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Σήκεξα ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή εγθαηλίαζε ηε λέα πιαηθόξκα κε ηελ νπνία νη θαηαλαισηέο θαη νη
έκπνξνη κπνξνύλ λα επηιύνπλ ειεθηξνληθά ηηο δηαθνξέο ηνπο γηα αγνξέο πνπ έγηλαλ ζην δηαδίθηπν.
Η πιαηθόξκα ηλεκηρονικής επίλσζης διαθορών (ΗΔΓ) πξνζθέξεη έλα εληαίν ζεκείν εηζόδνπ πνπ
επηηξέπεη ζηνπο θαηαλαισηέο θαη ηνπο εκπόξνπο ζηελ ΔΔ λα δηεπζεηνύλ ηηο δηαθνξέο ηνπο ηόζο για
εγτώριες όζο και για διαζσνοριακές ηλεκηρονικές αγορές. Με ηε βνήζεηα ηεο πιαηθόξκαο νη
δηαθνξέο πξνσζνύληαη ζε εζληθνύο θνξείο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξώλ (ΔΔΓ) νη νπνίνη ζπλδένληαη
κε ηελ πιαηθόξκα, έρνπλ επηιεγεί από ηα θξάηε κέιε ζύκθσλα κε θξηηήξηα πνηόηεηαο θαη έρνπλ
θνηλνπνηεζεί ζηελ Δπηηξνπή.
Η θ. Věra Jourová, επίηξνπνο αξκόδηα γηα ηε Γηθαηνζύλε, ηνπο Καηαλαισηέο θαη ηελ Ιζόηεηα ησλ
Φύισλ, δήισζε: «Οη πεξηζζόηεξνη θαηαλαισηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηηο ειεθηξνληθέο ηνπο
αγνξέο δελ ππνβάιινπλ θαηαγγειία, θαζώο πηζηεύνπλ όηη ε δηαδηθαζία είλαη ππεξβνιηθά ρξνλνβόξα θαη όηη
δελ ζα νδεγήζεη ζε επίηεπμε ιύζεο. Η πιαηθόξκα ειεθηξνληθήο επίιπζεο δηαθνξώλ απνηειεί έλα θαηλνηόκν
εξγαιείν πνπ επηηξέπεη ζηνπο θαηαλαισηέο θαη ηνπο εκπόξνπο λα εμνηθνλνκήζνπλ ρξόλν θαη ρξήκαηα. Θα
εληζρύζεη ηελ εκπηζηνζύλε ησλ θαηαλαισηώλ ζηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο θαη ζα ζηεξίμεη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ
πξαγκαηνπνηνύλ δηαζπλνξηαθέο πσιήζεηο ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ επξσπατθή ςεθηαθή εληαία αγνξά.»
Βαζικά ταρακηηριζηικά ηης πλαηθόρμας:


Η πιαηθόξκα είλαη εύτρηζηη θαη πξνζηηή από θάζε είδνπο ζπζθεπή. Οη θαηαλαισηέο κπνξνύλ
λα ζπκπιεξώλνπλ ην δειηίν θαηαγγειίαο ζηελ πιαηθόξκα αθνινπζώληαο ηξία απιά βήκαηα.



Η πιαηθόξκα δίλεη ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηόηεηα λα δηεπζεηνύλ ηηο δηαθνξέο ηνπο κόλν
ηλεκηρονικά.



Η πιαηθόξκα είλαη πολύγλωζζη. Η πιαηθόξκα δηαζέηεη κεηαθξαζηηθή ζηήξημε ώζηε λα είλαη
δπλαηή ε επίιπζε δηαθνξώλ κεηαμύ κεξώλ ζε δηαθνξεηηθέο επξσπατθέο ρώξεο.
Μέρξηο ζηηγκήο έρνπλ ζπλδεζεί κε ηελ πιαηθόξκα πεξίπνπ 117 θνξείο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξώλ
από 17 θξάηε κέιε. Η Δπηηξνπή ζπλεξγάδεηαη κε ηα θξάηε κέιε, έηζη ώζηε να καλσθθούν πλήρως όλα
ηα κράηη μέλη και οι ηομείς ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ. Η ελαιιαθηηθή επίιπζε δηαθνξώλ (ΔΔΓ)
απνηειεί έλαλ γρήγορο και οικονομικό ηξόπν επίιπζεο δηαθνξώλ. Χξεηάδνληαη ην πνιύ 90 εκέξεο θαηά
κέζν όξν γηα λα επηιπζεί κηα δηαθνξά. Η εκπεηξία ησλ επξσπαίσλ θαηαλαισηώλ πνπ έρνπλ
ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ελαιιαθηηθή επίιπζε δηαθνξώλ είλαη ζε γεληθέο γξακκάεο ζεηηθή: ην 70% εμέθξαζε
ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ κε ηνλ ηξόπν ρεηξηζκνύ ηεο θαηαγγειίαο ηνπο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απηήο.
Απνηειεί έλαλ πξόζζεην ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη θαηαλαισηέο κπνξνύλ λα επηιύνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο θαη

δελ ζα αληηθαηαζηήζεη ηελ πξνζθπγή ζηα δηθαζηήξηα, πνπ ζπλήζσο όκσο είλαη θαη πην δαπαλεξή θαη πην
ρξνλνβόξα (κόλν ην 45% ησλ θαηαλαισηώλ ήηαλ ηθαλνπνηεκέλν κε ηνλ ηξόπν ρεηξηζκνύ ηεο
θαηαγγειίαο ηνπο από ηα δηθαζηήξηα).
Οη έκπνξνη ζα επσθειεζνύλ επίζεο από ηε λέα πιαηθόξκα, θαζώο νη δηαδηθαζίεο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο
δηαθνξώλ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα απνθύγνπλ πςειά δηθαζηηθά έμνδα θαη λα δηαηεξήζνπλ θαιέο ζρέζεηο
κε ηνπο πειάηεο ηνπο.
Ιζηορικό
Η λνκηθή βάζε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο πιαηθόξκαο ειεθηξνληθήο επίιπζεο δηαθνξώλ είλαη ν θαλνληζκόο
γηα ηελ ειεθηξνληθή επίιπζε θαηαλαισηηθώλ δηαθνξώλ, ζηνλ νπνίν πεξηγξάθνληαη νη θύξηεο ιεηηνπξγίεο
ηεο πιαηθόξκαο θαζώο θαη ε ξνή εξγαζίαο γηα ηηο δηαθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κέζσ απηήο. Ο
θαλνληζκόο βαζίδεηαη ζηελ νδεγία γηα ηελ ελαιιαθηηθή επίιπζε δηαθνξώλ, πνπ εμαζθαιίδεη ζηνπο
θαηαλαισηέο πξόζβαζε ζηελ ελαιιαθηηθή επίιπζε δηαθνξώλ θαηά ηελ επίιπζε ησλ ζπκβαηηθώλ
δηαθνξώλ ηνπο κε εκπόξνπο.
Η ελ ιόγσ πξόζβαζε παξέρεηαη αλεμάξηεηα από ην πξντόλ ή ηελ ππεξεζία πνπ αγόξαζαλ, είηε ε αγνξά
ηνπ πξντόληνο ή ηεο ππεξεζίαο έγηλε ειεθηξνληθά είηε όρη θαη αλεμάξηεηα από ην αλ ν έκπνξνο εδξεύεη
ζην ίδην θξάηνο κέινο κε ηνλ θαηαλαισηή ή ζε άιιν θξάηνο κέινο.
Τα θξάηε κέιε θαηαξηίδνπλ εζληθνύο θαηαιόγνπο θνξέσλ πνπ πξνζθέξνπλ δηαδηθαζίεο ελαιιαθηηθήο
επίιπζεο δηαθνξώλ (θνξείο ΔΔΓ). Όινη νη θνξείο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξώλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηνπο θαηαιόγνπο απηνύο πιεξνύλ ππνρξεσηηθά θξηηήξηα πνηόηεηαο πνπ πξνβιέπεη ε
λνκνζεζία ηεο ΔΔ.
Για περιζζόηερες πληροθορίες
Πιαηθόξκα ΗΔΓ
Ιζηόηνπνο ηεο ΓΓ Γηθαηνζύλεο θαη Καηαλαισηώλ γηα ηελ ΔΔΓ/ΗΔΓ

