risk Clause (DRC) 
– Το κατώτατο πλαφόν των 500 ευρώ

• Γενικό συµπέρασµα Έκθεσης
• Αναµενόµενες εξελίξεις



2. Νοµολογία ∆ΕΚ
• Development Risk Clause 

– ∆ΕΚ C-300/95

• Θέση σε κυκλοφορία, οικονοµική
/επαγγελµατική δραστηριότητα, η ζηµία
– ∆ΕΚ C-203/99

• Θέση σε κυκλοφορία, 10ετής παραγραφή
– ∆ΕΚ C-127/04

• Πλήρης εναρµόνιση Οδηγίας. Αδυναµία ΚΜ
να αποκλίνουν
– ∆ΕΚ C-402/03
– Πριν: C-52/00, C-154/00, C-183/00



3. Class Actions, Συλλογικές Αγωγές –
Νοµοθετικές Εξελίξεις

• Γενικά – ∆ίκαιο καταναλωτή
• ΗΠΑ, Ευρώπη
• Ερώτηµα: αµερικανοποίηση του Ευρωπαϊκού δικαίου;

– Class actions
– Συλλογικές αγωγές (collective – group actions)

• Παραβάσεις δικαίου ανταγωνισµού
(competition collective actions)
– Πράσινη Βίβλος Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµού, 
∆εκέµβριος 2005 

– Οι τάσεις
– Ο προβληµατισµός

• European Justice Forum (EJF)



Μέρος Β’

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ



Ι. Νοµικό Πλαίσιο
1. Κοινοτικό δίκαιο
• Ισχύον

– Οδηγία 2001/95/ΕΚ
υπό την επιφύλαξη της Οδηγίας 85/374/ΕΟΚ

• Προϊσχύσαν
– Οδηγία 92/59/ΕΟΚ

• Άλλο
– Πλήθος Οδηγιών για επί µέρους προϊόντα
– Συµπληρωµατική εφαρµογή Οδηγίας

Θέµα: διπλό νοµικό καθεστώτος
– δύο Κατευθυντήριες Οδηγίες ΕΕ -προϊόντα των

«borderline sectors»
– περιπτωσιολογική ρύθµιση



2. Ελληνικό δίκαιο
• Ισχύον

– ΚΥΑ Ζ3/2810/2004
υπό την επιφύλαξη του αρ. 6, ν. 2251
– Αρ. 7, ν. 2251/1994

• Προϊσχύσαν
– ΚΥΑ Φ1-503/15.2.1996 

• Άλλο
– πλήθος νοµοθετικών διατάξεων
– ενσωµάτωση επί µέρους Οδηγιών

• Επικείµενο
– Αρ. 8, ΣχΝ/2006



ΙΙ. Βασικές Ρυθµίσεις
Νοµοθεσίας

• Οδηγία 2001/95/ΕΚ & ΚΥΑ Ζ3/2810/2004
– Σκοπός η διάθεση ασφαλών προϊόντων στη αγορά
– Ορισµός ασφαλούς – Αποδοχή κινδύνων
– Ειδικές υποχρεώσεις των παραγωγών αλλά και των

διανοµέων
– Υποχρεώσεις των ΚΜ - σύστηµα RAPEX 
– Παραποµπή στις κυρώσεις του ν. 2251

• Αρ. 7, ν. 2251/1994 
– Γενική υποχρέωση διάθεσης ασφαλών προϊόντων
– Πρόβλεψη διοικητικών µέτρων



III. Αλλαγές Νοµικού
Πλαισίου Βάσει ΣχΝ/2006

• Παραποµπή στην Οδηγία
(αντικατάσταση της ΚΥΑ)

• Αιτιολογηµένη προσφυγή ενώπιον του
ΥπΑν

• Υποχρέωση άµεσης ενηµέρωσης της ΓΓΚ
από τις ∆ηµόσιες Αρχές

• Επιφύλαξη ισχύος ειδικότερων
ρυθµίσεων για συγκεκριµένα προϊόντα



IV. Άλλες (βασικές) 
Κοινοτικές Ρυθµίσεις

• Κατευθυντήριες Γραµµές (Guidelines) 
ΕΕ
– Επικίνδυνα καταναλωτικά προϊόντα - 2004

• Απόφαση ΕΕ της 13.10.2005
– συµµόρφωση ορισµένων προτύπων προς την
επιταγή γενικής ασφάλειας της Οδηγίας

• Οδηγός ΕΕ για τη διορθωτική δράση
• Οδηγός ΕΕ για την εφαρµογή των
οδηγιών που εκπονούνται µε βάση τις
διατάξεις της νέας προσέγγισης



• Οδηγός ΕΕ για καλλυντικά, παιχνίδια, 
ηλεκτρολογικό υλικό χαµηλής τάσης και
µέσα ατοµικής προστασίας

• Οδηγός ΕΕ για ιατρικά βοηθήµατα, 
προϊόντα δοµικών κατασκευών, µηχανές, 
φάρµακα και οχήµατα µε κινητήρα

• Κατευθυντήριες Γραµµές (Guidelines)
ΕΕ
– ∆ιαχείριση Συστήµατος Ταχείας Ειδοποίησης

(RAPEX)



Σας ευχαριστώ πολύ


