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Τα δικαιώματά σου όταν 
αγοράζεις κάτι

Αυτό το βιβλιάριο αναφέρεται στα δικαιώματά 

(rights) σου όταν αγοράζεις κάτι. 

Δικαιώματα είναι κάτι που για όλους θα έπρεπε 

να είναι δυνατό να:

•  αποκτήσουν

•  έχουν

•  κάνουν.

Αυτό το βιβλιάριο περιέχει κάποιες δύσκολες 

λέξεις.

Την πρώτη φορά που γράφουμε τη δύσκολη 

λέξη εμφανίζεται με μπλε.

Γράφουμε τι σημαίνει αυτή η δύσκολη λέξη.
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Τι αγοράζεις;

Προϊόντα (products) είναι τα πράγματα που αγοράζεις 

και χρησιμοποιείς καθημερινά. Για παράδειγμα

•  τρόφιμα

•  ο,τιδήποτε υπάρχει στο σπίτι σου

•  προϊόντα που σε βοηθούν με την αναπηρία σου. 

Υπηρεσίες (services) είναι πράγματα για τα 

οποία πληρώνεις κάποιον άλλον να σου κάνει. Για 

παράδειγμα

•  κομμωτής/κομμώτρια που σου κόβει τα μαλλιά  

•  καθαριστής που καθαρίζει το σπίτι σου  

•  βοηθός που σε βοηθά στο σπίτι 

•  υπηρεσίες που σε βοηθούν με την αναπηρία σου.
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Τι είναι πωλητής;

Πωλητής (seller) είναι το άτομο που σου 

πουλάει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες.

Ο πωλητής δουλεύει σε επιχείρηση. Εσύ 

πληρώνεις τον πωλητή για τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους 

αγοράζουμε προϊόντα και υπηρεσίες από 

πωλητή. Για παράδειγμα, μπορείς να 

αγοράσεις κάτι  

•  από μαγαζί

•  μέσω του ίντερνετ

•  μέσω τηλεφώνου.

Επίσης είναι δυνατό να αγοράσεις από άτομο 

που έρχεται στην πόρτα σου. Αυτό το άτομο 

λέγεται πλασιέ (door to door seller).
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Πριν αγοράσεις κάτι

Πριν αγοράσεις κάτι, πρέπει 

•  να πεις στον πωλητή τι θέλεις ή τι χρειάζεσαι 

•  να κάνεις ερωτήσεις στον πωλητή για το τι πουλάει

•  να βεβαιωθείς ότι καταλαβαίνεις αυτά που σου λέει 

•   να μην βιάζεσαι, σιγά σιγά

•  να διαβάσεις το συμβόλαιο (contract). Συμβόλαιο 

   είναι ένα χαρτί που σου λέει τι πρέπει να κάνετε εσύ  

   και ο πωλητής. Το συμβόλαιο καμιά φορά λέγεται και 

   συμφωνητικό υπηρεσίας (service agreement).

Καλό είναι να ζητήσεις από κάποιο άτομο που 

εμπιστεύεσαι να σε βοηθήσει.   
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Κανονικά πρέπει να λαβαίνεις απόδειξη 

(receipt) κάθε φορά που αγοράζεις προϊόν ή 

υπηρεσία. Απόδειξη είναι το χαρτί που δείχνει 

ότι πλήρωσες για το προϊόν ή την υπηρεσία.

Να φυλάγεις τις αποδείξεις σου σε ασφαλές 

μέρος.

Αν ο πωλητής δεν σου δώσει απόδειξη, να του 

ζητήσεις.  
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Μερικές φορές τα πράγματα πάνε 
στραβά

Τυχόν ο πωλητής να μην πει την αλήθεια για το 

προϊόν. Για παράδειγμα, ο πωλητής είπε ότι θα 

σου στείλει το προϊόν δωρεάν.

Όμως ο πωλητής σε κάνει να πληρώσεις που 

σου  έστειλε το προϊόν.

Ο πωλητής μπορεί και να σε εκφοβίσει 

(bully). Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να σε πιέσει 

να αγοράσεις κάτι που δε θέλεις. 

Το προϊόν  που αγόρασες μπορεί να είναι 

σπασμένο. 

Για παράδειγμα, αγόρασες laptop και η οθόνη 

δεν λειτουργεί.

 

Μπορεί να παραλάβεις κάτι διαφορετικό 

απ΄αυτό που θέλεις. Για παράδειγμα, 

αγόρασες καφέ παπούτσια μέσω του ίντερνετ. 

Και όμως ο πωλητής σου στέλνει μπλε 

παπούτσια.   
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Μπορεί να λάβεις κακή εξυπηρέτηση. Για 

παράδειγμα, πληρώνεις για καθαριστή να 

καθαρίσει όλο σου το σπίτι. 

Ο καθαριστής όμως δεν καθάρισε το μπάνιο.

Αν κάτι πάει στραβά εσύ ίσως να νιώθεις   

 • εκμεταλλευμένος

 • νευριασμένος

 • στεναχωρημένος.

Δεν χρειάζεται να νιώθεις έτσι. 

Υπάρχουν νόμοι που σε προστατεύουν αν 

συμβεί αυτό. 
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Ο νόμος όταν αγοράζεις κάτι   

To Αυστραλιανό Δίκαιο Καταναλωτών 

(Australian Consumer Law) σε προστατεύει 

αν κάτι πάει στραβά. Ο νόμος λέει

 • μπορείς να πεις ότι δεν είσαι 

ευχαριστημένος με το προϊόν ή την 

υπηρεσία

 • αν το πρόβλημα είναι μικρό, υπάρχει 

βοήθεια για να διορθωθεί

 • αν το πρόβλημα είναι μεγάλο, μπορείς να 

πάρεις πίσω τα χρήματά σου ή νέο προϊόν.

Ο νόμος λέει ότι ο πωλητής πρέπει να σε 

βοηθήσει. Αυτός ο νόμος λέγεται εγγύηση 

καταναλωτή (consumer guarantee).
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Τι να κάνεις όταν κάτι δεν είναι 
σωστό

Επικοινώνησε με την επιχείρηση. Να τους πεις 

ότι

 • υπάρχει κάποιο λάθος με το προϊόν ή την 

υπηρεσία 

 • θέλεις τον πωλητή να διορθώσει το 

πρόβλημα.

Η επιχείρηση μπορεί να σου ζητήσει την 

απόδειξη. 
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Εγγύηση

Μερικές φορές όταν αγοράζεις κάτι θα 

λάβεις εγγύηση (warranty). Εγγύηση είναι η 

υπόσχεση από τον πωλητή ότι θα φτιάξει το 

πρόβλημα. 

Η εγγύηση μπορεί να ισχύει για μόνο 1 χρόνο.

Μερικοί πωλητές προσπαθούν να σου 

πωλήσουν εγγύηση που θα ισχύει για 

περισσότερο καιρό. Αυτή λέγεται εκτεταμένη 

εγγύηση (extended warranty). Αυτό μπορεί 

να κοστίζει περισσότερα χρήματα. 

Έχεις δικαίωμα να πεις όχι σε εκτεταμένη 

εγγύηση. 

Να θυμάσε τα δικαιώματά σου.

Μερικές φορές είναι δυνατό να σου φτιάξουν 

κάποιο πρόβλημα χωρίς χρέωση.
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Πλασιέ

Μπορεί να έρθει πωλητής στην πόρτα σου και 

να προσπαθήσει να σου πωλήσει κάτι.

Δεν χρειάζεται να τον αφήσεις να μπει μέσα.

Μπορείς να πεις όχι. 

Μπορείς να πεις ότι θα το σκεφτείς. 

Μπορείς να του ζητήσεις να φύγει.

Να προστατεύεις τα προσωπικά σου στοιχεία. 

Να μην δώσεις σε πλασιέ

 • την άδεια οδήγησής σου

 • τον αριθμό της πιστωτικής σου κάρτας

 • τους αριθμούς των τραπεζικών 

λογαριασμών σου.
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Μπορείς να κολλήσεις σημείωμα στην πόρτα 

σου. 

Το σημείωμα μπορεί να γράφει 

Πλασιέ, μην χτυπάτε. Παρακαλώ φύγετε.

(Sales people do not knock. Please leave.)

Μπορείς να αποκτήσεις τέτοιο σημείωμα από 

την υπηρεσία καταναλωτών στην πολιτεία 

σου. Τα στοιχεία αυτών των υπηρεσιών 

αναφέρονται στο τέλος αυτού του βιβλιαρίου.



Σελίδα 16

Αν θέλεις να αγοράσεις από 
πλασιέ

Ο νόμος λέει 

 • δεν χρειάζεται να πληρώσεις τα χρήματα 

για 10 εργάσιμες ημέρες

 • ο πωλητής πρέπει να σου δώσει έγγραφο 

συμβόλαιο

 • έχεις προθεσμία 10 εργάσιμες ημέρες για 

ν’ αλλάξεις γνώμη. Αυτό λέγεται περίοδος 

υπαναχώρησης (cooling-off period).

Μπορείς να ζητήσεις από τον πωλητή να σου 

δώσει περισσότερες πληροφορίες εγγράφως.

Μπορείς να ζητήσεις βοήθεια από κάποιο 

έμπιστο πρόσωπο.
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Βοήθεια για να αγοράσεις 
προϊόντα και υπηρεσίες για την 
αναπηρία σου  

Το Eθνικό Πρόγραμμα Ασφάλισης Αναπήρων 

-  National Disability Insurance Scheme (NDIS) 

μπορεί να σε βοηθήσει για να αγοράσεις 

μερικά από τα προϊόντα και υπηρεσίες με τα 

χρήματα που σου διατίθενται από το NDIS. 

Ισχύουν κανόνες για το τι μπορείς να 

αγοράσεις με τα χρήματα που σου διατίθενται 

από το NDIS.

Μπορείς να επικοινωνήσεις με το NDIS αν 

χρειάζεσαι βοήθεια σχετικά με το τι μπορείς να 

αγοράσεις με τα χρήματα που σου διατίθενται 

από το NDIS.

1800  800  110 

www.ndis.gov.au
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Ποιος μπορεί να βοηθήσει;

Μπορείς να επικοινωνήσεις με την υπηρεσία 

καταναλωτών στην πολιτεία σου. Η υπηρεσία 

καταναλωτών μπορεί να σε βοηθήσει να 

εφαρμόσεις τα δικαιώματά σου σαν καταναλωτής.

Επικράτεια Αυστραλιανής Πρωτεύουσας

Australian Capital Territory

Access Canberra

13 22 81

www.act.gov.au/accessCBR

New South Wales

Νέα Νότια Ουαλία

NSW Fair Trading

13  32  20

www.fairtrading.nsw.gov.au
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Northern Territory

Βόρεια Επικράτεια

Consumer Affairs

1800  019  319

www.consumeraffairs.nt.gov.au

Queensland

Κουηνσλάνδη

Office of Fair Trading

13  74  68

www.qld.gov.au/fairtrading
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South Australia

Νότια Αυστραλία

Consumer and Business Services

13  18  82

www.cbs.sa.gov.au

Tasmania

Τασμάνια

Consumer Affairs and Fair Trading

1300  654  499

www.consumer.tas.gov.auwww.cbos.tas.gov.au

Consumer, Building and Occupational Services

http://www.cbos.tas.gov.au/
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Victoria

Βικτώρια

1300  558  181

www.consumer.vic.gov.au

Western Australia

Δυτική Αυστραλία

1300  304  054

www.commerce.wa.gov.au

Department of Mines, Industry Regulation and Safety

www.consumerprotection.wa.gov.au

http://www.consumerprotection.wa.gov.au
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Περισσότερες πληροφορίες
Θα βρείς περισσότερες πληροφορίες για τα 

δικαιώματα καταναλωτών στο  

www.accc.gov.au/disabilityresources.

Αυστραλιανή Επιτροπή Ανταγωνισμού και 

Καταναλωτών - Australian Competition and 

Consumer Commission (ACCC)

1300  302 502

www.accc.gov.au
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Αυτό το έργο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία. Εκτός από οποιαδήποτε χρήση 

που επιτρέπεται σύμφωνα με το νόμο πνευματικών δικαιωμάτων, Copyright 

Act 1968, όλο το περιεχόμενο παρέχεται με Άδεια Creative Commons 

Attribution 3.0 Αυστραλία με εξαίρεση:

 ● το λογότυπο του Νόμου Καταναλωτών Αυστραλίας

 ● εικόνες στο μπροστινό φύλλο που αγοράστηκαν από το iStock (www.

istockphoto.com) όπου έχει αποκτηθεί άδεια για χρήση από την 

Αυστραλιανή Επιτροπή Ανταγωνισμού και Καταναλωτών

 ● σύμβολα και εικόνες σε εσωτερικές σελίδες που προέρχονται από την 

Picture Communication Symbols ©.1981-2010 από Mayer-Johnson LLC - 

μία εταιρεία Tobi Dynavox - όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα σε όλο 

τον κόσμο και χρησιμοποιούνται με άδεια.

Η Άδεια Creative Commons Attribution 3.0 Αυστραλία είναι μια τυποποιημένη 

σύμβαση άδειας που επιτρέπει την αντιγραφή, διανομή, μετάδοση 

και προσαρμογή αυτού του δημοσιεύματος με την προϋπόθεση ότι 

αναγνωρίζεται το έργο καταγωγής. Μια περίληψη των όρων της άδειας είναι 

διαθέσιμη από www.creativecommons.org/licenses/by/3.0/au/deed.en. Οι 

πλήρεις όροι της άδειας χρήσης είναι διαθέσιμοι από www.creativecommons.

org/licenses/by/3.0/au/legalcode.

Τα Απλά Αγγλικά (Easy English ) σε αυτό το δημοσίευμα έχουν συνταχθεί 

από το Scope (Aust) Ltd μέσω του κέντρου πληροφοριών του Scope’s 

Communication and Inclusion Resource Centre (www.scopevic.org.au), 

με βάση το περιεχόμενο που παρέχεται από την Αυστραλιανή Επιτροπή 

Ανταγωνισμού και Καταναλωτών και συνδεδεμένων μερών.

Αιτήσεις και απορίες σχετικά με την αναπαραγωγή και τα δικαιώματα πρέπει 

να απευθύνονται στο Διευθυντή Εταιρικών Επικοινωνιών, ACCC, GPO Box 

3131, Canberra ACT 2601, ή publishing.unit@accc.gov.au.
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