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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΥΠΡΟΥ

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή (ΕΚΚ)  Κύπρου                                                        
Αγαπήνορος 2, Μέγαρο ΙΡΙΣ, 
1421 Λευκωσία
[Τ] + 357 22867177
[Φ] + 357 22200975
www.ecccyprus.org

Το  περιεχόμενο  του παρόντος  ενημερωτικού  δελτίου  αντιπροσωπεύει  τις 
απόψεις  του  ΕΚΚ Κύπρου  και  αποτελεί αποκλειστική  του ευθύνη. Επ’ 

ουδενί δεν πρέπει να  θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει τις απόψεις  της 

Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  και/ή  του  Consumers, Health,  Agriculture and 
Food  Executive Agency(CHAFEA) ή  οποιουδήποτε άλλου οργάνου  της 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης. Η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή  και/ή  το  CHAFEA δεν 

επιδέχονται καμία  ευθύνη  για  την οιανδήποτε χρήση  των πληροφοριών, 
οι οποίες περιέχονται στη παρούσα έκδοση.

Συγχρηματοδότηση από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση

✓  Η πλατφόρμα είναι εύχρηστη και  

      προσιτή από κάθε είδους συσκευή. Οι 

      καταναλωτές μπορούν να συμπληρώνουν 

      το δελτίο καταγγελίας στην πλατφόρμα 

      ακολουθώντας τρία απλά βήματα.

✓  Η πλατφόρμα δίνει στους χρήστες τη  

      δυνατότητα να διευθετούν τις διαφορές    

      τους  μόνο ηλεκτρονικά.

✓  Η πλατφόρμα είναι πολύγλωσση. Η 

     πλατφόρμα διαθέτει μεταφραστική  

     στήριξη ώστε να είναι δυνατή η επίλυση  

     διαφορών μεταξύ μερών σε διαφορετικές   

     ευρωπαϊκές χώρες.

Βασικά 
χαρακτηριστικά 
της πλατφόρμας:

http://www.ecccyprus.org
http://www.ecccyprus.org


L O R E M  I P S U M  D O L O R  A H M E T

Donec arcu risus diam amet sit. Congue tortor cursus risus vestibulum commodo nisl, luctus augue 
amet quis aenean maecenas sit, donec velit iusto, morbi felis elit et nibh. Vestibulum volutpat dui 

lacus consectetuer, mauris at suspendisse, eu wisi rhoncus eget nibh velit.

C U R A B I T U R  L A B O R E :! $ 2 4 9 . 0 0

Donec, sed gravida a dolor luctus, congue arcu id diam praesent, 
pretium ac, ullamcorper non hac in quisque hac. Magna amet libero 
maecenas justo. Nam at wisi donec amet nam, quis nulla euismod 
neque in enim, libero curabitur libero, tempus arcu egestas molestie 
pede lorem eu. Posuere tempus porttitor odio urna et gravida, 
hasellus sed sit. Nu!a nunc lectus porttitor vitae 

pulvinar magna
Class aptent taciti sociosqu ad per 
inceptos hamenaeos

A E N E A N  I A C U L I S :! $ 4 4 9 . 0 0

Praesent integer leo orci aliquam, nibh a. Diam nobis eget, erat 
natoque integer fringilla viverra. Fermentum pede fringilla urna 
semper, pede quam scelerisque et enim in commodo, dictum a 
consequatur arcu. Adipiscing volutpat, ut adipiscing egestas, urna 
integer, purus auctor beatae amet luctus, velit justo donec 
necessitatibus. Et tincidunt nunc, morbi curabitur. Proin metus urna porta non, 

tincidunt ornare
Semper vehicula, elit ligula 
dignissim mauris

N U N C  U T  L E C T U S :! $ 2 9 9 9 . 0 0

Enim ridiculus aliquet penatibus amet, tellus at morbi, mi hac, mus 
sit mauris facere. Natoque et. Sit nam duis montes, arcu pede elit 
molestie, amet quisque sed egestas urna non, vestibulum nibh 
suspendisse. Molestie eros leo placerat porttitor, et felis faucibus id 
urna, quam luctus ante eros etiam tellus, vel diam. Nec etiam dui 
accusamus, morbi at elit ipsum sit diam. Libero purus sodales mauris, eu 

vehicula lectus velit nec velit
Nunc vel purus rhoncus magna 
laoreet vestibulum

Lorem ipsum dolor sit amet, ligula nulla pretium, 

rhoncus tempor placerat fermentum, enim integer 

ad vestibulum volutpat. Nisl rhoncus turpis est, vel 

elit, congue wisi enim nunc ultricies sit, magna 

tincidunt. Maecenas aliquam maecenas ligula 

nostra, accumsan taciti. Sociis mauris in integer, a 

dolor netus non dui aliquet, sagittis felis sodales, 

dolor sociis mauris, vel eu libero cras. Interdum at. 

Eget habitasse elementum est, ipsum purus pede 

porttitor class, ut adipiscing, aliquet sed auctor, 

imperdiet arcu per diam dapibus libero duis. Enim 

eros in vel, volutpat nec leo, scelerisque nec. Ac 

dolor ac adipiscing amet bibendum nullam, massa 

lacus molestie ut libero nec, diam et, pharetra 

sodales eget, feugiat ullamcorper id tempor eget id 

vitae. Mauris pretium eget aliquet, lectus 

tincidunt. Porttitor mollis imperdiet libero 

senectus pulvinar. Etiam molestie lorem.

Consectetuer arcu ipsum ornare pe!entesque vehicula, in 
vehicula diam, ornare magna erat.

H πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης 

Διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

επιτρέπει τόσο σε Ευρωπαίους 

καταναλωτές όσο και σε προμηθευτές 

που εδρεύουν στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. 

να επιλύουν ηλεκτρονικά τις διαφορές 

που ανακύπτουν από συμβάσεις 

πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, οι 

οποίες συνάπτονται μέσω διαδικτύου.

Έχετε πρόβλημα με αγορά που 
πραγματοποιήσατε μέσω 

διαδικτύου; 
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την 
Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών 

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Ο καταναλωτής συμπληρώνει το ηλεκτρονικό 

έντυπο υποβολής καταγγελίας. 

▾
Η καταγγελία διαβιβάζεται από το σύστημα 

στον καταγγελλόμενο προμηθευτή. 

▾
Εφόσον τα δύο εμπλεκόμενα μέρη 

συμφωνήσουν στον πιστοποιημένο φορέα 

ΕΕΔ που θα χρησιμοποιήσουν προκειμένου 

να μεσολαβήσει για την επίλυση της 

διαφοράς, το σύστημα διαβιβάζει τον 

φάκελο της καταγγελίας στον φορέα ΕΕΔ. 

▾
Εφόσον ο φορέας ΕΕΔ δεχτεί να 

μεσολαβήσει σχετικά με την διαφορά που 

υποβλήθηκε ενώπιόν του, ξεκινάει μία 

περίοδος 90 ημερών για την υλοποίηση της 

μεσολάβησης και της επίλυσης της διαφοράς. 

Αν ο φορέας ΕΕΔ, σύμφωνα με τους 

διαδικαστικούς του κανόνες κρίνει ότι δεν 

μπορεί να εξετάσει την διαφορά, πρέπει να 

κοινοποιήσει και στα δύο μέρη το σκεπτικό 

της απόφασής του.

Μέσω της πλατφόρμας, στην ιστοσελίδα 

https://webgate.ec.europa.eu/odr 
o καταναλωτής μπορεί να υποβάλει 

ηλεκτρονικά την καταγγελία του και να 

συμφωνήσει με τον καταγγελλόμενο -

προμηθευτή ποιός από τους 

αναγνωρισμένους φορείς εξωδικαστικής 

επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ) θα αναλάβει 

την εξωδικαστική επίλυση της 

καταναλωτικής διαφοράς, η 

διεκπεραίωση της οποίας θα γίνεται 

εντός 90 ημερών από την παραλαβή του 

πλήρους φακέλου από τον φορέα 

εναλλακτικής επίλυσης. Οι επιχειρήσεις 

που συνάπτουν συμβάσεις ηλεκτρονικής 

πώλησης ή παροχής υπηρεσιών 

γνωστοποιούν μέσα από τους 

διαδικτυακούς τόπους τους τον 

ηλεκτρονικό σύνδεσμο προς την 

πλατφόρμα ΗΕΔ κατά τρόπο ευπρόσιτο 

για τους καταναλωτές, καθώς και τη 

διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους 

ταχυδρομείου, ενώ υποχρεούνται να 

ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά 

με τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης 

καταναλωτικών διαφορών.

https://webgate.ec.europa
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