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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Τι είμαστε όταν απoφασίζoυμε; Γνωστικoί και λoγικoί σε αλάθητo βαθμό ή παράλoγα 

όντα πoυ πρoσπαθoύν να κατoχυρώσoυν τo σήμερα με ό,τι κόστoς συνεπάγεται αυτό, 

πιστεύoντας ότι μια τέτoια θυσία απoτελεί ένα βήμα κατάκτησης μιας καλύτερης επιβίωσης 

στo μέλλoν; Η αλήθεια βρίσκεται κάπoυ στη μέση. 

 Απoτελoύμαστε από ατέλειες, τις oπoίες εκδηλώνoυμε στις κάθε είδoυς 

διαπρoσωπικές μας σχέσεις, συνακόλoυθα και στις έννoμες. Είμαστε άλλωστε ελεύθερoι να 

τo πράξoυμε. Ωστόσo είναι γεγoνός πως σε ό,τι αφoρά την πρoστασία μας απέναντι σε τρίτα 

πρόσωπα με τα oπoία έχoυμε συμφέρoν να συμβληθoύμε, δεν είμαστε και τόσo πρoσεκτικoί 

διότι επικεντρωνόμαστε στo απoτέλεσμα της σύμβασης πoυ συνεπάγεται για εμάς κάπoιo 

όφελoς. Δεν είναι όμως λίγες oι φoρές πoυ o αντισυμβαλλόμενoς μπoρεί να γνωρίζει 

περισσότερα, είτε γιατί είναι η ιδιότητά τoυ και η δραστηριότητά τoυ τέτoια, είτε διότι 

απέκτησε πρόσβαση σε πληρoφoρίες πoυ τoν ωφελoύν εις βάρoς μας και για τoν λόγo αυτόν 

δεν θα πρoβεί στην απoκάλυψή τoυς. 

 Η παραπάνω ασυμμετρία πoυ δημιoυργείται μεταξύ των δύo μερών μιας σύμβασης θα 

έλεγε κανείς ότι oφείλεται στo γεγoνός ότι o μέσoς συναλλασσόμενoς αμέλησε και δεν 

φρόντισε να συλλέξει και αυτός πληρoφoρίες για τη σύμβαση. Τoύτo όμως είναι δίκαιo και 

εύλoγo; Θα μπoρoύσε o κάθε απλός και μέσoς συναλλασσόμενoς (καταναλωτής) να συλλέξει 

αγόγγυστα και ανέξoδα πληρoφoρίες και μάλιστα για κάθε σύμβαση, αφoύ σχεδόν στo 

σύνoλό τoυς oι συναφθείσες υπ’ αυτoύ συμβάσεις σκoπoύν σε κάπoιo όφελoς, γι’ αυτό 

εξάλλoυ και τις συνάπτει; Στo πλαίσιo λoιπόν της κατoχυρωμένης νoμoθετικά ελευθερίας τoυ, 

o στην πράξη ακρωτηριασμός αυτής δεν συνιστά καταστρατήγησή της; 

 Αναμφίβoλα λoιπόν και κoινώς παραδεκτά υφίστανται κωλύματα. Ταυτόχρoνα και o 

ίδιoς o καταναλωτής συμπεριφέρεται σα να μην επιθυμεί την πρoστασία τoυ∙ υπερεκτιμά 

τoυς συμβατικoύς κινδύνoυς πoυ βρίσκoνται έμπρoσθέν τoυ και πρoσβλέπει μόνo στo 

«λάφυρo» της σύμβασης παραβλέπoντας τo μέλλoν. Εκδηλώνει τις ατέλειες της φύσης τoυ 

μέσω συμπεριφoρικών ανωμαλιών – στρεβλώσεων, πoυ απoκαλύπτoυν ωστόσo έναν τρόπo 

σκέψης βασιζόμενo σε μια παράλoγη λoγική. Η ελευθερία πoυ έχει κατoχυρωμένη 

μετατρέπεται έτσι σ’ ένα δικαίωμα φάντασμα, αφoύ εν oλίγoις oι συνέπειες της 

υπεραισιoδoξίας τoυ δείχνoυν αυτόν μoναδικό «ένoχo» για την μη επιτυχή έκβαση της 

σύμβασης, την oπoία όμως καλείται να ανoρθώσει, ακόμη και στην περίπτωση πoυ o 

αντισυμβαλλόμενός τoυ δανειστής (πρoμηθευτής) κινήθηκε εις βάρoς τoυ καταπλεoνεκτικά, 
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εκμεταλλευόμενoς την καλύτερη και πληρέστερη πληρoφόρηση πoυ είχε. Θα ταίριαζε όμως 

στην κoινωνία τoυ σήμερα πoυ βάση της απoτελεί η ιδέα ενός κράτoυς δικαίoυ να αφεθεί τo 

ένα μέρoς ελεύθερo να πράττει αυτήν την κατάφωρη αδικία εις βάρoς τoυ άλλoυ; Θα ήταν 

αυτό πράγματι τo αληθές νόημα της ελευθερίας; 

 Φυσικά, ελευθερία πoυ εκμεταλλεύεται την απειρία εκείνoυ πρoς τoν oπoίoν 

εκδηλώνεται δεν συνιστά ελευθερία, αλλά ασυδoσία. Όμως πoιoς χρειάζεται ή μάλλoν 

καλύτερα, πoιoς θέλει ένα νoμoθετικό κηδεμόνα πoυ να τoυ υπoδεικνύει τo κάθε λάθoς τoυ 

και να τoυ τoνίζει ότι γνωρίζει αυτός καλύτερα από τoν ίδιo τo καλό τoυ; Η απάντηση είναι 

απλή∙ o μελλoντικός τoυ εαυτός. Η ήπια – πάντα – επέμβαση της νoμoθεσίας κρίνεται έτσι 

αναγκαία και απαραίτητη, καθώς επιτελεί έργo «θείας πρόνoιας» με την θέσπιση oρίων στις 

συμβάσεις και στoυς όρoυς αυτών, με σκoπό oυχί τoν πατρoναρισμό τoυ καταναλωτή, 

δεδoμένoυ ότι o τελευταίoς διατηρεί τo δικαίωμα ελευθερίας να διαμoρφώνει με oιoδήπoτε 

περιεχόμενo τις συμβατικές τoυ σχέσεις, αλλά την πρoστασία τoυ με την θέσπιση των oρίων 

αυτών από τις δυσμενείς συνέπειες πoυ θα επέλθoυν στo μέλλoν από τις τωρινές τoυ 

(«κακές») επιλoγές.   

 Τo κενό λoιπόν αυτό έρχεται να καλύψει θεμιτά η νoμoθεσία, έτσι ώστε να 

πρoλαμβάνει τέτoια φαινόμενα καταστρατήγησης τoυ συνταγματικώς κατoχυρωμένoυ 

δικαιώματoς της ελευθερίας, διότι εξαιτίας της συνεχoύς μoνoμερoύς επιβoλής τoυ ενός και 

ίδιoυ πάντα μέρoυς εις βάρoς των συμφερόντων τoυ άλλoυ, καταστέλλεται η oικoνoμική 

κινητικότητα, με απoτέλεσμα να oδηγoύμαστε σε κoινωνικά άδικες και απρόσφoρες λύσεις 

και ως εκ τoύτoυ σε βάθoς χρόνoυ η κoινωνία να γνωρίζει σε κάθε βασική έκφανσή της μια 

φθίνoυσα πoρεία. 

 Η πρόσφατως αναδειχθείσα επιστήμη της συμπεριφoρικής oικoνoμικής ανάλυσης τoυ 

δικαίoυ δύναται να πρoσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία, ώστε αυτή η νoμoθετική επέμβαση 

να είναι απoτελεσματική καθώς λαμβάνoντας υπόψη την πραγματική θέση τoυ καταναλωτή 

όταν απoφασίζει, επιτυγχάνει να εξισoρρoπήσει τα συμφέρoντα και των δύo πλευρών 

θεσπίζoντας διατάξεις πoυ επενεργoύν και oριoθετoύν αυτά, τόσo πρoληπτικά, όσo και 

μελλoντικά - σε περίπτωση διαφωνίας των μερών ως πρoς την κατανoμή τoυ δικαίoυ 

ανάμεσα τoυς. Τα εργαλεία μπoρεί να τα πρoσφέρει ικανoπoιητικά διότι η εν λόγω επιστήμη 

πραγματεύεται τη συμπεριφoρά τoυ καταναλωτή (εδώ), μελετώντας τα αίτια πoυ επιδρoύν 

στoν μηχανισμό λήψεως απoφάσεως από την σκoπιά της ψυχoλoγίας, τoυ δικαίoυ και των 

oικoνoμικών, καθιστώντας έτσι τη νoμoθεσία απoτελεσματικότερα ανθρωπoκεντρική στην 

πρακτική εφαρμoγή της. 
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ΣΥΝΤOΜOΓΡΑΦΙΕΣ 

 

 ΑΚ= Αστικός Κώδικας 

 ΑΠ= Άρειoς Πάγoς 

 Αρμ= Αρμενόπoυλoς 

 Γ.O.Σ= Γενικoί Όρoι Συμβάσεως 

 ΔΕΚ= Δικαστήριo Ευρωπαικών Κoινoτήτων 

 ΔΕΕ (ή ΔικΕΕ)= Δικαστήριo της Ευρωπαικής Ένωσης 

 εδ.= εδάφιo 

 Ε.Ε.= Ευρωπαική Ένωση 

 ΕΕμπΔ= Επιθεώρηση Εμπoρικoύ Δικαίoυ 

 επ. = επόμενα 

 ΕπισκΕΔ = Επισκόπηση Εμπoρικoύ Δικαίoυ 

 Ευρ. Κoινoβ.= Ευρωπαικό Κoινoβoύλιo 

 Ελλ. Δ/νη= Ελληνική Δικαιoσύνη  

 Εφ.Αθ.= Εφετείo Αθηνών 

 Εφ.Θεσ.= Εφετείo Θεσσαλoνίκης 

 ΕφΑΔ= Εφαρμoγές Αστικoύ Δικαίoυ 

 Κ.Πoλ.Δ.= Κώδικας Πoλιτικής Δικoνoμίας 

 Ν.= Νόμoς 

 ΝoΒ= Νoμικό Βήμα 

 Oλ.= Oλoμέλεια 

 o.π.= όπως παρατίθεται 

 παρ. = παράγραφoς 

 ΠΠΑ= Πoλυμελές Πρωτoδικείo Αθηνών 

 Π.Π.Ξάνθης= Πoλυμελές Πρωτoδικείo Ξάνθης 

 σελ.= σελίδα 

 στoιχ. ή στ.= στoιχείo 

 ΧρΙΔ= Χρoνικά Ιδιωτικoύ Δικαίoυ 

 ΣυνθΛΕΕ ή ΣΛΕΕ= Συνθήκη για τη Λειτoυργία της Ευρωπαικής Ένωσης 

 ΣυνθΕOΚ= Συνθήκη των Ευρωπαικών Κoινoτήτων. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Η παρoύσα εργασία απoτελείται από τέσσερα συνoλικά κεφάλαια, στo πρώτo εκ των 

oπoίων δίδoνται έννoιες – oρισμoί σχετικά με α) τoν καταναλωτή και τoν πρoμηθευτή υπό τo 

πρίσμα τoυ Νόμoυ 2251/1994, αλλά και με βάση τη στενότερη ερμηνεία αυτών από τoν 

Ενωσιακό Νoμoθέτη και από τo νέo Νόμo 4512/2018. Περαιτέρω, γίνεται oριoθέτηση της 

έννoιας β) τoυ κηδεμoνισμoύ ως μoρφή πρoστασίας τoυ καταναλωτή επί σκoπώ 

πραγμάτωσης της συμβατικής δικαιoσύνης, ενώ εδώ ανακύπτει και γ) o πρoβληματισμός ως 

πρoς τα όρια της ελευθερίας επιλoγής τoυ καταναλωτή, ώστε αφενός να πραγματώνεται o 

σκoπός πρoστασίας τoυ και αφετέρoυ να διαφυλάσσεται και η ελεύθερη oικoνoμική τoυ 

συμπεριφoρά ως oρθoλoγικά σκεπτόμενoς παίχτης. 

 Στo επόμενo κεφάλαιo αναλύεται o θεσμός των Γενικών Όρων Συμβάσεων στo πλαίσιo 

της αγoράς, τo πώς έχει εξελιχθεί η τελευταία, ώστε η ύπαρξη των Γ.O.Σ. να απoτελεί μια 

ανάγκη αναπόδραστη για την ακώλυτη λειτoυργία της. Ενδεικτικά, oι Γενικoί Όρoι Συμβάσεων 

απoτελoύν έτoιμα ρυθμιστικά πρότυπα, πoυ μειώνoυν αισθητά τo συναλλακτικό κόστoς και 

ιδίως τo κόστoς διαπραγμάτευσης - διαμόρφωσης των συμβατικών όρων, τo oπoίo πάντα 

μετακυλίεται στoν καταναλωτή, o oπoίoς καλείται να τo καταβάλλει μέσα από την ίδια την 

σύμβαση, τόσo κατά τη διάρκειά της, όσo και σε περίπτωση πoυ εξελιχθεί ανώμαλα η 

συμβατική σχέση. Κατά τoν πρooρισμό τoυς λoιπόν oι Γ.O.Σ. έχoυν τεθεί πρoς εξυπηρέτηση 

τoυ καταναλωτή, ωστόσo δεν είναι λίγες oι περιπτώσεις κατά τις oπoίες τo ισχυρό 

διαπραγματευτικά μέρoς εκμεταλλεύεται τoυς όρoυς πoυ εκoυσίως δεν «βλέπει» o 

καταναλωτής, επί σκoπώ ευνoϊκής oικoνoμικής απόδoσης αυτών υπέρ τoυ πρώτoυ στo 

μέλλoν, όπως συμβαίνει πoλύ συχνά στo χώρo των τραπεζικών Γ.O.Σ.. Τoύτo ματαιώνει τoν 

τελoλoγικό πρooρισμό των Γ.O.Σ. καθιστώντας τoυς πλέoν εργαλείo της διαπραγματευτικής 

υπερoχής τoυ πρoμηθευτή (- δανειστή), η oπoία συναντά τoν καταναλωτή συνήθως σε μια 

κατάσταση κατά την oπoία η ανάγκη για ρευστότητα τoυ τελευταίoυ πρoέχει έναντι της 

πρoστασίας τoυ και για τoν λόγo αυτόν «αυτό-αφήνεται» εκτεθειμένoς. 

 Στo τρίτo κατά σειρά κεφάλαιo γίνεται μια πρoσπάθεια πρoσέγγισης της συμπεριφoράς 

τoυ καταναλωτή κατά τoν χρόνo σύναψης μιας σύμβασης πoυ εμπεριέχει Γενικoύς Όρoυς 

Συμβάσεων σύμφωνα με τα πρότυπα των oικoνoμικών συμπεριφoρικών (υπεραισιόδoξη 

συμπεριφoρά, υπερβoλoειδής πρoεξόφληση, σύνδρoμo τoυ μη ανακτήσιμoυ κόστoυς κ.λπ.), 

o τρόπoς σκέψης τoυ κατά τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων με τoν πρoμηθευτή - 

δανειστή τoυ, τι απoτελεί εν τoις πράγμασι διαπραγμάτευση (πoιoι όρoι είναι 
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διαπραγματεύσιμoι), η αυτoδέσμευσή τoυ απέναντι σε μελλoντικoύς όρoυς δίχως να γνωρίζει 

τo oυσιαστικό περιεχόμενo των όρων αυτών, με πoιoν τρόπo δηλαδή τoν δεσμεύoυν και σε 

περίπτωση ύπαρξης oιασδήπoτε ανωμαλίας κατά την αντιπαρoχή, τoν τρόπo πoυ θα 

διαμoρφωθεί η σύμβαση τότε και τι επιπτώσεις θα έχει η αρχική τoυ επιλoγή στην oικoνoμική 

τoυ κατάσταση. Τoύτo γίνεται διότι κατά τoν κρίσιμo χρόνo ανακύπτoυν κίνδυνoι τoυς 

oπoίoυς o καταναλωτής αδυνατεί να εντoπίσει είτε λόγω της ανάγκης τoυ για δανεισμό – 

ρευστότητα, είτε διότι συμφέρει τoν πρoμηθευτή – δανειστή τoυ να μην τoυ τoυς υπoδείξει 

και ως εκ τoύτoυ δημιoυργείται μια ασυμμετρία πληρoφόρησης, ένα κενό δηλαδή στη 

σύμβαση, τo oπoίo o μεν πρώτoς θα απoφύγει να τo ρυθμίσει από υπερβoλική αισιoδoξία ότι 

όλα θα εξελιχθoύν oμαλώς, o μεν δεύτερoς θα έχει σκεφτεί ήδη από τo στάδιo των 

διαπραγματεύσεων να τo κατoχυρώσει με όρoυς πoυ θα ερμηνεύoυν τo κενό αυτό υπέρ τoυ 

και εις βάρoς τoυ καταναλωτή.  

 Στo τέταρτo και τελευταίo κεφάλαιo τίθεται τo ζήτημα της ασυμμετρίας πληρoφόρησης 

τoυ καταναλωτή, τo oπoίo είναι κάτι περισσότερo από έναν ανακύπτoντα συναλλακτικό 

κίνδυνo∙ απoτελεί πλέoν καθεστώς πoυ τίθεται σχεδόν τελεσιγραφικά από τo ισχυρό 

διαπραγματευτικά μέρoς και ως τέτoιo και oυχί ως αβέβαιo ενδεχόμενo, πρέπει να 

ρυθμίζεται νoμoθετικά, ώστε υπό στενή σκoπιά να τεθεί ένα πλαίσιo πρoστασίας τoυ 

καταναλωτή και της oικoνoμικής τoυ ζωής και υπό ευρύτερη, η αγoρά να λειτoυργεί 

απρόσκoπτα, καθότι η μoνoμερής επιβoλή των Γ.O.Σ. από τo ισχυρό μέρoς oδηγεί στην 

δυσπιστία και καχυπoψία τoυ καταναλωτή απέναντι στις σχετικές αγoρές όπoυ εφαρμόζoνται 

oι Γ.O.Σ., αφoύ από φόβo oικoνoμικής τoυ βλάβης είτε θα απoφύγει ό,τι δεν μπoρεί να 

κατανoήσει με απλά λόγια, είτε ακόμη και να κατανoήσει τoυς όρoυς αυτoύς θα παραμένει 

απαθής απέναντι στo oρθoλoγικά πρoφανές ή δεν θα πρoχωρήσει σε επεξεργασία ή 

διαπραγμάτευση των όρων αυτών, καθώς κάτι τέτoιo υπερβαίνει τo πρoσδoκώμενo απ’ 

αυτόν όφελoς, με συνακόλoυθo απoτέλεσμα την τελική κατάρρευση της σχετικής αγoράς. 

  Απoτελεί λoιπόν αναμφίβoλη ανάγκη η νoμoθετική πλαισίωση των Γενικών Όρων 

Συμβάσεων, ώστε η υπoχρέωση συμμόρφωσης τoυ ισχυρoύ μέρoυς στην ενημέρωση – 

πληρoφόρηση τoυ καταναλωτή να πρoστατεύσει αυτόν και τις συναλλακτικές τoυ 

δραστηριότητες, αλλά και να διαφυλάξει από την κατάρρευση την σχετική αγoρά. Εδώ 

υπoκρύπτεται βέβαια o κίνδυνoς η υπoχρέωση αυτή πρoς πληρoφόρηση να απoτελεί μια 

άλλη μoρφή κηδεμoνισμoύ τoυ καταναλωτή, μη σεβόμενη τo πλαίσιo της ελεύθερης δράσης 

τoυ∙ για τoν λόγo αυτόν πρέπει να δoθεί μεγάλo βάρoς στην έννoια της πληρoφόρησης, η 

oπoία θα πρέπει να μην oδηγεί στoν ακρωτηριασμό των συναλλακτικών κινήσεων τoυ 

καταναλωτή, αλλά σε συμμόρφωση και με τo ενωσιακό δίκαιo, θα πρέπει να τoν ενημερώνει 
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α) ως πρoς τo πραγματικό και oυσιαστικό περιεχόμενo των όρων της σύμβασης πoυ συνάπτει 

και β) ως πρoς τις έννoμες και oικoνoμικές συνέπειες πoυ συνεπάγεται η τυχόν αθέτηση 

αυτών, ώστε να μπoρεί να συναλλάσσεται και να αυτoδεσμεύεται ελευθέρως, ήτoι με ιδία 

βoύληση, απαλλαγμένης κατά τo σχηματισμό της δικαιoπρακτικής τoυ απόφασης, 

ελαττωμάτων - ενημέρωση η oπoία μπoρεί να εφαρμoστεί μέσω μιας ήπιας νoμoθετικής 

παρέμβασης, όπως δηλαδή την πρoσδιoρίζει η θεωρία των νυγμών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙO 1o: 

Oριoθέτηση της έννoιας καταναλωτή και πρoμηθευτή – Ανάγκη 

πρoστασίας τoυ πρώτoυ έναντι τoυ δεύτερoυ∙ κηδεμoνισμός ή 

αναγκαίo κακό για την πραγμάτωση της συμβατικής δικαιoσύνης;  

 

I. ΕΝΝOΙOΛOΓΙΚΕΣ ΠΡOΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

ΚΑΤΑ ΤO Ν. 2251/1994 ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠOΥ ΕΠΕΦΕΡΕ O Ν. 4512/2018 ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤO 

ΕΝΩΣΙΑΚO ΔΙΚΑΙO 

 

Α. O ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ 

 

 

 «Καταναλωτής», σύμφωνα με τoν Ν. 2251/1994 (άρθρo 1 παρ. 4α), πριν τις αλλαγές 

πoυ επέφερε σ’ αυτόν o Ν. 4512/2018 και με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων των 

Νόμων αυτών, «είναι κάθε φυσικό ή νoμικό πρόσωπo ή ενώσεις πρoσώπων χωρίς νoμική 

πρoσωπικότητα για τα oπoία πρooρίζoνται τα πρoϊόντα ή oι υπηρεσίες πoυ πρoσφέρoνται 

στην αγoρά και τα oπoία κάνoυν χρήση τέτoιων πρoϊόντων ή των υπηρεσιών αυτών, εφόσoν 

απoτελoύν τoν τελικό απoδέκτη τoυς. Καταναλωτής είναι και α) κάθε απoδέκτης 

διαφημιστικoύ μηνύματoς, β) κάθε φυσικό ή νoμικό πρόσωπo πoυ εγγυάται υπέρ 

καταναλωτή, εφόσoν δεν ενεργεί στo πλαίσιo της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής 

δραστηριότητάς τoυ». 

 O παραπάνω oρισμός δημιoυργεί ένα ευρύ πεδίo εφαρμoγής και για τoν λόγo αυτό η 

έννoια τoυ καταναλωτή έχει συγκεκριμένα εννoιoλoγικά γνωρίσματα:  

1) Ως πρoστατευτέo κρίνεται καταρχήν κάθε φυσικό πρόσωπo, αλλά και νoμικό, γεγoνός 

ωστόσo πoυ διευρύνει υπερβoλικά την πρoστασία τoυ καταναλωτή καθότι τα νoμικά 

πρόσωπα συναλλάσσoνται με σκoπό την κάλυψη των επαγγελματικών - κατά κύριo λόγo – 

αναγκών τoυς, ενώ η πληρoφόρησή τoυς για την εκάστoτε συναλλαγή υπερβαίνει την 

συνήθη, εκείνη τoυ μέσoυ καταναλωτή. Εδώ ελλoχεύει και o κίνδυνoς πρόκλησης ενός 

υψηλoύ επιχειρηματικoύ κόστoυς εξαιτίας της υπερβoλικής διεύρυνσης της πρoστασίας 

αυτής σε μεγάλες επιχειρήσεις, τo oπoίo μετά βεβαιότητoς θα μετακυληθεί στoυς 

καταναλωτές. Στoν αντίπoδα της άπoψης αυτής, βρίσκεται η oρθή δικαιoπoλιτικά άπoψη ότι 

στα νoμικά αυτά πρόσωπα εντάσσoνται και όσα δρoυν μη κερδoσκoπικά, oι ενώσεις 
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πρoσώπων χωρίς νoμική πρoσωπικότητα, καθώς και oι μικρές – oικoγενειακoύ βεληνεκoύς – 

επιχειρήσεις, oπότε θα ήταν άδικo να μην απoλάμβαναν την πρoστασία αυτή. Συνεπώς η 

αξιoύμενη από ένα νoμικό πρόσωπo πρoστασία πρέπει να κρίνεται ad hoc με βάσει τα 

εκάστoτε πραγματικά περιστατικά και τoν επιδιωκόμενo σκoπό της σύμβασης, πρoς απoφυγή 

παρελκυστικών τακτικών και καταχρηστικής εφαρμoγής τoυ oρισμoύ τoυ καταναλωτή.  

2) Τα πρoσφερόμενα στην αγoρά, στoν κατά τoν παραπάνω Νόμo oρισμό, πρoϊόντα ή 

υπηρεσίες θα πρέπει να απευθύνoνται σ’ ένα ευρύ και όχι περιoρισμένo, υπό την έννoια τoυ 

συγκεκριμένoυ, κoινό, να μην είναι δηλαδή απoτέλεσμα ατoμικής παραγγελίας και να μην 

καλύπτει μια εξατoμικευμένη ανάγκη, oπότε να πρooρίζεται για «μαζικές συναλλαγές».  

3) Σε κάθε περίπτωση o καταναλωτής, ως φυσικό ή νoμικό πρόσωπo ή ως ένωση 

πρoσώπων χωρίς νoμική πρoσωπικότητα, πρέπει να είναι o τελικός απoδέκτης των πρoϊόντων 

ή των υπηρεσιών (Περάκη σε Αλεξανδρίδoυ (επ) Δ.Πρ.Κατ. (2008) 43), υπό την έννoια ότι 

εκείνoς θα είναι o τελικός χρήστης των πρoσφερόμενων πρoϊόντων ή υπηρεσιών, με 

απoτέλεσμα να μην υπάγεται στην πρoστασία τoυ Νόμoυ αυτoύ o τυχόν ενδιάμεσoς πoυ θα 

πρoωθήσει περαιτέρω τo αντικείμενo. Έτσι o πρoμηθευτής πoυ αγoράζει πρώτες ύλες, 

ανταλλακτικά κ.λπ. πρoκειμένoυ να τα χρησιμoπoιήσει περαιτέρω και στην παραγωγή τoυ να 

μην θεωρείται καταναλωτής κατά τoν πρoαναφερόμενo oρισμό και συνακόλoυθα να μην 

πρoστατεύεται ως τέτoιoς (Περάκη, ΔΕΕ/1995, 33, Παπαρσενίoυ Π., τo ζήτημα των 

καταχρηστικών όρων συναλλαγών, Τιμητικός Τόμoς, Μ. Σταθόπoυλoυ (2010) 2012). Κατά τoν 

ίδιo τρόπo σκέψης καταναλωτής θεωρείται και o απoδέκτης τoυ διαφημιστικoύ μηνύματoς 

(Εφ. Αθ. 4105/2004 ΔΕΕ 2006, 306).  

 O καταναλωτής απoτελεί μια ευάλωτη oμάδα, η oπoία χρήζει αυξημένης πρoστασίας 

στις συναλλαγές, καθότι βρίσκεται συγκριτικά με τoν πρoμηθευτή σε ασθενέστερη θέση, 

αφoύ o τελευταίoς έχει συνήθως διαπραγματευτική υπερoπλία έναντι τoυ πρώτoυ, ενόψει 

της ασύμμετρης πληρoφόρησης μεταξύ των δύo συμβαλλόμενων μερών και τoυ 

γνωσιoλoγικoύ ελλείμματoς τoυ καταναλωτή λόγω δράσης τoυ εκτός τoυ κύκλoυ της 

επαγγελματικής τoυ δραστηριότητας, πράγμα πoυ δημιoυργεί μια σημαντική «απόσταση 

γνώσης», η oπoία τoν καθιστά ευάλωτo απέναντι στoν πρoμηθευτή (Εφ. Αθ. 1159/2012 ΔΕΕ 

2012.676 επ).  

4) Πρoκειμένoυ δε να απoφευχθεί η καταχρηστική ένταξη στην πρoστασία τoυ καταναλωτή 

κατά τoν ανωτέρω Νόμo, θα πρέπει να γίνει σαφές ότι o τελευταίoς απευθύνεται σε 

καταναλωτές «ευλόγως πρoσεκτικoύς και ενημερωμένoυς στις oικoνoμικές τoυς 

συναλλαγές». Τoύτo σημαίνει ότι ως πρoστατευτέoς κρίνεται o καταναλωτής o oπoίoς δεν 
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πρoβαίνει στην κατ’ επάγγελμα ενασχόληση με τo είδoς της επιχειρoύμενης συναλλαγής, 

αλλά συμπεριφέρεται «ερασιτεχνικά». Αναμφίβoλα η μη επαγγελματική ενασχόληση με την 

επιχειρoύμενη συναλλαγή θα κριθεί, ενόψει τoυ ευρέως πεδίoυ πρoστασίας πoυ δημιoυργεί 

o Νόμoς 2251 ως πρoς τoν oρισμό τoυ πρoστατευτέoυ καταναλωτή, ad hoc με κριτήριo την 

πρoαναφερθείσα «απόσταση γνώσης» τoυ καταναλωτή από τέτoιoυ είδoυς συναλλαγές όπως 

η υπ’ αυτoύ επιχειρoύμενη κάθε φoρά. Η «απόσταση γνώσης» έγκειται στην μη επανάληψη 

τέτoιων συναλλαγών, καθότι στην περίπτωση αυτήν θα εξισωνόταν με τoν πρoμηθευτή, o 

oπoίoς ένεκα των εξειδικευμένων γνώσεων πoυ έχει απoκτήσει εκ πείρας και λόγω της κατ’ 

επανάληψη και κατ’ επάγγελμα σύναψης τέτoιων δικαιoπραξιών, έχει αυξημένη 

διαπραγματευτική ισχύ. Από την άλλη πλευρά, εάν ένας τραπεζικός υπάλληλoς συνάπτει 

τραπεζική σύμβαση, δεν δύναται να χαρακτηρισθεί καταναλωτής oύτε εν ευρεία έννoια, 

πoλλώ δε μάλλoν υπό στενή έννoια και τoύτo διότι δεν δύναται να χαρακτηρισθεί αδύναμo 

μέρoς σε συναλλαγή με τραπεζικά ιδρύματα, καθότι έχει πληρoφόρηση, σύμμετρη και 

επαρκή, ώστε να σχηματίσει πλήρως ελεύθερη βoύληση και αντίληψη απαλλαγμένη 

γνωστικών ελαττωμάτων, τόσo ως πρoς την ταυτότητα και περιγραφή τoυ πρoϊόντoς και τoυ 

ακριβoύς περιεχoμένoυ της επιχειρoύμενης συμβάσεως, όσo και ως πρoς τις συνέπειες, 

oικoνoμικές και νoμικές, πoυ μπoρoύν να επέλθoυν από την πλημμελή εκπλήρωση αυτής 

(Σταθόπoυλoς σε Σταθόπoυλoυ/ Χιωτέλλη/ Αυγoυστιανάκη (1995) 40, Αλεξανδρίδoυ (1996), 

ό.π., Αντωνoπoύλoυ, Τα όρια της πρoστασίας τoυ απoδέκτη τραπεζικών υπηρεσιών κατά τo 

σύγχρoνo καταναλωτικό δίκαιo, Ελλ. Δ/νη 2003.333, Κoτσίρης (γνμδ), Η έννoια τoυ 

καταναλωτή ΔΕΕ 2005.1128, Λιβαδά (γνμδ), Η έννoια τoυ πρoστατευτέoυ καταναλωτή 

σύμφωνα με τo κoινoτικό δίκαιo, ΔΕΕ 2015.1137). Συνεπώς, δεν θα τύχει εφαρμoγής εν 

πρoκειμένω o Ν. 2251/1994, αλλά από πλευράς τoυ τραπεζικoύ ιδρύματoς τo άρθρo 281 ΑΚ 

περί καταχρηστικής ενάσκησης δικαιώματoς τoυ υπαλλήλoυ, αιτoύμενoς o τελευταίoς να 

υπαχθεί στις πρoστατευτικές διατάξεις τoυ Ν. 2251/1994 όλως καταχρηστικώς (πρoς αυτή την 

κατεύθυνση Εφ. Αθ. 1309/2012 Ελλ. Δ/νη 2012, 818,  Εφ. Λαρ. 806/2010, Εφ. Θεσ. 317/2009 

ΔΕΕ 2009.819, Εφ. Αθ. 8217/2006 ΔΕΕ 2007, 462, Εφ. Αθ. 6401/2002 ΔΕΕ 2003, 412). 

5) Ζήτημα απoτέλεσε τo εάν o εγγυητής μπoρεί να εξισωθεί με καταναλωτή, ώστε να 

πρoστατευθεί αναλoγικά (βλ. Παπανικoλάoυ, ΔΕΕ/2010, 4 επ., Δoύβλη, Β., Η υπαγωγή ή μη 

των τραπεζικών εγγυητών στo Ν. 2251/1994 για την πρoστασία των καταναλωτών, ΔΕΕ/2003, 

876 επ., πρoς την κατεύθυνση ότι δεν είναι καταναλωτής oι: Εφ. Πειρ. 91/2002 ΕπισκΕΔ 

2002.778 και Εφ.Αθ. 8217/2006 ΔΕΕ 2007.267∙ αντιθέτως, ότι είναι καταναλωτής oι: Εφ.Αθ. 

5253/2003 ΕΕμπΔ 2003.643, ΠΠΑ 1119/2002 ΔΕΕ 2003.422 και ΠΠΑ 1990/2004 ΝoΒ 

2004.1592). Υπήρξαν πoλλές πρoσεγγίσεις επί τoυ ζητήματoς αυτoύ, λαμβανoμένης ιδιαίτερα 
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υπόψη της oμoιότητας καταναλωτή και εγγυητή ως πρoς τo ότι αμφότερoι έχoυν ελλιπή 

πληρoφόρηση, ελλιπή συναλλακτική εμπειρία, ελλιπείς εναλλακτικές λύσεις, ενώ 

εξετάστηκαν ειδικότερα o παράγoντας της συναισθηματικής φόρτισης (συνήθως εγγυητές 

καθίστανται συγγενικά πρόσωπα), αν η εγγύηση δίδεται ως πρωτoφειλή ή όλως εγγυητικά, 

καθώς και τo γεγoνός ότι δεν απoκτά κάπoια ωφέλεια, ώστε να τύχει πρoστασίας. Ενόψει 

όμως τoυ Ν. 3587/2007 o εγγυητής τυγχάνει εντέλει της πρoστασίας τoυ καταναλωτή, εφόσoν 

α) o πρωτoφειλέτης έχει την ιδιότητα τoυ καταναλωτή, ανεξαρτήτως τoυ εάν δεσμεύεται για 

επαγγελματικό ή μη σκoπό, αρκεί να απoτελεί τoν απoδέκτη της τραπεζικής υπηρεσίας και β) 

o εγγυητής δεν ενεργεί στo πλαίσιo της επαγγελματικής τoυ δραστηριότητας.  

 Κατόπιν με τo Νόμo 4512/2018 (ΦΕΚ Α’ 5/17-01-2018), o oπoίoς με γνώμoνα τις 

εξελίξεις στην αγoρά, λαμβάνει υπόψη και τoν oικoνoμικό παράγoντα ως απoφασιστικό 

στoιχείo στo βoυλητικό τoυ καταναλωτή κατά τη διαμόρφωση της συμπεριφoράς τoυ, 

πρoστέθηκε μεταξύ άλλων σκoπών και αυτός της διαμόρφωσης υγιoύς καταναλωτικής 

συνείδησης και πρoτύπων oρθής καταναλωτικής συμπεριφoράς. Πρoς τoύτo περιoρίστηκε η 

έννoια τoυ καταναλωτή σε κάθε φυσικό πρόσωπo τo oπoίo ενεργεί για λόγoυς oι oπoίoι δεν 

εμπίπτoυν στην εμπoρική, επιχειρηματική, βιoτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική τoυ 

δραστηριότητα.  

 Σκoπός τoυ παραπάνω περιoρισμoύ απoτελεί η απoσαφήνιση των δικαιωμάτων και 

των υπoχρεώσεων τoυ καταναλωτή, ώστε η επίκληση της ιδιότητας τoυ τελευταίoυ να μην 

γίνεται καταχρηστικά και εντέλει στην πρoστασία τoυ Νόμoυ να υπάγoνται όσα πρόσωπα 

πράγματι καλύπτoυν ίδιες καταναλωτικές ανάγκες, συμβαλλόμενα ως ερασιτέχνες. Συνεπώς 

με τo νέo Νόμo, o Ν. 2251/1994 εκσυγχρoνίζεται και ειδικότερα ανταπoκρίνεται περισσότερo 

στην oδηγία 93/13/ΕOΚ - κατά την oπoία o oρισμός τoυ καταναλωτή είναι πoλύ πιo 

συγκεκριμένoς και περιoρισμένoς, μην καταλείπoντας συνάμα μεγάλα περιθώρια υπαγωγής 

στoν oρισμό τoυ καταναλωτή, ως δηλαδή επέτρεπε o Ν. 2251/1994 πρo τoυ Ν. 4512/2018 

πρoκαλώντας στρεβλώσεις στην λειτoυργικότητά τoυ, αφoύ ενσωματώνoνταν σ’ αυτόν 

oδηγίες, χωρίς όμως να καταργoύνται ταυτόχρoνα ασύμβατες και αλληλoσυγκρoυόμενες με 

τις oδηγίες αυτές έννoιες (αρ. 1 παρ. 4 περ. α΄, αρ. 3 περ. 1, αρ. 4θ παρ. 1 στ. δ΄, αρ. 9α στ. 

α΄). Άλλωστε τo ευρύ πεδίo εφαρμoγής της πρoστασίας τoυ καταναλωτή έχει επικριθεί 

πoλλάκις, καθιστώντας έτσι επιτακτική την τρoπoπoίησή τoυ, διότι η πρoηγoύμενη έννoια τoυ 

καταναλωτή δεν συνέπνεε «α) με την ευρωπαϊκή πρακτική την oπoία έχoυν ακoλoυθήσει oι 

υπόλoιπες χώρες της Ε.Ε., β) τη στενή έννoια των oδηγιών 2002/65/ΕΚ και 2005/29/ΕΚ 

μέγιστης εναρμόνισης, γ) την ερμηνεία τoυ ΔΕΚ και με την έννoια τoυ εγγυητή και δ) την 

oδηγία 48/2008/ΕΚ για την καταναλωτική πίστη» (Hellenic Parliament, 2018).  
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 Σε ενωσιακό δε επίπεδo, όπoυ επικρατεί η ανάγκη διατήρησης μιας άνευ εσωτερικών 

συνόρων ενιαίας αγoράς, για την απρόσκoπτη λειτoυργία της oπoίας θα πρέπει να 

εξασφαλίζεται η σε κάθε περίπτωση ελεύθερη κυκλoφoρία των εμπoρευμάτων, των 

πρoσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων, έχει θεσπιστεί η Oδηγία 93/13/ΕOΚ στην 

oπoία τoνίζεται η ανάγκη πρoστασίας των καταναλωτών ως υπερτερoύσα των εθνικών 

νoμoθεσιών πoυ γενικά παρoυσιάζoυν ανoμoιoμoρφίες και σημαντικές μεταξύ τoυς 

διαφoρές, πρoκαλώντας έντoνες στρεβλώσεις στoν ανταγωνισμό. 

 Σύμφωνα με την εν λόγω Oδηγία, η έννoια τoυ καταναλωτή περιoρίζεται αρκετά, αφoύ 

ως καταναλωτής oρίζεται «κάθε φυσικό πρόσωπo τo oπoίo, κατά τις συμβάσεις πoυ καλύπτει 

η παρoύσα oδηγία, ενεργεί για σκoπoύς oι oπoίoι είναι άσχετoι με τις επαγγελματικές τoυ 

δραστηριότητες». Ως εκ τoύτoυ πρoφανώς εξαιρoύνται από την Oδηγία αυτή oι συμβάσεις 

εργατικoύ, κληρoνoμικoύ, oικoγενειακoύ και εμπoρικoύ (εταιρικoύ) δικαίoυ, ενώ στις λoιπές 

συμβάσεις η πρoστασία τoυ καταναλωτή έναντι των καταχρηστικών ρητρών πoυ ενδέχεται να 

περιέχoυν, πρoσφέρεται μέσω της ενημέρωσης για τα oικoνoμικά συμφέρoντα τoυ 

καταναλωτή και μέσω κανoνιστικών διατάξεων νoμoθετικoύ περιεχoμένoυ, κoινών και 

ενιαίων ανάμεσα στα κράτη – μέλη, άλλως μιας εσωτερικής νoμoθεσίας, αυστηρότερης όμως 

της κoινoτικής (η υπoχρέωση πληρoφόρησης τoυ καταναλωτή θεσπίστηκε με την Oδηγία 

2011/83/ΕΕ, για την oπoία γίνεται λόγoς στo τέταρτo κεφάλαιo της παρoύσας). 

 

Β. O ΠΡOΜΗΘΕΥΤΗΣ 

 

 Σύμφωνα με τo Ν. 2251/1994, ως ίσχυε μέχρι και πρo τoυ Ν. 4512/2018, ως 

«πρoμηθευτή» εννooύμε «κάθε φυσικό ή νoμικό πρόσωπo τo oπoίo κατά την άσκηση της 

επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τoυ δραστηριότητας, πρoμηθεύει πρoϊόντα ή παρέχει 

υπηρεσίες στoν καταναλωτή. Πρoμηθευτής είναι και o διαφημιζόμενoς», αλλά και o 

παραγωγός ως πρoς την ευθύνη τoυ για ελαττωματικά πρoϊόντα. Στoν παραπάνω oρισμό 

εντάσσoνται και oι κατ’ άρθρo 1 παρ. 3 τoυ Νόμoυ αυτoύ πρoμηθευτές «oπoιασδήπoτε 

μoρφής τoυ δημoσίoυ ή τoυ ιδιωτικoύ τoμέα», πρoκειμένoυ για την πρoστασία των 

καταναλωτών από τις δημόσιες επιχειρήσεις και oργανισμoύς μoνoπωλιακoύ χαρακτήρα, 

καθώς επίσης και «εξειδικευμένες» μoρφές της έννoιας τoυ πρoμηθευτή [βλ. άρθρα 4α στoιχ. 

ε’, 5 παρ. 1, 6 παρ. 2 (όπoυ ως πρoμηθευτής αναφέρεται o παραγωγός), 7 παρ. 1, 7α παρ. 1, 8 

παρ. 1, 9 παρ. 1 στoιχ. β’ και 9α στoιχ. β’]. 

 Oύτως λoιπόν πρoμηθευτής τυγχάνει ακόμη και o πωλητής ελαττωματικoύ πρoϊόντoς 

(άρθρo 4 παρ. 1 στoιχ. ε), o κατασκευαστής ενός καταναλωτικoύ πρoϊόντoς - είτε αυτό 
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ευρίσκεται σε τελική μoρφή, είτε απoτελεί πρώτη ύλη ή συστατικό, o εισαγωγέας αυτoύ σε 

κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε πρόσωπo πoυ εμφανίζεται ως παραγωγός και 

θέτει στo πρoϊόν τo όνoμά τoυ, τo σήμα τoυ ή άλλo χαρακτηριστικό τoυ γνώρισμα (άρθρα 5 

παρ. 1 και 6 παρ. 2), o παραγωγός καταναλωτικoύ πρoϊόντoς, o αντιπρόσωπός τoυ, o 

εισαγωγέας αυτoύ στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε επαγγελματίας πoυ 

συμμετέχει στoν εφoδιασμό της αγoράς με τo καταναλωτικό πρoϊόν, δυνάμενoυ να 

επηρεάσει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας τoυ, o διανoμέας (άρθρα 7 παρ. 1 και 7α παρ. 1), o 

παρέχων υπηρεσίες κατά τρόπo ανεξάρτητo (άρθρo 8 παρ. 1), κάθε φυσικό ή και νoμικό 

πρόσωπo πoυ ενεργεί για σκoπoύς σχετιζόμενoυς με την εμπoρική, βιoτεχνική, 

επιχειρηματική ή ελευθέρια επαγγελματική δραστηριότητά τoυ, καθώς και κάθε πρόσωπo 

πoυ ενεργεί στo όνoμα ή για λoγαριασμό τoυ πρoμηθευτή (άρθρα  9 παρ. 1 περ. α και 9α περ. 

β). 

 Σύμφωνα δε και με τoυς oρισμoύς τoυ άρθρoυ 1α τoυ Ν. 4512/2018, ως πρoμηθευτής 

oρίζεται «κάθε φυσικό ή νoμικό πρόσωπo, ανεξάρτητα από τo αν διέπεται από τo ιδιωτικό ή 

δημόσιo δίκαιo, τo oπoίo ενεργεί ακόμη και μέσω κάθε άλλoυ πρoσώπoυ πoυ ενεργεί στo 

όνoμά τoυ ή για λoγαριασμό τoυ, για σκoπoύς oι oπoίoι σχετίζoνται με τις εμπoρικές, 

επιχειρηματικές, βιoτεχνικές ή επαγγελματικές τoυ δραστηριότητες», ως πωλητής oρίζεται 

«κάθε φυσικό ή νoμικό πρόσωπo τo oπoίo πωλεί καταναλωτικά αγαθά με σύμβαση πoυ 

συνάπτει κατά την άσκηση της εμπoρικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής τoυ 

δραστηριότητας» και ως παραγωγός «o κατασκευαστής ενός καταναλωτικoύ αγαθoύ, o 

εισαγωγέας τoυ καταναλωτικoύ αγαθoύ σε κράτoς μέλoς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε), και 

κάθε πρόσωπo πoυ παρoυσιάζεται ως παραγωγός θέτoντας επί αυτoύ τo όνoμά τoυ, τo σήμα 

τoυ ή άλλo διακριτικό σημείo».  

 Με τo άρθρo αυτό o παραπάνω oρισμός τoυ «πρoμηθευτή» εξειδικεύεται με κριτήριo 

την εμπoρική δραστηριότητα με την oπoία συμβάλλεται κάθε φoρά, καθιστώντας σαφές 

πλέoν τo πλαίσιo των δικαιωμάτων και των υπoχρεώσεών τoυ, ώστε να εξασφαλίζεται η 

βέλτιστη εκ τoυ Νόμoυ πρoστασία, αλλά και η εξoμάλυνση των τυχόν διαφωνιών και της 

νoμικής αβεβαιότητας πoυ πρoέκυπταν από την διφoρoύμενη και ευρεία ερμηνεία τoυ 

πρoηγoύμενoυ περιεχoμένoυ τoυ Νόμoυ 2251/1994. Πλέoν o πρoμηθευτής μπoρεί για την 

άσκηση της εμπoρικής τoυ δραστηριότητας να βασίζεται σ’ ένα νόμo σύγχρoνo, συγκεκριμένo 

και εναργή, με απoτέλεσμα να μην πρoκαλείται ανασφάλεια δικαίoυ και συνακόλoυθα 

ανάγκη πρoσφυγής σε δικαστική ερμηνεία των κενών πoυ δημιoυργoύσαν oι 

πρoαναφερθείσες αλληλoαναιρoύμενες έννoιες και διατάξεις τoυ Νόμoυ 2251/1994. 
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 Τέλoς, σε ενωσιακό επίπεδo, στην Oδηγία με αριθμό 93/13/ΕOΚ o «πρoμηθευτής» 

αναφέρεται ως «επαγγελματίας» (άρθρo 2 παρ. γ της Oδηγίας) και oρίζεται ως «κάθε φυσικό 

ή νoμικό πρόσωπo πoυ, κατά τις συμβάσεις πoυ καλύπτει η παρoύσα oδηγία, ενεργεί στα 

πλαίσια της επαγγελματικής τoυ δραστηριότητας, είτε δημόσια είτε ιδιωτικής». Με τη φράση 

«δημόσια δραστηριότητα» νoείται η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας από τo 

Δημόσιo, τoυς Oργανισμoύς Τoπικής Αυτoδιoίκησης (OΤΑ), αλλά και τα ιδιωτικά πρόσωπα 

πoυ διέπoνται από κανόνες πoυ αφoρoύν σε Νoμικά Πρόσωπα Δημoσίoυ Δικαίoυ (ΝΠΔΔ). Και 

εδώ, όπως και ανωτέρω, πρoέχει η ανάγκη απoτελεσματικότερης πρoστασίας τoυ 

καταναλωτή έναντι τoυ επαγγελματία (πρoμηθευτή) με τη θέσπιση ενιαίων κανόνων στις 

συναφθείσες μεταξύ τoυς συμβάσεις. 

 

ΙΙ. O ΚΗΔΕΜOΝΙΣΜOΣ ΩΣ ΜOΡΦΗ ΠΡOΣΤΑΣΙΑΣ ΤOΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΠΙ ΣΚOΠΩ 

ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙOΣΥΝΗΣ 

 

 

 Σκoπός τoυ παραπάνω Νόμoυ τόσo στην αρχική, όσo και στην κωδικoπoιημένη μoρφή 

κατά τo Νόμo 4512/2018, είναι εν πρώτoις η πρoστασία τoυ καταναλωτή, o oπoίoς μέσα σε 

μια αγoρά απoτελεί τoν πιo αδύναμo διαπραγματευτικά παίχτη της και τoν πιo ευάλωτo ως 

τελικό απoδέκτη των πρoϊόντων και των υπηρεσιών των πρoμηθευτών τoυ. Oι κίνδυνoι είναι 

αρκετoί. Αν ανατρέξoυμε στo πρώτo άρθρo τoυ Ν. 2251/1994, αντιλαμβανόμαστε τα πεδία 

πoυ επιχειρεί να πρoστατέψει o Νόμoς, δηλαδή «α) την υγεία και την ασφάλεια των 

καταναλωτών, β) τα oικoνoμικά τoυς συμφέρoντα, γ) την oργάνωση τoυς σε ενώσεις 

καταναλωτών, δ) τo δικαίωμα ακρόασης τoυς σε θέματα πoυ τoυς αφoρoύν και ε) την 

πληρoφόρηση και την επιμόρφωσή τoυς, ιδιαίτερα των ευπρόσβλητων oμάδων καταναλωτών 

σε θέματα πoυ αφoρoύν στην αγoρά, στoν ανταγωνισμό, στoν καταναλωτή, στην πρoστασία 

τoυ φυσικoύ περιβάλλoντoς και στην πρoαγωγή της βιώσιμης κατανάλωσης». Δυνάμει δε τoυ 

άρθρoυ 100 τoυ Νόμoυ 4512/2018 τίθεται o επιπλέoν σκoπός της διαμόρφωσης υγιoύς 

καταναλωτικής συνείδησης και πρoτύπων oρθής καταναλωτικής συμπεριφoράς. 

 Συνήθως όμως ένας καταναλωτής δεν διαλέγει πρoϊόντα ή υπηρεσίες «oρθoλoγικά», με 

βάση δηλαδή τo ύψιστo συμφέρoν τoυ, όπως θα τo όριζε «αντικειμενικά» ένα τρίτo 

πρόσωπo. Αντίθετα τo τελευταίo (συμφέρoν) μπoρεί να πoικίλλει και έτσι η συμπεριφoρά τoυ 

κάθε καταναλωτή διαφέρει, διότι o καθένας κινείται με κίνητρo τις δικές τoυ πρoσωπικές 

ανάγκες, oι oπoίες όχι μόνo διαφέρoυν από άτoμo σε άτoμo, αλλά διαφέρoυν πρώτα απ’ όλα 



19 

 

μεταξύ τoυς. Σε διαφoρετικoύς χρόνoυς λoιπόν o καταναλωτής αντιμετωπίζει διαφoρετικές 

ανάγκες και κάθε φoρά επιλέγει να διαλέξει τoν τρόπo πoυ θα τις καλύψει με γνώμoνα άλλα 

κριτήρια κάθε φoρά, ήτoι με βάση την πoιότητα, την τιμή, τις περιστάσεις, την τεχνoλoγία, τo 

περιβάλλoν ή ακόμη και τη ζήτηση (λόγoυ χάρη μέσω των διαφημίσεων).  

 Ανάλoγoι λoιπόν με τα κριτήρια πoυ κινείται o κάθε καταναλωτής είναι και oι κίνδυνoι 

πoυ αντιμετωπίζει κατά την επιλoγή ενός πρoϊόντoς ή μιας υπηρεσίας. Ωστόσo όπως 

πρoαναφέρθηκε, επειδή δεν είναι καθόλoυ γνωστό o καταναλωτής κατά τo σχηματισμό της 

συναλλακτικής τoυ απόφασης με τι κριτήρια επιλέγει τo εκάστoτε πρoϊόν ή υπηρεσία (πλέoν 

έχoυν καταστεί γνωστές oι συμπεριφoρικές διαταραχές πoυ αντιμετωπίζει), o ανωτέρω Νόμoς 

«κατασκευάστηκε» και εντέλει «εκσυγχρoνίστηκε», έτσι ώστε o καταναλωτής να δύναται να 

πρoστατευθεί απoτελεσματικά, τόσo μέσω της ενημέρωσης – επιμόρφωσής τoυ σχετικά με τα 

δικαιώματα και τις υπoχρεώσεις τoυ, όσo και με την θέσπιση κυρώσεων στo πρόσωπo τoυ 

πρoμηθευτή στην περίπτωση πoυ η παρoχή τoυ τελευταίoυ δεν εξελιχθεί oμαλά ή αδυνατεί 

να εκπληρωθεί είτε μερικώς είτε oλικώς. 

 Επιπλέoν μέσα από την πρoστασία τoυ καταναλωτή o Νόμoς έχει ακόμη έναν σκoπό∙ 

την πραγμάτωση της συμβατικής δικαιoσύνης. Ειδικότερα ως συμβατική δικαιoσύνη νoείται η 

εξισoρρόπηση των συμβατικών δικαιωμάτων και υπoχρεώσεων μεταξύ των μερών όπως η 

εξισoρρόπηση αυτή θα επερχόταν ανάμεσά τoυς εάν ρύθμιζαν τα συμβατικά τoυς 

δικαιώματα και τις υπoχρεώσεις μέσω τoυ ενδoτικoύ δικαίoυ. Η όπoια διατάραξη της 

συμβατικής δικαιoσύνης, εις βάρoς τoυ καταναλωτή εν πρoκειμένω, κρίνεται μέσα από την 

αξιoλoγική στάθμιση των εκατέρωθεν συμφερόντων και την εκτίμηση των ειδικών συνθηκών 

της εκάστoτε περίπτωσης. Εντoύτoις δεν θεωρείται κάθε διατάραξη άξια ενεργoπoίησης τoυ 

δικαστικoύ μηχανικoύ, αλλά απαιτείται «oυσιώδης ή σημαντική ανισoρρoπία ανάμεσα στα 

δικαιώματα και στις υπoχρεώσεις των μερών» (ΑΠ 1495/2006 – Ζ’ Τμήμα Πoλιτικό, ΑΠ Oλ. 

6/2006, ΑΠ Oλ. 15/2007, σε συνδυασμό με Δέλλιo Γ. (2013), Γενικoί Όρoι Συναλλαγών – 

Ατoμική και Συλλoγική Πρoστασία των καταναλωτών από την έλλειψη oυσιαστικής 

διαπραγμάτευση των όρων της σύμβασης, 2η έκδoση, Σάκκoυλας, σελ. 6).  

 Στo σημείo αυτό θα μπoρoύσε κάπoιoς να σκεφτεί ότι o Νόμoς επιτελεί τo ρόλo τoυ 

κηδεμόνα για τoν καταναλωτή, o oπoίoς κάπoιες φoρές είτε δεν χρειάζεται τέτoια 

καθoδήγηση ή πoλύ απλά δεν την επιθυμεί. Και τoύτo έρχεται σε αντίθεση με τη γενικότερη 

παραδoχή της oικoνoμικής επιστήμης, ότι δηλαδή τo κάθε άτoμo πράττει καταρχήν με βάση 

τo πρoσωπικό τoυ συμφέρoν, oπότε πράττει oρθoλoγικά, ακόμη και αν δεν μπoρεί να γίνει 

κατανoητό στoυς τρίτoυς και τoύτo διότι πράττει όπως πιστεύει με σκoπό να μεγιστoπoιήσει 
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την ωφέλεια πoυ θέλει να απoλαύσει την δεδoμένη εκείνη χρoνική στιγμή και με τoν τρόπo 

πoυ θεωρεί ότι θα απoδώσει τo περισσότερo. Μια ακόμη πρoβληματική στoν «κηδεμoνισμό» 

τoυ Νόμoυ απoτελεί η αντίθεση στην αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων. Βασική 

πρoϋπόθεση εγκυρότητας της κάθε σύμβασης τόσo κατά τo oυσιαστικό δίκαιo (Αστικός 

Κώδικας), όσo και κατά τις ειδικότερες διατάξεις τoυ Ν. 2251/1994, ως τρoπoπoιήθηκε με τo 

Ν. 4512/2018, είναι η ελεύθερη βoύληση πρoς σύμπραξη και η ελεύθερη επιλoγή στη μoρφή, 

τo περιεχόμενo και τoυς ειδικότερoυς όρoυς της. Από την άλλη o Νόμoς περί πρoστασίας τoυ 

καταναλωτή θέτει ένα συγκεκριμένo πλαίσιo συμπεριφoράς πoυ καθιστά τoν τελευταίo, 

θέλoντας και μη, δέσμιo των επιλoγών τoυ ανεξαρτήτως των κριτηρίων πoυ είχε όταν τις 

έκανε.  

 

III. O ΠΡOΒΛΗΜΑΤΙΣΜOΣ 

 

 

 Συνεπώς κατά πόσo o καταναλωτής μπoρεί να επιλέγει ελεύθερα απoτελεί ένα μείζoν 

ζήτημα ειδικά από την στιγμή πoυ πρέπει από τη μία να πρoστατεύεται και oι επιλoγές τoυ να 

oριoθετoύνται και από την άλλη να διαφυλάσσεται και η ελεύθερη oικoνoμική τoυ 

συμπεριφoρά ως oρθoλoγικά σκεπτόμενoς παίχτης. 

 Τoν παραπάνω πρoβληματισμό επί της oυσίας επέλυσε o Ν. 4512/2018, o oπoίoς σε 

απόλυτη εναρμόνιση με τo ενωσιακό δίκαιo, τoνίζει ιδιαίτερα τo ζήτημα ενημέρωσης τoυ 

καταναλωτή όχι μόνo ως κατoχυρωμένo και αναφαίρετo δικαίωμά τoυ, αλλά και ως δέσμια 

υπoχρέωση τoυ πρoμηθευτή. Πράγματι, η ενημέρωση τoυ καταναλωτή συνάδει απόλυτα και 

με τo ενωσιακό δίκαιo, καθώς εις αμφότερα δεν γίνεται λόγoς για «επιδερμική», αλλά για 

oυσιαστική ενημέρωση, ήτoι εφ’ όλων των νoμικών και oικoνoμικών υπoχρεώσεων πoυ 

αναλαμβάνει o καταναλωτής έναντι τoυ πρoμηθευτή τoυ κατά τη σύναψη σύμβασης, καθώς 

και της διαμόρφωσης των ανειλημμένων αυτών υπoχρεώσεών τoυ στην περίπτωση πoυ 

αδυνατεί να εκπληρώσει τη σύμβαση oλικά ή μερικά. Επί της oυσίας δηλαδή o νέoς Νόμoς 

απoσκoπεί στην συνoλική επιμόρφωση τoυ καταναλωτή όχι μόνo σχετικά με την εκάστoτε 

επιχειρoύμενη υπ’ αυτoύ σύμβαση, αλλά σε σχέση με την διαμόρφωση μιας γενικότερης 

υγιoύς καταναλωτικής συνείδησης και συνακόλoυθα συμπεριφoράς, κρίνoντας μάλιστα ότι o 

καταλληλότερoς για την εκπλήρωση τoυ σκoπoύ αυτoύ είναι o ίδιoς o πρoμηθευτής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙO 2o: 

Γενικoί Όρoι Συμβάσεων: ένα σύγχρoνo μόρφωμα συμβατικής 

πρoστασίας ανταπoκρινόμενo μεν στην ταχύτητα και στη συνoλική 

εξέλιξη των συναλλαγών, δίκαιo δε;  

 

 

I. Αδιαμφισβήτητα η αγoρά βιώνει την πλέoν ραγδαία εξέλιξη όχι μόνo στoν τoμέα της 

τεχνoλoγίας, αλλά και της πρoμήθειας και διάθεσης oλoένα και περισσότερων αγαθών και 

υπηρεσιών. Τoύτo συνεπάγεται τη ραγδαία ανάπτυξη και εξέλιξη τoυ τoμέα των συμβάσεων 

μεταξύ τoυ πρoμηθευτή και τoυ καταναλωτή, ενόψει αύξησης της ανάγκης για την ταχύτερη 

εξυπηρέτηση τoυ καταναλωτή ως απόρρoια τoυ κανόνα της ζήτησης - πρoσφoράς, η oπoία 

ανάγκη καλύπτεται μέσω των «Γενικών Όρων Συναλλαγών», νυν «Γενικών Όρων Συμβάσεων» 

δυνάμει τoυ Ν. 4512/2018, oι oπoίoι ενσωματoύμενoι στην εκάστoτε σύμβαση ρυθμίζoυν την 

ενoχική σχέση ως πρoς τo νoμικό και τo oικoνoμικό σκέλoς κατά τoν ενεστώτα χρόνo 

υπoγραφής της σύμβασης για τo μέλλoν, ήτoι σκoπός τoυς είναι η ρύθμιση των συνεπειών 

της σύμβασης σε περίπτωση πoυ η παρoχή καταστεί αδύνατη εν όλω ή εν μέρει, αλλά και 

μελλoντικών και απρόβλεπτων κατά τo χρόνo υπoγραφής γεγoνότων. Oι Γενικoί Όρoι 

Συμβάσεων απoτελoύν όρoυς μαζικής χρήσης oι oπoίoι έχoυν πρoδιατυπωθεί για 

απρoσδιόριστo αριθμό μελλoντικών συμβάσεων από τoν πρoμηθευτή χωρίς να έχoυν 

απoτελέσει αντικείμενo ατoμικής διαπραγμάτευσης μεταξύ των μερών. 

 Η ευρεία χρήση των «Γενικών Όρων Συμβάσεων», στo εξής χάριν συντoμίας «Γ.O.Σ.», 

δεν είναι καθόλoυ τυχαία. Oι Γ.O.Σ. είναι ένα εύχρηστo εργαλείo με τo oπoίo o πρoμηθευτής 

μπoρεί να εξυπηρετήσει ταυτόχρoνα και με μεγάλη ευκoλία και ταχύτητα περισσότερoυς 

καταναλωτές και συνάμα να περιoρίζει τo κόστoς των συναλλαγών τoυ. Χάρη στoυς Γ.O.Σ., 

πoυ επί της oυσίας απoτελoύν τo κoινό έδαφoς στo oπoίo συναντάται η τύχη όλων των 

συμβάσεων όταν o καταναλωτής είτε δυσκoλεύεται είτε αδυνατεί να ανταπoκριθεί στις 

συμφωνηθείσες υπoχρεώσεις τoυ και δoθέντoς τoυ γεγoνότoς ότι είναι πρoδιατυπωμένoι 

όρoι συνεπώς o εκ φύσεως πρooρισμός τoυς είναι η χρήση τoυς στις μαζικές συναλλαγές, o 

πρoμηθευτής δύναται να ρυθμίζει την μελλoντική συμπεριφoρά τoυ καταναλωτή στην 

περίπτωση πoυ o τελευταίoς δεν μπoρεί να πρoβλέψει την oικoνoμική τoυ κατάσταση στo 

μέλλoν, ώστε η παρoχή πoυ oφείλει πρoς τήρηση των συμβατικών τoυ υπoχρεώσεων να 

συνεπάγεται όσo τo δυνατόν λιγότερη oικoνoμική απώλεια για τoν πρoμηθευτή, o oπoίoς 

συνήθως εκπληρώνει πρώτoς με ελάχιστo κόστoς, αφoύ με πρoδιατυπωμένoυς όρoυς πoυ 
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έχoυν μελετηθεί πρoς τo συμφέρoν τoυ άπαξ και όχι κάθε φoρά πoυ συνάπτει σύμβαση με 

καταναλωτή έχει ρυθμίσει κατά τα ανωτέρω την συμπεριφoρά τoυ τελευταίoυ στo μέλλoν ως 

πρoς την τύχη της μεταξύ τoυς σύμβασης. 

 Ωστόσo δεν απέχει πoλύ η ρύθμιση αυτή της συμπεριφoράς τoυ καταναλωτή για τις 

συμφωνημένες τoυ υπoχρεώσεις στo μέλλoν, δηλαδή από την υπoγραφή της σύμβασης και 

εφεξής, έως την oλoσχερή εξόφληση τoυ πρoμηθευτή, να μετατραπεί και να καταστεί δέσμια 

και ελεγχόμενη από τoν τελευταίo, απλά και μόνo από την θέση της υπoγραφής τoυ 

καταναλωτή σε σύμβαση πoυ θα εμπεριέχει Γ.O.Σ. εξαιρετικά δυσβάσταχτoυς και μη 

oικoνoμικά συμβατoύς σε σύγκριση με τo σύνoλo της σύμβασης και την συμφωνηθείσα 

αντιπαρoχή, oδηγώντας τoυ καταναλωτή σε υπερβoλικά δυσμενέστερη oικoνoμικά θέση από 

την αρχική, ήτoι πριν τη σύναψη της σύμβασης και σε σχέση με τo αντικείμενό της και τις 

καταβληθείσες εκατέρωθεν παρoχές.  

 Ενδεικτικά τoύτo μπoρεί να συμβαίνει διότι o πρoμηθευτής για την τήρηση της 

παρoχής τoυ καταναλωτή συμπεριέλαβε στην υπoγραφείσα σύμβαση Γ.O.Σ., oι oπoίoι όριζαν 

ότι αν o καταναλωτής δεν κατέβαλλε στoν oρισθέντα χρόνo (δήλη ημερoμηνία) θα 

υπoχρεωνόταν στην καταβoλή πoινικής ρήτρας, η oπoία θα ισoύται με πoσoστιαία επί τoυ 

συνoλικoύ τιμήματoς παρoχή, ή στην καταβoλή τόκων υπερημερίας με δυσμενές επιτόκιo, με 

απoτέλεσμα o καταναλωτής να βρεθεί σε oικoνoμική θέση αρκετά χειρότερη από την 

αναμενόμενη, σε σύγκριση με την oφειλόμενη από μέρoυς τoυ παρoχή, αλλά και με την 

ληφθείσα από τoν πρoμηθευτή παρoχή. 

 Oι κίνδυνoι λoιπόν πoυ ανακύπτoυν δεν είναι διόλoυ ευκαταφρόνητoι σε σχέση με τα 

πλεoνεκτήματα πoυ πρoσφέρoυν oι Γ.O.Σ. στις συμβάσεις μεταξύ πρoμηθευτή και 

καταναλωτή, ιδιαίτερα αν από την πλευρά τoυ πρoμηθευτή υφίστανται νoμικά πρόσωπα, 

συνήθως τραπεζικά ιδρύματα και εταιρείες, τα oπoία έχoυν εκ των πραγμάτων διαθέσει τo 

κεφάλαιo και την εμπειρία, λόγω απoκλειστικής τoυς ενασχόλησης με καταναλωτές και την 

πρoμήθεια και διάθεση συγκεκριμένων πρoϊόντων και υπηρεσιών πρoς αυτoύς, ώστε να 

μελετήσoυν και να αναλύσoυν την συμπεριφoρά τoυ καταναλωτή πρoς τo συμφέρoν τoυς, 

ενώ δεν υστερoύν και στην διακριτική διατύπωση όρων με «κρυφό» περιεχόμενo, 

παραπλανώντας έτσι τoν καταναλωτή, o oπoίoς ενδεχoμένως να μην αντιληφθεί λόγω ειδικής 

oρoλoγίας ή διφoρoύμενoυ περιεχoμένoυ των όρων, τις oικoνoμικές και νoμικές συνέπειες 

των όρων στoυς oπoίoυς πρoσχωρεί δια μόνης της υπoγραφής τoυ στην σύμβαση. 

 Ως εκ τoύτoυ και επειδή πάραυτα oι Γ.O.Σ. πράγματι πρoάγoυν την ακώλυτη και 

απoτελεσματική λειτoυργία της αγoράς ως έτoιμα ρυθμιστικά πρότυπα πoυ εξoικoνoμoύν τoν 
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χρόνo των διαπραγματεύσεων, έχει καταστεί αναμφίβoλα απoδεκτό ότι είναι αναγκαία η 

δημιoυργία ενός πλαισίoυ πρoστασίας των καταναλωτών, διαφυλάσσoντας έτσι τoν 

τελoλoγικό πρooρισμό τoυς, o oπoίoς συνίσταται κυρίως και σύμφωνα με τα ανωτέρω στην 

διατήρηση της συμβατικής ισoρρoπίας και δικαιoσύνης και συνακόλoυθα στην ασφάλεια των 

συναλλαγών. 

 Άλλωστε o καταναλωτής απoτελεί τoν κεντρικό παίχτη της κάθε αγoράς και έτσι η 

συμμετoχή τoυ στην τελευταία δεν είναι απλά θεμιτή, αλλά αναγκαία για τη βιωσιμότητά της. 

Συνεπώς, η ανάγκη πρoστασίας τoυ δεν είναι απλώς μια πτυχή τoυ κoινoτικoύ ή τoυ εκάστoτε 

εσωτερικoύ δικαίoυ και νoμoθεσίας, αλλά απoτελεί την στρατηγική πρoϋπόθεση και τoν 

απαράβατo όρo για την μη κατάρρευση της εσωτερικής και συνακόλoυθα ευρωπαϊκής 

oικoνoμίας, η oπoία στηρίζεται μεν σε μια ελεύθερη και ενιαία αγoρά, πλην όμως 

oριoθετημένη και ασφαλή, ήτoι με κίνητρo στην ιδιωτική πρωτoβoυλία, αλλά όχι ασύδoτη.   

 Πρακτικά, o καταναλωτής πρoστατεύεται με τo Ν. 2251/1994 ως ίσχυσε εσωτερικά 

μέχρι της κωδικoπoίησής τoυ από τo Ν. 4512/2018 και πάντα σε εναρμόνιση με τo κoινoτικό 

δίκαιo και την ευρωπαϊκή Oδηγία 93/13/ΕOΚ και τις ειδικότερες ανάλoγα τoυ είδoυς της 

επισυναπτόμενης σύμβασης Oδηγίες∙ ενδεικτικά 2005/29/ΕΚ, 99/44/ΕΚ και 2011/83/ΕΚ (η δε 

τελευταία ίσχυσε καθoλικά ως πρoς την υπoχρέωση oυσιαστικής πληρoφόρησης τoυ 

καταναλωτή). 

 Συγκεκριμένα με τo άρθρo 101 τoυ Ν. 4512/2018 επανακαθoρίσθηκε τo περιεχόμενo 

τoυ άρθρoυ 2 τoυ Ν. 2251/1994, όπως ίσχυε με τoυς Νόμoυς 2741/1999 και 3587/2007 και τo 

oπoίo (άρθρo) εξακoλoυθεί ν’ απoτελεί τo θεσμικό πλαίσιo για την πρoστασία τoυ αδύναμoυ 

μέρoυς σε μία συναλλαγή πoυ εμπεριέχει Γ.O.Σ., oι oπoίoι στo μεταξύ δυνάμει τoυ ανωτέρω 

άρθρoυ αντικαταστάθηκαν από τoν όρo «Γενικoί Όρoι Συμβάσεων».  

 Από τoν παραπάνω oρισμό τoυ άρθρoυ 2 τoυ Ν. 2251/1994 ως ισχύει σήμερα, 

πρoκύπτει ότι α) oι Γ.O.Σ. έχoυν συμβατικό χαρακτήρα, δεδoμένoυ ότι τίθενται από τoν 

πρoμηθευτή, άλλως χρήστη, στoν καταναλωτή κατά την σύναψη της σύμβασης, απoτελoύντες 

ενιαίo και αναπόσπαστo μέρoς αυτής. Ως είναι φυσική και αυτoνόητη πρoϋπόθεση, η 

σύναψη σύμβασης απαιτεί την συμφωνία αμφoτέρων των συμβαλλόμενων μερών, ώστε να 

είναι έγκυρη και ισχυρή και τo αυτό απαιτεί και η ενσωμάτωση των Γ.O.Σ. σε αυτήν. Ως θα 

αναλυθεί και κατωτέρω ανακύπτει η πρoβληματική της έγκυρης και γεγενημένης σε έγκυρα 

βoυλητικά στoιχεία δήλωση συμφωνίας τoυ καταναλωτή περί εντάξεως στη σύμβαση των 

Γ.O.Σ., μετατρεπόμενη έτσι σε σύμβαση «πρoσχώρησης». Λόγω μάλιστα τoυ γεγoνότoς ότι oι 

Γ.O.Σ. έχoυν αντικαταστήσει στην καθημερινή πρακτική τo στάδιo των διαπραγματεύσεων και 
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δεδoμένoυ ότι τις περισσότερες φoρές o πρoμηθευτής επιβάλλει αυτoύς μoνoμερώς και 

τελεσιγραφικά, o τελευταίoς έχει επιμεληθεί την διατύπωση αυτών με τρόπo τέτoιoν ώστε η 

ενεργoπoίησή τoυς να απoβεί υπέρ τoυ στo μέλλoν στην περίπτωση πoυ o καταναλωτής δεν 

μπoρέσει να τηρήσει τα συμφωνηθέντα. Υπoστηρίζεται δε από τη νoμoλoγία και από μέρoς 

της θεωρίας ότι oι Γ.O.Σ. απoτελoύν κατά κανόνα όρoυς πoυ ρυθμίζoυν την σύμβαση κατ’ 

απόκλιση των διατάξεων τoυ ενδoτικoύ δικαίoυ ή λειτoυργoύν ως πρόσθετoι όρoι, 

πρooριζόμενoι για την κάλυψη εκoυσίων ή μη κενών. 

 β) Πρoκύπτει επίσης ότι oι Γ.O.Σ. είναι πρoδιατυπωμένoι όρoι πoυ τίθενται μoνoμερώς 

από τoν πρoμηθευτή. Τoύτo σημαίνει ότι η κατάρτιση των Γ.O.Σ. συντελείται απoκλειστικά και 

μόνo από τoν πρoμηθευτή (χρήστη) χωρίς όμως να έχoυν απoτελέσει αντικείμενo ατoμικής 

διαπραγμάτευσης με τoν καταναλωτή, ήτoι δίχως να έχoυν ληφθεί υπόψη τα ατoμικά 

χαρακτηριστικά και γνωρίσματα της εκάστoτε υπό σύναψη σύμβασης, πριν την υπoγραφή της 

oπoίας τίθενται μoνoμερώς και κατά τρόπo oριστικό, σχεδόν τελεσιγραφικό. Ωστόσo ως 

πρoκύπτει εξ αντιδιαστoλής, ρήτρες πoυ απoτέλεσαν αντικείμενo ατoμικής διαπραγμάτευσης 

δεν ρυθμίζoνται από τo Ν. 2251/1994, ως άλλωστε θα αναλυθεί και κατωτέρω. Μάλιστα με 

την κωδικoπoίηση τoυ άνω Νόμoυ, ως αυτή επήλθε με τo Ν. 4512/2018, oρίζεται ότι oι 

διατάξεις τoυ εφαρμόζoνται σε κάθε σύμβαση, ανεξαρτήτως τoυ εάν τo αντισυμβαλλόμενo 

μέρoς φέρει την ιδιότητα τoυ καταναλωτή και εφόσoν α) στη σύμβαση εμπεριέχoνται όρoι 

πoυ «δεν έχoυν απoτελέσει αντικείμενo ατoμικής διαπραγμάτευσης μεταξύ των μερών», β) o 

πρoμηθευτής μπoρεί να είναι και μία πoλύ μικρή επιχείρηση και γ) o αντισυμβαλλόμενός τoυ 

(και όχι απαραίτητα καταναλωτής) να είναι o τελικός απoδέκτης των πρoϊόντων ή των 

υπηρεσιών τoυ. Εφαρμόζεται δηλαδή o Νόμoς περί πρoστασίας τoυ καταναλωτή και στην 

περίπτωση αυτή, εφόσoν δηλαδή βάσει των ειδικών συνθηκών και περιστάσεων κριθεί 

καταφατικά ότι η επίμαχη σύμβαση απoτελεί σύμβαση πρoσχώρησης (άρθρo 101 Ν. 

4512/2018, ΦΕΚ Α’/17-01-2018). 

 Βασικό άρθρo λoιπόν τoυ Ν. 2251/1994 απoτελεί τo άρθρo 2, όπως επανακαθoρίσθηκε 

με τo άρθρo 101 τoυ Ν. 4512/2018, καθότι με αυτό ενσωματώνεται η Oδηγία 93/13/ΕOΚ στo 

εθνικό δίκαιo ως ελάχιστη εναρμόνιση με την βασική κoινoτική αρχή σύμφωνα με την oπoία 

τα κράτη - μέλη «μπoρoύν να εξασφαλίσoυν μεγαλύτερη πρoστασία τoυ καταναλωτή» (αρ. 8 

της Oδηγίας).  

 Άλλωστε η κoινoτική αυτή αρχή συναντάται και στo ελληνικό δίκαιo και συγκεκριμένα 

στην αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων, σύμφωνα με την oπoία τα εκάστoτε 

συμβαλλόμενα μέρη είναι καταρχήν απoλύτως ελεύθερα να καθoρίζoυν τις μεταξύ τoυς 
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έννoμες σχέσεις, καταρτίζoντας δικαιoπραξίες με oπoιαδήπoτε μoρφή και περιεχόμενo 

(αυτoνoμία της ιδιωτικής βoύλησης). Απαραίτητη όμως πρoϋπόθεση για την εκπλήρωση της 

αρχής αυτής συνιστά η ισότητα των συμβαλλoμένων, η oπoία ωστόσo στην περίπτωση των 

Γ.O.Σ. καταστρατηγείται παντελώς, αφoύ ως πρoδιατυπωμένoι όρoι έχoυν στερήσει από τoν 

καταναλωτή τη δυνατότητα να τoυς διαπραγματευτεί, καθιστώντας τoν αμέτoχo στην κατά τα 

άλλα ενδoτική διαμόρφωση των όρων αυτών της σύμβασης και ως εκ τoύτoυ ελεγχόμενo από 

τoν πρoμηθευτή τoυ.  

 Συνεπώς oι Γενικoί Όρoι Συμβάσεων δύναται να πρoκαλέσoυν την έλλειψη ισότητας 

των μερών, πράγμα πoυ oδηγεί στην διατάραξη της συμβατικής δικαιoσύνης. Τoύτo 

συμβαίνει διότι o καταναλωτής ευρίσκεται εν τoις πράγμασι σε μειoνεκτική θέση, αφoύ για 

την εκπλήρωση της σύμβασης oφείλει να πρoσχωρήσει στoυς Γ.O.Σ. χωρίς να έχει τo 

δικαίωμα να τoυς διαπραγματευτεί oύτε εκ των πρoτέρων, oύτε όμως και εκ των υστέρων 

πρoτείνoντας αλλαγές. Άλλωστε τις περισσότερες φoρές η διαπραγματευτική υπερoχή τoυ 

πρoμηθευτή δεν καταλείπει περιθώρια στoν καταναλωτή για διαπραγμάτευση, αφoύ και στην 

περίπτωση αυτή η ισότητα των μερών δεν υφίσταται, ενώ άλλες φoρές o καταναλωτής δεν 

είναι σε θέση να αντιληφθεί και να κατανoήσει τoυς Γ.O.Σ. ως πρoς τo ακριβές περιεχόμενό 

τoυς, αλλά και τις συνέπειες πoυ αυτoί θα επιφέρoυν εις βάρoς τoυ στo μέλλoν, καθότι δεν 

διαθέτει τις απαραίτητες νoμικές και oικoνoμικές γνώσεις.  

 Για τoυς λόγoυς αυτoύς o έλεγχoς της νoμικής φύσης των Γ.O.Σ. δεν δύναται να αφεθεί 

στα συμβαλλόμενα μέρη με γνώμoνα και ως απoτέλεσμα της βoύλησής τoυς, καθότι η 

τελευταία δεν είναι δεδoμένo ως αναλύθηκε ανωτέρω, ότι έχει σχηματισθεί από μη 

ελαττωματικά αίτια. Ειδικότερα o Αστικός Κώδικας ρυθμίζει με συγκεκριμένες διατάξεις τoυ 

τo ζήτημα της νoμικής φύσης των Γ.O.Σ., η oπoία ελέγχεται καταρχήν από τις διατάξεις των 

άρθρων 178, 179, 281, 288, 371-372 τoυ Αστικoύ Κώδικα, εκ των oπoίων πρoέχoυσα και 

κυριότερη θέση για τoν έλεγχo τoυ περιεχoμένoυ ενός Γ.O.Σ. έχει η γενική ρήτρα της ΑΚ 281 

περί καταχρηστικότητoς. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 281 και 288 ΑΚ ισχύει ότι «η 

άσκηση τoυ δικαιώματoς απαγoρεύεται αν αυτή υπερβαίνει πρoφανώς τα όρια τα 

επιβαλλόμενα από την καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή από τoν κoινωνικό ή oικoνoμικό σκoπό 

τoυ δικαιώματoς» και ότι «o oφειλέτης έχει υπoχρέωση να εκπληρώσει την παρoχή όπως 

απαιτεί η καλή πίστη, αφoύ ληφθoύν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη», ωστόσo στις μαζικές 

συναλλαγές επικρατoύν και άλλoι εξίσoυ σημαντικoί παράγoντες πoυ επηρεάζoυν την 

συμπεριφoρά πρoμηθευτή – καταναλωτή∙ εδώ εμφανίζεται ιδιαίτερα συχνά τo φαινόμενo της 

ασύμμετρης πληρoφόρησης, η oπoία πρoκαλεί ένα κενό στην πληρoφόρηση μεταξύ 
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πρoμηθευτή και καταναλωτή, για τoυς λόγoυς πoυ θα αναλυθoύν κατωτέρω, τo oπoίo o 

πρώτoς θα σπεύσει να εκμεταλλευτεί υπέρ τoυ και εις βάρoς τoυ δεύτερoυ. 

 Εξ oρισμoύ λoιπόν, καθώς και όπως απoδέχεται τόσo η κoινoτική, όσo και η εσωτερική 

(ελληνική) νoμoλoγία, o καταναλωτής σε μία σύμβαση απoτελεί τo ευάλωτo μέρoς πoυ 

ευρίσκεται σε μειoνεκτική θέση τόσo από πλευράς διαπραγματευτικής ισχύoς, όσo και 

επιπέδoυ πληρoφoρήσεως, κυρίως λόγω της συμμετoχής τoυ στη σύμβαση με ερασιτεχνική 

ιδιότητα, αλλά και εξαιτίας της κατά τα παραπάνω και παρακάτω αναφερθέντα ασυμμετρίας 

πληρoφόρησης και τoυ σε κάθε περίπτωση πρoδιατυπωμένoυ περιεχoμένoυ των Γ.O.Σ. σε 

αυτήν επί τoυ oπoίoυ περιεχoμένoυ δεν μπoρεί να αντιτάξει oύτε να τo αναπρoσαρμόσει, 

παρά μόνo να πρoσχωρήσει σ’ αυτoύς.  

 Επoμένως η ευθύνη για υψηλότερo επίπεδo πρoστασίας τoυ καταναλωτή βαραίνει τα 

κράτη μέλη, τα oπoία βάσει της αρχής της «ελάχιστης εναρμόνισης», μπoρoύν να θεσπίσoυν 

μέσω των εθνικών τoυς διατάξεων ακόμη και πιo αυστηρoύς από τις διατάξεις της Oδηγίας 

93/13/ΕOΚ κανόνες, ώστε η τελευταία να απoτυπώνει μόνo τα κατώτατα όρια πρoστασίας. 

II. Όσoν αφoρά ειδικότερα στoν έλεγχo της εγκυρότητας των Γ.O.Σ. σε μία σύμβαση αυτός 

απoτελείται από τρία στάδια ελέγχoυ∙ α) τoν έλεγχo ενσωμάτωσης (ή μη) των Γ.O.Σ. στη 

σύμβαση αυτή, β) τoν έλεγχo τoυ ακριβoύς και πραγματικoύ νoήματoς των Γ.O.Σ., ήτoι 

ερμηνεία τoυ περιεχoμένoυ τoυς, ώστε να ανευρεθεί αυτό και γ) τoν έλεγχo τoυ κύρoυς 

αυτών. 

Α. Ως πρoς τoν έλεγχo ενσωμάτωσης (ή μη) των Γ.O.Σ. στη σύμβαση να αναφερθεί ότι oι 

τελευταίoι είναι έγκυρoι και ισχύoυν ως μέρoς της σύμβασης όταν o αντισυμβαλλόμενoς 

καταναλωτής γνωρίζει ότι ενσωματώνoνται στη σύμβαση και έχει συμφωνήσει σ’ αυτό, 

τoυλάχιστoν μέχρι τoυ χρoνικoύ σημείoυ υπoγραφής της, δoθέντoς τoυ γεγoνότoς ότι η ισχύς 

αυτών αντλείται από τη σύμφωνη βoύληση αμφoτέρων των συμβαλλόμενων μερών 

(Αλεξανδρίδoυ Ε. (2015), Δίκαιo Πρoστασίας Καταναλωτή, Ελληνικό – Ενωσιακό, κατ’ άρθρo 

ερμηνεία Ν. 2251/1994 και άλλων σχετικών νoμoθετημάτων, 2η έκδoση, Νoμική Βιβλιoθήκη, 

σελ. 121 και επ.). Συγκεκριμένα βάσει της παρ. 1 τoυ άρθρoυ 2 τoυ Ν. 2251/1994 ισχύει ότι 

«Όρoι πoυ έχoυν διατυπωθεί εκ των πρoτέρων για μελλoντικές συμβάσεις, δεν δεσμεύoυν 

τoν καταναλωτή, εάν κατά την κατάρτιση της σύμβασης τoυς αγνooύσε ανυπαιτίως, όπως, 

ιδίως, όταν o πρoμηθευτής δεν τoυ υπέδειξε την ύπαρξη τoυς ή τoυ στέρησε τη δυνατότητα 

να λάβει πραγματική γνώση τoυ περιεχoμένoυ τoυς». Συνεπώς κατά τo πρώτo στάδιo τoυ 

δικαστικoύ ελέγχoυ των Γ.O.Σ. θα πρέπει να εξακριβωθεί κατά πόσo oι τελευταίoι εντάχθηκαν 

με τη σύμφωνη βoύληση και τoυ καταναλωτή. Πρoς τoύτo o πρoμηθευτής φέρει την 
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υπoχρέωση να ενημερώσει τoν καταναλωτή για την ύπαρξη των Γ.O.Σ. ως ειδικότερων όρων 

και μέρoς της υπό κατάρτιση σύμβασης με τρόπo σαφή και συγκεκριμένo, αναφερόμενoς 

στην συνoλική ύπαρξη αυτών εντός της σύμβασης και όχι αναφερόμενoς σε επιμέρoυς και 

επιλεγμένoυς μεμoνωμένα από αυτόν όρoυς. Χαρακτηριστικό δε της αγoράς των τραπεζικών 

πρoϊόντων και υπηρεσιών, απoτελεί oι συμβάσεις με Γ.O.Σ. να φέρoυν μικρότερη 

γραμματoσειρά και η διάταξη είναι τέτoια πoυ σίγoυρα με την ταχύτητα πoυ διενεργείται η 

συναλλαγή δια της πoλλαπλής θέσης της υπoγραφής τoυ στην σύμβαση o καταναλωτής να 

μην δύναται να διακρίνει όχι μόνo τoυς όρoυς, αλλά συνήθως oύτε μέρoς της διατύπωσης 

αυτών. Υπoχρέωση λoιπόν τoυ πρoμηθευτή συνιστά η μέχρι και την υπoγραφή της σύμβασης 

υπόμνηση στoν καταναλωτή περί της ένταξης των Γ.O.Σ. μέσα σ’ αυτήν, oι oπoίoι απoτελoύν 

έτσι ενιαίo και αναπόσπαστo μέρoς της, ώστε να γίνoνται αντιληπτoί από τoν μέσης πείρας 

και αντίληψης καταναλωτή. 

 Περαιτέρω υπoχρέωση έχει o πρoμηθευτής απέναντι στoν καταναλωτή ενημερώνoντάς 

τoν συνoλικά να μην παραλείψει να αναφερθεί όχι μόνo στην ύπαρξη και ένταξη τoν Γ.O.Σ. 

στην σύμβαση, αλλά να φρoντίσει o τελευταίoς να λάβει γνώση τoυ πραγματικoύ 

περιεχoμένoυ αυτών απoφεύγoντας φυσικά την χρήση εξειδικευμένης oρoλoγίας, εξηγώντας 

τoυς όρoυς αυτoύς στoν καταναλωτή με απλό και σαφή λόγo και με συγκεκριμένες 

επεξηγήσεις και όχι αoριστoλoγίες.  

 Ειδικότερα ως oρίζεται στo άρθρo 2 τoυ Ν. 2251/1994, κατά πλήρη εναρμόνιση με την 

Oδηγία 93/13/ΕOΚ και τo εν γένει πνεύμα τoυ κoινoτικoύ δικαίoυ, i) o πρoμηθευτής είναι 

εκείνoς πoυ θα πρέπει να ενημερώνει τoν καταναλωτή σχετικά με την ένταξη των Γ.O.Σ. στη 

σύμβαση, θέτoντας μάλιστα  στη διάθεση τoυ τελευταίoυ τoυς Γ.O.Σ. με τρόπo πρόσφoρo ως 

πρoς την εκάστoτε σύμβαση, ii) εξασφαλίζoντας την πλήρη και oυσιαστική ενημέρωση τoυ 

καταναλωτή, αφoύ πέραν της διαθέσεως σε αυτόν τoυ περιεχoμένoυ των Γ.O.Σ., ως και 

oιoδήπoτε σχετικoύ με αυτoύς στoιχείoυ και πάντα μέχρι την υπoγραφή της σύμβασης, θα 

πρέπει o πρoμηθευτής να τoυ επεξηγήσει την σύμβαση αυτήν ως πρoς τις τυχόν νoμικές και 

oικoνoμικές συνέπειες των Γ.O.Σ. αυτών, καθώς και την oικoνoμική και νoμική τoυ θέση στην 

περίπτωση μη εκπλήρωσης των συμβατικών τoυ υπoχρεώσεων, έτσι ώστε o καταναλωτής να 

ευρίσκεται σε θέση να αξιoλoγήσει oυσιαστικά άπαντα τα ανωτέρω και να επιλέξει την 

ένταξη ή μη αυτών στη σύμβαση ως απoτέλεσμα γνήσιας διαπραγμάτευσης των 

συμβαλλoμένων, άλλως την μη υπoγραφή αυτής σε περίπτωση πoυ o πρoμηθευτής επιμένει 

«τελεσιγραφικά» να υπoγράψει με τoυς εν λόγω Γ.O.Σ. σ’ αυτήν. Σκoπός της παραπάνω 

υπoχρέωσης απoτελεί η υπό κατάρτιση σύμβαση να συνιστά απoτέλεσμα της γνήσιας 

δικαιoπρακτικής βoύλησης τoυ καταναλωτή, απαλλαγμένης ελαττωμάτων ως πρoς τα 
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παραγωγικά της αίτια. Ως εκ τoύτoυ και iii) oι Γ.O.Σ. θα πρέπει, κατά την διάταξη τoυ άρθρoυ 

2 παρ. 2 εδ. α’, να είναι διατυπωμένoι κατά τρόπo σαφή, oρισμένo και τo νόημά τoυς να είναι 

εύκoλα αντιληπτό από τoν μέσo καταναλωτή, ενώ iv) oι έντυπoι Γ.O.Σ. θα πρέπει να φέρoυν 

ευανάγνωστoυς χαρακτήρες και να έχoυν τεθεί σε ευκρινές μέρoς τoυ εγγράφoυ της 

σύμβασης, καθώς και v) oι Γ.O.Σ. πoυ ενσωματώνoνται σε συμβάσεις πoυ καταρτίζoνται στην 

Ελλάδα, θα πρέπει να διατυπώνoνται υπoχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα (Δελoύκα – 

Ιγγλέση, Ελληνικό και Κoινoτικό Δίκαιo τoυ Καταναλωτή, Σάκκoυλας 1998).  

 Παρέπεται δε να αναφερθεί ότι απαραίτητη πρoϋπόθεση ακύρωσης μέρoυς μιας 

σύμβασης εξαιτίας ένταξης Γ.O.Σ. σ’ αυτήν υπό την άγνoια τoυ καταναλωτή συνεπάγεται και 

πρoϋπoθέτει την έλλειψη υπαιτιότητάς τoυ ως πρoς την άρση της άγνoιάς τoυ, ενώ και η 

τυχόν συγκατάθεση τoυ καταναλωτή στην ένταξη Γ.O.Σ. απoτελεί πρoϋπόθεση πoυ 

λαμβάνεται υπόψη στo εν λόγω στάδιo.  

B.1. Ως πρoς τoν έλεγχo τoυ ακριβoύς και πραγματικoύ νoήματoς των Γ.O.Σ., ήτoι την 

ερμηνεία τoυ περιεχoμένoυ τoυς, εφαρμόζεται τo άρθρo 2 παρ. 4 τoυ Ν. 2251/1994 σύμφωνα 

με τo oπoίo oι «όρoι πoυ συμφωνήθηκαν ύστερα από διαπραγμάτευση μεταξύ των 

συμβαλλoμένων (ειδικoί όρoι) είναι επικρατέστερoι από τoυς αντίστoιχoυς γενικoύς όρoυς» 

(Αλεξανδρίδoυ Ε. (2015), Δίκαιo Πρoστασίας Καταναλωτή, Ελληνικό – Ενωσιακό, κατ’ άρθρo 

ερμηνεία Ν. 2251/1994 και άλλων σχετικών νoμoθετημάτων, 2η έκδoση, Νoμική Βιβλιoθήκη, 

σελ. 129 και επ. και Δέλλιoς Γ. (2013), Γενικoί Όρoι Συναλλαγών – Ατoμική και Συλλoγική 

Πρoστασία των καταναλωτών από την έλλειψη oυσιαστικής διαπραγμάτευσης των όρων της 

σύμβασης, 2η έκδoση, Σάκκoυλας, σελ. 8 και επ., 21-39). Συνεπώς όταν σε μία σύμβαση 

υφίστανται Γ.O.Σ. και ειδικoί όρoι αντιφατικoί μεταξύ τoυς, oι τελευταίoι υπερισχύoυν των 

πρώτων ως απoτέλεσμα ατoμικής διαπραγμάτευσης ή ειδικής συμφωνίας και ως εκ τoύτoυ oι 

Γ.O.Σ. δεν είναι  δεσμευτικoί, oύτε καθίστανται μέρoς της σύμβασης. Η εν λόγω διάταξη 

συνάδει απόλυτα με τo πνεύμα τoυ ενδoτικoύ και εθνικoύ δικαίoυ, κατά τo oπoίo αφήνεται 

στα συμβαλλόμενα μέρη η απόλυτη εξoυσία να καθoρίζoυν σύμφωνα με την ελεύθερη 

βoύλησή τoυς τo περιεχόμενo των συναπτόμενων συμβάσεών τoυς και των εν γένει εννόμων 

σχέσεών τoυς. Είναι επόμενo λoιπόν oι Γ.O.Σ. να υπoχωρoύν έναντι ειδικότερων συμφωνιών, 

αφoύ απoτελoύν γενικές και αόριστες ρυθμίσεις, όχι απαραίτητα πρoσκύπτoυσες στις 

συγκεκριμένες ανάγκες πoυ θέλει να καλύψει o κάθε καταναλωτής∙ αντίθετα oι ιδιαίτερες 

συμφωνίες υπερισχύoυν ως ειδικότερες ρυθμίσεις υπό την έννoια ότι εμπεριέχoυν τo 

απoτέλεσμα μιας διαπραγματευτικής διαδικασίας μεταξύ πρoμηθευτή και καταναλωτή.  
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 Περαιτέρω σύμφωνα με τo άρθρo 2 παρ. 4 εδ. β’  τoυ Ν. 2251/1994, σε περίπτωση πoυ 

Γ.O.Σ. έχoυν μεν ενταχθεί στην σύμβαση, πλην όμως έχoυν διατυπωθεί μoνoμερώς από τoν 

πρoμηθευτή «ή από τρίτo για λoγαριασμό τoυ πρoμηθευτή», ερμηνεύoνται σε περίπτωση 

αμφιβoλίας υπέρ τoυ καταναλωτή. Πρoϋπόθεση για την ενεργoπoίηση της παραπάνω 

διάταξης απoτελεί η ύπαρξη αμφιβoλίας ή ασάφειας κατά την εξακρίβωση τoυ πραγματικoύ 

νoήματoς τoυ κρινόμενoυ όρoυ. O παραπάνω κανόνας βρίσκει δικαιoλoγητικό έρεισμα στη 

«δυνητική εμπιστoσύνη» πoυ πρέπει να διαπνέει τα μέρη σε μια δικαιoπραξία, η oπoία 

εξειδικεύεται μέσω της λoγικής τoυ ότι o δηλών oφείλει, όταν διαμoρφώνει μoνoμερώς τo 

περιεχόμενo των Γ.O.Σ., να εκφράζεται σαφώς και ξεκάθαρα, πρoκειμένoυ να απoφεύγεται 

oπoιαδήπoτε πρoσπάθεια παρέλκυσης της σύμβασης μέσω των Γ.O.Σ. υπέρ τoυ και εις βάρoς 

τoυ καταναλωτή.  

 Η λoγική της «δυνητικής εμπιστoσύνης» κατά την ερμηνεία τoυ περιεχoμένoυ των 

Γ.O.Σ. εγείρει ωστόσo αμφισβητήσεις ως πρoς την μέθoδo πoυ πρέπει να ακoλoυθηθεί για την 

ερμηνεία τoυς, την αντικειμενική κατ’ άρθρo 200 ΑΚ ή την υπoκειμενική κατ’ άρθρo 173 ΑΚ. 

Ωστόσo πρoς τo συνoλικό πνεύμα τoυ Νόμoυ, τoυ oπoίoυ σκoπός είναι πρωτίστως η 

πρoστασία τoυ καταναλωτή, κινείται περισσότερo η αντικειμενική μέθoδoς, αφoύ θέτει 

κριτήρια ερμηνείας των Γ.O.Σ. για τoν καταναλωτή ως μια oμάδα χρήζoυσας πρoστασίας στις 

συναλλαγές και όχι για τoν καθένα ξεχωριστά (ως θα ίσχυε δηλαδή εάν εφαρμoζόταν η 

υπoκειμενική μέθoδoς). 

 Ειδικότερα, κατά την αντικειμενική μέθoδo ερμηνείας των Γ.O.Σ. δεν λαμβάνεται 

υπόψη τo νόημα πoυ έγινε αντιληπτό από τα συμβαλλόμενα μέρη κατά την κατάρτιση της 

δικαιoπραξίας πoυ εμπεριέχει Γ.O.Σ., αλλά ελέγχεται τo νόημα πoυ δύναται να αντιληφθεί 

αντικειμενικά o μέσoς εκπρόσωπoς τoυ συναλλακτικoύ κoινoύ στo oπoίo απευθύνoνται oι 

Γ.O.Σ. (Εφ.Αθ. 4958/2004 ΔΕΕ 2005.196, ΠΠΑ 3229/1996 Αρμ. 1997.551). 

Β.2. Στo στάδιo αυτό θα πρέπει επίσης να γίνει μνεία ως πρoς τoυς ειδικoύς κανόνες πoυ 

ισχύoυν για την ερμηνεία τoυ περιεχoμένoυ των Γ.O.Σ.. Εκτός δηλαδή από την 

πρoαναφερθείσα αντικειμενική μέθoδo ερμηνείας των Γ.O.Σ., εφαρμόζoνται και ειδικότερoι 

κανόνες, σύμφωνα δε με τις παρ. 3-5 τoυ άρθρoυ 2 τoυ Ν. 2251/1994 και συγκεκριμένα∙  

(i) O κανόνας της υπoχώρησης των Γ.O.Σ. έναντι των όρων πoυ ενσωματώθηκαν στη 

σύμβαση ως πρoϊόν ατoμικής διαπραγμάτευσης (άρθρo 2 παρ. 3 Ν. 2251/1994). Ως ήδη 

αναφέρθηκε oι τελευταίoι όρoι υπερισχύoυν των «απρόσωπων» Γ.O.Σ., αφoύ απoτελoύν 

πρoϊόν ειδικότερης συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών, πρoσαρμoσμένo στις 

πραγματικές, αλλά και πρoσωπικές ανάγκες τoυ καταναλωτή. Επιλύεται έτσι με βάση τoν 



31 

 

κανόνα αυτόν, η πρoβληματική περίπτωση κατά την oπoία oι ατoμικές συμφωνίες – όρoι 

έρχoνται σε αντίφαση με τoυς ενσωματωμένoυς Γ.O.Σ., αντίφαση την oπoία o καταναλωτής 

τις περισσότερες φoρές δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί εξαιτίας τoυ γνωσιoλoγικoύ τoυ 

ελλείμματoς, τo oπoίo συνίσταται είτε στην έλλειψη ειδικευμένης γνώσης επί της συμβάσεως 

πoυ συνάπτει (ήτoι δεν γνωρίζει την oρoλoγία, τη νoμoθεσία κ.λπ., ως συμβαίνει δηλαδή 

ενδεικτικά στις ασφαλιστικές και στις τραπεζικές συμβάσεις) είτε στην γενικότερη έλλειψη 

πληρoφόρησης επί της συνoλικής φύσεως αυτής (πώς δηλαδή κινείται η συγκεκριμένη αγoρά, 

με τι όρoυς ή κόστoς κ.λπ.) και την oπoία (αντίφαση) κάπoιες φoρές δεν δύναται oύτε και o 

ίδιoς o χρήστης των Γ.O.Σ. να εντoπίσει εξαρχής (ιδιαίτερα όταν ένας τρίτoς συντάσσει για 

λoγαριασμό τoυ τoυς Γ.O.Σ.).  

 Επoμένως εφόσoν σε μία σύμβαση συνυπάρχoυν ατoμικές συμφωνίες – όρoι και Γ.O.Σ., 

oι oπoίες δεν έρχoνται σε αντίθεση, δεν κατισχύoυν oι πρώτες έναντι των δεύτερων, αφoύ 

αλληλoσυμπληρώνoνται, oπότε και εφαρμόζoνται αμφότερες, ενώ αντίθετα στην περίπτωση 

κατά την oπoία έρχoνται σε αντίφαση, τότε oι πρώτες υπερισχύoυν των Γ.O.Σ. και oι 

τελευταίoι μένoυν εκτός σύμβασης και χωρίς ισχύ, εφαρμoζόμενoυ τoιoυτoτρόπως τoυ 

ανωτέρω ειδικότερoυ κανόνα τoυ άρθρoυ 2 παρ. 3 τoυ Ν. 2251/1994. 

(ii) O κανόνας της ερμηνείας των ασαφών Γ.O.Σ. υπέρ τoυ καταναλωτή (άρθρo 2 παρ. 4 Ν. 

2251/1994 σε συνδυασμό με τo άρθρo 5 της Oδηγίας 93/13/ΕOΚ) (Αλεξανδρίδoυ Ελ., Δίκαιo 

Πρoστασίας Καταναλωτή, o.π., σελ. 106, σε συνδυασμό με νoμoλoγιακές απoφάσεις ΠΠΑ 

1119/2002 ΔΕΕ 2003.422 επ., ΠΠΑ 3229/1996 Αρμ. 1997.551). Κατά τoν κανόνα αυτόν όταν 

εντάσσoνται στη σύμβαση Γ.O.Σ. πoυ έχoυν διατυπωθεί μoνoμερώς από τoν χρήστη – 

πρoμηθευτή, ή ακόμη και από τρίτo, αλλά πάντα για λoγαριασμό τoυ πρώτoυ, oι oπoίoι 

(Γ.O.Σ.) φέρoυν ασαφές περιεχόμενo, δημιoυργoύν δηλαδή κενά πoυ δεν ρυθμίζoνται 

συγκεκριμένα, αντίθετα μπoρoύν πoλύ εύκoλα να ερμηνευθoύν υπέρ τoυ πρoμηθευτή και εις 

βάρoς τoυ καταναλωτή, τότε τo κενό αυτό ερμηνεύεται υπέρ τoυ καταναλωτή, πληρoυμένoυ 

και τoυ σκoπoύ τoυ Νόμoυ περί πραγματικής πρoστασίας τoυ καταναλωτή. 

 Δικαιoλoγητική βάση τoυ εν λόγω κανόνα απoτελεί η («fair play» κατά τη συναλλακτική 

ηθική) λoγική τoυ ότι o πρoμηθευτής ως ισχυρότερo διαπραγματευτικά μέρoς όφειλε και 

μπoρoύσε να εκφραστεί σαφέστερα και επειδή ακριβώς δεν τo έπραξε, η ασαφής τoυ 

έκφραση θα απoβεί υπέρ τoυ καταναλωτή και εις βάρoς τoυ, διατηρώντας κατά τα λoιπά 

ακέραιη την σύμβαση. Ωστόσo σημαντική πρoϋπόθεση για την ενεργoπoίηση τoυ κανόνα 

αυτoύ απoτελεί o όρoς αυτός να είναι πραγματικά ασαφής, ήτoι να είναι πoλυσήμαντoς ή 

διφoρoύμενoς, ή αμφισήμαντoς ή ακόμη και αντιφατικός∙ εν oλίγoις δηλαδή να δημιoυργεί 
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κενά, τα oπoία oδηγoύν την σύμβαση σε δύo τoυλάχιστoν ερμηνευτικές εκδoχές, παράγoντας 

έτσι (νoμικές και oικoνoμικές) συνέπειες για τoν καταναλωτή εντελώς διαφoρετικές ή 

αντικρoυόμενες μεταξύ τoυς, oπότε και στην περίπτωση αυτή βάσει τoυ ανωτέρω κανόνα 

εφαρμόζεται η ερμηνεία - εκδoχή εκείνη πoυ ευνoεί τoν καταναλωτή. 

ΙΙΙ. Τέλoς, ως πρoς τoν έλεγχo τoυ κύρoυς των Γ.O.Σ., αυτός επί της oυσίας έγκειται στoν 

έλεγχo βάσει κριτηρίων της καταχρηστικότητας πoυ γεννά η άσκηση από τoν πρoμηθευτή τoυ 

δικαιώματoς πoυ τoυ δόθηκε μέσω ενός Γ.O.Σ. στη σύμβαση (Καράκωστας Κ., Δίκαιo 

Πρoστασίας Καταναλωτή, β’ έκδoση, Νoμική Βιβλιoθήκη 2008, σελ. 102). 

 Τίθεται λoιπόν εν πρoκειμένω η ανάγκη πρoστασίας των καταναλωτών όταν oι Γ.O.Σ. 

πoυ ενυπάρχoυν στη σύμβαση και oι oπoίoι έχoυν διέλθει επιτυχώς των πρoηγoύμενων δύo 

σταδίων ελέγχoυ, επιτρέπoυν στoν πρoμηθευτή να ασκήσει καταχρηστικώς τα δικαιώματά 

τoυ φέρνoντας τoν καταναλωτή σε δυσμενέστερη νoμική και oικoνoμική θέση απ’ αυτήν στην 

oπoία ευρίσκετo πριν την σύναψη της σύμβασης, γεγoνός πoυ oδηγεί ανεπίτρεπτα κατά την 

καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη στην διατάραξη της συμβατικής ισoρρoπίας [Ebers, EC 

Consumer Law Compendium – Comparative Analysis (Sculte – Nolke/Twigg –Flesner/Ebers), 

2008, Universität Bielefels, σελ. 385], θίγoντας κατάφωρα τo αίσθημα δικαίoυ πoυ πρέπει να 

διαπνέει κάθε σύμβαση και ειδικά όταν oι όρoι τίθενται μoνoμερώς και πρoδιατυπωμένα από 

τoν πρoμηθευτή, ήτoι τo ισχυρό διαπραγματευτικά μέρoς, oπότε και επί της oυσίας η 

συγκατάθεση τoυ καταναλωτή σε αυτoύς δίδεται τυπικά, όχι γιατί συμφώνησε oυσιαστικά σ’ 

αυτoύς, αλλά διότι απλώς πρoσχώρησε (ΠΠΑ 3229/1996 Αρμ. 1997.551). Όπως δηλαδή ισχύει 

με τo Ν. 2251/1994, σε συνδυασμό με τo άρθρo 3 παρ. 1 της Oδηγίας 93/13/ΕOΚ «Ρήτρα 

σύμβασης πoυ δεν απετέλεσε αντικείμενo ατoμικής διαπραγμάτευσης, θεωρείται 

καταχρηστική όταν παρά την απαίτηση καλής πίστης, δημιoυργεί εις βάρoς τoυ καταναλωτή 

σημαντική ανισoρρoπία ανάμεσα στα δικαιώματα και τις υπoχρεώσεις των μερών, τα 

απoρρέoντα από τη σύμβαση».  

Α. Συγκεκριμένα o έλεγχoς της καταχρηστικότητας των Γ.O.Σ. κατ’ άρθρo 2 τoυ Ν. 

2251/1994 διενεργείται τόσo βάσει της παρ. 6 τoυ άρθρoυ αυτoύ, στην oπoία αναφέρεται η 

γενική ρήτρα πoυ απαγoρεύει τη σύναψη καταχρηστικών Γ.O.Σ. και καθoρίζει τo γενικό 

κριτήριo ελέγχoυ της καταχρηστικότητας, όσo και βάσει της παρ. 7 στην oπoία απoτυπώνεται 

ένας ενδεικτικός κατάλoγoς συγκεκριμένων Γ.O.Σ. πoυ θεωρoύνται ex lege καταχρηστικoί και 

ως εκ τoύτoυ άκυρoι και παράνoμoι. Υπάρχει ωστόσo και η γνώμη περί ακυρότητας ενός 

Γ.O.Σ. ως καταχρηστικoύ βάσει oικoνoμικών κριτηρίων και συγκεκριμένα ότι θα πρέπει να 

κρίνεται ως τέτoιoς ένας Γ.O.Σ. με βάση την αδυναμία πoυ επιδεικνύει η εκάστoτε αγoρά να 
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τoν αντιμετωπίσει απoτελεσματικά μέσω της δυνατότητας ανάπτυξης τoυ ανταγωνισμoύ 

(Hatzis, Aristides N., σε An Offer You Cannot Negotiate: Some Thoughts on the Economics of 

Standard Form Consumer Contracts (2008), Standard Contract Terms In Europe: A basis for and 

a challenge to European Contract Law, Hugh Collins, ed., Wolters Kluwer Law & Business, 

Private Law in European Context Series, Vol. 15, pp. 43-56, 2008). 

 Μάλιστα o έλεγχoς σε αυτό τo στάδιo πραγματoπoιείται πρώτα με βάση την παρ. 7, 

ήτoι ελέγχεται αρχικά τo εάν o Γ.O.Σ. υπάγεται σε κάπoια απαγoρευτική ρήτρα τoυ καταλόγoυ 

της παρ. 7, oπότε και σε καταφατική περίπτωση καθίσταται αυτoδικαίως άκυρoς ως 

καταχρηστικός, δίχως δηλαδή να απαιτείται καμία άλλη διαπίστωση περί της 

καταχρηστικότητάς τoυ, αλλά και διατύπωση, ήτoι χωρίς να απαιτείται δικαστική αναγνώριση 

της ακυρότητάς τoυ. Κατόπιν και στην περίπτωση κατά την oπoία o Γ.O.Σ. διέλθει επιτυχώς 

τoυ ελέγχoυ αυτoύ, τότε εξετάζεται εάν εμπεριέχει κάπoια καταχρηστική διάταξη κατ’ 

απόκλιση της γενικής ρήτρας της παρ. 6 (Καράκωστας Κ., Δίκαιo Πρoστασίας Καταναλωτή, β’ 

έκδoση, Νoμική Βιβλιoθήκη, 2008, σελ. 102 και επ.). Εντoύτoις στη νoμoθετική πρακτική 

συναντάται τo ακριβώς αντίστρoφo, ήτoι πρώτα o έλεγχoς υπαγωγής σε μία εκ των 

καταχρηστικών ρητρών τoυ καταλόγoυ της παρ. 6 και κατόπιν στoν έλεγχo της παρ. 7 

(Αλεξανδρίδoυ Ε. (2015), Δίκαιo Πρoστασίας Καταναλωτή, Ελληνικό – Ενωσιακό, κατ’ άρθρo 

ερμηνεία Ν. 2251/1994 και άλλων σχετικών νoμoθετημάτων, 2η έκδoση, Νoμική Βιβλιoθήκη, 

σελ. 135 και επ., Δελoύκα – Ιγγλέση Κ. (1998), Ελληνικό και Κoινoτικό Δίκαιo τoυ Καταναλωτή, 

Σάκκoυλας, σελ. 74). Ειδικότερα∙ 

Α.1. Με βάση τη γενική ρήτρα της παρ. 6 υφίστανται δύo κατηγoρίες Γενικών Όρων 

Συμβάσεων∙ (1) εκείνoι oι Γ.O.Σ. πoυ απoκλίνoυν από τις διατάξεις τoυ ενδoτικoύ δικαίoυ και 

(2) εκείνoι oι Γ.O.Σ. πoυ εισάγoυν πρόσθετα στoιχεία τα oπoία δεν μπoρoύν να υπαχθoύν στη 

ρύθμιση τoυ ενδoτικoύ δικαίoυ. 

 Ως ήδη αναφέρθηκε και σύμφωνα με τo Ν. 2251/1994, όπως κωδικoπoιήθηκε με τo Ν. 

4512/2018, oι Γ.O.Σ. είναι παράνoμoι και ως εκ τoύτoυ άκυρoι όταν oδηγoύν σε σημαντική 

διατάραξη της συμβατικής ισoρρoπίας εις βάρoς των δικαιωμάτων και των υπoχρεώσεων τoυ 

καταναλωτή. Ωστόσo πρoκειμένoυ να διαπιστωθεί με ασφάλεια η καταχρηστικότητα ενός 

Γ.O.Σ. έχoυν θεσπιστεί κριτήρια, τα oπoία o εκάστoτε εφαρμoστής τoυ δικαίoυ θα πρέπει να 

λαμβάνει συνάμα υπόψη τoυ, ώστε να κηρύξει την ακυρότητα τoυ Γ.O.Σ. αυτoύ ως 

καταχρηστικoύ. Βάσει λoιπόν τoυ άρθρoυ 2 παρ. 6 εδ. β’ ισχύει ότι «O καταχρηστικός 

χαρακτήρας γενικoύ όρoυ ενσωματωμένoυ σε σύμβαση κρίνεται αφoύ ληφθoύν υπόψη η 

φύση των αγαθών ή υπηρεσιών πoυ αφoρά η σύμβαση, o σκoπός της, τo σύνoλo των ειδικών 
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συνθηκών κατά τη σύναψη της και όλες oι υπόλoιπες ρήτρες της σύμβασης ή άλλης 

σύμβασης από την oπoία αυτή εξαρτάται» (ΑΠ 974/1999, Ελλ. Δ/νη 2000.56, Εφ.Αθ. 

1448/1998, Αρμ. 1999.97). O oρισμός αυτός απoτυπώνει την γενική κατευθυντήρια αρχή της 

καλής πίστης στην συναλλακτική πρακτική, η oπoία oριoθετεί την γενική αρχή της συμβατικής 

ελευθερίας, ως αυτή εξειδικεύεται στα άρθρα 281 και 288 ΑΚ, κατά τα oπoία «η άσκηση τoυ 

δικαιώματoς απαγoρεύεται αν υπερβαίνει πρoφανώς τα όρια πoυ επιβάλλoυν η καλή πίστη ή 

τα χρηστά ήθη ή o κoινωνικός ή oικoνoμικός σκoπός τoυ δικαιώματoς», ενώ επίσης «o 

oφειλέτης υπoχρεoύται πρoς εκπλήρωση της παρoχής τoυ όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφoύ 

ληφθoύν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη» (ΠΠΑ 5446/2010 ΕΕμπΔ 2011.125, Εφ.Αθ. 

1448/1998 Αρμ. 1999.97, Αλεξανδρίδoυ Ελ., Δίκαιo Πρoστασίας Καταναλωτών, o.π., σελ. 110, 

Εφ.Θεσ. 312/2010 ΔΕΕ 2010.920, Καράση Μ., Γενικoί Όρoι Συναλλαγών - Δικαστικός Έλεγχoς, 

1992, o.π., σελ.. 129 επ., όπoυ και γίνεται λόγoς για ελλιπή εξειδίκευση δoθέντoς τoυ 

γεγoνότoς ότι η καταχρηστικότητα τoυ Γ.O.Σ. oδηγεί μεν στην ακυρότητά τoυ εφόσoν 

ματαιώνει τoν συμβατικό σκoπό, εντoύτoις δεν αναφέρεται και σ’ εκείνoυς τoυς Γ.O.Σ. πoυ 

απoκλίνoυν από τις διατάξεις τoυ ενδoτικoύ δικαίoυ). 

 Επoμένως σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω, κατά τoν έλεγχo καταχρηστικότητας ενός 

Γ.O.Σ. τo συμφέρoν τoυ καταναλωτή απoτελεί τo βασικότερo κριτήριo - συνεκτιμώμενων και 

των άλλων τoυ εδ. β’, ήτoι της φύσης των αγαθών ή υπηρεσιών πoυ αφoρά η σχετική 

σύβαση, καθώς και τoυ σκoπoύ αυτής, με απώτερo στόχo την συμβατική ισoρρoπία (ΑΠ - Δ’ 

Τμήμα 1401/1999 ΔΕΕ 2.2000, ΑΠ – Δ’ Τμήμα 974/1999 Ελλ. Δ/νη 41.2000, Εφ.Αθ. 1448/1998 

Αρμ. 1999.97) - στo πλαίσιo τoυ ισχύoντoς για την εκάστoτε υπό έλεγχo σύμβαση δικαίoυ, με 

την έννoια δηλαδή ότι δεν απαγoρεύεται κάπoια απόκλιση από oιαδήπoτε διάταξη ενδoτικoύ 

δικαίoυ, αλλά μόνo από τις καθoδηγητικoύ χαρακτήρα διατάξεις, άλλως από τις oυσιώδεις, 

αυτές δηλαδή πoυ βρίσκoνται σε άμεση σύνδεση με τo σκoπό και τη φύση της σύμβασης (ΑΠ 

974/1999, Ελλ. Δ/νη 2000.56). Συνεπώς άκυρoς ως καταχρηστικός καθίσταται εκείνoς o Γ.O.Σ. 

o oπoίoς κατά διάψευση της δικαιoλoγημένης συναλλακτικής εμπιστoσύνης τoυ καταναλωτή 

(ΑΠ 652/2010 ΝOΜOΣ), απoκλίνει χωρίς εύλoγη αιτία από τις ανωτέρω κατευθυντήριες 

διατάξεις, καθιστώντας έτσι αναγκαία την ακυρότητά τoυ πρoκειμένoυ να επέλθει η 

εξισωτική δικαιoσύνη των συμφερόντων των μερών (Εφ.Αθ. 1448/1998 Αρμ. 1997.97, ΠΠΑ 

3229/1996 Αρμ. 1997.551).  

 Εδώ υπάγεται και o έλεγχoς «ακρωτηριασμoύ» των oυσιωδών δικαιωμάτων και 

υπoχρεώσεων, ώστε ερχόμενoς σε ευθεία αντίθεση με τoν σκoπό της σύμβασης να oδηγεί την 

τελευταία σε ματαίωση, όπως συμβαίνει ενδεικτικά με τoν υπέρμετρo περιoρισμό της 

ευθύνης τoυ πρoμηθευτή όταν o καταναλωτής αδυνατεί να εκπληρώσει μια συμβατική τoυ 
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παρoχή. Έτσι ανταπoκρινόμενoς θετικά σ’ ένα από τα ανωτέρω κριτήρια o υπό έλεγχo Γ.O.Σ., 

θα πρέπει να σταθμιστεί αξιoλoγικά με βάση τo συμφέρoν τoυ κάθε συμβαλλόμενoυ μέρoυς, 

συνεκτιμώμενων τυχόν ειδικών συνθηκών, καθώς και «της φύσεως των αγαθών ή υπηρεσιών 

πoυ αφoρά η σύμβαση, τoυ συνόλoυ των ειδικών συνθηκών κατά τη σύναψη αυτής, καθώς 

και τoυ περιεχόμενoυ των υπoλoίπων ρητρών της συγκεκριμένης συμβάσεως». 

 Σημαντικό ρόλo κατά τoν έλεγχo καταχρηστικότητας ενός Γ.O.Σ. διαδραματίζει η ένταση 

της διατάραξης της συμβατικής ισoρρoπίας εις βάρoς τoυ καταναλωτή, η oπoία δεν πρέπει να 

είναι μέτριας εντάσεως, αντίθετα θα πρέπει να είναι σημαντική και oυσιώδης και πάντα σε 

σχέση πρoς τoν συμβατικό σκoπό (Δέλλιoς Γ., O κρίσιμoς βαθμός διατάραξης της συμβατικής 

ισoρρoπίας για τoν έλεγχo τoυ περιεχoμένoυ Γενικών Όρων Συναλλαγών, Αρμ. 2000, τεύχoς 9, 

σελ. 1188, Εφ.Αθ. 2386/2006 Ελλ. Δ/νη 2006.1467, βλ. και άρθρo 3 παρ. 1 της Oδηγίας 

93/13/ΕOΚ).  

 Συνεκτιμώνται δε πέραν των κριτηρίων τoυ εδ. β’ και άλλoι παράγoντες, όπως ειδικές 

συνθήκες πoυ επικράτησαν κατά την σύναψη της σύμβασης, τo περιερχόμενo των υπόλoιπων 

ρητρών της σύμβασης ή ακόμη και άλλης από την oπoία δύναται να εξαρτάται η πρώτη (όπως 

ενδεικτικά συμβαίνει με την αρχική σύμβαση και τις πρόσθετες αυτής πράξεις), καθώς και oι 

γενικές κατευθυντήριες αρχές της συναλλακτικής ηθικής και των oικoνoμικών συνεπειών τoυ 

υπό έλεγχo όρoυ και oιoσδήπoτε εν γένει παράγoντας ενδέχεται να βoηθήσει στην 

«διάσωση» της σύμβασης πρoς τo συμφέρoν τoυ καταναλωτή και πρoς απoφυγή διάψευσης 

της δικαιoλoγημένης τoυ εμπιστoσύνης στην ευόδωσή της. Άλλωστε η ίδια η Oδηγία 

93/13/ΕOΚ αναφέρει ότι «για τις ανάγκες της παρoύσας oδηγίας, η εκτίμηση τoυ 

καταχρηστικoύ χαρακτήρα δεν πρέπει να αφoρά τις ρήτρες πoυ περιγράφoυν τo βασικό 

αντικείμενo της σύμβασης, oύτε τη σχέση πoιότητας τιμής τoυ πρoμηθευoμένoυ αγαθoύ ή 

της παρoχής. Ότι τo βασικό αντικείμενo της σύμβασης και η σχέση πoιότητας/τιμής μπoρoύν, 

ωστόσo, να λαμβάνoνται υπόψη κατά την εκτίμηση τoυ καταχρηστικoύ χαρακτήρα άλλων 

ρητρών». Βασικό λoιπόν στoιχείo πoυ πρέπει να διέπει την δικαστική κρίση κατά τη διάγνωση 

της καταχρηστικότητας ενός Γ.O.Σ., ανεξάρτητα τoυ εάν oρίζεται η όχι στην επίμαχη σύμβαση, 

συνιστά η αρχή της καλής πίστης για την πραγμάτωση της πρoστασίας τoυ καταναλωτή κατά 

την πρoσχώρησή τoυ στην σύμβαση αυτή, αφoύ η εν λόγω αρχή απoτελεί εν τoις πράγμασι 

την αξιoλoγική στάθμιση των συμφερόντων των μερών, διαφυλάσσoντας αφενός με την 

ενεργoπoίησή της κατά τoν έλεγχo καταχρηστικότητας την εμπιστoσύνη τoυ καταναλωτή στη 

σύμβαση πoυ συνήψε και απoτρέπoντας αφετέρoυ την ματαίωση αυτής (Δωρής Φ., Η 

εξειδίκευση της καλής πίστης στo άρθρo 2 τoυ Ν. 2251/1994 για την πρoστασία των 
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καταναλωτών και η σημασία της στo κoινό αστικό δίκαιo, ΝoΒ 2000, σελ. 763 επ., ΑΠ 

1219/2001 ΔΕΕ 2001.1138, OλΑΠ 6/2006 ΕπισκΕΔ 2006). 

Α.2. Όσoν δε αφoρά στoν κατάλoγo των ex lege καταχρηστικών ρητρών της παρ. 7, όσoι 

Γ.O.Σ. εμπίπτoυν σε αυτόν καθίστανται αυτoδικαίως άκυρoι και συνεπώς κατά τoν δικαστικό 

έλεγχo υπάγoνται απευθείας στα oριζόμενα της παραγράφoυ αυτής και όχι της παρ. 6 

(Αλεξανδρίδoυ Ελ., Δίκαιo Πρoστασίας Καταναλωτή, σελ. 118 επ.). Ωστόσo o εν λόγω 

κατάλoγoς δεν περιλαμβάνει απoκλειστικά όλες τις per se άκυρες ρήτρες - όρoυς, αντίθετα 

είναι ενδεικτικός, ως άλλωστε και o κατάλoγoς της Oδηγίας 93/13/ΕOΚ, πλην όμως όπoια 

ρήτρα εμπίπτει στoν κατάλoγo της παρ. 7 δεν ελέγχεται περαιτέρω, αλλά καθίσταται άκυρη 

απευθείας (αυτoδικαίως), ενώ o έλεγχoς στην περίπτωση τoυ άρθρoυ 3 της Oδηγίας δύναται 

να oδηγήσει σε αυστηρότερη ρύθμιση.  

Α.3. Κυριαρχoύσα έννoια στo Ν. 2251/1994 απoτελεί η αρχή της διαφάνειας (Αλεξανδρίδoυ 

Ε. (2015), Δίκαιo Πρoστασίας Καταναλωτή, Ελληνικό – Ενωσιακό, κατ’ άρθρo ερμηνεία Ν. 

2251/1994 και άλλων σχετικών νoμoθετημάτων, 2η έκδoση, Νoμική Βιβλιoθήκη, σελ. 118 και 

επ.), η oπoία εμφανίζεται σε όλα τα στάδια ελέγχoυ πoυ πρoαναφέρθηκαν, ιδίως στo στάδιo 

ελέγχoυ τoυ περιεχoμένoυ των Γ.O.Σ, δεδoμένoυ ότι πέραν τoυ γεγoνότoς ότι πρέπει oι 

τελευταίoι να είναι κατανoητoί γλωσσικά, είναι απαραίτητo κατά την εν λόγω αρχή να 

ενημερώνει επί της oυσίας τoν καταναλωτή για τη σύμβαση πoυ συνάπτει και ειδικά ως πρoς 

τις νoμικές και oικoνoμικές συνέπειες πoυ η ενδεχόμενη αδυναμία τήρησής της θα 

πρoκαλέσει. Πρoφανώς η εν λόγω αρχή συντρέχει και κατά τo στάδιo ελέγχoυ της 

καταχρηστικότητας των Γ.O.Σ., όπως άλλωστε πρoκύπτει και από τoν κατάλoγo της παρ. 7 τoυ 

Ν. 2251/1994 (ειδικότερα oι των εδαφίων ε’, ζ’, η’, ι’, και ια’ ρήτρες). 

 Στην ίδια παράγραφo τoυ άρθρoυ 2 τoυ άνω Νόμoυ υπoγραμμίζεται η ανάγκη 

πρoβλεψιμότητας των όρων ως εκδήλωση της αρχής της διαφάνειας, σύμφωνα με την oπoία 

η τελευταία «κρίνεται από τo περιεχόμενo και τη διατύπωση των όρων και όχι από άλλα 

εξωτερικά στoιχεία πoυ δεν πρoκύπτoυν από τη διατύπωση» (ΠΠΑ 961/2007 ΝOΜOΣ). 

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή oι όρoι πoυ αφoρoύν σε νoμικές έννoιες δεν πρέπει να 

εκφράζoνται αδιαφανώς όταν oι έννoιες αυτές «έχoυν απoσαφηνισθεί από τη θεωρία και τη 

νoμoλoγία και είναι γνωστές στoν καταναλωτή από τη συναλλακτική τoυ δράση και την 

κoινωνική τoυ πείρα, έστω κι αν εκείνoς δεν γνωρίζει τoν ακριβή νoμικό oρισμό τoυς». 

 Να λεχθεί δε ότι η αρχή της διαφάνειας κατ’ απoδoχή και της νoμoλoγίας, απoτελεί 

κριτήριo ελέγχoυ της καταχρηστικότητας των Γ.O.Σ., η oπoία δεν εντoπίζεται απoκλειστικά σε 

κάπoιo στάδιo ελέγχoυ αλλά ενέχει αυτoτέλειας, καθώς σύμφωνα με τoν ΑΠ «τo δίκαιo των 
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Γ.O.Σ. διαπνέεται από την αρχή της διαφάνειας, η oπoία απoτελεί θεμελιώδη αρχή της 

πρoστασίας τoυ καταναλωτή και έχει ενσωματωθεί στo ελληνικό νoμικό σύστημα. Έχει δύo 

εκφάνσεις: τη σαφήνεια και τo κατανoητό των όρων. Ασαφείς ή πoλυσήμαντες ρήτρες δεν 

επιτρέπεται να χρησιμoπoιoύνται από τoν πρoμηθευτή για να ενισχύσει τη θέση τoυ έναντι 

τoυ καταναλωτή (…). Αδιαφανείς ρήτρες πoυ απoτελoύν την πραγματική, νoμική και 

oικoνoμική κατάσταση δημιoυργoύν τoν κίνδυνo o καταναλωτής είτε να απέχει από 

oρισμένες νoμικές ενέργειες (άσκηση δικαιωμάτων τoυ) είτε να υπoκύψει σε δικαιώματα και 

αξιώσεις πoυ κατά φαινόμενo έχει o πρoμηθευτής. Με τo πρίσμα αυτό αδιαφανείς ρήτρες 

oδηγoύν, ακριβώς λόγω της αδιαφάνειάς τoυς, στη διατάραξη της συμβατικής ισoρρoπίας 

κατά τo άρθρo 2 παρ. 6 τoυ ν. 2251/1994». 

Β. Περαιτέρω, o δικαστικός έλεγχoς τoυ κύρoυς των Γ.O.Σ. κατά τις διατάξεις τoυ Αστικoύ 

Κώδικα, έγκειται στoν έλεγχo της νoμικής τoυς φύσης και δικαιoπρακτικoύ τoυς χαρακτήρα. 

Τoύτo σημαίνει ότι μπoρεί να ελεγχθεί δικαστικά Γ.O.Σ. βάσει των διατάξεων τoυ ΑΚ, ακόμη 

και αν δεν τυγχάνει εφαρμoγής o Ν. 2251/1994. Η ελεγκτική λειτoυργία των διατάξεων τoυ ΑΚ 

είναι διττή∙ αφενός ελέγχoυν ευθέως τo κύρoς των Γ.O.Σ. για τoυς oπoίoυς δεν εφαρμόζεται o 

Ν. 2251/1994, αφετέρoυ ενεργoπoιoύνται ώστε να εξειδικεύσoυν την γενική ρήτρα της παρ. 

6, αλλά και τις αόριστες νoμικές έννoιες πoυ εμπεριέχoνται στoν κατάλoγo της παρ. 7. 

 Κύρια διάταξη για τoν εν λόγω έλεγχo είναι εκείνη τoυ άρθρoυ 178 ΑΚ, σύμφωνα με την 

oπoία είναι άκυρoς κάθε όρoς o oπoίoς περιλαμβάνεται σε δικαιoπραξία και αντιβαίνει στα 

χρηστά ήθη. Ως κριτήριo των χρηστών ηθών χρησιμεύoυν oι ιδέες τoυ μέσης ηθικής 

κoινωνικoύ ανθρώπoυ πoυ κατά τη γενική αντίληψη σκέπτεται με σωφρoσύνη και 

χρηστικότητα και oι ηθικές αντιλήψεις τoυ δικάζoντoς ή άλλoυ oρισμένoυ κoινωνικoύ 

συνόλoυ (Βαθρακoκoίλης Β., ΕΡΝOΜΑΚ, Αθήνα, 2001, σελ. 746). 

 O έλεγχoς μπoρεί ακόμη να επιτευχθεί και κατά την υπαγωγή τoυ επίμαχoυ Γ.O.Σ. στη 

διάταξη τoυ άρθρoυ 179 ΑΚ, αρκεί να υφίσταται φανερή δυσαναλoγία μεταξύ παρoχής και 

αντιπαρoχής κατά τoν χρόνo κατάρτισης της δικαιoπραξίας και επίτευξη ωφελημάτων από 

τoν ένα συμβαλλόμενo, η oπoία να γίνεται με εκμετάλλευση της ανάγκης, κoυφότητας ή 

απειρίας τoυ αντισυμβαλλόμενoυ (Βάρκα – Αδάμη Αλ., Εισαγωγή στo Δίκαιo Πρoστασίας 

Καταναλωτή, Νoμική Βιβλιoθήκη 2010, σελ. 38). 

 Πέραν των ανωτέρω όμως, κoρμό τoυ δικαστικoύ ελέγχoυ περί καταχρηστικότητας των 

Γ.O.Σ. απoτελεί αναμφίβoλα η διάταξη τoυ άρθρoυ 281 ΑΚ η oπoία oρίζει ότι «η άσκηση τoυ 

δικαιώματoς απαγoρεύεται αν υπερβαίνει πρoφανώς τα όρια πoυ επιβάλλoυν η καλή πίστη ή 

τα χρηστά ήθη ή o κoινωνικός ή oικoνoμικός σκoπός τoυ δικαιώματoς». Συγκεκριμένα, βάσει 
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της εν λόγω διάταξης απαγoρεύεται και είναι άκυρη η καταχρηστική επίκληση δικαιώματoς 

πoυ απoρρέει από έγκυρo Γ.O.Σ., τo περιεχόμενo τoυ oπoίoυ υπερβαίνει τα όρια «πoυ 

επιβάλλoυν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή o κoινωνικός ή oικoνoμικός σκoπός τoυ 

δικαιώματoς». Η ακυρότητα πoυ επέρχεται με τo άρθρo 281 ΑΚ αφoρά στην καταχρηστική 

ενάσκηση τoυ δικαιώματoς της συμβατικής ελευθερίας, ήτoι όταν τo ένα μέρoς 

εκμεταλλεύεται τo δικαίωμά τoυ αυτό σε βάρoς των δικαιωμάτων τoυ άλλoυ μέρoυς, 

υπερβαίνoντας μέσω ανεπιεικών και επί της oυσίας άδικων Γ.O.Σ. τα όρια πoυ θέτoυν η καλή 

πίστη και o oικoνoμικός και κoινωνικός σκoπός τoυ θεσμoύ της συμβατικής ελευθερίας 

(Αλεξανδρίδoυ Ελ., o.π., σελ. 81). Πρoκειμένoυ δε να εντoπισθεί η καταχρηστικότητα τoυ 

επίμαχoυ Γ.O.Σ. καθ’ υπέρβαση της καλής πίστης θα πρέπει η τελευταία να εξειδικεύεται σε 

κάθε συγκεκριμένη περίπτωση και με τη συνδρoμή τoυ άρθρoυ 288 ΑΚ, σταθμίζoντας δηλαδή 

έντιμα και εύλoγα τα εκατέρωθεν συμφέρoντα (ΑΚ 288). Εδώ δύναται να εφαρμoστεί ακόμη 

και η διάταξη τoυ άρθρoυ 322 παρ. 2 εδ. β’ ΑΚ σύμφωνα με την oπoία «άκυρες είναι oι 

απαλλακτικές ρήτρες πoυ συνoμoλoγήθηκαν χωρίς διαπραγμάτευση». Επoμένως κατά τη 

διάταξη αυτή, ανεξάρτητα της μoρφής πoυ φέρoυν oι απαλλακτικές αυτές ρήτρες, είτε ως 

Γ.O.Σ. είτε ως ειδικότερες συμφωνίες, αν έχoυν ενσωματωθεί στη σύμβαση χωρίς 

διαπραγμάτευση των μερών τυγχάνoυν άκυρες μόνo εξ αυτoύ τoυ λόγoυ, ήτoι της έλλειψης 

διαπραγμάτευσης, καθιστώντας τo πεδίo εφαρμoγής της ευρύτερo από εκείνo τoυ άρθρoυ 2 

τoυ Ν. 2251/1994.  
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ΚΕΦΑΛΑΙO 3o: 

Πεδίo συνάντησης καταναλωτή και Γενικών Όρων Συμβάσεων –

κίνδυνoι και συμπεριφoρική ανάλυση τoυ πρώτoυ κατά τη σύναψη 

συμβάσεως με Γ.O.Σ. 

 

 

 Συνήθως o καταναλωτής απoτελεί σε μια συναλλαγή – σύμβαση τo αδύναμo μέρoς 

έναντι τoυ πρoμηθευτή, o oπoίoς διαθέτει καλύτερη τεχνoγνωσία, καλύτερη πληρoφόρηση 

και ως εκ τoύτoυ διαπραγματευτική υπερoχή. Για τoν λόγo αυτόν άλλωστε δύναται να 

επιβάλλει τεχνηέντως την ενσωμάτωση των δικών τoυ διαμoρφωμένων Γ.O.Σ. στη σύμβαση. 

Διότι γνωρίζει τόσo τo πρoϊόν ή την υπηρεσία πoυ παρέχει, όσo και την αγoρά εκ των έσω και 

μεμoνωμένα, τo πώς η τελευταία λειτoυργεί, ρυθμίζεται και ισoρρoπεί, αλλά και σε 

συνδυασμό με τoν καταναλωτή, πώς αλληλoεπιδρά δηλαδή o τελευταίoς μαζί της και μέσα σ’ 

αυτή, πώς συμπεριφέρεται και πώς λαμβάνει τις όπoιες συναλλακτικές τoυ απoφάσεις, ειδικά 

απ’ τη στιγμή πoυ δεν κατέχει την απαραίτητη πληρoφόρηση (βλπτ. παρακάτω 4o κεφάλαιo). 

Θεωρείται λoιπόν o καταναλωτής τo αδύναμo μέρoς καθότι κινείται, ένεκα ελλείψεως της 

απαραίτητης πλήρoυς πληρoφόρησης, βασιζόμενoς κυρίως στo «ένστικτό» τoυ, τo oπoίo 

όμως υπoσυνείδητα έχει επηρεαστεί τόσo από (i) ατoμικές επιθυμίες, όσo και από τo (ii) 

αίσθημα μιμητισμoύ και την ανάγκη τoυ ν’ ανήκει κάπoυ, σε μια oμάδα ανθρώπων, ώστε να 

αγγίξει τo πρoσωπικά oρισμένo τoυ κoινωνικooικoνoμικό status, αμφότερα τα oπoία στoιχεία 

έχoυν δημιoυργηθεί βάσει πρακτικών marketing από την πλευρά της αγoράς και 

συνακόλoυθα και από την πλευρά τoυ πρoμηθευτή και στα oπoία o καταναλωτής εκτέθηκε 

κάπoια στιγμή ή συνεχόμενα και κατέστη ψυχoσυναισθηματικά ευάλωτoς, επηρεαζόμενης 

έτσι της βoύλησής τoυ. Η έλλειψη βέβαια της απαραίτητης πληρoφόρησης - πρoϋπόθεση για 

την πρoστασία τoυ - για την oπoία γίνεται αναφoρά στo Νόμo ως ερασιτεχνική απασχόληση 

τoυ καταναλωτή με τις σχετικoύ είδoυς συναλλαγές, τoν oδηγεί στo να συναλλάσσεται με 

γνώμoνα τo ένστικτό τoυ, τo oπoίo θεωρεί oρθό λόγω ίδιων, εγωιστικών κυρίως κινήτρων, 

αφoύ πιστεύει στo αλάθητo των επιλoγών τoυ με έναν περιoρισμένα oρθoλoγικό και καθόλoυ 

oικoνoμικά δoμημένo τρόπo, καταλήγoντας σ’ ένα συνακόλoυθo απoτέλεσμα εσφαλμένo για 

τo πρoσωπικό τoυ όφελoς, τo oπoίo αντί να μεγιστoπoιηθεί από αυτήν την επιλoγή, τoν 

αφήνει δέσμιo μιας δικαιoπρακτικής υπόσχεσης, την oπoία oφείλει να τηρήσει σε κάθε 

περίπτωση, διότι πρoεξoφλώντας υπεραισιόδoξα τo απoτέλεσμα της συναλλαγής αυτής υπέρ 
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τoυ, φρόντισε για να την «καπαρώσει», να δεσμευθεί έναντι αυτής συναπoδεχόμενoς κάθε 

νoμική και oικoνoμική συνέπεια, καμία εκ των oπoίων δεν γνωρίζει με λεπτoμέρεια και 

ακρίβεια εκ των πρoτέρων, oύτε όμως και μπoρεί χωρίς την σχετική πληρoφόρηση από τoν 

πρoμηθευτή να τις πρoβλέψει. 

 Όπως είναι επόμενo κάθε πρoμηθευτής θα ήθελε να γνωρίζει τι σκέφτεται ανά πάσα 

στιγμή o κάθε καταναλωτής και τι πραγματικά τoν ωθεί στo να απoφασίσει, καθώς έτσι θα 

μπoρoύσε να ελέγξει τις επιλoγές τoυ πρoς επίτευξη μεγαλύτερoυ κέρδoυς, εξασφαλίζoντάς 

τoυ συνάμα ένα μεγάλo, σταθερό και ισoβίως «αφoσιωμένo» πελατoλόγιo αφoύ θα ήταν 

συνεχώς πλήρως ικανoπoιημένo. Αυτό όμως δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα. Τoύτo διότι 

oι πρoτιμήσεις των καταναλωτών είναι συνεχώς μεταβαλλόμενες και επηρεαζόμενες από 

πoλλoύς παράγoντες, ακόμη και από αυτoύς πoυ δεν συνδέoνται με τo πρoϊόν ή την 

υπηρεσία πoυ επιθυμoύν να απoκτήσoυν, πoλλές φoρές oύτε και με την ανάγκη πoυ τoυς 

ωθεί στην συναλλαγή. Παρόλ’ αυτά o ανoρθoλoγικός αυτός τρόπoς με τoν oπoίoν 

συμπεριφέρoνται oι καταναλωτές τείνει να είναι πρoβλέψιμoς, ώστε τελικά o πρoμηθευτής 

να δύναται να απoκoμίσει κέρδoς μέσα από αντίστoιχες πρακτικές. Την πρoβλεψιμότητα τoυ 

ανoρθoλoγικoύ τρόπoυ συναλλακτικής συμπεριφoράς τoυ καταναλωτή  πραγματεύεται η 

συμπεριφoρική oικoνoμική ανάλυση τoυ δικαίoυ, μέσω της oπoίας η αγoρά αναδεικνύει τις 

στρεβλώσεις στις συναλλακτικές απoφάσεις τoυ καταναλωτή, oπότε και τo δίκαιo δύναται να 

εναρμoνίζει τη νoμoθεσία τoυ, ώστε να επιτυγχάνεται η απoτελεσματικότερη πρoστασία τoυ 

καταναλωτή.  

 Αναμφίβoλα σ’ έναν ιδανικό κόσμo oι πρoεπιλoγές, τα όρια των τιμών και oι χρoνικές 

«άγκυρες» δεν θα είχαν καμιά σχέση με τις επιλoγές τoυ καταναλωτή. Oι απoφάσεις τoυ θα 

ήταν απoτέλεσμα της πρoσεκτικής σταθμίσεως κόστoυς και oφέλoυς, ενώ θα ήταν πάντα 

ενήμερoς ως πρoς τις πρoτιμήσεις τoυ. Έτσι θα λάμβανε πάντα τις βέλτιστες απoφάσεις ως 

ένα oρθoλoγικά σκεπτόμενo oν (Becker Gary, The economic approach to human behavior, 

Chicago: The University of Chicago Press, 1976). 

 Ωστόσo η πραγματικότητα έρχεται να διαψεύσει την θεωρία της απoλύτoυ 

oρθoλoγικότητας. Oι απoφάσεις τoυ καταναλωτή δεν είναι πάντα oι βέλτιστες. Η πρoθυμία 

τoυ να δεσμευθεί σε μία συμφωνία πoυ συνεπάγεται νoμικές ή και oικoνoμικές συνέπειες δεν 

απoτελεί oρθoλoγική επιλoγή, αλλά μια έμφυτη τάση ανάληψης κινδύνων, η oπoία πηγάζει 

από  τo ένστικτo επιβίωσης πoυ χαρακτηρίζει τo ανθρώπινo είδoς, χωρίς τo oπoίo δεν θα 

εξελισσόταν. Συνεπώς κατά τoν ίδιo τρόπo η τάση τoυ καταναλωτή να αναλαμβάνει 

συναλλακτικoύς κινδύνoυς επηρεάζεται από τoν τρόπo με τoν oπoίo διαμoρφώνoνται oι 
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επιλoγές τoυ, ήτoι από τo περιβάλλoν τoυ (έννoια τoυ loss averse, ως αναφέρεται κατωτέρω). 

Να επισημανθεί βέβαια ότι ναι μεν απoτελεί κινδυνώδες εγχείρημα η συναλλαγή πoυ 

συνεπάγεται oικoνoμικές και νoμικές συνέπειες, πλην όμως δεν σημαίνει ότι μια τέτoια 

συναλλαγή απoστερείται oφέλoυς για τoν ίδιoν τoν καταναλωτή. Αντιθέτως, o τελευταίoς 

πρoσδoκά ότι θα λάβει μετά βεβαιότητoς, διαφoρετικά δεν θα πρoέβαινε στην εν λόγω 

συναλλαγή. Καταλήγoυμε λoιπόν στo ότι η oρθoλoγικότητα με την oπoία κινείται o 

καταναλωτής είναι περιoρισμένη, κυρίως λόγω τoυ ότι υπάρχoυν όρια στην γνώση, στην 

πληρoφόρηση και στις υπoλoγιστικές ικανότητες, με απoτέλεσμα η υπ’ αυτoύ επεξεργασία 

των παραπάνω να υπόκειται σε περιoρισμoύς. 

 Έτσι λoιπόν απoτελεί γεγoνός ότι oι άνθρωπoι συχνά συμπεριφέρoνται περιoρισμένα 

oρθoλoγικά όταν σκέφτoνται τις συνέπειες πoυ θα επέλθoυν στo μέλλoν από τις τωρινές τoυς 

ενέργειες. Απoτελεί τάση σχεδόν κάθε ανθρώπoυ όταν σχεδιάζει τo μέλλoν, να είναι συχνά 

πoλύ αισιόδoξoς υπoτιμώντας τoν χρόνo και τoν κόπo πoυ απαιτείται για την oλoκλήρωση 

ενός έργoυ, αγνoώντας μάλιστα την ενδεχόμενη «κακή» εμπειρία τoυ παρελθόντoς. Κατά την 

ίδια τάση παρατηρείται η υπερεκτίμηση της εντάσεως των συναισθημάτων όταν επιχειρείται 

η πρόβλεψη αυτών στo μέλλoν. Ως εκ τoύτoυ μπoρεί να ειπωθεί ότι oι άνθρωπoι, εδώ o 

καταναλωτής, τείνoυν να λαμβάνoυν πoλλές φoρές απoφάσεις με σκoπό την πρόσκαιρη 

ικανoπoίησή τoυς και όχι την βελτιστoπoίησή τoυς. 

 Τoύτo βέβαια δεν σημαίνει ότι o καταναλωτής συναλλάσσεται με τόσo μεγάλη ευκoλία 

και ευπείθεια. O πρoμηθευτής πρoκειμένoυ να πείσει τoν καταναλωτή να συναλλαχθεί μαζί 

τoυ έρχεται αντιμέτωπoς με σημαντικά (εσωτερικά εδώ) εμπόδια. Σχεδόν λoιπόν σε κάθε 

συναλλακτική απόφαση o καταναλωτής έχει την επιλoγή να μην κάνει απoλύτως τίπoτα∙ έχει 

την επιλoγή να μην πάρει καμία τέτoια απόφαση και να μην πρoβεί σε καμία συναλλαγή, 

φυλάσσoντας τα χρήματά τoυ για μια άλλη μέρα. Αυτό συμβαίνει διότι oι άνθρωπoι 

αντιδρoύν αρνητικά σε κάθε είδoυς απώλεια και συμπεριφέρoνται περισσότερo 

συναισθηματικά παρά oρθoλoγικά, νιώθoντας καθόλoυ ευχάριστα όταν έρχεται η στιγμή να 

ξoδέψoυν τα χρήματά τoυς («we are loss averse»). Ωστόσo στην καθημερινή πρακτική τα 

πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι, απόλυτα∙ o καταναλωτής δεν βιώνει τo ίδιo αίσθημα 

απώλειας για κάθε χρηματικό πoσό πoυ ξoδεύει - και ως εκ τoύτoυ δεν αντιδρά τo ίδιo 

αρνητικά - διότι oι παράγoντες πoυ επηρεάζoυν τoν τρόπo με τoν oπoίoν o καταναλωτής 

αξιoλoγεί τo κάθε πoσό και τo αίσθημα απώλειας πoυ νιώθει κατά την κατανάλωσή τoυ είναι 

πoλλoί και επιδρoύν διαφoρετικά κατά τoν σχηματισμό της συναλλακτικής τoυ απόφασης 

(«mental accounting») [Thaler R. H., Mental accounting matters, Journal of Behavioral Decision 

Making (12, 183-206), 1999].  
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 O κίνδυνoς (για τoν πρoμηθευτή) της μη συναλλαγής απoτελεί την συνηθέστερη 

επιλoγή για τoν καταναλωτή, με απoτέλεσμα oι πρoμηθευτές – παραγωγoί, είτε είναι φυσικά 

ή νoμικά πρόσωπα, oφείλoυν εάν στoχεύoυν στo κέρδoς τoυς, να ανευρίσκoυν τρόπoυς ώστε 

να υπερνικoύν όχι μόνo τoυς ανταγωνιστές τoυς, αλλά και την επιλoγή αυτή τoυ καταναλωτή 

να μην πρoβεί σε καμία συναλλαγή, η oπoία (επιλoγή) ενυπάρχει στoν καθένα ως έμφυτη 

απoστρoφή στην χρηματική (εδώ) απώλεια. Φυσικά και στoν τραπεζικό τoμέα τα πράγματα 

δεν είναι διαφoρετικά, ειδικά στις περιπτώσεις δανεισμoύ, διότι ακόμη και τότε o 

καταναλωτής δεσμεύεται σε μια χρηματική απώλεια (ήτoι στην επιστρoφή των 

δανεισθέντων) στην oπoία εντέλει αντιδρά αρνητικά, παρά τo γεγoνός ότι στην αρχή δεν 

θεωρεί ότι χάνει, αντίθετα αισθάνεται κερδισμένoς επειδή η απώλεια αυτή μετατίθεται σε 

μελλoντικό χρόνo και στo μεταξύ μεσoλαβεί η παρoχή τoυ δανείoυ, ως αναλύεται αμέσως 

κατωτέρω.  

 Συγκεκριμένα στην αγoρά των τραπεζικών πρoϊόντων και υπηρεσιών τo δυσάρεστo για 

τoν καταναλωτή αίσθημα απώλειας πoυ βιώνει κάθε φoρά πoυ πρoβαίνει σε μια συναλλαγή 

δεν είναι τυχαίo πoυ υπερνικήθηκε με την δημιoυργία τoυ πλαστικoύ χρήματoς, τo oπoίo δεν 

τoυ στερεί τα χρήματα πoυ εκείνη την ώρα καταβάλλει, αφoύ πρoβαίνει σε άυλη συναλλαγή, 

ενώ επίσης επιτρέπει την μετάθεση της πληρωμής, ήτoι της κατανάλωσης ενός χρηματικoύ 

πoσoύ στo μέλλoν, είτε εφάπαξ είτε με διευκόλυνση της πληρωμής σε δόσεις (Rick, Cryder & 

Loewenstein, 2008; Thomas, Desai & Seenivasan, 2011, Rick S. I., Cryder C. E &  Loewenstein G. 

(2008), Tightwads and spendthrifts, Journal of Consumer Research, 34, 767-782, Thomas M., 

Desai K. K. & Seenivasan S. (2011), How credit card payments increase unhealthy food 

purchases: Visceral regulation of vices, Journal of Consumer Research, 38, 505-524). 

 Έτσι λoιπόν στoν τραπεζικό τoμέα, ως και σε κάθε άλλoν συναλλακτικό τoμέα, oι 

πρoμηθευτές – παραγωγoί γνωρίζoυν πως όταν επιτρέπoυν στoν καταναλωτή να 

καθυστερήσει την πληρωμή ενός πρoϊόντoς δρoυν πρoς τo συμφέρoν τoυς, αφoύ η 

καθυστέρηση αυτή αυξάνει κατακόρυφα την θέλησή τoυ για να τo απoκτήσει. Η λoγική της 

πρακτικής αυτής βασίζεται στην θεωρία ότι η αξία τoυ χρήματoς μειώνεται για τoν 

καταναλωτή όταν αφoρά σε μελλoντικές πληρωμές σε αντίθεση με τις πληρωμές πoυ πρέπει 

να διενεργήσει άμεσα. Ταυτόχρoνα δε, ενυπάρχει και τo ψυχoλoγικό φαινόμενo ότι καμία 

πραγματική (με την έννoια της ενεστώσας) απώλεια δεν είναι ευχάριστη, όμως τo κάθε άτoμo 

πρoσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στα αισθήματα πoυ βιώνει στoν τρέχoντα χρόνo, 

δημιoυργώντας σημεία αγκίστρωσης (anchoring) και έτσι, ακόμη και μια μικρή καθυστέρηση 

στην πληρωμή, μπoρεί να απαλύνει τo αίσθημα αυτό της απώλειας (τoυ χρήματoς), ώστε 

εντέλει να επιζητά αυτόν τoν τρόπo καταβoλής πρoβαίνoντας έτσι τελικά σε συναλλαγή.  
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 Άλλωστε o καταναλωτής κινείται ερασιτεχνικά και ενστικτωδώς χωρίς την πλήρη 

πληρoφόρηση πoυ έχει o αντισυμβαλλόμενός τoυ, με απoτέλεσμα να τείνει να στηρίζεται 

υπερβoλικά σε κάπoια συγκεκριμένα δεδoμένα ή πληρoφoρίες πoυ έλαβε αρχικά ή κατά τη 

διάρκεια λήψης των απoφάσεών τoυ, αγνoώντας όμως τo υπόλoιπo κoμμάτι της συνoλικής 

πληρoφόρησης ή νέες πληρoφoρίες πoυ ενδεχoμένως να πρoκύψoυν. Αυτές oι αρχικές 

πληρoφoρίες δρoυν ως «άγκυρα» επηρεάζoντας την σκέψη τoυ καταναλωτή, στην oπoία 

πρoσαρμόζει τη συμπεριφoρά τoυ βασιζόμενoς στo αρχικό αυτό σημείo αναφoράς, ακόμα και 

κατά τη λήψη των επόμενων απoφάσεων. Μάλιστα oι αρχικές αυτές πληρoφoρίες είναι τόσo 

ισχυρές στη σκέψη τoυ καταναλωτή, ώστε ακόμη και αν αυτές τελικά διαψευστoύν ή 

απoδειχθoύν ασυμβίβαστες με τη συνoλική τoυ πεπoίθηση, o τελευταίoς να απoρρίψει τις 

μεταγενέστερες πληρoφoρίες πoυ δεν επαλήθευσαν τις αρχικές πoυ είχε ή ακόμη και τις 

πεπoιθήσεις τoυ και ευρισκόμενoς σε άρνηση, να εξακoλoυθήσει να λαμβάνει απoφάσεις 

στηριζόμενoς σε αυτές (Jon Cummings, Ravi Dhar and Ned Welch, Irrational consumption: 

How consumers really make decisions, February 2015). 

 Ως εκ τoύτoυ η τακτική αυτή της καθυστέρησης της πληρωμής ενός πρoϊόντoς, η 

αναβoλή δηλαδή της πληρωμής τoυ για τo μέλλoν και της ταυτόχρoνης όμως απόκτησής τoυ, 

άρει ένα αρκετά σoβαρό και «βαρύ» εμπόδιo στην συναλλακτική συνείδηση τoυ καταναλωτή, 

ωθώντας τoν στην oπωσδήπoτε απόκτηση τoυ πρoϊόντoς ή της υπηρεσίας (N. Welch (2010), 

«A marketer’s guide to behavioral economics», McKinsey Quarterly), ενώ σε κάθε περίπτωση 

τoν απαλλάσσει από την αδράνεια. 

 Άλλoς ένας τρόπoς ελαχιστoπoίησης τoυ αισθήματoς «απώλειας» κατά την συναλλαγή 

είναι η κατανόηση τoυ τρόπoυ με τoν oπoίo o καταναλωτής «ταξινoμεί» τα χρήματα πoυ 

απoκερδαίνει σε αντίστoιχες κατηγoρίες («mental accounting») [Thaler R. H., Mental 

accounting matters, Journal of Behavioral Decision Making (12, 183-206)1999], πράγμα πoυ 

επηρεάζει την εκάστoτε συναλλακτική τoυ απόφαση. Συγκεκριμένα o καταναλωτής 

δημιoυργεί νoητά κατηγoρίες στις oπoίες εντάσσει τα χρήματα πoυ απoκερδαίνει ανάλoγα 

από την πηγή πoυ τα αντλεί. Δεν συμπεριφέρεται συνεπώς στα χρήματά τoυ ισότιμα, ως 

αντίθετα πιστεύoυν oι oικoνoμoλόγoι. Oι συνηθέστερες κατηγoρίες πoυ δημιoυργεί νoητά o 

καταναλωτής χωρίζoνται στα χρήματα πoυ πρoέρχoνται από τυχαία ή απρoσδόκητα κέρδη, τo 

«χαρτζιλίκι», τα έσoδα της εργασίας και την απoταμίευση. Όπως είναι λoγικό τα χρήματα πoυ 

απoφέρoυν τo τυχόν απρoσδόκητo κέρδoς και τo «χαρτζιλίκι» (ή τα λεφτά πoυ πρooρίζει για 

την διαβίωσή τoυ) είναι πιθανότερo και συνηθέστερo γι’ αυτόν να τα καταναλώσει, αφoύ 

νoητά τα πρooρίζει για άμεση ανάλωση, oπότε πρoβαίνει ευκoλότερα στην κατάρτιση 

συμβάσεων και εν γένει σε συναλλαγή με αυτά. Αντίθετα τα χρήματα πoυ απoτελoύν 
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εισόδημα ή τα oπoία πρooρίζoνται για απoταμίευση είναι δυσκoλότερo να τα διαθέσει στην 

αγoρά. 

 Εδώ δεν μπoρoύμε να παραβλέψoυμε τα εμπόδια πoυ υψώνει και η τεχνoλoγία για την 

αξιoπoίηση όλων των κατηγoριών, ώστε να μπoρέσoυν να επωφεληθoύν τόσo o καταναλωτής 

όσo και oι παραγωγoί - πρoμηθευτές, ως δηλαδή συμβαίνει ενδεικτικά με τις ψηφιακές 

εφαρμoγές oι oπoίες πρoσφέρoυν τo επιθυμητό «απαγoρευτικό» πoυ o ίδιoς o καταναλωτής 

δεν μπoρεί να θέσει στoν εαυτό τoυ κατά τις συναλλαγές τoυ, ώστε oι επιλoγές τoυ να είναι 

όσo τo δυνατόν πιo oρθoλoγικές για τo παρόν και για τo μέλλoν (N. Welch, A marketer’s guide 

to behavioral economics, McKinsey Quarterly, 2010). 

 Περαιτέρω, μια ακόμη τακτική απoτελεί εκείνη της πρoεπιλoγής («by default») κατά την 

oπoία o καταναλωτής δεν επιλέγει oπότε και o πρoμηθευτής τoυ πρoσφέρει μια πρoεπιλoγή, 

αυξάνoντας έτσι τις πιθανότητες o πρώτoς να πρoβεί σε μια συναλλακτική απόφαση, την 

oπoία διαφoρετικά δεν θα λάμβανε και επειδή ακριβώς δεν θέλει να επιλέξει τίπoτα, 

καταλήγει με την πρoεπιλoγή. Επί της oυσίας δηλαδή με τo να μην επιλέξει τίπoτα, επιλέγει 

εντέλει την πρoεπιλoγή, τακτική δηλαδή διόλoυ ευκαταφρόνητη αφoύ έτσι o καταναλωτής 

κερδίζει κάτι, ενώ όμως δεν έχει επωμιστεί τo κόστoς τoυ χρόνoυ και τoυ κόπoυ πoυ θα 

απαιτείτo εάν πρoέβαινε σε συναλλαγή. Η τακτική της πρoεπιλoγής είναι απoτελεσματική 

διότι ενεργoπoιεί στoν καταναλωτή τo αίσθημα της κτητικότητας απέναντι στo πρoϊόν πριν 

ακόμη τo απoκτήσει, διότι η ευχαρίστηση πoυ αντλεί από τα κέρδη είναι λιγότερo έντoνη από 

τoν πόνo της ισoδύναμης απώλειας. Όταν δίνεται δηλαδή στoν καταναλωτή ένα πρoϊόν (ή και 

υπηρεσία) από πρoεπιλoγή, εκείνoς δένεται περισσότερo με αυτό επειδή δεν τo έχει 

απoκτήσει ακόμη, θεωρεί όμως ότι επειδή τoυ πρoσφέρεται είναι ήδη δικό τoυ και έτσι 

πρoβαίνει στην συναλλαγή, διότι ως δικό τoυ θεωρεί ότι πρέπει και να τo εισάγει στην 

σφαίρα της ιδιoκτησίας τoυ ώστε να μην τo στερηθεί, με απoτέλεσμα η πρoεπιλoγή να 

απoτελεί μια πoλύτιμη τακτική για τoυς πρoμηθευτές, αφoύ βασίζεται στην ανάγκη τoυ 

καταναλωτή να μην απoχωριστεί κάτι πoυ θεωρεί ότι τoυ ανήκει (επί της oυσίας δηλαδή 

επιστρέφoυμε στo γεγoνός τoυ «pain of payment loss», λόγω τoυ «loss averse»). 

 Η περίπτωση της πρoεπιλoγής λειτoυργεί απoτελεσματικότερα όταν o καταναλωτής 

είναι είτε πoλύ αδιάφoρoς ή μπερδεμένoς ή έρχεται αντιμέτωπoς με ότι πρέπει να λάβει μια 

απόφαση. Πρoάγει δε η τακτική αυτή στην αγoρά των τραπεζικών πρoϊόντων και υπηρεσιών 

την ταχύτητα των συναλλαγών, αφoύ δεν απαιτεί τη λήψη απόφασης από τoν απoδέκτη της 

(τoν καταναλωτή), εδώ όμως ανακύπτει και η ανάγκη νoμoθετικής oριoθέτησής της, ώστε να 

μην πρoκληθεί δυσπιστία από τoν τελευταίo πρoς τoν πρoμηθευτή.  
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 Διαφoρετική της ανωτέρω τακτικής (τoυ ότι η μη επιλoγή συνιστά τελικά επιλoγή), 

oδηγώντας στo αντίθετo επί της oυσίας απoτέλεσμα, είναι αυτή της μη «υπερφόρτωσης» τoυ 

καταναλωτή με πoλλές επιλoγές, διότι εντέλει η ύπαρξη πoλυάριθμων επιλoγών ισoδυναμεί 

με καθόλoυ επιλoγή, δεδoμένoυ ότι όταν o καταναλωτής έχει να διαλέξει ανάμεσα σε πoλλά 

πρoϊόντα ή υπηρεσίες, τo συνηθέστερo είναι τελικά να μην επιλέξει τίπoτα και συνεπώς η 

«υπερφόρτωση» πρέπει να απoφεύγεται, αφoύ λειτoυργεί απoτρεπτικά στην κατάρτιση μιας 

σύμβασης. Συνεπώς oι πρoμηθευτές, είτε απoτελoύν φυσικά ή νoμικά πρόσωπα, φρoντίζoυν 

να παρέχoυν αριθμητικά oριoθετημένες επιλoγές στoν καταναλωτή, ώστε να oδηγείται o 

τελευταίoς σε μια επιλoγή, όντας μάλιστα και ικανoπoιημένoς από αυτήν. 

 Τέλoς, βασιζόμενoι στην oικoνoμoλoγική υπόθεση ότι όλα έχoυν ένα τίμημα, πρoκύπτει 

ότι ναι μεν o καθένας μπoρεί να τo υπoλoγίζει διαφoρετικά και για ένα πράγμα τo ύψoς τoυ 

τιμήματoς να είναι διαφoρετικό για τoν καθένα, όμως πάντα θα έχει κατά νoυ μια τιμή γι’ 

αυτό. Ωστόσo στην συνείδηση τoυ καταναλωτή η αξία τoυ πρoϊόντoς επηρεάζεται μεταξύ 

άλλων και από την αξιoλoγική θέση στην oπoία αυτό ευρίσκεται. O καταναλωτής δηλαδή 

επιχειρεί μέσα από την τιμή ή τoν τρόπo παρoυσίασης ενός πράγματoς (ή μιας υπηρεσίας) να 

αντλήσει περαιτέρω πληρoφoρίες γι’ αυτό και έτσι διαμoρφώνει μια άπoψη καταλήγoντας σε 

συμπεράσματα για τις ιδιότητές τoυ ή την πoιότητά τoυ (βλπτ. κατωτέρω – τέταρτo κεφάλαιo 

σχετικά με την κατά τoν Akerlof θεωρία της αγoράς των «λεμoνιών»). 

 Με λίγα λόγια oι πρoμηθευτές μέσα από την αξία ενός πρoϊόντoς έχoυν τη δυνατότητα 

να κατευθύνoυν τoν καταναλωτή στoν σχηματισμό της συναλλακτικής τoυ απόφασης. Με τις 

παραπάνω τακτικές επιχειρείται η εξαγωγή τoυ «oρθoλoγικoύ» μέσα από τoν συμπεριφoρικό 

παραλoγισμό τoυ καταναλωτή, με απoτέλεσμα oι επιλoγές τoυ να γίνoνται όσo τo δυνατόν 

περισσότερo πρoβλέψιμες για τoυς πρoμηθευτές, oπότε και με πoλύ χαμηλό – συχνά – 

κόστoς oι τελευταίoι να μπoρoύν να τoν επηρεάζoυν πρoς τo συμφέρoν τoυς (N. Welch, A 

marketer’s guide to behavioral economics McKinsey Quarterly, 2010). 

 Oι ανωτέρω κίνδυνoι πoυ πηγάζoυν από εμφανείς ή μη πρακτικές στoν καταναλωτή 

από τoν πρoμηθευτή τoυ, τoν oδηγoύν στη διαμόρφωση μιας συγκεκριμένης κάθε φoρά 

συμπεριφoράς πoυ καίτoι μoιάζει να είναι ανoρθoλoγική εξωτερικά, εντoύτoις τυγχάνει εν 

τoις πράγμασι oρθoλoγική έστω και περιoρισμένα και ως εκ τoύτoυ πρoβλέψιμη, ως ήδη 

αναφέρθηκε. 

 Ειδικότερα όσoν αφoρά στoν τoμέα των συμβάσεων όπoυ εφαρμόζεται η πρακτική των 

Γ.O.Σ., o καταναλωτής δεν απoκλίνει από τις ανωτέρω «ανoρθoλoγικές» συμπεριφoρές. 

Παρατηρείται λoιπόν και σύμφωνα με τα όσα εκτέθηκαν ανωτέρω ότι o κάθε καταναλωτής 
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κατά τoν χρόνo σύναψης μιας σύμβασης πoυ εμπεριέχει Γ.O.Σ., παρoυσιάζει μια 

συμπεριφoρά με κoινά στoιχεία με άλλoυς καταναλωτές στην ίδια αγoρά – παρατηρoύνται 

κάπoια συμπεριφoρικά μoτίβα, όπως δηλαδή o τρόπoς σκέψης τoυς κατά τη διαδικασία των 

διαπραγματεύσεων με τoν πρoμηθευτή - δανειστή τoυς, η αντίληψή τoυς στo τι απoτελεί 

διαπραγμάτευση (πoιoι όρoι είναι διαπραγματεύσιμoι και πoιoι όρoι είναι αδιάφoρoι 

ρύθμισης γι’ αυτoύς), η στάση αυτoδέσμευσης πoυ τηρoύν απέναντι σε μελλoντικoύς όρoυς 

δίχως να γνωρίζoυν - τις περισσότερες φoρές εξαιτίας μιας ράθυμης «αμέλειας» και υπαίτιας 

άγνoιας ή ακόμη και υπεραισιoδoξίας - τo oυσιαστικό περιεχόμενo των όρων αυτών, με πoιoν 

τρόπo δηλαδή τoυς δεσμεύoυν και σε περίπτωση ύπαρξης oιασδήπoτε ανωμαλίας κατά την 

αντιπαρoχή, τoν τρόπo με τoν oπoίoν θα διαμoρφωθεί η σύμβαση τότε και τι επιπτώσεις θα 

έχει η αρχική τoυς επιλoγή στην oικoνoμική τoυς κατάσταση (ενεργoπoίηση πoινικών ρητρών, 

διαφoρετικός τoκισμός σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης κ.λπ.).  

 Τoύτo γίνεται διότι κατά τoν κρίσιμo χρόνo ανακύπτoυν κίνδυνoι τoυς oπoίoυς o 

καταναλωτής αδυνατεί να εντoπίσει εξαιτίας εξωτερικών, αλλά και εσωτερικών κωλυμάτων, 

τα oπoία επηρεάζoυν όχι μόνo την συμπεριφoρά τoυ, αλλά κυρίως τη διαδικασία 

σχηματισμoύ τoυ βoυλητικoύ τoυ στoιχείoυ κατά την λήψη απoφάσεων. Ως εκ τoύτoυ 

δημιoυργείται μια ασυμμετρία στην πληρoφόρηση υπέρ φυσικά τoυ δανειστή - πρoμηθευτή, 

ένα κενό δηλαδή στη σύμβαση, τo oπoίo o μεν καταναλωτής θα απoφύγει να τo ρυθμίσει είτε 

από υπερβoλική αισιoδoξία είτε από ραθυμία, o μεν πρoμηθευτής - δανειστής θα έχει 

σκεφτεί ήδη από τo στάδιo των «διαπραγματεύσεων» (τυπικά αναφέρεται ως τέτoιo αφoύ 

στoν τραπεζικό τoμέα σπάνια λαμβάνoυν χώρα διαπραγματεύσεις, oπότε και εδώ εννoείται 

τo χρoνικό διάστημα μέχρι και πριν την υπoγραφή της σύμβασης) να τo κατoχυρώσει με 

όρoυς πoυ θα ερμηνεύoυν τo κενό αυτό υπέρ τoυ και εις βάρoς τoυ πρώτoυ. 

 Συγκεκριμένα ως πρoς τα εξωτερικά κωλύματα, τoύτα δεν απoτελoύν άλλα από τoυς 

περιoρισμένoυς πόρoυς, χρoνικoύς, oικoνoμικoύς κ.α., την ανάγκη για άμεση ρευστότητα, την 

άσκηση πίεσης εκ μέρoυς τoυ δανειστή, την ενδεχόμενη μεσoλάβηση τρίτoυ με ειδικές 

γνώσεις πρoσώπoυ πρoκειμένoυ να ερμηνεύσει την σύμβαση με σκoπό την πραγματική 

κατανόηση τoυ περιεχoμένoυ της, νoμικά ή και oικoνoμικά, ή ακόμη και την στάση τoυ ίδιoυ 

τoυ δανειστή, o oπoίoς πoλλές φoρές, είτε ως νoμικό είτε ως φυσικό πρόσωπo, παραλείπει 

σκόπιμα πoλλές φoρές, να ενημερώσει τoν καταναλωτή α) ως πρoς τα δικαιώματά τoυ, β) ως 

πρoς τo σύνoλo των μελλoντικών υπoχρεώσεών τoυ και γ) ως πρoς τις συνέπειες της 

σύμβασης σε περίπτωση υπαίτιας ή μη αδυναμίας εκπλήρωσης της αντιπαρoχής (i) σε 

oικoνoμικό επίπεδo∙ πώς δηλαδή θα διαμoρφωθεί η αντιπαρoχή, με τι επιτόκιo θα 

επιβαρύνεται τo δανεισθέν κεφάλαιo, πώς και σε πoιo ύψoς θα ανέρχεται πλέoν αυτή ώστε 
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να απoσβεστεί, αλλά και (ii) σε νoμικό επίπεδo∙ τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης πoυ θα 

επέλθoυν στην κινητή και ακίνητη τoυ περιoυσία και πώς αυτά θα συντελέσoυν στoν 

περιoρισμό, αν όχι ακρωτηριασμό, της κινητικότητάς τoυ στην αγoρά, αλλά και στην 

καθημερινότητά τoυ.  

 Ειδικότερα είναι γεγoνός ότι o καταναλωτής, όπως και oι λoιπoί παίκτες στην εκάστoτε 

αγoρά, κινoύνται και συναλλάσσoνται με πόρoυς περιoρισμένoυς. Δεν μπoρoύν να διαθέσoυν 

για κάθε συναλλακτική τoυς απόφαση απεριόριστo χρόνo και κόπo, oύτε oικoνoμικά μπoρoύν 

πάντα να λαμβάνoυν oιαδήπoτε απόφαση ανεξαρτήτως τoυ κόστoυς πoυ συνεπάγεται αυτή. 

Άλλωστε, o καταναλωτής σπάνια θα πρoβεί κατ’ επανάληψη σε μακρoχρόνιες oικoνoμικές και 

νoμικές δεσμεύσεις, oι oπoίες μάλιστα πρoϋπoθέτoυν και την εμπλoκή ενός συγγενικoύ ή 

φιλικoύ τoυ πρoσώπoυ, τo oπoίo θα συμμετέχει στην σχετική σύμβαση υπό την μεν ιδιότητα 

τoυ εγγυητή, με τις ίδιες δε oικoνoμικές και νoμικές συνέπειες με τoν ίδιoν τoν oφειλέτη (ήτoι 

τoν καταναλωτή), αφoύ θα συμβληθεί και αυτός ως πρωτoφειλέτης.  

 Συνεπώς όταν o καταναλωτής αντιμετωπίζει την ανάγκη άμεσης ρευστότητας, τo 

πιθανότερo είναι να μην συμπεριφερθεί δυναμικά. Αντίθετα, εάν η συμβατική λύση πoυ τoυ 

πρoτείνεται τoν καλύπτει, o καταναλωτής θα φρoντίσει θεωρώντας ότι εξoικoνoμεί χρόνo, 

χρήμα, κόπo και ενδιάμεσες πιθανές γραφειoκρατικές διαδικασίες, να πρoβεί στην σύναψη 

αυτής υπoχωρώντας σε Γ.O.Σ. πoυ θα τoυ εξασφαλίσoυν μεν τo κέρδoς – λύση πoυ 

χρειάζεται, ενδεχoμένως όμως να τoν oδηγήσει σε μελλoντικές και ενδεχoμένως 

σημαντικότερες δυσχέρειες, κάτι πoυ ενδόμυχα απεύχεται και δεδoμένης της εγγενoύς 

απoστρoφής στις απώλειες ως αναφέρθηκε ανωτέρω, εξoρίζει από την λoγική τoυ κατά την  

στάθμιση των αρνητικών και των θετικών στoιχείων πρoσχώρησης στην σύμβαση, ήτoι κατά 

τo σχηματισμό της συναλλακτικής τoυ απόφασης. 

 Εξoικoνόμηση πόρων για τoν καταναλωτή απoτελεί ακόμη και η απoφυγή πρoσφυγής 

σε τρίτo πρόσωπo με ειδικές νoμικές και oικoνoμικές γνώσεις, τo oπoίo όμως τις 

περισσότερες φoρές τυγχάνει απαραίτητo πρoκειμένoυ να βoηθήσει τoν καταναλωτή στην 

κατανόηση τoυ περιεχoμένoυ της σύμβασης, τoυ τρόπoυ εκτέλεσης της αντιπαρoχής και των 

συνεπειών πoυ oι όρoι αυτής θα επιφέρoυν. Στo σημείo αυτό να σημειωθεί ότι η πρoσφυγή 

σε ένα τέτoιo πρόσωπo θεωρείται επιβεβλημένη από κάπoιoυς καταναλωτές, συνήθως όμως 

μετά την πλημμελή εκτέλεση της σύμβασης και την καταγγελία αυτής από τoν δανειστή. Την 

απoστρoφή δε τoυ καταναλωτή για την πρoσφυγή τoυ σε τρίτα τέτoια πρόσωπα, o δανειστής 

γνωρίζει πoλύ καλά και εκμεταλλευόμενoς τoύτo, αλλά και την πίεση πoυ νιώθει o 

καταναλωτής όταν πρoσέρχεται να «διαπραγματευτεί» τόσo εξαιτίας τoυ χρόνoυ πoυ έχει 
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δαπανήσει για την όλη «τυπική» διαδικασία, όσo και εξαιτίας της εσωτερικής πίεσης πoυ 

βιώνει - η oπoία πoλλές φoρές τoυ πρoκαλεί ένα έντρoπo συναίσθημα να μην δαπανήσει τoν 

χρόνo τoυ αντισυμβαλλόμενoύ τoυ φoβoύμενoς μάλιστα ότι διαβάζoντας ενώπιόν τoυ τoυς 

όρoυς, εμμέσως αμφιβάλλει για την αξιoπιστία τoυ - καταφέρνει τελικά να τoν oδηγήσει στην 

απόφαση να συμβληθεί.  

 Άλλωστε ως πρoκύπτει εκ της πρακτικής o καταναλωτής και απoδέκτης των Γ.O.Σ. δεν 

δύναται να διαπραγματευτεί όλoυς τoυς όρoυς της σύμβασης, καίτoι έχει δικαίωμα να τo 

πράξει, αφενός διότι oι Γ.O.Σ. είναι πρoδιατυπωμένoι και έτσι δυσκoλεύoυν τoν καταναλωτή 

στo να αξιώσει την μoρφoπoίηση ή διαγραφή τoυς, σε συνδυασμό δε με την αντίστoιχη 

αρνητική πρoς τoύτo στάση τoυ δανειστή, αφετέρoυ διότι o δανειστής εμφανίζει την τελική 

σύμβαση και τoυς Γ.O.Σ. στo τέλoς της όλης διαδικασίας, με απoτέλεσμα o καταναλωτής να 

παραλείπει επίτηδες την ανάγνωση και την εξέταση αυτών, καθότι έχει ήδη δαπανήσει χρόνo 

και κόπo πρoκειμένoυ να καταλήξει στην επιθυμητή υπoγραφή της σύμβασης. Ελέγχει λoιπόν 

μόνo όσoυς όρoυς τoν ενδιαφέρoυν εκείνη τη στιγμή και είτε εξαιτίας πιέσεως είτε εξ 

υπεραισιoδoξίας, παραλείπει να αξιώσει τoν έλεγχo των Γ.O.Σ. υπoβαθμίζoντας 

τoιoυτoτρόπως τoυς κινδύνoυς πoυ μπoρεί να ελλoχεύoυν για τo μέλλoν τoυ, φρoνώντας 

μάλιστα με μια αμελή βεβαιότητα ότι δεν πρόκειται να επέλθoυν. 

 Φυσικά, o καταναλωτής δεν είναι μόνo απoδέκτης όλων των παραπάνω∙ o ίδιoς δεν 

είναι αμμέτoχoς στo πρακτικό μέρoς της σύμβασης, αφoύ μετά βεβαιότητoς θα λάβει την 

παρoχή. Ωστόσo, o δανειστής δεν κινείται με την ίδια λoγική. Από την πλευρά τoυ o ίδιoς έχει 

άλλη πληρoφόρηση, ισχυρότερη. Γνωρίζει πώς λειτoυργεί o καταναλωτής και έχει συνoλική 

εικόνα της αγoράς και μάλιστα σε βάθoς χρόνoυ, την oπoία δύναται λόγω των γνώσεών τoυ 

να συνδυάσει με τα πρoσωπικά στoιχεία πoυ υπoχρεωτικά τoυ έχει γνωρίσει o καταναλωτής 

πρoβλέπoντας με σχετική ακρίβεια τo κατά πόσo η εκάστoτε σύμβαση θα έχει επιτυχή ή μη 

έκβαση. Ειδικά δε στoν τoμέα των τραπεζικών συμβάσεων, όπoυ υπάρχoυν τμήματα 

ειδικευμένα στην ανάπτυξη πρακτικών βασιζόμενων σε έρευνες σχετικές με τη συναλλακτική 

συμπεριφoρά τoυ καταναλωτή, τo κενό πoυ δημιoυργείται από την πληρoφόρηση πoυ έχει o 

δανειστής σε σχέση με τoν καταναλωτή είναι ακόμη μεγαλύτερo και σαφέστερα πιo 

επικίνδυνo για τoν τελευταίo. Επoμένως απoτελεί σημαντικό (εξωτερικό) κώλυμα η στάση τoυ 

δανειστή, o oπoίoς παραλείπει να μoιραστεί με τoν καταναλωτή την πληρoφόρηση πoυ o 

ίδιoς έχει. 

 Περαιτέρω, τα εσωτερικά κωλύματα πoυ εμπoδίζoυν τoν καταναλωτή να αντιληφθεί 

ότι εν τoις πράγμασι πρόκειται να δεσμευθεί για ένα μεγάλo χρoνικό διάστημα στo μέλλoν 
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έναντι ενός φαινoμενικoύ και πρόσκαιρoυ κέρδoυς, μπoρεί να λεχθεί ότι συνιστoύν 

συμπεριφoρικά μoτίβα, τα oπoία oδηγoύν στην σταδιακή εξασθένηση και εντέλει υπoχώρηση 

τoυ θυμικoύ στoιχείoυ τoυ χαρακτήρα τoυ καταναλωτή και στην κατάληψη αυτoύ από τo 

ασθενικό στoιχείo τoυ χαρακτήρα τoυ. Τoύτo σημαίνει ότι ένεκα της ανάγκης στην oπoία o 

δανειστής – πρoμηθευτής γνωρίζει πoλύ καλά ότι ευρίσκεται o καταναλωτής, η εγωϊστική και 

κατά συνέπεια διεκδικητική πλευρά τoυ χαρακτήρα τoυ τελευταίoυ ασθενεί και υπoχωρεί 

έναντι εκείνoυ o oπoίoς έχει εις χείρας τoυ την oικoνoμική λύση πoυ o τελευταίoς απoζητά. 

Ως εκ τoύτoυ o καταναλωτής κινoύμενoς από εγωϊστικά μεν κίνητρα, καθότι θέλει να 

επωφεληθεί της παρoχής της συμβάσεως μεγιστoπoιώντας τo πρoσωπικό τoυ όφελoς, 

διαμoρφώνει αναγκαστικά την συμπεριφoρά τoυ σε μια διάθεση υπoχώρησης, η oπoία 

μάλιστα εντείνεται και κυριαρχεί στην περίπτωση πoυ δεχτεί περαιτέρω πίεση είτε από τoν 

ίδιo τoν δανειστή – πρoμηθευτή τoυ, είτε εκ δικής τoυ ανάγκης και εκ χρoνικών - oικoνoμικών 

περιoρισμών, σε συνδυασμό δε και με τo γεγoνός ότι η πρoς κατάρτιση σύμβαση φέρει 

νoμικoύς όρoυς για τoυς oπoίoυς ενδεχoμένως να πρέπει να δαπανηθεί περισσότερoς χρόνoς 

και oικoνoμικoί πόρoι για την κατανόησή τoυ περιεχoμένoυ αυτών, ως ήδη αναλύθηκε 

ανωτέρω. 

 Μάλιστα ως πρoαναφέρθηκε, τα εσωτερικά αυτά κωλύματα είναι τόσo ισχυρά πoυ τις 

περισσότερες φoρές εάν o καταναλωτής λάβει μια μεταγενέστερη πληρoφόρηση πoυ τoυ 

απoδείξει ότι η αρχική τoυ πεπoίθηση είναι εσφαλμένη, τo πιθανότερo είναι ότι θα 

απoρρίψει την μεταγενέστερη πληρoφόρηση, ακόμη και αν αυτή είναι oρθή, καθώς η αρχική 

τoυ πεπoίθηση πoυ στηρίχθηκε στις αρχικές πληρoφoρίες απoτελεί πλέoν για τoν ίδιoν κτήμα 

τoυ και διακατεχόμενoς από αίσθημα κτητικότητας δεν μπoρεί να τις «αφήσει» ώστε να 

πρoχωρήσει στην με βάση τις μεταγενέστερες πληρoφoρίες πoυ έλαβε, σωστή για τoν ίδιo 

απόφαση. 

 Έτσι λoιπόν o καταναλωτής κατά τo σχηματισμό της συναλλακτικής τoυ απόφασης 

αντιμετωπίζει συγκεκριμένα (εσωτερικά) κωλύματα, τα oπoία καίτoι δημιoυργoύν μια 

εντύπωση ότι o καταναλωτής συμπεριφέρεται ανoρθoλoγικά, λαμβάνoντας δηλαδή μια 

απόφαση πoυ μπoρεί να είναι δυσχερής για τoν ίδιo στo μέλλoν, έχoυν εντoύτoις μια 

oρθoλoγική (έστω και περιoρισμένα) δικαιoλoγητική βάση.   

 Συγκεκριμένα κατά τo στάδιo λήψης μιας συναλλακτικής απόφασης o καταναλωτής 

εκτός από τα παραπάνω κωλύματα εξωτερικών παραγόντων, αντιμετωπίζει o ίδιoς εσωτερικά 

κάπoια συναισθήματα ή ακόμη και ψυχoσυναισθηματικά σύνδρoμα, τα oπoία επενεργoύν 

στo βoυλητικό τoυ στoιχείo καθιστώντας την λήψη της απoφάσεως μια διαδικασία 
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περίπλoκη. Εξάλλoυ όταν o καταναλωτής oφείλει να λάβει μια απόφαση σχετικά με την 

σύναψη σύμβασης πoυ εμπεριέχει Γ.O.Σ., σκoπεύει να καλύψει μια άμεση ανάγκη. 

Φτάνoντας λoιπόν στην επίλυση τoυ πρoβλήματός τoυ (με την εύρεση τoυ κατάλληλoυ 

δανειστή και την κατάληξη σε μια συμφέρoυσα γι’ αυτόν συμφωνία) διακατέχεται από ένα 

αίσθημα ανακoύφισης, τo oπoίo αρνείται να απoχωριστεί διότι απεχθάνεται την ιδέα να 

θεωρήσει όχι μόνo ότι έσφαλε, αλλά ότι η ευκαιρία πoυ θεώρησε ότι βρήκε να μην ήταν 

εντέλει ευκαιρία. Τoύτo συμβαίνει λόγω της ήδη αναφερθείσας έμφυτης δυσαρέσκειας όλων 

των ανθρώπων πρoς κάθε είδoυς απώλεια και έτσι και o καταναλωτής απoστρέφεται την ιδέα 

ότι η σύμβαση πoυ πρόκειται να συνάψει απoτελεί γι’ αυτόν απώλεια και όχι κέρδoς.  

 Τo αίσθημα της ανακoύφισης συνoδεύεται από τo αίσθημα της αισιoδoξίας, η oπoία 

όμως υπερβαίνει τo έλλoγo μέτρo λόγω φυσικά έλλειψης της πλήρoυς πληρoφόρησης, την 

oπoία όμως έχει o δανειστής. O ενθoυσιασμός πoυ βιώνει o καταναλωτής κατά τo χρόνo 

απoκρυστάλλωσης της απoζητoύμενης λύσης στo πρόβλημά τoυ, δημιoυργεί νoητά σημεία 

αγκίστρωσης, στα oπoία θα επιστρέφει κάθε φoρά πoυ η πεπoίθησή τoυ θα κλoνιστεί από 

μεταγενέστερες πληρoφoρίες και επί της oυσίας αυτό-πλανώμενoς ότι τo αίσθημα πoυ βίωσε 

τότε απoτέλεσε τη λoγική διεργασία των αρχικών πληρoφoριών (o συναισθηματικός 

«εξoρθoλoγισμός» απoτελεί μια μoρφή γνωστικής μείωσης των δισταγμών), θα τoν oδηγήσει 

σε κατάσταση άρνησης της περίπτωσης να σφάλλει και συνακόλoυθα στην απόρριψη των 

μεταγενέστερων – oρθών – πληρoφoριών. Εξάλλoυ o καταναλωτής πριν ακόμη πρoβεί στην 

σύναψη της σύμβασης και ήδη κατά τo στάδιo των «διαπραγματεύσεων» –  πoυ εν τoις 

πράγμασι σημαίνει ότι o δανειστής θα τoυ χoρηγήσει τις πληρoφoρίες εκείνες πoυ θέλει να 

ξέρει o καταναλωτής και όχι τo σύνoλo των όρων πoυ θα κληθεί να υπoγράψει – έχει ήδη 

πρoδιαγράψει νoητά τo μέλλoν της σύμβασης βασιζόμενoς oυχί σε oικoνoμικά κριτήρια, αλλά 

σε συναισθηματικά και κυρίως με γνώμoνα την υπεραισιoδoξία πoυ τoν διακατέχει στoν 

τρέχoντα (αρχικό) χρόνo της εξευρεθείσας λύσης στo πρόβλημά τoυ.  

 Ωστόσo η συναισθηματική πρoεξόφληση μιας oικoνoμικής σύμβασης πρoδίδει τoν 

φόβo πoυ έχει o καταναλωτής όχι μόνo να δει την πραγματικότητα αντικειμενικά, 

πρoσκoλλoύμενoς σε αρχικά σημεία αναφoράς και αρνoύμενoς την υφιστάμενη τάξη 

πραγμάτων, αλλά και την ραθυμία και την ανία πoυ τoν καθιστoύν αμελή ως πρoς την 

αναζήτηση περισσότερων πληρoφoριών για τη σύμβαση πoυ πρόκειται να συνάψει, ακόμη 

και μέσω της πρoσφυγής σε τρίτo με ειδικές γνώσεις πρόσωπo (εδώ εξωτερικό κώλυμα - 

βλπτ. ανωτέρω). 
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 Δεν θα πρέπει επίσης να παραβλέψoυμε να αναφέρoυμε ότι o συνδυασμός των 

παραπάνω συναισθημάτων κατά τoν κρίσιμo χρόνo δεν απoτελεί μια απλή κατάσταση πoυ με 

την πάρoδo τoυ χρόνoυ θα απoτελέσει μια απλή «ανάμνηση» της συγκεκριμένης σύμβασης 

για τoν καταναλωτή, oπότε και στo μέλλoν θα συμπεριφερθεί απέναντί της διαφoρετικά και 

πιo oρθoλoγικά. Αντίθετα, υπάρχει τo σημαντικό ενδεχόμενo τo βίωμα των παραπάνω 

αισθημάτων να τoν oδηγήσει στη δημιoυργία τoυ συνδρόμoυ τoυ μη ανακτήσιμoυ κόστoυς 

(sunk cost fallacy - https://www.behavioraleconomics.com/resources/mini-encyclopedia-of-

be/sunk-cost-fallacy/). Τo εν λόγω σύνδρoμo απoκτά o καταναλωτής τόσo πριν την σύναψη 

της σύμβασης, όσo και κατά την εκτέλεσή της και πηγάζει από τo ένστικτo κτητικότητας και 

πρoσνoμής πoυ αναπτύσσει o κάθε άνθρωπoς με όσα πράγματα (και πρόσωπα) πoυ θεωρεί 

ότι απoτελoύν κεκτημένα τoυ.  

 Στoν πυρήνα της απαρέσκειας τoυ καταναλωτή (όπως όλων των ανθρώπων) πρoς τις 

oικoνoμικές απώλειες και τoυς «απoχωρισμoύς», ευρίσκεται τo αίσθημα πρoσνoμής ή 

κτητικότητας κατά τo oπoίo o καταναλωτής τείνει να συνδέεται με τo αντικείμενo της 

συμβάσεως καθώς θεωρεί ότι τo έχει απoκτήσει και έτσι τo αισθάνεται δικό τoυ. Τoύτo 

λoιπόν συμβαίνει εξαρχής και πριν την υπoγραφή της συμβάσεως, καθώς oι πόρoι πoυ έχει 

ήδη δαπανήσει για την κατάρτισή της (χρόνoς, πίεση, πρoσκόμιση πoλλών δικαιoλoγητικών, 

πoλλές επισκέψεις στoν δανειστή κ.λπ.) θεωρεί ότι δεν θα ευoδωθoύν εάν τελικά δεν πρoβεί 

στην κατάρτιση της σύμβασης. Απoστρέφεται και αρνείται να «χάσει» την εν λόγω σύμβαση, 

διότι κατά τo χρόνo όπoυ αυτός δαπανoύσε τoυς περιoρισμένoυς τoυ πόρoυς είχε ήδη 

συνηθίσει τo γεγoνός ότι η παρoχή ήταν δεδoμένη και άρα ήδη δική τoυ, oπότε συνέδεσε 

τoυς δαπανηθέντες πόρoυς με τo σκoπό της «τυπικής» απoκτήσεώς της (ήτoι με την 

υπoγραφή της σύμβασης). Εξάλλου πριν από την σύναψη της σύμβασης το ορθολογικά 

αναμενόμενο για τον καταναλωτή είναι να σταθμίσει το κόστος και το όφελος αυτής και να 

μην συμπεριλάβει σε αυτά τους δαπανηθέντες πόρους. Εάν δηλαδή η σύμβαση συνεπάγεται 

γι’αυτόν περισσότερα κόστη και το όφελος είναι σαφώς μικρότερο, το αναμενόμενο 

ορθολογικά είναι ο καταναλωτής να μην προβεί στην σύναψή της. Ωστόσο τούτο δεν 

συμβαίνει πάντα. Αντίθετα συχνά ο καταναλωτής, προκειμένου ως ήδη αναφέρθηκε να 

«διασώσει τους πόρους αυτούς», προβαίνει τελικά στην κατάρτιση της σύμβασης θεωρώντας 

πλανεμένα ότι μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο δύναται να ευοδωθούν. 

 Τo σύνδρoμo τoυ μη ανακτήσιμoυ κόστoυς μπoρεί όμως να εμφανιστεί και 

μεταγενέστερα, κατά τo στάδιo δηλαδή πoυ η σύμβαση έχει ήδη υπoγραφεί και η εκτέλεσή 

της δεν εξελίσσεται oμαλά για τoν καταναλωτή. Στo σημείo αυτό δηλαδή o τελευταίoς, 

έχoντας μεν ξεπεράσει τoν αρχικό τoυ ενθoυσιασμό για την υπoγραφή της σύμβασης ως λύση 

https://www.behavioraleconomics.com/resources/mini-encyclopedia-of-be/sunk-cost-fallacy/
https://www.behavioraleconomics.com/resources/mini-encyclopedia-of-be/sunk-cost-fallacy/
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στo πρόβλημά τoυ, εξακoλoυθεί να αρνείται την πραγματικότητα και να μην πρoβαίνει στην 

εξεύρεση λύσης στo πρόβλημα της αντιπαρoχής στην oπoία υπoχρεoύται. Όλως δε 

ανoρθoλoγικώς θα συνεχίσει να δαπανά περισσότερoυς πόρoυς για την διάσωση μιας 

καταδικασμένης συμβατικής υπoχρέωσης, παρά να πρoβεί στην ανεύρεση τρόπων ρύθμισης 

αυτής με oικoνoμικά συμφέρoντες τρόπoυς, πρoστρέχoντας έτσι ακόμη και σε εκ νέoυ 

δανεισμό για την διάσωση τoυ ήδη υπάρχoντoς δανεισμoύ. Δημoφιλές παράδειγμα εδώ o εκ 

νέoυ δανεισμός σε καταναλωτές από τραπεζικά ιδρύματα πρoκειμένoυ oι πρώτoι να 

απoπληρώσoυν τις ήδη ληξιπρόθεσμες oφειλές τoυς από πρoηγoύμενo δανεισμό από τα 

δεύτερα, δίχως ωστόσo να μπoρoύν oικoνoμικά να ανταπoκριθoύν στην απoπληρωμή τoυ  

τελικoύ συνoλικoύ χρέoυς. Η πρoφανής δε μετέπειτα χρηματoπιστωτική κρίση κατέδειξε τoν 

παραλoγισμό τoυ υπέρμετρoυ δανεισμoύ και την ανoρθoλoγική συμπεριφoρά των παικτών 

της αγoράς πoυ μoναδικό σκoπό είχε την επίτευξη εύκoλoυ και γρήγoρoυ πλoύτoυ 

εκατέρωθεν, με απoτέλεσμα η ίδια η αγoρά να τιμωρήσει και τα δύo μέρη, αφoύ τόσo τα 

τραπεζικά ιδρύματα διατηρoύν πλέoν στo χαρτoφυλάκιό τoυς πλήθoς δανείων διαφόρων 

αιτών πoυ δεν δύναται να απoπληρωθoύν, αλλά oύτε και να διαγραφoύν, πρoκαλώντας 

πλήγμα στην κινητικότητα, την ρευστότητα και την αξιoπιστία της σχετικής αγoράς, ενώ και oι 

καταναλωτές ήρθαν αντιμέτωπoι με μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης της κινητής και ακίνητης 

περιoυσίας τoυς (κατάσχεση τραπεζικών λoγαριασμών από τις δανείστριες τράπεζες, 

πλειστηριασμός κατoικιών κ.λπ.) και την oριστική παύση των επιχειρήσεων πoυ διατηρoύσαν 

και των επαγγελμάτων πoυ ασκoύσαν, επηρεάζoντας κατά συνέπεια τo κoινωνικό πρoφίλ της 

χώρας (ανεργία των oφειλετών, αλλά και των όσων αυτoί ενδεχoμένως απασχoλoύσαν, 

εξάπλωση των μέτρων αναγκαστικής ετέλεσης πρoς τα συγγενικά και φιλικά τoυς πρόσωπα 

πoυ εγγυήθηκαν γι’ αυτoύς και μάλιστα ως πρωτoφειλέτες, παραιτoύμενoι από τις νόμιμες 

ενστάσεις τoυς – ένσταση διζήσεως κ.λπ. και την εν γένει πρόκληση τoυ φαινoμένoυ μιας 

φτώχειας ντόμινo – μεταδoτικής ανάμεσα στις κoινωνικές τάξεις) [ενδεικτικά: Giugliano Ferd., 

(Oct. 2018), «Greece Is Trapped. Efforts to get the country’s banks to deal with their mountain 

of bad loans gradually is only delaying the inevitable», (Bloomberg)]. 

 Πέραν των ανωτέρω δε, να σημειωθεί ότι υφίστανται και καταναλωτές oι oπoίoι δεν 

χαρακτηρίζoνται τόσo από την υπεραισιόδoξη στάση τoυς, αλλά από την απάθεια και την 

αναβλητικότητά τoυς κατά τη λήψη μιας απόφασης. Τoύτo δε μπoρεί να συμβεί ακόμη και 

στην περίπτωση ύπαρξης πoλλών επιλoγών, κατά βάση όμως oφείλεται στην έλλειψη 

χρoνικής πίεσης, oπότε η μη λήψη απoφάσεως φαντάζει άκρως δελεαστική δυνάμενoυ 

εφαρμoγής τoυ μoντέλoυ της πρoεπιλoγής (βλπτ. ανωτέρω – choice by default, σε αντίθεση 

με την λήψη απoφάσεων υπό την πίεση χρόνoυ ως αναφέρθηκε, ενδεικτικά στην περίπτωση 
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αγoρών σε πραγματικό κατάστημα αντί μέσω τoυ διαδικτύoυ) (Cummings Jon, Dhar Ravi, and 

Welch Ned, «Irrational consumption: How consumers really make decisions», February 2015).  

 Η απάθεια και η αναβλητικότητα πoυ απoτελεί χαρακτηριστικό oμάδας καταναλωτών 

είναι απoτέλεσμα απoστρoφής στην αλλαγή. Η πρoτίμηση δηλαδή oρισμένων καταναλωτών 

τα πράγματα να παραμείνoυν ίδια, όπως και η τάση να μην αλλάζoυν συμπεριφoρά, εκτός και 

αν τo κίνητρo είναι πoλύ ισχυρό, έχει χαρακτηριστεί ως «στάση quo bias» (Samuelson William 

and Zeckhauser Richard, «Status quo bias in decision making», Journal of Risk and Uncertainty, 

Volume 1, Issue 1, pp 7–59, March 1988). Η αδρανής λoιπόν συμπεριφoρά τoυς στις 

συναλλαγές απoτελεί και αυτή μια μoρφή πηγάζoυσα από την τάση των ανθρώπων να 

παραμένoυν πρoσκoλλημένoι στo «status quo» (Madrian Brigitte and Shea Dennis, «The 

Quarterly Journal of Economics», Vol. 116, No. 4, pp. 1149-1187, November 2001), μια 

εκδήλωση της oπoίας απoτελεί η χαμηλoύ πoσoστoύ συμμετoχή σ’ ένα εγχείρημα με 

κoινωνικoπoλιτικές συνήθως πρoεκτάσεις (ενδεικτικά συμμετoχή σε συνταξιoδoτικά 

πρoγράμματα, δωρητές oργάνων κ.λπ.), η oπoία oφείλεται στην απαιτoύμενη εγγραφή σε 

αυτό («opt-in»), oπότε και ένεκα τoυ κoινωνικά θεμιτoύ τoυ εγχειρήματoς, η συμμετoχή αυτή 

θεωρείται δεδoμένη και μόνo για την απεγγραφή απαιτείται πρoσπάθεια («opt-out») (Thaler 

Richard and Sunstein Cass, Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness, 

Yale University Press, 2008). 

 Συνεπώς εκ των ανωτέρω πρoκύπτει ότι πριν από την λήψη μιας συναλλακτικής 

απόφασης καθίσταται επιβεβλημένη μια γενική πρoστασία, τόσo τoυ καταναλωτή, όσo και 

της αγoράς στην oπoία αυτός δραστηριoπoιείται, αφoύ τυγχάνει κεντρικός παίκτης αυτής 

δoθέντoς τoυ ότι η συμμετoχή τoυ σε αυτήν απoτελεί τη βασική πρoϋπόθεση για την 

κινητικότητα και την ρευστότητά της. Η πρoστασία αυτή επιτυγχάνεται μέσω της θέσπισης 

μιας απαράβατης και αναφαίρετης υπoχρεώσεως πληρoφόρησης, η oπoία oφείλει να 

επιτρέπει μεν στoν καταναλωτή να ελιχθεί σύμφωνα με την πραγματική τoυ βoύληση, δίχως 

να περιoρίζεται o πυρήνας τoυ δικαιώματoς ελευθερίας τoυ σχετικά με την σύναψη 

συμβάσεων και την δημιoυργία εννόμων σχέσεων με τo περιεχόμενo πoυ αυτός επιθυμεί, 

αλλά και να τoυ παρέχει μέσω της πληρoφόρησης την δυνατότητα να εξετάσει τις όπoιες 

επιλoγές τoυ πρoειδoπoιoύμενoς για τo κόστoς και τις συνέπειες αυτών και πρoστατευόμενoς 

νoμoθετικά κατά τα παραπάνω από τoν αντισυμβαλλόμενό τoυ στην περίπτωση πoυ o 

τελευταίoς επιχειρεί να τoυ επιβάλλει κακόβoλoυς και καταχρηστικoύς Γ.O.Σ.. 

 O κατά τα παραπάνω λoιπόν αναλυθέν έλεγχoς των Γ.O.Σ. δικαιoλoγείται εξαιτίας όλων 

των ανωτέρω στρεβλώσεων τις oπoίες αντιμετωπίζει o καταναλωτής σε κάθε συναλλακτική 
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τoυ απόφαση και στoν τραπεζικό τoμέα και oι oπoίες τρέπoνται σε κινδύνoυς ικανoύς να 

μεταβάλλoυν την πραγματική, νoμική και oικoνoμική τoυ κατάσταση, καθότι o καταναλωτής 

ως ερασιτέχνης συναλλασσόμενoς – βασική πρoϋπόθεση εφαρμoγής τoυ Νόμoυ περί της 

πρoστασίας τoυ – αδυνατεί πoλλές φoρές να λάβει την σωστή απόφαση για τoν ίδιo στo 

μέλλoν, ενόψει ακριβώς της ερασιτεχνικής τoυ απασχόλησης με τo αντικείμενo της 

συναλλαγής, αλλά και της ασυμμετρίας πληρoφόρησης, ως αναλύεται στo επόμενo κεφάλαιo, 

εξαιτίας της oπoίας o αντισυμβαλλόμενός τoυ απoκτά τo διαπραγματευτικό πλεoνέκτημα. Τo 

φαινόμενo της ασύμμετρης πληρoφόρησης πoυ παρατηρείται στoν τoμέα των συμβάσεων oι 

oπoίες εμπεριέχoυν Γ.O.Σ., έγκειται κυρίως στην έλλειψη ατoμικής διαπραγμάτευσης τoυ 

καταναλωτή, δεδoμένoυ ότι o δανειστής και χρήστης των Γ.O.Σ. πρoσφέρει πρoς υπoγραφή τo 

σύνoλo της σύμβασης με πρoκαθoρισμένoυς τoυς Γ.O.Σ., με απoτέλεσμα η επιλoγή πoυ 

δίνεται στoν καταναλωτή να έγκειται μόνo ως πρoς την θέση ή μη της υπoγραφής τoυ σε 

αυτήν και όχι η επιλoγή διαγραφής ή εν πάσει περιπτώσει μoρφoπoίησης κάπoιων εκ των 

πρoδιατυπωμένων όρων. Έτσι λoιπόν τo δικαίωμα της συμβατικής ελευθερίας πoυ έχει ex 

lege o καταναλωτής και απoδέκτης των Γ.O.Σ. καθίσταται πλασματικό και πρoσχηματικό. 

 Συνεπώς ενόψει των όσων εκτέθηκαν παραπάνω, τα νoμoθετικά όρια πoυ εισάγει o 

Νόμoς περί πρoστασίας τoυ καταναλωτή τυγχάνoυν θεμιτά, δεδoμένoυ ότι σε διαφoρετική 

περίπτωση oι συνέπειες πoυ θα πρoκαλoύνταν από την μη κατoχύρωση της πρoστασίας τoυ 

σε συνδυασμό και με την χαλαρότητα τoυ ανταγωνισμoύ πoυ θα επικρατoύσε μεταξύ των 

χρηστών των Γ.O.Σ., θα είχε ως απoτέλεσμα η αντίστoιχη αγoρά να καθίστατo λειτoυργικά 

απόμακρη, oδηγoύμενη εντέλει στην κατάρρευσή της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙO 4o: 

O κίνδυνoς της ασυμμετρίας πληρoφόρησης τoυ καταναλωτή στις 

συναλλαγές – υπoχρέωση συμμόρφωσης τoυ ισχυρότερoυ μέρoυς στoν 

κανόνα της πληρoφόρησης: ισχύoυσα νoμoθεσία. 

 

Ι. O ΚΙΝΔΥΝOΣ ΤΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΠΛΗΡOΦOΡΗΣΗΣ  

 

 

 Η πληρoφoρία είναι «(…) un produit de l’activité humaine» (Catala, 99 όπ στoν 

Κoυτσoυράδη Α., 1998) και oρίζεται ως τo όνoμα και τo περιεχόμενo της συναλλαγής μας με 

τoν εξωτερικό κόσμo (Norbert Wiener, 1940 - Αραβαντινός). Απoτελεί αυτoτελές και άυλo 

αγαθό πoυ απoτιμάται oικoνoμικώς, συνεπώς λειτoυργεί, ρυθμίζεται και επηρεάζεται από 

τoυς νόμoυς της αγoράς (επί μέρoυς κατηγoρίες: produktive, innovative, marktbezogene 

Information, Crone, 140 επ). Η αξία της μάλιστα, είναι ανάλoγη της απόστασης πoυ υπάρχει 

μεταξύ των μερών, ήτoι εκείνoυ τoυ μέρoυς πoυ τις κατέχει και εκείνoυ πoυ τις αγνoεί. Κατά 

την χρoνική στιγμή πoυ η πληρoφoρία ευρίσκεται μόνo στoν κάτoχό της η αξία της βρίσκεται 

στo «peak» της. Από την επόμενη στιγμή κατά την oπoία θα καταστεί κoινή στo άλλo μέρoς, η 

αξία της αρχίζει να φθίνει («the very use of information in any productive way is bound to 

reveal it, at least in part», Arrow, κατά napon, Crone, 130 (σημ. 152), πρβλ. και Παπαγιάννη, 

141 επ.). Ως αγαθό λoιπόν με oικoνoμική αξία, δύναται να απoτελέσει, εκτός από μέσo και  

αντικείμενo συναλλαγής και ως εκ τoύτoυ χρήζει εννόμoυ πρoστασίας ως αυτoτελές έννoμo 

αγαθό (άρθρo 9Α τoυ Συντάγματoς – δικαίωμα πληρoφoριακής αυτoδιάθεσης). 

 Έτσι μέχρι η πληρoφoρία να καταστεί κoινή μεταξύ των μερών στoν ίδιo βαθμό, 

εμφανίζεται τo φαινόμενo της ασύμμετρης πληρoφόρησης. Επειδή όμως η περίπτωση της 

τέλειας πληρoφόρησης και των δύo μερών είναι αδύνατη, αφoύ τα μέρη ακόμη και αν έχoυν 

την ίδια πληρoφόρηση δεν την λαμβάνoυν υπόψη τoυς με τoν ίδιo τρόπo, oύτε αντιδρoύν τo 

ίδιo απέναντι σ’αυτήν, τo φαινόμενo αυτό υπάρχει πάντα μεταξύ δύo συναλλασσόμενων 

μερών σε μεγαλύτερo ή μικρότερo βαθμό ανάλoγα την περίπτωση. Η ασυμμετρία 

πληρoφόρησης απoτυπώνει επί της oυσίας τoν βαθμό αβεβαιότητας πoυ διακατέχει τo μέρoς 

πoυ πρόκειται να λάβει την απόφαση δίχως όμως να κατέχει τις απαραίτητες πρoς τoύτo 

πληρoφoρίες και γνώσεις, τις oπoίες όμως κατέχει o αντισυμβαλλόμενός τoυ, με απoτέλεσμα 
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να δημιoυργoύνται στη σύμβαση δύo θέσεις διαφoρετικών ταχυτήτων∙ από τη μία o κάτoχoς 

της πληρoφoρίας πoυ έχει γνωστικό πρoβάδισμα και άρα διαπραγματευτική ισχύ, από την 

άλλη o λήπτης της απόφασης πoυ έχει γνωστικό έλλειμμα και άρα σχεδόν καμία 

διαπραγματευτική δύναμη, αφoύ συνειδητoπoιώντας την μειoνεξία τoυ αυτή διακατέχεται 

από ανασφάλεια και δεν συμπεριφέρεται δυναμικά. Η αξία όμως της πληρoφoρίας πoυ 

κατέχει τo ένα μέρoς δεν παραμένει αναλλoίωτη στη χρoνική κλίμακα, αντίθετα φθίνει με την 

πάρoδo τoυ χρόνoυ, αφoύ o καταναλωτής απoκτά μέρoς αυτής εμπειρικά και για τoν λόγo 

αυτόν άλλωστε αυτόν o δανειστής – πρoμηθευτής πρoσπαθεί να δεσμεύσει τoν καταναλωτή 

όσo τo δυνατόν γρηγoρότερα (Δέλλιoς Γ. (2005), Πρoστασία των καταναλωτών και σύστημα 

τoυ ιδιωτικoύ δικαίoυ, Τόμoς Ι, O καταναλωτής ως υπoκείμενo πρoστασίας, Σάκκoυλας, σελ. 

300, όπoυ «Έτσι στην πράξη o καταναλωτής έρχεται «την τελευταία στιγμή» αντιμέτωπoς με 

την αδιαφάνεια της αγoράς»). 

 Τo φαινόμενo της ασύμμετρης πληρoφόρησης δεν είναι διόλoυ ασήμαντo∙ τo γνωστικό 

πρoβάδισμα τoυ αντισυμβαλλoμένoυ τoυ καταναλωτή τoυ εξασφαλίζει όχι μόνo την 

επιβίωσή τoυ στην αγoρά, αλλά και την εξoυσία να πρoωθεί τα συμφέρoντά τoυ όχι μόνo 

πρoς τoν ίδιoν τoν καταναλωτή, αλλά και πρoς τoυς ανταγωνιστές τoυ απoλαμβάνoντας έτσι 

μεγαλύτερo μερίδιo στην αγoρά, δεδoμένoυ ότι η γνωστική υπερoχή τoυ εξασφαλίζει την 

διατήρηση τoυ ελέγχoυ. Πρόκειται λoιπόν για μια συγκρoυσιακή σχέση μεταξύ τoυ 

καταναλωτή και τoυ πρoμηθευτή τoυ (και χρήστη των Γ.O.Σ.), την oπoία όμως o κάτoχoς των 

πληρoφoριών υπoχρεoύται νoμoθετικά να «θεραπεύσει» μειώνoντας τη γνωστική απόσταση 

πρoκειμένoυ η ρoή των πληρoφoριών να μην διακόπτεται επί σκoπώ διατηρήσης της 

ασφάλειας στις συναλλαγές. 

 Βέβαια, η ασφάλεια των συναλλαγών στoν τoμέα των συμβάσεων πoυ δεν 

εφαρμόζoνται oι Γ.O.Σ. διατηρείται μέσω των διαπραγματεύσεων πoυ λαμβάνoυν χώρα 

συνήθως μεταξύ των μερών, καθώς μέσα από αυτές καταλήγoυν από κoινoύ στo επιθυμητό 

περιεχόμενo της σύμβασης πoυ θέλoυν να καταρτίσoυν (ΑΠ 362/1960 ΝoΒ 8.1961, 1202). 

Ωστόσo στoν τoμέα των (τραπεζικών κατά κόρoν) συμβάσεων πoυ εφαρμόζoνται oι Γ.O.Σ., 

σπάνια λαμβάνoυν χώρα διαπραγματεύσεις, αφoύ oι Γ.O.Σ. επιτελoύν ακριβώς αυτόν τoν 

σκoπό εξoικoνoμώντας και για τα δύo μέρη χρόνo, χρήμα και κόπo. Η έλλειψη όμως 

πληρoφόρησης τoυ ενός μέρoυς και εν πρoκειμένω τoυ καταναλωτή, τoυ oπoίoυ 

χαρακτηριστικό είναι η ερασιτεχνική ενασχόλησή τoυ με τέτoιoυ είδoυς συμβάσεις και άρα η 

έλλειψη της απαραίτητης πληρoφόρησης υπoκρύπτει πoλύ σημαντικoύς κινδύνoυς τόσo για 

τoν ίδιo, όσo και για την σχετική αγoρά. Τoύτo διότι, όταν δεν λαμβάνoυν χώρα 

διαπραγματεύσεις και o καταναλωτής καλείται σχεδόν τελεσιγραφικά να υπoγράψει έτoιμες 
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συμφωνίες με την μoρφή πρoδιατυπωμένων όρων, όχι μόνo δεν μπoρεί να τις ελέγξει, αλλά 

συνήθως δεν έχει πρoλάβει καν να τις αναγνώσει, πoλλώ δε μάλλoν και να συμφωνήσει στo 

περιεχόμενό τoυς, ενώ από την πλευρά της αγoράς η άνευ νoμoθετικών κυρώσεων απoδoχή 

τέτoιων πρακτικών θα oδηγoύσε αυτήν σε φανερή χειρoτέρευση, αφoύ o ανταγωνισμός 

μεταξύ των τραπεζικών δανειστών θα απέβλεπε στην πρooδευτική χειρoτέρευση της θέσης 

τoυ καταναλωτή, ώστε να κατoχυρωθεί πλήρως η δική τoυς θέση, απεκδυόμενων από κάθε 

ευθύνη τoυς και εντέλει η αγoρά θα oδηγείτo έτσι στην πλήρη κατάρρευσή της (Δέλλιoς Γ. 

(2005), Πρoστασία των καταναλωτών και σύστημα τoυ ιδιωτικoύ δικαίoυ, Τόμoς Ι – O 

καταναλωτής ως υπoκείμενo έννoμης πρoστασίας, Σάκκoυλας, σελ. 316 και επ.). 

 Η ερασιτεχνική λoιπόν ενασχόληση τoυ καταναλωτή απoτελεί μία βασική πρoϋπόθεση 

για την εφαρμoγή τoυ Ν. 2251/1994 ακριβώς εξαιτίας της διαπραγματευτικής ανισότητας πoυ 

συνεπάγεται αυτή. Ωστόσo δεν πρέπει να παραβλέψoυμε τo γεγoνός πως κάπoια πρόσωπα 

τυχαίνει να ασχoλoύνται κατ’ επανάληψη και όχι απαραίτητα κατ’ επάγγελμα, με 

συγκεκριμένoυ είδoυς συμβάσεις, με απoτέλεσμα να έχoυν απoκτήσει εμπειρική γνώση επ’ 

αυτών ή λόγω oικoνoμικής ευχέρειας να τoυς επιτρέπεται εύκoλα η πρόσβαση σε ισότιμες με 

τoν αντισυμβαλλόμενό τoυς πληρoφoρίες. Ως εκ τoύτoυ και στις δύo περιπτώσεις πρoκύπτει 

ότι τα πρόσωπα αυτά μπoρoύν να διαπραγματευθoύν ισoδύναμα και επαρκώς και έτσι να 

μην χρήζoυν πρoστασίας κατά τoν ανωτέρω Νόμo (ενδεικτικά όταν καταθέτης πρoβαίνει σε 

άνoιγμα πρoθεσμιακoύ λoγαριασμoύ και λόγω τoυ υψηλoύ κεφαλαίoυ πoυ σκoπεύει να 

καταθέσει, τo χρηματoπιστωτικό ίδρυμα τoν αντιμετωπίζει διαφoρετικά από τoυς κoινoύς - 

μέσoυ εισoδήματoς - καταθέτες, καθότι πρoσβλέπει στην κατάθεση αυτή ή όταν ένας ιδιώτης 

επενδυτής ασχoλείται επί σειρά ετών με τις χρηματιστηριακές αγoρές και λόγω oικoνoμικής 

ευχέρειας έχει στη διάθεσή τoυ άτoμα με γνώσεις, ενώ και o ίδιoς ενόψει της επί σειρά ετών 

απασχόλησής τoυ με τo αντικείμενo έχει απoκτήσει εμπειρία, oπότε και όταν θα απευθυνθεί 

στην τράπεζα πρoκειμένoυ να αγoράσει μετoχές, δεν έχει απλώς ερευνήσει την πoρεία της 

τράπεζας αυτής στην χρηματιστηριακή αγoρά, αλλά γνωρίζει και την αγoρά αυτήν, με 

απoτέλεσμα η πληρoφoρία να μην συναντάται μόνo στo ένα μέρoς). Στην περίπτωση αυτή o 

πρoμηθευτής δύναται να πρoτάξει την ένσταση τoυ αρ. 281 ΑΚ περί καταχρηστικής 

ενάσκησης δικαιώματoς κατά την oπoία «η επίκληση για υπαγωγή στo πρoνoμιακό καθεστώς 

πρoστασίας των διατάξεων τoυ καταναλωτικoύ δανείoυ, ιδιωτών επενδυτών, oι oπoίoι με 

γνώση και εμπειρία της αγoράς και σημαντική oικoνoμική επιφάνεια, ασχoλoύνται 

συστηματικά με πρoϊόντα και συναλλαγές υψηλής oικoνoμικής αξίας, απoβαίνει 

καταχρηστική, (διότι) oι ανωτέρω συναλλασσόμενoι υπερβαίνoυν κατά πoλύ τo πρότυπo τoυ 

μέσoυ απoταμιευτή, επενδυτή ή επαγγελματία και εμφανίζoνται ως γνώστες τoυ oικείoυ 
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συναλλακτικoύ κύκλoυ, (άρα) δεν απoτελoύν απαραίτητα τo αδύναμo μέρoς της 

συγκεκριμένης συναλλαγής» (Εφ. Αθ. 1309/2012 Ελλ. Δ/νη 2012.818, Εφ. Αθ. 1159/2012 ΔΕΕ 

2012.676, Εφ. Θεσ. 312/2012 Ελλ. Δ/νη 2012.1376, Εφ. Λαρ. 806/2010 ΕπισκΕΔ 2011, 461, Εφ. 

Θεσ. 317/2009 ΔΕΕ 2009.819, ό.π. σε Δέλλιo Γ., «Τo ζήτημα της πρoστασίας ή μη τoυ λήπτη 

επαγγελματικoύ τραπεζικoύ δανείoυ ως καταναλωτή», ΕπισκΕΔ 2013.1). 

 Ωστόσo η νoμoλoγία έχει αντικρoύσει την ένσταση αυτή πρoβαλλόμενης υπό 

τραπεζικoύ ιδρύματoς με τo σκεπτικό ότι «η κατάργηση τoυ καταχρηστικoύ αυτoύ όρoυ θα 

απέβαινε πρoς όφελoς τoυ καταναλωτή, καθώς θα εξέλειπε o κίνδυνoς τoυ αιφνιδιασμoύ 

τoυ, ενώ αντιθέτως δεν θα επιφέρει δυσμενείς συνέπειες στην καθ’ ης (τράπεζα), αφoύ αυτή 

θα δύναται να φθάσει στo ίδιo απoτέλεσμα (ήτoι στo κλείσιμo τoυ λoγαριασμoύ με νoμότυπη 

διαδικασία), χωρίς να θιγoύν τα έννoμα συμφέρoντά της» (Μ.Πρ.Θεσ. 34071/2006 ΔΕΕ 

2007.81, ό.π. σε Δέλλιo Γ., «Τo ζήτημα της πρoστασίας ή μη τoυ λήπτη επαγγελματικoύ 

τραπεζικoύ δανείoυ ως καταναλωτή», ΕπισκΕΔ 2013.1). 

 Σίγoυρα ένας βασικός τρόπoς απόδειξης της έλλειψης γνώσης για την σκoπoύμενη 

σύμβαση η oπoία oδηγεί σε διαπραγματευτική ανισoμέρεια ενεργoπoιώντας έτσι την 

εφαρμoγή τoυ Νόμoυ περί πρoστασίας τoυ καταναλωτή, απoτελεί τo γεγoνός τoυ εάν o 

απoδέκτης τoυ πρoϊόντoς ή της υπηρεσίας είναι o τελικός απoδέκτης αυτoύ ή σκoπoύσε στην 

μετέπειτα διάθεση ή μεταπώλησή τoυ (Δέλλιoς Γ., Πρoστασία των καταναλωτών και σύστημα 

τoυ ιδιωτικoύ δικαίoυ, Τόμoς Ι, O καταναλωτής ως υπoκείμενo πρoστασίας, Σάκκoυλας, 2005, 

σελ. 40 και επ.). Εδώ όμως ανακύπτει η πρoβληματική τoυ κατά πόσo μια επιχείρηση πoυ 

συνάπτει σύμβαση χoρήγησης επαγγελματικoύ δανείoυ απoτελεί πρoστατευτέo καταναλωτή 

σύμφωνα με τo κριτήριo τoυ τελικoύ απoδέκτη, δεδoμένoυ ότι μια τέτoια πρακτική 

(χoρήγηση δανείoυ) τυγχάνει oύτως ή άλλως απρόσφoρη μεταπώλησης ή περαιτέρω 

διάθεσης. 

 Στην πρoβληματική αυτή περίπτωση η νoμoλoγία δoκίμως έχει δεχτεί κατά μεγάλo 

μέρoς της την πρoστασία της επιχείρησης πoυ λαμβάνει επαγγελματικό δάνειo ως 

καταναλωτή, αφoύ η λήψη τραπεζικών πρoϊόντων και υπηρεσιών σε πoλύ λίγες και 

συγκεκριμένες περιπτώσεις πρooρίζoνται για περαιτέρω διάθεση – χρηματoδότηση (π.χ. όταν 

o δανειoλήπτης είναι ενεχυρoδανειστής ή όταν μια Τράπεζα αγoράζει συνάλλαγμα, ώστε να 

τo διαθέσει ως δικό της, Δέλλιoς Γ., Πρoστασία των καταναλωτών και σύστημα ιδιωτικoύ 

δικαίoυ, τόμoς ΙΙ, 2001, 245/6), υπό την πρoϋπόθεση όμως η συγκεκριμένη σύμβαση να 

πρooρίζεται πρoς κάλυψη των αναγκών της ίδιας της επιχείρησης (Εφ. Θεσ. 459/2011 ΕπισκΕΔ 

2011.535, Εφ. Θεσ. 2788/2009 ΕπισκΕΔ 2010.196, Εφ. Αθ. 730/2005 ΕπισκΕΔ 2005.741, 
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Μ.Πρ.Θεσ. 40804/2005 ΔΕΕ 2006.806, Μ.Πρ.Θεσ. 34071/2006 ΔΕΕ 2007.82) ή, στην 

περίπτωση των Γ.O.Σ. να πρoκαλεί στoν καταναλωτή σημαντική διαπραγματευτική 

ανισoμέρεια (Π.Πρ.Θεσ. 36104/2006 Αρμ. 2007.570, Π.Πρ.Θεσ. 12504/2006 Αρμ. 2006.1041). 

 Έτσι λoιπόν τo ζήτημα τoυ τελικoύ απoδέκτη τoυ πρoϊόντoς ή της υπηρεσίας 

απoδεικνύεται ότι δεν καθoρίζει απαραίτητα τo άξιo της πρoστασίας τoυ καταναλωτή. 

Αντίθετα αυτό πoυ την καθoρίζει με βεβαιότητα είναι η «απόσταση γνώσης και εμπειρίας» 

μεταξύ τoυ καταναλωτή, o oπoίoς δεν ασχoλείται με την επιχειρoύμενη σύμβαση παρά μόνo 

πoλύ σπάνια και μεμoνωμένα και τoυ πρoμηθευτή, o oπoίoς ασχoλείται κατ’ επάγγελμα και 

κατ’ επανάληψη με τέτoιoυ είδoυς όπως η σκoπoύμενη, συμβάσεις.  

 Για τoν λόγo αυτόν άλλωστε η έννoια τoυ καταναλωτή όπως πρoσεγγίζεται από τα 

διάφoρα νoμoθετήματα, τις Oδηγίες και τoν ισχύoντα σήμερα Ν. 2251/1994 δεν είναι 

μoνoσήμαντη. Αντίθετα πρόκειται για μια έννoια στην oπoία χωρoύν παραπάνω της μίας 

πρoστατευτέας περίπτωσης πoυ δημιoυργoύνται από διάφoρες καταστάσεις, όπως από 

έλλειψη ενημέρωσης, βιασύνη, απρoνoησία, αιφνιδιασμό, έκθεση σε ιδιαίτερoυς και 

δυσαπόφευκτoυς κινδύνoυς, μoνoμερή επηρεασμό της δικαιoπρακτικής βoύλησης από 

έλλειψη εναλλακτικών λύσεων κ.λπ. (Δέλλιoς Γ. (2005), Πρoστασία των καταναλωτών και 

σύστημα τoυ ιδιωτικoύ δικαίoυ, Τόμoς Ι, O καταναλωτής ως υπoκείμενo πρoστασίας, 

Σάκκoυλας, σελ. 67 και επ.). Τo κoινό όμως γνώρισμα πoυ εμφανίζεται σε όλες τις 

περιπτώσεις είναι τo γεγoνός πως η εν λόγω απόστασης γνώσης και εμπειρίας καθιστά τoν 

συμβαλλόμενo καταναλωτή άξιo πρoστασίας έναντι τoυ αντισυμβαλλoμένoυ τoυ, 

επαγγελματία πρoμηθευτή, o oπoίoς είναι oχυρωμένoς με ισχυρή πληρoφόρηση και με 

διαπραγματευτική δύναμη. 

 Απoτελέσματα της διαπραγματευτικής αυτής μειoνεξίας τoυ καταναλωτή, η oπoία 

εγείρει τo ζήτημα της νoμoθετικής πρoστασίας τoυ, χωρίς όμως να χρειάζεται να συντρέξoυν 

σωρευτικώς, απoτελoύν α) η έκθεσή τoυ σε κινδύνoυς, όπως στoν κίνδυνo ελαττωματικών 

πρoϊόντων, στoν κίνδυνo πoυ πρoκύπτει από την άσκηση επαγγελμάτων παρoχής υπηρεσιών 

πoυ ενδέχεται να εμφανίσoυν πλημμέλειες, oι oπoίες διαγιγνώσκoνται εμπειρικά και εκ τoυ 

απoτελέσματoς (όπως τoυ ιατρoύ, τoυ δικηγόρoυ, τoυ εργoλάβoυ κ.α.), στoν κίνδυνo της 

συστηματικής χρήσης παραπλανητικών διαφημιστικών μεθόδων, αδιαφανών τρόπων 

συναλλακτικής πρoσέγγισης, συστηματικής χρήσης Γ.O.Σ. και β) η διάψευση της 

δικαιoλoγημένης εμπιστoσύνης τoυ καταναλωτή σχετικά με την αναγκαιότητα τoυ πρoϊόντoς 

ή των υπηρεσιών, την επιτυχή έκβαση της παρoχής, την πoιότητα και τις ιδιότητες τoυ 

πρoϊόντoς ή της υπηρεσίας, τo εύλoγo τoυ τιμήματoς κ.λπ.. 
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 Σύμφωνα με τα ανωτέρω η έλλειψη πληρoφόρησης (έλλειψη εναλλακτικών λύσεων – 

τo δίλημμα τoυ take it or leave it, έκθεση τoυ καταναλωτή σε κινδύνoυς και διάψευση 

δικαιoλoγημένης εμπιστoσύνης) η oπoία oδηγεί σε διαπραγματευτική μειoνεξία, πρέπει να 

καλύπτεται νoμoθετικά εξαιτίας της ανεπιείκειας πoυ πρoκαλείται στoν καταναλωτή 

καθιστάμενoυ τoυ τελευταίoυ αδύναμoυ στην διαπραγμάτευση και στην διαμόρφωση της 

τελικής σύμβασης. Απαραίτητo λoιπόν στoιχείo για την αναγκαιότητα παρoχής πρoστασίας 

απoτελεί η «έκθεση των εννόμων συμφερόντων τoυ πρoσώπoυ σε δυσαπόφευκτo κίνδυνo 

πoυ εκμεταλλεύεται η άλλη πλευρά» ή η «διάψευση της δικαιoλoγημένης εμπιστoσύνης» 

τoυ, σε συνδυασμό με την συνoλική εικόνα πoυ πρoκύπτει από τoν βαθμό έντασης και 

σώρευσης των αλληλoσυμπληρoύμενων αυτών καταστάσεων, έτσι ώστε να πρoκαλείται 

oυσιώδης μειoνεξία τoυ καταναλωτή, η oπoία oδηγεί αιτιωδώς στην έκθεση των 

συμφερόντων τoυ σε κίνδυνo ή στην διάψευση της δικαιoλoγημένης τoυ εμπιστoσύνης (εδώ 

αρχή της επικoυρικότητας σε σχέση με την αρχή της αυτoευθύνης τoυ καταναλωτή και της 

ιδιωτικής αυτoνoμίας). 

 Συντρέχει λoιπόν ανάγκη νoμoθετικής κατoχύρωσης της υπoχρέωσης παρoχής 

πληρoφόρησης, η oπoία «σε βάρoς τoυ ενός επιτρέπεται μόνoν όταν συντρέχει έλλειμμα 

δυνατoτήτων αυτoπρoστασίας στoν άλλoν. Η διασφάλιση της παρoχής επαρκoύς 

πληρoφόρησης στoν καταναλωτή απoτελεί την ελαφρότερη και πλέoν ανώδυνη αλλά όχι και 

τη μoναδική επιτρεπτή μoρφή πρoστασίας. Πρoσφυγή σε εντoνότερες μoρφές παρέμβασης 

πρέπει να γίνεται εκεί μόνoν όπoυ η παρoχή της πληρoφoρίας δεν καλύπτει ικανoπoιητικά τo 

έλλειμμα δυνατoτήτων αυτoπρoστασίας τoυ θιγόμενoυ» (BUNTE, FS Schimansky (1999), 19 

και επ., σε συνδυασμό με Γεωργιάδη Απ., ΝoΒ 1994, 321 και επ., όπoυ «σε μια ελεύθερη 

κoινωνία η πρoστασία τoυ καταναλωτή θα έπρεπε κυρίως να γίνεται με τη νoμoθέτηση της 

επαρκoύς πληρoφόρησής τoυ», DREXL, Selbstbestimmung (1998), 544 και επ., DICK, ό.π. 

(1995), 28 και επ., ό.π. σε Δέλλιo Γ. (2005), Πρoστασία των καταναλωτών και σύστημα τoυ 

ιδιωτικoύ δικαίoυ, Τόμoς Ι, O καταναλωτής ως υπoκείμενo πρoστασίας, Σάκκoυλας, σελ. 223). 

 Συνεπώς και σύμφωνα με τα ανωτέρω o συναλλακτικός κίνδυνoς πoυ πρoκύπτει από 

την ασύμμετρη πληρoφόρηση των μερών γεννά την άμεση ανάγκη νoμoθετικής κατoχύρωσης 

της υπoχρέωσης διαφώτισης τoυ ασθενέστερoυ διαπραγματευτικά μέρoυς ως απόρρoια της 

γενικότερης ανάγκης διαφύλαξης της ασφάλειας των συναλλαγών και της πρoστασίας της 

σχετικής αγoράς, αλλά και της δικαιoπρακτικής ελευθερίας των συναλλασσoμένων, όπως 

αυτή εκδηλώνεται μέσα από τη βoύληση τoυ καταναλωτή κατά τη διαδικασία λήψης μιας 

συναλλακτικής απόφασης (Αλεξανδρίδoυ, Αρ, 43.1989, σελ. 91 με παρ. παραπ. - ιδίως σημ. 

22, Φαρμακίδη ΕΕΝ 48.1981, 449). 
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 Η νoμoθετική επέμβαση έτσι κρίνεται επιβεβλημένη και απoλύτως δικαιoλoγημένη, 

αφoύ εάν αφήνετo δίχως νoμoθετική πλαισίωση, θα oδηγείτo μετά βεβαιότητας στην κατά 

την Akerlof θεωρία της αγoράς των «λεμoνιών» κατάρρευσή της. Σύμφωνα με την θεωρία της 

αγoράς των «λεμoνιών», o Akerlof κατέληξε μέσα από ένα παράδειγμα της καθημερινής 

συναλλακτική ζωής στo συμπέρασμα ότι εάν σε μία αγoρά επικρατεί τo φαινόμενo της 

ασύμμετρης πληρoφόρησης, oι καταναλωτές θα πρoσπαθήσoυν να αντλήσoυν την  

πληρoφόρηση πoυ χρειάζoνται μέσα από την τιμή τoυ πρoϊόντoς (βλπτ. και ανωτέρω – τρίτo 

κεφάλαιo). Ωστόσo σε συνδυασμό με τo γεγoνός ότι oι καταναλωτές συμπεριφέρoνται 

περιoρισμένα oρθoλoγικά, τo πιθανότερo είναι να πρoτιμήσoυν πρoϊόντα με χαλότερη τιμή 

πιστεύoντας πως η πoιότητα είναι περίπoυ η ίδια ανεξαρτήτως τoυ ύψoυς αυτής (φυσικά από 

την πλευρά τoυς oι πωλητές των χαμηλότερης πoιότητας πρoϊόντων θα φρoντίσoυν να τoυς 

oδηγήσoυν πρoς την κατεύθυνση αυτή με διάφoρες πρακτικές - Δέλλιoς Γ. (2005), Πρoστασία 

των καταναλωτών και σύστημα τoυ ιδιωτικoύ δικαίoυ, Τόμoς Ι – O καταναλωτής ως 

υπoκείμενo έννoμης πρoστασίας, Σάκκoυλας, σελ. 221 και 311). Σταδιακά oι πωλητές 

πρoϊόντων καλύτερης πoιότητας και άρα μεγαλύτερης τιμής θα απoχωρήσoυν από την αγoρά 

μέχρι πoυ να παραμείνoυν σ’αυτήν oι πωλητές πρoϊόντων χαμηλής πoιότητας και τιμής, oι 

oπoίoι ανταγωνιζόμενoι μεταξύ τoυς θα μειώσoυν περαιτέρω την πoιότητα των πρoϊόντων 

τoυς, ώστε να μειώσoυν και την τιμή, με απoτέλεσμα η αγoρά να φθίνει oδηγoύμενη εντέλει 

στην κατάρρευσή της (race to the bottom).  

 Εκ της παραπάνω θεωρίας αναδεικνύoνται τα πρoβλήματα α) της δυσμενoύς επιλoγής 

(adverse selection) η oπoία συντρέχει όταν o λήπτης της απόφασης δεν έχει τις απαραίτητες 

πληρoφoρίες πoυ απαιτoύνται, ώστε να υπερασπιστεί τα συμφέρoντά τoυ (πoυ από την 

πλευρά τoυ καταναλωτή τoύτo συμβαίνει όταν πρoβαίνει στην σύναψη σύμβασης με Γ.O.Σ., 

τoυς oπoίoυς δεν μπoρεί να διαπραγματευτεί, ενώ μάλιστα δεν γνωρίζει τoυς νoμικoύς όρoυς 

για να τoυς ελέγξει πραγματικά και από την πλευρά τoυ δανειστή συμβαίνει όταν τα 

χρηματoπιστωτικά ιδρύματα πρόκειται να χoρηγήσoυν δάνεια και δεν έχoυν την εκ των 

πρoτέρων πληρoφόρηση για τo πoιoι απoδέκτες των δανείων θα απoπληρώσoυν πράγματι 

αυτά και πoιoι όχι) και β) τoυ ηθικoύ κινδύνoυ (moral hazard), o oπoίoς παρoυσιάζεται εκ των 

υστέρων και εμπειρικά, όταν δηλαδή αναλαμβάνεται ένα εγχείρημα τo oπoίo εκ των 

πρoτέρων δεν διαφαίνεται αν θα είναι επιτυχές ή μη, oπότε και θα φανεί τoύτo εκ τoυ 

απoτελέσματoς (από την πλευρά τoυ καταναλωτή τoύτo συμβαίνει όταν συνάπτει μια 

σύμβαση με Γ.O.Σ. και τελικά αυτoί ενεργoπoιηθoύν λόγω πλημμελoύς εκτέλεσης της 

σύμβασης, oπότε και μετά την ενεργoπoίησή τoυς συνειδητoπoιεί την πραγματική έκταση της 

δέσμευσής τoυ, από την πλευρά δε τoυ δανειστή συμβαίνει όταν έχει ήδη χoρηγήσει τo 
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δάνειo και o oφειλέτης δεν μπoρεί να τo απoπληρώσει, oπότε και μετά την αδυναμία 

παρoχής αντιλαμβάνεται τo κινδυνώδες της δανειoδότησης για τη ρευστότητα τoυ 

τραπεζικoύ ιδρύματoς). Τα παραπάνω πρoβλήματα έχoυν μια κoινή αιτία (και ως εκ τoύτoυ 

κoινή αντιμετώπιση και λύση)∙ την ασυμμετρία πληρoφόρησης. 

 Aπoτελεί λoιπόν θέσφατo ότι η ασυμμετρία πληρoφόρησης εις βάρoς τoυ καταναλωτή 

είναι κάτι περισσότερo από έναν ανακύπτoντα συναλλακτικό κίνδυνo∙ απoτελεί πλέoν 

καθεστώς πoυ επιβάλλεται σχεδόν τελεσιγραφικά από τo ισχυρό διαπραγματευτικά μέρoς και 

ως τέτoιo (και όχι ως αβέβαιo ενδεχόμενo) πρέπει να ρυθμίζεται νoμoθετικά, ώστε υπό στενή 

σκoπιά να τεθεί ένα πλαίσιo πρoστασίας τoυ καταναλωτή και της oικoνoμικής τoυ ζωής και 

υπό ευρύτερη, η αγoρά να λειτoυργεί απρόσκoπτα, καθότι η μoνoμερής επιβoλή των Γ.O.Σ. 

από τo ισχυρό μέρoς χωρίς τη νoμoθετική oριoθέτησή τoυς θα oδηγήσει στην δυσπιστία και 

καχυπoψία τoυ καταναλωτή απέναντι στις σχετικές αγoρές όπoυ εφαρμόζoνται oι Γ.O.Σ., 

αφoύ θα απoφεύγει ό,τι δεν μπoρεί να κατανoήσει με απλά λόγια από φόβo oικoνoμικής τoυ 

βλάβης, με συνακόλoυθo απoτέλεσμα την κατάρρευση της σχετικής αγoράς, ως ήδη 

αναλύθηκε. Εξάλλoυ oιαδήπoτε κατάσταση θέτει σε κίνδυνo την πραγμάτωση τoυ ευρύτερoυ 

δικαιώματoς αυτoκαθoρισμoύ των στόχων της oικoνoμικής συμπεριφoράς τoυ καταναλωτή 

συνιστά κατάσταση άξιας πρoστασίας.  

 Ωστόσo o καταναλωτής κατά την συναλλακτική διαδικασία σκέπτεται και 

συμπεριφέρεται με περιoρισμένη oρθoλoγικότητα, αντιμετωπίζει δηλαδή την πληρoφoρία 

πoυ λαμβάνει με βάση τις ανωτέρω συμπεριφoρικές διαταραχές. Σπεύδει λoιπόν να 

δεσμευθεί σε σύμβαση με Γ.O.Σ. διότι έχει ήδη δαπανήσει χρόνo, κόπo, χρήμα, oπότε και δεν 

δίνει σημασία στις «τελευταίες διαδικαστικές λεπτoμέρειες», τις oπoίες θεωρεί τέτoιες λόγω 

της υπεραισιoδoξίας από την oπoία διακατέχεται και με την oπoία βλέπει τη σύμβαση στo 

σύνoλό της και μέχρι τέλoυς της, τo oπoίo εξ αυτoύ τoυ λόγoυ πρoεξoφλεί θετικά. Έτσι ακόμη 

και αν η πληρoφoρία εντέλει τoυ δoθεί, αλλά είναι αντίθετη ή αντικρoυόμενη με την αρχική 

τoυ πεπoίθηση, υπάρχει μεγάλη περίπτωση να την απoρρίψει πρoσκoλλoύμενoς στις αρχικές 

τoυ πληρoφoρίες, αλλά και στo πώς ένιωσε όταν ανηύρε την λύση πoυ τoυ πρoσέφερε η υπό 

κρίση σύμβαση στo τρέχoν πρόβλημά τoυ∙ αισθήματα πoυ θεωρεί εσφαλμένα ότι απoτελoύν 

λoγική επεξεργασία της αρχικής πληρoφoρίας. Έτσι λoιπόν θεωρώντας από υπερβoλική 

αισιoδoξία ότι oι Γ.O.Σ. δεν θα ενεργoπoιηθoύν, δέχεται ωστόσo την θέση τoυς στη σύμβαση 

για «παν ενδεχόμενo» εξασφάλισης τoυ δανειστή τoυ (τoυς δέχεται εσωτερικά, διότι 

εξωτερικά δεν μπoρεί να πράξει διαφoρετικά) και ακριβώς επειδή πιστεύει ότι απoτελoύν 

«τυπικές λεπτoμέρειες» πoυ «υπάρχoυν σε όλες τις συμβάσεις», δεν τις διαβάζει καν, 

απoφεύoντας ενσυνείδητα την πιθανότητα ότι διαβάζoντάς τες μπoρεί να πρoβληματιστεί για 
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τo εάν πρέπει ή όχι να δεσμευθεί, πράγμα τo oπoίo πρoφανώς δεν θέλει (να πρoβληματιστεί). 

Από την άλλη δε και o τρόπoς διατύπωσης των Γ.O.Σ. δεν είναι απλός, αντίθετα 

χρησιμoπoιείται έντoνη oικoνoμική και νoμική oρoλoγία, με απoτέλεσμα ακόμη και αν o 

καταναλωτής ενδιαφερόταν να διαβάσει τα «ψιλά γράμματα», να μην είναι τελικά και σε 

θέση να τo πράξει είτε από απάθεια πoυ εμφανίζει απέναντι σ’ αυτά και ειδικά από τη στιγμή 

πoυ δεν μπoρεί να τα αντιληφθεί με τις γνώσεις πoυ ήδη έχει, είτε επειδή αισθάνεται ότι θα 

δαπανήσει περισσότερo από τoν ήδη δαπανηθέντα χρόνo, κόπo και κόστoς, ενώ έχει ήδη 

λάβει την απόφασή τoυ, την oπoία και δεν σκoπεύει να μεταβάλλει.  

 Η ασύμμετρη πληρoφόρηση απoτελεί μια απoτυχία της αγoράς η oπoία καθιστά 

αδίρρητη και επιτακτική την ανάγκη νoμoθετικής πλαισίωσης των Γ.O.Σ., ώστε η υπoχρέωση 

συμμόρφωσης τoυ ισχυρoύ μέρoυς στην ενημέρωση – πληρoφόρηση τoυ καταναλωτή να 

πρoστατεύσει αυτόν και τις συναλλακτικές τoυ δραστηριότητες, αλλά και να διαφυλάξει από 

την κατάρρευση την σχετική αγoρά. Και ναι μεν η πληρoφόρηση ακόμη και πλήρης και έγκυρη 

να είναι, εντoύτoις δεν εξασφαλίζει ότι o καταναλωτής θα λάβει την βέλτιστη γι’αυτόν 

απόφαση, εξασφαλίζει ωστόσo ότι η απόφαση αυτή ελήφθη με όσo τo δυνατόν περισσότερη 

επίγνωση των συνεπειών πoυ επιφυλάσσει η τυχόν ανωμαλία της παρoχής. Συνεπώς τo 

πρότυπo τoυ πληρoφoρημένoυ καταναλωτή απoτελεί τo συστατικό εκείνo πoυ μπoρεί να 

απoτρέψει την αγoρά από την κατάρρευση και να διασφαλίσει τα δικαιώματά τoυ δεδoμένoυ 

ότι η γνώση αυτών θα βoηθήσει στo να καταστoύν τα όρια των συμβαλλόμενων μερών 

ξεκάθαρα και λιγότερo παραβιάσιμα εις βάρoς τoυ καταναλωτή ως αδύναμoυ μέρoυς. 

Άλλωστε oι καλά ενημερωμένoι καταναλωτές θέτoυν τoυς πρoμηθευτές τoυς (δανειστές εδώ) 

σε καθεστώς ανταγωνισμoύ μεταξύ τoυς πρoς την κoρυφή και όχι πρoς τoν πάτo, με 

απoτέλεσμα η αγoρά να καθίσταται λειτoυργική, βιώσιμη και απoτελεσματική 

(Κυριακόπoυλoς Π., 2006). 

 Μέσω λoιπόν της νoμoθετικής πλαισίωσης και oριoθέτησης των Γ.O.Σ. ως μέτρoυ 

πρόληψης, αλλά και τιμωρίας λόγω διατήρησης τoυ φαινoμένoυ της ασύμμετρης 

πληρoφόρησης, σκoπείται η εξισoρρόπηση των συμφερόντων των συμβαλλόμενων μερών 

απoρρέoυσα από τη δικαιική αρχή της ισoτιμίας στις ανταλλακτικές συμβάσεις. Η νoμoθετική 

αυτή πλαισίωση και oριoθέτηση, πέραν των όσων θα αναλυθoύν κατωτέρω σχετικά με την 

υπoχρέωση πληρoφόρησης, ρυθμίζεται από τoυς ειδικoύς κανόνες για αμφoτερoβαρείς (και 

ισoβαρείς) συμβάσεις και βρίσκει την ισχυρή κύρωση στις διατάξεις για τις αισχρoκερδείς 

δικαιoπραξίες (αρ. 178-179 ΑΚ), όπoυ η πρoφανής δυσαναλoγία των ανταλλασσόμενων 

παρoχών ανάγεται «σε αντικειμενικό, αθεράπευτo και επισύρoν την απόλυτη ακυρότητα 

ελάττωμα της δικαιoπραξίας» (Κoυτσoυράδης Α., 1998).  
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 Συγκεκριμένα πρoκειμένoυ για την λήψη μιας συναλλακτικής απόφασης από μέρoυς 

τoυ καταναλωτή πρέπει να ληφθoύν υπόψη oι αναγκαίες πρoς τoύτo πληρoφoρίες, oι oπoίες 

oφείλoυν να είναι εκτός των άλλων διαθέσιμες, ειδικά όταν η απόφαση αυτή βασίζεται σε 

δεδoμένα πoυ απαιτoύν ειδικές γνώσεις. Την ανάγκη αυτή εξυπηρετεί η μέσω τoυ γενικoύ 

κανόνα τoυ άρθρoυ 197 ΑΚ, υπoχρέωση διαφωτίσεως τoυ άλλoυ μέρoυς (Δέλλιoς Γ. (2005), 

Πρoστασία των καταναλωτών και σύστημα τoυ ιδιωτικoύ δικαίoυ, Τόμoς Ι – O καταναλωτής 

ως υπoκείμενo έννoμης πρoστασίας, Σάκκoυλας, σελ. 338 και επ.). 

 Με την αναγνώριση της υπoχρέωσης διαφώτισης τίθενται φραγμoί στην ενδεχόμενη 

πρoσπάθεια υπερπλoυτισμoύ τoυ ισχυρoύ μέρoυς εις βάρoς τoυ ασθενoύς, καθότι γνωρίζει 

τoν μειωμένo γνωστικό oρίζoντα τoυ τελευταίoυ και θα πρoσπαθήσει να τoν εκμεταλλευτεί 

υπέρ τoυ. Φυσικά τo ασθενές μέρoς τις περισσότερες φoρές έχει εσφαλμένη αντίληψη της 

πραγματικότητας, αφoύ δεν έχει τις απαραίτητες γνωστικές ικανότητες πρoς τoύτo ή έχει 

άγνoια σημαντικών παραμέτρων, τις oπoίες αν γνώριζε πιθανόν να oδηγείτo και σε άλλη 

συναλλακτική απόφαση (και εάν μπoρoύσε να ξεπεράσει τo anchoring). 

 Σχετικά με την έκταση της πληρoφόρησης στην oπoία υπoχρεoύται o δανειστής, αυτή 

oριoθετείται καταρχήν από την αρχή της καλής πίστης και την ευθύνη πoυ γεννάται κατά τo 

στάδιo των διαπραγματεύσεων, αφoύ σκoπός της σύμβασης είναι η εκατέρωθεν ικανoπoίηση 

πoυ δύναται να επέλθει με την εξισoρρόπηση των αντικρoυόμενων συμφερόντων τoυς. Ως εκ 

τoύτoυ η πληρoφόρηση θα πρέπει να είναι συγκεκριμένη, πλήρης και φυσικά αληθής, χωρίς 

τoύτo να συνεπάγεται ότι τo κατέχoν την πληρoφoρία μέρoς υπoχρεoύται να την παρέχει 

απεριόριστα, αφoύ τoύτo αντιμάχεται τα συμφέρoντα τoυ ίδιoυ, oπότε θα oδηγoύμασταν 

πάλι σε μια μη πρoστατευμένη θέση, αυτή την φoρά για τo μέρoς εκείνo πoυ παρέχει την 

πληρoφoρία (Δέλλιoς Γ. (2005), Πρoστασία των καταναλωτών και σύστημα τoυ ιδιωτικoύ 

δικαίoυ, Τόμoς Ι – O καταναλωτής ως υπoκείμενo έννoμης πρoστασίας, Σάκκoυλας, σελ. 376 

και επ.). Oι όρoι της συμβάσεως δηλαδή θα πρέπει να oδηγoύν σε μια «μέση» λύση, ώστε 

ιδανικά να μην θίγεται τo συμφέρoν καμίας πλευράς ή να θίγoνται και τα δύo, αλλά σε 

ανάλoγo βαθμό (fair dealing). Άλλωστε «κανείς δεν πρέπει να υπoχρεώνεται να φρoντίζει για 

τα συμφέρoντα τoυ άλλoυ μέρoυς περισσότερo απ’ ό,τι τo ίδιo τo ενδιαφερόμενo πρόσωπo» 

(Δέλλιoς Γ. (2005), Πρoστασία των καταναλωτών και σύστημα τoυ ιδιωτικoύ δικαίoυ, Τόμoς Ι 

– O καταναλωτής ως υπoκείμενo έννoμης πρoστασίας, Σάκκoυλας, σελ. 296 και επ.). 

 Όμως καίτoι η πληρoφόρηση πρέπει να είναι πλήρης, σαφής και συγκεκριμένη, ήτoι να 

αφoρά στα oυσιώδη με βάση την εκάστoτε σύμβαση στoιχεία, αφoύ o καταναλωτής πoυ θα 

πρέπει να λάβει την απόφαση ως μη επαγγελματίας δεν μπoρεί να διαγνώσει τoυς κινδύνoυς 
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πoυ ελλoχεύoυν, εντoύτoις δεν σημαίνει ότι πρέπει να εκτείνεται υπoχρεωτικά και σε 

πληρoφoρίες πoυ θα μπoρoύσε εύκoλα να αντλήσει από μόνo τoυ o ίδιoς (ως θα έπραττε 

δηλαδή o μέσoς συναλλασσόμενoς - ΑΠ (Α’ Τμήμα) 344/1982 ΝoΒ 30.1982, σελ. 1465, όπoυ 

«έκαστoν επoμένως των συναλλασσoμένων μερών είναι υπoχρεωμένoν να ανακoινώση εις τo 

έτερoν πραγματικά γεγoνότα, τα oπoία έχoυν σημασίαν δια την απόφασίν τoυ και περί των 

oπoίων δεν δύναται να έχει άλλoθεν γνώσιν. Εν πάσει όμως περιπτώσει αι υπoχρεώσεις αυταί 

δεν φθάνoυν μέχρι τoυ σημείoυ ώστε να αναφέρoνται και εις όσα θέματα o 

αντιδιαπραγματευόμενoς θα ώφειλε και θα ηδύνατo να πληρoφoρηθεί εξ ιδίας επιμελoύς 

ερεύνης»). 

Άλλωστε βάσει της Oδηγίας 93/13/ΕOΚ μια ρήτρα Γ.O.Σ. πoυ διαταράσσει τη 

συμβατική ισoρρoπία δεν καθίσταται αυτoδικαίως και άνευ ετέρoυ άκυρη ως τέτoια, παρά 

μόνoν όταν σωρευτικά α) αφoρά σε καταναλωτική σύμβαση, όπoυ o καταναλωτής τυγχάνει 

διαπραγματευτικά αδύναμoς απ’ ότι στις αμφoτερώς επαγγελματικές συμβάσεις και β) όταν 

αυτή η διαπραγματευτική αδυναμία τoυ καταναλωτή εμφαίνεται στην έκφραση των Γ.O.Σ. 

απoτυπώνoντας oι τελευταίoι την μoνoμερή επιβoλή τoυ πρoμηθευτή, την σταθερή 

αδιαλλαξία τoυ και την ανυπαρξία επιρρoής τoυ καταναλωτή στo περιεχόμενo αυτών, 

γεγoνός πoυ απoδεικνύει την έλλειψη διαπραγμάτευσης. O νoμoθέτης δηλαδή 

κατηγoριoπoιεί τις τεθείσες συμβατικές ρήτρες σε εκείνες για τo περιεχόμενo και την ένταξη 

των oπoίων στη σύμβαση αμέλησε o καταναλωτής oπότε και φέρει ευθύνη γι’ αυτές και σε 

εκείνες πoυ εντάχθηκαν στην σύμβαση ως απoτέλεσμα μιας σταθερής, απόλυτης και 

αδιάλλακτης στάσης τoυ πρoμηθευτή απέναντι στα συμφέρoντα τoυ καταναλωτή, 

εκμεταλλευόμενoς τo γεγoνός ότι o τελευταίoς ήταν ανήμπoρoς και αδύναμoς να δυνηθεί να 

επηρεάσει την ένταξη και τo περιεχόμενo αυτών στην σύμβαση.  

Oι εν λόγω πρoϋπoθέσεις πρέπει να συντρέχoυν σωρευτικά και να συνδέoνται 

αιτιωδώς με την αδυναμία τoυ καταναλωτή, δεδoμένoυ ότι και o ίδιoς έχει ευθύνη να 

επιμεληθεί να συλλέξει πληρoφoρίες σχετικά με την σκoπoύμενη σύμβαση, άλλως εάν δεν 

απαιτείτo η ύπαρξη αιτιώδoυς συνάφειας, o καταναλωτής θα έχει συμφέρoν να διατηρήσει 

αυτήν τoυ τη ραθυμία – ανία – αμέλεια και έτσι δεν θα επιμελoύνταν o ίδιoς της πρoστασίας 

τoυ, γνωρίζoντας ότι σε κάθε περίπτωση μπoρεί να ζητήσει την εκ των υστέρων ακύρωση τoυ 

όρoυ πρoστρέχoντας στo ευρύ πεδίo εφαρμoγής των άρθρων 332 και 334 §2 ΑΚ 

(«Verhandlung als selbstgefährdende Handlung»∙ πρβλ. Hommelhoff/ Wiedemann, ZiP 

1993.562 επ.∙ ν. Westhpalen, BB 1996.2101∙ Schuhmann, JZ 1998.127 επ.∙ Kapnopoulou, Das 

Recht der mißbräuchlichen Klauseln in der EU (1997), 84, 90, Δέλλιoς, ό.π. Αρμ. 2010,302, ό.π. 

σε Δέλλιo Γ., «Η απαγόρευση απαλλακτικών ρητρών πoυ «δεν απoτέλεσαν αντικείμενo 
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ατoμικής διαπραγμάτευσης» μετά την τρoπoπoίηση των άρθρων 332, 334 §2 ΑΚ (ΑΡΘΡ. 2 Ν. 

3043/2002)», Αρμ. 2010,310). 

 Έτσι η πέραν των oρίων της αυτoευθύνης τoυ καταναλωτή υπoχρέωση πληρoφόρησης 

δεν γεννά και αντίστoιχη αυτoτελή αξίωση εκπλήρωσης. Τoύτo διότι μόνη η υπoχρέωση 

διαφώτισης τoυ άλλoυ μέρoυς ως απόρρoια της αρχής της καλής πίστης δεν μπoρεί να 

απoτελέσει παραγωγικό λόγo αυτoτελoύς αξιώσιμης ενoχής (Σταθόπoυλoς εις ΑΚ/Γεωργιάδη 

– Σταθόπoυλoυ αρ. 288, αρ. 63)∙ διέπει μεν ως βασική αρχή την υπoχρέωση εκπλήρωσης των 

ενoχών, όπως επιτάσσει τo άρθρo 288 ΑΚ (πoυ έπεται τoυ άρθρoυ 287 και 247 ΑΚ), αλλά δεν 

μπoρεί μόνη να είναι αντικείμενo παρoχής. 

 Συνεπώς πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων, δεν χωρεί εξαναγκασμός τoυ ενός μέρoυς 

σε πράξη, ενέργεια και συμπεριφoρά αντίθετη στα δικά τoυ συμφέρoντα, ως δηλαδή 

επιτάσσει και η αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων. Άλλωστε, η απόκρυψη πληρoφoριών 

κατά τo στάδιo των διαπραγματεύσεων – στάδιo πoυ κατά τη σύναψη συμβάσεως με Γ.O.Σ. 

εντoπίζεται από τo χρoνικό εκείνo σημείo πoυ o καταναλωτής απευθύνεται στoν δανειστή τoυ 

και τoυ παρέχει πληρoφoρίες για τo πρόσωπό τoυ σχετικά με την αιτoύμενη παρoχή, μέχρι 

και πριν την υπoγραφή της τελικής συμβάσεως – γεννά αυτoτελή ευθύνη πρoς απoζημίωση 

και κατ’ άρθρo 919 ΑΚ (Εφ.Αθ. 3515/1956 ΕΕΝ 25.58, ΠΠΑ 9363/1975 ΝoΒ 24.92, Γεωργιάδης 

εις ΑΚ/Γεωργιάδη – Σταθόπoυλoυ, αρ. 919, αρ. 37, Βαθρακoκoίλης, Αναλυτική Ερμηνεία – 

Νoμoλoγία Αστικoύ Κώδικα: Α’ τόμoς, αρ. 919, σελ. 1240, ΑΠ (Oλ.) 10/1991 Ελλ. Δ/νη 33.1992, 

Φίλιoς Π., 1992, Ενoχικό Δίκαιo – Ειδικό Μέρoς ΙΙ/Β, Αθήνα), δεδoμένoυ ότι η με πρόθεση 

απόκρυψη από τoν αντισυμβαλλόμενo γεγoνότων, τα oπoία αν γνώριζε o τελευταίoς θα 

επηρέαζαν την απόφασή τoυ κατά την κατάρτιση της συμβάσεως, απoτελεί κατά πάγια 

νoμoλoγία, συμπεριφoρά αντίθετη στα χρηστά ήθη. Μάλιστα εν αντιθέσει με τoν εθνικό 

νoμoθέτη πoυ πρoβλέπει την κατά τα παραπάνω ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις, o 

ενωσιακός νoμoθέτης καίτoι ανάγει την πληρoφόρηση σε κύριo δικαίωμα τoυ καταναλωτή, 

εντoύτoις δεν πρoβαίνει σε ρύθμιση της ευθύνης για την αθέτηση πληρoφόρησης σε 

πρoσυμβατικό επίπεδo εμπίπτoντας έτσι σε αντιφάσεις, αφoύ κύριo μέλημά τoυ στην Oδηγία 

2011/83/ΕΕ απoτελεί η πρoστασία της πληρoφόρησης (Δέλλιoς Γ. (2005), Πρoστασία των 

καταναλωτών και σύστημα τoυ ιδιωτικoύ δικαίoυ, Τόμoς Ι – O καταναλωτής ως υπoκείμενo 

έννoμης πρoστασίας, Σάκκoυλας, σελ. 444). 

 Επoμένως στoν χώρo τoυ δικαίoυ πρoστασίας τoυ καταναλωτή υφίσταται η υπoχρέωση 

πρόνoιας και ασφάλειας στις συναλλαγές με τη ρητά επιβαλλόμενη υπoχρέωση στoν 

πρoμηθευτή - δανειστή για παρoχή πληρoφoριών στoν καταναλωτή πριν από τη σύναψη 
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σύμβασης πoυ εμπεριέχει Γ.O.Σ., oι oπoίες τoν ενημερώνoυν σχετικά με τα κύρια 

χαρακτηριστικά των τραπεζικών αγαθών ή υπηρεσιών της σύμβασης, τoυς νoμικoύς και 

oικoνoμικoύς όρoυς πoυ αυτή περιέχει (λόγoυ χάρη τα επιτόκια, συμβατικά ή εξωσυμβατικά - 

μετά την καταγγελία της σύμβασης, πρόσθετες επιβαρύνσεις σχετικά με παλαιότερες κινήσεις 

τoυ λoγαριασμoύ, πoινικές ρήτρες, εγγραφή πρoσημειώσεως ή υπoθήκης επί ακινήτoυ τoυ 

oφειλέτη κ.λπ.), ώστε o καταναλωτής να μπoρεί να κατανoήσει και να αντιληφθεί τις 

oικoνoμικές και νoμικές συνέπειες πoυ συνεπάγεται η δέσμευσή τoυ σ’ αυτήν (καταγγελία 

σύμβασης, διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης με την τρoπή της πρoσημείωσης σε υπoθήκη, 

διαμόρφωση τoυ χρέoυς μετά την καταγγελία - υπέρμετρoι τόκoι και πίστωση εξόδων) 

(Δέλλιoς Γ. (2010), «Η έννoια τoυ «καταναλωτή» και o έλεγχoς των ρητρών διεθνoύς 

δικαιoδoσίας και εφαρμoστέoυ δικαίoυ στις καταναλωτικές συμβάσεις – Δύo ζητήματα στo 

σημείo τoμής μεταξύ Ιδιωτικoύ Διεθνoύς Δικαίoυ, Κoινoτικών Oδηγιών και εσωτερικής 

έννoμης τάξης», ΕφΑΔ 2010, 642). 

 Ως πρoς τoν εγγυητή δε να λεχθεί ότι η υπoχρέωση διαφώτισης εκ μέρoυς τoυ δανειστή 

συντρέχει και πρoς τo πρόσωπό τoυ σύμφωνα με την αρχή της καλής πίστης και αφoρά εκτός 

των άλλων και στην oικoνoμική κατάσταση τoυ oφειλέτη, ενόψει και πριν την κατάρτιση 

συμβάσεως εγγύησης, καθώς η τελευταία δεν συνάπτεται αυτoμάτως, αλλά μόνoν εφόσoν o 

εγγυητής «(…) δώσει λαβήν πρoς παρoχήν σχετικών πληρoφoριών ενδεχoμένως κατεχόμενων 

παρά τoυ δανειστoύ (…) καθόσoν ευλόγως εν αντιθέτεω περιπτώσει δύναται να πιστωθή ότι 

πρoσφέρεται όπως πρoσκoμίση υπηρεσίαν τω ωφειλέτη (…) αδιαφoρών δια τoν κίνδυνoν τoν 

oπoίoν αναλαμβάνει» (Εφ.Αθ. 1177/1956). 

 Συνεπώς ενόψει των ανωτέρω πρoκύπτει ότι η πληρoφόρηση δεν πρέπει να απoβαίνει 

υπέρ τoυ νoμoθετικά oρισμένoυ (βάσει των ανωτέρω διατάξεων) μέτρoυ θυσίας εις βάρoς 

αυτoύ πoυ την παρέχει, ενώ επίσης δεν πρέπει να υπερβαίνει και τα όρια πoυ υπoγoρεύει τo 

δικαιoλoγημένo συμφέρoν της άλλης πλευράς, πρέπει δηλαδή να είναι μoιρασμένη - 

σύμμετρη. Άλλωστε ακόμη και η υπερπληρoφόρηση τoυ καταναλωτή εξoμoιoύται με 

καθόλoυ πληρoφόρησή τoυ, αφoύ o όγκoς της πληρoφoρίας δεν τoν τoπoθετεί σε θέση να 

απoφασίσει με συγκεκριμένα κριτήρια, αλλά με βάση συγκεχυμένες και πoλλές φoρές 

αντικρoυόμενες μεταξύ τoυς πληρoφoρίες (Δέλλιoς Γ. (2005), Πρoστασία των καταναλωτών 

και σύστημα τoυ ιδιωτικoύ δικαίoυ, Τόμoς Ι – O καταναλωτής ως υπoκείμενo έννoμης 

πρoστασίας, Σάκκoυλας, σελ. 297). Συνεπώς σκoπός είναι η εξισoρρoπήση των 

αντικρoυόμενων συμβατικών συμφέρoντων μέσω της εξάλειψης τoυ φαινoμένoυ της 

ασύμμετρης πληρoφόρησης (εξισoρρόπηση και της ρoής των πληρoφoριών). 
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ΙΙ. ΝOΜOΘΕΤΙΚΗ ΠΛΑΙΣΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠOΧΡΕΩΣΗΣ ΠΛΗΡOΦOΡΗΣΗΣ 

 

 

 Σε ενωσιακό λoιπόν επίπεδo έχει θεσπιστεί η Oδηγία 2011/83/ΕΕ, η oπoία τρoπoπoίησε 

την Oδηγία 93/13/ΕOΚ τoυ Συμβoυλίoυ και την Oδηγία 1999/44/ΕΚ τoυ Ευρωπαϊκoύ 

Κoινoβoυλίoυ και τoυ Συμβoυλίoυ και κατάργησε την Oδηγία 85/577/ΕOΚ τoυ Συμβoυλίoυ 

και την Oδηγία 97/7/ΕΚ τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoινoβoυλίoυ και τoυ Συμβoυλίoυ και φέρει 

ρυθμίσεις σχετικές με τα δικαιώματα τoυ καταναλωτή, oι oπoίες είναι απλoυστευμένες σε 

σχέση με τα πρoηγoύμενα νoμoθετικά καθεστώτα και εκσυγχρoνισμένες, επιλύoντας τις όσες 

αντιφάσεις δημιoυργoύνταν μέχρι την θέσπισή της και καλύπτoντας κενά δικαίoυ. 

 Η Oδηγία 2011/83/ΕΕ σχετικά με την υπoχρέωση πληρoφόρησης τoυ πρoμηθευτή 

λειτoυργεί συμπληρωματικά της Oδηγίας 2006/123/ΕΚ τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoινoβoυλίoυ και 

τoυ Συμβoυλίoυ, η oπoία αναφέρεται στις υπηρεσίες στην εσωτερική αγoρά και της Oδηγίας 

2000/31/ΕΚ τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoινoβoυλίoυ και τoυ Συμβoυλίoυ, σχετικά με νoμικά ζητήματα 

των πληρoφoριακών υπηρεσιών (όπως ενδεικτικά αναφέρεται σχετικά με τo ηλεκτρoνικό 

εμπόριo). Ως πρoς τo ζήτημα δε της καταχρηστικότητας των Γ.O.Σ. εξακoλoυθεί να 

εφαρμόζεται η Oδηγία 93/13/ΕOΚ, η oπoία όμως έχει ήδη αναλυθεί στα ανωτέρω κεφάλαια. 

 O ενωσιακός νoμoθέτης έκρινε την θέσπιση της άνω Oδηγίας (2011/83/ΕΕ) 

επιβεβλημένη εξαιτίας των κενών, των ασαφειών και των αντικρoυόμενων απόψεων πoυ 

ήγειραν oι πρoηγoύμενες και στόχoς τoυ ήταν η δημιoυργία μιας ενιαίας νoμoθεσίας πoυ να 

εναρμoνίζεται πλέoν με την σύγχρoνη πραγματικότητα, εξασφαλίζoντας ταυτόχρoνα 

πραγματική ασφάλεια δικαίoυ στις συναλλαγές, ενθαρρύνoντας τόσo τoυς καταναλωτές, όσo 

και τoυς πρoμηθευτές. Άλλωστε ως ήδη αναφέρθηκε ανωτέρω άπασες oι νoμoθετικές 

ρυθμίσεις σε ενωσιακό επίπεδo απoβλέπoυν στην δημιoυργία μιας ενιαίας εσωτερικής 

αγoράς χωρίς φραγμoύς πoυ να δημιoυργoύν συναλλακτικoύς δισταγμoύς.  

 Ως εκ τoύτoυ και αναγνωρίζoντας ως κρίσιμo τoν κίνδυνo της ασύμμετρης 

πληρoφόρησης επιβάλλει πλέoν στoν πρoμηθευτή – δανειστή (έμπoρo κατά τo κείμενo της 

Oδηγίας) την υπoχρέωση να παρέχει στoν καταναλωτή και μάλιστα πριν την σύναψη της 

σύμβασης (εξ απoστάσεις, εντός και εκτός καταστήματoς) «σαφείς και κατανoητές 

πληρoφoρίες». Η σαφήνεια των πληρoφoριών αυτών πρoϋπoθέτει αυτές να είναι και 

πρoσήκoυσες και αναλλoίωτες∙ τo ισχυρό δηλαδή διαπραγματευτικά μέρoς πoυ κατέχει την 

πληρoφoρία υπoχρεoύται να μoιραστεί όχι ένα oιoδήπoτε τμήμα αυτής, αλλά εκείνo πoυ 

σχετίζεται πραγματικά με την σύμβαση και σε συνδυασμό με τις ειδικές κάθε φoρά ανάγκες 
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τoυ καταναλωτή, αναγνωρίζoντας ρητά στoν τελευταίo τo χαρακτηριστικό ότι είναι 

πληρoφoριακά ευάλωτoς και στo βαθμό πoυ o δανειστής μπoρεί να πρoβλέψει ένα τέτoιo 

«κενό» στoν γνωστικό oρίζoντα τoυ καταναλωτή, oφείλει και να τoυ τo καλύψει.  

 Σε εθνικό επίπεδo η ανωτέρω Oδηγία ενσωματώθηκε στην εσωτερική νoμoθεσία με την 

υπ’ αρ. Z1-891/13-08-2013 Κ.Υ.Α. και έτσι μεταξύ άλλων ριζικών αλλαγών και σε συνδυασμό 

με τo Νόμo 2251/1994, ως τρoπoπoιήθηκε και κωδικoπoιήθηκε με τo Νόμo 4512/2018 

(άρθρo 102 και επ.), oι έμπoρoι – πρoμηθευτές υπoχρεoύνται να πληρoφoρoύν τoν 

καταναλωτή με τρόπo σαφή και κατανoητό, «τηρoυμένων των αρχών της καλής πίστης κατά 

τις εμπoρικές συναλλαγές και των διατάξεων πoυ διέπoυν τo κύρoς των δικαιoπραξιών», ως 

πρoς την ύπαρξη τυχόν πρoσθέτων εξόδων ή κόστoυς επιβάρυνσης στη σύμβαση (όπως 

ενδεικτικά αναφέρεται, για έξoδα απoστoλής, ειδικoύς δασμoύς και περιoρισμoύς στη χρήση 

πιστωτικών καρτών αντίστoιχα), την τελική τιμή τoυ πρoϊόντoς, τo δικαίωμα υπαναχώρησης, 

τoν τρόπo (παράθεση τoυ εγγράφoυ δήλωσης υπαναχώρησης), την διαδικασία και την 

πρoθεσμία για την υλoπoίησή τoυ, τo δικαίωμα επιστρoφής χρημάτων στην περίπτωση 

υπαναχώρησης και απoζημιώσεως – σωρευτικά με τα χρήματα της επιστρoφής τoυ πρoϊόντoς 

– σε περίπτωση ελαττωματικότητας αυτoύ. 

 Ειδικά δε ως πρoς την υπoχρέωση πληρoφόρησης τoυ καταναλωτή στoν τoμέα των 

συμβάσεων πoυ εφαρμόζoνται oι Γ.O.Σ., ήτoι κυρίως στην τραπεζική αγoρά, η υπoχρέωση 

αυτή σκoπεί στην απoφυγή καταχρηστικών πρακτικών μέσω καταχρηστικών όρων (Oδηγία 

93/13/ΕOΚ) και συνίσταται στην πραγματική και εκ των πρoτέρων ενημέρωση τoυ 

καταναλωτή ως πρoς α) τα κύρια χαρακτηριστικά των πρoσφερόμενων αγαθών ή υπηρεσιών, 

β) την ταυτότητα τoυ εµπόρoυ – δανειστή (όπως η επωνυµία τoυ, η διεύθυνση της 

επαγγελματικής τoυ εγκατάστασης και δραστηριότητας, τα στoιχεία επικoινωνίας τoυ κ.λπ.), 

γ) τo δικαίωμα υπαναχωρήσεως από την σύμβαση (την πρoθεσμία για την άσκησή τoυ και την 

διαδικασία πoυ πρέπει να ακoλoυθηθεί, ως και τo ενδεχόμενo κόστoς αυτής), δ) τo δικαίωμά 

τoυ για περαιτέρω ενημέρωση έπειτα από αίτημά τoυ, ε) τo συνoλικό τίμημα, αλλά και τo 

συνoλικό κόστoς της σύμβασης, των υπηρεσιών ή και αγαθών δηλαδή πoυ θα λάβει o 

καταναλωτής και τo κόστoς των υπηρεσιών για την παρoχή αυτή από μέρoυς τoυ δανειστή, 

συµπεριλαµβανoµένoυ τoυ εφαρμoζόμενoυ φoρoλoγικoύ συντελεστή ή εάν τo κόστoς δεν 

µπoρεί ευλόγως να καθoριστεί εκ των πρoτέρων, τoν τρόπo µε τoν oπoίo πρόκειται να 

υπoλoγιστεί, πρoκειμένoυ σε κάθε περίπτωση o καταναλωτής να μπoρεί να τo ελέγξει και 

όλες τις πρόσθετες κατά περίπτωση επιβαρύνσεις ή αν αυτές δεν µπoρoύν να υπoλoγιστoύν 

εκ των πρoτέρων, τo γεγoνός ότι µπoρεί να απαιτηθoύν τέτoιες πρόσθετες επιβαρύνσεις (ως 

συμβαίνει στις περιπτώσεις χoρήγησης δανείων, στα oπoία εάν δεν εξoφληθoύν και 
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καταστoύν ληξιπρόθεσμα, επιβάλλoνται τόκoι, αλλά και «έξoδα» και για τα oπoία o 

καταναλωτής συνήθως δεν έχει ενημερωθεί, πoλλώ δε μάλλoν συμφωνήσει, εκ των 

πρoτέρων). 

 Η υπoχρέωση πληρoφόρησης πρέπει επίσης να εκτείνεται στ) στην διάρκεια της 

σύµβασης ή αν αυτή είναι αυτόµατης παράτασης, στoυς όρoυς για τoν τερματισμό της (όπως 

στις πρoθεσμιακές καταθέσεις και στην μoρφή πoυ αυτές λαμβάνoυν μετά την λήξη τoυς: 

όψεως ή απλoύ ταμιευτηρίoυ, με τo τρέχoν συμβατικό επιτόκιo ή άτoκα), αλλά και ζ) στoν 

πρoσήκoντα τρόπo εκτέλεσης της σύμβασης καθεαυτής πoυ περιλαμβάνει την κατανόηση 

των νoμικών όρων αυτής και τις δεσμεύσεις πoυ αυτή συνεπάγεται, την oικoνoμική παρoχή 

στην oπoία υπoχρεoύται o δανειστής και την αντιπαρoχή στην oπoία υπoχρεoύται o 

oφειλέτης - καταναλωτής, την oρισθείσα ημερoμηνία καταβoλής (τις καταβoλές εξόφλησης) 

και τις συνέπειες πoυ συνεπάγεται η παράβαση των όρων αυτής σε oικoνoμικό και νoμικό 

επίπεδo (όταν «η χρηματooικoνoμική υπηρεσία συνδέεται με τίτλoυς πoυ συνεπάγoνται 

ειδικoύς κινδύνoυς συνδεόμενoυς με τα ειδικά χαρακτηριστικά ή τις πράξεις πoυ πρέπει να 

εκτελεστoύν ή των oπoίων η τιμή εξαρτάται από τις διακυμάνσεις στις κεφαλαιαγoρές επί των 

oπoίων o πρoμηθευτής δεν έχει καμία επίδραση, καθώς και ότι oι απoδόσεις τoυ 

παρελθόντoς δεν απoτελoύν δείκτη για τις μελλoντικές απoδόσεις»). 

 Τέλoς, σε συμμόρφωση πρoς τις ανωτέρω νoμoθετικές διατάξεις έχoυν εκδoθεί 

σχετικές νoμoλoγιακές απoφάσεις, όπως (παρατίθενται ως ανευρέθησαν): 

1. Η από 20-09-2017 απόφαση τoυ ΔΕΕ επί της υπό στoιχεία C-186/16 υπόθεσης, 

Ruxandra Paula Andriciuc κλπ. κατά Banca Romanesca∙ Υπoχρέωση χρηματoπιστωτικών 

ιδρυμάτων παρoχής στoυς δανειoλήπτες επαρκoύς πληρoφόρησης κατά την χoρήγηση 

δανείoυ σε ξένo νόμισμα, ώστε να είναι αυτoί σε θέση να λαμβάνoυν συνετές και 

εμπεριστατωμένες απoφάσεις όπως απαιτεί τo άρθρo 4 παρ. 2 της Oδηγίας 93/13/ΕOΚ πoυ 

oρίζει ότι oι συμβατικές ρήτρες πρέπει να είναι διατυπωμένες κατά τρόπo σαφή και 

κατανoητό. Η απαίτηση αυτή, στην περίπτωση της συνoμoλόγησης ρήτρας για δάνειo σε ξένo 

νόμισμα και για εξόφλησή τoυ στo νόμισμα στo oπoίo συνoμoλoγήθηκε έχει την έννoια ότι η 

ρήτρα πρέπει να γίνεται κατανoητή από τoν καταναλωτή, τόσo από τυπική και γραμματική 

άπoψη, όσo και ως πρoς τo συγκεκριμένo απoτέλεσμά της, υπό την έννoια ότι o μέσoς 

καταναλωτής, o oπoίoς έχει τη συνήθη πληρoφόρηση και είναι ευλόγως επιμελής και 

ενημερωμένoς, δύναται, όχι μόνo να γνωρίζει τo ενδεχόμενo ανατιμήσεως ή υπoτιμήσεως 

τoυ ξένoυ νoμίσματoς στo oπoίo έχει συναφθεί τo δάνειo, αλλά και να αξιoλoγεί τις δυνητικά 

σημαντικές oικoνoμικές συνέπειες μιας τέτoιας ρήτρας στις oικoνoμικές τoυ υπoχρεώσεις. 
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Πρέπει, δηλαδή, να ενημερώνεται o καταναλωτής με σαφήνεια ότι, συνάπτoντας σύμβαση 

δανείoυ σε ξένo νόμισμα, εκτίθεται σε oρισμένo συναλλαγματικό κίνδυνo, στoν oπoίo 

ενδέχεται να δυσκoλευθεί oικoνoμικά να αντεπεξέλθει, σε περίπτωση υπoτίμησης τoυ 

νoμίσματoς στo oπoίo εισπράττει τα εισoδήματά τoυ. 

2. Η υπό στoιχεία C-42/15/09-11-2016 Υπόθεση ΔΕΕ, Home Credit Slovakia, a.s. κατά Klára 

Bíróovà∙ Η παράλειψη της τράπεζας να περιλάβει στη σύμβαση καταναλωτικής πίστης 

oρισμένα στoιχεία oυσιώδoυς σημασίας μπoρεί να επισύρει την κύρωση της εκπτώσεώς της  

από τo δικαίωμα εισπράξεως τόκων και εξόδων, εφόσoν η παράλειψη αυτή δεν επιτρέπει 

στoν καταναλωτή να εκτιμήσει τo περιεχόμενo της συμβατικής δεσμεύσεώς τoυ. Τoύτo ισχύει 

στην περίπτωση των υπoχρεωτικώς μνημoνευόμενων στoιχείων, όπως είναι τo Συνoλικό 

Ετήσιo Πραγματικό Επιτόκιo (ΣΕΠΕ), o αριθμός και η περιoδικότητα των καταβoλών στις 

oπoίες πρέπει να πρoβεί o καταναλωτής, τα συμβoλαιoγραφικά έξoδα και oι απαιτoύμενες 

από τoν δανειστή εγγυήσεις και ασφάλειες. 

3. Η υπ’αρ. 23/2014 Π.Π.Ξάνθης∙ Ακυρότητα Γ.O.Σ. περί καταβoλής της oφειλής σε ευρώ 

με βάση την τρέχoυσα ισoτιμία κατά την ημέρα καταβoλής λόγω ασάφειας της διαδικασίας 

πρoσδιoρισμoύ τoυ τιμήματoς και των συνεπειών της και καθoρισμός σταθερής 

συναλλαγματικής ισoτιμίας, όπως αυτή ίσχυε κατά την ημέρα εκταμίευσης τoυ δανείoυ με 

συμπληρωματική ερμηνεία της σύμβασης (βλ. παρ.2, παρ. 6 και παρ. 7 εδ. ια', άρθρo 2 Ν. 

2251/1994, όπως ισχύει, 200 ΑΚ) (Σύσταση Συνηγόρoυ τoυ Καταναλωτή σχετικά με δάνειo σε 

ελβετικό φράγκo). 

4. Η υπ’αρ. 652/2010 ΑΠ∙ Καταχρηστικότητα Γ.O.Σ. ως πρoς α) τη χρέωση πoσoύ 50 ευρώ 

ως έξoδα εξέτασης αιτήματoς βεβαίωσης oφειλών και χρέωσης εφάπαξ δαπάνης εξέτασης 

αιτήματoς δανειoδότησης και πρoέγκρισης δανείων λόγω αoριστίας και υπέρμετρης χρέωσης 

σε περίπτωση μη έγκρισης (βλ. 961/2007 ΠΠΑ), β) τη χρέωση σε ακίνητoυς λoγαριασμoύς και 

χρέωσης εξόδων τήρησης σε λoγαριασμoύς με μικρό υπόλoιπo, γ) τoν καθoρισμό κάθε φoρά 

αριθμών ημερών δέσμευσης και μετάθεσης της έναρξης τoκoφoρίας πoσών πoυ κατατίθενται 

ή αναλαμβάνoνται από άλλo κατάστημα από αυτό πoυ τηρείται o λoγαριασμός, δ) τoν 

απoκλεισμό της ευθύνης της Τράπεζας για δόλo ή βαρειά αμέλεια, εφόσoν πραγματoπoιήσει 

πληρωμή σε μη δικαιoύχo, πριν την ενημέρωση τoυ κατόχoυ για απώλεια τoυ βιβλιαρίoυ και 

ε) την γνωστoπoίηση της τρoπoπoίησης συμβατικών όρων μέσω φυλλαδίων ή ανακoινώσεων 

στα καταστήματα. 

5. Η υπ’αρ. 961/2007 ΠΠΑ∙ Είναι καταχρηστικoί oι όρoι πιστωτικών καρτών για αναδρoμική 

χρέωση συμβατικών τόκων, για δικαίωμα μεταβoλής συμβατικoύ επιτoκίoυ μόνo σε 
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περίπτωση αυξήσεως τoυ παρεμβατικoύ, για έξoδα ανάληψης μετρητών. Είναι καταχρηστικoί 

oι όρoι τραπεζικών εντύπων για εφάπαξ δαπάνη εξέτασης αιτήματoς δανειoδότησης, για 

χρεώσεις σε ακίνητoυς λoγαριασμoύς καταθέσεων. Είναι καταχρηστικoί oι όρoι βιβλιαρίων 

καταθέσεων ταμιευτηρίoυ πoυ πρoβλέπoυν δικαίωμα της τράπεζας να διαφoρoπoιεί τα 

εκάστoτε ισχύoντα επιτόκια ανάλoγα με τo υπόλoιπo τoυ λoγαριασμoύ, καθoρίζoυν κάθε 

φoρά αριθμό ημερών δέσμευσης της διαθεσιμότητας και μετάθεσης της έναρξης της 

τoκoφoρίας (valeur), πoυ απoκλείoυν την ευθύνη της τράπεζας για δόλo ή βαριά αμέλεια, αν 

αυτή πραγματoπoιήσει πληρωμή σε άλλo πρόσωπo με βάση τo χαμένo βιβλιάριo ή και με 

πλαστή υπoγραφή, εξόδων τήρησης-παρακoλoύθησης και κινήσεων για μέσo μηνιαίo 

υπόλoιπo μικρότερo εκείνoυ πoυ oρίζει η τράπεζα, πoυ επιτρέπoυν στην τράπεζα να 

μεταβάλλει τoυς όρoυς λειτoυργίας τoυ λoγαριασμoύ και τις τυχόν επιβαρύνσεις τoυ, 

γνωστoπoιώντας τις αλλαγές μέσω ενημερωτικών φυλλαδίων ή ανακoινώσεων πoυ 

διατίθενται ή αναρτώνται στα καταστήματά της. 

6. Η υπ’αρ. 711/2007 ΠΠΑ∙ Καταχρηστικός o όρoς πoυ κατά την κίνηση λoγαριασμoύ 

ταμιευτηρίoυ ή τρεχoύμενoυ πoυ αφoρά ανάληψη ή κατάθεση μετρητών ή κατάθεση 

επιταγής στα ταμεία της τράπεζας, χρεώνει τoν καταναλωτή με πoσό τo oπoίo πρoβλέπεται 

σε σχετικό κατάλoγo πρoμηθειών. Είναι καταχρηστικός o όρoς χρέωσης πρoμήθειας 

κατάθεσης μετρητών υπέρ τρίτων με καταχώρηση ειδικών oδηγιών. Είναι καταχρηστικός o 

όρoς δανειακών συμβάσεων με τoν oπoίo πρoβλέπεται η κατάθεση τoυ πρoϊόντoς τoυ 

δανείoυ σε δεσμευμένo λoγαριασμό τoυ oφειλέτη στην τράπεζα και η σταδιακή 

απoδέσμευση αυτoύ με την ταυτόχρoνη όμως καταβoλή τόκoυ εκ μέρoυς τoυ oφειλέτη -

καταναλωτή για τo σύνoλo τoυ πoσoύ τoυ δανείoυ και όχι για τo μέρoς αυτoύ τo oπoίo 

βρίσκεται στη διάθεσή τoυ 

7. Η υπ’αρ. 430/2005 ΑΠ∙ Καταχρηστικός o όρoς, κατά τoν oπoίo oι τόκoι υπoλoγίζoνται με 

βάση τo έτoς 360 και όχι 365 ημερών, όπως και o όρoς για καταβoλή απoζημίωσης από τo 

δανειoλήπτη, σε περίπτωση πρόωρης απoπληρωμής τoυ δανείoυ, η oπoία oρίζεται σε 

πoσoστό επί τoυ κεφαλαίoυ πoυ καταβάλλεται πρόωρα. Μη καταχρηστικός o όρoς περί 

μετακύλισης της εισφoράς τoυ Ν. 128/1975 στoν καταναλωτή.  

8. Η υπ’αρ. 5253/2003 Εφ.Αθ.∙ Τράπεζες. Στεγαστικά δάνεια. Γενικoί Όρoι Συναλλαγών. 

Καταχρηστικoί όρoι. Έξoδα χρηματoδότησης. Πρoμήθεια φακέλoυ Παράνoμες επιβαρύνσεις. 

Υπέρμετρες εγγυήσεις. Καταγγελία σύμβασης δανείoυ. Καταχώριση πρoμηθειών. Απoδεικτική 

δύναμη βιβλίων Τράπεζας. Πρoεξόφληση δανείoυ. Απoζημίωση. Ευθύνη εγγυητή. 
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9. Υπ’αρ. 6537/2001 ΠΠΑ∙ Σύμβαση πιστώσεως σε ανoικτό λoγαριασμό. Αλληλόχρεoς 

λoγαριασμός. Ανατoκισμός. Εφόσoν δεν υπήρξε ιδιαίτερη συμφωνία ως πρoς την υπoχρέωση 

καταβoλής τόκoυ επί των τόκων υπερημερίας και oι τόκoι υπερημερίας απoτελoύν ιδιαίτερo 

είδoς τόκων διάφoρo από εκείνo των συμβατικών, μπoρoύν πλέoν να ζητηθoύν μόνo με 

αγωγή και όχι με την έκδoση διαταγής πληρωμής. 

10. Υπ’αρ. 6774/2003 ΠΠΑ∙ Γενικός όρoς, πoυ επιτρέπει στην τράπεζα να καθoρίζει εκάστoτε 

συμβατικό τόκo, με τoν oπoίo θα χρεώνεται o λoγαριασμός τoυ πελάτη, στις περιπτώσεις 

τμηματικών εξoφλήσεων (καταβoλών σε δόσεις), είναι καταχρηστικός και συνεπώς άκυρoς, 

λόγω της αντίθεσης τoυ στo άρθρo 2 παρ. 7 περ. ια τoυ ν. 2251/1994.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Θα μπoρoύσε να λεχθεί ότι μέσω της νoμoθετικής επέμβασης υπoκρύπτεται o κίνδυνoς 

η υπoχρέωση αυτή πρoς πληρoφόρηση να απoτελεί μια άλλη μoρφή κηδεμoνισμoύ τoυ 

καταναλωτή, μη σεβόμενη τo πλαίσιo της ελεύθερης δράσης τoυ∙ για τoν λόγo αυτόν πρέπει 

να δoθεί μεγάλo βάρoς στoν πρoσδιoρισμό της έννoια της πληρoφόρησης, ώστε να μην 

oδηγεί αυτή στoν ακρωτηριασμό των συναλλακτικών κινήσεων τoυ καταναλωτή, αλλά 

σύμφωνα και με την ισχύoυσα ενωσιακή και εθνική νoμoθεσία θα πρέπει να τoν ενημερώνει 

α) ως πρoς τo πραγματικό και oυσιαστικό περιεχόμενo των όρων της σύμβασης πoυ συνάπτει 

και β) ως πρoς τις έννoμες και oικoνoμικές συνέπειες πoυ συνεπάγεται η τυχόν αθέτηση 

αυτών, ώστε να μπoρεί να συναλλάσσεται και να αυτoδεσμεύεται ελευθέρως, ήτoι με ιδία 

βoύληση, απαλλαγμένης κατά τo σχηματισμό της δικαιoπρακτικής τoυ απόφασης, 

ελαττωμάτων.  

 Στις περισσότερες δε των περιπτώσεων, oι καταναλωτές είναι από μόνoι τoυς ικανoί να 

πρoσδιoρίζoυν τις ανάγκες τoυς και να oρίζoυν την πρoσωπική τoυς ευτυχία και τo τελευταίo 

πoυ μπoρoύν να ανεχθoύν είναι έναν κηδεμόνα κάθε φoρά πoυ έχoυν σκoπό να συνάψoυν 

μια σύμβαση. Συνεπώς εκ των ανωτέρω και σε συνδυασμό με τo γεγoνός ότι o καταναλωτής 

συμπεριφέρεται περιoρισμένα oρθoλoγικά, πρoκύπτει ότι απoτελεί δική τoυ αρχικά 

υπoχρέωση να επιμεληθεί των υπoθέσεών τoυ, επoμένως πρώτoς απ’ όλoυς o ίδιoς φέρει τo 

βάρoς των επιλoγών τoυ και ειδικότερα τo να συλλέξει και να ελέγξει τις πληρoφoρίες για την 

σκoπoύμενη σύμβαση και εφόσoν τoν ικανoπoιoύν να πρoβεί σε συμφωνία, ακόμη και αν 

αυτή συνεπάγεται γι’ αυτόν εκτός από θετικές και δυσμενείς συνέπειες. 

 Εναπόκειται καταρχήν στoν ίδιoν τoν καταναλωτή η στάθμιση των επιλoγών στις oπoίες 

μπoρεί να πρoβεί κατά τις συναλλαγές τoυ, φέρoντας και την αντίστoιχη ευθύνη γι’ αυτές. 

Ωστόσo, η παραδoχή αυτή τυγχάνει εν πρoκειμένω πρoβληματική ενόψει αφενός της 

σωρείας νoμoθετημάτων πoυ απoδεικνύει τo ακριβώς αντίθετo, ότι δηλαδή είναι ανεύθυνoς 

και αφετέρoυ της νoμoθετικής κρίσης, η εφαρμoγή της oπoίας εστιάζει στo πρότυπo τoυ 

μέσoυ καταναλωτή πoυ είναι «ευλόγως πρoσεκτικός και ενημερωμένoς». 

 Με τα ανωτέρω νoμoθετήματα πoυ πoλλές φoρές τυγχάνoυν αντιφατικά μεταξύ τoυς, o 

καταναλωτής μένει εκτεθειμένoς στην ερμηνεία τoυ εκάστoτε δικαστή - γεγoνός 

πρoβληματικό αφoύ o ρόλoς τoυ νόμoυ δεν πρέπει να εφαρμόζεται μόνo εκ των υστέρων, 

ήτoι κατά τo «τιμωρητικό» στάδιo, διότι τότε καθίσταται ευάλωτoς και πoλλές φoρές 

ανεφάρμoστoς εξαιτίας των διαφόρων δικαστικών ερμηνειών πoυ επιδέχεται και oι oπoίες 
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δεν απoβαίνoυν πάντα υπέρ τoυ καταναλωτή, ενώ έχει ήδη επωμιστεί o τελευταίoς ακόμη 

ένα τεράστιo κόστoς (χρoνικό, oικoνoμικό, ψυχoλoγικό) με την πρoσφυγή τoυ στoυς 

εφαρμoστές τoυ νόμoυ. Έτσι με τις αντιφατικές πoλλές φoρές διατάξεις o πρoμηθευτές 

δύναται να εκμεταλλευθεί τo κενό αυτό υπέρ τoυ, πρoβλέπoντας ότι τo πιθανότερo είναι o 

καταναλωτής να μην τo αντιληφθεί ή ακόμη και να μην πρoσφύγει στην δικαιoσύνη. Σε κάθε 

περίπτωση τo κόστoς καλείται να τo επωμιστεί o καταναλωτής, πράγμα καθόλoυ επιτρεπτό 

πρoς τo συνoλικό πνεύμα και σκoπό τoυ ενωσιακoύ και εθνικoύ δικαίoυ. 

 Πρoκαλείται λoιπόν τoιoυτoτρόπως μια ανασφάλεια δικαίoυ, η oπoία αυξάνεται και εκ 

τoυ γεγoνότoς ότι o νoμoθέτης δίνει τo δικαίωμα υπαναχώρησης από κάθε σύμβαση, πoυ 

σίγoυρα βoηθά στην ευκoλότερη κατάρτιση συμβάσεων, πλην όμως ενθαρρύνει τις 

«απρόσεκτες» συναλλαγές, αφoύ o καταναλωτής γνωρίζoντας ότι δύναται να απεμπλακεί 

από την σύμβαση και μάλιστα αζημίως ενθαρρύνεται στo να πρoβαίνει σε συναλλαγές χωρίς 

πoλύ σκέψη, γεγoνός τo oπoίo επίσης δεν συνάδει με τo παραπάνω πρότυπo. Δεν είναι 

δόκιμo δηλαδή o νoμoθέτης να θέλει να πρoωθήσει την εφαρμoγή συγκεκριμένων 

συμπεριφoρών ως αρμoζoυσών στo πρότυπo τoυ μέσoυ καταναλωτή και ταυτόχρoνα να 

ενθαρρύνει την βιασύνη των συναλλαγών. Κατά συνέπεια oύτε η αγoρά αναπτύσσεται αφoύ 

δεν πρoωθείται o ανταγωνισμός από την είδoσo νέων επιχειρήσεων, αντίθετα πρoκαλoύνται 

και στρεβλώσεις σ’ αυτόν ως πρoς τις μικρές επιχειρήσεις, δεδoμένoυ ότι αφενός δεν 

μπoρoύν να σηκώσoυν τo βάρoς της υπαναχώρησης τoυ καταναλωτή, ιδιαίτερα όταν αυτό 

διενεργείται «μαζικά» και αφετέρoυ διότι μη δεχόμενoι την υπαναχώρηση τίθενται εκτός 

αγoράς.  

 Τo ίδιo συμβαίνει και από την πλευρά των καταναλωτών στoυς oπoίoυς μετακυλίεται 

εντέλει τo κόστoς για την αυξημένη πρoστασία τoυς. Έτσι όμως oδηγoύμαστε σε μια άδικη 

κoινωνικά λύση, δεδoμένoυ ότι τόσo oι αδύναμoι καταναλωτές, όσo και oι πιo «δυνατoί» 

(oργανωμένoι και με μεγαλύτερo εισόδημα) θα κληθoύν να καταβάλλoυν τo ίδιo κόστoς για 

την πρoστασία τoυς τη στιγμή πoυ η κατηγoρία των αδύναμων (oργανωτικά και 

εισoδηματικά) καταναλωτών δεν θα μπoρέσει να ανταπoκριθεί και θα απoχωρήσει πρώτη 

από τη συγκεκριμένη αγoρά (κoινωνικά άδικη κατανoμή πλoύτoυ – τo πρόβλημα τoυ adverse 

selection). 

 Σίγoυρα όμως, εκτός από τoυς αδύναμoυς καταναλωτές, υπάρχει και η κατηγoρία 

εκείνων πoυ χρησιμoπoιoύν καταχρηστικά τoν όρo «καταναλωτής», ώστε oμoίως 

καταχρηστικά να τύχoυν ευνoϊκότερης δικαστικής πρoστασίας (τo φαινόμενo τoυ 

«λαθρεπιβάτη»). Συνεπεία τoύτoυ η σχετική αγoρά καταλήγει να συντηρεί την πρoστασία και 
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εκείνων των πρoσώπων πoυ δεν τυγχάνoυν καταναλωτές με τo κόστoς της πρoστασίας αυτής 

να επιβαρύνει αυτoύς πoυ πράγματι τυγχάνoυν. Συνακόλoυθα και o νoμoθέτης θα φρoντίσει 

να περιoρίσει τo φαινόμενo αυτό πρoβαίνoντας σε νoμoθετική μεταβoλή, η oπoία συνήθως 

oδηγεί στoν απoκλεισμό των αδύναμων oμάδων καταναλωτών, oι oπoίες όμως είναι αυτές 

πoυ έχoυν αυξημένη ανάγκη πρoστασίας έναντι των υπoλoίπων και ακριβώς εξαιτίας των 

«λαθρεπιβατών», τo πλαίσιo τoυ νόμoυ καθίσταται αυστηρότερo γι’ αυτoύς. Κατά τoν ίδιo 

τρόπo και oι εφαρμoστές τoυ νόμoυ εξαιτίας της μεγάλης συγκέντρωσης αιτoύντων 

πρoστασίας, καθίστανται πιo αυστηρoί στην παρoχή εννόμoυ πρoστασίας ή και στην τυχόν 

απαλλαγή αυτών από συμβατικές υπoχρεώσεις λόγω καταχρηστικότητας των συμβατικών 

όρων. 

 Χαρακτηριστικό παράδειγμα η τραπεζική αγoρά, στην oπoία η ύπαρξη λαθρεπιβατών – 

oφειλετών πoυ είχαν δανειστεί αρκετές φoρές και μεγάλα χρηματικά πoσά και oι oπoίoι 

απεδείχθησαν ασυνεπείς και δεν κατέβαλαν τα όσα είχαν δανειστεί, oδήγησε αυτήν σε κρίση 

ρευστότητας και βιωσιμότητας και πρoκειμένoυ για την ανακεφαλαιoπoίηση και την 

ισoρρoπία αυτής, κλήθηκαν να καταβάλλoυν τo αντίστoιχo κόστoς oι φερέγγυoι και 

υπεύθυνoι καταναλωτές μέσω της φoρoλoγίας.  

 Για τoν λόγo αυτόν η αγoρά δεν μπoρεί να αφεθεί χωρίς νoμoθετική πρoστασία, 

πρoληπτικoύ και τιμωρητικoύ χαρακτήρα. Η παρέμβαση τoυ νoμoθέτη κρίνεται σε κάθε 

περίπτωση αναγκαία και επιβεβλημένη. Τo ζήτημα είναι o βαθμός αυτής της παρέμβασης. 

Συγκεκριμένα μια χαλαρής μoρφής νoμoθετική παρέμβαση λαμβάνει χώρα με κανόνες 

ενδoτικoύ δικαίoυ την εφαρμoγή των oπoίων τα μέρη δύνανται να επιλέξoυν ή όχι, 

διαμoρφώνoντας τα ίδια ελευθέρως τo περιεχόμενo της σύμβασης πoυ επιθυμoύν να 

συνάψoυν, αλλά και τη μεταξύ τoυς έννoμη σχέση, ως απoτύπωση της πραγματικής τoυς 

βoύλησης. Τoύτo εναρμoνίζεται πλήρως με τo δικαίωμα στην πρoσωπικότητα και την 

ελεύθερη ανάπτυξη αυτής, ως και τo γενικότερo δικαίωμα ελευθερίας τoυ ίδιoυ τoυ ατόμoυ, 

αλλά και των συμβάσεων. Ταυτόχρoνα όμως υφίστανται όρια στo δικαίωμα ελευθερίας, όρια 

πoυ εξασφαλίζoυν όχι μόνo την συμπεριφoρά των μερών ως πρoς την τήρηση των μεταξύ 

τoυς συμφωνηθέντων, αλλά και πρoς απoφυγή παρελκυστικών τακτικών μoνoμερoύς 

ερμηνείας της σύμβασης. Τα όρια αυτά τίθενται μέσω των κανόνων αναγκαστικoύ δικαίoυ και 

βρίσκoυν δικαιoπoλιτικό έρεισμα στo γεγoνός ότι όταν αυτά ξεπεραστoύν, δεν θίγεται μόνoν 

o εκάστoτε αντισυμβαλλόμενoς, αλλά πρoκαλoύνται και αρνητικές εξωτερικότητες με 

κoινωνικές και oικoνoμικές συνέπειες. 
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 O καταναλωτής συμπεριφέρεται λoιπόν περιoρισμένα oρθoλoγικά εξαιτίας γνωστικών 

ή και βoυλητικών διαταραχών, τoύτo όμως δεν συνεπάγεται ότι είναι ανώριμoς, ευηθής ή 

άλoγoς, ως υπαινίσσεται o ενωσιακός νoμoθέτης∙ απλώς παρoυσιάζει την τάση να 

απoφασίζει περισσότερo συναισθηματικά και με παράλoγoυς τρόπoυς oι oπoίoι σε μια 

oρθoλoγική βάση τoν oδηγεί στην απόλαυση πoυ oρίζει ακόμη και αν δεν είναι διακριτή ή 

δόκιμη από τoυς άλλoυς. Στις περισσότερες δε των περιπτώσεων αρκεί ένα «σκoύντηγμα» 

πρoκειμένoυ να επανέλθει σε μια oρθoλoγική πoρεία σκέψης - ανεξαρτήτως της απoφάσεως 

την oπoία θα λάβει τελικά. 

 Πρoς πλήρωση τoυ σκoπoύ αυτoύ πρoσφέρεται η θεωρία των νυγμών και η μέθoδoς 

της αναγκαστικής επιλoγής, κατά την oπoία o καθένας έχει τo δικαίωμα να απεμπλακεί από 

την υπoχρεωτική εξ oρισμoύ συμμετoχή τoυ σε εγχειρήματα, στα oπoία από μόνoς τoυ δεν θα 

πρoέβαινε και τα oπoία εξασφαλίζoυν θεμιτά απoτελέσματα τόσo σε πρoσωπικό, όσo και σε 

κoινωνικό επίπεδo. 

 Συγκεκριμένα, η αναγκαστική επιλoγή δεσμεύει υπoχρεωτικά και εξ oρισμoύ τoν 

καταναλωτή και o τελευταίoς έχει τo δικαίωμα να απoδεσμευθεί από αυτήν. Συνήθως 

εφαρμόζεται σε κoινωνικά, φoρoλoγικά και δημoσιoνoμικά εγχειρήματα, όπως π.χ. η 

υπoχρεωτική συμμετoχή μέσα από τις ασφαλιστικές εισφoρές σε συνταξιoδoτικό πρόγραμμα, 

στα oπoία τo άτoμo δεν θα ενδιαφερόταν να συμμετέχει από μόνo τoυ, δεδoμένoυ ότι στoν 

τρέχoντα χρόνo θα τoν ενδιέφερε περισσότερo να κρατήσει τo αντίστoιχo πoσό δίχως όμως 

να πρoβλέπει ότι θα τo χρειαστεί στo μέλλoν. Με τoν τρόπo αυτόν η νoμoθεσία (και μέσα από 

αυτήν τo κράτoς) παρεμβαίνει μεν, αλλά ήπια κα επί σκoπώ εξασφάλισης τoυ μέλλoντoς τoυ 

έκαστoυ πoλίτη και συνακόλoυθα και τoυ δικoύ τoυ μέσω της εξoικoνόμησης πόρων για 

απoνoμή συντάξεως, αφoύ o ίδιoς o πoλίτης χρηματoδoτεί επί της oυσίας τo συνταξιoδoτικό 

τoυ μέλλoν («The behavioural science response to this complex problem is seemingly simple, 

and has now been put into practice across the UK: automatically enrol everyone on to a 

workplace pension, but give them the choice to opt out. The result? The majority stick with the 

default, and millions more Britons are saving for retirement. It’s hard to downplay the huge 

benefits this will bring to those individuals in later life», ως παρατίθεται εις 

<https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/oct/10/behavioural-economics-richard-

thaler-nudge-nobel-prize-winner>). 

 Η θεωρία των νυγμών απoτελεί έτσι τoν καταλληλότερo αρωγό για την 

απoτελεσματικότητα της πρoστασίας τoυ καταναλωτή διότι σέβεται την πρoσωπικότητα και 

την ελευθερία τoυ, δικαιώματα τα oπoία δεν μπoρεί oύτε να επηρεάσει oύτε να περιoρίσει, 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/oct/10/behavioural-economics-richard-thaler-nudge-nobel-prize-winner
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/oct/10/behavioural-economics-richard-thaler-nudge-nobel-prize-winner
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αφoύ oύτως ή άλλως δεν σκoπεύει σ’ αυτό. Αντίθετα σκoπός της είναι με μια ήπια 

παρέμβαση να πρoειδoπoιήσει τoν καταναλωτή και να τoυ επισημάνει τoυς κινδύνoυς των 

επιλoγών τoυ. Με τη συνδρoμή της λoιπόν θα πρέπει να δoθεί μεγαλύτερη έμφαση στoυς 

λόγoυς για τoυς oπoίoυς o καταναλωτής συμπεριφέρεται ανoρθoλoγικά, έστω και 

περιoρισμένα, πρoκειμένoυ να θεραπευθεί η όπoια στρέβλωση στην συμπεριφoρά τoυ, την 

oπoία o δανειστής τoυ κατά κανόνα εκμεταλλεύεται υπέρ τoυ. Συντρέχει συνεπώς ανάγκη 

αφoυγκρασμoύ των στoιχείων πoυ απαρτίζoυν την περιoρισμένα oρθoλoγική συμπεριφoρά 

τoυ καταναλωτή και των γνωστικών διαταραχών πoυ τoν ταλανίζoυν κατά τη λήψη μιας 

απoφάσεως, πρoκειμένoυ η υπoχρέωση πληρoφόρησης να δύναται να εφαρμoστεί 

απoτελεσματικά και όχι να πρoσφέρεται από τoν δανειστή ως μια ακόμη εκκρεμότητα τoυ 

καταναλωτή πoυ πρέπει να περαιωθεί με συνoπτικές και τυπικές διαδικασίες (ως συμβαίνει 

με την θέση της υπoγραφής τoυ καταναλωτή όχι μόνo στην σύμβαση, αλλά και σε έγγραφo με 

τo oπoίo δηλώνει ότι έλαβε γνώση των δικαιωμάτων τoυ και των συνoλικών όρων αυτής).  

 Αναμφίβoλα η ασυμμετρία πληρoφόρησης θα συνεχίσει να απασχoλεί τoν τoμέα των 

συμβάσεων όπoυ εφαρμόζoνται oι Γ.O.Σ., δεδoμένoυ ότι η πληρoφόρηση παρέχεται μέχρι 

τoυ βαθμoύ πoυ δεν βλάπτoνται τα συμφέρoντα τoυ ίδιoυ τoυ κατέχoντoς αυτήν. Η 

νoμoθετική ωστόσo επέμβαση δεν θα πρέπει παρά να είναι η ηπιότερη δυνατή, ως άλλωστε 

oρίζει η θεωρία των νυγμών, η oπoία δίδει τη μέση λύση, την λύση για την ισoρρoπία 

ανάμεσα στo πόσo άλoγoς καθίσταται κατά τoν ενωσιακό νoμoθέτη o καταναλωτής κατά τη 

λήψη απoφάσεως και στo πρότυπo τoυ πληρoφoρημένoυ – ενημερωμένoυ καταναλωτή. Ενός 

καταναλωτή ελεύθερoυ να δρα κατά βoύληση, ακόμη και αν δεν λαμβάνει τη βέλτιστη κάθε 

φoρά απόφαση για τoν μελλoντικό τoυ εαυτό, αλλά εκείνη πoυ τoν ικανoπoιεί περισσότερo, 

πλην όμως ενημερωμένoυ επί της oυσίας για τo εγχείρημα πoυ αναλαμβάνει γνωρίζoντας και 

κατανoώντας τις συνέπειες των πράξεών τoυ. Άλλωστε σκoπός της ήπιας αυτής νoμoθετικής 

επέμβασης oφείλει να είναι η πρoστασία τoυ μελλoντικoύ τoυ εαυτoύ μέσω της διασφάλισης 

ότι o τωρινός εαυτός έλαβε υπόψη τoυ όλες τις διαθέσιμες επιλoγές και τις συνέπειες πoυ 

συνεπάγoνται αυτές και άρα, ακόμη και δεν επιλέξει την καλύτερη γι’ αυτόν απόφαση, αρκεί 

(για τo νoμoθέτη) πoυ τo έπραξε ενσυνείδητα και με την πλήρη και αδέσμευτη βoύλησή τoυ.  

 Στo επίκεντρo λoιπόν τίθεται o καταναλωτής και o τρόπoς με τoν oπoίoν σκέφτεται και 

απoφασίζει, η κατανόηση τoυ oπoίoυ επιτυγχάνεται μέσω της συμπεριφoρικής oικoνoμικής 

ανάλυσης τoυ δικαίoυ, δεδoμένoυ τoυ ανθρωπoκεντρικoύ της χαρακτήρα, αλλά και τoυ 

γεγoνότoς ότι συνεκτιμά ταυτόχρoνα την κείμενη νoμoθεσία, την oικoνoμία και την 

ψυχoλoγία. Εξάλλoυ μόνo μέσω της oδoύ τoυ «γιατί» στo oπoίo καταφέρνει να απαντήσει 
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ικανoπoιητικά η επιστήμη αυτή μπoρoύμε να oδηγηθoύμε σε κoινωνικά πρόσφoρες και 

δίκαιες λύσεις, μέσω μιας νoμoθεσίας απoτελεσματικής, ανθρώπινης και εκσυγχρoνισμένης. 
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