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  Αρικμόσ Απόφαςθσ: 

2018/9(ΑΠ) 

 

  Αρ. Φακ.: 8.13.9.3.4.5 

 

Ο περί των Ακζμιτων Εμπορικϊν Πρακτικϊν των Επιχειριςεων προσ τουσ 

Καταναλωτζσ Νόμοσ του 2007 (N. 103(I)/2007) 

 

Ζρευνα τθσ Τπθρεςίασ Προςταςίασ Καταναλωτι για εμπορικι πρακτικι τθσ 

εταιρείασ  VEOO Solutions LTD. 

 

ΑΠΟΦΑΗ 

Η Τπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι (ςτο εξισ «θ Εντεταλμζνθ Υπθρεςία») είναι θ 

Εντεταλμζνθ Τπθρεςία για τθν εφαρμογι του περί των Ακζμιτων Εμπορικϊν 

Πρακτικϊν των Επιχειριςεων προσ τουσ Καταναλωτζσ Nόμου του 2007 

(Ν.103(Ι)/2007) (ςτο εξισ ο «Νόμοσ»). 

1. Αντικείμενο εξζταςθσ 

Αντικείμενο εξζταςθσ αποτελεί εμπορικι πρακτικι τθσ εταιρείασ VEOO Solutions LTD 

(ςτο εξισ θ «Εταιρεία»), για παράβαςθ του Νόμου. υγκεκριμζνα, θ Εντεταλμζνθ 

Τπθρεςία εξζταςε τθν εμπορικι πρακτικι τθσ Εταιρείασ αναφορικά με εγγραφι 

καταναλωτϊν ςε ςυνδρομθτικζσ υπθρεςίεσ με χρεϊςεισ, μζςω γραπτϊν μθνυμάτων 

SMS, ζπειτα από ςυμμετοχι τουσ ςε ζρευνα αγοράσ για διεκδίκθςθ δωροεπιταγϊν 

αξίασ €500 από επϊνυμεσ αλυςίδεσ καταςτθμάτων. Με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν 

ζρευνα αγοράσ, οι καταναλωτζσ καλοφνταν να απαντιςουν ςε ερωτιςεισ, ενϊ για να 

λάβουν μζροσ ςτθν κλιρωςθ για απόκτθςθ τθσ δωροεπιταγισ, ζπρεπε να ειςάγουν 

τον αρικμό του κινθτοφ τουσ τθλεφϊνου και κωδικό επιβεβαίωςθσ ςε ςυγκεκριμζνεσ 

ιςτοςελίδεσ, με αποτζλεςμα τθν ενεργοποίθςθ ςυνδρομθτικισ υπθρεςίασ για 

ειςερχόμενα χρεωςτικά μθνφματα από τετραψιφιο αρικμό. Οι χρεϊςεισ τθσ 

ςυνδρομθτικισ υπθρεςίασ ανζρχονταν ςε €2,03 ανά ειςερχόμενο μινυμα, ενϊ θ 

ςυνολικι χρζωςθ ανερχόταν ςε €6,09 ανά εβδομάδα για τρία ειςερχόμενα μθνφματα.  

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΟΤ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 
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Η Εντεταλμζνθ Τπθρεςία προχϊρθςε ςτθν εξζταςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εμπορικισ 

πρακτικισ τθσ Εταιρείασ, για να διαπιςτϊςει εάν αυτι εξαπατά ι ενδζχεται να 

εξαπατιςει το µζςο καταναλωτι και τον οδθγεί ι ενδζχεται να τον οδθγιςει να λάβει 

απόφαςθ ςυναλλαγισ τθν οποία, διαφορετικά, δε κα ελάµβανε.  

2. Θεμελίωςθ αρμοδιότθτασ τθσ Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ  

φμφωνα με το άρκρο 3(1) ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 11(1)(α) του Νόμου, θ 

Εντεταλμζνθ Τπθρεςία ζχει αρμοδιότθτα να εξετάηει, κατόπιν υποβολισ παραπόνου 

ι/και αυτεπάγγελτα, τυχόν παραβάςεισ του Νόμου, ο οποίοσ εφαρμόηεται ςε 

εμπορικζσ πρακτικζσ των επιχειριςεων προσ τουσ καταναλωτζσ πριν, κατά τθ 

διάρκεια και φςτερα από εμπορικι ςυναλλαγι ςχετιηόμενθ με ζνα ςυγκεκριμζνο 

προϊόν και/ι υπθρεςία.  

 

Σο άρκρο 2 του Νόμου ορίηει ωσ εμπορικι πρακτικι κάκε πράξθ, παράλειψθ, τρόπο 

ςυμπεριφοράσ ι εκπροςϊπθςθσ, εμπορικι επικοινωνία, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

διαφιμιςθσ και του μάρκετινγκ, ενόσ εμπορευόμενου, άμεςα ςυνδεόμενθ με τθν 

προϊκθςθ, πϊλθςθ ι προμικεια ενόσ προϊόντοσ ςε καταναλωτζσ. Η εμπορικι 

πρακτικι κα πρζπει αφενόσ να χρθςιμοποιείται από εμπορευόμενουσ, δθλαδι από 

πρόςωπα που ενεργοφν για ςκοποφσ εμπορικισ και επαγγελματικισ εν γζνει 

δραςτθριότθτασ, κακϊσ και από όςουσ ενεργοφν ςτο όνομα ι για λογαριαςμό τζτοιων 

προςϊπων, αφετζρου να απευκφνεται ςε καταναλωτζσ, δθλαδι φυςικά πρόςωπα 

που ενεργοφν εκτόσ του πλαιςίου τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ.  

 

τθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, θ Εταιρεία χρθςιμοποιοφςε τθ ςυγκεκριμζνθ πρακτικι 

ςτο πλαίςιο των επαγγελματικϊν τθσ δραςτθριοτιτων. Άρα θ Εταιρεία είναι 

εμπορευόμενοσ, ωσ κακορίηεται από το Νόμο. Επιπρόςκετα, θ πρακτικι αυτι 

ςυνδζεται άμεςα με τισ επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ Εταιρείασ και 

ςυγκεκριμζνα με υπθρεςίεσ δεδομζνων,  που περιλαμβάνουν υπθρεςίεσ πολυμζςων, 

υπθρεςίεσ SMS/MMS και υπθρεςίεσ δεδομζνων προςτικζμενθσ αξίασ. υνεπϊσ, 

πρόκειται για εμπορικι πρακτικι, ωσ ορίηεται από το Νόμο. 

 

Για τθν εξακρίβωςθ του αν θ ερευνϊμενθ εμπορικι πρακτικι απευκυνόταν ςε 

καταναλωτζσ εξετάςτθκε αν θ πρακτικι αυτι απευκυνόταν αποκλειςτικά ςε  

επαγγελματίεσ ι/και επιχειριςεισ. Εφόςον δεν προζκυψαν ςτοιχεία για τζτοια 

αποκλειςτικι χριςθ ςυνάγεται ότι θ πρακτικι απευκυνόταν και ςε καταναλωτζσ. 

υνεπϊσ, κεμελιϊνεται θ αρμοδιότθτα τθσ Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ να διερευνιςει 

τθν πρακτικι αυτι. 

 

Επιπρόςκετα, ο ζλεγχοσ που πραγματοποιεί θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία δεν περιορίηεται 

μόνο ςε αυτεπάγγελτεσ ζρευνεσ ι ςε παράπονα καταναλωτϊν, αλλά αφορά και τθν 

παροχι γενικισ προςταςίασ ςτο καταναλωτικό κοινό, ςτο πλαίςιο που ορίηει ο Νόμοσ. 

Ωσ εκ τοφτου, θ ζκταςθ του ελζγχου νομιμότθτασ που πραγματοποιεί θ Εντεταλμζνθ 
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Τπθρεςία δεν αφορά μόνο τα υποβαλλόμενα παράπονα, αλλά μπορεί να επεκτακεί 

αυτεπαγγζλτωσ ςε οποιαδιποτε εμπορικι πρακτικι.  

3. Διαδικαςία διερεφνθςθσ  

Κατά τθ διερεφνθςθ θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία δφναται να χρθςιμοποιεί ςτοιχεία που 

ζχουν περιζλκει ςε γνϊςθ τθσ με οποιονδιποτε νόμιμο τρόπο. Επιπρόςκετα, 

ςφμφωνα με τισ πρόνοιεσ του άρκρου 11(1)(β) του Νόμου, θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία 

δφναται να ηθτά από τον εμπορευόμενο να προςκομίςει, μζςα ςε εφλογο υπό τισ 

περιςτάςεισ χρονικό διάςτθμα, αποδεικτικά ςτοιχεία ςχετικά με τθν ακρίβεια των 

πραγματικϊν ιςχυριςμϊν που αυτόσ επικαλείται και να κεωρεί ανακριβείσ τουσ 

πραγματικοφσ ιςχυριςμοφσ του, εφόςον τα αποδεικτικά ςτοιχεία που ηθτοφνται δεν 

προςκομιςτοφν ζγκαιρα ι κεωρθκοφν ανεπαρκι από τθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία.   

 

4. Οριςμόσ εμπορικϊν πρακτικϊν ωσ ακζμιτων   

Σο άρκρο 4 του Νόμου απαγορεφει τισ ακζμιτεσ εμπορικζσ πρακτικζσ. Σζτοιεσ είναι οι 

εμπορικζσ πρακτικζσ που:  

 

(α)  είναι αντίκετεσ προσ τισ απαιτιςεισ επαγγελματικισ ευςυνειδθςίασ και 

(β) ςτρεβλϊνουν ουςιωδϊσ ι ενδζχεται να ςτρεβλϊςουν ουςιωδϊσ τθν οικονομικι 

ςυμπεριφορά του μζςου καταναλωτι ςτον οποίο φκάνει ι ςτον οποίο απευκφνεται 

το προϊόν ι του μζςου μζλουσ τθσ ομάδασ, όταν μια εμπορικι πρακτικι απευκφνεται 

ςε μια ςυγκεκριμζνθ ομάδα καταναλωτϊν, ι/και  

(γ)  είναι παραπλανθτικζσ, όπωσ ορίηεται ςτα άρκρα 5 και 6 του Νόμου, ι/και 

(δ)  είναι επικετικζσ, όπωσ ορίηεται ςτα άρκρα 7 και 8.   

4.1. Γενικι ριτρα  

Σο άρκρο 4(2)(α)-(β) του Νόμου ενςωματϊνει ςτθν κυπριακι ζννομθ τάξθ το άρκρο 

5(2) τθσ Οδθγίασ 2005/29/ΕΚ για τισ Ακζμιτεσ Εμπορικζσ Πρακτικζσ των Επιχειριςεων 

προσ τουσ Καταναλωτζσ (ςτο εξισ «θ Οδθγία») το οποίο περιζχει το γενικό οριςμό 

(γενικι ριτρα) των ακζμιτων εμπορικϊν πρακτικϊν.   

 

Ακζμιτθ είναι θ εμπορικι πρακτικι που, (α) είναι αντίκετθ προσ τισ απαιτιςεισ 

επαγγελματικισ ευςυνειδθςίασ και (β) ςτρεβλϊνει ουςιωδϊσ ι ενδζχεται να 

ςτρεβλϊςει ουςιωδϊσ τθν οικονομικι ςυμπεριφορά του μζςου καταναλωτι ςτον 

οποίο φκάνει ι ςτον οποίο απευκφνεται το προϊόν ι του μζςου μζλουσ τθσ ομάδασ, 

όταν μια εμπορικι πρακτικι απευκφνεται ςε μια ςυγκεκριμζνθ ομάδα καταναλωτϊν.   

 

Σο άρκρο 2 του Νόμου διευκρινίηει ότι «επαγγελματικι ευςυνειδθςία» ςθμαίνει το 

μζτρο τθσ ειδικισ τεχνικισ ικανότθτασ και μζριμνασ που ευλόγωσ αναμζνεται να 

επιδεικνφει ζνασ εμπορευόμενοσ προσ τουσ καταναλωτζσ, κατ’ αναλογίαν προσ τθν 
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ζντιμθ πρακτικι τθσ αγοράσ και/ι τθ γενικι αρχι τθσ καλισ πίςτθσ, ςτον τομζα 

δραςτθριοτιτων του εμπορευόμενου.   

 

Ο Νόμοσ ορίηει τθν «ουςιϊδθ ςτρζβλωςθ τθσ οικονομικισ ςυμπεριφοράσ» ωσ τθ 

ςθμαντικι μείωςθ τθσ ικανότθτασ του καταναλωτι να λάβει τεκμθριωμζνθ απόφαςθ, 

με επακόλουκο ο καταναλωτισ να λάβει μια απόφαςθ ςυναλλαγισ που διαφορετικά 

δεν κα ελάμβανε. Η ςυνδρομι ςτρζβλωςθσ με τθν ανωτζρω ζννοια, κρίνεται με βάςθ 

τον «μζςο καταναλωτι», τον οποίο το άρκρο 2 του Νόμου ορίηει ωσ τον καταναλωτι 

που ζχει τθ ςυνικθ πλθροφόρθςθ και είναι ευλόγωσ προςεκτικόσ και ενθμερωμζνοσ, 

λαμβανομζνων υπόψθ των κοινωνικϊν, πολιτιςτικϊν και γλωςςικϊν παραγόντων, 

όπωσ επίςθσ και των χαρακτθριςτικϊν γνωριςμάτων των καταναλωτϊν, που τουσ 

κακιςτοφν ιδιαίτερα ευάλωτουσ ςτισ ακζμιτεσ εμπορικζσ πρακτικζσ.  

 

«Απόφαςθ ςυναλλαγισ» ςθμαίνει τθν απόφαςθ που λαμβάνει ο καταναλωτισ για το 

κατά πόςον, πϊσ και υπό ποιουσ όρουσ κα πραγματοποιιςει αγορά, κα καταβάλει 

τίμθμα πλιρωσ ι εν μζρει, κα κρατιςει ι κα διακζςει προϊόν ι κα αςκιςει ςυμβατικό 

δικαίωμα επί του προϊόντοσ, είτε ο καταναλωτισ αποφαςίςει να προβεί ςε ενζργεια 

είτε όχι.   

4.2. Παραπλανθτικζσ πρακτικζσ  

Βάςει των προνοιϊν του Νόμου, οι παραπλανθτικζσ πρακτικζσ διαχωρίηονται ςε 

παραπλανθτικζσ πράξεισ (άρκρο 5)  και ςε παραπλανθτικζσ παραλείψεισ (άρκρο 6).  

 

φμφωνα με το άρκρο 5 του Νόμου:  

«5.-(1) Μια εμπορικι πρακτικι κεωρείται παραπλανθτικι όταν περιλαμβάνει 

εςφαλμζνεσ πλθροφορίεσ και είναι επομζνωσ αναλθκισ ι, όταν, με οποιοδιποτε 

τρόπο, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςυνολικισ παρουςίαςισ τθσ, εξαπατά ι ενδζχεται 

να εξαπατιςει το μζςο καταναλωτι, όςον αφορά ζνα ι περιςςότερα από τα ςτοιχεία 

τα οποία παρατίκενται ςτο εδάφιο (2), ακόμα και εάν οι πλθροφορίεσ είναι, 

αντικειμενικά, ορκζσ, ι οφτωσ ι άλλωσ, όταν τον οδθγεί ι ενδζχεται να τον οδθγιςει 

να λάβει απόφαςθ ςυναλλαγισ τθν οποία, διαφορετικά, δε κα ελάμβανε. 

 

(2)  Τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο εδάφιο (1) αφοροφν: 

(α) Τθν φπαρξθ ι τθ φφςθ του προϊόντοσ, 

(β) τα κφρια χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ, όπωσ είναι θ διακεςιμότθτα, τα 

οφζλθ, οι κίνδυνοι, θ εκτζλεςθ, θ ςφνκεςθ, τα ςυνοδευτικά εξαρτιματα, θ 

μετά τθν πϊλθςθ υποςτιριξθ προσ τον καταναλωτι και θ αντιμετϊπιςθ των 

παραπόνων, θ μζκοδοσ και θ θμερομθνία καταςκευισ ι παροχισ, θ παράδοςθ, 

θ καταλλθλότθτα, θ χριςθ, θ ποςότθτα, οι προδιαγραφζσ, θ γεωγραφικι ι 

εμπορικι προζλευςθ ι τα αναμενόμενα από τθ χριςθ του προϊόντοσ 
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αποτελζςματα ι τα αποτελζςματα και τα ουςιϊδθ χαρακτθριςτικά των 

δοκιμϊν ι ελζγχων του προϊόντοσ, 

(γ) τθν ζκταςθ των δεςμεφςεων του εμπορευόμενου, τα κίνθτρα για τθν 

εμπορικι πρακτικι και τθ φφςθ τθσ διαδικαςίασ πωλιςεων, κάκε διλωςθ ι 

ςφμβολο που αφορά άμεςθ ι ζμμεςθ χορθγία ι ζγκριςθ του εμπορευόμενου ι 

του προϊόντοσ, 

(δ) τθν τιμι ι τον τρόπο υπολογιςμοφ τθσ ι τθν φπαρξθ ειδικισ πλεονεκτικισ 

τιμισ, 

(ε) τθν ανάγκθ υπθρεςίασ, ανταλλακτικοφ, αντικατάςταςθσ ι επιςκευισ, 

(ςτ) τθ φφςθ, τα χαρακτθριςτικά γνωρίςματα και τα δικαιϊματα του 

εμπορευόμενου ι του πράκτορά του, όπωσ είναι θ ταυτότθτα και τα 

περιουςιακά ςτοιχεία του, τα προςόντα του, θ ιδιότθτα, θ ζγκριςθ, θ εταιρικι 

ςχζςθ ι θ ςφνδεςθ και θ κυριότθτα δικαιωμάτων βιομθχανικισ, εμπορικισ ι 

πνευματικισ ιδιοκτθςίασ ι τα βραβεία και οι διακρίςεισ του, 

(η) τα δικαιϊματα του καταναλωτι, ςυμπεριλαμβανομζνου του δικαιϊματοσ 

αντικατάςταςθσ ι επιςτροφισ ςφμφωνα με τον περί Οριςμζνων Πτυχϊν τθσ 

Πϊλθςθσ Καταναλωτικϊν Αγακϊν και των Συναφϊν Εγγυιςεων Νόμο,  ι των 

κινδφνων που μπορεί να αντιμετωπίςει ο καταναλωτισ. 

 

(3)  Μια εμπορικι πρακτικι κεωρείται επίςθσ παραπλανθτικι όταν ςτο 

πραγματικό τθσ πλαίςιο, λαμβανομζνων υπόψθ όλων των χαρακτθριςτικϊν τθσ και 

των περιςτάςεων, οδθγεί ι ενδζχεται να οδθγιςει το μζςο καταναλωτι να λάβει 

απόφαςθ ςυναλλαγισ τθν οποία διαφορετικά δε κα ελάμβανε, και θ πρακτικι αυτι 

περιλαμβάνει: 

 

(α)  Κάκε τρόπο προϊκθςθσ προσ πϊλθςθ προϊόντοσ (μάρκετινγκ), 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςυγκριτικισ διαφιμιςθσ, που δθμιουργεί ςφγχυςθ 

με προϊόντα, εμπορικά ςιματα, εμπορικζσ επωνυμίεσ και άλλα διακριτικά 

γνωρίςματα ενόσ ανταγωνιςτι, 

(β)  μθ ςυμμόρφωςθ του εμπορευόμενου προσ τισ δεςμεφςεισ που 

περιζχουν κϊδικεσ ςυμπεριφοράσ με τουσ οποίουσ ανζλαβε να δεςμευτεί, 

όταν: 

i. Η δζςμευςθ δεν είναι προγραμματικι αλλά είναι ρθτι και μπορεί να 

εξακριβωκεί, και 

ii. ο εμπορευόμενοσ αναφζρει ςε μια εμπορικι πρακτικι ότι δεςμεφεται 

από τον κϊδικα». 

Επιπρόςκετα, ςτθν αιτιολογικι ςκζψθ 14 τθσ Οδθγίασ, αναφζρεται ότι θ επιδίωξθ τθσ 

Οδθγίασ είναι οι παραπλανθτικζσ εμπορικζσ πρακτικζσ να καλφπτουν εκείνεσ τισ 

πρακτικζσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ παραπλανθτικισ διαφιμιςθσ, οι οποίεσ 

εξαπατοφν τον καταναλωτι και τον εμποδίηουν να κάνει τεκμθριωμζνθ και, 

επομζνωσ, αποτελεςματικι επιλογι. 
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φμφωνα με το άρκρο 6 του Νόμου, το οποίο ρυκμίηει τισ παραπλανθτικζσ 

παραλείψεισ: 

«6.-(1) Μια εμπορικι πρακτικι κεωρείται παραπλανθτικι όταν, ςτο πραγματικό τθσ 

πλαίςιο, λαμβανομζνων υπόψθ όλων των χαρακτθριςτικϊν τθσ και των περιςτάςεων, 

κακϊσ και των περιοριςμϊν του ςυγκεκριμζνου μζςου επικοινωνίασ, παραλείπει 

ουςιϊδεισ πλθροφορίεσ που χρειάηεται ο μζςοσ καταναλωτισ, ανάλογα με το 

ςυγκεκριμζνο πλαίςιο, για να λάβει τεκμθριωμζνθ απόφαςθ ςυναλλαγισ, και ωσ εκ 

τοφτου τον οδθγεί ι ενδζχεται να τον οδθγιςει να λάβει απόφαςθ ςυναλλαγισ τθν 

οποία διαφορετικά δε κα ελάμβανε. 

(2) Παραπλανθτικι παράλειψθ τεκμαίρεται επίςθσ όταν ο εμπορευόμενοσ αποκρφπτει 

ουςιϊδεισ πλθροφορίεσ ι τισ παρζχει κατά τρόπο αςαφι, ακατάλθπτο, διφοροφμενο 

ι εκτόσ χρόνου κατά τα αναφερόμενα ςτο εδάφιο (1), λαμβανομζνων υπόψθ των 

ηθτθμάτων που περιγράφονται ςτο εν λόγω εδάφιο, ι όταν δεν προςδιορίηει τθν 

εμπορικι επιδίωξθ τθσ εμπορικισ πρακτικισ, εφόςον αυτι δεν είναι ιδθ προφανισ 

από το ςυγκεκριμζνο πλαίςιο και όταν, και ςτισ δφο περιπτϊςεισ, τοφτο ζχει ι 

ενδζχεται να ζχει ωσ αποτζλεςμα να λάβει ο μζςοσ καταναλωτισ απόφαςθ για 

ςυναλλαγι τθν οποία, διαφορετικά, δε κα είχε λάβει. 

(3) Όταν το μζςο που χρθςιμοποιείται για τθν ανακοίνωςθ τθσ εμπορικισ πρακτικισ 

επιβάλλει περιοριςμοφσ τόπου ι χρόνου, οι περιοριςμοί αυτοί, κακϊσ και τα μζτρα 

που λαμβάνει ο εμπορευόμενοσ για να καταςτιςει τθν πλθροφορία προςιτι ςτουσ 

καταναλωτζσ με άλλο τρόπο, λαμβάνονται υπόψθ προκειμζνου να κακοριςτεί αν θ 

πλθροφορία ζχει παραλειφκεί.  

(4)  Στθν περίπτωςθ τθσ πρόςκλθςθσ για αγορά, κεωροφνται ουςιϊδεισ οι 

ακόλουκεσ πλθροφορίεσ, εάν δεν είναι ιδθ προφανείσ από το ςυγκεκριμζνο 

περιεχόμενο: 

(α)  Τα κφρια χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ, ςτο βακμό που ενδείκνυνται 

ςε ςχζςθ με το μζςο προβολισ και το προϊόν, 

(β)  θ γεωγραφικι διεφκυνςθ και θ ταυτότθτα του εμπορευόμενου, όπωσ θ 

εμπορικι επωνυμία του και, όπου ενδείκνυται, θ γεωγραφικι διεφκυνςθ και θ 

ταυτότθτα του εμπορευόμενου για λογαριαςμό του οποίου ενεργεί, 

 (γ)  θ τιμι, ςυμπεριλαμβανομζνων των φόρων, ι αν, λόγω τθσ φφςθσ του 

προϊόντοσ, θ τιμι δεν μπορεί ευλόγωσ να κακοριςτεί εκ των προτζρων, ο 

τρόποσ με τον οποίο υπολογίηεται θ τιμι, και, όπου ενδείκνυται, όλεσ οι 

πρόςκετεσ επιβαρφνςεισ αποςτολισ, παράδοςθσ ι ταχυδρομείου ι, όταν 

αυτζσ οι επιβαρφνςεισ ευλόγωσ δεν μποροφν να υπολογιςτοφν εκ των 

προτζρων, το γεγονόσ ότι μπορεί να απαιτθκοφν τζτοιεσ πρόςκετεσ 

επιβαρφνςεισ, 

 (δ)  οι ρυκμίςεισ για τθν πλθρωμι, παράδοςθ, εκτζλεςθ και αντιμετϊπιςθ 

παραπόνων, εφόςον αποκλίνουν από τισ απαιτιςεισ επαγγελματικισ 

ευςυνειδθςίασ, 
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 (ε)  για προϊόντα και ςυναλλαγζσ όπου υφίςταται δικαίωμα 

υπαναχϊρθςθσ ι ακφρωςθσ, θ φπαρξθ αυτοφ του δικαιϊματοσ.  

(5)  Οι απαιτιςεισ παροχισ πλθροφοριϊν, ςχετικά με τθν εμπορικι επικοινωνία, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διαφιμιςθσ ι του μάρκετινγκ, των οποίων ενδεικτικόσ 

κατάλογοσ περιλαμβάνεται ςτο Παράρτθμα ΙΙ, κεωροφνται ουςιϊδεισ.»  

 

5. Τποβολι παραπόνου και διερεφνθςθ περιςτατικϊν 

Αφορμι για τθν ζρευνα αποτζλεςαν πλθροφορίεσ που περιιλκαν εισ γνϊςθ τθσ 

Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ ςχετικά με λιψθ χρεωςτικϊν μθνφματων ςε κινθτά 

τθλζφωνα καταναλωτϊν λόγω ςυμμετοχισ τουσ ςε ζρευνα αγοράσ μζςω διαδικτφου 

για τθ διεκδίκθςθ δωροεπιταγϊν αξίασ €500 από επϊνυμεσ αλυςίδεσ καταςτθμάτων. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ αυταπάγγελτθσ ζρευνασ τθσ Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ, 

υποβλικθκε και αρικμόσ παραπόνων από καταναλωτζσ ςε παγκφπρια βάςθ, ενϊ, 

ςχετικά με το κζμα, διαβιβάςτθκαν και καταγγελίεσ από επϊνυμεσ αλυςίδεσ 

καταςτθμάτων ι/και αντιπροςϊπουσ των. 

6. Ζρευνα τθσ Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ 

τα πλαίςια τθσ αυταπάγγελτθσ ζρευνάσ τθσ, θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία προχϊρθςε ςε 

ζρευνα ςε Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ (ΜΚΔ) και ςυγκεκριμζνα ςτο Facebook, βάςει 

τθσ οποίασ διαφάνθκε ότι θ εμπορικι πρακτικι τθσ Εταιρείασ για τθν διεκδίκθςθ 

δωροεπιταγϊν αξίασ €500 από επϊνυμεσ αλυςίδεσ καταςτθμάτων περιλάμβανε τρία 

ςτάδια: το πρϊτο ςτάδιο τθσ διαφιμιςθσ ςτο Facebook, το δεφτερο ςτάδιο τθσ 

ςυμμετοχισ ςε «ζρευνα αγοράσ» και το τρίτο ςτάδιο τθσ εγγραφισ ςε ςυνδρομθτικι 

υπθρεςία. Σα εν λόγω ςτάδια αναλφονται κάτωκι: 

6.1. τάδιο Α (Διαφιμιςθ ςτο Facebook) 
i. Πλθρωμζνθ διαφιμιςθ ςε Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ και ςυγκεκριμζνα ςτο 

Facebook , με τθν οποία καλοφςε τουσ καταναλωτζσ να κερδίςουν μια 

«εξόρμθςθ για αγορζσ #gift card»- δωροεπιταγι. 

ii. Με τθ χριςθ των εμπορικϊν ςθμάτων και εμπορικϊν επωνυμιϊν επϊνυμων 

αλυςίδων καταςτθμάτων κακϊσ και φωτογραφιϊν με προϊόντα και βιτρίνεσ 

των ςυγκεκριμζνων καταςτθμάτων, δινόταν θ εντφπωςθ ςτουσ καταναλωτζσ 

ότι οι εν λόγω διαφθμίςεισ προζρχονταν από τα  ςυγκεκριμζνα καταςτιματα, 

ενϊ ςτθν πραγματικότθτα ουδεμία ςχζςθ είχαν με αυτά. υνεπϊσ, 

δθμιουργοφςαν ςφγχυςθ ςτουσ καταναλωτζσ ωσ προσ τα εμπορικά ςιµατα, τισ 

εµπορικζσ επωνυµίεσ και τθν εμπορικι προζλευςθ τθσ διαφιμιςθσ. 

iii. Σο λεκτικό ςτθ διαφιμιςθ «Κυρίεσ μου Πατιςτε Εδϊ, Μπορεί να κερδίςετε μια 

Πλθρωμζνθ εξόρμθςθ για Αγορζσ! #giftcard», παρότρυνε τουσ καταναλωτζσ να 

δοκιμάςουν και να κερδίςουν μια πλθρωμζνθ «εξόρμθςθ για αγορζσ» από τισ 

επϊνυμεσ αλυςίδεσ καταςτθμάτων χωρίσ να αναφζρεται ότι θ ςυμμετοχι ςτθν 

κλιρωςθ προχποκζτει τθν καταβολι χρθμάτων από τουσ καταναλωτζσ με τθν 

εγγραφι ςε ςυνδρομθτικι υπθρεςία. 
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iv. το κάτω μζροσ των διαφθμίςεων υπιρχαν θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ που 

περιείχαν ονόματα επϊνυμων αλυςίδων καταςτθμάτων και του πλικτρου 

αγοράσ “SHOP NOW” τα οποία ζδιναν τθν εντφπωςθ ςτουσ καταναλωτζσ ότι, 

(α) αφοροφςαν «αςφαλείσ» θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ των ςυγκεκριμζνων 

επϊνυμων αλυςίδων καταςτθμάτων και (β) ότι οι καταναλωτζσ μποροφςαν 

αςφαλιςμζνα να μεταβοφν ςτισ εν λόγω θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ των 

καταςτθμάτων για να διεκδικιςουν δωροεπιταγζσ από τα καταςτιματα αυτά.  

 

6.2. τάδιο Β ( υμμετοχι ςε ζρευνα αγοράσ) 

i. Επιλζγοντασ τθ διαφιμιςθ ςτο Facebook, γινόταν μεταβίβαςθ ςε ιςτοςελίδεσ 

ςτο διαδίκτυο, ο ςφνδεςμοσ των οποίων περιλάμβανε τισ εμπορικζσ επωνυμίεσ 

των επϊνυμων αλυςίδων καταςτθμάτων. Ωσ εκ τοφτου, δινόταν θ εντφπωςθ 

ότι αφοροφςε ιςτοςελίδεσ των επϊνυμων αλυςίδων καταςτθμάτων, ενϊ ςτθν 

πραγματικότθτα ουδεμία ςχζςθ είχαν με τα εν λόγω καταςτιματα. 

ii. Τπιρχαν οι εμπορικζσ επωνυμίεσ επϊνυμων αλυςίδων καταςτθμάτων με 

μεγάλθ γραμματοςειρά, οι οποίεσ ζδιναν τθν εντφπωςθ ςτουσ καταναλωτζσ 

ότι αφοροφςαν ζρευνα αγοράσ των εν λόγω καταςτθμάτων. 

iii. Σο λεκτικό «Μπορείσ να επιλεγείσ για τθν ευκαιρία να ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ μια 

δωροεπιταγι από (επϊνυμθ αλυςίδα καταςτθμάτων) αξίασ  €500!»  ζδινε τθν 

εντφπωςθ ςτον καταναλωτι ότι μποροφςε να επιλεγεί για να διεκδικιςει μια 

δωροεπιταγι αξίασ €500 από τα εν λόγω καταςτιματα χωρίσ οποιοδιποτε 

κόςτοσ και χωρίσ να διευκρινίηεται ότι προχπόκεςθ ιταν θ εγγραφι ςε 

ςυνδρομθτικι υπθρεςία. 

iv. Σο λεκτικό «Αν κζλεισ να ςυμμετάςχεισ ςτθν ζρευνα, ξεκίνα απαντϊντασ ςτισ 

παρακάτω ερωτιςεισ … εκτόσ κι αν … αποφαςίςεισ να παραιτθκείσ από τθν 

ευκαιρία ςου να ψωνίςεισ με €500!», ςε ςυνδυαςμό με τθ χριςθ των 

εμπορικϊν επωνυμιϊν επϊνυμων αλυςίδων καταςτθμάτων, ζδινε τθν 

εντφπωςθ ςτουσ καταναλωτζσ ότι κα ςυμμετείχαν ςε ζρευνα αγοράσ για τθν 

αγοραςτικι τουσ ςυμπεριφορά, θ οποία πραγματοποιείτο εκ μζρουσ τθσ 

εκάςτοτε επϊνυμθσ αλυςίδασ. Σο περιζχομενο των τεςςάρων ερωτιςεων 

ζδινε επίςθσ τθν εντφπωςθ ότι θ ζρευνα αγοράσ πραγματοποιείτο εκ μζρουσ 

τθσ εκάςτοτε επϊνυμθσ αλυςίδασ καταςτθμάτων και ότι οι ςυμμετζχοντεσ 

μποροφςαν να διεκδικιςουν μια δωροεπιταγι αξίασ €500 από τθν 

ςυγκεκριμζνθ αλυςίδα καταςτθμάτων. Παραδείγματα ερωτιςεων ιταν: «πότε 

ιταν θ τελευταία φορά που επιςκεφτικατε το κατάςτθμα...(επϊνυμθ αλυςίδα 

καταςτθμάτων), πϊσ παραγγζλνετε (προϊόντα τθσ επϊνυμθσ αλυςίδασ 

καταςτθμάτων), ςασ αρζςει θ γκάμα προϊόντων (τθσ επϊνυμθσ αλυςίδασ 

καταςτθμάτων)». 

v. το κάτω μζροσ τθσ ιςτοςελίδασ, μετά τισ ερωτιςεισ, υπιρχαν φωτογραφίεσ 

προθγοφμενων νικθτϊν με ελλθνικά ονόματα και με διάφορα ςχετικά 

μθνφματα όπωσ, «Δεν το πιςτεφω, Εκςτατικό, Φοβερό! Πετάω ςτα ςφννεφα, 

Υπζροχο δεν το πιςτεφω Καταπλθκτικό, Κυριολεκτικά πετάω ςτα ςφννεφα» τα 
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οποία, χρθςιμοποιϊντασ υπερβολζσ, είχαν ωσ ςκοπό να ενκαρρφνουν τουσ 

καταναλωτζσ να ςυμμετάςχουν ςτθν  

ζρευνα αγοράσ και ενδεχομζνωσ να ςχθματίςουν τθν εντφπωςθ ότι το 

αποτζλεςμα τθσ κα ιταν κάτι το «Απίςτευτο, Εκςτατικό, Καταπλθκτικό, 

Φοβερό, Τπζροχο». Η προςκικθ των προθγοφμενων νικθτϊν είχε ωσ ςκοπό να 

παρακινιςει τουσ καταναλωτζσ να ςυμμετάςχουν ςτθν υποτικζμενθ ζρευνα 

αγοράσ, με απϊτερο όμωσ ςκοπό όχι τθν αξιολόγθςθ των απαντιςεϊν τουσ, 

αλλά τθν εγγραφι των καταναλωτϊν ςε ςυνδρομθτικι υπθρεςία. 

vi. Η ςυνολικι παρουςίαςθ των προςϊπων που φαίνονταν ωσ νικθτζσ 

προθγοφμενων διαγωνιςμϊν ζδειχνε ότι ςτθν πραγματικότθτα δεν ιταν 

νικθτζσ, αντικζτωσ, κατά τθν ζρευνα τθσ Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ 

διαπιςτϊκθκε ότι οι φερόμενοι ωσ νικθτζσ για μια ςυγκεκριμζνθ επϊνυμθ 

αλυςίδα καταςτθμάτων είχαν τα ίδια ονόματα και παρουςίαηαν ακριβϊσ τα 

ίδια ςχόλια με νικθτζσ άλλων επϊνυμων αλυςίδων καταςτθμάτων, ενϊ θ μόνθ 

διαφορά ιταν θ φωτογραφία που παρουςιαηόταν.  

 

6.3. τάδιο Γ  (Εγγραφι ςε ςυνδρομθτικι υπθρεςία) 

i. το τελευταίο ςτάδιο, μετά τθν ζρευνα αγοράσ και για να προχωριςει θ 

διαδικαςία, οι καταναλωτζσ καλοφνταν να ειςάγουν τον αρικμό κινθτοφ 

τθλεφϊνου και να επιλζξουν κουτάκι, ςτο κάτω μζροσ τθσ ιςτοςελίδασ, με το 

λεκτικό, ςε πιο μικρι γραμματοςειρά, ότι «Ζχω λάβει γνϊςθ των όρων χριςθσ 

και αποδζχομαι να ενεργοποιιςω τθ ςυνδρομθτικι υπθρεςία (NOW) με 

χρζωςθ €6,09 ανά εβδομάδα».  

Επίςθσ, κάτω από ςυγκεκριμζνο κουτάκι και  με μικρά γράμματα υπιρχε 

πλθροφόρθςθ, για πρϊτθ φορά από τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ, ότι «Οι 

εμπορικζσ επωνυμίεσ που αναφζρονται ΔΕΝ ςχετίηονται με αυτι τθν 

προςφορά», ενϊ, με επίςθσ μικρά γράμματα, αναγράφονταν οι όροι και 

προχποκζςεισ για τθ ςυνδρομθτικι υπθρεςία. 

ii. τθν ςυνζχεια λάμβαναν ζνα δωρεάν μινυμα με κωδικό αςφαλείασ (PIN) από 

τον παροχζα ςφνδεςθσ-ενεργοποίθςθσ. Οι καταναλωτζσ ζπρεπε να ειςάγουν 

τον κωδικό αςφαλείασ ςτθν ιςτοςελίδα για να γίνει επιβεβαίωςθ τθσ 

ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό για διεκδίκθςθ τθσ δωροεπιταγισ και να 

επιλζξουν ζνα κουτάκι με το λεκτικό «ςυνζχεια».  

iii. το κάτω μζροσ τθσ ιςτοςελίδασ με πολφ μικρι γραμματοςειρά υπιρχε 

πλθροφόρθςθ ότι «Οι εμπορικζσ επωνυμίεσ που αναφζρονται ΔΕΝ ςχετίηονται 

με αυτι τθν προςφορά», κακϊσ και όροι και προχποκζςεισ για τθ 

ςυνδρομθτικι υπθρεςία. 

iv. Εν ςυνεχεία, οι καταναλωτζσ λάμβαναν  δωρεάν μινυμα από τον παροχζα 

ςφνδεςθσ-ενεργοποίθςθσ με τθν επιβεβαίωςθ εγγραφισ και μινυμα 

καλωςορίςματοσ. Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγγραφισ, ξεκινοφςε και θ 

αποςτολι ειςερχόμενων χρεωςτικϊν μθνυμάτων από τετραψιψιο αρικμό 

προσ τουσ εγγεγραμμζνουσ καταναλωτζσ. 
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Με βάςθ τα πιο πάνω, θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία απζςτειλε επιςτολι με θμερομθνία 4 

Απριλίου 2017 προσ τθν Εταιρεία,  ενθμερϊνοντασ τθν για ζρευνα ςχετικά με τυχόν 

χριςθ ακζμιτθσ εμπορικισ πρακτικισ και καλϊντασ τθν όπωσ εντόσ δζκα (10) θμερϊν 

από τθν παραλαβι τθσ επιςτολισ:  

1. παρακζςει τισ κζςεισ τθσ ςχετικά με τθν ανωτζρω πρακτικι, με αποςτολι 

ςχετικϊν εγγράφων, εφόςον το κρίνει χριςιμο, 

2. αποςτείλει ςχετικι ζγκριςθ ι/και ςυγκατάκεςθ για τθ χριςθ των εμπορικϊν 

ςθμάτων και επωνυμιϊν από επϊνυμεσ αλυςίδεσ καταςτθμάτων, 

3. ενθμερϊςει για τθν χρονικι περίοδο διεξαγωγισ (θμερομθνία ζναρξθσ και 

λιξθσ) του κάκε διαγωνιςμοφ για διεκδίκθςθ των δωροεπιταγϊν, 

4. αποςτείλει τον αρικμό των ςυνδρομθτϊν που ζχουν εγγραφεί και το ςυνολικό 

αρικμό αποςτολισ μθνυμάτων προσ ςτουσ ςυνδρομθτζσ, 

5. αποςτείλει τα ςτοιχεία επικοινωνίασ των νικθτϊν ανά διαγωνιςμό και τα 

αντίγραφα των δωροεπιταγϊν, και 

6.  κζςει υπ’ όψιν τθσ Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ κάκε άλλο ςτοιχείο που κρίνει 

χριςιμο για τθ διερεφνθςθ τθσ υπόκεςθσ.  

Η Εταιρεία απζςτειλε προσ τθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία επιςτολι με θμερομθνία 13 

Απριλίου 2017, ςτθν οποία διατφπωςε τισ κζςεισ τθσ ςε ςχζςθ με τθν υπόκεςθ. 

υγκεκριμζνα, θ Εταιρεία, χωρίσ ωςτόςο να προςκομίςει οποιαδιποτε υποςτθρικτικά 

ςτοιχεία, ανζφερε, μεταξφ άλλων, ότι: 

1. Παρζχει υπθρεςίεσ μζςω web/wap τισ οποίεσ χρθςιμοποιοφν εταιρείεσ για 

παροχι υπθρεςιϊν παροχισ ςυνδρομθτικϊν μοντζλων μζςω ςφντομων 

μθνυμάτων. 

2. τθν ιςτοςελίδα αναφερόταν θ κοςτολόγθςθ τθσ υπθρεςίασ και θ φφςθ τθσ 

υπθρεςίασ ωσ ςυνδρομθτικισ, ενϊ αναγραφόταν το ςυνολικό κόςτοσ τθσ 

ςυνδρομισ ανά μονάδα χρζωςθσ. 

3. Τπιρχε πλθροφόρθςθ (α) για τθν ταυτότθτα του παρόχου τθσ ςυνδρομθτικισ 

υπθρεςίασ, (β) για τουσ όρουσ και προχποκζςεισ χριςθσ τθσ ςυνδρομθτικισ 

υπθρεςίασ,  (γ) για τθν διαδικαςία διαγραφισ από τθν υπθρεςία ςε περίπτωςθ 

που ο καταναλωτισ επικυμεί να διακόψει τθν υπθρεςία, (δ) για γραμμι 

βοικειασ και (δ) ότι «οι εμπορικζσ επωνυμίεσ που αναφζρονται εδϊ ΔΕΝ 

ςχετίηονται με αυτι τθν προςφορά». 

Η Εντεταλμζνθ Τπθρεςία αφοφ μελζτθςε τα ςτοιχεία που ςυνζλεξε και το 

περιεχόμενο τθσ επιςτολισ τθσ Εταιρείασ θμερομθνίασ 12 Απριλίου 2017, ζκρινε ότι 

βάςει του άρκρου 11(1) του Νόμου οι ιςχυριςμοί τθσ Εταιρείασ ιταν ανακριβείσ, 

μεταξφ άλλων και για το γεγονόσ ότι δεν προςκόμιςε επαρκι ςτοιχεία προσ 

υποςτιριξθ των ιςχυριςμϊν τθσ και διαπίςτωςε εκ πρϊτθσ όψεωσ παράβαςθ των 

άρκρων 4(2), 5 και 6 του Νόμου. Επιπλζον, βάςει τθσ ζρευνασ τθσ Εντεταλμζνθσ 

Τπθρεςίασ και ςτοιχείων που περιιλκαν εισ γνϊςθ τθσ, διαφάνθκε ότι ο αρικμόσ των 

ςυνδρομθτϊν για το ςυγκεκριμζνο τετραψιφιο κωδικό που χρθςιμοποιοφςε θ 
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Εταιρεία για τθν αποςτολι των χρεωςτικϊν μθνυμάτων, ιταν πολφ μεγαλφτεροσ από 

αυτόν που απζςτειλε θ Εταιρεία. 

Με επιςτολι που απζςτειλε προσ τθν Εταιρεία με θμερομθνία 19 Μαρτίου 2018, θ 

Εντεταλμζνθ Τπθρεςία ενθμζρωςε τθν Εταιρεία για τισ πιο πάνω διαπιςτϊςεισ και τθν 

κάλεςε εκ νζου όπωσ, εντόσ δεκατεςςάρων (14) θμερϊν: 

1. παρακζςει τισ κζςεισ τθσ ςχετικά με τισ ανωτζρω πρακτικζσ, με αποςτολι 

ςχετικϊν εγγράφων, εφόςον το κρίνει χριςιμο, 

2. κζςει υπ’ όψιν τθσ Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ κάκε άλλο ςτοιχείο που κρίνει 

χριςιμο και αφορά τθ ςυγκεκριμζνθ υπόκεςθ.   

τισ 30 Απριλίου 2018, θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία ζλαβε νζα επιςτολι από τθν Εταιρεία 

με τθν οποία παρζκεςε εκ νζου τισ κζςεισ τθσ για τθν υπόκεςθ, χωρίσ όμωσ να 

προςκομίςει οποιαδιποτε ζγγραφα ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία ςε ςχζςθ με τουσ 

ιςχυριςμοφσ τθσ, όπωσ τθν είχε καλζςει να πράξει θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία. 

υγκεκριμζνα θ Εταιρεία, αφοφ επανζλαβε κζςεισ τισ οποίεσ περιζλαβε ςτθν αρχικι 

τθσ επιςτολι θμερομθνίασ 13 Απριλίου 2017, διατφπωςε, μεταξφ άλλων, τα εξισ: 

1. Οι διαφθμίςεισ των υπθρεςιϊν των πελατϊν τθσ Εταιρείασ γίνονται από 

ςυνεργάτεσ (affiliates) των πελατϊν και θ Εταιρεία δεν ζχει οποιοδιποτε 

ζλεγχο, ενϊ προχωρεί ςε ςυνεχείσ ελζγχουσ ςτο διαδίκτυο και εάν 

διαπιςτϊςει παραπλανθτικι διαφιμιςθ προχωρεί ςε φραγι μζχρι να 

επιβεβαιϊςει ότι θ διαφιμιςθ ζχει ςταματιςει.   

2. Η Εταιρεία δεν δίνει ζγκριςθ για τθ χριςθ ςυνδζςμων που περιζχουν 

ονομαςίεσ εταιρειϊν και εάν διαπιςτωκεί τζτοια χριςθ προχωρεί ςε φραγι 

του πελάτθ τθσ. 

3. Για τθ ςυνολικι παρουςίαςθ τθσ εμπορικισ πρακτικισ ωσ «ζρευνα αγοράσ», θ 

Εταιρεία προχϊρθςε ςε αλλαγζσ ςτισ ςελίδεσ τθσ για να μθν προκαλοφν 

ςφγχυςθ ςτουσ χριςτεσ και να γίνεται ςαφισ θ φφςθ τθσ υπθρεςίασ.  

4. ε περίπτωςθ ανεφρεςθσ παραπλανθτικισ διαφιμιςθσ ο πελάτθσ μπαίνει ςε 

λίςτα φραγισ μζχρι να ςταματιςει θ διαφιμιςθ, ενϊ θ όλθ διαδικαςία μπορεί 

να γίνει εντόσ μιασ εβδομάδασ και γίνεται επιβεβαίωςθ από τθν Εταιρεία μζςω 

δοκιμαςτικισ εγγραφισ και διαγραφισ από τθν υπθρεςία. Επίςθσ, ελζγχονται 

τα παράπονα των χρθςτϊν για εγγραφι τουσ ςτθν υπθρεςία για τθν 

ςυγκεκριμζνθ περίοδο και εάν θ Εταιρεία κρίνει ότι ο χριςτθσ ζχει εξαπατθκεί, 

τότε αποηθμιϊνεται για τισ χρεϊςεισ από τθν εν λόγω υπθρεςία. 

7. Νομικι Ανάλυςθ 

i. Παράβαςθ του Άρκρου 4 (2) 

Με βάςθ τα ευριματα από τθν ζρευνά τθσ, θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία 

διαπίςτωςε ότι θ υπό εξζταςθ εμπορικι πρακτικι τθσ Εταιρείασ είναι ακζμιτθ 

εφόςον ςωρευτικά, (α) ιταν αντίκετθ προσ τισ απαιτιςεισ επαγγελματικισ 

ευςυνειδθςίασ και (β) ςτρζβλωνε ουςιωδϊσ ι υπιρχε το ενδεχόμενο να 

ςτρζβλωνε ουςιωδϊσ τθν οικονομικι  ςυμπεριφορά του μζςου καταναλωτι, 
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εφόςον τον οδιγθςε να λάβει απόφαςθ ςυναλλαγισ τθν οποία διαφορετικά 

δεν κα ελάμβανε. 

 

Η εμπορικι πρακτικι τθσ Εταιρείασ ιταν αντίκετθ προσ τισ απαιτιςεισ 

επαγγελματικισ ευςυνειδθςίασ, γιατί θ Εταιρεία δεν μερίμνθςε, όπωσ 

ευλόγωσ αναμζνεται να επιδεικνφεται από ζναν εμπορευόμενο, να εφαρμόςει 

τισ γενικζσ αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ, τθσ ορκισ και ζντιμθσ πρακτικισ μεταξφ 

εμπορευόμενου και καταναλωτι. υγκεκριμζνα,  θ Εταιρεία: 

(α) δεν ενθμζρωνε από τθν αρχι τον καταναλωτι ςχετικά με τθν φφςθ τθσ 

υπθρεςίασ, δθλαδι ότι αφορά ςυνδρομθτικι υπθρεςία με χρεϊςεισ,  

(β) δεν ενθμζρωνε ότι θ δωροεπιταγι δεν προςφερόταν από επϊνυμεσ 

αλυςίδεσ καταςτθμάτων αλλά από τθν Εταιρεία και,  

(γ) θ χριςθ εμπορικϊν επωνυμιϊν και εμπορικϊν ςθμάτων, κακϊσ και 

φωτογραφιϊν από προϊόντα και βιτρίνεσ επϊνυμων αλυςίδων καταςτθμάτων, 

γινόταν χωρίσ τθν ζγκριςθ των εν λόγω επϊνυμων  αλυςίδων καταςτθμάτων 

και δθμιουργοφςαν ςφγχυςθ ςτουσ καταναλωτζσ.  

 

Επιπλζον, το Δικαςτιριο τθσ Ε.Ε αποφάνκθκε ότι θ ζννοια τθσ «απόφαςθσ 

ςυναλλαγισ» δεν περιλαμβάνει μόνο τθν απόφαςθ αγοράσ ι μθ ενόσ 

προϊόντοσ, αλλά και τισ αποφάςεισ που ςυνδζονται άμεςα με αυτι, ιδίωσ τθν 

απόφαςθ ειςόδου ςτο εμπορικό κατάςτθμα (απόφαςθ τθσ 19.12.2013, C-

281/12 Trento Sviluppo, EU:C:2013:859, ςκζψθ 26). το ζγγραφο για τισ 

κατευκυντιριεσ γραμμζσ τθσ Οδθγίασ ςχετικά με τθν ζννοια τθσ «απόφαςθσ 

ςυναλλαγισ», ςθμείο 2.3, ςτισ απόφαςεισ που προθγοφνται τθσ αγοράσ και 

μποροφν να κεωρθκοφν απόφαςεισ ςυναλλαγισ, περιλαμβάνεται και θ 

απόφαςθ μετάβαςθσ ςε ςυγκεκριμζνο ιςτότοπο ωσ αποτζλεςμα εμπορικισ 

προςφοράσ. υμπεραςματικά, και θ μετάβαςθ ςε ςυγκεκριμζνο ιςτότοπο ωσ 

αποτζλεςμα εμπορικισ διαφιμιςθσ, όπωσ τθν προκειμζνθ περίπτωςθ, μπορεί 

να κεωρθκεί απόφαςθ ςυναλλαγισ.  

 

Η παρουςίαςθ των διαφθμίςεων τθσ Εταιρείασ ςτο Facebook, και 

ςυγκεκριμζνα το λεκτικό που χρθςιμοποιικθκε όπου καλοφςε τουσ 

καταναλωτζσ να κερδίςουν μια δωροεπιταγι €500 από επϊνυμεσ αλυςίδεσ 

καταςτθμάτων, κακϊσ και θ χριςθ εμπορικϊν ςθμάτων, εμπορικϊν 

επωνυμιϊν και φωτογραφιϊν προϊόντων και βιτρίνων επϊνυμων αλυςίδων  

καταςτθμάτων, κινοφςαν το ενδιαφζρον του μζςου καταναλωτι και τον 

οδθγοφςαν ςτθ λιψθ τθσ απόφαςθσ να προβεί ςε περαιτζρω 

ενζργειεσ/αποφάςεισ, όπωσ να μεταβεί ςε ςυγκεκριμζνθ ιςτοςελίδα, να  

απαντιςει ερωτιματα ςε «ζρευνα αγοράσ», να καταχωριςει τον αρικμό 

τθλεφϊνου και να προχωριςει ςε εγγραφι για ςυνδρομθτικι υπθρεςία με 

ςκοπό να κερδίςει μια δωροεπιταγι. Ο μζςοσ καταναλωτισ ενδεχομζνωσ δεν 



ελίδα 13 από 21 
Απόφαςθ για VEOO Solutions LTD 

κα ελάμβανε τθ ςυγκεκριμζνθ απόφαςθ ςυναλλαγισ, εάν γνϊριηε εκ των 

προτζρων ότι αφοροφςε εγγραφι του ςε ςυνδρομθτικι υπθρεςία.  

 
ii. Παράβαςθ του Άρκρου 5 

Η Εντεταλμζνθ Τπθρεςία διαπίςτωςε ότι θ ςυνολικι παρουςίαςθ τθσ 

εμπορικισ πρακτικισ τθσ Εταιρείασ περιελάμβανε εςφαλμζνεσ πλθροφορίεσ 

και/ι ιταν αναλθκισ και εξαπατοφςε ι υπιρχε το ενδεχόμενο να εξαπατιςει 

το μζςο καταναλωτι, ακόμθ και αν οι πλθροφορίεσ ιταν αντικειμενικά ορκζσ, 

οδθγϊντασ το μζςο καταναλωτι να λάβει απόφαςθ ςυναλλαγισ τθν οποία, 

διαφορετικά, δε κα ελάμβανε. υγκεκριμζνα, διαπιςτϊκθκαν παραβάςεισ του 

άρκρου 5 του Νόμου αναφορικά με: 

 

1. Σθ φφςθ του προϊόντοσ (άρκρο 5(2)(α) ):  

Η διαφιμιςθ για διεκδίκθςθ δωροεπιταγισ από επϊνυμεσ αλυςίδεσ 

καταςτθμάτων και θ χριςθ ερωτιςεων για «ζρευνα αγοράσ», ζδιναν τθν 

εντφπωςθ ςτουσ καταναλωτζσ ότι με τθν ςυμμετοχι τουσ και τισ 

απαντιςεισ τουσ ςτισ ερωτιςεισ είχαν τθν δυνατότθτα να διεκδικιςουν 

δωροεπιταγι από επϊνυμεσ αλυςίδεσ καταςτθμάτων. Απεναντίασ, ο 

ςκοπόσ τθσ εμπορικισ πρακτικισ δεν είχε ςχζςθ με «ζρευνα αγοράσ» αλλά 

με τθν εγγραφι των καταναλωτϊν ςε ςυνδρομθτικι υπθρεςία. 

 

2. Σα κφρια χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ όπωσ τα οφζλθ και εμπορικι 

προζλευςθ (άρκρο 5(2)(β)): 

Η Εταιρεία παρείχε εςφαλμζνεσ και αναλθκείσ πλθροφορίεσ και θ 

ςυνολικι παρουςίαςθ εξαπατοφςε το μζςο καταναλωτι ωσ προσ τα 

οφζλθ τθσ ζρευνασ κακϊσ με τθ χριςθ μθνυμάτων των προθγοφμενων 

νικθτϊν όπωσ, «Δεν το πιςτεφω, Εκςτατικό, Φοβερό! Πετάω ςτα ςφννεφα, 

Υπζροχο δεν το πιςτεφω, Καταπλθκτικό, Κυριολεκτικά πετάω ςτα 

ςφννεφα» ζδιναν τθν εντφπωςθ ςτουσ καταναλωτζσ ότι τα οφζλθ από τθ 

ςυμμετοχι ιταν «καταπλθκτικά», ενϊ είχαν ςκοπό να ενκαρρφνουν τουσ 

καταναλωτζσ να ςυμμετάςχουν ςτθν «ζρευνα αγοράσ» και εν ςυνεχεία να 

κάνουν εγγραφι ςτθ ςυνδρομθτικι υπθρεςία. 

 

Η Εταιρεία παρείχε εςφαλμζνεσ και αναλθκείσ πλθροφορίεσ ωσ προσ τθν 

εμπορικι προζλευςθ κακϊσ με τθ χριςθ ςυνδζςμων ιςτοςελίδων που 

περιείχαν εμπορικζσ επωνυμίεσ επϊνυμων αλυςίδων καταςτθμάτων ζδινε 

τθν εντφπωςθ ςτουσ καταναλωτζσ ότι αφοροφςαν “αςφαλείσ ιςτοςελίδεσ” 

για ςκοποφσ ςυναλλαγϊν και αγορϊν από επϊνυμεσ αλυςίδεσ 

καταςτθμάτων. 

 
3. Σα κίνθτρα τθσ εμπορικισ πρακτικισ (άρκρο 2(γ)):  
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Η Εταιρεία παρείχε εςφαλμζνεσ, αναλθκείσ πλθροφορίεσ ωσ προσ τα 

κίνθτρα τθσ εμπορικισ πρακτικισ κακϊσ θ ςυνολικι τθσ παρουςίαςθ 

παραπλανοφςε τουσ καταναλωτζσ ότι αφορά «ζρευνα αγοράσ» και 

διεκδίκθςθ δωροεπιταγισ αξίασ €500, ενϊ ςτθν πραγματικότθτα τα 

κίνθτρα τθσ εμπορικισ πρακτικισ ιταν θ εγγραφι των καταναλωτϊν ςε 

ςυνδρομθτικζσ υπθρεςίεσ με χρεϊςθ.    

 

4. Σον τρόπο προϊκθςθσ προσ πϊλθςθ του προϊόντοσ (μάρκετιγκ) (άρκρο 5 

(3) (α): 

Η Εταιρεία παρείχε εςφαλμζνεσ και αναλθκείσ πλθροφορίεσ ςχετικά με 

τουσ νικθτζσ προθγοφμενων διαγωνιςμϊν, κακότι διαπιςτϊκθκε ότι, οι 

φερόμενοι ωσ νικθτζσ για μια ςυγκεκριμζνθ επϊνυμθ αλυςίδα 

καταςτθμάτων είχαν τα ίδια ονόματα και παρουςίαηαν ακριβϊσ τα ίδια 

ςχόλια με νικθτζσ άλλων επϊνυμων αλυςίδων καταςτθμάτων, ενϊ θ μόνθ 

διαφορά ιταν θ φωτογραφία που παρουςιαηόταν. Η πρακτικι αυτι για 

προϊκθςθ τθσ πϊλθςθσ του προϊόντοσ είχε ςκοπό να παραπλανιςει τουσ 

καταναλωτζσ ότι τα ςυγκεκριμζνα άτομα με ελλθνικά ονόματα ιταν 

προθγοφμενοι νικθτζσ ςτο ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό, ζτςι ϊςτε να 

ςυμμετάςχουν ςτο διαγωνιςμό και να προβοφν ςε εγγραφι ςε 

ςυνδρομθτικι υπθρεςία. Η Εταιρεία παρζλειψε να δϊςει επαρκι ςτοιχεία 

για τθν ταυτότθτα των προθγοφμενων νικθτϊν που εμφανίηονται ςτουσ 

διαγωνιςμοφσ, όπωσ τθσ ηθτικθκε από τθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία.  

 

5. Σα χαρακτθριςτικά γνωρίςματα του εμπορευόμενου (άρκρο 5(1)(ςτ)):  

Η χριςθ των εμπορικϊν ςθμάτων και των εμπορικϊν επωνυμιϊν 

επϊνυμων αλυςίδων καταςτθμάτων, κακϊσ και θ χριςθ φωτογραφιϊν 

από προϊόντα ι βιτρίνεσ τουσ, τόςο κατά το ςτάδιο τθσ διαφιμιςθσ ςτο 

Facebook, όςο και κατά το ςτάδιο τθσ εμφανιηόμενθσ ωσ «ζρευνασ 

αγοράσ», δθμιουργοφςε ςφγχυςθ και παραπλάνθςθ των καταναλωτϊν ωσ 

προσ τθν ταυτότθτα τθσ Εταιρείασ. 

Επιπρόςκετα, παρόλο που οι πλθροφορίεσ που παρζχονταν ςτο τελευταίο ςτάδιο 

πριν τθν εγγραφι ςτθν ςυνδρομθτικι υπθρεςία ιταν ορκζσ, οι καταναλωτζσ είχαν 

ιδθ παραπλανθκεί από τθν αρχι τθσ εμπορικισ πρακτικισ, τόςο ςτο ςτάδιο τθσ 

διαφιμιςθσ, όςο και ςτο ςτάδιο τθσ «ζρευνασ αγοράσ». Ο καταναλωτισ, ο οποίοσ 

ακολοφκθςε τθν όλθ διαδικαςία, επιδίωκε να διεκδικιςει μια δωροεπιταγι αξίασ 

€500 και όχι να εγγραφεί ςε ςυνδρομθτικι υπθρεςία και να χρεϊνεται €6,09 ανά 

εβδομάδα.  

το ζγγραφο για τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ τθσ Οδθγίασ ςχετικά με τισ 

παραπλανθτικζσ πράξεισ, ςθμείο 3.3, αναφζρεται ότι τα ςτοιχεία που αντλοφνται από 

τθ ςυμπεριφορικι οικονομικι κεωρία (behavioural economics) καταδεικνφουν ότι, 

τόςο το περιεχόμενο των παρεχόμενων πλθροφοριϊν, όςο και ο τρόποσ παρουςίαςθσ 
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των πλθροφοριϊν, μποροφν να ζχουν ςθμαντικό αντίκτυπο ςτον τρόπο με τον οποίο 

ανταποκρίνονται οι καταναλωτζσ. Για το λόγο αυτό, το άρκρο 5 του Νόμου καλφπτει 

ρθτϊσ τισ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ οι εμπορικζσ πρακτικζσ ενδζχεται να 

παραπλανιςουν τουσ καταναλωτζσ «με οποιονδιποτε τρόπο, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 

τθσ ςυνολικισ παρουςίαςθσ», «ακόμα και εάν οι πλθροφορίεσ είναι, αντικειμενικά, 

ορκζσ». υνεπϊσ, ςτθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, θ ςυνολικι παρουςίαςθ τθσ 

εμπορικισ πρακτικισ παραπλάνθςε τουσ καταναλωτζσ και θ παροχι ορκϊν 

πλθροφοριϊν μόνο κατά το τελευταίο ςτάδιο, και εφόςον είχαν προθγθκεί τα ςτάδια 

τθσ διαφιμιςθσ και ςυμμετοχισ ςε «ζρευνα αγοράσ», ουδόλωσ αναιρεί αυτι τθν 

παραπλάνθςθ.  

iii.  Παράβαςθ του  Άρκρου 6 

Η Εντεταλμζνθ Τπθρεςία διαπίςτωςε παράβαςθ του άρκρου 6 του Νόμου από τθν 

Εταιρεία, εφόςον θ Εταιρεία απζκρυψε ουςιϊδεισ πλθροφορίεσ ι τισ παρείχε κατά 

τρόπο αςαφι, ακατάλθπτο, διφοροφμενο ι εκτόσ χρόνου και ωσ εκ τοφτου οδιγθςε ι 

ενδζχεται να οδιγθςε το μζςο καταναλωτι να λάβει απόφαςθ ςυναλλαγισ, τθν οποία 

διαφορετικά δεν κα ελάμβανε. υγκεκριμζνα, διαπιςτϊκθκαν οι πιο κάτω 

παραβάςεισ του άρκρου 6 του Νόμου: 

 

1. Η Εταιρεία δεν ενθμζρωςε, από τα πρϊτα ςτάδια, τουσ καταναλωτζσ για 

τθν εμπορικι τθσ ταυτότθτα και ζδινε τθν εντφπωςθ ςτουσ καταναλωτζσ 

ότι οι διαγωνιςμοί πραγματοποιοφνταν από επϊνυμεσ αλυςίδεσ 

καταςτθμάτων. Η Εταιρεία χρθςιμοποίθςε εμπορικά ςιματα και εμπορικζσ 

επωνυμίεσ των ςυγκεκριμζνων καταςτθμάτων, κακϊσ και φωτογραφίεσ με 

προϊόντα ι βιτρίνεσ των εν λόγω καταςτθμάτων για να παραπλανιςει τουσ 

καταναλωτζσ ωσ προσ τθν ταυτότθτα τθσ. 

2. Η Εταιρεία δεν προςδιόριςε, από τα πρϊτα ςτάδια, ςτουσ καταναλωτζσ τθν 

εμπορικι επιδίωξθ τθσ εμπορικισ πρακτικισ. Ζδινε τθν εντφπωςθ ςτουσ 

καταναλωτζσ ότι με τθν ςυμμετοχι τουσ ςτθν «ζρευνα αγοράσ» κα είχαν 

τθν δυνατότθτα να διεκδικιςουν μια δωροεπιταγι €500 από τα εν λόγω 

καταςτιματα, ενϊ ςτθν πραγματικότθτα θ εμπορικι επιδίωξθ τθσ ιταν να 

εγγράψει τουσ καταναλωτζσ ςε ςυνδρομθτικι υπθρεςία.  

3. Η Εταιρεία δεν ενθμζρωςε, από τα πρϊτα ςτάδια, τουσ καταναλωτζσ ότι θ 

ςυμμετοχι ςτθν «ζρευνα αγοράσ» για διεκδίκθςθ τθσ δωροεπιταγισ 

προχποκζτει τθν καταβολι χρθμάτων από τον καταναλωτι ι ςυνεπάγεται 

δαπάνθ (τιμι προϊόντοσ) και ότι αφορά ςυνδρομθτικι υπθρεςία με 

χρζωςθ €2,03 ανά ειςερχόμενο μινυμα και ςυνολικι χρζωςθ €6,09 ανά 

εβδομάδα για 3 μθνφματα. Η ενθμζρωςθ των καταναλωτϊν ςχετικά με τθν 

εμπορικι τθσ ταυτότθτα και τθ ςυνδρομθτικι υπθρεςία με χρεϊςεισ κατά 

το τελευταίο ςτάδιο, πριν τθν εγγραφι, ιταν εκτόσ χρόνου. Οι 

καταναλωτζσ είχαν ιδθ παραπλανθκεί και κατά το ςτάδιο τθσ διαφιμιςθσ 

και κατά το ςτάδιο τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθν «ζρευνα αγοράσ», εφόςον 
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τουσ δόκθκε θ εντφπωςθ ότι θ όλθ διαδικαςία αφοροφςε διεκδίκθςθ 

δωροεπιταγισ αξίασ €500 μζςω τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςε «ζρευνα αγοράσ». 

4. Επιπρόςκετα, τόςο ςτο ςτάδιο τθσ διαφιμιςθσ ςτα ΜΚΔ (Facebook) όςο 

και ςτο ςτάδιο τθσ «ζρευνασ αγοράσ» όπου ηθτοφςε από τον καταναλωτι 

να απαντιςει ςε ςυγκεκριμζνεσ ερωτιςεισ, δεν υπιρχε διαφάνεια ςτθν 

εμπορικι πρακτικι τθσ Εταιρείασ. Δθλαδι δεν ιταν ξεκάκαρο εάν 

αφοροφςε ζρευνα αγοράσ ι εγγραφι ςε ςυνδρομθτικι υπθρεςία. Μόνο 

ςτο τελευταίο ςτάδιο, όπου ο καταναλωτισ ζπρεπε να καταχωριςει τον 

αρικμό κινθτοφ τθλεφϊνου ςτθν ιςτοςελίδα, υπιρχε θ πλθροφόρθςθ ότι 

αφορά ςυνδρομθτικι υπθρεςία. το ζγγραφο για τισ κατευκυντιριεσ 

γραμμζσ τθσ Οδθγίασ ςχετικά με κεκαλυμμζνο μάρκετινγκ/μθ 

προςδιοριςμό τθσ εμπορικισ επιδίωξθσ, ςθμείο 3.4.2, αναφζρεται ότι 

ςφμφωνα με το άρκρο 6 παράγραφοσ 2, ο μθ προςδιοριςμόσ τθσ 

εμπορικισ επιδίωξθσ τθσ εμπορικισ πρακτικισ κεωρείται παραπλανθτικι 

παράλειψθ, εφόςον τοφτο ενδζχεται να ζχει ωσ αποτζλεςμα να λάβει ο 

μζςοσ καταναλωτισ απόφαςθ για ςυναλλαγι τθν οποία διαφορετικά δεν 

κα είχε λάβει. υνεπϊσ, οι εμπορευόμενοι δεν πρζπει να παραπλανοφν 

τουσ καταναλωτζσ ςχετικά με πτυχζσ που ενδζχεται να επθρεάςουν τισ 

αποφάςεισ ςυναλλαγισ τουσ και να αποκρφπτουν τθν εμπορικι επιδίωξθ 

πίςω από τθν εμπορικι πρακτικι, ενϊ ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ 

προκφπτει ότι δεν υπιρχε εξαρχισ διαφάνεια τθσ εμπορικισ πρακτικισ, 

εφόςον θ Εταιρεία απζκρυπτε τθν εμπορικι τθσ επιδίωξθ (εγγραφι 

καταναλωτϊν ςε ςυνδρομθτικι υπθρεςία) πίςω από τθν εμπορικι τθσ 

πρακτικι (ςυμμετοχι ςε «ζρευνα αγοράσ» για διεκδίκθςθ μιασ 

δωροεπιταγισ).   

 

8. Κακικοντα, αρμοδιότθτεσ και εξουςίεσ τθσ Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ 

H εξζταςθ παραβάςεων, επιβολι διοικθτικϊν προςτίμων και ζκδοςθ απαγορευτικοφ 

ι προςτακτικοφ διατάγματοσ τθσ Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ κακορίηονται ςτο Άρκρο 11 

του Νόμου ωσ εξισ: 

11.-(1)(α) Η Εντεταλμζνθ Υπθρεςία ζχει κακικον και αρμοδιότθτα να 

εξετάηει, κατόπιν υποβολισ παραπόνου ι/και αυτεπάγγελτα, τυχόν 

παραβάςεισ του παρόντοσ Νόμου. 

(β) Κατά τθ διερεφνθςθ παράβαςθσ, κατόπιν παραπόνου ι/και 

αυτεπάγγελτα, θ Εντεταλμζνθ Υπθρεςία δφναται: 

(i)  Να ηθτά από τον εμπορευόμενο να προςκομίςει μζςα ςε 

εφλογο υπό τισ περιςτάςεισ χρονικό διάςτθμα, αποδεικτικά 

ςτοιχεία ςχετικά με τθν ακρίβεια των πραγματικϊν 

ιςχυριςμϊν που αναφζρονται ςε μια εμπορικι πρακτικι, 

εφόςον αυτό κρίνεται αναγκαίο, επί τθ βάςει των 

δεδομζνων τθσ ςυγκεκριμζνθσ υπόκεςθσ και λαμβάνοντασ 
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υπόψθ τα ζννομα ςυμφζροντα του εμπορευόμενου και 

των λοιπϊν επθρεαηόμενων, και 

(ii)  να κεωρεί ανακριβείσ τουσ πραγματικοφσ ιςχυριςμοφσ, 

εφόςον τα αποδεικτικά ςτοιχεία που ηθτοφνται ςφμφωνα 

με τθν υποπαράγραφο (i) δεν προςκομιςτοφν ζγκαιρα ι 

κεωρθκοφν ανεπαρκι από τθν Εντεταλμζνθ Υπθρεςία. 

(2) Όταν θ Εντεταλμζνθ Υπθρεςία, κατά τθ δυνάμει του εδαφίου (1) του 

παρόντοσ άρκρου διερεφνθςθ παραπόνου ι αυτεπάγγελτθ ζρευνα, 

διαπιςτϊςει παράβαςθ του παρόντοσ Νόμου, ζχει εξουςία να προβαίνει 

ςτισ πιο κάτω ενζργειεσ: 

(α)  Να διατάςςει ι να ςυςτινει ςτον ενδιαφερόμενο παραβάτθ ι 

οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο, κατά τθν κρίςθ τθσ, ενζχεται ι 

ευκφνεται για τθν παράβαςθ αυτι, ι ακόμα και οποιοδιποτε 

πρόςωπο το οποίο, κατά τθν κρίςθ τθσ, ςτθν περίπτωςθ που 

ακζμιτθ εμπορικι πρακτικι δεν ζχει ακόμα εφαρμοςτεί αλλά 

εφλογα κρίνεται από τθν Εντεταλμζνθ Υπθρεςία ότι επίκειται θ 

εφαρμογι τθσ, ζςτω και αν δεν αποδεικνφεται πραγματικι ηθμιά 

ι βλάβθ, οφτε δόλοσ ι αμζλεια εκ μζρουσ του εμπορευόμενου, 

όπωσ, άμεςα ι μζςα ςε τακτι προκεςμία, τερματίςει τθν 

παράβαςθ και αποφφγει επανάλθψι τθσ ςτο μζλλον, 

(β)  να δθμοςιεφει ι να απαιτεί από τον παραβάτθ τθ δθμοςίευςθ 

απόφαςισ τθσ ςτο ςφνολό τθσ ι εν μζρει, με τθν μορφι και τον 

τρόπο που κρίνει κατάλλθλο, 

(γ)  να απαιτεί επιπλζον από τον παραβάτθ τθ δθμοςίευςθ μζςα ςε 

τακτι προκεςμία, επανορκωτικισ διλωςθσ με τθ μορφι και τον 

τρόπο που κρίνει υπό τισ περιςτάςεισ κατάλλθλο, 

(δ)  να επιβάλλει διοικθτικό πρόςτιμο, ανάλογα με τθ φφςθ, τθ 

βαρφτθτα και τθ διάρκεια τθσ παράβαςθσ, φψουσ μζχρι και το 

πζντε τοισ εκατόν (5%) του κφκλου εργαςιϊν του παραβάτθ κατά 

το αμζςωσ προθγοφμενο τθσ παράβαςθσ ζτοσ ι πρόςτιμο φψουσ 

μζχρι πεντακόςιεσ χιλιάδεσ ευρϊ (€500,000): 

Νοείται ότι, αναφορικά με ίδρυμα ι οργανιςμό που κρίνεται ότι δεν ζχει 

κφκλο εργαςιϊν, για τον υπολογιςμό του πιο πάνω διοικθτικοφ προςτίμου 

χρθςιμοποιείται, ωσ βάςθ, αντί του κφκλου εργαςιϊν, το πζντε τοισ εκατόν 

(5%) του ςυνόλου του ενεργθτικοφ του: 

(…) 

Νοείται ζτι περαιτζρω ότι, ςε καμία περίπτωςθ το διοικθτικό πρόςτιμο δε 

κα υπερβαίνει τισ πεντακόςιεσ χιλιάδεσ ευρϊ (€500,000), 
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(ε) να αποφαςίηει ότι ςε περίπτωςθ ςυνζχιςθσ τθσ παράβαςθσ, κα 

επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο μζχρι και πζντε χιλιάδεσ ευρϊ (€5,000), 

για κάκε μζρα ςυνζχιςθσ τθσ παράβαςθσ, ανάλογα με τθ βαρφτθτα αυτισ, 

(ςτ) να ηθτεί με αίτθςι τθσ προσ το Δικαςτιριο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του άρκρου 13 του παρόντοσ Νόμου, τθν ζκδοςθ απαγορευτικοφ ι 

προςτακτικοφ διατάγματοσ, περιλαμβανομζνου και προςωρινοφ 

διατάγματοσ, εναντίον οποιουδιποτε προςϊπου το οποίο, κατά τθν κρίςθ 

τθσ, ενζχεται ςτθν παράβαςθ αυτι ι ευκφνεται για τθν εν λόγω παράβαςθ, 

ι/και 

(η) να διατάςςει τουσ προμθκευτζσ μζςων επικοινωνίασ εξ αποςτάςεωσ και 

οποιαδιποτε πρόςωπα δθμοςιεφουν ι διευκετοφν τθ δθμοςίευςθ 

διαφθμίςεων, να τερματίςουν, εφόςον είναι ςε κζςθ να το πράξουν, τισ 

πρακτικζσ εκείνεσ που ζχουν κθρυχκεί ωσ ακζμιτεσ εμπορικζσ πρακτικζσ 

δυνάμει δικαςτικισ απόφαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 13 του παρόντοσ 

Νόμου ι τισ εμπορικζσ πρακτικζσ που θ Εντεταλμζνθ Υπθρεςία ζχει 

διαπιςτϊςει ότι είναι ακζμιτεσ εμπορικζσ πρακτικζσ. 

(3) Κατά τθ δυνάμει του εδαφίου (1) διερεφνθςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ, 

θ Εντεταλμζνθ Υπθρεςία δφναται, αν το κεωριςει ςκόπιμο, να λάβει υπόψθ 

τθν οποιαδιποτε ανάλθψθ δζςμευςθσ που παρζχεται ζναντι του 

καταναλωτι από ι εκ μζρουσ του παραβάτθ, αναφορικά με τθ γενόμενθ 

παράβαςθ και τθν προοπτικι του χρόνου και του τρόπου άρςθσ ι 

αποκατάςταςθσ αυτισ. 

(4) Η Εντεταλμζνθ Υπθρεςία οφείλει να αιτιολογεί δεόντωσ τθν απόφαςι 

τθσ ςε ςχζςθ με τθν άςκθςθ οποιαςδιποτε από τισ εξουςίεσ που 

προβλζπονται ςτα εδάφια (3) και (4) του άρκρου 10 και ςτισ παραγράφουσ 

(δ) και (ε) του εδαφίου (2) του παρόντοσ άρκρου. 

9. Ενζργειεσ τθσ Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ μετά τθ διαπίςτωςθ τθσ παράβαςθσ 

Η Εντεταλμζνθ Τπθρεςία, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ζρευνασ και λαμβάνοντασ υπόψθ 

τα ευριματά τθσ, ζκρινε ότι οι ιςχυριςμοί τθσ Εταιρείασ, όπωσ περιλαμβάνονταν ςτισ 

επιςτολζσ τθσ Εταιρείασ θμερομθνίασ 12/4/2017 και 30/4/2018 ιταν ανακριβείσ, 

εφόςον δεν προςκομίςτθκαν επαρκι αποδεικτικά ςτοιχεία. Ωσ εκ τοφτου, επζδωςε 

ιδιοχείρωσ ςτισ 7 Ιουνίου 2018 επιςτολι ςτθν Εταιρεία με τθν οποία τθν ενθμζρωςε 

ότι θ υπό εξζταςθ εμπορικι πρακτικι τθσ κρίνεται ακζμιτθ κατά παράβαςθ των 

άρκρων 4(2), 5 και 6 του Νόμου. Με τθν ίδια επιςτολι κάλεςε τθν Εταιρεία να 

ακουςτεί, ςφμφωνα με τισ πρόνοιεσ του εδαφίου(1) του άρκρου 12 του Νόμου, πριν 

τθν επιβολι τυχόν προςτίμου. υγκεκριμζνα, θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία κάλεςε τθν 

Εταιρεία όπωσ, εντόσ εφτά (7) εργάςιμων θμερϊν: 

i. παρακζςει τισ απόψεισ τθσ ςε ςχζςθ με τα ςυμπεράςματα τθσ Εντεταλμζνθσ 

Τπθρεςίασ (προφορικά ι γραπτά), 
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ii. εκκζςει τυχόν δεςμεφςεισ που προτίκεται να αναλάβει προσ παφςθ ι και 

επανόρκωςθ τθσ εμπορικισ πρακτικισ τθσ, 

iii. παρακζςει τισ απόψεισ τθσ ςχετικά με τθν επιβολι διοικθτικοφ προςτίμου εισ 

βάροσ τθσ, 

iv. ενθμερϊςει τθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία για το ςυνολικό αρικμό των 

ςυνδρομθτϊν που ζχουν εγγραφεί ςτουσ εν λόγω διαγωνιςμοφσ και το 

ςυνολικό αρικμό αποςτολισ μθνυμάτων προσ τουσ ςυνδρομθτζσ ανά 

διαγωνιςμό, 

v. ενθμερϊςει τθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία για τθν χρονικι περίοδο διεξαγωγισ 

(θμερομθνία ζναρξθσ και λιξθσ) ανά διαγωνιςμό, και 

vi. αποςτείλει ςτθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία ζγγραφα ςχετικά με τθν αξία του 

ςυνολικοφ κφκλου εργαςιϊν τθσ Εταιρείασ για το ζτοσ 2017. 

Η Εταιρεία δεν απζςτειλε απάντθςθ ςτθν επιςτολι τθσ Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ 
θμερομθνίασ  7 Ιουνίου 2018. 

 

10. Καταλθκτικό απόφαςθσ 

Η Εντεταλμζνθ Τπθρεςία αξιολογϊντασ το ενϊπιόν τθσ υλικό και όλα τα ςτοιχεία που 

περιζχονται ςτο διοικθτικό φάκελο τθσ υπόκεςθσ, αςκϊντασ τισ εξουςίεσ που 

χορθγοφνται ςε αυτιν ςφμφωνα με το Νόμο και βάςει τθσ διαδικαςίασ που ο Νόμοσ 

προβλζπει και λαμβάνοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ του Άρκρου 11 και ιδιαίτερα τθσ 

παραγράφου (2) εδάφιο (δ) του Νόμου, δθλαδι τθ δυνατότθτα επιβολισ διοικθτικοφ 

προςτίμου ανάλογα με τθ φφςθ, τθ βαρφτθτα και τθ διάρκεια τθσ παράβαςθσ, φψουσ 

μζχρι και το πζντε τοισ εκατόν (5%) του κφκλου εργαςιϊν του παραβάτθ κατά το 

αμζςωσ προθγοφμενο τθσ παράβαςθσ ζτοσ ι πρόςτιμο φψουσ μζχρι πεντακόςιεσ 

χιλιάδεσ ευρϊ (€500.000), κατζλθξε ςτα ακόλουκα: 

υγκεντρωτικά, θ εμπορικι πρακτικι τθν οποία εξζταςε θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία, 

κεωρείται ακζμιτθ κατά παράβαςθ των άρκρων 4(2), 5 και 6 του Νόμου από τθν 

Εταιρεία. 

τον κακοριςμό του φψουσ του διοικθτικοφ προςτίμου λαμβάνεται υπ’ όψιν ότι το 

φψοσ αυτοφ πρζπει να είναι αποτελεςματικό, να ζχει ζνα επαρκϊσ αποτρεπτικό 

αποτζλεςμα, να είναι ανάλογο με τθ φφςθ, τθ βαρφτθτα και τθ διάρκεια τθσ 

παράβαςθσ, αλλά και να ςυνάδει με τθν κατοχυρωμζνθ αρχι τθσ αναλογικότθτασ.   

10.1. Η φφςθ τθσ παράβαςθσ 

τθν εξζταςθ τθσ φφςθσ τθσ παράβαςθσ λαμβάνεται υπ’ όψιν, μεταξφ άλλων, το είδοσ 

και θ χριςθ τθσ υπθρεςίασ και θ απιχθςθ που ζχει ςε ευρφ καταναλωτικό κοινό. τθν 

υπό εξζταςθ περίπτωςθ, ςτον κακοριςμό τθσ φφςθσ τθσ παράβαςθσ λαμβάνεται υπ’ 

όψιν ότι θ εμπορικι πρακτικι ςχετίηεται με τθν εγγραφι ςε ςυνδρομθτικι υπθρεςία 

μζςω διαδικτφου, πρακτικι που απευκφνεται ςε μεγάλο αρικμό καταναλωτϊν.  
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10.2. Η βαρφτθτα τθσ παράβαςθσ 

τθν εξζταςθ και ςτον κακοριςμό τθσ βαρφτθτασ τθσ παράβαςθσ λαμβάνονται   

υπ’όψιν, μεταξφ άλλων: 

(α) θ ςυμπερίλθψθ ι όχι τθσ παράβαςθσ ςτον κατάλογο με τισ εμπορικζσ 

πρακτικζσ που κεωροφνται ακζμιτεσ υπό οποιεςδιποτε περιςτάςεισ, ςτο 

παράρτθμα Ι του Άρκρου 4(4) του Νόμου,  

(β) θ ςοβαρότθτα τθσ παράβαςθσ, όπωσ το αν υπιρχε πρόκεςθ ι όχι από τον 

παρανομοφντα, 

(γ) αν ςτόχευε μεγάλθ μάηα καταναλωτϊν, 

(δ) θ γεωγραφικι ζκταςθ χριςθσ τθσ ακζμιτθσ πρακτικισ όπωσ και το μζςο 

προβολισ που χρθςιμοποιικθκε, 

(ε) το οικονομικό όφελοσ που αποκόμιςε ι κα μποροφςε να είχε αποκομίςει ο 

παραβάτθσ από τθ χριςθ τθσ πρακτικισ, 

(ςτ) θ ηθμιά που υπζςτθ ι κα μποροφςε να είχε υποςτεί ο καταναλωτισ από 

τθ χριςθ τθσ πρακτικισ. 

τθν υπό κρίςθ περίπτωςθ, ςτθν βαρφτθτα τθσ παράβαςθσ, λαμβάνονται υπ’ όψιν τα 

ακόλουκα: 

(α) διαπίςτωςθ εξαπάτθςθσ εκ μζρουσ τθσ Εταιρείασ, κακϊσ δινόταν θ 

εντφπωςθ ςτουσ καταναλωτζσ ότι εν λόγω διαφθμίςεισ προζρχονταν από 

επϊνυμεσ αλυςίδεσ καταςτθμάτων και ότι διεκδικοφςαν δωροεπιταγι αξίασ 

€500, ενϊ ςτθν πραγματικότθτα γίνονταν ςυνδρομθτζσ ςε υπθρεςίεσ με 

χρεϊςεισ, 

(β) θ εν λόγω εμπορικι πρακτικι με τθ χριςθ ΜΚΔ, όπωσ το Facebook, 

ςτόχευε ςε μεγάλθ μάηα καταναλωτϊν, γεγονόσ που αποδεικνφεται και από 

τον αρικμό παραπόνων, ςε παγκφπρια βάςθ, που ζλαβε θ Εντεταλμενθ 

Τπθρεςία,  

(γ) το οικονομικό όφελοσ που αποκόμιςε ι κα μποροφςε να αποκομίςει θ 

Εταιρεία είναι πολφ μεγάλο, όπωσ φαίνεται και από τα ςτοιχεία που 

περιιλκαν εισ γνϊςθ τθσ Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ ςχετικά με τον αρικμό 

ςυνδρομθτϊν για το ςυγκεκριμζνο τετραψιφιο αρικμό που χρθςιμοποιοφςε θ 

Εταιρεία.  

(δ) θ οικονομικι ηθμιά που υπζςτθςαν ι κα μποροφςαν να υποςτοφν οι 

καταναλωτζσ από τθν ακζμιτθ εμπορικι πρακτικι είναι  αρκετά ςθμαντικι, 

όπωσ διαφάνθκε από το φψοσ των χρεϊςεων των καταναλωτϊν ςτα παράπονα 

που ζλαβε θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία. 

 



ελίδα 21 από 21 
Απόφαςθ για VEOO Solutions LTD 

10.3. Η διάρκεια τθσ παράβαςθσ 

Η διάρκεια τθσ παράβαςθσ υπολογίηεται λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τθν θμερομθνία 

που θ εμπορικι πρακτικι τζκθκε ςε ιςχφ μζχρι τθν θμζρα που αυτι τερματίςτθκε. 

τθν υπό κρίςθ περίπτωςθ, θ διάρκεια τθσ παράβαςθσ, υπολογίςτθκε ςε 

τουλάχιςτον 18 μινεσ βάςει των παραπόνων και τθσ ςυνολικισ πλθροφοριςθσ 

που ζλαβε θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία. 

10.4. Ελαφρυντικοί Παράγοντεσ 

Ωσ ελαφρυντικόσ παράγοντασ λαμβάνεται υπ’ όψιν ότι θ Εταιρεία δεν ζχει 

απαςχολιςει ςτο παρελκόν τθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία για παραβάςεισ του Νόμου. 

 

10.5. Επιβαρυντικοί παράγοντεσ 

Η Εντεταλμζνθ Τπθρεςία λαμβάνει υπόψθ ωσ επιβαρυντικοφσ παράγοντεσ τουσ πιο 

κάτω: 

1. Tθ βαρφτθτα τθσ παράβαςθσ όπωσ αναλφεται ςτο ςθμείο 10.2 ανωτζρω. 

2. Tο γεγονόσ ότι θ Εταιρεία παρείχε ανακριβείσ πλθροφορίεσ ςτθν Εντεταλμζνθ 

Τπθρεςία ςε ςχζςθ με το αρικμό καταναλωτϊν που ζγιναν ςυνδρομθτζσ και 

τον αρικμό των μθνυμάτων που αποςτάλκθκαν από τθν Εταιρεία προσ τουσ 

καταναλωτζσ. 

3. Σο γεγονόσ ότι θ Εταιρεία δεν απάντθςε ςτθν επιςτολι τθσ Εντεταλμζνθσ 

Τπθρεςίασ θμερομθνίασ 7 Ιουνίου 2018. 

4. Σο γεγονόσ ότι θ Εταιρεία δεν ζδειξε διάκεςθ ςυνεργαςίασ με τθν Εντεταλμζνθ 

Τπθρεςία, αφοφ δεν προςκόμιςε τα ςτοιχεία που τθσ είχαν ηθτθκεί από τθν 

Εντεταλμζνθ Τπθρεςία με τισ επιςτολζσ τθσ θμερομθνίασ 4 Απριλίου 2017 και 

19 Μαρτίου 2018 . 

 

11. Επιβολι κυρϊςεων 

Η Εντεταλμζνθ Τπθρεςία αφοφ αξιολόγθςε το ενϊπιον τθσ υλικό και όλα τα διακζςιμα 

ςτοιχεία, και ςφμφωνα με το άρκρο 11(2)(α) και (δ): 

- Διατάηει τθν εταιρεία VEOO Solutions LTD να τερματίςει τισ διαπιςτωκείςεσ 

παραβάςεισ και να αποφφγει επανάλθψι τουσ ςτο μζλλον. 

- Επιβάλλει ςτθν εταιρεία VEOO Solutions LTD διοικθτικό πρόςτιμο φψουσ 

διακοςίων πενιντα χιλιάδων ευρϊ (€250.000). 

Ημερομθνία ςφνταξθσ τθσ Απόφαςθσ, 29 Αυγοφςτου 2018 

 

………………………………….  

Χαράλαμποσ Ροφςοσ 

Αναπλθρωτισ Διευκυντισ  

Τπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι 


