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Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης

Το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται στα άρθρα 3ε έως 3ια για τις εξ 
αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος συναπτόμενες συμβάσεις, δεν 
ισχύει όσον αφορά στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση 
άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή, και με την εκ 
μέρους του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμα του υπαναχώρησης μόλις 
η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον προμηθευτή 
β) την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών η τιμή των οποίων 
εξαρτάται από διακυμάνσεις της χρηματαγοράς τις οποίες δεν είναι δυνατόν να 
ελέγξει ο προμηθευτής και οι οποίες ενδέχεται να συμβούν εντός της 
προθεσμίας υπαναχώρησης 
γ) την προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων 
δ) την προμήθεια αγαθών τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα 
ε) την προμήθεια σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς 
επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα 
οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση 
στ) την προμήθεια αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, 
είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία 
ζ) την προμήθεια οινοπνευματωδών ποτών, η τιμή των οποίων έχει 
συμφωνηθεί κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης πώλησης, η παράδοση 
των οποίων μπορεί όμως να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από 30 ημέρες και η 
πραγματική τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις στην αγορά, τις 
οποίες δεν είναι δυνατόν να ελέγξει ο προμηθευτής 
η) συμβάσεις κατά τις οποίες ο καταναλωτής έχει ζητήσει ειδικά επίσκεψη από 
τον προμηθευτή με σκοπό να πραγματοποιήσει επείγουσες επιδιορθώσεις ή την 
εκτέλεση εργασιών συντήρησης. Εάν, στην περίπτωση τέτοιας επίσκεψης, ο 
προμηθευτής παράσχει υπηρεσίες επιπλέον εκείνων που ζητήθηκαν 
συγκεκριμένα από τον καταναλωτή ή αγαθά πέρα από τα ανταλλακτικά που 
χρησιμοποιήθηκαν υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή 
κατά τις επιδιορθώσεις, το δικαίωμα υπαναχώρησης εφαρμόζεται στις εν λόγω 
πρόσθετες υπηρεσίες ή αγαθά 
θ) την προμήθεια σφραγισμένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισμένων 
εγγραφών βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού για υπολογιστές, που 
αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση 
ι) την προμήθεια εφημερίδων και παντός είδους περιοδικών, εξαιρουμένων των 
συνδρομητικών συμβάσεων για την προμήθεια αυτών των εντύπων 
ια) συμβάσεις συναφθείσες σε δημόσιο πλειστηριασμό 
ιβ) την παροχή στέγασης πλην για σκοπούς κατοικίας, μεταφοράς αγαθών, 
υπηρεσιών ενοικίασης αυτοκινήτων, εστίασης ή υπηρεσιών σχετιζόμενων με 
δραστηριότητες αναψυχής, εάν η σύμβαση προβλέπει συγκεκριμένη ημερομηνία 
ή προθεσμία εκτέλεσης 
ιγ) την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο, 
εάν η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του 
καταναλωτή και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει έτσι το δικαίωμα του 
υπαναχώρησης.


