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    ΠερίληψηΠερίληψηΠερίληψηΠερίληψη    

Οι τεχνολογίες της κοινωνίας της πληροφορίας έχουν πλέον τεράστιο αντίκτυπο στη λειτουργία 
των επιχειρήσεων. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι µία εφαρµογή του διαδικτύου µε τεράστια 
δυναµική ανάπτυξης. Σήµερα ένα µεγάλο µέρος επιχειρήσεων και πολιτών διεξάγουν το 
µεγαλύτερο µέρος των συναλλαγών τους ηλεκτρονικά, διαθέτοντας ηλεκτρονικές ταυτότητες και 
ηλεκτρονικά πορτοφόλια. Η παρούσα διπλωµατική εργασία ασχολείται µε το ευρωπαϊκό και το 
ελληνικό δίκαιο του ηλεκτρονικού εµπορίου και των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Οι νόµοι που 
θεσπίζουν το ηλεκτρονικό εµπόριο είναι απαραίτητος παράγοντας για την ανάπτυξη των 
ηλεκτρονικών συναλλαγών αφού αν δεν υπάρχουν νοµοθετικές προβλέψεις ή είναι ακατάλληλες 
ή δεν εµπνέουν ασφάλεια για τα ζητήµατα που ανακύπτουν σε σχέση µε τις ηλεκτρονικές 
συναλλαγές, υψώνονται εµπόδια στη χρήση των νέων τεχνολογιών οι οποίες παρέχουν τη 
δυνατότητα ηλεκτρονικών συναλλαγών, µια δυνατότητα που συνεπάγεται πολυποίκιλα οφέλη 
για τους συναλλασσόµενους. 

Επιµέρους θέµατα που εξετάζονται είναι, οι ηλεκτρονικές πληρωµές, οι ηλεκτρονικές 
υπογραφές, η ηλεκτρονική τιµολόγηση, ο ΦΠΑ στις η-συναλλαγές, το ηλεκτρονικό χρήµα, η 
ηλεκτρονική σύναψη συµβάσεων, η προστασία των προσωπικών δεδοµένων, οι ηλεκτρονικές 
προµήθειες κ.ά.. Στο τέλος αναπτύσσεται µία εφαρµογή πωλήσεις προϊόντων ενός Super 
Market µέσω του υπολογιστή. 

AbstractAbstractAbstractAbstract    

The technologies of information society have nowadays a huge impact in business 
operations. E-commerce is an Internet application with enormous growth potential. Today a 
large part of enterprises and citizens hold most of their transactions electronically, with the use 
of electronic cards and electronic wallets. Τhis thesis deals with European and Greek law of 
electronic commerce and electronic transactions. The laws that govern e-commerce are an essential 
factor for the development of electronic transactions, as if there are no legal provisions or are 
inappropriate or do not inspire safety with the issues that arise in relation to electronic 
transactions, they raise barriers to the use of new technologies that enable electronic 
transactions, a feature that involves multifarious benefits to the operators.  

Specific issues addressed in this thesis are electronic payments, electronic signatures, 
electronic invoicing, VAT on e-transactions, electronic cash, electronic contracting of 
conventions, protection of personal data, e-procurement and so on. The application fee is 
developing a product sales a Super Market through the computer. 

 

 



Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή                                                                                                                  Αλεξάνδρα Ταταράκη 

Ειδικά ζητήµατα του ∆ικαίου του Ηλεκτρονικού Εµπορίου                                                                  5 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ................................................................................................................................. 8 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ............................................................................................................................... 8 

1.2   Η ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ.......................................................................................................... 9 
1.3   ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ........................................................... 10 
1.4   ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ ........................................................................................... 12 

2.ΤΥΠΟΙ ∆ΙΚΑΙΟΥ ....................................................................................................................... 15 

2.1 ∆ΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ............................................................................................... 15 
2.2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ............................................................................................................... 16 

2.2.1 ∆ηµόσιο ∆ίκαιο........................................................................................................... 16 
2.2.2 Ιδιωτικό ∆ίκαιο ........................................................................................................... 17 
2.2.3 Νοµικά θέµατα δηµόσιου και ιδιωτικού δικαίου .......................................................... 18 

2.3 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ................................................................................................................. 18 
2.4 Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΕΘΝΕΣ ∆ΙΚΑΙΟ...................................................................................................... 19 

3 . ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ .................... 20 

3.1  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ........................................................................................ 20 
3.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ............................................................... 21 

3.2.1 Οδηγία για το Ηλεκτρονικό Εµπόριο 2000/31/ΕΚ ...................................................... 21 
3.2.2 Οδηγία για διασυνοριακές πληρωµές 97/5/ΕΚ .......................................................... 32 
3.2.4 Οδηγία για η-χρήµα 2000/46/ΕΚ ............................................................................... 34 
3.2.5 Σύσταση για µέσα η-πληρωµής 97/489/ΕΚ ............................................................... 35 
3.2.6 Οδηγία 2002/38/ΕΚ, Κανονισµός 1798/2003/ΕΚ, Οδηγία 2001/115/ΕΚ (περί ΦΠΑ) 38 
3.2.7 Οδηγία για τις η-υπογραφές 1999/93/ΕΚ .................................................................. 42 
3.2.8 Οδηγία για προστασία βάσεων δεδοµένων 1996/9/ΕΟΚ........................................... 45 
3.2.9 Οδηγία για προσωπικά δεδοµένα 1995/46/ΕΚ .......................................................... 46 
3.2.10 Οδηγία για προστασία ιδιωτικής ζωής 2002/58/ΕΚ ................................................. 49 
3.2.11 Κανονισµός για προστασία δεδοµένων 45/2001/EK................................................ 52 
3.2.12 Οδηγία για διατήρηση δεδοµένων 2006/24/ΕΚ........................................................ 53 
3.2.13 Οδηγία για εξ αποστάσεως υπηρεσίες σε καταναλωτές 2002/65/ΕΚ ...................... 54 
3.2.14 Κανονισµός για τη διεθνή δικαιοδοσία 44/2001/ΕΚ ................................................. 57 

4. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ.......................................... 59 

4.1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ/ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ/ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ.......................................... 59 
4.1.1 Νόµος 3115/2003 ...................................................................................................... 60 
4.1.2 Κανονισµοί Α.∆.Α.Ε ................................................................................................... 60 
4.1.3 Νόµος 2472/1997 ...................................................................................................... 60 
4.1.4 Νόµος 2774/1999 ...................................................................................................... 61 
4.1.5 Προεδρικό ∆ιάταγµα 47/2005 .................................................................................... 61 
4.1.6 Νόµος 2819/2000 ...................................................................................................... 61 
4.1.7 Νόµος 3057/2002 ...................................................................................................... 61 

4.2  Η-ΕΜΠΟΡΙΟ ........................................................................................................................ 61 
4.2.1 Προεδρικό ∆ιάταγµα 131/2001 .................................................................................. 61 
4.2.2 Προεδρικό ∆ιάταγµα 131/2003 .................................................................................. 65 
4.2.3 Νόµος για την προστασία του καταναλωτή 2251/1994.............................................. 66 

4.3  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ................................................................................................ 66 
4.3.1 Προεδρικό διάταγµα 150/2001................................................................................... 67 
4.3.2 Κανονισµοί Ε.Ε.Τ.Τ.................................................................................................... 67 
4.3.3 Προεδρικό ∆ιάταγµα 39/2001 .................................................................................... 68 
4.3.4 Προεδρικό ∆ιάταγµα 342/2002 .................................................................................. 68 



Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή                                                                                                                  Αλεξάνδρα Ταταράκη 

Ειδικά ζητήµατα του ∆ικαίου του Ηλεκτρονικού Εµπορίου                                                                  6 

4.4  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ................................................................................................. 68 
4.4.1 Υπουργική Απόφαση 629/2005 ................................................................................. 68 
4.4.2 Yπουργική απόφαση 1023404/1363/0016 ................................................................ 68 
4.4.3 Υπουργική απόφαση Ζ1-178/2001............................................................................ 68 
4.4.4 Νόµος 3148/2003 ...................................................................................................... 69 
4.4.5 Νόµος 3193/2003 ...................................................................................................... 69 
4.4.6 Προεδρικό ∆ιάταγµα 33/2000 .................................................................................... 71 
4.4.7 Κώδικας βιβλίων και στοιχειών .................................................................................. 71 

4.5  Η-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ................................................................................................................. 71 
4.5.1 Νόµος 3431/06 .......................................................................................................... 71 

4.6  ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ..................................................... 72 
4.6.1 Νόµος 3448/06 .......................................................................................................... 72 

4.7 ∆ΗΜΟΣΙΕΣ Η-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ................................................................................................... 72 
4.8  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ .......................................................................... 72 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ................................................................................................................... 74 

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ.......................................................................................................................... 74 
5.1.1 Η φύση του διαδικτύου προκαλεί νοµικά κενά ........................................................... 74 
5.1.2 Νοµικά προβλήµατα στην πράξη ............................................................................... 75 
5.2 Έλλειψη επίγνωσης της νοµοθεσίας η-επιχειρείν ......................................................... 75 
5.3 Το ηλεκτρονικό εµπόριο στην εσωτερική αγορά ........................................................... 76 

6. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ......................................................................... 77 

6.1 USER GUIDE “INTERACTIVE SUPER MARKET” ........................................................................ 78 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ....................................................................... 79 
ΠΛΗΚΤΡΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ........................................................................................................ 80 
ΜΕΝΟΥ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ................................................................................................................... 81 
ΧΕΙΡΙΣµΟΣ ΚΟµΒΙΚΩΝ ΣΗµΕΙΩΝ QTVR........................................................................................ 83 
MUSIC PLAYER.......................................................................................................................... 84 
ΦΟΡΜΕΣ................................................................................................................................. 87 

Καλάθι Αγορών ................................................................................................................... 87 
Φόρµα διαχειριστή .............................................................................................................. 87 
Φόρµα ταµείου .................................................................................................................... 88 
Φόρµα αγοράς .................................................................................................................... 88 

ΟΘΟΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ........................................................................................................ 89 
6.2 USER MANUAL  “INTERACTIVE SUPER MARKET” .................................................................... 90 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ SOFTWARE........................................................................................ 91 
ΚΥΡΙΩΣ MOVIE ........................................................................................................................... 93 
MOVIE SCRIPT .......................................................................................................................... 93 
ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΝΟΥ .......................................................................................................................... 98 
ΜΕΝΟΥ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ................................................................................................................. 101 
ΧΕΙΡΙΣµΟΣ QTVR µΕΣΩ DIRECTOR ............................................................................................ 103 
ΧΕΙΡΙΣµΟΣ VIDEO PLAYBACK: .................................................................................................... 105 
MUSIC PLAYER........................................................................................................................ 105 
ΟΘΟΝΗ ΕΞΟ∆ΟΥ ...................................................................................................................... 107 
ΦΟΡµΕΣ VB & ADO................................................................................................................. 108 
ΦΟΡµΑ ΤΑµΕΙΟΥ ...................................................................................................................... 110 
ΦΟΡµΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ................................................................................................................. 112 
ΦΟΡµΑ ΑΓΟΡΩΝ....................................................................................................................... 116 
ΦΟΡµΑ ΚΑΛΑΘΙΟΥ ΑΓΟΡΩΝ ....................................................................................................... 119 

ΠΗΓΕΣ ....................................................................................................................................... 122 

 
 

 
 
 



Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή                                                                                                                  Αλεξάνδρα Ταταράκη 

Ειδικά ζητήµατα του ∆ικαίου του Ηλεκτρονικού Εµπορίου                                                                  7 

 
 



Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή                                                                                                                  Αλεξάνδρα Ταταράκη 

Ειδικά ζητήµατα του ∆ικαίου του Ηλεκτρονικού Εµπορίου                                                                  8 

 
 

1 
 
1. Εισαγωγή 

1.1 Εισαγωγή 

Η ραγδαία ανάπτυξη που σηµειώνεται τα τελευταία χρόνια, στον τοµέα της τεχνολογίας και δη 
της πληροφορικής έχει επιφέρει σηµαντικές αλλαγές σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής και 
οικονοµικής ζωής. Η παγκόσµια οικονοµία µετακινείται πλέον από µια κατεξοχήν 
µεταβιοµηχανική οικονοµία υπηρεσιών σε µία ψηφιακή οικονοµία, που ανήκει η κοινωνία της 
πληροφορίας1. Κατ’ επέκταση οι δυνατότητες ψηφιοποίησης των πληροφοριών και µετάδοσής 
τους µέσω δικτύων τηλεπικοινωνιών έχουν οδηγήσει στην δηµιουργία νέων ηλεκτρονικών 
αγορών, πέρα από τα γεωγραφικά όρια και περιορισµούς καθώς και την παροχή υπηρεσιών 
των επονοµαζόµενων υπηρεσιών on-line ή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας. Η νέα 
αυτή πραγµατικότητα των ηλεκτρονικών συναλλαγών, η οποία είναι το αποτέλεσµα της 
τεχνολογικής επανάστασης στον εµπορικό χώρο, συνιστά το ηλεκτρονικό εµπόριο2. 

Έτσι, ο πλέον σύγχρονος τρόπος πραγµατοποίησης συµβάσεων από απόσταση είναι 
οι συµβάσεις που πραγµατοποιούνται µέσω του ∆ιαδικτύου (internet). Ο όρος e-επιχειρείν 
(ηλεκτρονικό εµπόριο, e-business) υιοθετήθηκε προκειµένου να διακρίνει τις νεωτεριστικές 
επιχειρήσεις που επενδύουν στην διεξαγωγή των δραστηριοτήτων τους µέσω των 
τηλεπικοινωνιακών  δικτύων, των κατανεµηµένων υπολογιστών και του Internet, από εκείνες 
που επιµένουν να χρησιµοποιούν παραδοσιακά µέσα και µεθόδους. 

Ειδικότερα ο όρος e-εµπόριο (ηλεκτρονικό εµπόριο, e-commerce) αφορά µεν την 
ηλεκτρονική διεξαγωγή συναλλαγών, δηλαδή την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, συνήθως 
έναντι αµοιβής, αφετέρου δε στη χρήση εξοπλισµών ηλεκτρονικής επεξεργασίας για την 
επικοινωνία από απόσταση , ήτοι µε ηλεκτρονική επεξεργασία και µεταφορά δεδοµένων που 
περιλαµβάνουν κείµενα, ήχο και εικόνα. 

Πέραν της ταχύτητας των συναλλαγών και της άµεσης διευκόλυνσης των προσώπων 
(λόγω έλλειψης ωραρίων λειτουργίας για το συναλλακτικό κοινό στο πλαίσιο του ∆ιαδικτύου), 
στα πλεονεκτήµατα του ηλεκτρονικού εµπορίου συγκαταλέγονται η µείωση λειτουργικού 
κόστους, η µείωση των εξόδων, η κατάργηση εγγράφων και η αύξηση της παραγωγικότητας. 
Αντιθέτως, στη µέχρι σήµερα πρακτική, το προβάδισµα δίνεται στην ασφάλεια των 
συναλλαγών καταλήγει εις βάρος της ταχύτητας και της ευελιξίας. Η ηλεκτρονική διεξαγωγή 
συναλλαγών έχει να προσφέρει πολλά σε µια επιχείρηση, αυξάνοντας την παραγωγικότητά της 
και µειώνοντας τις δαπάνες της. Σήµερα, οι συναλλαγές που πραγµατοποιεί µια τυπική 
επιχείρηση, που φτάνουν τις πεντακόσιες καθηµερινά αν πρόκειται για µεγάλη και τις πενήντα 
για µικρή-µεσαία, γίνονται µε χειροκίνητο τρόπο. Η επιχείρηση τυπώνει τις πληροφορίες που 
                                                 
1 Αριστέα Σινανιώτη-Μαρούδη, Ιωάννης ∆. Φαρσαρώτας Σάκκουλας 2005, σελ 75 
2 Ιωάννης ∆. Ιγγλεζάκης, Το νοµικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού εµπορίου, Σάκκουλας σελ. 17 
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θέλει µέσω µιας οικονοµικής εφαρµογής της, τις στέλνει σε µια άλλη επιχείρηση, τράπεζα ή 
στην κυβέρνηση και εν συνεχεία αυτές επανεισάγονται σε εφαρµογή του παραλήπτη. Τα 
µειονεκτήµατα αυτής της πρακτικής συναλλαγών επιχείρησης προς επιχείρηση (Β2Β) είναι 
εµφανή. Καταρχήν, χρειάζεται σηµαντικός χρόνος εργασίας έτσι ώστε να εισαχθούν όλες οι 
πληροφορίες χειροκίνητα στις διάφορες εφαρµογές της επιχείρησης, στους ενδιάµεσους και 
στις δηµόσιες υπηρεσίες. Για µια τυπική µικρή-µεσαία επιχείρηση, απαιτούνται ετήσια 
εκατοντάδες εργατοµέρες µόνο και µόνο για την τύπωση, την αποστολή τηλεφωτοτυπίας (fax) 
ή ηλεκτρονικού µηνύµατος (e-mail), την παραλαβή και την εισαγωγή πληροφοριών που 
προκύπτουν από τις συναλλαγές. Επίσης, η ορθότητα των συναλλασσοµένων µε αυτόν τον 
τρόπο πληροφοριών δεν είναι δεδοµένη, µιας και ανθρώπινο είναι να συµβαίνουν συχνά λάθη 
σε χειροκίνητες εργασίες, όπως για παράδειγµα η πληκτρολόγηση κατά την εισαγωγή 
πληροφοριών σε µια εφαρµογή. 

Η σηµασία του διαδυκτίου επισηµάνθηκε από νωρίς και µέσα από τους κόλπους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε την ανακοίνωσή της, στης 16 
Οκτωβρίου 1996, που χαρακτηρίζει το Internet ως το σύµβολο της σύγκλισης των 
τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και της βιοµηχανίας του πληροφοριακού υλικού και κύριο 
κινητήρα αυτής της σύγκλισης. ∆ιαπιστώνει περαιτέρω ότι « κατά τα τελευταία έτη το Internet 
επιβλήθηκε ως ένα κύριο στοιχείο στην καθόλου υποδοµή της πληροφορίας και ένα βασικό 
εργαλείο στην πληροφοριακή κοινωνία της Ευρώπης» και καταλήγει στο συµπέρασµα ότι «το 
Internet δεν είναι ένα απλό δίκτυο πληροφοριών, όπως τόσα άλλα δίκτυα που 
λειτουργούν στις λεγόµενες λεωφόρους της πληροφορίας αλλά είναι το δίκτυο των 
δικτύων το οποίο καλείται να διαδραµατίσει ένα κρίσιµο ρόλο στην ευρωπαϊκή 
οικονοµία», φέροντας δε ταχύτητα σε άµεση επαφή, για την ανταλλαγή πληροφοριών, 
βιβλιοθήκες, σχολεία και πανεπιστήµια, γίνεται ο δηµιουργικός µοχλός µιας νέας ηλεκτρονικής 
κουλτούρας στον ευρωπαϊκό χώρο».  

Είναι όµως, αποδεδειγµένο ότι η ανεξέλεγκτη κυκλοφορία πληροφοριών και µάλιστα 
στην έκταση την οποία εξασφαλίζουν τα σύγχρονα ηλεκτρονικά µέσα δεν είναι πάντοτε άµοιρη 
δυσµενών συνεπειών είτε για τις ελευθερίες του ανθρώπου είτε για το δηµόσιο γενικότερα 
συµφέρον3. Λαµβάνοντας περαιτέρω υπόψη αφενός µεν τις ιδιαιτερότητες, που χαρακτηρίζουν 
το ∆ιαδίκτυο, αφετέρου δε ότι το δικαίωµα προς πληροφόρηση – µε τις δύο µορφές του, 
δηλαδή δικαίωµα τόσο προς τη λήψη όσο και προς την παροχή πληροφορίας – είναι διεθνώς 
κατοχυρωµένο, πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια ούτως ώστε να εξασφαλίζεται, όσον αφορά 
στην πληροφόρηση µέσω του Internet, µία ισορροπία µεταξύ της ελεύθερης κυκλοφορίας 
πληροφοριών και της προστασίας του δηµοσίου συµφέροντος από πληροφορίες που είναι 
δυνατόν να αποβούν βλαπτικές γι’ αυτό. 

Για τους λόγους αυτούς επιβάλλεται η κανονική ρύθµιση του Internet, άποψη που 
απασχόλησε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία µε την ανωτέρω ανακοίνωσή της, 
επισηµαίνει την πιθανότητα µεταφοράς – µέσω του ∆ιαδικτύου – ορισµένων δυναµικά 
ζηµιογόνων ή και παράνοµων πληροφοριών διευκολύνοντας εγκληµατικές δραστηριότητες οι 
οποίες όσο και αν είναι ουσιαστικά περιορισµένες, εν τούτοις αναφέρονται σε µία ποικιλία 
διακεκριµένων τοµέων. Στην ίδια ανακοίνωσή της η Επιτροπή αναφέρεται µεταξύ άλλων στους 
τοµείς της ασφάλειας της οικονοµίας (π.χ. απάτες, καθοδήγηση σε πειρατεία µε πιστωτικές 
κάρτες) και της προστασίας των πληροφοριών (π.χ. παράνοµη ή κακόβουλη πρόσβαση σε 
ηλεκτρονικό αρχείο). 

1.2   Η δυνατότητα πρόσβασης στο δίκτυο των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και η παροχή πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο 

Η ηλεκτρονική κατάρτιση συµβάσεων και η αποδοχή  αυτής µέσω δικτύου ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το δίκτυο που χρησιµοποιείται για τη διενέργειά 
της. Τα δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών διακρίνονται σε «ανοικτά» και «κλειστά», µε 
γνώµονα την προσβασιµότητα που διαθέτει κανείς σε αυτά. 

                                                 
3 Βλ. Αναστάσιος Ν. Μαρίνος, Το Internet και οι συνέπειές του κυρίως στον χώρο του ∆ικαίου, Ελλ∆νη τόµος 39ος, 
Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1998. 
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Κλειστό είναι ένα δίκτυο όταν σε αυτό συµµετέχουν ορισµένα µόνο πρόσωπα (π.χ. 
τράπεζες, επιχειρήσεις κλπ.), τα οποία έχουν αποδεχθεί εκ των προτέρων συγκεκριµένους 
κανόνες και διατυπώσεις ως προς την διαβίβαση των δεδοµένων4. Στην κατηγορία αυτή 
χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η επονοµαζόµενη Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Εµπορικών 
∆εδοµένων (Electronic Data Interchange – EDI), η οποία περιλαµβάνει την ηλεκτρονική 
κατάρτιση συµβάσεων στο πλαίσιο κλειστών τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή πιο συγκεκριµένα, 
την αµφίδροµη ηλεκτρονική µεταφορά και επεξεργασία συναλλακτικών δεδοµένων δύο ή 
περισσοτέρων συναλλασσόµενων µε βάση αναγνωρισµένων  τεχνικών κανόνων. Η 
ηλεκτρονική σύµβαση στη περίπτωση αυτή προϋποθέτει προηγούµενη συµφωνία των µερών 
σχετικά µε µια σειρά τεχνικών, οργανωτικών και νοµικών θεµάτων. Οι συµφωνίες αυτές 
ονοµάζονται Συµβάσεις Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας (EDI agreements)  και έχουν  ως 
αντικείµενο τον τρόπο κατάρτισης άλλων συµβάσεων που αφορούν τις συναλλαγές των µερών 
που συµµετέχουν στην ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων5. 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο µεταξύ των επιχειρήσεων αναπτύχθηκε πριν από την 
εµφάνιση του ∆ιαδικτύου, στο πλαίσιο των κλειστών δικτύων, ενώ παράλληλα το ηλεκτρονικό 
λιανικό εµπόριο αναπτύχθηκε και αυτό µε τη χρησιµοποίηση συστηµάτων videotext. Η 
παραπάνω ανταλλαγή δεδοµένων χαρακτηρίζεται ως η πρώτη µορφή  ηλεκτρονικού εµπορίου.  

Ανοικτό είναι το δίκτυο, στο οποίο µπορεί να έχει πρόσβαση οποιοσδήποτε διαθέτει 
τα απαραίτητα τεχνικά µέσα, χωρίς να ισχύουν κάποιοι κοινώς αποδεκτοί κανόνες. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα ανοικτού δικτύου είναι το Internet στο οποίο έχουν πρόσβαση 
εκατοµµύρια άνθρωποι παγκοσµίως και µέσου αυτού τους δίνεται η δυνατότητα να 
«ξεφυλλίσουν» ποικίλες ιστοσελίδες στον Παγκόσµιο Ιστό, να βρουν πληροφορίες σε µηχανές 
αναζήτησης, να προµηθευτούν προϊόντα (π.χ. Καταναλωτικών αγαθών ή λογισµικού) και 
υπηρεσιών (π.χ.  υπηρεσιών πληροφόρησης, νοµικών και οικονοµικών συµβουλών).  

Το ζήτηµα δε της παροχής πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο ρυθµίζεται από τον ν. 2867 της 
15/19.12.2000 (Α273) για τη λειτουργία και την οργάνωση στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών. Ο 
νόµος αυτός αποτελεί νόµο – πλαίσιο, ο οποίος ενσωµατώνει τις κοινοτικές επιταγές και 
ευθυγραµµίζει την ελληνική νοµοθεσία στις σύγχρονες οικονοµίες και τεχνολογικές εξελίξεις. 
Περαιτέρω χαράσσει τις βασικές κατευθύνσεις, βάσει των οποίων θα υιοθετηθούν οι 
κανονιστικές πράξεις που είναι απαραίτητες για τη εφαρµογή του, ενώ τέλος λαµβάνοντας 
υπόψη ότι η απελευθερωµένη αγορά των τηλεπικοινωνιών απαιτεί ευέλικτη, άµεση και 
εξειδικευµένη διοίκηση, ενισχύει το ρόλο της αρµόδιας Εθνικής Ρυθµιστικής Αρχής, δηλαδή  
της   Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), απονέµοντας στην 
τελευταία ιδιαίτερα αυξηµένες κανονιστικές και ελεγκτικές αρµοδιότητες. 

1.3   Βασικές κατηγορίες του ηλεκτρονικού εµπορίου 

∆ύο είναι κυρίως, οι µορφές των ηλεκτρονικών συναλλαγών ή υπηρεσιών του ηλεκτρονικού 
εµπορίου: 

• Η έµµεση ή off-line διεξαγωγή ηλεκτρονικών συναλλαγών. 

• Η άµεση ή on-line διεξαγωγή ηλεκτρονικών συναλλαγών. 

Η  έµµεση διεξαγωγή συναλλαγών είναι η ηλεκτρονική παραγγελία υλικών αγαθών, τα 
οποία θα πρέπει να παραδοθούν µε παραδοσιακές µεθόδους (π.χ. ταχυδροµικώς). 

Η άµεση διεξαγωγή συναλλαγών είναι η ηλεκτρονική παραγγελία , πληρωµή και 
παράδοση άυλων αγαθών σε απευθείας σύνδεση (on-line), όπως είναι το λογισµικό του Η/Υ 
και το ψηφιακό περιεχόµενο. 

Βάσει της παραπάνω κύριας διάκρισης των ηλεκτρονικών συναλλαγών, οι τελευταίες 
διακρίνονται περαιτέρω, µε κύριο γνώµονα τα πρόσωπα µεταξύ των οποίων αυτές διεξάγονται. 

• B2B  Επιχείρηση προς Επιχείρηση 

• B2C  Επιχείρηση προς Καταναλωτή 

                                                 
4 Βλ. Αλεξανδρίδου, σελ. 3 
5 Βλ. Σχετικά Ιγγλεζάκη, Τα νοµικά ζητήµατα της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδοµένων. Ησύµβαση 
EDI, Eeµπ∆ 1997, σελ. 238. 
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• B2A  ή B2G Επιχείρηση προς ∆ηµόσιους Φορείς 

• A2C ∆ηµόσιοι Φορείς προς Καταναλωτές 

Αποδέκτες υπηρεσιών 

Καταναλωτής 
Consumer 

Επιχείρηση 
Business 

∆ηµόσιος Φορέας 
Administration 

Consumer – to – Consumer 
 

Π.χ Ιδιωτικές ∆ηµοπρασίες 

 

Business - to – Consumer 
 

Π.χ. Ιδιωτική Ιστοσελίδα µε 
αγγελίες για εύρεση εργασίας 

Consumer –to- Administration 
 

Π.χ. ηλεκτρονική υποβολή φορολογικής 
δήλωσης. 

Business– to – Consumer 
 

Π.χ. Αγορές προϊόντων σε 
ηλεκτρονικά µαγαζιά  

Business - to – Business 
 

Π.χ. παραγγελίες από επιχειρήσεις 
προς προµηθευτές 

Business - to – Administration 
 

Π.χ. ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων 
ΦΠΑ, πληρωµή εισφορών ΙΚΑ 

Administration -to- Consumer 
 

Π.χ. online έκδοση Πιστοποιητικών  

 

Administration -to- Business 
 

Π.χ. ∆ηµόσιες Προµήθειες 

Administration -to- Administration 
 

Π.χ. ∆ιασυνοριακή συνεργασία ∆ηµοσίων 
Υπηρεσιών 

 

Στη 1η κατηγορία τα συµβαλλόµενα µέρη είναι επιχειρήσεις. Η ραγδαία εξέλιξη των 
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) κατά την διάρκεια των τελευταίων 
χρόνων αποτέλεσε καταλυτικό παράγοντα για την διερεύνηση της επιχειρηµατικής τους 
δραστηριότητας6. Συγκεκριµένα µία επιχείρηση χρησιµοποιεί το δίκτυο µιας άλλης επιχείρησης 
προκειµένου να έρθει σε επαφή µε τους πελάτες της ή να αυξήσει τον αριθµό των πελατών 
της. Στην κατηγορία αυτή του ηλεκτρονικού εµπορίου υπάγεται  και η ηλεκτρονική ανταλλαγή 
δεδοµένων. Ευνόητο είναι πως η επιτυχή έκβαση των εφαρµογών αυτής της κατηγορίας 
απαιτείται η συνεργασία και η εναρµόνιση των επιχειρήσεων. 

Στη 2η κατηγορία συµβάλλονται η επιχείρηση από τη  µία πλευρά και ο καταναλωτής 
από την άλλη. Αποτελεί την πιο συνήθη πρακτική εφαρµογή του ηλεκτρονικού εµπορίου 
σήµερα, καθώς παρέχει σηµαντικά πλεονεκτήµατα και στα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Με τον 
τρόπο αυτό αφενός οι επιχειρήσεις εξοικονοµούν τις δαπάνες διαφήµισης, σύναψης και 
εκτέλεσης συµβάσεων, αφετέρου δε οι καταναλωτές αποκτούν δυνατότητα πρόσβασης σε 
µεγάλη γκάµα προϊόντων και υπηρεσιών και µάλιστα σε χαµηλότερες τιµές (λόγω των 
ελαττωµένων λειτουργικών εξόδων των επιχειρήσεων)7. Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί ότι το 
ηλεκτρονικό εµπόριο δεν εξαντλείται µόνο στις συναλλαγές µέσω του ∆ιαδικτύου, αλλά 
περιλαµβάνει όλες τις συναλλαγές που διενεργούνται µε ηλεκτρονικά µέσα, π.χ. η κινητή 
τηλεφωνία8. 

Στην 3η κατηγορία τα πρόσωπα που µετέχουν στο ηλεκτρονικό εµπόριο είναι η 
επιχείρηση και οι αρχές της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (B2A: Business to Administration ή B2G : 
Business to Government). 

Τέλος, στην 4η κατηγορία  συµβαλλόµενα µέρη είναι η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και οι 
καταναλωτές. 

                                                 
6 Βλ. Γεωργία Χρόνη, Ηλεκτρονικές διεπιχειρηµατικές  αγορές – νοµοθετικό πλαίσιο και πολιτική της Ευρωπαικής Κοινότητας 
ΕΕΕ∆ τόµος 25, τεύχος 2, Απρίλιος-Ιούνιος 2005, σελ. 349.  
7 Για τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα που παρουσιάζει το ηλεκτρονικό εµπόριο για τον 
καταναλωτή, βλ. Ε. Αλεξανδρίνου, Η πρόταση οδηγίας της ΕΕ, για το ηλεκτρονικό εµπόριο και η 
προστασία του καταναλωτή, ∆ΕΕ 2000, σελ. 113 
8 Βλ. Β. Σοµπόλου, Νοµικό πλαίσιο για ζητήµατα του ηλεκτρονικού εµπορίου-ηλεκτρονικό εµπόριο µέσω κινητής τηλεφωνίας 
Επισκ. 2002, σελ.894επ. 
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Κοινός σκοπός  και στις 2 τελευταίες κατηγορίες αποτελεί η άντληση και παροχή 
πληροφοριών ή ακόµη και η προώθηση απευθείας πληρωµών προς το δηµόσιο9. 

1.4   Οι υπηρεσίες του ∆ιαδικτύου 

Οι χρήστες Internet σε ολόκληρο τον κόσµο έχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιούν µια 
ποικιλία υπηρεσιών. Αυτό που είναι σηµαντικό να κατανοήσουµε είναι ότι όλοι οι χρήστες, δεν 
έχουν πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Στη συνέχεια, θα εξηγήσουµε το µοντέλο πελάτη-
εξυπηρετητή (client-server) και θα αναφέρουµε τις πιο διαδεδοµένες υπηρεσίες. 

Προκειµένου να χρησιµοποιήσουµε µια υπηρεσία του Internet θα πρέπει: 

• Να έχουµε εγκατεστηµένο στον υπολογιστή µας και να εκτελέσουµε το 
κατάλληλο πρόγραµµα γι αυτή την υπηρεσία. Το πρόγραµµα αυτό ονοµάζεται 
πελάτης (client). Μέσω του πελάτη, ζητάµε την παροχή της συγκεκριµένης 
υπηρεσίας.  

• Να έχουµε πρόσβαση (µέσω Internet) σε µηχανή που υποστηρίζει την 
αιτούµενη υπηρεσία. Σε αυτή τη µηχανή πρέπει να εκτελείται ένα πρόγραµµα 
που παρέχει τη συγκεκριµένη υπηρεσία, ο εξυπηρετητής (server).  

Η παροχή των περισσότερων υπηρεσιών στο Internet βασίζεται στο µοντέλο πελάτη-
εξυπηρετητή (client-server) που λειτουργεί ως εξής: 

Ο πελάτης ζητά από τον εξυπηρετητή πληροφορίες και ο τελευταίος εξυπηρετεί το 
αίτηµα παρέχοντάς του τις πληροφορίες αυτές. Αφού τελειώσει η διαδικασία, ο εξυπηρετητής 
περιµένει έως ότου κάποιος πελάτης υποβάλλει πάλι κάποια αίτηση για εξυπηρέτηση. 

                                        

Το µοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή 

Κάθε υπηρεσία στο Internet έχει το δικό της ξεχωριστό πρωτόκολλο, δηλαδή το δικό 
της σύνολο από συµβάσεις που καθορίζουν το πώς γίνεται η “συνοµιλία” του αντίστοιχου 
ζεύγους πελάτη-εξυπηρετητή. Έτσι, άλλο πρωτόκολλο χρησιµοποιεί η υπηρεσία WWW, άλλο 
η υπηρεσία FTP, άλλο η υπηρεσία E-mail, κ.ο.κ. 

Ένα σηµείο που είναι σηµαντικό να κατανοήσουµε είναι ότι µέσω του πελάτη δεν 
µπορούµε να ζητάµε την παροχή της συγκεκριµένης υπηρεσίας από οποιονδήποτε 
υπολογιστή του Internet. Θα πρέπει ο υπολογιστής στον οποίον απευθύνουµε την αίτησή µας 
να υποστηρίζει την υπηρεσία αυτή και να εκτελεί τον αντίστοιχο εξυπηρετητή. Έστω π.χ. ότι 
θέλουµε να δούµε µια σελίδα του World Wide Web (WWW). Τρέχουµε στον υπολογιστή µας 
έναν πελάτη για WWW για να συνδεθούµε µε έναν αποµακρυσµένο υπολογιστή όπου είναι 

                                                 
9 Βλ. Λαζαράκο, Ηλεκτρονικό Εµπόριο, ∆υνατότητες αξιοποίησης και νοµικά προβλήµατα, Συνήγορος 
2000, σελ. 44-45. 
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αποθηκευµένη η σελίδα και στον οποίον εκτελείται ένας εξυπηρετητής για WWW. Ο 
εξυπηρετητής στέλνει στον πελάτη µας τη σελίδα και ο πελάτης την εµφανίζει στην οθόνη του 
υπολογιστή µας. Σηµειώνουµε ότι οι πελάτες για την υπηρεσία WWW ονοµάζονται και 
browsers (αναζητητές). 

Επίσης, σε έναν υπολογιστή µπορούν να εκτελούνται ταυτόχρονα εξυπηρετητές για 
περισσότερες από µία υπηρεσίες π.χ. ένας εξυπηρετητής για WWW, ένας εξυπηρετητής για 
FTP, κι ένας εξυπηρετητής για E-mail. Έτσι, ο ίδιος υπολογιστής µπορεί να παρέχει 
περισσότερες από µία υπηρεσίες. 

Υπάρχουν διάφορα προγράµµατα - πελάτες για καθεµία από τις υπηρεσίες του 
Internet για διάφορα λειτουργικά συστήµατα. Πολλά από αυτά διατίθενται ελεύθερα µέσω του 
Internet και µπορούµε να τα µεταφέρουµε στον υπολογιστή µας.  

  

Οι κυριότερες υπηρεσίες του Internet 

E-mail (Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο) 
Υποστηρίζει την ανταλλαγή µηνυµάτων µεταξύ χρηστών χάρη στην προσωπική 
ηλεκτρονική διεύθυνση του καθενός. Το περιεχόµενο του µηνύµατος µπορεί να είναι 
κείµενο, ήχος, εικόνα, video ή δεδοµένα. 

Mailing lists ( Λίστες E-mail) 
Καθορισµένη οµάδα αποµακρυσµένων µεταξύ τους χρηστών που ανταλλάσσουν 
µηνύµατα σχετικά µε κάποιο θέµα ορισµένο από κοινού, µε κάποιον από αυτούς ως 
υπεύθυνο για την καλή λειτουργία της λίστας. 

Remote Login ( Τηλεσύνδεση) 
Ένας χρήστης “υπάρχει”, δηλαδή έχει δικαίωµα χρήσης σε έναν ή περισσότερους 
υπολογιστές του δικτύου. Αν αυτοί είναι αποµακρυσµένοι µεταξύ τους τότε, εργαζόµενος 
σε έναν από αυτούς, µπορεί να συνδεθεί µε οποιονδήποτε από τους υπόλοιπους και να 
(τηλε-) εργαστεί σαν να ήταν παρών, δηλαδή να χρησιµοποιήσει τις δυνατότητες του 
αποµακρυσµένου υπολογιστή σαν να βρίσκονταν στον ίδιο φυσικό χώρο µε αυτόν. 

Finger 
Αναζήτηση της ύπαρξης ενός συγκεκριµένου χρήστη σε κάποιο σηµείο του δικτύου. 

FTP (File Transfer Protocol) 
Μεταφορά αρχείων από αποµακρυσµένο υπολογιστή σε τοπικό υπολογιστή και 
αντίστροφα. 

Archie 
Αναζήτηση υπολογιστών στο Internet που προσφέρουν την υπηρεσία FTP και περιέχουν 
πληροφορίες µε περιεχόµενο οριζόµενο από το χρήστη. 

Usenet 
Ανταλλαγή µηνυµάτων οργανωµένη σε “οικογένειες ηλεκτρονικών συζητήσεων” µε 
εξαιρετική ποικιλία θεµάτων προς συζήτηση και παγκόσµια συµµετοχή (πάνω από 10000 
ηλεκτρονικές συζητήσεις). 

Talk 
Ανταλλαγή µηνυµάτων κειµένου σε πραγµατικό χρόνο µεταξύ δύο χρηστών που 
βρίσκονται σε αποµακρυσµένα σηµεία του Internet. 

IRC (Internet Relay Chat) 
Παρόµοιο µε το Talk αλλά υποστηρίζει µεγαλύτερο αριθµό χρηστών ταυτόχρονα και 
οργανώνει τις οµαδικές συνοµιλίες ανάλογα µε το θέµα τους. 

Gopher 
Αναζήτηση πληροφορίας µέσω επιλογών (menus) σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Veronica 
Αναζήτηση υπολογιστών του δικτύου που προσφέρουν την υπηρεσία Gopher, σχετικά µε 
το θέµα που ορίζει ο χρήστης. 



Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή                                                                                                                  Αλεξάνδρα Ταταράκη 

Ειδικά ζητήµατα του ∆ικαίου του Ηλεκτρονικού Εµπορίου                                                                  14 

WAIS (Wide Area Information Service) 
Έρευνα µέσα σε επιλεγµένες από το χρήστη βάσεις δεδοµένων του Internet σχετικά µε 
λέξεις - κλειδιά που ορίζει ο χρήστης. 

 

WWW (World Wide Web) 
∆ιαδικτυωµένες ηλεκτρονικές σελίδες µε πληροφορίες σε γραφικό παραθυρικό 
περιβάλλον, οι οποίες αλληλοσυνδέονται µέσω λέξεων - κλειδιών. Αυτή η υπηρεσία 
ενοποιεί µέσα στο ίδιο λογισµικό τις FTP, Archie, Gopher, E-mail, Usenet, κλπ. 

MUD (Multiple User Dimension) 
Παιχνίδια µε σενάριο στα οποία ο χρήστης που συνδέεται παίρνει ένα προσωπικό ρόλο 
και αλληλεπιδρά στο περιβάλλον του παιχνιδιού µε τους υπόλοιπους αποµακρυσµένους 
παίκτες. 

1.5   Ρυθµιστικό πλαίσιο σχετικά µε το ηλεκτρονικό εµπόριο 

Η σύγχρονη ελληνική νοµοθεσία δεν έχει µείνει αδιάφορη στην τεχνολογική πρόκληση 
και µε διάφορες επιµέρους διατάξεις έχει εντάξει τα νέα µέσα στην έννοµη τάξη. Επιγραµµατικά 
λοιπόν, αναφέρονται καταρχάς οι διατάξεις των άρθρων 22-25 του Κώδικα Βιβλίων και 
Στοιχείων (π.δ. 186.1992, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από τα άρθρα 14, 15 του 
π.δ. 134/1996 και άρθρα 19απαρ. 1 του Ν. 2459/1997) σύµφωνα µε τις οποίες ο 
επιτηδευµατίας µπορεί αντί του χειρογράφου συστήµατος καταχώρησης των εγγράφων, να 
χρησιµοποιεί Η/Υ για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση στοιχείων. 

∆ιατάξεις όµως, που αφορούν την σύναψη ηλεκτρονικών εµπορικών συναλλαγών 
υπάρχουν σε διάφορους νόµους, στο ρυθµιστικό πεδίο των οποίων εµπίπτουν τοµείς της 
οικονοµικής ζωής. Παράδειγµα τα άρθρα 26 παρ. 2 και 27 παρ. 4 του Ν. 2533/1997, τα οποία 
εξισώνουν την ηλεκτρονική επικοινωνία της εταιρείας επί παραγώγων µε την έγγραφη. 

Αντίστοιχες νοµοθετικές ρυθµίσεις συναντάµε και σε άλλες χώρες. Η αναγκαιότητα 
νοµοθετικής παρέµβασης για τη ρύθµιση των νοµικών προβληµάτων που ανακύπτουν στο 
πλαίσιο των συναλλαγών του ηλεκτρονικού εµπορίου έχει αναγνωρισθεί και από διεθνείς 
οργανισµούς, όπως είναι η Επιτροπή για το ∆ιεθνές Εµπορικό ∆ίκαιο των Ηνωµένων Εθνών 
(UNCITRAL), η οποία υιοθέτησε το 1996 τον Πρότυπο Νόµο για το ηλεκτρονικό εµπόριο. 
Πρόκειται για ένα µη δεσµευτικό, ρυθµιστικό πλαίσιο, σκοπός του οποίου είναι να συµβάλει 
ώστε να υπερπηδηθούν τα νοµικά εµπόδια που συναντά η εφαρµογή των σύγχρονων 
µεθόδων επικοινωνίας στο διεθνές εµπόριο λόγω του ότι στις εθνικές νοµοθεσίες κυριαρχεί 
ακόµα ο έγγραφος τύπος.  

( Ο Πρότυπος Νόµος αποτελείται από δύο µέρη, µε τους αντίστοιχους τίτλους 
«γενικά για το ηλεκτρονικό εµπόριο, το 1ο µέρος, και «το ηλεκτρονικό εµπόριο σε 
ορισµένους τοµείς» το 2ο µέρος, το οποίο όµως περιορίζεται στη µεταφορά 
πραγµάτων). 

Τέλος, µε πρωτοβουλία του ∆ιεθνούς Εµπορικού Επιµελητηρίου (ICC) έχουν 
διατυπωθεί κανόνες συµβάσεων – πλαισίων (interchange agreements) στους οποίους 
µπορούν να υπαχθούν οικειοθελώς τα µέρη. 
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2 
2.Τύποι ∆ικαίου 

Στο παρόν κεφάλαιο, διακρίνονται οι βασικοί τύποι δικαίου οι οποίοι αφορούν το νοµικό 
πλαίσιο του ηλεκτρονικού εµπορίου καθώς και τις υποκατηγορίες του, µε τα χαρακτηριστικά 
που αυτές έχουν. 

2.1 ∆ίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί ένα ανεξάρτητο νοµικό σύστηµα το οποίο 
υπερισχύει των εθνικών νοµικών διατάξεων. ∆ιακρίνεται σε τρεις διαφορετικούς τύπους 
νοµοθεσίας που είναι αλληλοσύνδετοι µεταξύ τους. Αυτοί είναι το πρωτογενές δίκαιο, το 
παράγωγο δίκαιο και η νοµολογία. Οι οδηγίες, οι κανονισµοί και οι συστάσεις αποτελούν 
µορφή του παράγωγου δικαίου. 

Το πρωτογενές δίκαιο περιλαµβάνει ιδίως τις συνθήκες και άλλες συµφωνίες 
παρόµοιας φύσης. Το πρωτογενές δίκαιο συµφωνείται βάσει άµεσων διαπραγµατεύσεων 
µεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών µελών. Οι συµφωνίες αυτές λαµβάνουν τη µορφή 
συνθηκών οι οποίες επικυρώνονται στη συνέχεια από τα εθνικά κοινοβούλια. Η ίδια διαδικασία 
εφαρµόζεται για οποιαδήποτε µεταγενέστερη τροποποίηση των συνθηκών. Οι συνθήκες 
ίδρυσης των ευρωπαϊκών κοινοτήτων έχουν αναθεωρηθεί επανειληµµένως µέσω της ενιαίας 
ευρωπαϊκής πράξης (1987), της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση - «Συνθήκη του 
Μάαστριχτ» (1992) - και τη συνθήκη του Άµστερνταµ (1997). Οι Συνθήκες καθορίζουν επίσης 
το ρόλο και τις αρµοδιότητες των θεσµικών οργάνων και οργανισµών της ΕΕ που εµπλέκονται 
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στις νοµοθετικές, εκτελεστικές και δικαιοδοτικές 
διαδικασίες που χαρακτηρίζουν το κοινοτικό δίκαιο και την εφαρµογή του. 

Το παράγωγο δίκαιο βασίζεται στις συνθήκες και περιέχει ποικίλες διαδικασίες οι 
οποίες καθορίζονται σε διάφορες διατάξεις του. Οι µορφές που λαµβάνει είναι οι εξής: 

•  κανονισµοί: Οι κανονισµοί έχουν γενική εµβέλεια και η εφαρµογή τους γίνεται χωρίς 
απαίτηση θέσπισης νοµοθετηµένων διατάξεων, είναι άµεσα εφαρµόσιµοι και άµεσα 
δεσµευτικοί για όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ. Φυσικά κάθε εθνικός νόµος που 
συγκρούεται µε  κανονισµό της ΕΕ χάνει την ισχύ του αφού το ευρωπαϊκό δίκαιο 
υπερισχύει των εθνικών. 

•  οδηγίες: Οι οδηγίες δεσµεύουν τα κράτη µέλη ως προς τους στόχους που πρέπει να 
επιτευχθούν σε µια συγκεκριµένη χρονική προθεσµία, όµως σε αντίθεση µε τους 
κανονισµούς, αφήνουν στις εθνικές αρχές την επιλογή του τύπου και των µέσων 
υλοποίησης των στόχων αυτών. Έτσι οι εθνικές αρχές έχουν µεγάλη ελευθερία στους 
ακριβείς νόµους που θα εντάξουν στο εθνικό τους δίκαιο. Οι οδηγίες πρέπει να 
µεταφέρονται στο εθνικό δίκαιο των κρατών µελών σύµφωνα µε τις διαδικασίες που 
ισχύουν στα κράτη µέλη. Εναντίον των κρατών µελών που δε µεταφέρουν τις 
κοινοτικές οδηγίες στο εθνικό τους δίκαιο στις προβλεπόµενες προθεσµίες ή δεν το 
πράττουν επαρκώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί να κινηθεί νοµικά στο ∆ικαστήριο 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι στην περίπτωση που ένα 
κράτος µέλος δεν έχει µεταφέρει στο εθνικό του δίκαιο µια οδηγία, µπορεί να 
εφαρµόζονται άµεσα ορισµένες από τις διατάξεις της. Αυτό σηµαίνει ότι, εάν µια οδηγία 
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παρέχει άµεσα δικαιώµατα σε άτοµα, τότε τα άτοµα µπορούν να επικαλούνται την 
οδηγία στα εθνικά δικαστήρια, χωρίς να περιµένουν τη θέσπιση εθνικής νοµοθεσίας 
για την εφαρµογή της. Επιπλέον, εάν τα άτοµα πιστεύουν ότι υπέστησαν ζηµίες επειδή 
οι εθνικές αρχές δεν εφάρµοσαν ορθά µια οδηγία, τότε µπορεί να δικαιούνται να 
ζητήσουν δικαστικώς αποζηµίωση. Για την επιδίκαση των αποζηµιώσεων αυτών 
αρµόδια είναι τα εθνικά δικαστήρια. 

• αποφάσεις: Οι αποφάσεις είναι δεσµευτικές, ως προς όλα τα µέρη τους, για τους 
αποδέκτες τους. Οπότε, δεν απαιτείται θέσπιση εθνικών νοµοθετικών διατάξεων για 
την εφαρµογή των αποφάσεων. Μια απόφαση µπορεί να απευθύνεται σε ένα ή 
περισσότερα ή σε όλα τα κράτη µέλη, σε επιχειρήσεις ή σε άτοµα. 

• συστάσεις: Οι συστάσεις δεν είναι δεσµευτικές. ∆εν έχουν νοµική ισχύ, αλλά 
προκύπτουν ύστερα από διαπραγµάτευση και ψηφοφορία σύµφωνα µε την κατάλληλη 
διαδικασία. Οι συστάσεις διαφέρουν από τους κανονισµούς, τις οδηγίες και τις 
αποφάσεις λόγω του ότι δεν έχουν νοµική ισχύ. Όµως, έχουν πολιτικό βάρος. 
Αποτελούν έµµεσες πράξεις που στοχεύουν στην προετοιµασία νοµοθεσίας στα κράτη 
µέλη, έχοντας ως µόνη διαφορά από τις οδηγίες την υποχρεωτική εφαρµογή τους. 

Η νοµολογία περιλαµβάνει τις αποφάσεις που εκδίδουν το ∆ικαστήριο και το 
Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων π.χ. κατόπιν προσφυγής εκ µέρους της Επιτροπής, 
εθνικών δικαστηρίων των κρατών µελών ή ατόµων. 

2.2 Εσωτερικό ∆ίκαιο  

Κάθε κράτος µέλος διαµορφώνει το εσωτερικό ή εθνικό του δίκαιο, έχει ισχύ στα όρια 
του κράτους. Το κοινοτικό δίκαιο υπερισχύει του εσωτερικού. Το εσωτερικό δίκαιο διακρίνεται 
σε ιδιωτικό και δηµόσιο. Το ιδιωτικό και το δηµόσιο δίκαιο χωρίζονται µε τη σειρά τους σε 
υποκατηγορίες. Παρακάτω εξετάζεται ποιες είναι αυτές και πώς συνδέονται µε τα θέµατα των 
τεχνολογιών της κοινωνίας της πληροφορίας.  

2.2.1 ∆ηµόσιο ∆ίκαιο 

Το δηµόσιο δίκαιο ρυθµίζει τις σχέσεις του κράτους µε το άτοµο καθώς και την 
οργάνωση του κράτους. Ορίζει όλα τα θεµελιώδη δικαιώµατα και υποχρεώσεις ενός ατόµου 
απέναντι στο κράτος καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις θεσµικών οργάνων και 
δηµόσιων υπηρεσιών. Από τη σκοπιά της κοινωνίας της πληροφορίας, το δηµόσιο δίκαιο 
µπορεί να χωριστεί στους τοµείς που αναφέρονται τις επόµενες παραγράφους: 

∆ιοικητικό και Συνταγµατικό δίκαιο: Το διοικητικό δίκαιο θέτει τους κανόνες της 
δηµόσιας διοίκησης. Το συνταγµατικό δίκαιο περιλαµβάνει τα θεµελιώδη ανθρώπινα 
δικαιώµατα και έννοιες (όπως η δηµοκρατία). Πολλοί κυβερνητικοί φορείς ψάχνουν νέους 
ηλεκτρονικούς τρόπους που θα επιτρέψουν στους πολίτες να έχουν καλύτερη επικοινωνία µε 
την πολιτεία, παρέχοντας σε αυτούς τα µέσα για να συµµετέχουν στη λεγόµενη ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση (eGovernment). Τέτοιου είδους µέσα µπορεί να τους επιτρέπουν να ασκούν 
ηλεκτρονικά τα βασικά πολιτικά τους δικαιώµατα όπως αυτό του εκλέγειν καθώς και να 
πραγµατοποιούν διοικητικές διαδικασίες όπως η δήλωση φόρου. Το διοικητικό δίκαιο πρέπει 
να προσαρµοστεί στις ειδικές συνθήκες του η- επιχειρείν (όπως οι η-πλειστηριασµοί ή 
eAuctions). Το συνταγµατικό δίκαιο πρέπει να λαµβάνεται υπόψη στις ρυθµίσεις σχετικές µε 
ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας. 

Ποινικό δίκαιο : Σε σχέση µε θέµατα της κοινωνίας της πληροφορίας, το ποινικό 
δίκαιο µπορεί να οριστεί ως το δίκαιο για τα αδικήµατα που λαµβάνουν χώρα µέσω του 
διαδικτύου και άλλων δικτύων υπολογιστών. Αφορά ενέργειες που καταπατούν την 
εµπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και διαθεσιµότητα των υπολογιστικών συστηµάτων και την 
κατάχρηση ή κακή µεταχείριση τέτοιων συστηµάτων, δικτύων και δεδοµένων. Κυρίως ρυθµίζει 
κυρώσεις στην καταπάτηση πνευµατικής ιδιοκτησίας (copyright), στην παιδική πορνογραφία, 
σε ηλεκτρονικές απάτες και παραβιάσεις ασφάλειας δικτύων. Επίσης καλύπτει θέµατα έρευνας 
και εποπτείας δικτύων όπως υποκλοπές ηλεκτρονικών µηνυµάτων. Οι επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο του η-επιχειρείν και οι πελάτες τους µπορεί να πέσουν θύµατα 



Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή                                                                                                                  Αλεξάνδρα Ταταράκη 

Ειδικά ζητήµατα του ∆ικαίου του Ηλεκτρονικού Εµπορίου                                                                  17 

ηλεκτρονικού εγκλήµατος από ιούς  (viruses), σπάσιµο ή κλοπή κωδικών, παραποίηση 
λογισµικού και άλλα. 

Φορολόγηση: Η φορολογία παίζει σηµαντικό ρόλο στις σχέσεις που αναπτύσσονται 
στο η-επιχειρείν σε διασυνοριακό επίπεδο. ∆ιακρίνεται σε άµεση και έµµεση. 

2.2.2 Ιδιωτικό ∆ίκαιο 

Το ιδιωτικό δίκαιο ρυθµίζει τις ατοµικές σχέσεις και τις διαµάχες. Το η- επιχειρείν 
βασίζεται στη νοµική ασφάλεια και εµπιστοσύνη µεταξύ επιχειρηµατικών εταίρων και σχετίζεται 
στενά µε το δίκαιο συµβάσεων. Επίσης οι επιχειρήσεις πρέπει να πραγµατευτούν µε 
συγκεκριµένα νοµικά θέµατα όπως η προστασία καταναλωτών, το εταιρικό δίκαιο, τα 
δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και το εργατικό δίκαιο. 

∆ίκαιο συµβάσεων: Αναφέρεται στη διαπραγµάτευση και σύναψη συµβάσεων, 
συµπεριλαµβανοµένων και συµβάσεων εργασίας. Οι συµβάσεις αποτελούν τη βάση για αγορά 
προϊόντων και υπηρεσιών για αυτό και απασχολούν το ηλεκτρονικό εµπόριο. Πρέπει να 
εξασφαλίζεται η ταυτοποίηση των ατόµων, συνήθως µε ψηφιακές υπογραφές και η 
τεκµηρίωση συµβολαίων να προσαρµόζεται στις νέες ανάγκες. Αναπτύσσονται ηλεκτρονικοί 
τρόποι συναλλαγής µε τράπεζες και οι ηλεκτρονικές πληρωµές αντικαθιστούν τους 
παραδοσιακούς τρόπους πληρωµών. Επίσης εµφανίζονται νέοι τύποι προσλήψεων σαν 
αποτέλεσµα του η-επιχειρείν οι οποίοι πρέπει να συµβαδίζουν µε τους σχετικούς εργασιακούς 
νόµους. 

Προστασία καταναλωτών: Η νοµοθεσία προστατεύει τους καταναλωτές από 
απρόβλεπτους και ασυνήθιστους κινδύνους και στοχεύει στην ισορροπία της σχέσης 
επιχείρησης µε καταναλωτή. Η προστασία καταναλωτών ρυθµίζεται µε µια σειρά ευρωπαϊκών 
οδηγιών, διατάξεις των οποίων στοχεύουν συγκεκριµένα στο ηλεκτρονικό εµπόριο. 

Εταιρικό δίκαιο: Το εταιρικό δίκαιο πραγµατεύεται την ίδρυση, διεύθυνση, ρύθµιση 
και διάλυση εταιρικών οντοτήτων. Ρυθµίζει θέµατα όπως η κατανοµή των µετοχών, τα 
δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των διευθυντών και των µετόχων, η περιορισµένη ευθύνη, η 
οργάνωση και η αλλαγή δοµής επιχειρήσεων. Το εταιρικό δίκαιο πρέπει να ανταποκρίνεται στις 
νεοεµφανιζόµενες ανάγκες και θέµατα του η- επιχειρείν, όπως οι «εικονικές» (virtual) 
επιχειρήσεις ή η πώληση µετοχών από το διαδίκτυο. 

∆ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας: Η νοµοθεσία παρέχει το κανονιστικό πλαίσιο 
χρήσης και οικονοµικής εκµετάλλευσης πνευµατικής ιδιοκτησίας. Η πνευµατική ιδιοκτησία είναι 
άυλη και περιλαµβάνει πατέντες, εµπορικά σήµατα, copyright (δικαίωµα του δηµιουργού) και 
σχέδια. Για το η-επιχειρείν, ένα σηµαντικό θέµα είναι η προστασία ονοµάτων χώρου (domain 
names), ιδιαίτερα αυτών που συνδέονται µε το εµπόριο ή επωνυµία επιχείρησης. Άλλο ένα 
ζήτηµα της κατηγορίας αυτής είναι η προστασία δεδοµένων. Αναφέρεται ένα παράδειγµα 
νοµικού θέµατος του τοµέα αυτού. Αν κάποια επιχείρηση αποκρύπτει την επωνυµία ή το σήµα 
της ανταγωνιστικής επιχείρησής της στον κωδικό της ιστοσελίδας της, η µηχανή αναζήτησης 
θα εµφανίσει την ιστοσελίδα της, αν και η λέξη κλειδί αποτελεί το σήµα της ανταγωνιστικής 
επιχείρησης. Από το νόµο, αυτό µπορεί να εκληφθεί ως αθέµιτη συµπεριφορά και να 
επιβληθούν σχετικές κυρώσεις. 

Ευθύνη: Ευθύνη προκύπτει από υπάρχουσες συµβατικές σχέσεις, από ζηµίες και από 
αδικήµατα που συνεπάγονται διεκδίκηση αποζηµίωσης και δε σχετίζονται µε συµβάσεις. Πιο 
συγκεκριµένα, ανακύπτει ευθύνη λόγω ζηµιών που προκάλεσε ένα προϊόν ή πληροφορία (πχ 
δυσφήµηση). Ακόµη, σε περιπτώσεις λίγο πριν τη σύναψη συµβάσεων όταν έχει δηµιουργηθεί 
εµπιστοσύνη και κάποιο από τα δύο µέρη την αθετήσει. Στο η-επιχειρείν, ευθύνη δηµιουργείται 
µε την πώληση προϊόντων, τις ηλεκτρονικά προσφερόµενες πληροφορίες, την καταπάτηση 
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας. 

Εργατικό δίκαιο: Ρυθµίζει τις σχέσεις µεταξύ εργοδότη και υπαλλήλου (εργατικό 
δίκαιο του ατόµου) καθώς και τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις των ενώσεων (συλλογικό 
εργατικό δίκαιο). Ένα θέµα που αφορά τον πρώτο τύπο είναι η χρήση του διαδικτύου στο 
χώρο εργασίας από υπαλλήλους για ιδιωτικούς λόγους κα η επίβλεψη από τον εργοδότη στο τι 
κάνει ο υπάλληλος στο διαδίκτυο. Ο δεύτερος τύπος ρυθµίζει µεταξύ άλλων το κατά πόσο 
επιτρέπεται τα εργατικά συνδικάτα να χρησιµοποιούν ίντρανετ που ανήκει στην επιχείρηση ή 
πύλη στο διαδίκτυο για δικούς τους σκοπούς. Επίσης σε κάποια θέµατα συλλογικών 
συµβάσεων ο δεύτερος τύπος (συλλογικό εργατικό δίκαιο) υπερισχύει του πρώτου. 
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2.2.3 Νοµικά θέµατα δηµόσιου και ιδιωτικού δικαίου 

Κάποια νοµικά θέµατα εκτείνονται και στις δύο κατηγορίες δικαίου, και στο δηµόσιο και στο 
ιδιωτικό δίκαιο. Είναι τα παρακάτω: 

∆ικονοµικό δίκαιο και δίκαιο επίλυσης διαφορών: Περιλαµβάνουν τρόπους 
επίλυσης διαφορών, όπως η δικαστική οδός, καθώς και εναλλακτικές µεθόδους όπως η 
µεσολάβηση, ο συµβιβασµός, η πρώιµη ουδέτερη αξιολόγηση, η επιδιαιτησία, οι online 
επίλυση διαφορών. Η αυτορύθµιση προλαµβάνει τις διαφορές και περιλαµβάνει κώδικες 
δεοντολογίας και σήµατα εµπιστοσύνης. Στον τοµέα του η- επιχειρείν ακόµη υπάρχουν 
κάποιες νοµοθετικές ελλείψεις της κατηγορίας αυτής δικαίου και αναγκαστικά αναπληρώνονται 
από κώδικες δεοντολογίας. Επίσης το διαδίκτυο παρέχει τους δικούς του τρόπος επίλυσης 
διαφορών, όπως η η- επιδιαιτησία. 

 Ένα σύστηµα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών είναι το κέντρο διαιτησίας και 
διαµεσολάβησης WIPO. Οι περισσότερες διαµεσολαβήσεις του γίνονται σε διαφορές για 
ονόµατα χώρου, αλλά επιλύει και διαφορές άλλων θεµάτων όπως είναι οι πατέντες. Συχνά οι 
αντιµαχόµενες πλευρές οδηγούνται σε συµφωνίες µε τις διαµεσολαβήσεις. Επίσης 
επιδιαιτητεύει υποθέσεις που σχετίζονται µε άδειες λογισµικού, άδειες ευρεσιτεχνίας, 
συµφωνίες διανοµής φαρµακευτικών προϊόντων κ.ά. Η επίλυση διαφορών από το WIPO είναι 
πολύ πιο γρήγορη από την κανονική δικαστική διαδικασία αφού ολοκληρώνεται µέσα σε λίγους 
µήνες, χρησιµοποιώντας ηλεκτρονικές διαδικασίες και τα έξοδα είναι πολύ µικρότερα. 

Ιδιωτικότητα και προστασία δεδοµένων: Η νοµοθεσία αυτής της κατηγορίας 
πραγµατεύεται τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, διανοµή και τροποποίηση 
προσωπικών δεδοµένων.  

∆ίκαιο ανταγωνισµού: Το δίκαιο ανταγωνισµού φροντίζει για τη στήριξη των δοµών 
της αγοράς που προωθούν την ανταγωνιστικότητα, κανονίζει θέµατα µονοπωλίων και 
ολιγοπωλίων. Επίσης φροντίζει για τη διατήρηση δίκαιων και διαφανών εµπορικών πρακτικών 
µεταξύ των ανταγωνιζοµένων πλευρών και προστατεύει τους καταναλωτές από παράνοµες 
µεθόδους διαφήµισης. Στην αγορά πληροφορικής και επικοινωνιών, οι διατάξεις του παρέχουν 
µη µεροληπτικές ευκαιρίες πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την 
επιχειρηµατική δραστηριοποίηση στο διαδίκτυο. Μια τέτοια υπηρεσία είναι η µηχανή 
αναζήτησης. 

2.3 Ελληνικό δίκαιο 

Η ελληνική νοµοθεσία αποτελείται από το Σύνταγµα της Ελλάδος, από του νόµους, από τα 
προεδρικά διατάγµατα, τις υπουργικές αποφάσεις και από αποφάσεις  ορισµένων αρχών. Οι 
νοµοθετικές πράξεις που θα απασχολήσουν την εργασία αυτή είναι κυρίως νόµοι, προεδρικά 
διατάγµατα και υπουργικές αποφάσεις.  

Νόµος καλείται ο γραπτός κανόνας δικαίου που τίθεται από τη πολιτεία µέσω των 
διατεταγµένων προς τούτο οργάνων της. Η νοµοθετική κατάρτιση πραγµατοποιείται έπειτα 
από πρωτοβουλία της κυβέρνησης ή της Βουλής. Ακολουθούνται οι προβλεπόµενες από το 
Σύνταγµα διαδικασίες της επεξεργασίας, της συζήτησης και της ψήφισης στη βουλή και σε 
τελικό στάδιο της κύρωσης από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, της έκδοσης και δηµοσίευσης 
των νόµων στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

Τα διατάγµατα διαφέρουν από τους νόµους ως προς τον πιο λεπτοµερή χαρακτήρα 
τους. Οι νόµοι θέτουν το γενικό ρυθµιστικό πλαίσιο και τα διατάγµατα ρυθµίζουν επιµέρους 
θέµατα εντός του πλαισίου των νόµων, έτσι ώστε να εφαρµόζονται πρακτικά οι νόµοι. Τα 
διατάγµατα χωρίζονται σε προεδρικά διατάγµατα και σε υπουργικές αποφάσεις. Τα προεδρικά 
διατάγµατα χαρακτηρίζονται είτε ως εκτελεστικά (για την εκτέλεση νόµων), είτε ως 
νοµοθετικά (ύστερα από σχετική εξουσιοδότηση) είτε ως διοικητικά.  

Σηµειώνεται επίσης ότι νοµική ισχύ έχουν και οι αποφάσεις ορισµένων επιτροπών και 
αρχών όπως της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) και της 
Αρχής Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων.  

Ιεραρχικά, το Σύνταγµα υπερισχύει όλων των υπόλοιπων τύπων δικαίου. Στο ίδιο 
επίπεδο στην ιεραρχία βρίσκονται και οι ιδρυτικές συνθήκες της ΕΕ. Έπονται οι νόµοι, τα 
προεδρικά διατάγµατα και οι υπουργικές αποφάσεις. 
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2.4 Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο 

Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο - ∆ικαιοδοσία: Ρυθµίζονται προβλήµατα που ανακύπτουν λόγω της 
διεθνούς φύσης του η-επιχειρείν. Σήµερα συνάπτονται συµβόλαια ηλεκτρονικά, συµβαίνουν 
αδικήµατα και δηµιουργούνται διαφορές σε διασυνοριακό επίπεδο. Έτσι προκύπτουν ζητήµατα 
δικαιοδοσίας και επιλογής του δικαίου που εφαρµόζεται σε κάθε περίπτωση. Το η-επιχειρείν σε 
διεθνές επίπεδο αντιµετωπίζει διαφορετικά νοµικά συστήµατα. Συνεπώς, είναι σηµαντικό για 
τις επιχειρήσεις των οποίων οι ηλεκτρονικές δραστηριότητες εκτείνονται διεθνώς, να έχουν 
γνώση του εφαρµοστέου δικαίου και των δικαιοδοτικών θεµάτων, όταν προσφέρουν 
πληροφορίες ή άλλες υπηρεσίες στο διαδίκτυο.  

Εξετάζοντας τη νοµοθεσία που σχετίζεται µε τη δικαιοδοσία στην περίπτωση των 
ηλεκτρονικών συµβάσεων και µε δεδοµένο το κενό που υπάρχει αναφορικά µε µια διεθνή 
ειδική νοµοθεσία, είναι αναγκαίο να χρησιµοποιηθούν τα νοµικά µέσα που σχετίζονται µε τις 
“παραδοσιακές” διεθνείς συµβάσεις. Σε υποθέσεις διασυνοριακών συναλλαγών στην Ευρώπη, 
αναφέρονται και έχουν εφαρµογή η σύµβαση των Βρυξελλών για τη διεθνή δικαιοδοσία και την 
εκτέλεση των αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις (1968) και η σύµβαση του 
Λουγκάνο (1998) η οποία επέκτεινε τη σύµβαση των Βρυξελλών στα κράτη µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών. Το 1998 ξεκίνησαν εργασίες της ΕΕ για την 
παράλληλη αναθεώρηση των δύο αυτών συνθηκών, των Βρυξελλών και του Λουγκάνο. Το 
Μάιο του 1999, οι εργασίες κατέληξαν σε κοινή συµφωνία για πρόταση κανονισµού, η οποία 
λάµβανε υπόψη την έναρξη ισχύος της συνθήκης του Άµστερνταµ και την κοινοτικοποίηση της 
δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις. Μετά την πολιτική συµφωνία που επιτεύχθηκε 
στο Συµβούλιο ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της 30ής Νοεµβρίου 2000, το 
ευρωπαϊκό συµβούλιο εξέδωσε επισήµως τον «Κανονισµό - Βρυξέλλες Ι» ή αλλιώς τον 
κανονισµό 44/2001/ΕΚ για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση 
αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις . 
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3 
3 . Νοµοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης και ηλεκτρονικές 

συναλλαγές 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο αποτελεί την ψηφιακή εκτέλεση συναλλαγών µεταξύ επιχειρήσεων ή 
µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών µέσω δηµοσίων και ιδιωτικών δικτύων. Με τη χρήση 
λοιπόν, του ∆ιαδικτύου , το ηλεκτρονικό εµπόριο αποκτά όλο και µεγαλύτερη σπουδαιότητα, 
καθώς ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να προµηθευτεί προϊόντα και υπηρεσίες on line. 
Καθώς οι συναλλαγές αυτές διέπονται από διαφορετικές διατάξεις τόσο σε εθνικό και κοινοτικό 
επίπεδο όσο και σε διεθνές επίπεδο, για να εξασφαλιστεί καλύτερα η ασφάλεια του δικαίου θα 
πρέπει να διασαφηνιστούν ορισµένες πλευρές του νοµικού πλαισίου που τις διέπει. Για το 
λόγο αυτό όλες οι ενέργειες της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων συγκλίνουν προς την 
εναρµόνιση  του νοµικού αυτού πλαισίου, που διέπει το ηλεκτρονικό εµπόριο, έτσι ώστε  να 
ανταποκριθεί στις ιδιορρυθµίες του Internet. 

Με την ανακοίνωσή της το 1997 σχετικά µε την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στο 
ηλεκτρονικό εµπόριο, η Επιτροπή καθόρισε έναν σαφή στόχο: τη δηµιουργία έως το 2000 ενός 
συνεκτικού νοµικού πλαισίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Ο πρώτος στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι η αναγνώριση των κατηγοριών των 
νοµικών κειµένων της ΕΕ που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε τον ευρύτερο χώρο του 
ηλεκτρονικού εµπορίου. 

Ως δεύτερος στόχος, είναι η επισκόπηση και η ανάλυση των νοµικών αυτών κειµένων 
έτσι ώστε να διεξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα για την ανάπτυξη ενός συστήµατος 
διεξαγωγής ηλεκτρονικών. 

3.1  Κατηγορίες νοµικών κειµένων    

Οι βασικές κατηγορίες των νοµικών κειµένων που ξεχωρίστηκαν, ανάλογα µε το 
θέµα το οποίο ρυθµίζουν, είναι οι εξής: 

Ηλεκτρονικές πληρωµές, χρήµα: Ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τις ηλεκτρονικές 
πληρωµές, τα µέσα µε τα οποία διεξάγονται, τις σχέσεις µεταξύ πωλητή και πελάτη, την 
ηλεκτρονική µεταφορά χρηµάτων και το ηλεκτρονικό χρήµα που εκδίδεται από ιδρύµατα 
ηλεκτρονικού χρήµατος. Ενδιαφέρον έχει η οδηγία 2000/46 διότι περιέχει διατάξεις για τα 
ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος, η σύσταση 97/489/ΕΚ διότι ρυθµίζει τις πληρωµές µε 
ηλεκτρονικά µέσα και τις σχέσεις εκδότη και κατόχου, η οδηγία 97/5 και ο κανονισµός 
2560/2001 διότι αναφέρονται σε θέµατα διασυνοριακών πληρωµών που απασχολούν κάθε 
διακρατικό σύστηµα ηλεκτρονικών συναλλαγών. 
Ηλεκτρονικό Εµπόριο: Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας της 
πληροφορίας στην εσωτερική αγορά. Η οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο είναι η 2000/31. 
Ενδιαφέρον έχουν ιδιαίτερα οι ρυθµίσεις της για τις συµβάσεις που συνάπτονται µε 
ηλεκτρονικά µέσα, για την εγκατάσταση των φορέων παροχής υπηρεσιών καθώς και τις 
πληροφορίες που αυτοί οφείλουν να διαθέτουν. 

Φορολογία: Ρυθµίζονται θέµατα που άπτονται της φορολογίας στις διασυνοριακές 
συναλλαγές, όπως σε ποιο κράτος υποβάλλεται ο ΦΠΑ στις διάφορες περιπτώσεις 
διασυνοριακών συναλλαγών που διεξάγουν συναλλασσόµενοι εβρισκόµενοι εντός ή και εκτός 
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της ΕΕ. Ακόµη ρυθµίζονται θέµατα διοικητικής συνεργασίας των κρατών µελών στον τοµέα του 
ΦΠΑ. 
Ηλεκτρονικές Υπογραφές: Ορίζονται οι τύποι των ηλεκτρονικών υπογραφών, ρυθµίζονται 
θέµατα αναγνωρισµένης πιστοποίησης και καθορίζεται η νοµική ισχύς των τύπων των 
ηλεκτρονικών υπογραφών. Η ηλεκτρονική υπογραφή, και η σχετική οδηγία 1999/93/ΕΚ, αφορά 
ιδιαίτερα µια πλατφόρµα η-επιχειρείν διότι βασική απαίτηση ασφάλειας και αξιοπιστίας της 
ηλεκτρονικής συναλλαγής είναι η δυνατότητα ταυτοποίησης των συναλλασσόµενων µερών, η 
οποία εξασφαλίζεται µε τη χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών. Από την αυθεντικότητα των 
συναλλασσόµενων µερών συνεπάγεται η άρση της δυνατότητας τους να αποποιηθούν νοµικά 
τις όποιες, προκύπτουσες εκ της συµµετοχής τους σε ηλεκτρονικές συναλλαγές, ευθύνες. 
Επίσης, η ηλεκτρονική υπογραφή σχετίζεται αλγοριθµικά µε τέτοιο τρόπο µε τα δεδοµένα που 
διασφαλίζει την ακεραιότητά τους, τη µη αλλοίωση τους από τον αποστολέα τους στον 
παραλήπτη τους. Τέλος, προλαµβάνει υποκλοπή των δεδοµένων από το σύστηµά 
ηλεκτρονικών συναλλαγών, αφού υπό κανονικές συνθήκες τα δεδοµένα που ανταλλάσσονται 
µέσω αυτού µπορούν να αναγνώσουν µόνο τα άτοµα που έχει εξουσιοδοτήσει ο δηµιουργός 
τους. 

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες: Ρυθµίζονται θέµατα αναφορικά µε δίκτυα και υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ τέθηκε σε ισχύ το 2002. 

Προστασία δεδοµένων: Ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν την προστασία δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα και Ιδιωτικότητα στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδοµένων, τη διατήρηση δεδοµένων από τους παρόχους υπηρεσιών 
επικοινωνιών. Η εργασία εστιάζει στον τρόπο χειρισµού προσωπικών δεδοµένων και ειδικών 
κατηγοριών δεδοµένων όπως τα δεδοµένα θέσης, κίνησης, ποια δεδοµένα πρέπει να 
διατηρούνται και ποια τα δικαιώµατα των υποκειµένων των προσωπικών δεδοµένων. 

Πνευµατική Ιδιοκτησία: Ορίζονται πνευµατικά δικαιώµατα όπως αυτό του δηµιουργού και 
προστατεύονται οι βάσεις δεδοµένων και τα προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Προστασία καταναλωτή: Μια σειρά νοµικών κειµένων στοχεύει στην προστασία του 
καταναλωτή από αθέµιτες εµπορικές πρακτικές και ορίζει δικαιώµατα που αυτός έχει, όπως 
αυτό της πληροφόρησης. Η οδηγία 2002/65/ΕΚ συνδέεται άµεσα µε ένα σύστηµα 
ηλεκτρονικών συναλλαγών στο οποίο τα συναλλασσόµενα µέρη µπορεί να είναι και 
καταναλωτές. Αυτό γιατί η οδηγία ρυθµίζει θέµατα εξ αποστάσεως υπηρεσιών σε καταναλωτές 
και έχει πρακτική εφαρµογή στις ηλεκτρονικές συναλλαγές µεταξύ επιχείρησης και 
καταναλωτή. Ορίζει ποιες πληροφορίες οφείλει η επιχείρηση να δίνει στον καταναλωτή καθώς 
και το δικαίωµα υπαναχώρησης των καταναλωτών. 

3.2 Περιεχόµενο νοµοθεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης        

 Η ενότητα αυτή εστιάζει στο περιεχόµενο ορισµένων νοµοθετικών κειµένων της ΕΕ. 
Πέρα από τη σύνοψη των κυριότερων διατάξεων των κειµένων, ο στόχος είναι η εύρεση 
συγκεκριµένων νοµικών κανόνων που πρέπει να ακολουθεί ένα σύστηµα το οποίο προσφέρει 
διεξαγωγή ηλεκτρονικών συναλλαγών καθώς και να ακολουθούν τα συναλλασσόµενα µέσω 
αυτού µέρη.  

3.2.1 Οδηγία για το Ηλεκτρονικό Εµπόριο 2000/31/ΕΚ     

Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης 
Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, 
ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική αγορά ("οδηγία για το ηλεκτρονικό 
εµπόριο"). 

Η Οδηγία 2000/31/ΕΚ λοιπόν, ψηφίστηκε στις 04-05-2000 από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2000 µε την δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Είχε προηγηθεί µία πρόταση Οδηγίας τον ∆εκέµβριο 1998 σχετικά 
µε ορισµένες πτυχές του ηλεκτρονικού εµπορίου στην εσωτερική αγορά, η οποία 
τροποποιήθηκε τον Αύγουστο του 1999. 
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Η παρούσα οδηγία συµπληρώνει άλλες πρωτοβουλίες της Κοινότητας όπως τις 
Οδηγίες που αφορούν στο µηχανισµό κανονιστικής διαφάνειας, την προστασία των δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία των καταναλωτών στον τοµέα των συµβάσεων, η 
διαπραγµάτευση των οποίων γίνεται από απόσταση και τις προτάσεις Οδηγιών, που 
βασίζονται ή συνίστανται στην πρόσβαση υπό όρους, τις ηλεκτρονικές υπογραφές, το 
δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας, τα συγγενικά δικαιώµατα και το ηλεκτρονικό χρήµα. 

Επίσης, η εν λόγω Οδηγία συντάχθηκε µε γνώµονα την ανάγκη διασφάλισης των 
κοινοτικών ελευθεριών, που καθιερώνονται στη ΣΕΚ και προς τούτο στηρίζεται σε 
περισσότερες νοµικές βάσεις. Κυρίως επιδιώκεται µε την οδηγία αυτή, η καθιέρωση της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας µεταξύ των κρατών 
µελών της ΕΕ, η οποία σε ορισµένους τοµείς αντικατροπτίζει κατά τρόπο συγκεκριµένο τη 
γενικότερη αρχή της ελευθερίας της έκφρασης. 

Εν ολίγοις, µε την Οδηγία αυτή η Επιτροπή επιθυµεί να παραµερίσει την αδιαφάνεια, 
που υπάρχει όσον αφορά στην εφαρµογή των υφιστάµενων κανόνων δικαίου, που αφορούν 
την  on line παροχή υπηρεσιών. Επιθυµεί δε την δηµιουργία ενός νοµικού πλαισίου, έτσι ώστε 
να βρουν εφαρµογή τα πλεονεκτήµατα που απορρέουν από την συνύπαρξη της αλµατώδους 
ανάπτυξης της τεχνολογίας και της απελευθέρωσης των τηλεπικοινωνιακών αγορών.  

Με την Οδηγία σχετικά µε το ηλεκτρονικό εµπόριο γίνεται µια προσπάθεια να δοθεί µια 
λύση  στους τοµείς της εγκατάστασης των φορέων παροχής υπηρεσιών, των εµπορικών 
επικοινωνιών, της on line κατάρτισης συµβάσεων, της ευθύνης των ενδιάµεσων φορέων 
παροχής υπηρεσιών και του διακανονισµού των διαφορών. 

Εσωτερική Αγορά  

Ο συντονισµένος τοµέας ορίζεται ως «οι προϋποθέσεις που ισχύουν στα νοµικά 
συστήµατα των κρατών µελών προκειµένου για φορείς παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας ή υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας». Η οδηγία προβλέπει ότι οι 
ισχύουσες εθνικές διατάξεις οι οποίες εµπίπτουν στο συντονισµένο τοµέα πρέπει να τηρούνται 
από τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας που παρέχει ένας φορέας εγκατεστηµένος 
στο έδαφος ενός κράτους µέλους. Το κράτος µέλος όπου είναι εγκατεστηµένος ο φορέας 
φροντίζει για αυτήν την τήρηση των εθνικών διατάξεων. Η αρχή που περιγράφεται εδώ, 
εκφράζει την «αρχή της χώρας προέλευσης». Επίσης, τα κράτη µέλη δεν µπορούν, για λόγους 
που αφορούν το συντονισµένο τοµέα, να περιορίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία των 
υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας οι οποίες προέρχονται από άλλο κράτος µέλος. 
Υπάρχουν βέβαια κάποιες εξαιρέσεις στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών όπως όταν 
πρόκειται για προστασία της δηµόσιας υγείας, της δηµόσιας τάξης, της εθνικής άµυνας, της 
προστασίας του καταναλωτή. Οι δύο διατάξεις που αναφέρθηκαν στην παράγραφο αυτή (αρχή 
της χώρας προέλευσης και µη περιορισµός της ελευθερίας των υπηρεσιών), δεν εφαρµόζονται 
σε κάποιες περιπτώσεις που αναφέρονται στο παράρτηµα της οδηγίας (όπως σε συγγραφικά 
δικαιώµατα, στην ελευθερία των µερών να επιλέξουν την εφαρµοστέα στις συµβάσεις τους 
νοµοθεσία κ.ά.). Η παράγραφος αυτή είναι από τις σηµαντικότερες της οδηγίας και δίνει τη 
δυνατότητα στους παρόχους υπηρεσιών της κοινότητας να δραστηριοποιούνται ελεύθερα σε 
κάθε κράτος µέλος της. 

Πεδίο Εφαρµογής 

Στην αρχική πρόταση της Οδηγίας στο άρθρο 2α χαρακτηριζόταν ρητά ότι  ως 
υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας είναι οι υπηρεσίες που παρέχονται κατά κανόνα 
έναντι αµοιβής, από απόσταση, µε ηλεκτρονικά µέσα και µετά από προσωπική αίτηση ενός 
αποδέκτη υπηρεσιών. Η Οδηγία υιοθετώντας τη ρύθµιση της τροποποιηµένης πρότασης 
Οδηγίας του Αυγούστου 1999 παραπέµπει στο προσδιορισµό της παραπάνω έννοιας στο 
άρθρο 1 παρ. 2 της Οδηγίας 98/34/ΕΚ της 22-06-199810, όπως τροποποιήθηκε από την 
Οδηγία 98/48/ΕΚ, η οποία αφορά στην καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον 
τοµέα των τεχνικών προτύπων και κανονισµών. Το άρθρο 1 παρ. 2 της Οδηγίας 98/48/ΕΚ 
χαρακτηρίζει ως υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας, κάθε υπηρεσία που συνήθως 
παρέχεται έναντι αµοιβής, µε ηλεκτρονικά µέσα εξ αποστάσεως και κατόπιν συγκεκριµένης 
παραγγελίας ενός αποδέκτη υπηρεσιών. 

                                                 
10 ΕΕL 204, 21.07.1998  σελ. 37, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 98/48ΕΚ της 20.07.1998, ΕΕL 217, 05.08.1998, σελ. 18 
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Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από µία επιχείρηση σε µία άλλη επιχείρηση ή από µία 
επιχείρηση στους καταναλωτές. ∆εν είναι απαραίτητο οι υπηρεσίες αυτές να παρέχονται έναντι 
αµοιβής. Η Οδηγία όµως, αφορά οπωσδήποτε οικονοµικές δραστηριότητες, όπως προκύπτει 
από το άρθρο 2γ αυτής, καθώς ο εγκαταστηµένος φορέας παροχής υπηρεσιών πρέπει να 
ασκεί κατά ουσιαστικό τρόπο µία οικονοµική δραστηριότητα για αόριστη χρονική . 

Στον όρο «υπηρεσιών» εµπίπτει και η παροχή χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, 
υπηρεσιών ψυχαγωγίας, καθώς και ελευθέρων επαγγελµάτων. Στην διάταξη επίσης αυτού του 
άρθρου   εµπίπτουν και όσες υπηρεσίες προωθούν τις εµπορικές συναλλαγές σε απευθείας 
σύνδεση, όπως επίσης και οι εµπορικές επικοινωνίες. Ακόµη θεωρείται  ως υπηρεσία της 
κοινωνίας της πληροφορίας και η αποστολή διαφηµιστικών µηνυµάτων µέσω του ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου11. 

Οι διατάξεις της Οδηγίας δεν εφαρµόζονται: 

• στους τοµείς της φορολογίας, 

• του δικαίου του ανταγωνισµού,  

• της προστασίας των δεδοµένων,  

• στις συµβολαιογραφικές δραστηριότητες, 

• στην εκπροσώπηση και υπεράσπισης ενός πελάτη στο δικαστήριο και 

• στις δραστηριότητες λαχειοφόρων αγορών12. 

Εγκατάσταση των φορέων παροχής υπηρεσιών και πληροφόρηση  

Με το άρθρο 2β της Οδηγίας: φορέας παροχής υπηρεσιών είναι κάθε φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο, που παρέχει µία υπηρεσία της κοινωνίας των πληροφοριών. 

Με το άρθρο 2γ της Οδηγίας :εγκατεστηµένος φορέας παροχής υπηρεσιών είναι ο 
φορέας, ο οποίος ασκεί ουσιαστικά µία οικονοµική δραστηριότητα µέσω µίας µόνιµης 
εγκατάστασης για αόριστη διάρκεια. Η απλή παρουσία και χρήση των απαιτούµενων για την 
παροχή της υπηρεσίας τεχνικών µέσων και τεχνολογιών, δεν αποτελούν εγκατάσταση. Στη 
διάταξη αυτή απαραίτητη προϋπόθεση για να χαρακτηριστεί µία υπηρεσία ως υπηρεσία της 
κοινωνίας της πληροφορίας είναι ο εµπορικός χαρακτήρας13. 

Με το άρθρο 3 παρ. 1 της Οδηγίας : ο εγκατεστηµένος φορέας παροχής υπηρεσιών 
υπόκειται στην εποπτεία και στον έλεγχο του κράτους µέλους. Άρα, ο φορέας αυτός θα ασκεί 
την οικονοµική του δραστηριότητα σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους µέλους στο οποίο είναι 
εγκατεστηµένος14. Με την διάταξη αυτή καθιερώνεται η αρχή του κράτους προέλευσης ή 
άλλως η αρχή της εσωτερικής αγοράς ως βασική αρχή ρύθµισης των πραγµατοποιούµενων 
εµπορικών συναλλαγών στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εµπορίου15. 

Με το άρθρο 3 παρ. 2 της Οδηγίας : καθιερώνεται η απαγόρευση προς τα κράτη µέλη 
να επιβάλλουν περιορισµούς δυσχεραίνοντας ενδεχοµένως την ελεύθερη κυκλοφορία των 
υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, οι οποίες προέρχονται από άλλο κράτος µέλος για 
λόγους σχετιζόµενους µε τον συντονισµένο τοµέα.  

Με το άρθρο 4 παρ. 1 της Οδηγίας : τα κράτη µέλη οφείλουν να εξασφαλίσουν ότι η 
ανάληψη και η άσκηση δραστηριότητας του φορέα παροχής υπηρεσίας της κοινωνίας της 
πληροφορίας δεν µπορεί να υπαχθεί σε καθεστώς προηγούµενης παροχής άδειας ή σε 
οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση ισοδύναµου αποτελέσµατος. 

Έτσι απαγορεύεται σε ένα κράτος µέλος να λάβει µέτρα εναντίον υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας, οι οποίες προέρχονται από άλλο κράτος µέλος, όπου 
επιτρέπονται, ενώ από το ίδιο απαγορεύονται. Αυτό όµως, προϋποθέτει ένα όµοιο επίπεδο 
προστασίας του νοµικού καθεστώτος που υπάρχει στα διάφορα κράτη µέλη. Επειδή ωστόσο 

                                                 
11 Βλ. Καράκωστα ∆ίκαιο και Internet, 2001, σελ. 8-10, Ιγγλεζάκη  ό.π. σελ. 28, Σιδηρόπουλου ό.π. σελ. 27. 
12 Άρθρο 1 παρ. 5 της Οδηγίας. 
13 Για την εγκατάσταση των φορέων παροχής υπηρεσιών, βλ. Σχετικά Ι. Ιγγλεζάκης, Το νοµικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού 
εµπορίου ό.π. σελ. 63επ. 
14 Φ. Μάλαµα Η έννοια της  «µόνιµης εγκατάστασης» αλλοδαπών επιχειρήσεων, ∆ΕΕ 1999, σελ. 1256επ. 
15 Βλ. Β. Κουτσούµπα Ηλεκτρονικό εµπόριο-Νοµικοί προβληµατισµοί στα πλαίσια εφαρµοφής των κοινοτικών και εθνικών 
ρυθµίσερων, ∆ΕΕ 2006, σελ. 376επ. 



Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή                                                                                                                  Αλεξάνδρα Ταταράκη 

Ειδικά ζητήµατα του ∆ικαίου του Ηλεκτρονικού Εµπορίου                                                                  24 

δεν υφίσταται προς τον παρόν ένα τέτοιο οµοιόµορφο επίπεδο προστασίας, το άρθρο 3 παρ. 4 
της Οδηγίας θέτει ορισµένες εξαιρέσεις. 

Με το άρθρο 3 παρ. 4  της Οδηγίας : οι αρµόδιες αρχές µπορούν να λάβουν µέτρα για 
τον περιορισµό της ελεύθερης κυκλοφορίας µίας υπηρεσίας της κοινωνίας των πληροφοριών, 
όταν τα µέτρα αυτά αφορούν στη δηµόσια τάξη, την προστασία ανηλίκων, την προστασία 
υγείας, την δηµόσια ασφάλεια και την προστασία του καταναλωτή. 

Λόγω της σύγχυσης που επικρατεί σύµφωνα µε τα θέµατα της χορήγησης άδειας ή της 
προηγούµενης δήλωσης για την παροχή υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών, επειδή 
σε µερικά κράτη µέλη οι υπηρεσίες αυτές υπόκεινται σε προηγούµενη άδεια, ενώ σε άλλα όχι, 
τα άρθρα 4 και 5 της Οδηγίας ρυθµίζουν τα ζητήµατα αυτά, καθώς και το θέµα παροχής 
πληροφοριών του φορέα παροχής υπηρεσιών. Έτσι, στόχος της Κοινότητας είναι να 
εφαρµόσει την ελευθερία εγκατάστασης και στο χώρο του Internet.  

Έτσι στο άρθρο 4 παρ. 1 της Οδηγίας προβλέπεται ότι η πρόσβαση στη 
δραστηριότητα του φορέα παροχής µίας υπηρεσίας της κοινωνίας των πληροφοριών δεν 
υπόκειται σε προηγούµενη χορήγηση άδειας. Τα κράτη µέλη υποχρεούνται να µην εισάγουν 
ρυθµίσεις που να επιβάλλουν τη χορήγηση προηγούµενης άδειας. Ρητά ορίζεται ωστόσο στο 
ίδιο άρθρο , ότι παραµένει σε ισχύ το καθεστώς έγκρισης που αφορά άλλες υπηρεσίες απ’ 
αυτές της κοινωνίας των πληροφοριών. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 της Οδηγίας, ο φορέας υποχρεούνται να προσφέρει στους 
αποδέκτες των υπηρεσιών και στις αρχές, πληροφορίες που αφορούν την επωνυµία του, την 
διεύθυνσή του, την ηλεκτρονική του διεύθυνση  (domain name), τον αριθµό εγγραφής του στο 
µητρώο, πληροφορίες σχετικά µε την δραστηριότητά του κλπ. Οι πληροφορίες αυτές είναι 
απαραίτητες για την προστασία του καταναλωτή και των υπολοίπων αποδεκτών της 
υπηρεσίας και την νοµιµότητα των συναλλαγών.  

Άρα: 

Σύµφωνα µε την «αρχή της µη αναγκαίας προηγούµενης άδειας» τα κράτη µέλη 
εξασφαλίζουν ότι η ανάληψη και η άσκηση δραστηριότητας φορέα παροχής υπηρεσίας της 
κοινωνίας της πληροφορίας δεν µπορεί να υπαχθεί σε καθεστώς προηγούµενης παροχής 
άδειας ή σε οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση ισοδυνάµου αποτελέσµατος. 

Όσον αφορά την πληροφόρηση, ο φορέας παροχής υπηρεσιών υποχρεούται να 
προσφέρει στους αποδέκτες του και στις αρµόδιες αρχές εύκολη, άµεση και συνεχή 
πρόσβαση στις ακόλουθες τουλάχιστον πληροφορίες: 

� την επωνυµία του  

� τη γεωγραφική διεύθυνση όπου είναι εγκατεστηµένος  

� την ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail ) ή και άλλα στοιχεία για άµεση και 
ουσιαστική επικοινωνία µε αυτόν  

� εφόσον ο φορέας είναι εγγεγραµµένος σε εµπορικό µητρώο ή παρόµοιο 
δηµόσιο µητρώο, το οικείο µητρώο και τον αριθµό εγγραφής του σε αυτό, ή 
ισοδύναµο τρόπο αναγνώρισης στο µητρώο αυτό  

� εφόσον η δραστηριότητα υπόκειται σε καθεστώς έγκρισης, τα στοιχεία της 
σχετικής εποπτικής αρχής  

� όσον αφορά τα νοµοθετικώς κατοχυρωµένα επαγγέλµατα: επαγγελµατική 
ένωση ή παρόµοιο όργανο στο οποίο είναι εγγεγραµµένος ο φορέας παροχής 
υπηρεσιών, επαγγελµατικό τίτλο και το κράτος µέλος όπου έχει χορηγηθεί, 
µνεία των επαγγελµατικών κανόνων που ισχύουν στο κράτος µέλος 
εγκατάστασης, καθώς και του τρόπου πρόσβασης σ' αυτούς  

� εφόσον η δραστηριότητα που ασκεί ο φορέας υπόκειται σε ΦΠΑ, τον αριθµό 
αναγνώρισης  

� σαφή και επακριβή αναγραφή των τιµών, αναφορά αν περιλαµβάνονται στις 
τιµές έξοδα αποστολής και φόροι  

Εµπορικές Επικοινωνίες 

Η εµπορική επικοινωνία (διαφήµιση,  απευθείας εµπορική προώθηση κλπ.) στα 
πλαίσια των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού εµπορίου παρουσιάζει διαφοροποιήσεις στα κράτη 
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µέλη. Το γεγονός αυτό, δηµιουργεί µία σχετική αβεβαιότητα. Έτσι, το 1996 η Επιτροπή 
εξέδωσε το πράσινο βιβλίο «Οι εµπορικές επικοινωνίες στην εσωτερική αγορά» το οποίο 
αναφέρεται στα διαφορετικά είδη της εµπορικής επικοινωνίας (διαφήµιση, sponsoring) σε 
ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές και στις νέες υπηρεσίες. 

Το άρθρο 2 της Οδηγίας, δίνει την έννοια της εµπορικής επικοινωνίας όπου ορίζεται 
ως: κάθε µορφή επικοινωνίας, η οποία δύναται να προωθεί άµεσα ή έµµεσα, αγαθά, 
υπηρεσίες ή την εικόνα µίας επιχείρησης, ενός οργανισµού ή ενός προσώπου που 
ασκεί εµπορική, βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα ή δραστηριότητα ελεύθερου 
επαγγελµατία. 

Στη συνέχεια τα άρθρα 6 έως και 8 της Οδηγίας, ρυθµίζουν τα σχετικά µε το 
περιεχόµενο της εµπορικής επικοινωνίας. 

Το άρθρο 6 της Οδηγίας, θέτει τις προϋποθέσεις νοµιµότητας µίας εµπορικής 
επικοινωνίας. Σύµφωνα µε την διάταξη αυτή η εµπορική επικοινωνία είναι σαφώς 
αναγνωρίσιµη, όπου σαφώς αναγνωρίσιµο µπορεί να είναι και το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο 
για λογαριασµό του οποίου γίνεται η εµπορική επικοινωνία. 

Το άρθρο 7 της Οδηγίας, ρυθµίζει τη µη ζητηθείσα επικοινωνία, δηλαδή την αποστολή 
µη ζητηθέντος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στον καταναλωτή. 

Το άρθρο 8 της Οδηγίας, αναφέρεται στην εµπορική επικοινωνία των νοµοθετικά 
κατοχυρωµένων επαγγελµάτων, δηλαδή των ελεύθερων επαγγελµάτων.  

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι εµπορικές επικοινωνίες που συνιστούν υπηρεσία 
της κοινωνίας της πληροφορίας ή αποτελούν µέρος της πληρούν τουλάχιστον τους 
ακόλουθους όρους: 

• η εµπορική επικοινωνία καθώς και το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για 
λογαριασµό του οποίου αυτή γίνεται πρέπει να είναι σαφώς 
αναγνωρίσιµα. 

•  οι διαφηµιστικοί διαγωνισµοί ή παιχνίδια, οι προσφορές όπως είναι οι 
εκπτώσεις, τα πριµ και τα δώρα, εφόσον επιτρέπονται από το κράτος µέλος 
στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο φορέας παροχής υπηρεσιών, πρέπει να 
είναι σαφώς αναγνωρίσιµοι-α, η πρόσβαση στους όρους υπό τους 
οποίους µπορεί κανείς να επωφεληθεί από τις προσφορές πρέπει να είναι 
εύκολη, οι δε όροι να παρουσιάζονται σαφώς και επακριβώς. 

Όσο αφορά τη µη ζητηθείσα εµπορική επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
(spam) από φορέα παροχής υπηρεσιών εγκατεστηµένο στο έδαφός τους, όσα κράτη-µέλη την 
επιτρέπουν πρέπει: 

• να εξασφαλίζουν ότι είναι σαφώς αναγνωρίσιµη αµέσως µόλις περιέλθει στον 
παραλήπτη.  

• να εξασφαλίζουν την τήρηση µητρώων "επιλογών" για τις µη ζητηθείσες 
εµπορικές επικοινωνίες, στα οποία µπορούν να εγγράφονται τα φυσικά 
πρόσωπα που επιλέγουν να µη λαµβάνουν τέτοιες εµπορικές επικοινωνίες και 
τα οποία συµβουλεύονται τακτά οι φορείς που αναλαµβάνουν τέτοιου είδους 
επικοινωνίες. 

Ηλεκτρονικές Συµβάσεις 

Για την κατάρτιση κάθε σύµβασης πρέπει να υπάρχει δήλωση βούλησης, που περιέχει 
πρόταση για τη σύναψη σύµβασης και δήλωση αποδοχής της πρότασης. Στην περίπτωση της 
κατάρτισης συµβάσεων στο Internet πρέπει να υπάρχει ηλεκτρονική δήλωση βούλησης, που 
περιέχει πρότασης σύναψης σύµβασης και ηλεκτρονική δήλωση αποδοχής της πρότασης. Η 
αποδοχή της πρότασης, στο µέτρο που και αυτή αποτελεί δήλωση βούλησης, ακολουθεί κατά 
κανόνα τους ίδιους νοµικούς κανόνες, που ισχύουν και για τη δήλωση βούλησης, που περιέχει 
πρόταση σύναψης σύµβασης. 

Στην παρούσα Οδηγία τα άρθρα 9 έως 11 αυτής ρυθµίζουν τα σχετικά ζητήµατα της 
σύναψης µίας σύµβασης on line (Βασικά ζητήµατα, που συνδέονται µε την κατάρτιση της 
ηλεκτρονικής σύµβασης είναι, πρώτον, η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, 
δεύτερον, η υποχρέωση του προµηθευτή να παρέχει πληροφορίες πριν από την 
κατάρτιση της σύµβασης, τρίτον, η ενέργεια της αποστολής του µηνύµατος, τέταρτον, η 
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ύπαρξη δυνατότητας διόρθωσης λαθών, πέµπτον, οι δυσχέρειες που συνδέονται µε την 
απόδειξη της σύµβασης και άλλα ακόµα ζητήµατα.) 

. Οι διατάξεις αυτές ολοκληρώνουν τις διατάξεις της Οδηγίας σχετικά µε τις 
ηλεκτρονικές υπογραφές, η οποία εξετάζει το ζήτηµα της νοµικής ισχύος των ηλεκτρονικών 
υπογραφών χωρίς να θίγει άλλα ζητήµατα σχετικά µε τη νοµιµότητα των συµβάσεων που 
συνάπτονται µε ηλεκτρονικά µέσα. 

∆ιαβίβαση της δήλωσης βούλησης µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή 

Καταρχάς για να υπάρξει δικαιοπραξία απαιτείται η ύπαρξη έγκυρης δήλωσης 
βούλησης, ενός προσώπου, που τείνει να επιφέρει ορισµένο αποτέλεσµα. Η ηλεκτρονική 
δήλωση βούλησης διαφέρει από την παραδοσιακή δήλωση βούλησης µόνο ως προς τον 
τρόπο µετάδοσης. Στην ηλεκτρονική συναλλαγή, δηλαδή, η δήλωση βούλησης δεν εκφράζεται 
µε τους παραδοσιακούς τρόπους (µε προφορική ή µε γραπτή δήλωση), αλλά διαβιβάζεται 
µέσω του ∆ιαδικτύου. 

Περαιτέρω, το γεγονός ότι η διαβίβαση της δήλωσης βούλησης γίνεται µέσω του 
διαδικτύου δεν σηµαίνει ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής υποκαθιστά τον αποστολέα του 
µηνύµατος σηµαίνει µόνο ότι αυτός χρησιµεύει απλώς για τη διαβίβαση της δήλωσης 
βούλησης16 και γι’ αυτό εξάλλου, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής έχει παραστατικά χαρακτηρισθεί 
ως «βοηθός δήλωσης». Για το λόγο αυτό γίνεται δεκτό ότι η µέσω του διαδικτύου διαβίβαση 
της δήλωσης βούλησης για τη σύναψη µίας σύµβασης δεν επηρεάζει τη φύση ή τις έννοµες 
συνέπειες της σύµβασης αυτής. Η εγκυρότητα της ηλεκτρονικής δήλωσης βούλησης λοιπόν, 
κρίνεται µε βάση το γενικό αστικό δίκαιο και ειδικότερα τα άρθρα 127 επ. του Αστικού Κώδικα, 
όπου:  Ο δηλών πρέπει να έχει βούληση πράξης, συνείδηση ή βούληση δήλωσης και 
δικαιοπρακτική βούληση. Έτσι, µία δήλωση βούλησης, που από λάθος του δηλούντα 
διαβιβάστηκε , δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι διαβιβάστηκε έγκυρα, γιατί ο δηλών δεν ήθελε 
πράγµατι την αποστολή της. 

Σηµαντικότερο είναι το ζήτηµα του καθορισµού του χρονικού σηµείου, στο οποίο 
θεωρείται ότι περιήλθε η ηλεκτρονικά διαβιβαζόµενη δήλωση βούλησης στον αποδέκτη, 
δεδοµένου ότι από το χρονικό αυτό σηµείο επέρχεται η νοµική δέσµευση. Πράγµατι οι 
συµβαλλόµενοι δεν επικοινωνούν ταυτόχρονα, ώστε να θεωρηθούν παρόντες, αλλά σε 
διαφορετικό χρονικό σηµείο, µε αποτέλεσµα η δήλωση βούλησης που λαµβάνει χώρα, να 
θεωρείται ως δήλωση µεταξύ απόντων. Συνεπώς, για να επιφέρει η τελευταία τα 
αποτελέσµατά της απαιτείται να έχει περιέλθει στον αποδέκτη της. 

Όσον αφορά δε στο ζήτηµα της χρονικής στιγµής, κατά την οποία η δήλωση 
βούλησης θεωρείται ότι περιήλθε στον λήπτη, γίνεται δεκτό ότι κρίσιµη είναι η στιγµή, κατά την 
οποία τα δεδοµένα εισέρχονται στο τερµατικό ή τη θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του 
λήπτη, καθώς αναµένεται ότι αυτός φυσιολογικά µπορεί να λάβει γνώση του περιεχοµένου 
τους. Τούτο δεν ισχύει, αν υπήρξε συµφωνία ότι η δήλωση βούλησης θα θεωρείται ότι 
περιήλθε στον αποδέκτη από την επιβεβαίωση της λήψης της (Εντούτοις σε ορισµένες 
µορφές εµπορικών συναλλαγών, όπως οι τραπεζικές, υπάρχουν διχογνωµίες ως προς 
το ζήτηµα του χρόνου συντέλεσης της πληρωµής στη σχέση οφειλέτη και δανειστή, 
καθώς και σχετικά µε το µέχρι πότε µπορεί να ανακληθούν οι εντολές πληρωµής). 

Το άρθρο 11 της πρότασης της Οδηγίας ρύθµιζε τη χρονική στιγµή της σύναψης 
µίας ηλεκτρονικής σύµβασης. Σύµφωνα λοιπόν, µε την πρόταση της Οδηγίας η σύµβαση 
συνάπτονταν, όταν ο αποδέκτης της υπηρεσίας λάµβανε από τον φορέα παροχής υπηρεσιών, 
µε ηλεκτρονικά µέσα, το αποδεικτικό παραλαβής της αποδοχής. Ο φορέας παροχής µε τη 
σειρά του, υποχρεούνταν να αποστέλλει το αποδεικτικό παραλαβής άµεσα. Το αποδεικτικό 
παραλαβής θεωρούνταν ότι παραλαµβανόταν, όταν ο αποδέκτης της υπηρεσίας µπορούσε να 
έχει πρόσβαση σε αυτό. Εάν τα συµβαλλόµενα µέρη ήταν επαγγελµατίες, µπορούσαν να 
κάνουν διαφορετικές συµφωνίες. 

Το άρθρο 11 της Οδηγίας όµως, δεν ρυθµίζει πλέον τη χρονική στιγµή της σύναψης 
της σύµβασης παρά ορίζει, ότι σε περίπτωση µίας παραγγελίας ενός χρήστη, ο φορέας 
παροχής οφείλει αµέσως µόλις λάβει την παραγγελία, να βεβαιώσει τη λήψη της. Επίσης, 
ορίζεται ότι η παραγγελία και η βεβαίωση της λήψης αυτής, θεωρούνται ότι έχουν ληφθεί από 
τα µέρη, όταν τα µέρη µπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές . 

                                                 
16 Ελ. Αλεξανδρίδου, Το δίκαιο του ηλεκτρονικού εµπορίου, ό.π. σελ. 38. 
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Το πρόβληµα της επικινδυνότητας της ηλεκτρονικής επικοινωνίας από λάθη κατά 
τον ηλεκτρονικό χειρισµό, καθώς και τα ο πρόβληµα της µη δυνατότητας ανάκλησης µίας 
δήλωσης βούλησης, καταπολεµούνται µε την υποχρέωση πρόβλεψης – από µέρους των 
κρατών µελών - διατάξεων, σύµφωνα µε τις οποίες να υποχρεούται ο φορέας παροχής 
υπηρεσιών να θέτει στη διάθεση του αποδέκτη της υπηρεσίας τα κατάλληλα µέσα, που θα του 
επιτρέψουν να αντιληφθεί και να διορθώσει τα λάθη του κατά τον ηλεκτρονικό χειρισµό. 

Έλλειψη εγγράφου τύπου 

Το άρθρο 9 παρ. 1 της Οδηγίας επιβάλλει στα κράτη µέλη να µεριµνούν ούτως  
ώστε  το  νοµικό  τους  σύστηµα  να  επιτρέπει  τη  σύναψη  συµβάσεων  µε ηλεκτρονικά µέσα. 
Αν υπάρχουν εθνικού δικαίου ρυθµίσεις, όσον αφορά στην έγκυρη σύναψη   της   σύµβασης,   
που   παρεµποδίζουν   την   κατάρτιση   συµβάσεων   µε ηλεκτρονικά  µέσα  ή  που  
αποστερούν τέτοιου  είδους  συµβάσεις από  τα  έννοµα αποτελέσµατά τους ή την  ισχύ τους, 
τα κράτη µέλη οφείλουν να απαλείψουν τις διατάξεις αυτές από τη νοµοθεσία τους. 

Η  υποχρέωση  του  εθνικού  νοµοθέτη  να  άρει  όλα  τα  εµπόδια  και  να 
προσαρµόσει τη νοµοθεσία του, προκειµένου να καταστήσει εφικτή την κατάρτιση συµβάσεων 
µε ηλεκτρονικά µέσα, σύµφωνα µε την οδηγία 2000/31/ΕΚ, περιλαµβάνει µόνο  τα  νοµικά  και  
όχι  τα  πρακτικά  εµπόδια,  όπως  καθίσταται  σαφές  από  το προοίµιο  της   οδηγίας  και  
ιδίως  την  αιτιολογική  σκέψη  αρ.  34,  στην  οποία αναφέρονται οι απαιτήσεις που αφορούν 
ιδίως τον τύπο17. 

Όσον αφορά  στο  ελληνικό  δίκαιο,  όπου  ισχύει  η  αρχή  του  άτυπου  των 
δικαιοπραξιών, σύµφωνα µε το άρθρο 158ΑΚ, η εν λόγω διάταξη εκ πρώτης όψεως δεν  
φαίνεται να έχει πρακτική σηµασία, τουλάχιστον αναφορικά µε το κύρος της σύµβασης. Έτσι, 
όπως τα µέρη µπορούν να συνάψουν µία σύµβαση προφορικά ή από τηλεφώνου,  εφόσον 
βεβαίως ειδική διάταξη νόµου δεν επιβάλλει την τήρηση συστατικού τύπου, έτσι µπορούν να 
συνάψουν µία τέτοια σύµβαση χρησιµοποιώντας ηλεκτρονικά µέσα. 

Η Ηλεκτρονική υπογραφή 

Παρά  την  αρχή  του  άτυπου  των  συµβάσεων ,  η  ασφάλεια  των εµπορικών 
συναλλαγών απαιτεί την έγγραφη κατάρτισή τους. Έτσι, στην περίπτωση αυτή, το  έγγραφο θα 
πρέπει να φέρει την ιδιόχειρη υπογραφή του εκδότη και αν πρόκειται για σύµβαση, η 
υπογραφή των συµβαλλοµένων πρέπει να τεθεί στο ίδιο έγγραφο, σύµφωνα µε τη διάταξη του 
άρθρου 160ΑΚ. Με βάση τη διάταξη αυτή δεν αρκεί εποµένως, ούτε η ανατοποθέτηση 
ιδιόχειρης υπογραφής στο πρωτότυπο, το οποίο εν συνεχεία αποστέλλεται µε φαξ στον λήπτη 
ως φωτοτυπία. 

Στη σύναψη  συµβάσεων στο  Internet το  θέµα  της  ιδιόχειρης υπογραφής τίθεται  
εκ  νέου,  καθώς  η  ηλεκτρονική µετάδοση  µηνυµάτων  στο  ανοιχτό  δίκτυο εµπεριέχει τον 
κίνδυνο αλλοίωσης του αυθεντικού ηλεκτρονικού εγγράφου. Τέτοιου είδους µεταλλαγές του  
αυθεντικού κειµένου είναι τεχνικά εύκολες και φθηνές, έτσι ώστε ο παραλήπτης δεν µπορεί 
ποτέ να είναι βέβαιος πως το ηλεκτρονικό µήνυµα του αποστολέα έχει φθάσει σε αυτόν 
αναλλοίωτο. 

Για την αντιµετώπιση των κινδύνων κακόβουλης αλλοίωσης του κειµένου ή 
υποκλοπής  των  δεδοµένων  που  αυτό  περιέχει,  εφαρµόζονται διάφορες  µέθοδοι 
κρυπτογράφησης, µε τις οποίες επιτυγχάνεται η ασφαλής διαβίβαση των δεδοµένων µέσω  
των  δικτύων επικοινωνίας.  Στη  µέθοδο  κρυπτογράφησης και  µάλιστα  στη λεγόµενη  
ασύµµετρη κρυπτογράφηση θεµελιώνεται και η τεχνική της ηλεκτρονικής υπογραφής. 
Ηλεκτρονική υπογραφή είναι κάθε τεχνολογία που χρησιµοποιείται στο ηλεκτρονικό  
περιβάλλον, µε σκοπό να υποκαταστήσει τη χειρόγραφη υπογραφή. Άρα, ο όρος  ηλεκτρονική 
υπογραφή είναι έννοια γένους που περιλαµβάνει κάθε είδος υπογραφή από το πιο απλό – 
όπως τη χρησιµοποίηση ενός κωδικού (password)  – µέχρι τις πιο περίπλοκες µεθόδους, 
όπως την χρήση  βιοµετρικών µεθόδων. 

Στην Οδηγία 1999/93/ΕΚ σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές 
υπογραφές,  που  ψηφίστηκε  για  να  δώσει  στα  κράτη  µέλη  τη  δυνατότητα  να 
εναρµονίσουν τα δίκαιά τους, όσον αφορά στην ηλεκτρονική υπογραφή, αναφέρεται ότι στόχος 
της είναι η διευκόλυνση της χρήσης των ηλεκτρονικών υπογραφών και η συµβολή  στην  

                                                 
17 Ιγγλεζάκης Ι., Το νοµικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού εµπορίου, ό.π. σελ. 142. 
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αναγνώριση  της  νοµικής  ισχύος  τους.  Θεσπίζεται  έτσι,  νοµικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές 
υπογραφές και για ορισµένες υπηρεσίες πιστοποίησης, που   προσφέρονται  στο  κοινό,  ώστε  
να  επιτευχθεί  η  εξασφάλιση  της  οµαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. 

Θέµατα εγκυρότητας και σύναψης ηλεκτρονικών συµβάσεων δεν θίγονται. Τα 
θέµατα αυτά εξάλλου, φαίνεται πλέον να ρυθµίζονται από το άρθρο 9 της Οδηγίας για το 
ηλεκτρονικό εµπόριο. 

Το π.δ. 150/2001, που συντάχθηκε µε σκοπό την εναρµόνιση του εθνικού δικαίου 
προς την Οδηγία 1999/93/ΕΚ για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, εξοµοιώνει την ηλεκτρονική  
υπογραφή   και ειδικότερα την προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε την ιδιόχειρη, εφόσον 
συντρέχουν ορισµένες προϋποθέσεις. 

Έτσι, η ρύθµιση του π.δ. 150/2001 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για τις 
ηλεκτρονικές υπογραφές δεν θεωρείται ότι επηρεάζει τις διατάξεις του ΑΚ ή άλλων 
νοµοθετικών  ρυθµίσεων,  που  επιβάλλουν  την  τήρηση  έγγραφου  τύπου  για  την έγκυρη  
κατάρτιση ορισµένων δικαιοπραξιών. Η εκάστοτε νοµοθετική πρόβλεψη ότι για το κύρος µίας 
δικαιοπραξίας είναι απαραίτητη η ύπαρξη ιδιωτικού εγγράφου, µετά την ψήφιση του π.δ.  
150/2001 δεν θεωρείται πλέον ότι έρχεται σε αντίθεση µε το άρθρο 9 παρ. 1 της Οδηγίας για το 
ηλεκτρονικό εµπόριο, που απαγορεύει στα κράτη µέλη  να  περιλαµβάνουν  στη  νοµοθεσία  
τους  ρυθµίσεις,  που  παρακωλύουν  την κατάρτιση ηλεκτρονικών συµβάσεων. 

Συµβάσεις προσχώρησης και συµβάσεις µε ΓΟΣ 

Ένα κοινό χαρακτηριστικό των συµβάσεων που καταρτίζονται στο ∆ιαδίκτυο είναι ότι 
καταρτίζονται ως επί το πλείστον ή βάσει προσυντεταγµένων ηλεκτρονικών εγγράφων, ως 
συµβάσεις προσχωρήσεως, ή µε προδιατυπωµένους Γενικούς Όρους Συναλλαγών (ΓΟΣ), 
στοιχείο το οποίο υποδηλώνει την ανισορροπία ισχύος µεταξύ των  συµβαλλοµένων. Οι 
Γενικοί Όροι Συναλλαγών περιέχονται στο server, όπου «στεγάζεται» ο επιχειρηµατίας – 
προµηθευτής αγαθών και υπηρεσιών, ενώ ο µελλοντικός αντισυµβαλλόµενος – χρήστης του 
διαδικτύου δεν έχει παρά την επιλογή της συµφωνίας ή της άρνησης της σύµβασης18. 

Έτσι, η σηµασία που δίνει ο κοινοτικός νοµοθέτης στην ανάγκη επαρκούς 
πληροφόρησης του αποδέκτη των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας 
αντικατροπτίζεται – µεταξύ των άλλων  – στη διάταξη του άρθρου 10 της Οδηγίας, που 
αναφέρεται σε συγκεκριµένες ειδικές πληροφορίες, που οφείλει να παρέχει στον 
αντισυµβαλλόµενό του ο φορέας παροχής των υπηρεσιών σε σχέση µε τη διαδικασία 
κατάρτισης της ηλεκτρονικής σύµβασης. 

Ειδικότερα  στην  τρίτη  παράγραφο  του  άρθρου  10 της Οδηγίας αναφέρεται  ότι 
«συµβατικοί όροι και γενικοί όροι που προβλέπονται για τον αποδέκτη πρέπει να 
διατίθενται κατά τρόπο επιτρέποντα την αποθήκευση και την αναπαραγωγή τους». Ενώ 
στην αιτιολογική σκέψη αριθµός 39 του προοιµίου της Οδηγίας επισηµαίνεται ότι οι  εξαιρέσεις  
στις  διατάξεις  περί  συµβάσεων  που  συνάπτονται  αποκλειστικά  µε ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο ή µε αντίστοιχες ατοµικές επικοινωνίες προβλεπόµενες από την παρούσα οδηγία, 
σε συνδυασµό µε τις πληροφορίες που πρέπει  να παρέχονται και την ανάθεση της 
παραγγελίας, δεν θα πρέπει να συνεπάγονται την παράκαµψη των σχετικών διατάξεων εκ  
µέρους των παρεχόντων υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας. 

Εποµένως,   οι   όροι   αυτοί   πρέπει   να   αποτελούν   αντικείµενο   ελέγχου 
ενδεχόµενης  καταχρηστικότητάς τους˙ για το σκοπό αυτό εφαρµογής πρέπει να τυγχάνουν οι 
εκάστοτε εθνικού δικαίου ρυθµίσεις των κρατών µελών, που αποτελούν προσαρµογή  προς  
την  οδηγία  93/13/ΕΟΚ  για  τους  καταχρηστικούς  όρους  σε συµβάσεις µε καταναλωτές. 
Όταν η σύµβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, πρέπει να εφαρµόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 2 του Ν. 2251/1994. 

Σύµφωνα  δε  µε  το  προαναφερόµενο  άρθρο  2  του  ως  άνω  νόµου,  τα 
εννοιολογικά χαρακτηριστικά των ΓΟΣ είναι τα ακόλουθα: 

α) είναι συµβατικοί όροι,  

β) έχουν  διατυπωθεί εκ των προτέρων, 

γ) προορίζονται να αποτελέσουν οµοιόµορφο περιεχόµενο απροσδιόριστου αριθµού 
µελλοντικών συµβάσεων και  

                                                 
18 Καράκωστας Ι., Βασικά ζητήµατα προστασίας του καταναλωτή στο ∆ιαδίκτυο, ό.π. σελ. 469. 
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δ) επιβάλλονται από τον έναν  συµβαλλόµενο στον άλλον κατά την κατάρτιση της 
συµβάσεως. Στο χώρο του ∆ιαδικτύου, οι ΓΟΣ θα περιλαµβάνονται συνήθως είτε 
στην ιστοσελίδα του προµηθευτή είτε στα e-mail που αυτός αποστέλλει στους 
χρήστες – πελάτες. 

Μετά  το  πρώτο  βήµα  της  διαπίστωσης  της  ύπαρξης  των  ΓΟΣ  σε  µία 
διαδικτυακή σύµβαση τίθεται περαιτέρω το ζήτηµα της ένταξής τους στη σύµβαση19. Οι  
προϋποθέσεις εντάξεως των ΓΟΣ είναι σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 2251/1994 η 
υπόδειξη των ΓΟΣ και η εξασφάλιση δυνατότητας πραγµατικής γνώσης του  περιεχοµένου 
τους από την πλευρά του καταναλωτή. Η υπόδειξη προς τον καταναλωτή  θα  πρέπει  να  
γίνεται  κατά  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να  µην  καταλείπει αµφιβολίες ότι η σύµβαση καταρτίζεται 
υπό συγκεκριµένους ΓΟΣ20. 

Ο  χρήστης  –  καταναλωτής  θα  πρέπει  όµως  να  έχει  τη  δυνατότητα 
πραγµατικής γνώσης του περιεχοµένου τους. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι ολόκληρο το  κείµενο 
των ΓΟΣ θα πρέπει να βρίσκεται σε εµφανές – κεντρικό σηµείο του ηλεκτρονικού εγγράφου ή 
να επισηµαίνεται µε link (σύνδεσµο), καθώς και ότι θα πρέπει να είναι διατυπωµένοι στην 
ελληνική γλώσσα, εφόσον ο προµηθευτής είναι ελληνική  επιχείρηση και απευθύνεται σε 
έλληνες χρήστες- καταναλωτές. Η χρήση κόµβου (server) εγκατεστηµένου σε µία τρίτη χώρα, 
τη στιγµή που ο προµηθευτής έχει ως έδρα την  Ελλάδα  και ο χρήστης – καταναλωτής 
βρίσκεται και αυτός στην Ελλάδα, δεν επαρκεί για  να προσδώσει στοιχεία αλλοδαπότητας στη 
διαδικτυακή συναλλαγή.  Εποµένως,  και  στην  περίπτωση  αυτή  οι  ΓΟΣ  θα  πρέπει  να  
είναι διατυπωµένοι στην ελληνική γλώσσα21 . 

Τέλος,  ως  προς  την  ερµηνεία  των  ΓΟΣ  λαµβάνονται  υπόψη  οι  ειδικοί 
ερµηνευτικοί κανόνες των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 2 του Ν. 2251/1994, καθώς και το 
άρθρο 200ΑΚ. 

Οι παρακάτω διατάξεις αφορούν συµβάσεις όπου τα συµβαλλόµενα µέρη δεν είναι 
καταναλωτές. 

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε το νοµικό τους σύστηµα να επιτρέπει τη σύναψη 
συµβάσεων µε ηλεκτρονικά µέσα χωρίς παρακωλύσεις και αποστέρηση εννόµου 
αποτελέσµατος ή ισχύος λόγω του ότι έχουν συναφθεί µε ηλεκτρονικά µέσα (εξαιρούνται 
συµβάσεις ακίνητης περιουσίας, οικογενειακού ή κληρονοµικού δίκαιου κ.ά.). 

Πριν από την ανάθεση της παραγγελίας από τον αποδέκτη της υπηρεσίας, ο φορέας 
παροχής υπηρεσιών πρέπει να παρέχει τουλάχιστο τις ακόλουθες πληροφορίες κατά τρόπο 
σαφή: 

• τα διάφορα τεχνικά στάδια έως τη σύναψη της σύµβασης  

• εάν ο φορέας παροχής υπηρεσιών θα αρχειοθετήσει ή όχι τη σύµβαση 
µετά τη σύναψή της και εάν προβλέπεται δυνατότητα πρόσβασης σε 
αυτήν  

• τα τεχνικά µέσα που θα επιτρέπουν τον εντοπισµό και τη διόρθωση 
σφαλµάτων ηλεκτρονικού χειρισµού πριν από την ανάθεση της 
παραγγελίας  

• τις γλώσσες στις οποίες µπορεί να συναφθεί η σύµβαση  

• κώδικες δεοντολογίας και σχετικά µέσα ηλεκτρονικής πρόσβασης σε 
αυτούς (εφόσον δεν έχουν συµφωνήσει διαφορετικά τα συµβαλλόµενα µέρη 
που δεν είναι καταναλωτές).  

Όταν ένας αποδέκτης υπηρεσίας αναθέτει παραγγελία µε τεχνολογικά µέσα, 
ισχύουν οι ακόλουθες αρχές: 

• ο φορέας παροχής υπηρεσιών οφείλει να αποστέλλει αποδεικτικό παραλαβής της 
παραγγελίας του αποδέκτη χωρίς περιττή καθυστέρηση και µε ηλεκτρονικά µέσα, 

• η παραγγελία και το αποδεικτικό παραλαβής θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί όταν τα 
µέρη στα οποία απευθύνονται έχουν πρόσβαση σε αυτά.  

                                                 
19 Βλ. Καράκωστα Η προστασία του καταναλωτή 2002, σελ. 66επ. 
20 Βλ. Γεωργιάδη, Το νέο δίκαιο της ευθύνης του πωλητή για ελαττώµατα του πράγµατος ΧρΙ∆ 2004, σελ. 265επ. 
21 Βλ. Καράκωστα, Βασικά ζητήµατα προστασίας του καταναλωβτή στο ∆ιαδίκτυο, ό.π. σελ. 470. 
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Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ο φορέας παροχής θέτει στη διάθεση του αποδέκτη της 
υπηρεσίας αποτελεσµατικά και προσιτά µέσα που θα του επιτρέψουν να επισηµάνει και να 
διορθώσει τα λάθη του κατά τον ηλεκτρονικό χειρισµό πριν από την ανάθεση της παραγγελίας. 

Ευθύνη των φορέων παροχής υπηρεσιών 

Η αυξηµένη χρήση του διαδικτύου, ως επακόλουθο της χρησιµότητας και ευελιξίας 
που χαρακτηρίζει τις υπηρεσίες του, δηµιουργεί ερωτήµατα σχετικά µε τη διάκριση των 
συµµετεχόντων προσώπων σε αυτό και τον επιµερισµό των ευθυνών τους. Πολύκροτες 
ποινικές και αστικές δίκες στον ευρωπαϊκό χώρο και εισαγγελικές έρευνες  σε   διακοµιστές  
(servers)  για  παράνοµο  υλικό  στο  γερµανικό  χώρο, υποθέσεις  προσβολής  πνευµατικής 
ιδιοκτησίας στον αµερικανικό χώρο, αλλά και υποθέσεις  προσβολής δικαιώµατος στην 
επωνυµία και τον διακριτικό τίτλο στον ελληνικό  χώρο,  ακόµη δε  η  πρόσφατη  ενασχόληση 
του  ∆ΕΚ  µε  προδικαστικό ερώτηµα σχετικά µε την προστασία προσωπικών δεδοµένων στο 
διαδίκτυο µε βάση την 95/46/ΕΟΚ κοινοτική  Οδηγία   αποδεικνύουν ότι, παρά την 
απελευθέρωση της άσκησης τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων και της τεχνικής δυνατότητας 
παροχής πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, όπως της πρόσβασης στο διαδίκτυο, 
ο κυβερνοχώρος δεν είναι χώρος νοµικά ανεξέλεγκτος. 

Έτσι, παρατηρείται ανασφάλεια δικαίου µε την ευθύνη των φορέων παροχής  
ηλεκτρονικών  υπηρεσιών,  οι  οποίοι  ενεργούν  ως  µεσάζοντες  αυτών, δηλαδή  που  
µεταδίδουν  ή  αποθηκεύουν  πληροφορίες  τρίτων.  Καθώς  οι  φορείς γνωρίζουν   µόνο   σε   
περιορισµένο   βαθµό,   ποιες   πληροφορίες   µεταδίδουν   ή αποθηκεύουν,  το  κύριο  
ερώτηµα είναι,  πώς  θα  ρυθµιστεί η  ευθύνη  µεταξύ  των φορέων, οι οποίοι µεταδίδουν ή  
αποθηκεύουν πληροφορίες και αυτών που θέτουν αυτές τις πληροφορίες στο δίκτυο. 

Για  να  είναι  δυνατό  να  διεκπεραιωθεί  το  ηλεκτρονικό  εµπόριο  χωρίς 
προβλήµατα, θα πρέπει να διευκρινιστεί, κατά πόσο οι φορείς παροχής on line υπηρεσιών 
είναι υπεύθυνοι για τη µετάδοση ή αποθήκευση πληροφοριών τρίτων. Το  πρόβληµα αυτό 
ρυθµίζεται στο τέταρτο τµήµα της Οδηγίας (άρθρα 12-15), το οποίο αφορά στην ευθύνη των 
µεσαζόντων παροχής υπηρεσιών. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές, η ευθύνη του φορέα παροχής υπηρεσιών 
περιορίζεται όσον αφορά στις άδικες πράξεις άλλων, στις περιπτώσεις που ενεργεί ως 
µεσάζων. Έτσι, ο φορέας δεν ευθύνεται, όταν οι δραστηριότητές του συνίστανται απλώς  και  
µόνο στην τεχνική διαδικασία χειρισµού και παροχής πρόσβασης σε δίκτυο επικοινωνίας, 
µέσω του οποίου µεταδίδονται όσες πληροφορίες έχουν δοθεί από τρίτους µε αποκλειστικό 
σκοπό να καταστεί πιο αποτελεσµατική η µετάδοση των πληροφοριών αυτών γεγονός που 
σηµαίνει ότι στις περιπτώσεις αυτές, ο φορέας παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας ούτε γνώση έχει, αλλά και ούτε ελέγχει τις πληροφορίες που µεταδίδει ή 
αποθηκεύει. 

Οι  εν  λόγω  περιορισµοί  της  ευθύνης  του  φορέα  όµως,  δεν  θίγουν  τη 
δυνατότητα δικαστικής ή διοικητικής αρχής, σύµφωνα µε τα νοµικά συστήµατα των κρατών 
µελών, να απαιτούν από το φορέα παροχής υπηρεσιών να προβεί στην παύση ή στην 
πρόληψη παράβασης. 

Ενώ το άρθρο 12 της Οδηγίας αφορά στην προσωρινή αποθήκευση που γίνεται  µε  
σκοπό  τη  µετάδοση,  το  άρθρο  13  της  Οδηγίας  ρυθµίζει  γενικά  την προσωρινή 
αποθήκευση, η οποία γίνεται για να διευκολυνθεί η επικοινωνία µεταξύ των  χρηστών.  Αυτό  
το  είδος  αποθήκευσης ονοµάζεται «caching» και  ως  τέτοια νοείται κάθε  προσωρινή  
αποθήκευση, η οποία διευκολύνει την ανάγνωση άλλων ιστοσελίδων ή  προσφορών. Αυτού 
του είδους η αποθήκευση χρησιµοποιείται από τον  φορέα,  για  να  αυξήσει  την  απόδοση  και  
την  ταχύτητα  ψηφιακών  δικτύων επικοινωνίας.  Για  µία   τέτοια   αποθήκευση  δεν  ευθύνεται  
ο  φορέας,  όταν  δεν τροποποιεί τις πληροφορίες, τηρεί τους όρους πρόσβασης στις 
πληροφορίες, τηρεί τους κανόνες που αφορούν στην ενηµέρωση των πληροφοριών µε νέα 
στοιχεία και δρα µε ταχύτητα προκειµένου να  αποσύρει τις πληροφορίες ή να καταστήσει την 
πρόσβαση σε αυτές αδύνατη, µόλις αντιληφθεί ότι οι πληροφορίες έχουν αποσυρθεί από  το  
σηµείο  του  δικτύου  στο  οποίο  βρίσκονταν  αρχικά  ή  η  πρόσβαση  στις πληροφορίες αυτές 
κατέστη αδύνατη ή αρµόδια αρχή διέταξε την απόσυρση των εν λόγω πληροφοριών ή 
απαγόρευσε την πρόσβαση σε αυτές. 

Το  άρθρο  14  της  Οδηγίας  ρυθµίζει  την  ευθύνη  για  την  αποθήκευση 
πληροφοριών σε έναν Server (Hosting). Η διάταξη αυτή ορίζει τον περιορισµό της ευθύνης  
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σχετικά µε ενέργειες, που αφορούν στην αποθήκευση πληροφοριών, οι οποίες  µεταδίδονται 
από τον αποδέκτη και για λογαριασµό του. Στις περιπτώσεις αυτές δεν  ευθύνεται ο φορέας για 
τις κατ’ εντολή του αποδέκτη αποθηκευµένες πληροφορίες, εάν δεν γνώριζε 
πραγµατικά ότι πρόκειται για παράνοµη δραστηριότητα, καθώς επίσης δεν 
ευθύνεται εάν µόλις αντιληφθεί τα παραπάνω δράσει  µε ταχύτητα προκειµένου να αποσύρει 
τις πληροφορίες ή καταστήσει την πρόσβαση σε αυτές αδύνατη.  

Το άρθρο 14 της Οδηγίας προϋποθέτει, ότι ο αποδέκτης της υπηρεσίας δεν 
βρίσκεται σε υπαλληλική σχέση µε τον φορέα της υπηρεσίας ή δεν ελέγχεται από αυτόν. 

Τέλος,  το  άρθρο  15  της  Οδηγίας  ορίζει  επιπρόσθετα  ότι  οι  φορείς  των 
υπηρεσιών των άρθρων 12 έως 14 της ίδιας δεν έχουν υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών   
που   µεταδίδουν  ή   αποθηκεύουν  ούτε   υποχρέωση  δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή 
περιστάσεων που να δείχνουν ότι πρόκειται για παράνοµες δραστηριότητες. ∆εν τίθεται 
λοιπόν, θέµα ευθύνης, όταν ο φορέας τηρεί τα ισχύοντα standards και δραστηριοποιείται
 άµεσα µόλις λάβει γνώση  παράνοµων δραστηριοτήτων και διακόπτει άµεσα την 
µετάδοσή τους. 

Η παραπάνω διάταξη ισχύει µε την επιφύλαξη κάθε δραστηριότητας ελέγχου, 
στοιχειοθετηµένης και προσωρινής που ζητείται από τις εθνικές δικαστικές αρχές, σύµφωνα µε 
την εθνική νοµοθεσία, όταν κρίνεται απαραίτητο για λόγους ασφαλείας του κράτους, άµυνας, 
δηµόσιας ασφάλειας και για την πρόληψη, την αναζήτηση, τον εντοπισµό και τη δίωξη 
ποινικών παραβάσεων. 

Άρα: 
Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δεν ευθύνεται για τις µεταδιδόµενες πληροφορίες που 

παρέχει ο αποδέκτης της υπηρεσίας εφόσον (ο φορέας παροχής υπηρεσιών): 

• δεν αποτελεί την αφετηρία της µετάδοσης των πληροφοριών  

• δεν επιλέγει τον αποδέκτη της µετάδοσης και  

• δεν επιλέγει και δεν τροποποιεί τις µεταδιδόµενες πληροφορίες.  

Όσον αφορά την αποθήκευση σε κρυφή µνήµη(caching), δεν υφίσταται ευθύνη του 
φορέα παροχής της υπηρεσίας όταν αυτή γίνεται µε αποκλειστικό σκοπό να καταστεί 
αποτελεσµατικότερη η µεταγενέστερη µετάδοση των πληροφοριών, µετά από αίτηση άλλων 
αποδεκτών της υπηρεσίας, και υπό τους εξής όρους: 

• δεν τροποποιεί τις πληροφορίες  

• τηρεί τους όρους πρόσβασης στις πληροφορίες και τους κανόνες που 
αφορούν την ενηµέρωση των πληροφοριών  

• δεν παρεµποδίζει τη νόµιµη χρήση της τεχνολογίας, η οποία αναγνωρίζεται και 
χρησιµοποιείται από τον κλάδο, προκειµένου να αποκτήσει δεδοµένα σχετικά 
µε τη χρησιµοποίηση των πληροφοριών  

• ενεργεί άµεσα προκειµένου να αποσύρει τις πληροφορίες που αποθήκευσε ή 
να καταστήσει την πρόσβαση σε αυτές αδύνατη, µόλις αντιληφθεί ότι οι 
πληροφορίες έχουν αποσυρθεί από το σηµείο του δικτύου στο οποίο 
βρίσκονταν αρχικά ή µετά από διαταγή διοικητικής αρχής για απόσυρση  

Επίσης ο φορέας παροχής υπηρεσιών δεν υφίσταται ευθύνη αποθήκευσης 
πληροφοριών που αποθηκεύονται µετά από αίτηση αποδέκτη της υπηρεσίας εφόσον δε 
γνωρίζει πραγµατικά ότι πρόκειται για παράνοµη δραστηριότητα και µόλις το αντιληφθεί τις 
αποσύρει ταχέως. 

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, σε περιπτώσεις διαφωνίας µεταξύ ενός φορέα 
παροχής και ενός αποδέκτη µιας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, η νοµοθεσία τους 
να µην εµποδίζει τη χρήση υπαρχόντων βάσει του εθνικού δικαίου µηχανισµών εξώδικης 
επίλυσης των διαφορών, συµπεριλαµβανοµένων των κατάλληλων ηλεκτρονικών µέσων. 

Επίσης τα κράτη µέλη πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούµενα µέσα ελέγχου και έρευνας 
για την αποτελεσµατική εφαρµογή της παρούσας οδηγίας και µεριµνούν ώστε οι φορείς 
παροχής υπηρεσιών να τους κοινοποιούν τις απαραίτητες πληροφορίες. Για αυτό το σκοπό τα 
κράτη µέλη συνεργάζονται και ορίζουν σηµεία επαφής. Σε αυτά πρέπει να υπάρχει πρόσβαση 
µε ηλεκτρονικά τουλάχιστο µέσα και σε αυτά µπορούν να απευθυνθούν οι αποδέκτες και οι 
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φορείς παροχής υπηρεσιών προκειµένου: 

• να λαµβάνουν γενικές οδηγίες για τα συµβατικά δικαιώµατα και υποχρεώσεις 
τους, για τους µηχανισµούς υποβολής καταγγελιών και επανόρθωσης σε 
περίπτωση διαφορών  

• να λαµβάνουν στοιχεία των αρχών από τις οποίες οι αποδέκτες των 
υπηρεσιών µπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες και πρακτική 
βοήθεια.  

Όσον αφορά τις κυρώσεις για παραβιάσεις των εθνικών διατάξεων οι οποίες έχουν 
θεσπιστεί κατ' εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, τα κράτη µέλη καθορίζουν το καθεστώς τους, 
φροντίζουν να λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα επιβολής των εν λόγω κυρώσεων και 
φροντίζουν ώστε οι κυρώσεις να έχουν αποτελεσµατικό, αναλογικό και αποτρεπτικό 
χαρακτήρα. 

3.2.2 Οδηγία για διασυνοριακές πληρωµές 97/5/ΕΚ 

Οδηγία 97/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης 
Ιανουαρίου 1997 για τις διασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων. 

Η οδηγία αυτή έχει ως αντικείµενο τις διασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων. Η 
νοµοθεσία αυτού του τοµέα διευρύνθηκε πρόσφατα µε τον κανονισµό 2560/2001. Μία 
«διασυνοριακή µεταφορά πίστωσης» είναι µία «πράξη πραγµατοποιούµενη µε πρωτοβουλία 
του εντολέα µέσω ιδρύµατος ευρισκόµενου σε κράτος µέλος, µε σκοπό να τεθεί στη διάθεση 
του δικαιούχου χρηµατικό ποσό σε ένα ίδρυµα ευρισκόµενο σε άλλο κράτος µέλος». Η οδηγία 
εφαρµόζεται στις µεταφορές πιστώσεων που διεξάγονται στα νοµίσµατα των κρατών µελών 
και σε ευρώ, το ύψος των οποίων δεν υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ. 

Η οδηγία ενδιαφέρει την παρούσα εργασία διότι καταγράφει τις πληροφορίες σχετικά 
µε τους όρους που ισχύουν για τις διασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων, τις οποίες τα 
ιδρύµατα (πιστωτικά ή άλλα που εκτελούν τέτοιες µεταφορές πιστώσεων) είναι υποχρεωµένα 
να θέτουν στη διάθεση των πελατών τους. Οι πληροφορίες αυτές είναι: 

• ένδειξη της προθεσµίας που απαιτείται για να πιστωθεί το ποσό στον 
λογαριασµό του ιδρύµατος του δικαιούχου  

• ένδειξη της προθεσµίας που απαιτείται για να πιστωθεί το ποσό στον 
λογαριασµό του δικαιούχου µετά την πίστωσή του στον λογαριασµό του 
ιδρύµατος του δικαιούχου  

• τον τρόπο υπολογισµού των κάθε είδους προµηθειών και εξόδων που πρέπει 
να καταβάλει ο πελάτης στο ίδρυµα  

• την ηµεροµηνία αξίας-έναρξης τοκοφορίας την οποία εφαρµόζει το ίδρυµα  

• τις διαδικασίες έγερσης αξίωσης και τα µέσα προσφυγής  

• ένδειξη των χρησιµοποιούµενων συναλλαγµατικών ισοτιµιών αναφοράς.  

Μετά την εκτέλεση ή την άφιξη µιας διασυνοριακής µεταφοράς πίστωσης, οι 
πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν τα ιδρύµατα είναι οι εξής: 

• στοιχεία που να επιτρέπουν στον πελάτη να εξακριβώσει τη µεταφορά 
πιστώσεως  

• το αρχικό ποσό της διασυνοριακής µεταφοράς πιστώσεως  

• το ποσό των κάθε είδους εξόδων και προµηθειών που βαρύνουν τον πελάτη  

• την ηµεροµηνία αξίας-έναρξης τοκοφορίας την οποία εφαρµόζει το ίδρυµα.  

Εάν ο εντολέας έχει διευκρινίσει ότι τα έξοδα της διασυνοριακής µεταφοράς πίστωσης 
βαρύνουν τον δικαιούχο, το ίδρυµα του τελευταίου οφείλει να τον ενηµερώσει σχετικά. 

Η οδηγία καθορίζει επίσης τις υποχρεώσεις των ιδρυµάτων. Μία από αυτές είναι η 
υποχρέωση δέσµευσης, κατόπιν σχετικής αίτησης του πελάτη, ως προς την προθεσµία 
εκτέλεσης της µεταφοράς πιστώσεως και ως προς τις προµήθειες και τα έξοδα που 
απορρέουν απ' αυτήν. 
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3.2.3 Κανονισµός για διασυνοριακές πληρωµές 2560/2001/EK  

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2560/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
της 19ης ∆εκεµβρίου 2001, σχετικά µε τις διασυνοριακές πληρωµές σε ευρώ. 

Ο κανονισµός αυτός ρυθµίζει θέµατα διασυνοριακών πληρωµών σε Ευρώ. Ο όγκος 
τους, αυξάνεται σταθερά καθώς συνεχίζεται η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και η 
εισαγωγή του ευρώ τις διευκόλυνε ακόµα περισσότερο. Η διατήρηση ενός υψηλότερου 
επιπέδου κόστους για τις διασυνοριακές πληρωµές από ό,τι για τις εγχώριες πληρωµές, 
αποτελούσε τροχοπέδη στις διασυνοριακές συναλλαγές και εποµένως εµπόδιο στην εύρυθµη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Επίσης µπορούσε να επηρεάσει την εµπιστοσύνη στη 
χρήση του ευρώ. Για αυτό το λόγο, ο κανονισµός εξασφαλίζει ότι το κόστος για διασυνοριακές 
πληρωµές σε ευρώ είναι το ίδιο µε το κόστος για τις πληρωµές σε ευρώ στο εσωτερικό ενός 
κράτους µέλους, διευκολύνοντας έτσι τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και ενισχύοντας την 
εµπιστοσύνη στο ευρώ. 

Ο κανονισµός επίσης προβλέπει ορισµένες βελτιώσεις προκειµένου να διευκολυνθεί η 
εκτέλεση των διασυνοριακών πληρωµών από τα ιδρύµατα που τις πραγµατοποιούν. 
Ειδικότερα, προωθεί την τυποποίηση, και ιδίως τη χρησιµοποίηση των κωδικών IBAN (διεθνής 
αριθµός τραπεζικού λογαριασµού) και BIC (κωδικός αναγνώρισης τράπεζας) που είναι 
αναγκαίοι για την αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία των διασυνοριακών µεταφορών πίστωσης. 
Αναγνωρίζει επίσης ότι ορισµένες άλλες ρυθµίσεις που δηµιουργούν πρόσθετο κόστος θα 
πρέπει να καταργηθούν προκειµένου να µειωθούν τα έξοδα που βαρύνουν τους πελάτες για 
τις διασυνοριακές πληρωµές. 

Πεδίο Εφαρµογής :Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στις διασυνοριακές πληρωµές σε ευρώ 
εντός της Κοινότητας µέχρι µέγιστου ποσού 50.000 €. ∆εν ισχύει για τις διασυνοριακές 
πληρωµές που πραγµατοποιούνται µεταξύ ιδρυµάτων για δικό τους λογαριασµό. 

Ορισµοί 

«∆ιασυνοριακές πληρωµές» είναι: 

• οι «διασυνοριακές µεταφορές πίστωσης», δηλαδή οι πράξεις που 
πραγµατοποιούνται µε πρωτοβουλία του εντολέα µέσω ιδρύµατος ή 
υποκαταστήµατός του σε κράτος µέλος, µε σκοπό να τεθεί στη διάθεση του 
δικαιούχου χρηµατικό ποσό σε ένα ίδρυµα ή υποκατάστηµά του που βρίσκεται 
σε άλλο κράτος µέλος. 

• οι «διασυνοριακές πράξεις ηλεκτρονικής πληρωµής», δηλαδή οι διασυνοριακές 
µεταφορές χρηµατικών ποσών µε µέσο ηλεκτρονικής πληρωµής, εκτός από 
εκείνες οι οποίες εντέλλονται και εκτελούνται από ιδρύµατα και οι 
διασυνοριακές αναλήψεις µετρητών µε µέσο ηλεκτρονικής πληρωµής καθώς 
και η φόρτιση (και αποφόρτιση) µέσου ηλεκτρονικού χρήµατος σε µηχανήµατα 
αυτόµατης ανάληψης και σε αυτόµατες ταµειολογιστικές µηχανές 

• «διασυνοριακές επιταγές», δηλαδή οι επιταγές σε χαρτί που ορίζονται στη 
Σύµβαση της Γενεύης της 19ης Μαρτίου 1931, περί ενιαίων νοµοθετικών 
κανόνων για τις επιταγές, οι οποίες εκδίδονται από ίδρυµα στο εσωτερικό της 
Κοινότητας και χρησιµοποιούνται για διασυνοριακές πληρωµές στο εσωτερικό 
της Κοινότητας.  

Ως «µέσο ηλεκτρονικής πληρωµής» νοείται ένα µέσο πληρωµής εξ αποστάσεως και 
ένα µέσο ηλεκτρονικού χρήµατος που επιτρέπει στον κάτοχό του να πραγµατοποιεί µία ή 
περισσότερες ηλεκτρονικές πληρωµές. 

Ως «µέσο πληρωµής µε πρόσβαση εξ αποστάσεως» νοείται ένα µέσο που επιτρέπει 
στον κάτοχο λογαριασµού σε ίδρυµα να έχει πρόσβαση στα χρηµατικά ποσά που υπάρχουν 
στον λογαριασµό αυτόν προκειµένου να πραγµατοποιεί πληρωµές προς τρίτους. Αυτό απαιτεί 
συνήθως απόδειξης ταυτότητας (πχ µε προσωπικό κωδικό αναγνώρισης). Τα µέσα πληρωµής 
µε πρόσβαση εξ αποστάσεως περιλαµβάνουν ιδίως τις κάρτες πληρωµής (πιστωτικές ή 
χρεωστικές κάρτες ή κάρτες περιοδικής χρέωσης ή επαναφορτιζόµενες) καθώς και τις κάρτες 
για διεκπεραίωση τραπεζικών εργασιών µέσω τηλεφώνου ή µε κατ' οίκον εφαρµογές. Ο 
ορισµός αυτός δεν περιλαµβάνει τις διασυνοριακές µεταφορές πίστωσης. 

Ως «µέσο ηλεκτρονικού χρήµατος» ορίζεται το επαναφορτιζόµενο µέσο πληρωµής 
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(κάρτα µε αποθηκευµένη αξία ή µνήµη ηλεκτρονικού υπολογιστή), στο οποίο αποθηκεύονται 
ηλεκτρονικά µονάδες αξίας. 

Ως «ίδρυµα» νοείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων του εκτελεί διασυνοριακές πληρωµές. 

Κόστος στις διασυνοριακές πράξεις ηλεκτρονικής πληρωµής και στις διασυνοριακές µεταφορές 
πίστωσης 

Από την 1η Ιουλίου 2002, τα έξοδα που επιβάλλει ίδρυµα για τις διασυνοριακές 
πράξεις ηλεκτρονικής πληρωµής σε ευρώ µέχρι µέγιστου ποσού 12.500€ είναι ίδια µε τα έξοδα 
που επιβάλλει το ίδιο ίδρυµα για αντίστοιχες πληρωµές σε ευρώ στο εσωτερικό του κράτους 
µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένο το ίδρυµα αυτό. Ακριβώς τα ίδια ισχύουν και για τις 
διασυνοριακές µεταφορές πίστωσης σε ευρώ αλλά από την 1η Ιουλίου 2003. Από την 1η 
Ιανουαρίου 2006, το ποσό των 12.500€ αυξάνεται σε 50.000€. 

∆ιαφάνεια του κόστους 

Κάθε ίδρυµα παρέχει εκ των προτέρων στους πελάτες του, σε άµεσα κατανοητή 
µορφή, γραπτώς, καθώς και κατά περίπτωση, βάσει των εθνικών κανόνων, µε ηλεκτρονικά 
µέσα, πληροφορίες σχετικά µε τα έξοδα που επιβάλλει για διασυνοριακές πληρωµές και για 
πληρωµές στο εσωτερικό του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένο. Τα κράτη µέλη 
µπορούν να επιβάλουν να αναγράφεται στις επιταγές ειδοποίηση προς τους καταναλωτές για 
τα έξοδα που συνεπάγεται η διασυνοριακή χρήση επιταγών. 

Εάν ένα ίδρυµα επιβάλλει έξοδα για την ανταλλαγή ξένων νοµισµάτων σε ευρώ και 
αντίστροφα, παρέχει στους πελάτες του: 

• εκ των προτέρων πληροφορίες για κάθε προµήθεια συναλλάγµατος που 
προτίθεται να εισπράξει  

• ειδικές πληροφορίες για τις διάφορες εισπραχθείσες προµήθειες 
συναλλάγµατος  

Μέτρα για τη διευκόλυνση των διασυνοριακών µεταφορών πίστωσης 

• Κάθε ίδρυµα γνωστοποιεί, ενδεχοµένως, σε κάθε πελάτη του, µετά από αίτηµά 
του, το διεθνή αριθµό τραπεζικού λογαριασµού του (IBAN) και τον κωδικό 
αναγνώρισης τράπεζας του ιδρύµατος (BIC).  

• Ο πελάτης, κατ' αίτηση του ιδρύµατος που εκτελεί τη µεταφορά πίστωσης, 
γνωστοποιεί στο εν λόγω ίδρυµα τον αριθµό IBAN του δικαιούχου και τον 
κωδικό BIC του ιδρύµατος του δικαιούχου. Αν ο πελάτης δε γνωστοποιήσει τις 
ανωτέρω πληροφορίες, το ίδρυµα µπορεί να του επιβάλει πρόσθετα έξοδα. 
Στην περίπτωση αυτή το ίδρυµα οφείλει να παράσχει στην πελατεία του 
πληροφορίες για τα πρόσθετα έξοδα . 

• Από την 1η Ιουλίου 2003, κάθε ίδρυµα αναφέρει στο αντίγραφο κίνησης 
λογαριασµού κάθε πελάτη, ή σε παράρτηµα αυτού, τον αριθµό IBAN του 
πελάτη και τον κωδικό BIC του ιδρύµατος.  

• Κάθε προµηθευτής που προτίθεται να τιµολογήσει αγαθά και υπηρεσίες 
διασυνοριακά στο εσωτερικό της Κοινότητας και αποδέχεται την πληρωµή µε 
µεταφορά πίστωσης, γνωστοποιεί στους πελάτες του τον αριθµό του IBAN και 
τον κωδικό BIC του ιδρύµατός του.  

3.2.4 Οδηγία για η-χρήµα 2000/46/ΕΚ  

Οδηγία 2000/46/ΕΚ του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης 
Σεπτεµβρίου 2000 για την ανάληψη, την άσκηση και την προληπτική εποπτεία της 
δραστηριότητας ιδρύµατος ηλεκτρονικού χρήµατος. Σκοπός της είναι στο ευρύτερο πλαίσιο του 
ταχέως αναπτυσσόµενου ηλεκτρονικού εµπορίου να συµβάλλει στη θέσπιση ενός ρυθµιστικού 
πλαισίου που θα επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων του ηλεκτρονικού 
χρήµατος και δεν θα εµποδίζει την τεχνολογική καινοτοµία. Εισάγει ένα τεχνολογικώς ουδέτερο 
νοµικό πλαίσιο που εναρµονίζει την προληπτική εποπτεία των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού 
χρήµατος στον αναγκαίο βαθµό έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η υγιής και συνετή λειτουργία 
αυτών των ιδρυµάτων και ιδίως η χρηµατοοικονοµική τους ακεραιότητα. Η οδηγία εφαρµόζεται 



Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή                                                                                                                  Αλεξάνδρα Ταταράκη 

Ειδικά ζητήµατα του ∆ικαίου του Ηλεκτρονικού Εµπορίου                                                                  35 

στα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος. 

Η οδηγία 2000/12/ΕΚ τροποποιούµενη από την οδηγία 2000/28ΕΚ ορίζει ως 
"πιστωτικό ίδρυµα " µια επιχείρηση, της οποίας η δραστηριότητα συνίσταται στην αποδοχή 
καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό και στη χορήγηση πιστώσεων για 
ίδιο λογαριασµό. Στον ορισµό αυτό συµπεριλαµβάνει και τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος 
κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας. Η παρούσα οδηγία λοιπόν, ορίζει ως «ίδρυµα 
ηλεκτρονικού χρήµατος» µια επιχείρηση ή άλλου τύπου νοµικό πρόσωπο, εκτός του 
πιστωτικού ιδρύµατος (µε τον ορισµό του που µόλις αναφέρθηκε) η οποία εκδίδει µέσα 
πληρωµής υπό µορφή ηλεκτρονικού χρήµατος. 

Ως «ηλεκτρονικό χρήµα» νοείται νοµισµατική αξία αντιπροσωπευόµενη από απαίτηση 
έναντι του εκδότη, η οποία: 

• είναι αποθηκευµένη σε ηλεκτρονικό υπόθεµα  

• έχει εκδοθεί κατόπιν παραλαβής χρηµατικού ποσού τουλάχιστον ίσου µε την 
εκδοθείσα νοµισµατική αξία  

• γίνεται δεκτή ως µέσο πληρωµής από άλλες επιχειρήσεις πέραν της εκδότριας  

∆υνατότητα εξαργύρωσης 

 Για την εξασφάλιση της εµπιστοσύνης των κοµιστών ηλεκτρονικού χρήµατος, η 
οδηγία ορίζει ότι αυτοί δικαιούνται, κατά την περίοδο ισχύος του ηλεκτρονικού χρήµατος, να 
ζητήσουν την εξαργύρωσή του στην ονοµαστική αξία σε κέρµατα και χαρτονοµίσµατα ή µε 
µεταφορά σε τραπεζικό λογαριασµό χωρίς άλλα τέλη από τα απολύτως αναγκαία. Η σύµβαση 
µεταξύ του εκδότη και του κοµιστή ορίζει σαφώς τους όρους εξαργύρωσης, της οποίας το 
ελάχιστο όριο δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δέκα ευρώ. 

Χωρίς να γίνει υπεισέλευση σε περαιτέρω λεπτοµέρειες, στην οδηγία ρυθµίζονται όροι 
και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος, περιορισµοί στη 
δραστηριότητα των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος, περιορισµοί στην έκδοση ηλεκτρονικού 
χρήµατος και κυρώσεις που συνεπάγεται η παραβίαση του νόµου. Οι διατάξεις της οδηγίας 
συνδέονται και αναφέρονται συχνά στην οδηγία 2000/12/ΕΚ σχετικά µε την ανάληψη και την 
άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων. Η οδηγία αυτή περιέχει ορισµούς των εννοιών 
πιστωτικό ίδρυµα, υποκατάστηµα, άδεια λειτουργίας κ.λ.π., τους όρους ανάληψης και άσκησης 
της δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων και ρυθµίζει την ελεύθερη εγκατάσταση και 
παροχή υπηρεσιών τους. 

3.2.5 Σύσταση για µέσα η-πληρωµής 97/489/ΕΚ  

 «Σύσταση της επιτροπής της 30ής Ιουλίου 1997 σχετικά µε τις συναλλαγές που 
γίνονται µε µέσα ηλεκτρονικής πληρωµής και ιδίως όσον αφορά τις σχέσεις µεταξύ του εκδότη 
και του κατόχου». 

Οι νοµικοί κανόνες που ξεχωρίζονται σχετίζονται µε τους όρους τους που διέπουν την 
έκδοση και χρησιµοποίηση του ηλεκτρονικού µέσου πληρωµής και τους οποίους ο εκδότης 
γνωστοποιεί στον κάτοχο καθώς και µε τις πληροφορίες µετά τη συναλλαγή τις οποίες ο 
εκδότης παρέχει στον κάτοχο. 

Η παρούσα σύσταση προορίζεται για να συµβάλει στην έλευση της κοινωνίας των 
πληροφοριών και ειδικότερα του ηλεκτρονικού εµπορίου, µε την προώθηση της εµπιστοσύνης 
των πελατών στα µέσα αυτά και της αποδοχής τους από τον τοµέα του λιανικού εµπορίου. 
Είναι σηµαντικό για τα άτοµα και τις επιχειρήσεις να µπορούν να χρησιµοποιούν µέσα 
ηλεκτρονικής πληρωµής σε ολόκληρη την Κοινότητα. Η σύσταση αποσκοπεί στην εξασφάλιση 
υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών στον τοµέα των µέσων ηλεκτρονικής 
πληρωµής. Καθορίζει ένα σαφές πλαίσιο για τις σχέσεις µεταξύ του αποδέκτη ηλεκτρονικών 
πληρωµών και της τράπεζάς του, ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις πληροφόρησης που πρέπει 
να πληρούν οι όροι και προϋποθέσεις που εφαρµόζονται στις συναλλαγές οι οποίες γίνονται 
µε µέσα ηλεκτρονικής πληρωµής, καθώς και τις ελάχιστες υποχρεώσεις και ευθύνες των 
ενδιαφερόµενων µερών. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις πρέπει να διατυπώνονται εγγράφως, 
περιλαµβανοµένων κατά περίπτωση των ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας, και να 
εξασφαλίζουν µια εύλογη ισορροπία µεταξύ των συµφερόντων των ενδιαφερόµενων µερών. 

Η σύσταση εφαρµόζεται στις ακόλουθες συναλλαγές:  
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• µεταφορές χρηµατικών ποσών, εκτός των εντελλόµενων και εκτελούµενων 
από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, που γίνονται µε µέσο ηλεκτρονικής 
πληρωµής  

• αναλήψεις µετρητών µε µέσο ηλεκτρονικής πληρωµής και φόρτιση (και 
αποφόρτιση) µέσου ηλεκτρονικού χρήµατος, σε µηχανήµατα αυτόµατης 
ανάληψης και σε αυτόµατες ταµειολογιστικές µηχανές ή στα καταστήµατα του 
εκδότη ή ενός ιδρύµατος που έχει συµβατική υποχρέωση να αποδέχεται το 
µέσο πληρωµής.  

∆εν εφαρµόζεται στις πληρωµές µε επιταγή και στην εγγυητική λειτουργία ορισµένων 
καρτών για πληρωµές µε επιταγή. 

Ορισµοί  

Ως «µέσο ηλεκτρονικής πληρωµής» ορίζεται το µέσο που επιτρέπει στον κάτοχό του 
να πραγµατοποιεί τις συναλλαγές όπου εφαρµόζεται η σύσταση (αναφέρθησαν στην 
προηγούµενη παράγραφο). Ο ορισµός καλύπτει τόσο τα µέσα πληρωµής µε πρόσβαση εξ 
αποστάσεως όσο και τα µέσα ηλεκτρονικού χρήµατος. 

Ως «µέσο πληρωµής µε πρόσβαση εξ αποστάσεως» ορίζεται το µέσο που επιτρέπει 
στον κάτοχό του να έχει πρόσβαση σε χρηµατικά ποσά που υπάρχουν σε λογαριασµό του σε 
χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα και να πραγµατοποιεί πληρωµές σε ένα δικαιούχο, συνήθως µέσω 
προσωπικού κωδικού αριθµού αναγνώρισης ταυτότητας ή κάθε άλλης ανάλογης απόδειξης 
ταυτότητας. Ο ορισµός καλύπτει ιδίως τις κάρτες πληρωµής (πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες, 
κάρτες περιοδικής χρέωσης ή επιβάρυνσης -T& E cards- και τις µέσω τηλεφώνου ή κατ' οίκον 
τραπεζικές εργασίες). 

Ως «µέσο ηλεκτρονικού χρήµατος» ορίζεται το επαναφορτιζόµενο µέσο πληρωµής 
εκτός από τα µέσα πληρωµής µε πρόσβαση εξ αποστάσεως, είτε πρόκειται για κάρτα µε 
αποθηκευµένη αξία είτε για µνήµη ηλεκτρονικού υπολογιστή (όπου αποθηκεύονται 
ηλεκτρονικά µονάδες αξίας), το οποίο επιτρέπει στον κάτοχό του να πραγµατοποιεί τις 
συναλλαγές όπου εφαρµόζεται η σύσταση 

Ως «εκδότης» ορίζεται το πρόσωπο το οποίο, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, 
παρέχει σε ένα άλλο πρόσωπο µέσο πληρωµής βάσει σύµβασης που συνάπτει µε αυτόν. 

Ως «κάτοχος» ορίζεται το πρόσωπο το οποίο, κατόπιν σύµβασης που έχει συνάψει µε 
έναν εκδότη, κατέχει µέσο πληρωµής. 

Ελάχιστες πληροφορίες στους όρους έκδοσης και χρησιµοποίησης ηλεκτρονικού µέσου 
πληρωµής 

Κατά την υπογραφή της σύµβασης ή, σε κάθε περίπτωση, έγκαιρα πριν από την 
παράδοση του ηλεκτρονικού µέσου πληρωµής, ο εκδότης γνωστοποιεί στον κάτοχο τους 
όρους που διέπουν την έκδοση και χρησιµοποίηση του ηλεκτρονικού µέσου πληρωµής. Οι 
όροι θα πρέπει να προσδιορίζουν το εφαρµοστέο δίκαιο στη σύµβαση. Η γνωστοποίηση αυτή 
γίνεται εγγράφως, περιλαµβανοµένων κατά περίπτωση και των ηλεκτρονικών µέσων 
επικοινωνίας. Η γνωστοποίηση συντάσσεται ευλήπτως στην επίσηµη γλώσσα της χώρας στην 
οποία προσφέρεται το ηλεκτρονικό µέσο πληρωµής. 

Οι όροι περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα εξής: 

• Περιγραφή του ηλεκτρονικού µέσου πληρωµής και, κατά περίπτωση, των 
τεχνικών προδιαγραφών του εξοπλισµού επικοινωνίας που επιτρέπεται να 
χρησιµοποιεί ο χρήστης και του τρόπου µε τον οποίο µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί, περιλαµβανοµένων των εφαρµοζόµενων ανώτατων 
χρηµατικών ορίων  

• Περιγραφή των αντίστοιχων υποχρεώσεων και ευθυνών του κατόχου και του 
εκδότη. Αναφέρονται ιδίως οι βασικές προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνει 
κάτοχος για να εξασφαλίσει την ασφάλεια του µέσου ηλεκτρονικής πληρωµής, 
καθώς και τα µέσα που του επιτρέπουν να το χρησιµοποιεί (προσωπικός 
αριθµός αναγνώρισης ταυτότητας ή άλλος κωδικός αριθµός)  

• Την κανονική περίοδο(κατά περίπτωση) εντός της οποίας χρεώνεται ή 
πιστώνεται ο λογαριασµός του κατόχου ή, εάν ο κάτοχος δεν έχει λογαριασµό 
στον εκδότη, την κανονική περίοδο εντός της οποίας εκδίδεται το τιµολόγιο  
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• Τα είδη των τυχόν εξόδων που βαρύνουν τον κάτοχο (πχ ποσό αρχικών και 
ετήσιων συνδροµών, προµήθειες και έξοδα για ορισµένα είδη συναλλαγών, 
επιτόκιο που ενδεχοµένως εφαρµόζεται)  

• Τη χρονική περίοδο εντός της οποίας µια συγκεκριµένη συναλλαγή µπορεί να 
αµφισβητηθεί από τον κάτοχο και αναφορά των διαδικασιών καταγγελίας και 
επίλυσης διαφορών στις οποίες µπορεί να προσφύγει ο κάτοχος και του 
τρόπου πρόσβασης σε αυτές.  

• Για συναλλαγές µε ξένο νόµισµα πρέπει να αναφέρεται το ποσό τυχόν 
προµηθειών και εξόδων που τις βαρύνουν και η συναλλαγµατική ισοτιµία 
αναφοράς.  

Πληροφορίες µετά τη συναλλαγή 

Μετά την ηλεκτρονική συναλλαγή, ο εκδότης παρέχει στον κάτοχο πληροφορίες 
εγγράφως, σε κατανοητή µορφή. Αυτές περιλαµβάνουν τα εξής: 

• Ένδειξη που επιτρέπει στον κάτοχο να εντοπίσει τη συναλλαγή, 
περιλαµβανοµένων κατά περίπτωση στοιχείων σχετικά µε τον αποδέκτη της 
συναλλαγής 

• Το ποσό της συναλλαγής, το νόµισµα και τη συναλλαγµατική ισοτιµία  

• Το ποσό τυχόν προµηθειών και εξόδων  

Ο εκδότης παρέχει στον κάτοχο τη δυνατότητα να ελέγχει τις τελευταίες πέντε 
συναλλαγές που εκτελέστηκαν µε το µέσο αυτό και την αποµένουσα αποθηκευµένη αξία σ' 
αυτό.  

Υποχρεώσεις του κατόχου 

 Ο κάτοχος υποχρεούται να: 

• χρησιµοποιεί το µέσο ηλεκτρονικής πληρωµής σύµφωνα µε τους όρους που 
διέπουν την έκδοση και χρήση του µέσου πληρωµής και λαµβάνει µέτρα για 
την ασφαλή φύλαξη του µέσου ηλεκτρονικής πληρωµής και των µέσων που 
επιτρέπουν τη χρησιµοποίησή του (προσωπικός αριθµός αναγνώρισης 
ταυτότητας ή άλλος κωδικός αριθµός)  

• ειδοποιεί αµέσως τον εκδότη µόλις αντιληφθεί απώλεια ή κλοπή του µέσου 
ηλεκτρονικής πληρωµής ή των µέσων που επιτρέπουν τη χρησιµοποίησή του, 
καταλογισµό στο λογαριασµό του οποιασδήποτε συναλλαγής που έγινε παρά 
τη βούλησή του, τυχόν σφάλµα ή άλλη ανωµαλία στην τήρηση του 
λογαριασµού του από τον εκδότη  

• να µην ανακαλεί εντολή που έχει δώσει µε το µέσο ηλεκτρονικής πληρωµής, 
εκτός εάν το ποσό της δεν είχε προσδιοριστεί όταν δόθηκε η εντολή 
πληρωµής.  

Ευθύνες του κατόχου  

Μέχρι τη γνωστοποίησή της στον εκδότη, ο κάτοχος βαρύνεται µε τις ζηµίεςπου έχει 
υποστεί συνεπεία της απώλειας ή κλοπής του µέσου ηλεκτρονικής πληρωµής µέχρι ενός 
ορίου, εκτός εάν εκ βαρείας αµελείας δεν έχει τηρήσει τις διατάξεις της προηγούµενης 
παραγράφου ή έχει ενεργήσει µε δόλο. Από το χρόνο της γνωστοποίησης στον εκδότη (όπως 
αναφέρθηκε στην προηγούµενη παράγραφο), ο κάτοχος δεν φέρει πλέον ευθύνη για τις ζηµίες 
από την απώλεια ή την κλοπή του µέσου ηλεκτρονικής πληρωµής εκτός φυσικά αν έχει 
ενεργήσει µε δόλο. 

Όµως, ο κάτοχος δεν ευθύνεται για τις συναλλαγές για τις οποίες η αναγνώριση 
ταυτότητας περιορίζεται στη χρησιµοποίηση εµπιστευτικού κωδικού αριθµού ή άλλης 
παρόµοιας απόδειξης ταυτότητας, χωρίς να απαιτείται επίδειξη ή ηλεκτρονική αναγνώριση του 
µέσου ηλεκτρονικής πληρωµής. 

Υποχρεώσεις του εκδότη 

 Ο εκδότης µπορεί να τροποποιήσει τους όρους, τηρώντας επαρκή προειδοποιητική 
προθεσµία για κάθε κάτοχο, ώστε αυτός να υπαναχωρήσει εάν το επιθυµεί. Στον κάτοχο 
παρέχεται ελάχιστη προθεσµία ενός µηνός, µετά την οποία ο κάτοχος θεωρείται ότι έχει 
αποδεχθεί τους όρους, εάν δεν έχει υπαναχωρήσει προηγουµένως. Αυτό δεν εφαρµόζεται σε 
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περίπτωση ουσιαστικής µεταβολής του πραγµατικού επιτοκίου 

Ο εκδότης υποχρεούται:  

• να µην αποκαλύπτει τον προσωπικό αριθµό αναγνώρισης ταυτότητας ή άλλο 
κωδικό αριθµό παρά µόνο στον κάτοχο  

• να µην αποστείλει στον κάτοχο µέσο ηλεκτρονικής πληρωµής που αυτός δεν 
έχει ζητήσει, παρά µόνον εφόσον παραδίδεται σε αντικατάσταση µέσου 
ηλεκτρονικής πληρωµής που ήδη κατέχει ο κάτοχος  

• να τηρεί επί εύλογο χρονικό διάστηµα εσωτερικά αρχεία ώστε να είναι δυνατός 
ο εντοπισµός των συναλλαγών και η επανόρθωση των σφαλµάτων  

• να εξασφαλίσει στον κάτοχο κατάλληλα µέσα για να προβεί στην ειδοποίηση 
που απαιτείται εκ µέρους του κατόχου σε περίπτωση που αναφέρθηκε στην 
παράγραφο «Υποχρεώσεις του κατόχου» (πχ κλοπή του µέσου ηλεκτρονικής 
πληρωµής). Εάν η γνωστοποίηση γίνεται τηλεφωνικά, ο εκδότης παρέχει στον 
κάτοχο τα µέσα για να αποδείξει ότι προέβη στην εν λόγω ειδοποίηση 

• σε κάθε διαφορά µε τον κάτοχο σχετικά µε συναλλαγή, να αποδεικνύει ότι η 
συναλλαγή (µε την επιφύλαξη ενδεχόµενων ανταποδείξεων εκ µέρους του 
κατόχου) καταγράφηκε και καταχωρήθηκε ορθά στους λογαριασµούς και δεν 
επηρεάστηκε από τεχνική βλάβη ή άλλη δυσλειτουργία. 

Ευθύνες του εκδότη 

Ο εκδότης ευθύνεται:  

• για τη µη εκτέλεση ή τη µη ορθή εκτέλεση των συναλλαγών του κατόχου  

• για συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν παρά τη βούληση του κατόχου, καθώς και 
για κάθε σφάλµα ή ανωµαλία που καταλογίζεται στον εκδότη κατά την τήρηση του 
λογαριασµού του κατόχου.  

Η ευθύνη αυτή καλύπτει το ποσό της µη ορθώς ή καθόλου εκτελεσθείσας συναλλαγής 
και το ποσό που απαιτείται για την επαναφορά του κατόχου στην κατάσταση προ της 
συναλλαγής που έγινε παρά τη βούλησή του. Όσον αφορά τα θέµατα προσδιορισµού της 
έκτασης της ζηµίας για την οποία οφείλεται αποζηµίωση, ο εκδότης βαρύνεται σύµφωνα µε τη 
νοµοθεσία που εφαρµόζεται στη σύµβαση µεταξύ του εκδότη και του κατόχου. Ακόµη, 
ευθύνεται έναντι του κατόχου µέσου ηλεκτρονικού χρήµατος για την απώλεια αξίας 
αποθηκευµένης στο µέσο αυτό και για τη µη ορθή εκτέλεση των συναλλαγών του κατόχου, 
εφόσον η απώλεια ή η µη ορθή εκτέλεση οφείλεται σε δυσλειτουργία του οποιουδήποτε 
εξοπλισµού που επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση συναλλαγών και εφόσον η 
δυσλειτουργία δεν προκλήθηκε εκ προθέσεως από τον κάτοχο ή λόγω µη συµπερίληψης 
στους όρους (βλ. «Ελάχιστες πληροφορίες στους όρους έκδοσης και χρησιµοποίησης 
ηλεκτρονικού µέσου πληρωµής») της περιγραφής του ηλεκτρονικού µέσου πληρωµής και των 
τεχνικών προδιαγραφών του εξοπλισµού επικοινωνίας. 

3333.2.6 Οδηγία 2002/38/ΕΚ, Κανονισµός 1798/2003/ΕΚ, Οδηγία 2001/115/ΕΚ .2.6 Οδηγία 2002/38/ΕΚ, Κανονισµός 1798/2003/ΕΚ, Οδηγία 2001/115/ΕΚ .2.6 Οδηγία 2002/38/ΕΚ, Κανονισµός 1798/2003/ΕΚ, Οδηγία 2001/115/ΕΚ .2.6 Οδηγία 2002/38/ΕΚ, Κανονισµός 1798/2003/ΕΚ, Οδηγία 2001/115/ΕΚ 

(περί ΦΠΑ)(περί ΦΠΑ)(περί ΦΠΑ)(περί ΦΠΑ)    

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά σε επιλεγµένες οδηγίες και κανονισµούς που 
ρυθµίζουν θέµατα µε αντίκτυπο στη φορολόγηση ηλεκτρονικών συναλλαγών. Από την οδηγία 
2002/38/ΕΚ, ξεχωρίζουν οι κανόνες που αφορούν τον τόπο φορολόγησης διασυνοριακών 
συναλλαγών και οι οποίοι λαµβάνουν υπόψη το αν ο πάροχος και ο πελάτης του βρίσκονται 
εκτός ή εντός ΕΕ καθώς και αν ο πελάτης είναι επιχείρηση ή ιδιώτης. Από τον κανονισµό 
1798/2003/ΕΚ ξεχωρίζουν οι πληροφορίες που ένα κράτος µέλος έχει δικαίωµα από τα άλλα 
κράτη µέλη να λαµβάνει καθώς και το περιεχόµενο των ηλεκτρονικών βάσεων δεδοµένων που 
κάθε κράτος µέλος οφείλει να τηρεί. Στην οδηγία 2001/115 ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα 
υποχρεωτικά πεδία που πρέπει να περιέχονται σε ένα ηλεκτρονικό τιµολόγιο. 

Οδηγία 2002/38/ΕΚ 

Οδηγία 2002/38/ΕΚ του συµβουλίου της 7ης Μαΐου 2002 για την τροποποίηση και την 
προσωρινή τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ όσον αφορά το σύστηµα φόρου 
προστιθεµένης αξίας που εφαρµόζεται στις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες και σε 
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ορισµένες υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά 

Πριν την οδηγία 2002/38/ΕΚ, οι κανόνες που εφαρµόζονταν όσον αφορά το ΦΠΑ για 
ορισµένες υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά, ρυθµιζόντουσαν από την 6η οδηγία ΦΠΑ 
του 1977 (οδηγία 77/388/ΕΟΚ). Οι κανόνες αυτοί ήταν απρόσφοροι για τη φορολόγηση των 
ηλεκτρονικά παρεχόµενων υπηρεσιών, οι οποίες καταναλώνονται εντός της Κοινότητας. Προς 
όφελος της οµαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, η οδηγία 2002/38 υιοθετεί κανόνες 
ώστε να εξασφαλισθεί ότι «οι υπηρεσίες αυτές, εφόσον πραγµατοποιούνται εξ επαχθούς αιτίας 
και καταναλώνονται από πελάτες εγκατεστηµένους στην Κοινότητα, φορολογούνται στην 
Κοινότητα και δεν φορολογούνται όταν καταναλώνονται εκτός της Κοινότητας». Ακόµη, η 
οδηγία διευκολύνει τους παρόχους ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην τήρηση των φορολογικών 
τους υποχρεώσεων, καθιερώνοντας ένα ειδικό καθεστώς για τους παρόχους οι οποίοι δεν είναι 
εγκατεστηµένοι, ούτε απαιτείται να εγγράφονται για φορολογικούς σκοπούς εντός της 
Κοινότητας. Σύµφωνα µε το καθεστώς αυτό, οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας παρέχει 
ηλεκτρονικά υπηρεσίες προς µη υποκειµένους στο φόρο εντός της κοινότητας µπορεί, εάν δεν 
έχει εγγραφεί άλλως για φορολογικούς σκοπούς εντός της Κοινότητας, να επιλέγει την εγγραφή 
του σε ένα µόνο κράτος µέλος. Πριν την οδηγία 2002/38/ΕΚ, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες από 
παρόχους εντός της ΕΕ υπόκεινται σε ΦΠΑ άσχετο από τον τόπο κατανάλωσης τους ενώ 
υπηρεσίες από παρόχους εκτός της ΕΕ δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ ακόµη και αν καταναλώνονταν 
εντός ΕΕ. Η κατάσταση αυτή άλλαξε µε την οδηγία. Συγκεκριµένα: 

• Για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες από παρόχους εκτός ΕΕ σε καταναλωτές εντός 
ΕΕ, ο τόπος φορολόγησης είναι εντός ΕΕ και συνεπώς υπόκεινται 
φορολόγησης προστιθέµενης αξίας.  

• Για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες από παρόχους εντός ΕΕ σε καταναλωτές εκτός 
ΕΕ, ο τόπος φορολόγησης είναι ο τόπος του καταναλωτή και συνεπώς δεν 
υπόκεινται ευρωπαϊκού ΦΠΑ.  

• Για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες από παρόχους εντός ΕΕ σε επιχειρήσεις 
κράτους της ΕΕ διαφορετικό του παρόχου, ο τόπος φορολόγησης είναι ο 
τόπος εγκατάστασης της επιχείρησης πελάτη.  

• Για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες από παρόχους εντός ΕΕ σε ιδιώτη εντός ΕΕ ή 
σε φορολογούµενο άτοµο του ίδιου κράτους µέλους, ο τόπος φορολόγησης 
είναι ο τόπος του παρόχου.  

H οδηγία, όπως αναφέρθηκε, διευκολύνει τις επιχειρήσεις εκτός ΕΕ, τις οποίες απλά 
υποχρεώνει να εγγράφονται για σκοπούς ΦΠΑ όταν οι δραστηριότητές τους περιλαµβάνουν 
πωλήσεις σε τελικούς καταναλωτές. Αν παρέχουν υπηρεσίες σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, κάτι 
που συµβαίνει στην πλειονότητα των συναλλαγών, δεν αντιµετωπίζουν καµία απολύτως 
υποχρέωση, αφού οι επιχειρήσεις πελάτες αναλαµβάνουν τον ΦΠΑ µέσω του µηχανισµού 
αντίστροφης χρέωσης (reverse charge mechanism). Οι επιχειρήσεις εκτός ΕΕ έχουν τη 
δυνατότητα να διαλέγουν το κράτος µέλος όπου θα εγγράφονται για φορολογικούς σκοπούς. 
Χρεώνουν ΦΠΑ σε πελάτες που δεν είναι επιχειρήσεις, σύµφωνα µε την τιµή ΦΠΑ του 
κράτους µέλους όπου ζει ο πελάτης.  

Οι διατάξεις της οδηγίας 2002/38/ΕΚ, η οποία καλείται και ως «οδηγία για το ΦΠΑ στο 
η-εµπόριο», παύουν να ισχύουν την 30η Ιουνίου 2006, εκτός αν επιµηκυνθεί η ισχύς τους. Η 
πρόταση για οδηγία του συµβουλίου (com 2006 210) για την τροποποίηση της οδηγίας 
2002/38/ΕΚ, προτείνει να τροποποιηθεί το άρθρο το οποίο αναφέρεται στην ηµεροµηνία της 
30η Ιουνίου 2006, µε αντίστοιχο άρθρο το οποίο θέτει ως ηµεροµηνία παύσης ισχύος της 
οδηγίας, την 31η ∆εκεµβρίου 2008, θεωρώντας ότι οι ρυθµίσεις της οδηγίας αποδείχθηκαν 
επιτυχηµένες. 

Κανονισµός 1798/2003/ΕΚ 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 του συµβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2003 για τη 
διοικητική συνεργασία στον τοµέα του φόρου προστιθεµένης αξίας και την κατάργηση του 
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 218/92. 

Ο κανονισµός 1798/2003/ΕΚ αποτελεί µέτρο στην κατεύθυνση της φορολογικής 
εναρµόνισης για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Στοχεύει στην καθιέρωση ενός 
κοινού συστήµατος ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των κρατών µελών και συνεργασίας µε 
την Επιτροπή για να διασφαλίζεται η σωστή εφαρµογή του ΦΠΑ. Είναι απαραίτητο για τη 
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σωστή λειτουργία του συστήµατος φορολόγησης ΦΠΑ, να αποθηκεύονται και να µεταδίδονται 
από ένα κράτος µέλος σε άλλο δεδοµένα ελέγχου του ΦΠΑ · ιδιαίτερα όταν ο προµηθευτής δεν 
είναι εγκατεστηµένος στο κράτος µέλος όπου γίνεται η κατανάλωση. Σε αυτές τις συχνές 
περιπτώσεις, το κράτος µέλος όπου γίνεται η κατανάλωση πρέπει να µεριµνά για να 
διασφαλίζει ότι ο προµηθευτής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του σε σχέση µε τον ΦΠΑ. 

Ο κανονισµός καθορίζει τις συνθήκες συνεργασίας µεταξύ των εθνικών διοικητικών 
αρχών υπεύθυνων για την εφαρµογή της νοµοθεσίας περί του ΦΠΑ στην παροχή προϊόντων 
και υπηρεσιών, στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και στις εισαγωγές αγαθών. Πιο 
συγκεκριµένα, ο κανονισµός καθορίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες που επιτρέπουν στις 
αρµόδιες αρχές των κρατών µελών να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν µεταξύ τους όλες 
τις πληροφορίες που τους επιτρέπουν την ορθή εφαρµογή του ΦΠΑ. Επίσης, ο κανονισµός 
καταρτίζει τον κατάλογο των αρµόδιων αρχών των κρατών µελών. Κάθε κράτος µέλος ορίζει 
µία µοναδική κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης την οποία εξουσιοδοτεί να αναλάβει την κύρια 
ευθύνη για τις επαφές µε τα λοιπά κράτη µέλη στον τοµέα της διοικητικής συνεργασίας. 

Για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές ειδικά, ο κανονισµός υποχρεώνει κάθε κράτος µέλος 
να τηρεί ενηµερωµένη, πλήρη και ακριβή ηλεκτρονική βάση δεδοµένων στην οποία 
αποθηκεύει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες που συλλέγει σύµφωνα µε το άρθρο 22 της 
οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, τουλάχιστο ως την παρέλευση πέντε ετών µετά το έτος κατά το οποίο 
επιβάλλεται να δίδεται πρόσβαση στις πληροφορίες. Με βάση τις πληροφορίες που 
αποθηκεύονται, η αρµόδια αρχή ενός κράτους µέλους έχει δικαίωµα από τα άλλα κράτη µέλη 
να λαµβάνει αµέσως (ή να αποκτά άµεση πρόσβαση) : 

• τους αριθµούς φορολογικού µητρώου ΦΠΑ που χορηγεί το κράτος µέλος που 
λαµβάνει τις πληροφορίες και,  

• τη συνολική αξία όλων των ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών προς τα 
πρόσωπα στα οποία έχουν χορηγηθεί οι αριθµοί αυτοί από όλες τις 
επιχειρήσεις που έχουν αριθµό φορολογικού µητρώου ΦΠΑ στο κράτος µέλος 
που παρέχει τις πληροφορίες (η αξία εκφράζεται στο νόµισµα του κράτους 
µέλους που παρέχει τις πληροφορίες και αφορούν ηµερολογιακά τρίµηνα)  

Επίσης, κάθε κράτος µέλος οφείλει να τηρεί ηλεκτρονική βάση δεδοµένων στην οποία 
περιέχεται µητρώο των προσώπων στα οποία έχει χορηγηθεί αριθµός φορολογικού µητρώου 
ΦΠΑ στο συγκεκριµένο κράτος µέλος. 

O κανονισµός περιέχει και διατάξεις περί του ειδικού καθεστώτος της οδηγίας 
77/388/ΕΟΚ. Προβλέπει ότι οι πληροφορίες προς το κράτος µέλος εγγραφής εκ µέρους του µη 
εγκατεστηµένου υποκείµενου στο φόρο κατά την έναρξη των δραστηριοτήτων του 
υποβάλλονται µε ηλεκτρονικό τρόπο. Το κράτος µέλος εγγραφής διαβιβάζει τις πληροφορίες 
αυτές, µε ηλεκτρονικά µέσα, στις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών µελών. Τα ίδια ισχύουν 
και για τη δήλωση φόρου προστιθέµενης αξίας. Το κράτος µέλος εγγραφής εξασφαλίζει ότι το 
ποσό που του έχει καταβάλει ο µη εγκατεστηµένος υποκείµενος στο φόρο, µεταφέρεται σε 
τραπεζικό λογαριασµό σε ευρώ, που έχει υποδείξει το κράτος µέλος κατανάλωσης στο οποίο 
οφείλεται ο φόρος. Εάν ο µη εγκατεστηµένος φορέας υποκείµενος σε φόρο δεν καταβάλλει το 
συνολικό ποσό του οφειλόµενου φόρου, το κράτος µέλος εγγραφής εξασφαλίζει ότι τα ποσά 
µεταβιβάζονται στα κράτη µέλη κατανάλωσης κατ' αναλογία µε το φόρο που οφείλεται σε κάθε 
κράτος µέλος. Το κράτος µέλος εγγραφής ενηµερώνει, µε ηλεκτρονικά µέσα, τις αρµόδιες 
αρχές των κρατών µελών κατανάλωσης. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν, µε ηλεκτρονικά µέσα, 
στις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών µελών τους σχετικούς αριθµούς τραπεζικών 
λογαριασµών για την κατάθεση των ποσών αυτών.  

O κανονισµός 1798/2003 τροποποιείται από τον κανονισµό 1925/2004. Ο τελευταίος 
θεσπίζει λεπτοµέρειες των κανόνων εφαρµογής ορισµένων διατάξεων του πρώτου. Ο 
κανονισµός 1958/2004 καθορίζει επακριβώς τις κατηγορίες των προς ανταλλαγή πληροφοριών 
χωρίς προηγούµενη αίτηση, τη συχνότητα διενέργειας των ανταλλαγών αυτών και τις 
πρακτικές ρυθµίσεις που απαιτούνται για την εφαρµογή ορισµένων διατάξεων του κανονισµού 
1798/2003.  

Οδηγία 2001/115/ΕΚ 

Οδηγία 2001/115/ΕΚ του συµβουλίου της 20ής ∆εκεµβρίου 2001 για την τροποποίηση 
της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ µε στόχο την απλοποίηση, τον εκσυγχρονισµό και την εναρµόνιση 
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των όρων που επιβάλλονται στην τιµολόγηση όσον αφορά το φόρο προστιθέµενης αξίας 

H οδηγία 2001/115/ΕΚ τροποποιεί την οδηγία 77/388/ΕΟΚ µε στόχο την απλοποίηση, 
τον εκσυγχρονισµό και την εναρµόνιση των όρων που επιβάλλονται στην τιµολόγηση όσον 
αφορά το φόρο προστιθέµενης αξίας. Οι διατάξεις της ωφελούν σηµαντικά τις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στην εσωτερική αγορά, αφού διασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις θα 
αντιµετωπίζουν ένα ενιαίο και απλοποιηµένο σύνολο κανόνων για την τιµολόγηση και όχι τόσα 
διαφορετικά νοµοθετικά πλαίσια, όσα και τα κράτη µέλη. Παράλληλα, η οδηγία υποχρεώνει τα 
κράτη µέλη να αναγνωρίσουν την εγκυρότητα των ηλεκτρονικών τιµολογίων καθώς και να 
επιτρέψουν τη διασυνοριακή ηλεκτρονική τιµολόγηση και την ηλεκτρονική αποθήκευση 
τιµολογίων. Έτσι, οι επιχειρήσεις θα έχουν µικρότερο διοικητικό κόστος, ιδιαίτερα οι µεσαίες και 
µικρές, και δίνεται ώθηση στο ηλεκτρονικό εµπόριο, το οποίο πριν από την οδηγία 
αντιµετώπιζε το πρόβληµα της ανυπαρξίας κανόνων στην τιµολόγηση. Ακόµη, οι 
απλοποιηµένοι κανόνες συµβάλλουν στον εντοπισµό απατών από τις φορολογικές αρχές.  

H οδηγία ορίζει τα υποχρεωτικά στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται για τους σκοπούς του 
φόρου προστιθέµενης αξίας σε κάθε τιµολόγιο. Αυτά ενδιαφέρουν ιδιαίτερα, διότι µέσω ενός 
συστήµατος ηλεκτρονικών συναλλαγών ανταλλάσσονται τιµολόγια µεταξύ διαφορετικών 
κρατών µελών και θα πρέπει να εξασφαλίζεται η συµµόρφωση µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία 
όπως επίσης και να εντοπίζονται πιθανές νοµικές ασυµβατότητες από ελλιπή ή καθόλου 
ενσωµάτωση της οδηγίας στην εθνική νοµοθεσία των κρατών µελών. Τα υποχρεωτικά στοιχεία 
είναι: 

• ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου  

• αλληλοδιάδοχος αριθµός (sequential number), βασισµένος σε µια ή περισσότερες 
σειρές, ο οποίος χαρακτηρίζει το τιµολόγιο µε µοναδικό τρόπο  

• ο αριθµός φορολογικού µητρώου ΦΠΑ (αναφέρεται στην οδηγία 77/388 ) βάσει του 
οποίου ο υποκείµενος στο φόρο πραγµατοποίησε την παράδοση των αγαθών ή την 
παροχή των υπηρεσιών,  

• ο αριθµός φορολογικού µητρώου ΦΠΑ του πελάτη (αναφέρεται στην οδηγία 77/388) 
βάσει του οποίου πραγµατοποιήθηκε παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών για την 
οποία είναι υπόχρεος στο φόρο ή παράδοση αγαθών  

• το πλήρες όνοµα και η πλήρης διεύθυνση του υποκείµενου στο φόρο και του πελάτη 
του  

• η ποσότητα και φύση των παραδιδόµενων αγαθών ή η έκταση και η φύση των 
παρεχοµένων υπηρεσιών  

• η ηµεροµηνία κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε ή ολοκληρώθηκε η παράδοση των 
αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών ή η ηµεροµηνία κατά την οποία καταβλήθηκε η 
προκαταβολή, εφόσον η ηµεροµηνία αυτή είναι καθορισµένη και διαφέρει από την 
ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου  

• η φορολογητέα βάση για κάθε συντελεστή ή απαλλαγή, η τιµή µονάδας χωρίς φόρο 
καθώς και οι ενδεχόµενες εκπτώσεις και επιστροφές εφόσον δεν περιλαµβάνονται 
στην τιµή µονάδας  

• ο ισχύων συντελεστής ΦΠΑ  

• το ποσό του οφειλοµένου φόρου, εκτός εάν εφαρµόζεται ειδικό καθεστώς για το οποίο 
η παρούσα οδηγία αποκλείει την ένδειξη αυτή  

• σε περίπτωση απαλλαγής ή όταν ο πελάτης είναι υπόχρεος στο φόρο, η αναφορά 
στην κατάλληλη διάταξη της παρούσας οδηγίας ή στην αντίστοιχη εθνική διάταξη ή σε 
κάθε άλλη ένδειξη σύµφωνα µε την οποία η παράδοση απαλλάσσεται ή υπάγεται στη 
διαδικασία αντιστροφής της επιβάρυνσης  

• σε περίπτωση ενδοκοινοτικής παράδοσης ενός καινούργιου µεταφορικού µέσου, τα 
στοιχεία που απαριθµούνται σε άρθρο της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ (άρθρο 28α(2))  

• σε περίπτωση εφαρµογής του καθεστώτος του περιθωρίου κέρδους, η  

• αναφορά στη διάταξη σύµφωνα µε την οποία έχει εφαρµοστεί το καθεστώς του 
περιθωρίου κέρδους  

• όταν ο υπόχρεος στον φόρο είναι φορολογικός αντιπρόσωπος, ο αριθµός 
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φορολογικού µητρώου (ΦΠΑ) του καθώς και το πλήρες ονοµατεπώνυµο και η 
διεύθυνσή του  

Τα κράτη µέλη δεν απαιτούν να υπογράφονται τα τιµολόγια. Τα ποσά που 
αναφέρονται στα τιµολόγια είναι δυνατόν να εκφράζονται σε οποιοδήποτε νόµισµα, υπό την 
προϋπόθεση ότι το ποσό του οφειλόµενου φόρου εκφράζεται στο εθνικό νόµισµα του κράτους 
µέλους στο οποίο πραγµατοποιείται η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών µε 
τη χρήση του µηχανισµού µετατροπής της οδηγίας 77/388/ΕΚ(άρθρο 11, Γ (2)). Τα κράτη µέλη 
δύνανται για λόγους ελέγχου, να απαιτούν µετάφραση στην εθνική τους γλώσσα των 
τιµολογίων για παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών πραγµατοποιούµενες στο έδαφός 
τους καθώς και των τιµολογίων που λαµβάνονται από τους υποκείµενους στον φόρο οι οποίοι 
είναι εγκατεστηµένοι στο έδαφός τους. Τα τιµολόγια είναι δυνατόν να διαβιβάζονται σε χαρτί ή, 
υπό τον όρο της αποδοχής του παραλήπτη, µε ηλεκτρονικά µέσα. Τα τιµολόγια που 
διαβιβάζονται µε ηλεκτρονικά µέσα γίνονται δεκτά από τα κράτη µέλη εφόσον η γνησιότητα της 
προέλευσής τους και η ακεραιότητα του περιεχοµένου τους εξασφαλίζεται µέσω: 

• προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής ή  

• ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδοµένων (EDI) κατά τη σύσταση 1994/820/ΕΚ  

Τα τιµολόγια µπορούν ωστόσο να διαβιβάζονται µε ηλεκτρονικά µέσα σύµφωνα µε 
άλλες µεθόδους υπό τον όρο της αποδοχής τους από το οικείο ή τα οικεία κράτη µέλη. Στην 
περίπτωση παρτίδων τιµολογίων που διαβιβάζονται µε ηλεκτρονικά µέσα στον ίδιο αποδέκτη, 
οι κοινές ενδείξεις στα διάφορα τιµολόγια µπορούν να αναφέρονται µια µόνο φορά µε την 
προϋπόθεση ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στο σύνολο των πληροφοριών κάθε τιµολογίου.  

Κάθε υποκείµενος στο φόρο οφείλει να µεριµνά για την αποθήκευση των αντιγράφων 
των τιµολογίων που εκδίδονται από τον ίδιο, από τον πελάτη του ή, εξ ονόµατός του και για 
λογαριασµό του, από τρίτους, καθώς και όλων των τιµολογίων που λαµβάνει. Ο υποκείµενος 
στο φόρο µπορεί να καθορίζει τον τόπο αποθήκευσης υπό τον όρο ότι θα θέτει στη διάθεση 
των αρµόδιων αρχών, έπειτα από οποιαδήποτε αίτησή τους, όλα τα τιµολόγια ή τις 
πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί. Τα κράτη µέλη δύνανται ωστόσο να επιβάλλουν στους 
υποκείµενους στο φόρο που είναι εγκατεστηµένοι στο έδαφός τους να τους γνωστοποιούν, 
χωρίς ανασταλτικό αποτέλεσµα, τον τόπο αποθήκευσης, εφόσον αυτός ευρίσκεται εκτός του 
εδάφους τους. Ακόµη, δύνανται να επιβάλλουν στους υποκείµενους στο φόρο που είναι 
εγκατεστηµένοι στο έδαφός τους να αποθηκεύουν στο εσωτερικό της χώρας τα τιµολόγια που 
εκδίδονται από τους ίδιους ή από τον πελάτη τους ή, εξ ονόµατός τους ή για λογαριασµό τους, 
από τρίτους, καθώς και όλα τα τιµολόγια που λαµβάνουν, όταν η αποθήκευση αυτή δεν 
πραγµατοποιείται µε ηλεκτρονικά µέσα που να εξασφαλίζουν την πλήρη και on line πρόσβαση 
στα σχετικά δεδοµένα. Το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο οι υποκείµενοι στο φόρο οφείλουν 
να µεριµνούν για την αποθήκευση των τιµολογίων καθορίζεται από τα κράτη µέλη. 

Τέλος, το δικαίωµα πρόσβασης στα τιµολόγια που έχουν αποθηκευτεί µε ηλεκτρονικά 
µέσα σε άλλο κράτος µέλος προβλέπει το εξής: Όταν ένας υποκείµενος στο φόρο αποθηκεύει 
τα τιµολόγια τα οποία εκδίδει ή λαµβάνει µε ηλεκτρονικά µέσα εξασφαλίζοντας on line 
πρόσβαση στα δεδοµένα και ο τόπος αποθήκευσης ευρίσκεται σε άλλο κράτος µέλος από 
εκείνο στο οποίο είναι εγκατεστηµένος, οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους στο οποίο είναι 
εγκατεστηµένος έχουν δικαίωµα πρόσβασης µε ηλεκτρονικά µέσα, τηλεκφόρτωσης και χρήσης 
αυτών των τιµολογίων εντός των ορίων που καθορίζονται από τις ρυθµίσεις του κράτους 
µέλους εγκατάστασης του υποκείµενου στο φόρο και στο βαθµό που αυτό του είναι αναγκαίο 
για τον έλεγχο. 

3333.2.7 Οδηγία .2.7 Οδηγία .2.7 Οδηγία .2.7 Οδηγία για τις ηγια τις ηγια τις ηγια τις η----υπογραφές υπογραφές υπογραφές υπογραφές 1999/93/ΕΚ 1999/93/ΕΚ 1999/93/ΕΚ 1999/93/ΕΚ  

«Οδηγία 1999/93/ΕΚ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης 
∆εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές». 

Από την οδηγία ξεχωρίζονται οι τύποι των ηλεκτρονικών υπογραφών, τη νοµική ισχύ 
τους και τα στοιχεία που περιλαµβάνει ένα αναγνωρισµένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής 
υπογραφής. 

Ο στόχος της οδηγίας είναι η θέσπιση νοµικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές 
υπογραφές και υπηρεσίες πιστοποίησης και η διευκόλυνση της χρήσης σε κοινοτικό επίπεδο 
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των ηλεκτρονικών υπογραφών. Ανοίγει νέους ορίζοντες δραστηριοποίησης για τους παρόχους 
υπηρεσιών οι οποίοι δρώντας σε διασυνοριακό επίπεδο θα µπορούν να αυξήσουν την 
ανταγωνιστικότητά τους και να προσφέρουν έτσι στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις νέες 
ευκαιρίες ασφαλούς ανταλλαγής πληροφοριών και ηλεκτρονικών συναλλαγών, ανεξαρτήτως 
συνόρων. 

Ορισµοί, απαιτήσεις 

O όρος «ηλεκτρονική υπογραφή» αναφέρεται σε «δεδοµένα σε ηλεκτρονική µορφή τα 
οποία είναι συνηµµένα σε, ή λογικά συσχετιζόµενα µε άλλα ηλεκτρονικά δεδοµένα και τα οποία 
χρησιµεύουν ως µέθοδος απόδειξης της γνησιότητας».  

O όρος «προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή» αναφέρεται σε ηλεκτρονική υπογραφή µε 
τις ακόλουθες απαιτήσεις:  

• συνδέεται µονοσήµαντα µε τον υπογράφοντα  

• είναι ικανή να ταυτοποίηση τον υπογράφοντα  

• δηµιουργείται µε µέσα τα οποία ο υπογράφων µπορεί να διατηρήσει υπό τον 
αποκλειστικό του έλεγχο  

• συνδέεται µε τα δεδοµένα στα οποία αναφέρεται κατά τρόπο ώστε να µπορεί 
να εντοπιστεί οποιαδήποτε επακόλουθη αλλοίωση των εν λόγω δεδοµένων.  

Ο όρος «δεδοµένα δηµιουργίας υπογραφής» αναφέρεται σε «µονοσήµαντα δεδοµένα 
όπως κώδικες ή ιδιωτικά κλειδιά κρυπτογραφίας, που χρησιµοποιούνται από τον 
υπογράφοντα για τη δηµιουργία ηλεκτρονικής υπογραφής». 

O όρος «δεδοµένα επαλήθευσης υπογραφής» αναφέρεται σε «δεδοµένα, όπως 
κώδικες ή δηµόσια κλειδιά κρυπτογραφίας, τα οποία χρησιµοποιούνται για την επαλήθευση 
της ηλεκτρονικής υπογραφής».  

O όρος «ασφαλής διάταξη δηµιουργίας υπογραφής» αναφέρεται σε διατεταγµένο 
υλικό ή λογισµικό που χρησιµοποιείται για την εφαρµογή των δεδοµένων δηµιουργίας της 
υπογραφής και πληροί τις εξής απαιτήσεις:  

• Τα δεδοµένα δηµιουργίας υπογραφής που χρησιµοποιούνται προς παραγωγή 
υπογραφών απαντούν κατ’ ουσία µόνο µια φορά και το απόρρητο είναι 
διασφαλισµένο.  

• Τα δεδοµένα αυτά δε γίνεται (µε εύλογη βεβαιότητα) να αντληθούν από αλλού 
και η υπογραφή προστατεύεται από πλαστογραφία µε τα µέσα της σύγχρονης 
τεχνολογίας.  

• Τα δεδοµένα αυτά µπορούν να προστατεύονται αποτελεσµατικά από τον 
νόµιµο υπογράφοντα κατά της χρησιµοποίησης από τρίτους.  

• Οι ασφαλείς διατάξεις δηµιουργίας υπογραφής δε µεταβάλλουν τα προς 
υπογραφή δεδοµένα ούτε εµποδίζουν την υποβολή των δεδοµένων αυτών 
στον υπογράφοντα πριν από τη διαδικασία υπογραφής.  

Ο όρος «αναγνωρισµένο πιστοποιητικό» αναφέρεται σε ηλεκτρονική βεβαίωση, η 
οποία συνδέει δεδοµένα επαλήθευσης υπογραφής µε ένα άτοµο που επιβεβαιώνει την 
ταυτότητά του και εκδίδεται από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης (Certification Service 
Provider – CSP) ο οποίος πληροί συγκεκριµένες απαιτήσεις (βλ. επόµενη υποενότητα). Το 
πιστοποιητικό πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής συγκεκριµένα στοιχεία: 

• ένδειξη ότι πρόκειται για αναγνωρισµένο πιστοποιητικό  

• κωδικό ταυτοποίησης του πιστοποιητικού  

• όνοµα ή ψευδώνυµο του υπογράφοντος  

• τα στοιχεία αναγνώρισης του παρόχου υπηρεσιών πιστοποίησης (CSP), την 
ηλεκτρονική υπογραφή του και το κράτος στο οποίο είναι εγκατεστηµένος  

• χρονική περίοδο ισχύος  

• δεδοµένα επαλήθευσης υπογραφής σε αντιστοιχία αυτών της δηµιουργίας  

• ενδεχόµενους περιορισµούς στη χρήση του (πχ όριο συναλλαγών)  

Εσωτερική αγορά  
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Το πνεύµα της οδηγίας σχετικά µε την εσωτερική αγορά και την πρόσβαση είναι το ίδιο 
µε την οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο. Τα κράτη µέλη δεν εξαρτούν την παροχή 
υπηρεσιών πιστοποίησης από εκ των προτέρων έγκριση, εξασφαλίζουν την ύπαρξη φορέα 
επιτήρησης των παρόχων υπηρεσιών πιστοποίησης, ορίζουν φορείς που ελέγχουν τη 
συµµόρφωση των ασφαλών διατάξεων δηµιουργίας υπογραφής προς τις απαιτήσεις της 
οδηγίας και δύνανται να διατηρούν µηχανισµούς εθελοντικής διαπίστευσης για την επίτευξη 
βελτιωµένου επιπέδου παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης. Ακόµη, τα κράτη µέλη δύνανται να 
εξαρτούν τη χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών στο δηµόσιο τοµέα από ενδεχόµενες πρόσθετες 
απαιτήσεις, που όµως αναφέρονται µόνο στα ειδικά χαρακτηριστικά συγκεκριµένης εφαρµογής 
και δεν αποτελούν εµπόδιο διασυνοριακών υπηρεσιών για τους πολίτες (σηµ. αυτή η διάταξη 
παρερµηνεύτηκε από αρκετές χώρες). 

Έννοµες συνέπειες των ηλεκτρονικών υπογραφών  

Σχετικά µε τις έννοµες συνέπειες των ηλεκτρονικών υπογραφών, η οδηγία προβλέπει 
ότι τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι προηγµένες ηλεκτρονικές υπογραφές που βασίζονται σε 
αναγνωρισµένο πιστοποιητικό και δηµιουργούνται από ασφαλή διάταξη δηµιουργίας 
υπογραφής (βλ. παραπάνω ορισµούς) ικανοποιούν τις ίδιες νοµικές απαιτήσεις σε σχέση µε τα 
δεδοµένα µε µια ιδιόχειρη υπογραφή. Επίσης, διασφαλίζεται ότι η ηλεκτρονική µορφή της 
υπογραφής, η µη ύπαρξη αναγνωρισµένου πιστοποιητικού για αυτήν, η µη ύπαρξη 
αναγνωρισµένου πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί από διαπιστευµένο πάροχο (CSP) και η µη 
δηµιουργία της από ασφαλή διάταξη δηµιουργίας υπογραφής δεν αποτελούν επαρκή γεγονότα 
ώστε να απορρίπτεται η νοµική ισχύς και το παραδεκτό της ηλεκτρονικής υπογραφής ως 
αποδεικτικού σε νοµικές διαδικασίες. 

Πάροχοι υπηρεσιών πιστοποίησης (CSPs) : ευθύνες, απαιτήσεις 

Οι πάροχοι υπηρεσιών πιστοποίησης εκδίδοντας ένα αναγνωρισµένο πιστοποιητικό 
αναλαµβάνουν την ευθύνη (εκτός εάν αποδείξουν ότι δεν ενήργησαν αµελώς) για την 
προκληθείσα ζηµία έναντι οποιουδήποτε φορέα ή φυσικού ή νοµικού προσώπου που ευλόγως 
βασίζεται στο πιστοποιητικό για: 

• την ακρίβεια, κατά τη στιγµή έκδοσής του, όλων των πληροφοριών που 
περιέχονται σε αυτό, καθώς και την ύπαρξη σε αυτό όλων των στοιχείων τα 
οποία απαιτούνται για ένα αναγνωρισµένο πιστοποιητικό 

• τη διαβεβαίωση ότι, κατά το χρόνο έκδοσης του, ο υπογράφων που 
ταυτοποιείται στο αναγνωρισµένο πιστοποιητικό ήταν κάτοχος των δεδοµένων 
δηµιουργίας υπογραφής που αντιστοιχούν στα δεδοµένα επαλήθευσης 
υπογραφής που αναφέρονται ή ταυτοποιούνται στο πιστοποιητικό 

• τη διαβεβαίωση ότι τα δεδοµένα δηµιουργίας υπογραφής και τα δεδοµένα 
επαλήθευσης υπογραφής µπορούν να χρησιµοποιηθούν συµπληρωµατικά, 
στις περιπτώσεις που αµφότερα προέρχονται από τον πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης.  

Επίσης ευθύνονται για ζηµία προκληθείσα λόγω παράλειψής τους να καταγράψουν 
την ανάκληση ενός πιστοποιητικού (εκτός εάν αποδείξουν ότι δεν ενήργησαν αµελώς). Μια 
περίπτωση όπου δεν έχουν ευθύνη είναι όταν έχουν αναγράψει στο πιστοποιητικό 
αναγνωρίσιµους από τρίτους περιορισµούς χρήσης του (ως έχουν το δικαίωµα) και 
προκληθούν ζηµίες από υπερβάσεις των περιορισµών αυτών. Το ίδιο ισχύει και για 
περιορισµούς στο ύψος των συναλλαγών. 

Οι πάροχοι υπηρεσιών πιστοποίησης και οι εθνικοί φορείς, αρµόδιοι για πιστοποίηση 
ή εποπτεία συµµορφώνονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ, πιο συγκεκριµένα στις απαιτήσεις περί 
προστασίας φυσικών προσώπων έναντι επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων και ελεύθερης 
κυκλοφορίας αυτών. 

Όπως αναφέρθηκε και στον ορισµό του αναγνωρισµένου πιστοποιητικού, οι πάροχοι 
που τα εκδίδουν πρέπει να συµµορφώνονται µε κάποιες απαιτήσεις. Αυτές είναι: 

• να αποδεικνύουν την απαραίτητη αξιοπιστία για την παροχή υπηρεσιών 
πιστοποίησης 

• να διαθέτουν επαρκείς χρηµατικούς πόρους ώστε να δύνανται να αναλάβουν 
ευθύνη ζηµιών (όπως αναφέρθηκε πιο πάνω)  
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• να απασχολούν έµπειρο, κατάλληλο προσωπικό και να χρησιµοποιούν 
κατάλληλες διοικητικές και διαχειριστικές διαδικασίες  

• να διασφαλίζουν την παροχή ασφαλών και άµεσων υπηρεσιών καταλόγου και 
ανάκλησης  

• να διασφαλίζουν ότι η ηµεροµηνία και ο χρόνος έκδοσης ή ανάκλησης 
πιστοποιητικού µπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς  

• να προβαίνουν σε επαλήθευση της ταυτότητας και ενδεχοµένως τυχόν ειδικών 
χαρακτηριστικών του ατόµου στο οποίο εκδίδουν το αναγνωρισµένο 
πιστοποιητικό  

• να χρησιµοποιούν αξιόπιστα συστήµατα και προϊόντα τα οποία 
προστατεύονται έναντι τροποποίησης και διασφαλίζουν την τεχνική και 
κρυπτογραφική ασφάλεια των διεργασιών πιστοποίησης  

• να λαµβάνουν µέτρα έναντι της πλαστογράφησης πιστοποιητικών και να 
εγγυώνται την τήρηση του απορρήτου κατά τη διάρκεια της διεργασίας 
παραγωγής των δεδοµένων δηµιουργίας υπογραφής  

• να καταγράφουν ηλεκτρονικά το σύνολο των συναφών πληροφοριών που 
αφορούν ένα αναγνωρισµένο πιστοποιητικό για κατάλληλη χρονική περίοδο  

• να µην αποθηκεύουν δεδοµένα δηµιουργίας υπογραφής του ατόµου προς το 
οποίο ο πάροχος υπηρεσιών πιστοποίησης παρείχε υπηρεσίες διαχείρισης 
κλειδιών  

• προτού συνάψουν συµβατική σχέση µε πρόσωπο που ζητά πιστοποιητικό 
από αυτούς για να κατοχυρώσει την ηλεκτρονική του υπογραφή, να το 
ενηµερώνουν σχετικά µε τους ακριβείς όρους χρησιµοποίησης του, την 
ύπαρξη µηχανισµού εθελοντικής διαπίστευσης και τις διαδικασίες υποβολής 
παραπόνων και επίλυσης διαφορών.  

• να χρησιµοποιούν αξιόπιστα συστήµατα για την αποθήκευση πιστοποιητικών 
σε επαληθεύσιµη µορφή  

Τέλος, η οδηγία συστήνει σχετικά µε την ασφαλή επαλήθευση υπογραφής ότι πρέπει 
να διασφαλίζονται ευλόγως τα εξής: 

• τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται προς επαλήθευση της υπογραφής 
αντιστοιχούν στα δεδοµένα που εµφανίζονται στον επαληθεύοντα 

• η υπογραφή επαληθεύεται µε αξιοπιστία και το αποτέλεσµα της επαλήθευσης 
όπως και η ταυτότητα του υπογράφοντος εµφανίζονται µε τον ορθό τρόπο  

• ο επαληθεύων µπορεί, ενδεχοµένως, να ορίσει µε βεβαιότητα τα περιεχόµενα 
των δεδοµένων που υπογράφονται  

• η γνησιότητα και η εγκυρότητα του πιστοποιητικού που απαιτείται κατά τη 
στιγµή της επαλήθευσης της υπογραφής έχουν ελεγχθεί µε αξιοπιστία  

• η χρησιµοποίηση ψευδωνύµου δηλώνεται εµφανώς  

• µπορούν να εντοπιστούν τροποποιήσεις απτόµενες της ασφάλειας.  

3333.2.8 Οδηγία .2.8 Οδηγία .2.8 Οδηγία .2.8 Οδηγία για προστασία βάσεων δεδοµένων για προστασία βάσεων δεδοµένων για προστασία βάσεων δεδοµένων για προστασία βάσεων δεδοµένων 1996/9/ΕΟΚ 1996/9/ΕΟΚ 1996/9/ΕΟΚ 1996/9/ΕΟΚ     

Οδηγία 96/9/ΕΟΚ της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά µε τη νοµική προστασία των 
βάσεων δεδοµένων. 

H οδηγία 96/9 θεσπίζει τη νοµική προστασία των βάσεων δεδοµένων. Ο ορισµός των 
βάσεων δεδοµένων περιλαµβάνει και τις ηλεκτρονικές. Συγκεκριµένα αναφέρεται ότι «ως 
“βάση δεδοµένων” νοείται η συλλογή έργων, δεδοµένων ή άλλων ανεξάρτητων στοιχείων, 
διευθετηµένων κατά συστηµατικό ή µεθοδικό τρόπο και ατοµικώς προσιτών µε ηλεκτρονικά 
µέσα ή κατ' άλλον τρόπο». Τα προγράµµατα ηλεκτρονικού υπολογιστή που χρησιµοποιούνται 
για την κατασκευή και λειτουργία µιας βάσης δεδοµένων δεν περιλαµβάνονται στον ορισµό 
αυτό αλλά προστατεύονται από την οδηγία 91/250/ΕΟΚ.  

H οδηγία ορίζει το δικαίωµα του δηµιουργού µιας βάσης δεδοµένων. Μόνο αυτός 
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µπορεί να εκτελεί ή επιτρέπει πράξεις στη βάση όπως αναπαραγωγή αυτής, µετατροπή, 
διανοµή της βάσης ή αντιγράφων στο κοινό, παρουσίαση της στο κοινό. Στην αναπαραγωγή 
συµπεριλαµβάνεται η φευγαλέα αναπαραγωγή στη RAM ή την κρυφή µνήµη(caching) και η 
προσωρινή κατά την αναζήτηση ιστοσελίδων µέσω της πλοήγησης στο διαδίκτυο(browsing). 
Τις πράξεις που αναφέρθησαν έχει δικαίωµα να εκτελέσει στη βάση κάθε νόµιµος χρήστης της 
(η οδηγία δεν αναλύει περαιτέρω τον όρο «νόµιµος χρήστης») χωρίς άδεια του δηµιουργού αν 
αυτές είναι αναγκαίες για την πρόσβαση στο περιεχόµενο της βάσης δεδοµένων και την 
κανονική χρησιµοποίησή της. Το δικαίωµα του δηµιουργού περιορίζεται όταν υπεισέρχονται 
λόγοι ερευνητικοί, εκπαιδευτικοί, δηµόσιας ασφάλειας, δικαστικοί και αναπαραγωγή µη 
ηλεκτρονικής βάσης για ιδιωτικούς σκοπούς.  

Μετά το δικαίωµα του δηµιουργού, παρουσιάζεται το δικαίωµα ειδικής φύσεως το 
οποίο αποτελεί τη βασική καινοτοµία της οδηγίας. Ο κατασκευαστής της βάσης (όχι ο 
δηµιουργός της αλλά ο υπεύθυνος που αναλαµβάνει την επένδυση σε χρόνο ή χρήµα για την 
κατασκευή της βάσης) έχει το δικαίωµα να απαγορεύει την εξαγωγή ή επαναχρησιµοποίηση 
του συνόλου ή ουσιώδους µέρους, αξιολογούµενου ποιοτικά ή ποσοτικά, του περιεχοµένου 
της βάσης δεδοµένων, εφόσον η απόκτηση, ο έλεγχος ή η παρουσίαση του περιεχοµένου της 
βάσης καταδεικνύουν ουσιώδη ποιοτική ή ποσοτική επένδυση. Ο στόχος είναι η προστασία 
των κατασκευαστών βάσεων δεδοµένων έναντι της ιδιοποίησης των αποτελεσµάτων που 
προκύπτουν από οικονοµικές και επαγγελµατικές επενδύσεις για την αναζήτηση και 
συγκέντρωση του περιεχοµένου, προστατεύοντας το σύνολο ή ουσιώδη µέρη της βάσης 
δεδοµένων έναντι ορισµένων πράξεων στις οποίες προβαίνει ο χρήστης ή ανταγωνιστής. Το 
δικαίωµα ειδικής φύσης υπόκειται σε παρόµοιες εξαιρέσεις µε αυτό του δηµιουργού. Η 
διάρκεια του δε, είναι περίπου 15 χρόνια από την περάτωση της κατασκευής της βάσης. 

3333.2.9 Οδηγία .2.9 Οδηγία .2.9 Οδηγία .2.9 Οδηγία για προσωπικά δεδοµέγια προσωπικά δεδοµέγια προσωπικά δεδοµέγια προσωπικά δεδοµένα να να να 1995/46/ΕΚ 1995/46/ΕΚ 1995/46/ΕΚ 1995/46/ΕΚ  

 «Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης 
Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών». 

Η εργασία εστιάζει στην ενηµέρωση και τα δικαιώµατα του προσώπου του οποίου 
έχουν συλλεχθεί προσωπικά δεδοµένα. 

Η οδηγία εξυπηρετεί το διπλό σκοπό της εξασφάλισης από τη µία µεριά της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µεταξύ των κρατών µελών και από την 
άλλη της εγγύησης υψηλού επιπέδου προστασίας της ιδιωτικής ζωής των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Προδιαγράφει τα 
όρια στα οποία πρέπει να κινούνται τα κράτη µέλη δίνοντας τους αρκετή ευελιξία στην 
υλοποίηση των διατάξεων της. Οι διατάξεις της εφαρµόζονται και στην αυτοµατοποιηµένη και 
στη µη αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που 
περιλαµβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε αρχείο. ∆εν έχει εφαρµογή σε περιπτώσεις 
που σχετίζονται µε τη δηµόσια ασφάλεια, την εθνική άµυνα, την ασφάλεια του κράτους ή το 
ποινικό δίκαιο. 

Βασικοί Ορισµοί  

Ως «δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα» ορίζεται «κάθε πληροφορία που αναφέρεται 
σε φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή µπορεί να εξακριβωθεί το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα». Η εξακρίβωση µπορεί να γίνει βάσει αριθµού 
ταυτότητας ή στοιχείων που τον χαρακτηρίζουν φυσικά, βιολογικά, ψυχολογικά, οικονοµικά, 
πολιτιστικά ή κοινωνικά. 

Ως «επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» ορίζεται κάθε 
αυτοµατοποιηµένη ή µη εργασία εφαρµοζόµενη σε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα. Τέτοια 
εργασία µπορεί να είναι «η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η αποθήκευση, η 
προσαρµογή ή η τροποποίηση, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η 
ανακοίνωση µε διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη µορφή διάθεσης, η εναρµόνιση ή ο 
συνδυασµός, καθώς και το κλείδωµα, η διαγραφή ή η καταστροφή». 

Ως «αρχείο δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» ορίζεται κάθε διαρθρωµένο σύνολο 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα προσιτών µε γνώµονα συγκεκριµένα κριτήρια. 

Ως «συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα», ορίζεται 
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«κάθε δήλωση βουλήσεως, ελευθέρας, ρητής και εν πλήρη επίγνωση, µε την οποία το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα δέχεται να αποτελέσουν αντικείµενο 
επεξεργασίας τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν». 

Αρχές ως προς την ποιότητα των δεδοµένων 

Οι παρακάτω αρχές πρέπει να τηρούνται ως προς την ποιότητα των δεδοµένων: 

• Να υφίστανται σύννοµη και θεµιτή επεξεργασία.  

• Να συλλέγονται για καθορισµένους, σαφείς και νόµιµους σκοπούς και η 
µεταγενέστερη επεξεργασία τους να συµβιβάζεται µε τους σκοπούς αυτούς. 
Επίσης να είναι κατάλληλα, συναφή προς το θέµα και όχι υπερβολικά σε 
σχέση µε τους σκοπούς αυτούς.  

• Να διαγράφονται, να διορθώνονται και να ενηµερώνονται, εφόσον χρειάζεται, 
έτσι ώστε να είναι ακριβή σε σχέση µε τους σκοπούς συλλογής τους.  

• Να διατηρούνται µε µορφή που επιτρέπει τον προσδιορισµό της ταυτότητας 
των προσώπων στα οποία αναφέρονται µόνο κατά τη διάρκεια περιόδου που 
δεν υπερβαίνει την απαιτούµενη για την επίτευξη των σκοπών για τους 
οποίους έχουν συλλεχθεί ή για τους οποίους αργότερα υφίστανται 
επεξεργασία. Για διατήρηση τους πέραν της περιόδου αυτής (για λόγους 
στατιστικούς, ιστορικούς, επιστηµονικούς) τα κράτη µέλη πρέπει να εγγυώνται 
για αυτήν.  

Αρχές ως προς τη νόµιµη επεξεργασία δεδοµένων  

Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 
µπορεί να γίνεται µόνον εάν: 

• το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα έχει δώσει τη ρητή 
συγκατάθεσή του ή 

• είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύµβασης της οποίας το ενδιαφερόµενο 
πρόσωπο είναι συµβαλλόµενο µέρος ή για την εκτέλεση προσυµβατικών 
µέτρων ληφθέντων αιτήσει του ή  

• είναι απαραίτητη για την τήρηση εκ του νόµου υποχρεώσεως του υπευθύνου 
της επεξεργασίας ή  

• είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συµφέροντος του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα ή  

• είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση έργου δηµοσίου συµφέροντος ή  

• είναι απαραίτητη για την επίτευξη του εννόµου συµφέροντος υπό τον όρο ότι 
δεν προέχει το συµφέρον ή τα θεµελιώδη δικαιώµατα και οι ελευθερίες του 
προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα που χρήζουν προστασίας  

Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδοµένων 

Η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα απαγορεύεται αν αυτά παρέχουν 
πληροφορίες για: 

• τη φυλετική ή εθνική καταγωγή  

• τα πολιτικά φρονήµατα  

• τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις  

• τη συµµετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις  

• την υγεία  

• τη σεξουαλική ζωή.  

H απαγόρευση αυτή µπορεί να αρθεί υπό κάποιες προϋποθέσεις. Αυτές είναι αν 
υπάρχει ρητή συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα, αν η 
επεξεργασία είναι προς ζωτικό συµφέρον του προσώπου, αν πραγµατοποιείται από µη 
κερδοσκοπικό ίδρυµα και αφορά σε δεδοµένα µελών του και τέλος η υπεράσπιση δικαιώµατος 
ενώπιον δικαστηρίου.  

Ενηµέρωση και δικαιώµατα ενδιαφερόµενου προσώπου 
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Το πρόσωπο από το οποίο συλλέγονται δεδοµένα που το αφορούν πρέπει να 
ενηµερώνεται για την ταυτότητα του υπευθύνου της επεξεργασίας (ή και του 
εκπροσώπου του) και για τους σκοπούς επεξεργασίας των δεδοµένων αυτών. 

Επίσης, αν είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση της θεµιτής επεξεργασίας έναντι του 
προσώπου, πρέπει να του να παρέχονται πληροφορίες όπως το ποιοι είναι οι αποδέκτες των 
δεδοµένων, αν έχει τη δυνατότητα άρνησης της παροχής των δεδοµένων (και τις συνέπειες 
που αυτή απορρέει) και αν υπάρχει δικαίωµα πρόσβασης και διόρθωσης στα δεδοµένα. 
Ακόµη, για τις ίδιες πληροφορίες πρέπει να ενηµερώνεται το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται, όταν τα δεδοµένα συλλέγονται όχι από αυτό. Η ενηµέρωση αυτή πρέπει να 
πραγµατοποιείται ευθύς ως τα δεδοµένα καταχωρηθούν ή ανακοινωθούν. Η οδηγία προβλέπει 
ότι το τελευταίο µπορεί να µην εφαρµόζεται σε κάποιες περιπτώσεις συλλογής δεδοµένων για 
ιστορικούς, επιστηµονικούς ή στατιστικούς λόγους όπου η ενηµέρωση είναι αδύνατη ή απαιτεί 
δυσανάλογη προσπάθεια. 

Η οδηγία θεσπίζει το δικαίωµα πρόσβασης του προσώπου από το οποίο συλλέγονται 
δεδοµένα που το αφορούν. Αυτό είναι να λαµβάνει χωρίς µεγάλη καθυστέρηση και κόστος από 
τον υπεύθυνο της επεξεργασίας τα εξής: 

• την επιβεβαίωση ότι υπάρχει ή όχι επεξεργασία δεδοµένων που το αφορούν 
καθώς και πληροφορίες, σχετικά τουλάχιστον µε τους σκοπούς της 
επεξεργασίας, τις κατηγορίες δεδοµένων υπό επεξεργασία, τους αποδέκτες ή 
τις κατηγορίες αποδεκτών στις οποίες ανακοινώνονται τα δεδοµένα αυτά  

• τη γνωστοποίηση των δεδοµένων υπό επεξεργασία καθώς και των 
διαθέσιµων πληροφοριών σχετικά µε την προέλευσή αυτών  

• την ενηµέρωση σχετικά µε τη λογική στην οποία στηρίζεται κάθε 
αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία των δεδοµένων  

• κατά περίπτωση τη διόρθωση, τη διαγραφή ή το κλείδωµα των δεδοµένων 
των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύµφωνη προς τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας, ιδίως λόγω ελλιπούς ή ανακριβούς χαρακτήρα των 
δεδοµένων. Ακόµη την κοινοποίηση σε τρίτους, στους οποίους έχουν 
ανακοινωθεί τα δεδοµένα, κάθε τέτοιας δραστηριότητας εφόσον τούτο δεν 
είναι αδύνατον ή δεν προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες.  

H οδηγία προβλέπει πάλι κάποιες εξαιρέσεις στο δικαίωµα αυτό που σχετίζονται µε 
λόγους που αφορούν την ασφάλεια τους κράτους, την άµυνα, σηµαντικό συµφέρον του 
κράτους ή του προσώπου που αφορούν τα δεδοµένα, δίωξη παραβάσεων του ποινικού 
κώδικα και άλλα.  

Ένα ακόµη δικαίωµα για το πρόσωπο το οποίο αφορούν τα δεδοµένα είναι αυτό της 
αντίταξης σε ορισµένες περιπτώσεις στην επεξεργασία των δεδοµένων αυτών. Επίσης σε 
ορισµένες περιπτώσεις έχει δικαίωµα µη συµµόρφωσης µε απόφαση που παράγει νοµικά 
αποτελέσµατα και το θίγει σηµαντικά εφόσον η εν λόγω απόφαση βασίζεται αποκλειστικώς σε 
αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία που αξιολογεί ορισµένες πτυχές της προσωπικότητάς του, 
όπως η απόδοσή του στην εργασία, η φερεγγυότητά, η αξιοπιστία, η διαγωγή του. 

Τέλος, το πρόσωπο που αφορούν τα δεδοµένα έχει δικαίωµα να προσφύγει ενώπιον 
δικαστηρίου σε περίπτωση παραβιάσεως δικαιωµάτων κατοχυρωµένων από την εθνική 
νοµοθεσία που εφαρµόζεται στη σχετική επεξεργασία. Εφόσον θίγεται από αθέµιτη 
επεξεργασία ή κάθε άλλη ενέργεια που δε συµβιβάζεται µε τις εθνικές διατάξεις εφαρµογής της 
παρούσας οδηγίας έχει δικαίωµα αποκατάστασης της επελθούσας ζηµίας από τον υπεύθυνο 
της επεξεργασίας. Ο υπεύθυνος δε της επεξεργασίας µπορεί να απαλλαγεί της ευθύνης αυτής, 
εν µέρει ή εν όλων, εάν αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για το ζηµιογόνο γεγονός. 

Απόρρητο και ασφάλεια της επεξεργασίας  

Για το απόρρητο της επεξεργασίας η οδηγία προβλέπει ότι κάθε πρόσωπο που έχει 
πρόσβαση σε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, µπορεί να τα επεξεργασθεί µόνο κατ' εντολή 
του υπευθύνου της επεξεργασίας. Για την ασφάλειά της προβλέπει ότι ο υπεύθυνος της 
επεξεργασίας πρέπει να λαµβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για την 
προστασία από τυχαία ή παράνοµη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευµένη 
διάδοση ή πρόσβαση, ιδίως, εάν η επεξεργασία συµπεριλαµβάνει και διαβίβαση των 
δεδοµένων µέσων δικτύου, και από κάθε άλλη µορφή αθέµιτης επεξεργασίας δεδοµένων 
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προσωπικού χαρακτήρα. 

∆ιαβίβαση προς τρίτες χώρες  

Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι η διαβίβαση προς τρίτη χώρα δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα επιτρέπεται µόνον εάν (µε κάποιες παρεκκλίσεις), τηρουµένων των εθνικών 
διατάξεων, που θεσπίζονται σύµφωνα µε τις λοιπές διατάξεις της παρούσας οδηγίας, η εν 
λόγω τρίτη χώρα εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας. Τα κράτη µέλη και η 
Επιτροπή ενηµερώνονται αµοιβαία οσάκις θεωρούν ότι µια τρίτη χώρα δεν εξασφαλίζει 
ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας και σε αυτή την περίπτωση τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα 
αναγκαία µέτρα ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε διαβίβαση τέτοιου είδους δεδοµένων προς 
την εν λόγω τρίτη χώρα και η Επιτροπή αρχίζει την κατάλληλη στιγµή διαπραγµατεύσεις ώστε 
να επανορθωθεί η κατάσταση. 

Αρχή ελέγχου και οµάδα για την προστασία των προσώπων  

Κάθε κράτος µέλος προβλέπει ότι µία ή περισσότερες δηµόσιες αρχές, που ενεργούν 
µε πλήρη ανεξαρτησία, επιφορτίζονται µε τον έλεγχο της εφαρµογής, στο έδαφός του, των 
εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπισθεί από τα κράτη µέλη, κατ' εφαρµογή της παρούσας 
οδηγίας. Μια τέτοια δηµόσια αρχή πρέπει να διαθέτει µέσα για τη διεξαγωγή έρευνας, όπως το 
δικαίωµα να έχει πρόσβαση στα δεδοµένα που αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας και το 
δικαίωµα να συλλέγει κάθε αναγκαία πληροφορία για την εκπλήρωση της αποστολής ελέγχου. 
Πρέπει επίσης να διαθέτει αποτελεσµατικές εξουσίες παρέµβασης, όπως για παράδειγµα την 
εξουσία να διατυπώνει γνώµες πριν από την εκτέλεση των επεξεργασιών, την εξουσία να 
επιτάσσει τη δέσµευση, διαγραφή ή την καταστροφή δεδοµένων, να απαγορεύει επίσης 
προσωρινά ή οριστικά την επεξεργασία, να απευθύνει προειδοποίηση ή επίπληξη προς τον 
υπεύθυνο για την επεξεργασία ή να προσφεύγει στα εθνικά κοινοβούλια ή άλλα εθνικά 
πολιτικά όργανα και τέλος να διαθέτει την εξουσία να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου σε 
περίπτωση παράβασης των εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπισθεί κατ' εφαρµογή της 
παρούσας οδηγίας, ή να επισηµαίνει τις παραβάσεις αυτές στις δικαστικές αρχές. Κάθε 
πρόσωπο µπορεί να υποβάλλει σε κάθε αρχή ελέγχου αίτηση σχετικά µε την προστασία των 
δικαιωµάτων (ιδίως αίτηση εξακρίβωσης της νοµιµότητας µιας επεξεργασίας) και ελευθεριών 
του έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο αιτών ενηµερώνεται 
σχετικά µε τη συνέχεια που δίδεται στην αίτησή του.  

Η οδηγία προβλέπει πέραν των δηµοσίων αρχών που αναφέρθηκαν, τη σύσταση 
οµάδας προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα, η οποία έχει συµβουλευτικό χαρακτήρα και είναι ανεξάρτητη. 

3333.2.10 Οδηγία .2.10 Οδηγία .2.10 Οδηγία .2.10 Οδηγία για προστασία ιδιωτικής ζωής για προστασία ιδιωτικής ζωής για προστασία ιδιωτικής ζωής για προστασία ιδιωτικής ζωής 2002/58/ΕΚ 2002/58/ΕΚ 2002/58/ΕΚ 2002/58/ΕΚ  

Οδηγία 2002/58/ΕΚ του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συµβουλίου της 12ης 
Ιουλίου 2002 σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την 
προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) 

Από την οδηγία αυτή ξεχωρίζουν οι ρυθµίζεις αναφορικά µε τα δεδοµένα κίνησης και 
θέσεις, µε τα µέτρα ασφαλείας που λαµβάνει ο φορέας παροχής διαθεσίµων υπηρεσιών στο 
κοινό καθώς και µε την αυτόκλητη αποστολή εµπορικών ηλεκτρονικών µηνυµάτων. 

Η οδηγία 2002/58 καταργεί και αντικαθιστά την οδηγία 1997/66 περί επεξεργασίας των 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον 
τηλεπικοινωνιακό τοµέα. Η 1997/66 είχε εκδοθεί ως συµπληρωµατικής της 1995/46 (της 
οποίας το περιεχόµενο µόλις εξετάστηκε) για να περιγράψει πιο συγκεκριµένα τις βασικές 
αρχές της 1995/46 στον τοµέα των τηλεπικοινωνιακών εφαρµογών. Τα θέµατα των διατάξεών 
της αφορούσαν την ασφάλεια δικτύου και υπηρεσιών, το απόρρητο των επικοινωνιών, 
δεδοµένα κίνησης και χρέωσης, ένδειξη της ταυτότητας και περιορισµό αναγνώρισης 
καλούσας και συνδεδεµένης γραµµής, τηλεφωνικούς καταλόγους συνδροµητών, µη ζητηθείσες 
κλήσεις καθώς και επέκταση του πεδίου εφαρµογής ορισµένων διατάξεων της οδηγίας 
95/46/ΕΚ. Όµως η οδηγία 1997/66 έπρέπε να προσαρµοσθεί στις εξελίξεις των αγορών και 
των τεχνολογιών των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προκειµένου να παρέχει το ίδιο 
επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδοµένων και της ιδιωτικής ζωής σε όλους τους 
χρήστες υπηρεσιών επικοινωνιών διαθέσιµων στο κοινό, ανεξάρτητα από τις 
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χρησιµοποιούµενες τεχνολογίες. Για αυτό το λόγο και καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από 
την οδηγία 2002/58 της οποίας το περιεχόµενο εξετάζεται σε αυτήν την ενότητα. Η οδηγία 
2002/58 δε στοχεύει σε εισαγωγή µεγάλων αλλαγών, αλλά στην προσαρµογή διατάξεων στις 
νέες τεχνολογικές εξελίξεις. Σε αυτό το στόχο, συµβάλλουν και άλλες ρυθµίσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχετίζονται µε υποδοµές δικτύων και υπηρεσίες, όπως η οδηγία 
2002/21 σχετικά µε κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. 

Ορισµοί  

Όπως αναφέρθηκε, αντικαταστάθηκαν οι ορισµοί τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της 
97/66 µε ορισµούς υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ώστε να εναρµονιστούν 
µε την οδηγία πλαίσιο 2002/21 και προστέθηκαν νέοι. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται κάποιοι 
από αυτούς: 

Ως «χρήστης», ορίζεται κάθε φυσικό πρόσωπο που χρησιµοποιεί διαθέσιµη στο κοινό 
υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών, χωρίς να είναι απαραίτητα συνδροµητής της εν λόγω 
υπηρεσίας. 

Η οδηγία ορίζει ως «δεδοµένα κίνησης», «τα δεδοµένα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία για τους σκοπούς της διαβίβασης µιας επικοινωνίας σε δίκτυο ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ή της χρέωσής της». 

Τα «δεδοµένα θέσης» είναι «τα δεδοµένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε δίκτυο 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και που υποδεικνύουν τη γεωγραφική θέση του τερµατικού 
εξοπλισµού του χρήστη µιας διαθέσιµης στο κοινό υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών» 

Η «υπηρεσία προστιθέµενης αξίας» ορίζεται ως «κάθε υπηρεσία η οποία επιβάλλει την 
επεξεργασία δεδοµένων κίνησης ή δεδοµένων θέσης πέραν εκείνων που απαιτούνται για τη 
µετάδοση µιας επικοινωνίας και τη χρέωσή της». 

Το «ηλεκτρονικό ταχυδροµείο» ορίζεται ως «κάθε µήνυµα µε κείµενο, φωνή, ήχο ή 
εικόνα που αποστέλλεται µέσω δηµοσίου δικτύου επικοινωνιών, το οποίο µπορεί να 
αποθηκεύεται στο δίκτυο ή στον τερµατικό εξοπλισµό του παραλήπτη έως ότου ληφθεί από 
τον παραλήπτη. 

Ασφάλεια  

Ο φορέας παροχής διαθεσίµων υπηρεσιών στο κοινό σε συνεργασία µε το φορέα 
παροχής του δηµόσιου δικτύου επικοινωνιών οφείλει να λαµβάνει τα αναγκαία τεχνικά και 
οργανωτικά µέτρα για την ασφάλεια των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Αυτά τα 
µέτρα εξαρτώνται πάντα από τεχνολογικές δυνατότητες και εξελίξεις, από ανάγκες της αγοράς 
και το κόστος εφαρµογής τους, και πρέπει να προσαρµόζονται σε αυτά. Σε περίπτωση 
σοβαρού κινδύνου παραβίασης της ασφάλειας του δικτύου, ο φορέας παροχής της 
υπηρεσίας οφείλει να ενηµερώνει κατάλληλα τους συνδροµητές. 
Απόρρητο των επικοινωνιών  

Βασικό δικαίωµα των πολιτών, που κάθε εθνική νοµοθεσία οφείλει να κατοχυρώνει, 
αποτελεί το απόρρητο των επικοινωνιών που διενεργούνται µέσω δηµόσιου δικτύου 
επικοινωνιών και των διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και 
των συναφών δεδοµένων κίνησης. Συνεπώς απαγορεύεται η ακρόαση, υποκλοπή, 
αποθήκευση ή άλλο είδος παρακολούθησης ή επιτήρησης από πρόσωπα πλην των χρηστών, 
χωρίς τη συγκατάθεση των ενδιαφεροµένων χρηστών ή χωρίς νόµιµη άδεια. Η απαγόρευση 
αυτή δε σχετίζεται µε την αυτόµατη, ενδιάµεση και παροδική αποθήκευση που είναι αναγκαία 
για τη διαβίβαση την επικοινωνίας ούτε επηρεάζει τις επιτρεπόµενες από το νόµο καταγραφές 
συνδιαλέξεων και των συναφών δεδοµένων κίνησης που είναι απαραίτητες ως αποδεικτικά 
στοιχεία (πχ µιας εµπορικής συναλλαγής). 

∆εδοµένα κίνησης  

Αναφέρθηκε ήδη ο ορισµός των δεδοµένων κίνησης. Αυτά µπορεί περιέχουν 
πληροφορίες όπως έναν αριθµό ή µια διεύθυνση που αντιστοιχεί στο χρήστη µιας υπηρεσίας, 
πληροφορίες σχετικά µε τη δροµολόγηση των πακέτων στο δίκτυο και το  χρησιµοποιούµενο 
πρωτόκολλο. Επίσης µπορεί να περιέχουν πληροφορίες για τη διάρκεια µιας επικοινωνίας, για 
τη διάταξη µε την οποία η επικοινωνία µεταβιβάζεται στο δίκτυο και άλλες. Τα δεδοµένα 
κίνησης που αφορούν συνδροµητές και χρήστες, τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία και 
αποθηκεύονται από τον πάροχο δηµόσιου δικτύου ή διαθέσιµης στο κοινό υπηρεσίας 
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ηλεκτρονικών επικοινωνιών, πρέπει να απαλείφονται ή να καθίστανται ανώνυµα όταν δεν είναι 
πλέον απαραίτητα για το σκοπό της µετάδοσης µιας επικοινωνίας. Αυτά που σχετίζονται µε 
χρεώσεις υπηρεσιών µπορεί να επεξεργάζονται ως ότου να µην αµφισβητούνται νόµιµα οι 
χρεώσεις αυτές ή ως ότου επιδιώκεται η πληρωµή. Στην περίπτωση που ο συνδροµητής ή 
χρήστης δίνει τη συγκατάθεσή του (πχ συµπληρώνοντας ένα τετραγωνάκι σε µια ιστοσελίδα), 
η οποία είναι πάντα ανακλήσιµη), δεδοµένα κίνησης µπορούν να επεξεργάζονται για εµπορική 
προώθηση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή για την παροχή υπηρεσιών 
προστιθέµενης αξίας. Ο τύπος των δεδοµένων και η διάρκεια µιας τέτοιων σκοπών 
επεξεργασίας, πρέπει να γίνεται γνωστή από τον πάροχο στο χρήστη πριν δώσει τη 
συγκατάθεσή του. 

Αναλυτική χρέωση  

Η καθιέρωση αναλυτικών λογαριασµών βελτίωσε τις δυνατότητες του συνδροµητή να 
ελέγχει την ορθότητα των τελών που του χρεώνει ο πάροχος της υπηρεσίας. Ταυτόχρονα 
όµως ενδέχεται να βλάπτει την ιδιωτική ζωή των χρηστών των διαθέσιµων στο κοινό 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τα κράτη µέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι βρίσκονται 
στη διάθεση των χρηστών και των συνδροµητών που µπορεί να παραβιάζεται η ιδιωτικότητά 
τους, από αναλυτικούς λογαριασµούς, επαρκείς εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας ή πληρωµής 
που ενισχύουν την προστασία της ιδιωτικής τους ζωής (πχ τηλεκάρτα, πιστωτική κάρτα) 

Ένδειξη της ταυτότητας και περιορισµός της αναγνώρισης καλούσας και 
συνδεδεµένης γραµµής 

Ο πάροχος πρέπει να προσφέρει ατελώς στο συνδροµητή που καλεί την επιλογή της 
µη ένδειξης της ταυτότητάς του, και στον καλούµενο τη µη ένδειξη της ταυτότητας του 
καλούντος. Ο καλούµενος πρέπει να µπορεί να απορρίπτει εισερχόµενες κλήσεις, όταν ο 
καλών έχει εµποδίσει την ένδειξη της ταυτότητας της καλούσας γραµµής και ακόµη να µπορεί 
να απαλείφει ατελώς την ένδειξη της ταυτότητας της συνδεδεµένης γραµµής στον χρήστη που 
καλεί. Οι φορείς παροχής πρέπει να ενηµερώνουν το κοινό, όταν προσφέρουν ένδειξη της 
ταυτότητας καλούσας ή/και συνδεδεµένης γραµµής, καθώς και για όλες τις παραπάνω 
δυνατότητες που αναφέρθησαν. Οι δυνατότητες αυτές αίρονται σε περίπτωση αίτησης χρήστη 
που ζητεί τον εντοπισµό ενοχλητικών κλήσεων και για λόγους έκτακτης ανάγκης (πχ διωκτικές 
αρχές, πυροσβεστική). 

∆εδοµένα θέσης  

Τα δεδοµένα αυτά αναφέρονται στη γεωγραφική θέση του τερµατικού εξοπλισµού του 
χρήστη και το χρόνο καταγραφής της. Αυτά αποκτούν ιδιαίτερη αξία στην περίπτωση 
ασύρµατης, δορυφορικής και γενικά κινητής επικοινωνίας. Η  επεξεργασία τους επιτρέπεται 
µόνο όταν αυτά καθίστανται ανώνυµα ή µε τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών στην 
απαιτούµενη έκταση και διάρκεια για την παροχή µιας υπηρεσίας προστιθέµενης αξίας. 
Τα χαρακτηριστικά της συγκατάθεσης είναι ίδια µε αυτά που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 
για τα δεδοµένα κίνησης (πάντα ανακλήσιµη, πρότερη ενηµέρωση). 

Τηλεφωνικοί κατάλογοι συνδροµητών  

Οι συνδροµητές πρέπει να ενηµερώνονται προτού οποιοδήποτε δεδοµένο τους 
περιληφθεί σε κάποιο κατάλογο, έντυπο ή ηλεκτρονικό. Έχουν τη δυνατότητα επιλογής εάν και 
ποια τα στοιχεία τους θα περιληφθούν σε δηµόσιους καταλόγους. Η µη εγγραφή, η 
επαλήθευση, η διόρθωση ή απόσυρση των προσωπικών δεδοµένων τους από το δηµόσιο 
κατάλογο συνδροµητών γίνεται ατελώς. 

Αυτόκλητες κλήσεις (spamming) 

Τα τελευταία χρόνια ο καταιγισµός των αυτόκλητων εµπορικών ηλεκτρονικών 
µηνυµάτων έχει δηµιουργήσει πρόβληµα στην κοινωνία της πληροφορίας. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση µε αυτό το άρθρο προσπαθεί να τα περιορίσει. Προβλέπει ότι η χρησιµοποίηση 
αυτόµατων συστηµάτων κλήσης χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση, τηλεοµοιοτύπου, sms, 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για σκοπούς απευθείας εµπορικής προώθησης επιτρέπεται µόνον 
στην περίπτωση συνδροµητών οι οποίοι έχουν δώσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή τους. 
Εξαιρείται η περίπτωση που ο χρήστης ενεργώντας ως πελάτης δίνει στοιχεία του 
ηλεκτρονικού του ταχυδροµείου. Τότε, ο πωλητής / η εταιρία, δύναται να στέλνει εµπορικά 
ηλεκτρονικά µηνύµατα και ο χρήστης δύναται εύκολα όποτε το θελήσει να ζητήσει το 
σταµάτηµα της διαδικασίας αυτής. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η αποστολή εµπορικών 
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ηλεκτρονικών µηνυµάτων στα οποία δεν είναι εµφανής η ταυτότητα του αποστολέα ή του 
προσώπου προς όφελος του οποίου αποστέλλεται το µήνυµα, ή δίχως έγκυρη διεύθυνση στην 
οποία ο αποδέκτης να µπορεί να ζητεί τον τερµατισµό της επικοινωνίας αυτής. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά και τυποποίηση  

Τα κράτη µέλη εφαρµόζοντας την οδηγία δεν θα πρέπει να επιβάλλουν καµία 
υποχρεωτική απαίτηση σχετικά µε ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά στον εξοπλισµό ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, η οποία θα µπορούσε να παρακωλύσει τη διάθεση εξοπλισµού στην αγορά και 
την ελεύθερη κυκλοφορία του εξοπλισµού αυτού στα κράτη µέλη ή µεταξύ των κρατών µελών. 
Αν κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά είναι απαραίτητα για την εφαρµογή της οδηγίας, τα κράτη 
µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή. 

3333.2.11 Κανονισµός .2.11 Κανονισµός .2.11 Κανονισµός .2.11 Κανονισµός για προστασία δεδοµένων για προστασία δεδοµένων για προστασία δεδοµένων για προστασία δεδοµένων 45/2001/EK 45/2001/EK 45/2001/EK 45/2001/EK  

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
της 18ης ∆εκεµβρίου 2000, σχετικά µε την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισµούς της 
Κοινότητας και σχετικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών 

Ο κανονισµός 45/2001 αφορά την τήρηση των αρχών της Οδηγίας 1995/46 από τα 
όργανα και τους οργανισµούς της Κοινότητας. Σκοπεύει στο να δοθούν στα πρόσωπα νοµικώς 
προστατευόµενα δικαιώµατα, να καθορισθούν οι υποχρεώσεις των υπευθύνων επεξεργασίας 
δεδοµένων στο πλαίσιο των οργάνων και οργανισµών της Κοινότητας, και να συσταθεί µια 
ανεξάρτητη εποπτική αρχή, υπεύθυνη για την εποπτεία της επεξεργασίας δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισµούς της Κοινότητας. Το 
περιεχόµενο του κανονισµού, έχει θέµατα ανάλογα µε αυτά της οδηγίας 95/46, και σε κάποια 
σηµεία επαναλαµβάνει τις διατάξεις της. Ο κανονισµός αναφέρεται: 

• στην ποιότητα των δεδοµένων (όπως ακριβώς η 95/46).  

• σε αρχές για τη νοµιµοποίηση της επεξεργασίας δεδοµένων (και τις 
εξαιρέσεις– περιορισµούς αυτών) που σχετίζονται µε το θεµιτό της 
επεξεργασίας, τη µεταβολή του σκοπού της, τη διαβίβαση δεδοµένων, στην 
επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδοµένων, στην ενηµέρωση του 
υποκειµένου των δεδοµένων (στην οδηγία 95/46 η αντίστοιχη φράση είναι 
«ενηµέρωση του ενδιαφεροµένου προσώπου») και στα δικαιώµατά του 
(πρόσβασης, διόρθωσης, κλειδώµατος, διαγραφής, αντίταξης, µη 
συµµόρφωσης).  

• στο απόρρητο, όπως και η 95/46 (απλά αντί για απόρρητο χρησιµοποιεί τη 
λέξη εµπιστευτικότητα), στην ασφάλεια της επεξεργασίας και στην 
επεξεργασία δεδοµένων για λογαριασµό του υπευθύνου της επεξεργασίας.  

• στους καταλόγους χρηστών: Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που 
περιλαµβάνονται σε έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους χρηστών και η 
πρόσβαση στους καταλόγους αυτούς, περιορίζονται σε ό,τι είναι απολύτως 
αναγκαίο για τους ειδικούς σκοπούς του καταλόγου. Τα όργανα και οι 
οργανισµοί της Κοινότητας λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα προκειµένου τα 
δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους καταλόγους, να µην 
χρησιµοποιούνται για άµεση προώθηση προϊόντων, ανεξάρτητα από το εάν τα 
δεδοµένα αυτά είναι ή όχι προσιτά στο κοινό.  

• στον υπεύθυνο προστασίας δεδοµένων: Ρυθµίζει το διορισµό και τα 
καθήκοντα του υπευθύνου προστασίας δεδοµένων, ποιες πληροφορίες 
πρέπει να του κοινοποιούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και ποιες 
πληροφορίες περιέχονται στο µητρώο των επεξεργασιών που πρέπει να 
τηρείται.  

• στον «ευρωπαίο επόπτη προστασίας δεδοµένων»: Αυτός είναι η ανεξάρτητη 
εποπτική αρχή, η οποία συνίσταται µε αυτόν τον κανονισµό και ελέγχει την 
εφαρµογή των διατάξεων του σε κάθε επεξεργασία δεδοµένων που 
πραγµατοποιείται από όργανο ή οργανισµό της Κοινότητας. Ο κανονισµός 
καταγράφει τις περιπτώσεις που απαιτείται προκαταρκτικός έλεγχος εκ µέρους 



Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή                                                                                                                  Αλεξάνδρα Ταταράκη 

Ειδικά ζητήµατα του ∆ικαίου του Ηλεκτρονικού Εµπορίου                                                                  53 

του, την υποχρέωση ενηµέρωσης των οργάνων και οργανισµών της 
Κοινότητας στον επόπτη, την υποχρέωση συνεργασίας, όλες τις αρµοδιότητές 
και τα καθήκοντα του, και το καθεστώς άσκησης των καθηκόντων του.  

• στα ένδικα µέσα (προσφυγή, ενστάσεις). Το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων είναι αρµόδιο για την εκδίκαση διαφορών επί των διατάξεων του 
παρόντος κανονισµού  

• στην προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής 
ζωής στο πλαίσιο εσωτερικών δικτύων τηλεπικοινωνιών (ασφάλεια, 
εµπιστευτικός χαρακτήρας των επικοινωνιών, δεδοµένα κίνησης και χρέωσης, 
κατάλογοι χρηστών, ένδειξη και περιορισµός της αναγνώρισης καλούσας και 
καλούµενης γραµµής – ίδια φιλοσοφία διατάξεων µε τη µετέπειτα οδηγία 
2002/58/ΕΚ)  

3333.2.12 .2.12 .2.12 .2.12 Οδηγία Οδηγία Οδηγία Οδηγία για διατήρηση δεδοµένων για διατήρηση δεδοµένων για διατήρηση δεδοµένων για διατήρηση δεδοµένων 2006/24/ΕΚ 2006/24/ΕΚ 2006/24/ΕΚ 2006/24/ΕΚ     

Οδηγία 2006/24/ΕΚ του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συµβουλίου της 15ης 
Μαρτίου 2006 για τη διατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία 
σε συνάρτηση µε την παροχή διαθεσίµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή 
δηµοσίων δικτύων επικοινωνιών και για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ. 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουν οι κατηγορίες των δεδοµένων τα οποία πρέπει να διατηρούνται 
από έξι µήνες έως δύο χρόνια και οι αρχές ασφαλείας τις οποίες οι πάροχοι υπηρεσιών 
επικοινωνιών εφαρµόζουν σε αυτά. 

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η εναρµόνιση των διατάξεων των κρατών µελών 
σχετικά µε τις υποχρεώσεις των παρόχων όσον αφορά τη διατήρηση ορισµένων δεδοµένων 
που παράγονται ή υφίστανται επεξεργασία από αυτούς, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα δεδοµένα 
καθίστανται διαθέσιµα για σκοπούς πρόληψης, διερεύνησης, διαπίστωσης και δίωξης των 
ποινικών αδικηµάτων. Ορισµένα µέλη έχουν θεσπίσει νοµοθεσία για αυτό το θέµα, αλλά οι 
διατάξεις τους διαφέρουν σε µεγάλο βαθµό και απαιτείται εναρµόνιση. 

Κατηγορίες διατηρούµενων δεδοµένων, πρόσβαση 

Οι κατηγορίες των δεδοµένων τα οποία πρέπει να διατηρούνται βάσει της οδηγίας 
είναι: 

• δεδοµένα αναγκαία για τον προσδιορισµό της πηγής και του προορισµού της 
επικοινωνίας (για τηλεφωνικές επικοινωνίες τέτοια δεδοµένα είναι ο αριθµός 
του καλούντος και του καλούµενου, ονόµατα και διευθύνσεις συνδροµητών/ 
χρηστών – για επικοινωνίες µέσω διαδικτύου τέτοια  δεδοµένα είναι ο 
αποδοθείς κωδικός ταυτότητας χρήστη, ο κωδικός ταυτότητας χρήστη και ο 
τηλεφωνικός αριθµός που δίνονται σε κάθε επικοινωνία που εισέρχεται στο 
δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του συνδροµητή ή 
εγγεγραµµένου χρήστη στον οποίο είχε αποδοθεί κατά το χρόνο επικοινωνίας 
διεύθυνση ΙΡ, κωδικός ταυτότητας χρήστη ή αριθµός τηλεφώνου)  

• δεδοµένα αναγκαία για τον προσδιορισµό της ηµεροµηνίας, ώρας και διάρκειας 
της επικοινωνίας (για τηλεφωνικές επικοινωνίες τέτοια δεδοµένα είναι η 
ηµεροµηνία και η ώρα έναρξης και λήξης της επικοινωνίας – για επικοινωνίες 
µέσω διαδικτύου τέτοια δεδοµένα είναι η ηµεροµηνία και η ώρα σύνδεσης και 
αποσύνδεσης µε το διαδίκτυο ή µε την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή 
µε τηλεφωνία µέσω του διαδικτύου, η διεύθυνση IP που έδωσε στην 
επικοινωνία ο πάροχος υπηρεσιών πρόσβασης, ο κωδικός ταυτότητας χρήστη 
του συνδροµητή)  

• δεδοµένα αναγκαία για τον προσδιορισµό του είδους της επικοινωνίας  

• δεδοµένα αναγκαία για τον προσδιορισµό του εξοπλισµού επικοινωνίας των 
χρηστών, ή του φεροµένου ως εξοπλισµού επικοινωνίας τους (τηλεφωνικοί 
αριθµοί, τα IMSI και ΙΜΕΙ, η ψηφιακή συνδροµητική γραµµή -DSL- ή  

• άλλη απόληξη της πηγής της επικοινωνίας)  

• δεδοµένα αναγκαία για τον προσδιορισµό της θέσης του εξοπλισµού κινητής 
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επικοινωνίας (κωδικός ταυτότητας κυψέλης κατά την έναρξη της επικοινωνίας, 
δεδοµένα µε τα οποία προσδιορίζεται η γεωγραφική θέση βάσει αυτών) 

Οι κατηγορίες των δεδοµένων αυτών πρέπει να τηρούνται εφόσον παράγονται ή 
υποβάλλονται σε επεξεργασία από παρόχους (ακόµη και σε για ανεπιτυχείς κλήσεις – όχι 
όµως για κλήσεις κατά τις οποίες δεν επιτυγχάνεται σύνδεση). Το χρονικό διάστηµα 
διατήρησης πρέπει να ανήκει στο διάστηµα [6 µήνες, 2χρόνια] (από την ηµεροµηνία της 
επικοινωνίας). Τονίζεται ότι η οδηγία δεν επιτρέπει τη διατήρηση δεδοµένων που 
αποκαλύπτουν το περιεχόµενο των επικοινωνιών. 

Πρόσβαση στα διατηρούµενα δεδοµένα έχουν µόνο οι αρµόδιες εθνικές αρχές, σε 
ειδικές περιπτώσεις και σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία. 

Ασφάλεια των δεδοµένων  

Οι πάροχοι εφαρµόζουν τουλάχιστον τις εξής αρχές ασφαλείας στα διατηρούµενα 
δεδοµένα: 

• τα διατηρούµενα δεδοµένα είναι ίδιας ποιότητας και τυγχάνουν της αυτής 
προστασίας και ασφάλειας µε τα δεδοµένα που περιέχει το δίκτυο.  

• λαµβάνονται τεχνικά και οργανωτικά µέτρα προστασίας των δεδοµένων κατά 
καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης, µη εξουσιοδοτηµένης ή παράνοµης 
αποθήκευσης, επεξεργασίας, πρόσβασης ή αποκάλυψης τους.  

• λαµβάνονται µέτρα διασφάλισης ότι στα δεδοµένα έχει πρόσβαση µόνο ειδικά 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό  

• τα δεδοµένα καταστρέφονται στο τέλος του χρονικού διαστήµατος διατήρησης, 
εκτός από εκείνα στα οποία έχει αποκτηθεί πρόσβαση και τα  

• οποία έχουν φυλαχτεί. 

Ακόµη, αποθηκεύονται µε τέτοιον τρόπο ώστε να δύναται να διαβιβαστούν στις 
αρµόδιες αρχές χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 

Κάθε κράτος µέλους οφείλει να ορίσει εποπτική αρχή για την παρακολούθηση της 
εφαρµογής αυτών των αρχών ασφαλείας. Η αρχή αυτή µπορεί να είναι και η ίδια µε την 
ορισθείσα βάσει της οδηγίας 95/46. 

Μεταφορά  

Η οδηγία αναφέρει ότι τα κράτη µέλη δύνανται να αναβάλλουν την εφαρµογή της ως 
προς τη διατήρηση δεδοµένων επικοινωνίας που αφορούν την πρόσβαση στο διαδίκτυο και τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και τηλεφωνίας µέσω διαδικτύου µέχρι το Μάρτιο του 
2009. Η Ελλάδα καθώς και οι χώρες Εσθονία, Αυστρία, Κάτω Χώρες, Γερµανία, Ηνωµένο 
Βασίλειο, Κύπρος, Λουξεµβούργο, Λιθουανία, Λετονία, Τσεχία, Βέλγιο, Πολωνία και Φιλανδία, 
έχουν δηλώσει ότι κάνουν χρήση της αναβολής αυτής. 

3333.2.13 Οδηγία .2.13 Οδηγία .2.13 Οδηγία .2.13 Οδηγία για εξ αποστάσεως υπηρεσίες σε καταναλωτές για εξ αποστάσεως υπηρεσίες σε καταναλωτές για εξ αποστάσεως υπηρεσίες σε καταναλωτές για εξ αποστάσεως υπηρεσίες σε καταναλωτές 2002/65/ΕΚ 2002/65/ΕΚ 2002/65/ΕΚ 2002/65/ΕΚ     

 Οδηγία 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης 
Σεπτεµβρίου 2002, όσον αφορά την εξ αποστάσεως εµπορία χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών 
προς τους καταναλωτές και πρόταση που τροποποιεί τις οδηγίες 90/619/ΕΟΚ, 97/7/ΕΚ και 
98/27/ΕΚ του Συµβουλίου. 

Η οδηγία εφαρµόζεται στις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες λιανικής πώλησης που 
γίνονται από απόσταση µε κάθε µέσο χωρίς να απαιτείται φυσική και ταυτόχρονη παρουσία 
των συµβαλλοµένων µερών. Τέτοια µέσα είναι το διαδίκτυο, το τηλέφωνο, το τηλεοµοιότυπο. 
Συνεπώς η οδηγία έχει µεγάλη εφαρµογή σε κάθε σύστηµα ηλεκτρονικών συναλλαγών µέσω 
του οποίου διεξάγονται λιανικές πωλήσεις. Οι διατάξεις της οδηγίας στις οποίες εστιάζει η 
εργασία ρυθµίζουν τα κρίσιµα θέµατα της πληροφόρησης του καταναλωτή πριν από τη 
σύναψη της συµβάσεως εξ αποστάσεως και το δικαίωµα υπαναχώρησης του καταναλωτή. 

Αρχικά καταγράφονται οι πληροφορίες που ο καταναλωτής πρέπει να λαµβάνει πριν 
δεσµευθεί από µια εξ αποστάσεως σύµβαση ή προσφορά. 

Χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες, ανάλογα µε το αν αφορούν τον προµηθευτή, τη 
χρηµατοοικονοµική υπηρεσία, την καθεαυτή σύµβαση εξ αποστάσεως και τέλος τη δυνατότητα 
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προσφυγής. 

Οι πληροφορίες σχετικά µε τον προµηθευτή είναι οι εξής: 

• η ταυτότητα και η κύρια δραστηριότητα του, η γεωγραφική διεύθυνση στην 
οποία είναι εγκατεστηµένος καθώς και κάθε άλλη γεωγραφική διεύθυνση που 
πρέπει να λαµβάνεται υπόψη για τις σχέσεις του καταναλωτή µε τον 
προµηθευτή  

• η ταυτότητα του αντιπροσώπου του προµηθευτή που είναι εγκατεστηµένος 
στο κράτος µέλος διαµονής του καταναλωτή και η γεωγραφική διεύθυνση που 
πρέπει να λαµβάνεται υπόψη για τις σχέσεις του καταναλωτή µε τον 
αντιπρόσωπο, όταν υπάρχει αντιπρόσωπος  

• εάν οι επαγγελµατικές επαφές του καταναλωτή έγιναν µε άλλον επαγγελµατία 
πλην του προµηθευτή, η ταυτότητα του επαγγελµατία, η ιδιότητα µε την οποία 
ενεργεί έναντι του καταναλωτή και η γεωγραφική διεύθυνση που πρέπει να 
λαµβάνεται υπόψη για τις σχέσεις µεταξύ του καταναλωτή και του 
επαγγελµατία  

• όταν ο προµηθευτής είναι καταχωρηµένος σε εµπορικό ή αντίστοιχο δηµόσιο 
µητρώο, το εµπορικό µητρώο στο οποίο είναι εγγεγραµµένος ο προµηθευτής 
και ο αριθµός καταχώρησής του ή ισοδύναµο µέσο αναγνώρισης στο µητρώο  

• όταν η δραστηριότητα του προµηθευτή υπόκειται σε καθεστώς έγκρισης, τα 
στοιχεία της αρµόδιας εποπτεύουσας αρχής.  

Οι πληροφορίες σχετικά µε τη χρηµατοοικονοµική υπηρεσία είναι οι εξής:  

• περιγραφή των κυριοτέρων χαρακτηριστικών στοιχείων της.  

• το συνολικό τίµηµα που πρέπει να πληρώσει ο καταναλωτής στον 
προµηθευτή για τη χρηµατοοικονοµική υπηρεσία, συµπεριλαµβανοµένων 
όλων των συναφών τελών, επιβαρύνσεων και δαπανών και όλων των φόρων 
που εισπράττονται µέσω του προµηθευτή, ή, εάν δεν µπορεί να προσδιοριστεί 
το ακριβές τίµηµα, η βάση υπολογισµού του παρουσιασµένη µε εύληπτο 
τρόπο.  

• ενδεχόµενη κοινοποίηση όπου αναφέρεται ότι η χρηµατοοικονοµική υπηρεσία 
συνδέεται µε τίτλους που συνεπάγονται ειδικούς κινδύνους συνδεόµενους µε 
τα ειδικά χαρακτηριστικά ή τις πράξεις που πρέπει να εκτελεστούν ή των 
οποίων η τιµή εξαρτάται από τις διακυµάνσεις στις κεφαλαιαγορές επί των 
οποίων ο προµηθευτής δεν έχει καµία επίδραση, καθώς και ότι οι επιδόσεις 
του παρελθόντος δεν αποτελούν δείκτη για τις µελλοντικές επιδόσεις.  

• µνεία ενδεχόµενης ύπαρξης άλλων φόρων ή δαπανών που δεν εισπράττονται 
µέσω του προµηθευτή ούτε χρεώνονται από αυτόν.  

• τυχόν χρονικοί περιορισµοί της ισχύος των παρεχόµενων πληροφοριών.  

• οι ρυθµίσεις σχετικά µε την πληρωµή και την εκτέλεση.  

• τυχόν ειδικό επιπλέον κόστος που συνεπάγεται για τον καταναλωτή η χρήση 
των µέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως.  

Οι πληροφορίες σχετικά µε τη σύµβαση εξ’ αποστάσεως είναι οι εξής:  

• η ύπαρξη ή µη δικαιώµατος υπαναχώρησης (αναφέρεται παρακάτω) και, εάν 
αυτό υπάρχει, η διάρκεια και οι προϋποθέσεις άσκησής του, οι πληροφορίες 
για το ποσό που ενδέχεται να υποχρεωθεί να πληρώσει ο καταναλωτής 
καθώς επίσης και οι συνέπειες της µη άσκησης του  δικαιώµατος  

• η ελάχιστη διάρκεια της σύµβασης εξ αποστάσεως, εάν πρόκειται για 
σύµβαση παροχής χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών σε µόνιµη βάση ή 
περιοδικά.  

• πληροφορίες σχετικά µε τα δικαιώµατα που µπορεί να έχουν τα µέρη να 
προκαλέσουν την πρόωρη ή µονοµερή λύση της σύµβασης εξ αποστάσεως 
δυνάµει των όρων της σύµβασης εξ αποστάσεως, συµπεριλαµβανοµένων των 
σχετικών ποινών που προβλέπονται στη σύµβαση στις περιπτώσεις αυτές.  



Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή                                                                                                                  Αλεξάνδρα Ταταράκη 

Ειδικά ζητήµατα του ∆ικαίου του Ηλεκτρονικού Εµπορίου                                                                  56 

• πρακτικές οδηγίες για την άσκηση του δικαιώµατος υπαναχώρησης, όπου να 
αναγράφεται, µεταξύ άλλων, η διεύθυνση στην οποία πρέπει να απευθύνεται η 
κοινοποίηση.  

• η νοµοθεσία του κράτους µέλους (ή των κρατών µελών) στην οποία βασίζεται 
ο προµηθευτής για τη δηµιουργία σχέσεων µε τον καταναλωτή πριν από τη 
σύναψη της σύµβασης εξ αποστάσεως.  

• οποιαδήποτε συµβατική ρήτρα σχετικά µε το δίκαιο που εφαρµόζεται στη 
σύµβαση εξ αποστάσεως ή/και το αρµόδιο δικαστήριο.  

• τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες παρέχονται οι όροι της σύµβασης και 
την αναφερόµενη στο παρόν άρθρο εκ των προτέρων πληροφόρηση, καθώς 
και τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες ο προµηθευτής, σε συµφωνία µε τον 
καταναλωτή, αναλαµβάνει την υποχρέωση να επικοινωνεί κατά τη διάρκεια της 
σύµβασης.  

Οι πληροφορίες σχετικά µε την προσφυγή είναι οι εξής:  

• η ύπαρξη ή έλλειψη εξωδικαστικών διαδικασιών υποβολής ενστάσεων και 
προσφυγών στις οποίες έχει πρόσβαση ο καταναλωτής και, αν υπάρχουν 
τέτοιες διαδικασίες, ο τρόπος πρόσβασης του καταναλωτή  

• η ύπαρξη κεφαλαίων εγγύησης ή άλλων ρυθµίσεων για την παροχή 
αποζηµιώσεων, που δεν καλύπτονται από την οδηγία 94/19/ΕΚ περί των 
συστηµάτων εγγύησης των καταθέσεων και από την οδηγία 97/9/ΕΚ σχετικά 
µε τα συστήµατα αποζηµίωσης των επενδυτών.  

Οι διατάξεις σχετικά µε πρόσθετες απαιτήσεις πληροφόρησης, πέραν των παραπάνω, 
είναι οι εξής: 

• όταν οι διατάξεις της κοινοτικής νοµοθεσίας που διέπουν τις 
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες συνεπάγονται απαιτήσεις εκ των προτέρων 
πληροφόρησης, οι εν λόγω απαιτήσεις εξακολουθούν να ισχύουν και 
προστίθενται στις παραπάνω αναφερθείσες. 

• τα κράτη µέλη µπορούν να διατηρούν σε ισχύ ή να εισάγουν αυστηρότερες 
διατάξεις σχετικά µε τις απαιτήσεις εκ των προτέρων πληροφόρησης, εφόσον 
οι διατάξεις αυτές είναι συµβατές µε το κοινοτικό δίκαιο.  

• Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις εθνικές διατάξεις σχετικά µε 
τις απαιτήσεις εκ των προτέρων πληροφόρησης και η Επιτροπή φροντίζει 
ώστε οι πληροφορίες που της γνωστοποιούνται για τις εθνικές διατάξεις, να 
διαβιβάζονται επίσης στους καταναλωτές και στους προµηθευτές.  

O προµηθευτής ανακοινώνει στον καταναλωτή όλους τους όρους της σύµβασης, 
καθώς και τις πληροφορίες που αναφέρθησαν, σε χαρτί ή σε άλλο σταθερό µέσο, το οποίο 
τίθεται σε εύθετο χρόνο στη διάθεση του καταναλωτή και στο οποίο έχει αυτός πρόσβαση, 
πριν να δεσµευτεί από σύµβαση εξ αποστάσεως ή προσφορά. Όσο διαρκεί η συµβατική 
σχέση, ο καταναλωτής δικαιούται, κατόπιν αιτήµατός του, να λαµβάνει τους συµβατικούς 
όρους σε χαρτί. Επιπλέον, ο καταναλωτής δικαιούται να αλλάζει το χρησιµοποιούµενο µέσο εξ 
αποστάσεως επικοινωνίας, εκτός εάν αυτό είναι ασυµβίβαστο µε τη συναφθείσα σύµβαση εξ 
αποστάσεως ή µε τη φύση της παρεχόµενης χρηµατοοικονοµικής υπηρεσίας.  

Εν συνεχεία περιγράφεται το δικαίωµα υπαναχώρησης. Αυτό προβλέπει ότι ο 
καταναλωτής διαθέτει προθεσµία 14 ηµερών για να υπαναχωρήσει, χωρίς καµία ποινή και 
χωρίς να αναφέρει αιτιολογία. (για ασφαλίσεις ζωής ή πράξεις που αφορούν ατοµικές 
συµβάσεις η προθεσµία είναι 30 ηµέρες). Η προθεσµία αρχίζει είτε από την ηµέρα σύναψης 
της σύµβασης εξ αποστάσεως, είτε από την ηµέρα που ο καταναλωτής παρέλαβε τους 
συµβατικούς όρους και τις πληροφορίες, εφόσον αυτή είναι µεταγενέστερη της πρώτης. Το 
δικαίωµα υπαναχώρησης δεν εφαρµόζεται σε χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες η τιµή των 
οποίων εξαρτάται από διακυµάνσεις της κεφαλαιαγοράς, σε ασφαλιστήρια συµβόλαια ταξιδιών 
και αποσκευών ή παρόµοια βραχυπρόθεσµα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε διάρκεια µικρότερη 
του ενός µηνός, και στις συµβάσεις των οποίων η εκτέλεση έχει ολοκληρωθεί πλήρως και από 
τα δύο µέρη µε ρητή αίτηση του καταναλωτή προτού ασκήσει ο καταναλωτής το δικαίωµα 
υπαναχώρησης. 
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Εάν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωµα υπαναχώρησης µπορεί να υποχρεωθεί να 
πληρώσει (ποσό που σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να εκληφθεί ως ποινή), άµεσα, για τη 
χρηµατοοικονοµική υπηρεσία που του έχει όντως παράσχει ο προµηθευτής σύµφωνα µε τη 
σύµβαση εξ αποστάσεως. Η εκπλήρωση της σύµβασης επιτρέπεται να αρχίσει µόνο µετά τη 
συναίνεση του καταναλωτή. Επίσης, ο προµηθευτής δεν µπορεί να απαιτήσει από τον 
καταναλωτή να καταβάλλει κανένα ποσό εκτός εάν µπορεί να αποδείξει ότι ο καταναλωτής είχε 
δεόντως ενηµερωθεί για το πληρωτέο ποσό. Παρ’ όλα αυτά, σε καµία περίπτωση δε δικαιούται 
να απαιτήσει την πληρωµή αυτή, εάν έχει αρχίσει να εκτελεί τη σύµβαση πριν από την εκπνοή 
της προθεσµίας υπαναχώρησης, χωρίς να το ζητήσει προηγουµένως ο καταναλωτής. 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να επιστρέψει στον καταναλωτή εντός 30 ηµερών, όλα 
τα ποσά που έχει λάβει από αυτόν σύµφωνα µε την εξ αποστάσεως σύµβαση, µε εξαίρεση το 
ποσό που αναφέρθηκε στην προηγούµενη παράγραφο. Παράλληλα, ο καταναλωτής 
επιστρέφει στον προµηθευτή εντός 30 ηµερών, ό,τι χρηµατικά ποσά ή και πράγµατα έχει λάβει 
από αυτόν. 

Τέλος, τα κράτη µέλη µπορούν να ορίζουν ότι το βάρος της απόδειξης για την τήρηση 
των υποχρεώσεων πληροφόρησης του καταναλωτή που επιβάλλονται στον προµηθευτή, 
καθώς και για τη συγκατάθεση του καταναλωτή στη σύναψη της σύµβασης και, ενδεχοµένως, 
στην εκτέλεσή της, µπορεί να βαρύνει τον προµηθευτή. Η συµβατική ρήτρα η οποία αποδίδει 
το βάρος απόδειξης στον καταναλωτή, της τήρησης εκ µέρους του προµηθευτή των 
υποχρεώσεων του, θεωρείται καταχρηστική. 

3333.2.14 Κανονισµός .2.14 Κανονισµός .2.14 Κανονισµός .2.14 Κανονισµός για τη διεθνή δικαιοδοσία για τη διεθνή δικαιοδοσία για τη διεθνή δικαιοδοσία για τη διεθνή δικαιοδοσία 44/2001/ΕΚ 44/2001/ΕΚ 44/2001/ΕΚ 44/2001/ΕΚ  

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 2000, για τη 
διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές 
υποθέσεις. 

Καταρχήν, ο κανονισµός εφαρµόζεται σε όλα τα κράτη µέλη πλην της ∆ανίας. 
Εφαρµόζεται σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις και δεν καλύπτει φορολογικές, τελωνειακές ή 
διοικητικές υποθέσεις. Ο κανονισµός 44/2001/ΕΚ είναι ο πλέον σχετικός αναφορικά µε 
δικαστικές διαφορές που αναφύονται από διεθνείς ηλεκτρονικές συµβάσεις, αν και έχει 
σχεδιαστεί µόνο για “παραδοσιακές” διεθνείς συµβατικές ρυθµίσεις. 

Από τη σκοπιά αυτή, θα αναφερθούν οι δυνατότητες που προκύπτουν εκ των 
διατάξεων του κανονισµού ώστε να επέλθει διεθνής δικαιοδοσία σε θέµατα ηλεκτρονικών 
συµβάσεων. Οι δυνατότητες αυτές είναι τρεις: 

 

• 1η δυνατότητα: Συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων, ή στον τόπο κατοικίας 
του εναγόµενου ή στον τόπο στον οποίο γεννήθηκε η διαφορά. Τέτοιου είδους 
συµφωνία περί δικαιοδοσίας των δικαστηρίων συνιστάται για τις 
διεπιχειρησιακές ηλεκτρονικές συµβάσεις και εξασφαλίζει υψηλού βαθµού 
νοµική ασφάλεια. Αυτές οι συµφωνίες συνήθως περιλαµβάνονται ως ρήτρες 
σε συµβάσεις και είναι διαθέσιµες ηλεκτρονικά. Αυτό µπορεί να γίνει εφόσον η 
συµφωνία έχει καταχωρηθεί. Με τον τρόπο αυτό µπορεί να αποδειχθεί πότε 
έγινε. Ο Κανονισµός 44/2001 θέτει σαν προϋπόθεση ότι οι συµφωνίες αυτές 
έχουν γίνει γραπτώς (οποιαδήποτε ηλεκτρονική συµφωνία που εµφανίζει 
κάποια διάρκεια θεωρείται ως έγγραφη). Συµφωνίες µε ηλεκτρονικό τρόπο 
που καθορίζουν δικαστική δικαιοδοσία, θεωρούνται επίσης ισχυρές εφόσον 
µπορούν να µεταβιβαστούν µε ένα µέσο, όπως CD, DVD. Για αυτό τέτοιες 
ρήτρες που γίνονται αποδεκτές µε το πάτηµα ενός πλήκτρου ή µέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου είναι ισχυρές.  

• 2η δυνατότητα: Αν δεν επιτευχθεί η ανωτέρω συµφωνία µεταξύ των 
συµβαλλόµενων, τότε ο ενάγων µπορεί να επιλέξει το αρµόδιο δικαστήριο 
µεταξύ του δικαστηρίου της κατοικίας του εναγόµενου και του δικαστηρίου του 
τόπου όπου η συµβατική υποχρέωση στην οποία βασίζεται η αγωγή θα 
έπρεπε να λάβει χώρα. Σηµειώνεται ότι στις διεπιχειρησιακές ηλεκτρονικές 
συναλλαγές η παραποµπή στη δικαιοδοσία του κράτους διαµονής του 
εναγόµενου είναι πιο δύσκολη από αυτήν των υποθέσεων παραδοσιακού 
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διεθνούς εµπορίου, λόγω της φύσης του διαδικτύου και την αδυναµία εύρεσης 
επαρκών στοιχείων αναγνώρισης των συµβαλλόµενων. Η οδηγία 2000/31/ΕΚ 
προσπαθεί να λύσει το πρόβληµα αυτό υποχρεώνοντας τους παροχείς 
υπηρεσιών να προσφέρουν στους πελάτες τους εύκολη πρόσβαση σε 
στοιχεία τους όπως όνοµα και γεωγραφική διεύθυνση.  

• 3η δυνατότητα: Να γίνει η αγωγή σε δικαστήριο του τόπου από όπου το αγαθό 
ή υπηρεσία προµηθεύεται. Το αρµόδιο δικαστήριο θα οριστεί από τη χώρα 
στην οποία θα πωλούνταν τα προϊόντα ή θα προσφέρονταν οι υπηρεσίες. 
Αυτά τα δικαστήρια είναι τα πλέον κατάλληλα να επιλύσουν διαφορές που 
προκύπτουν από διεθνείς ηλεκτρονικές συµβάσεις. Παρ’ όλα αυτά, η 
δυνατότητα αυτή έχει την αδυναµία πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η περιοχή 
όπου βρίσκονται τα ηλεκτρονικά µέσα που χρησιµοποιήθηκαν για τη µετάδοση 
της πληροφορίας, για παράδειγµα η περιοχή όπου είναι εγκατεστηµένος ένας 
server. Η αδυναµία έγκειται στο ότι η περιοχή αυτή µπορεί να είναι µια τρίτη 
χώρα την οποία επέλεξε για οικονοµικές ή στρατηγικές αιτίες (πχ όφελος από 
το νοµικό καθεστώς της τρίτης χώρας). 
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4 
4. Η Ελληνική νοµοθεσία για το ηλεκτρονικό εµπόριο 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται η ελληνική νοµοθεσία που θέµατα σχετικά µε το 
ηλεκτρονικό εµπόριο και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Οι νοµοθετικές πράξεις αυτές 
ακολουθούν τις επιταγές της ΕΕ ενσωµατώνοντας στο ελληνικό εθνικό δίκαιο τις οδηγίες της 
ΕΕ. Σε κάποιες περιπτώσεις, η ενσωµάτωση πραγµατοποιείται είτε εκτός των προθεσµιών 
που ορίζει η ΕΕ, είτε µε παραλείψεις και λάθη, ή δεν πραγµατοποιείται καθόλου. Ως 
επακόλουθο, η ΕΕ κινείται δικαστικά εναντίων των χωρών που δεν εφαρµόζουν τις οδηγίες της 
ορθά και εντός των προθεσµιών, και επιβάλει πρόστιµα. 

Οι ελληνικές νοµοθετικές πράξεις εξετάζονται έτσι ώστε να αποκτηθεί η γνώση του 
ρυθµιστικού πλαισίου περί των ηλεκτρονικών συναλλαγών που ισχύει στην Ελλάδα και να 
εντοπιστούν διαφορές µε το αντίστοιχο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Για ένα σύστηµα διασυνοριακών 
ηλεκτρονικών συναλλαγών, οι διαφορές αυτές αποτελούν ζήτηµα κρίσιµης σηµασίας, διότι για 
να διεξαχθεί µια συναλλαγή µεταξύ της Ελλάδας και µιας άλλης χώρας, πρέπει να 
διασφαλίζεται ότι τα ρυθµιστικά πλαίσια των δύο χωρών δεν παρουσιάζουν διαφορές, και αν 
παρουσιάζουν κάποιες, αυτό να µην επηρεάζει σηµαντικά την εκτέλεση της εκάστοτε 
συναλλαγής. Συνοπτικά, εξάγονται συµπεράσµατα διαλειτουργικότητας. Πέρα από τις 
διασυνοριακές συναλλαγές, οι ελληνικές νοµοθετικές πράξεις έχουν ευνόητα ενδιαφέρον και 
για τις εγχώριες συναλλαγές.  

4.1 Προστασία δεδοµένων/ Ιδιωτικότητα/ Πνευµατική Ιδιοκτησία    

Από το 1997 ισχύει ο νόµος 2472/1997 για την προστασία του ατόµου από την 
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Καθορίζει τους όρους και τις συνθήκες υπό 
τις οποίες επιτρέπεται η επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, έτσι ώστε να προστατεύονται 
τα θεµελιώδη δικαιώµατα και ελευθερίες των φυσικών προσώπων και συγκεκριµένα το 
δικαίωµά τους στην ιδιωτικότητα. Επίσης, στο πνεύµα της οδηγίας 95/46 και των διατάξεων 
της περί ενηµέρωσης και δικαιωµάτων ενδιαφερόµενου προσώπου, επιτρέπει σε κάθε 
πρόσωπο να γνωρίζει µετά από αίτησή του τα προσωπικά δεδοµένα που τον αφορούν και τα 
οποία έχουν καταγραφεί από την κυβέρνηση. Ο νόµος 2472/1997 τροποποιήθηκε το 2000 και 
το 2001 και επιβάλλεται από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων. Συµπληρώνεται 
από το νόµο 2774/1999 περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στον 
τηλεπικοινωνιακό τοµέα καθώς και από τον νόµο 3115/2003 ο οποίος προβλέπει τη σύσταση 
της Α. .Α.Ε (Αρχή ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών) µε σκοπό την προστασία 
του απορρήτου των επιστολών, της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας µε οποιονδήποτε 
άλλο τρόπο καθώς και την ασφάλεια των δικτύων και πληροφοριών. Στην έννοια της 
προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών περιλαµβάνεται και ο έλεγχος της τήρησης των 
όρων και της διαδικασίας άρσης του απορρήτου, που προβλέπονται από τον νόµο. 

Σηµειώνεται ότι για µη συµµόρφωση στην οδηγία 2002/58/ΕΚ, η Ελλάδα 
καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο. Συγκεκριµένα µε την απόφαση C-475/04 της 
1ης Ιουνίου 2006 «Παράβαση κράτους µέλους – Οδηγία 2002/58/ΕΚ – Ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες – Επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα – Προστασία της 
ιδιωτικής ζωής – Προστασία των φυσικών προσώπων – Παράλειψη εµπρόθεσµης µεταφοράς 
στο εθνικό δίκαιο» το δικαστήριο απεφάνθη ότι «Η Ελληνική ∆ηµοκρατία, µη θεσπίζοντας 
εµπροθέσµως τις απαραίτητες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προς 
συµµόρφωση µε την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 
και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για 
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την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες), παρέβη τις υποχρεώσεις 
που υπέχει από την οδηγία αυτή». 

4444.1.1 Νόµος 3115/2003.1.1 Νόµος 3115/2003.1.1 Νόµος 3115/2003.1.1 Νόµος 3115/2003    

Ο νόµος 3115/2003 ορίζει της σύσταση της Αρχής ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των 
Επικοινωνιών (Α∆ΑΕ) µε σκοπό την προστασία του απορρήτου των επιστολών, της ελεύθερης 
ανταπόκρισης ή επικοινωνίας µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο καθώς και την ασφάλεια των 
δικτύων και πληροφοριών. Η Α. .Α.Ε. είναι ανεξάρτητη αρχή, που απολαµβάνει διοικητικής 
αυτοτέλειας. Έχει, µεταξύ άλλων, τις εξής αρµοδιότητες: 

• ∆ιενεργεί ελέγχους σε εγκαταστάσεις, τεχνικό εξοπλισµό, αρχεία, τράπεζες 
δεδοµένων και έγγραφα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, άλλων 
δηµόσιων υπηρεσιών, οργανισµών, επιχειρήσεων του ευρύτερου δηµόσιου 
τοµέα και ιδιωτικών επιχειρήσεων που ασχολούνται µε ταχυδροµικές, 
τηλεπικοινωνιακές ή άλλες σχετικές υπηρεσίες.  

• Καλεί σε ακρόαση τις παραπάνω αναφερθείσες υπηρεσίες, οργανισµούς, 
νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.  

• Προβαίνει στην κατάσχεση µέσων παραβίασης του απορρήτου.  

• Εξετάζει καταγγελίες σχετικά µε την προστασία των δικαιωµάτων των 
αιτούντων.  

• Συνεργάζεται µε άλλες αρχές της χώρας, µε αντίστοιχες αρχές άλλων κρατών, 
µε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς.  

• Γνωµοδοτεί και απευθύνει συστάσεις και υποδείξεις για τη λήψη µέτρων 
διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών, καθώς και για τη διαδικασία 
άρσης αυτού.  

Όπoιoς παραβιάζει µε οποιονδήποτε τρόπο το απόρρητο των επικοινωνιών ή τους 
όρους και τη διαδικασία άρσης αυτού, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους 
και χρηµατική ποινή από 15.000€ έως 60.000€. 

4444.1.2 Κανονισµοί Α.∆.Α.Ε.1.2 Κανονισµοί Α.∆.Α.Ε.1.2 Κανονισµοί Α.∆.Α.Ε.1.2 Κανονισµοί Α.∆.Α.Ε    

Στην Ελλάδα, νοµική ισχύ έχουν και ορισµένες αποφάσεις αρχών, µία από τις οποίες 
είναι η Αρχή ∆ι Οι κανονισµοί της Α∆ΑΕ για τη διασφάλιση του απορρήτου στις διαδικτυακές 
επικοινωνίες, οι οποίοι δηµοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 88/2005 είναι οι εξής: 

• Κανονισµός για τη διασφάλιση του απορρήτου στις διαδικτυακές υπηρεσίες και 
τις συναφείς υπηρεσίες και εφαρµογές  

• Κανονισµός για τη διασφάλιση του απορρήτου διαδικτυακών υποδοµών  

• Κανονισµός για τη διασφάλιση του απορρήτου εφαρµογών και χρήστη 
διαδικτύου  

Στις διατάξεις αυτών των κανονισµών εµπίπτουν όλοι οι τηλεπικοινωνιακοί φορείς 
διαδικτύου και οι δηµόσιοι οργανισµοί και ιδιαίτερα οι: 

• Πάροχοι πρόσβασης στο διαδίκτυο (σταθεροί και κινητοί τηλεπικοινωνιακοί 
πάροχοι, Internet Service Providers κλπ.)  

• Πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών  

• Πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας.  

4444.1.3 Νόµος 2472/1997.1.3 Νόµος 2472/1997.1.3 Νόµος 2472/1997.1.3 Νόµος 2472/1997    

Ο νόµος 2472/1997 ενσωµατώνει στο ελληνικό δίκαιο την οδηγία 1995/46 για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών. Ρυθµίζει την επεξεργασία 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (τα χαρακτηριστικά των δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα, τις προϋποθέσεις επεξεργασίας, τις υποχρεώσεις του υπευθύνου της 



Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή                                                                                                                  Αλεξάνδρα Ταταράκη 

Ειδικά ζητήµατα του ∆ικαίου του Ηλεκτρονικού Εµπορίου                                                                  61 

επεξεργασίας κλπ) και τα δικαιώµατα του υποκειµένου των δεδοµένων (ενηµέρωσης, 
πρόσβασης, αντίρρησης, προσωρινής δικαστικής προστασίας). Ακόµη, ορίζει τη σύσταση της 
αρχής προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, τις αρµοδιότητες αυτής και τις 
κυρώσεις που επιβάλλει. 

4444.1.4 Νόµος 2774/1999.1.4 Νόµος 2774/1999.1.4 Νόµος 2774/1999.1.4 Νόµος 2774/1999    

Σκοπός του νόµου 2774/99 είναι η προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων των 
ατόµων και ιδίως της ιδιωτικής ζωής και η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα. Ο νόµος τροποποιεί τον 
2472/97. ∆ε γίνεται υπεισέλευση σε λεπτοµέρειες για το νόµο διότι αναµένεται να καταργηθεί 
εντός του 2006, σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης «Για την προστασία 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ) και τροποποίηση του ν. 
2472/1997 (ΦΕΚ Α 50) για την «προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα». 

4444.1.5 Προεδρικό ∆ιάταγµα 47/2005.1.5 Προεδρικό ∆ιάταγµα 47/2005.1.5 Προεδρικό ∆ιάταγµα 47/2005.1.5 Προεδρικό ∆ιάταγµα 47/2005 

Το Π.∆ . 47/2005 αφορά τις διαδικασίες, τις τεχνικές και οργανωτικές εγγυήσεις για την 
άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και τη διασφάλισή του. Ορίζει τα είδη επικοινωνίας στα 
οποία εφαρµόζεται η άρση του απορρήτου (µεταξύ των οποίων και το διαδίκτυο, το 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές), ορίζει ασφάλισης του Απορρήτου 
των Επικοινωνιών τα στοιχεία επικοινωνίας στα οποία αναφέρονται οι διατάξεις του καθώς και 
υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών και δικτύων. 

4444.1.6 Νόµος 2819/2000.1.6 Νόµος 2819/2000.1.6 Νόµος 2819/2000.1.6 Νόµος 2819/2000    

Το άρθρο 7 του νόµου εναρµονίζει την Ελλάδα µε την οδηγία 96/9/ΕΟΚ σχετικά µε τη 
νοµική προστασία των βάσεων δεδοµένων, τροποποιώντας το νόµο 2121/1993. Στο άρθρο 
45, περιγράφεται το δικαίωµα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδοµένων. 

4444.1.7 Νόµος 3057/2002.1.7 Νόµος 3057/2002.1.7 Νόµος 3057/2002.1.7 Νόµος 3057/2002    

Ο νόµος 3057/2002 για την προστασία του πνευµατικού δικαιώµατος στην κοινωνία 
της πληροφορίας, εναρµονίζει το νόµο 2121/1993 µε την κοινοτική οδηγία 2001/29/ΕΚ (για την 
εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος του δηµιουργού και συγγενικών δικαιωµάτων 
στην κοινωνία της πληροφορίας). Ο νόµος περιγράφει τα δικαιώµατα τα οποία έχουν οι 
δηµιουργοί πάνω στο έργο τους, πότε επιτρέπεται ή έκθεση και αναπαραγωγή εικαστικών 
έργων χωρίς την άδεια του δηµιουργού, πώς τιµωρούνται όσοι χωρίς την άδεια των 
δηµιουργών εκµεταλλεύονται ή αναπαράγουν τα πνευµατικά έργα τους και τέλος «τεχνολογικά 
µέτρα» στην κατεύθυνση της προστασίας των πνευµατικών δικαιωµάτων. 

4.2  Η-εµπόριο 

4444.2.1 Προεδρικό ∆ιάταγµα 131/2001.2.1 Προεδρικό ∆ιάταγµα 131/2001.2.1 Προεδρικό ∆ιάταγµα 131/2001.2.1 Προεδρικό ∆ιάταγµα 131/2001 

Όπως προκύπτει από τον τίτλο του προεδρικού διατάγµατος (Προσαρµογή στην 
Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε ορισµένες   
πτυχές  των  υπηρεσιών  της  κοινωνίας  της  πληροφορίας,  ιδίως  του ηλεκτρονικού εµπορίου, 
στην εσωτερική αγορά), το νοµοθέτηµα αυτό θεσπίστηκε µε στόχο  την  προσαρµογή προς  
την  Οδηγία 2000/31/ΕΚ. Συνεπώς, το  αντικείµενο ρύθµισής  του  είναι  ταυτόσηµο  µε  αυτό  
της  εν  λόγω  οδηγίας,  αφορά,  δηλαδή, ορισµένες πτυχές του ηλεκτρονικού εµπορίου. 

Το σύγχρονο αυτό πλαίσιο συµβάλλει ουσιαστικά στη δηµιουργία των   
προϋποθέσεων  για  την  ανάπτυξη  της  παροχής  υπηρεσιών  ηλεκτρονικού εµπορίου  στην  
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Ελλάδα, καθ’ όσον δηµιουργεί ασφάλεια δικαίου και σαφήνεια ως προς τις προϋποθέσεις για 
την άσκηση της επιχειρηµατικής  δραστηριότητας και το νοµικό  καθεστώς  που  τη  διέπει,  
ενώ  παράλληλα συµβάλλει  στη  διαφάνεια  των συναλλαγών και την προστασία των 
καταναλωτών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η εµπιστοσύνη στο ηλεκτρονικό εµπόριο, η 
οποία είναι απαραίτητη για την ανάπτυξή του. 

Αξίζει βεβαίως, να επισηµανθεί ότι η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου ανοίγει  
νέες προοπτικές στην οικονοµία της χώρας, όπως και της ΕΕ, γενικότερα, καθώς   προσφέρει  
σηµαντικές  ευκαιρίες  απασχόλησης,  ιδίως  στις  µικροµεσαίες επιχειρήσεις,  διευκολύνει  την  
ανάπτυξη  και  τις  επενδύσεις  στην  καινοτοµία  και γενικότερα, µπορεί να αυξήσει την 
ανταγωνιστικότητα.  

Παρά το  γεγονός  όµως,  ότι  οι  διατάξεις  της  Οδηγίας για  το  ηλεκτρονικό 
εµπόριο έχουν πολύπλευρες επιπτώσεις στο ελληνικό δίκαιο, ο έλληνας νοµοθέτης δεν 
κατέβαλλε προσπάθεια συστηµατικής ένταξής τους στην εσωτερική έννοµη τάξη. Και  ενώ  
ορισµένες  ρυθµίσεις,  ιδίως  οι  διατάξεις  για  την  ηλεκτρονική  κατάρτιση συµβάσεων, θα 
µπορούσαν να ενσωµατωθούν στον Αστικό Κώδικα και τον Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, 
όπως έγινε λ.χ. στην Γερµανία και σε άλλα κράτη της ΕΕ, ο έλληνας νοµοθέτης έκρινε ως 
σηµαντικότερη την αυτοτέλεια του νοµοθετήµατος και ενέταξε όλες τις ρυθµίσεις της οδηγίας 
στο εν λόγω προεδρικό διάταγµα. 

Πεδίο εφαρµογής του π.δ. και τοµείς που εξαιρείται η εφαρµογή του 

Το προεδρικό διάταγµα καλύπτει τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών, 
δηλαδή περιλαµβάνει κάθε υπηρεσία που συνήθως παρέχεται έναντι αµοιβής,  µε ηλεκτρονικά 
µέσα εξ αποστάσεως και κατόπιν  προσωπικής επιλογής ενός αποδέκτη  υπηρεσιών, κατά την 
έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του π.δ. 39/2001.  

Προϋπόθεση ωστόσο, για την εφαρµογή των διατάξεων και στις υπηρεσίες αυτές 
είναι ο παρέχων υπηρεσίες να ασκεί ουσιαστικά µία οικονοµική δραστηριότητα για αόριστη 
χρονική διάρκεια. Συνεπώς, οι µη ασκούντες εµπορική δραστηριότητα (π.χ. δηµόσια  
εκπαιδευτικά ιδρύµατα ή ερευνητικά κέντρα) αποκλείονται από την εφαρµογή του π.δ. Επίσης, 
δεν αποτελεί παρόµοια υπηρεσία η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου  ή  αντίστοιχων  
ατοµικών  επικοινωνιών  (κατοχή  ιστοσελίδας  µε  µη εµπορικό χαρακτήρα) από πρόσωπα 
που δεν ενεργούν στο πλαίσιο της εµπορικής ή επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

Σύµφωνα µε το προοίµιο της παραπάνω Οδηγίας, οι υπηρεσίες της κοινωνίας της   
πληροφορίας  καλύπτουν  µεγάλο  φάσµα  οικονοµικών  

δραστηριοτήτων  σε απευθείας  σύνδεση  (on-line),  οι  οποίες  µπορεί  να  συνίστανται  στην  
πώληση εµπορευµάτων σε απευθείας σύνδεση, ενώ αντιθέτως, δεν καλύπτονται 
δραστηριότητες, όπως η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών off-line. 

Προϋπόθεση επίσης, είναι η υπηρεσία να παρέχεται εξ αποστάσεως, δηλαδή χωρίς  
τα συµβαλλόµενα µέρη να είναι παρόντα, αλλά και µε ηλεκτρονικά µέσα  πρόκειται  δηλαδή,  
για  «υπηρεσία  που  παρέχεται  στην  αφετηρία  της  και  γίνεται αποδεκτή  στον   
προορισµό  της  µέσω εξοπλισµών  ηλεκτρονικής  επεξεργασίας 
(συµπεριλαµβανοµένης της ψηφιακής συµπίεσης) ή αποθήκευσης δεδοµένων και η 
οποία  παρέχεται,  διαβιβάζεται  και  λαµβάνεται  εξ  ολοκλήρου  µέσω  τηλεφωνικής 
γραµµής,  ραδιοφωνικής  µετάδοσης,   οπτικής  ίνας  ή  µε  άλλα  ηλεκτροµαγνητικά 
µέσα». 

Περαιτέρω,   όπως   διαφαίνεται   από   τον   ανωτέρω   ορισµό,   πρέπει   να 
προηγείται προσωπική επιλογή ενός αποδέκτη υπηρεσιών, δηλαδή, σύµφωνα µε το άρθρο  2  
παρ.  2  π.δ.  39/2001,  η  υπηρεσία  πρέπει  να  παρέχεται  µε  µετάδοση δεδοµένων κατόπιν 
συγκεκριµένης παραγγελίας. 

Τέλος, όπως προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 20 του π.δ., µε το οποίο η 
ελληνική νοµοθεσία εναρµονίστηκε προς το άρθρο 1 παρ. 5 της Οδηγίας για το ηλεκτρονικό  
εµπόριο,  οι  ρυθµίσεις  του  παρόντος  π.δ.   

δεν  εφαρµόζονται  σε ορισµένους τοµείς. 

 Συγκεκριµένα, δεν  εφαρµόζονται:  

α) στον φορολογικό τοµέα, 

β) σε θέµατα που είναι σχετικά µε τις υπηρεσίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας που 
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καλύπτονται  ήδη από την νοµοθεσία για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 2472/1997) και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών, καθώς και από την νοµοθεσία περί 
επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικής 
ζωής  στον  τηλεπικοινωνιακό τοµέα  (Ν.  2774/1999), 

γ)  σε  θέµατα αφορώντας  σε συµφωνίες  ή   πρακτικές  διεπόµενες  από  την  
νοµοθεσία  περί  καρτέλ, 

δ)  στις δραστηριότητες συµβολαιογράφων ή αντίστοιχων επαγγελµάτων, 
εφόσον συνεπάγονται άµεση και ειδική σύνδεση µε την άσκηση δηµόσια εξουσίας, 

ε) στην εκπροσώπηση πελάτη και υπεράσπιση των συµφερόντων του ενώπιον 
δικαστηρίων και   

στ)  στην συµµετοχή σε τυχερά παιχνίδια στα οποία ο παίκτης στοιχηµατίζει νοµισµατική 
αξία, συµπεριλαµβανοµένων των λαχείων και των στοιχηµάτων. 

Βασικοί ορισµοί 

Πέρα από τον προαναφερθέντα ορισµό των υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, στις διατάξεις του άρθρου 1 περ. α’ έως και η’ του π.δ. 131/2003 προβλέπονται 
µία σειρά ορισµών που αφορούν τους όρους που χρησιµοποιούνται στο π.δ. 

• «φορέας παροχής υπηρεσιών» νοείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που 
παρέχει µία υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας.  

• «εγκατεστηµένος  φορέας  παροχής  υπηρεσιών»  νοείται ο φορέας που  ασκεί 
ουσιαστικώς µία οικονοµική δραστηριότητα µέσω µίας µόνιµης εγκατάστασης για 
αόριστη  χρονική διάρκεια η απλή παρουσία και η χρήση των τεχνικών µέσων και των 
τεχνολογιών  που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας δεν συνιστούν 
εγκατάσταση του φορέα. 

Για την εφαρµογή των διατάξεων του π.δ. τίθεται ως προϋπόθεση, σύµφωνα µε  την  
αρχή  του  κράτους  προέλευσης,  ο  φορέας  παροχής  υπηρεσιών  της κοινωνίας   της   
πληροφορίας   να   είναι   εγκατεστηµένος   στην   Ελλάδα.   Για   τη διαπίστωση πότε 
υφίσταται εγκατάσταση ενός φορέα, η διάταξη του άρθρου 1 περ. γ’ εδαφ. β’  ξεκαθαρίζει ότι ο 
τόπος εγκατάστασης εταιρίας που παρέχει υπηρεσίες µέσω  µίας  ηλεκτρονικής  τοποθεσίας  
(web  site)  δεν  βρίσκεται  εκεί  που  είναι  η τεχνολογία  που  υποστηρίζει  την  εν  λόγω  
τοποθεσία,  δηλαδή  η  τοποθεσία  του διακοµιστή  ∆ιαδικτύου  (Internet  server),  ούτε  εκεί  
που  παρέχεται  πρόσβαση  σε αυτήν. 

• «αποδέκτης  της  υπηρεσίας»  νοείται  το  φυσικό  ή  νοµικό πρόσωπο,  το  οποίο  
χρησιµοποιεί,  επαγγελµατικώς  ή  άλλως,  µία  υπηρεσία  της κοινωνίας  της  
πληροφορίας,  ιδίως  για  να  αναζητήσει  πληροφορίες  ή  για  να προσφέρει 
πρόσβαση σε αυτές. 

• «καταναλωτής»  νοείται  το  φυσικό  πρόσωπο  που  επιδιώκει στόχους  µη  
εντασσόµενους  στο  πλαίσιο  της  εµπορικής  ή  επαγγελµατικής  του 
δραστηριότητας. Ο ορισµός αυτός έχει ληφθεί από τις οδηγίες για την προστασία του 
καταναλωτή και ιδίως από την Οδηγία 97/7/ΕΟΚ για τις συµβάσεις από απόσταση. 

Οι αρχές που διέπουν τις συναλλαγές ηλεκτρονικού εµπορίου κατά το π.δ. 131/2003 
Η εθνική νοµοθεσία εισάγει, κατά το πρότυπο της Οδηγίας, τριών κατηγοριών αρχές: 

τις γενικές, τις ειδικές και τις συγγενείς. 

Οι  Γενικές  Αρχές  είναι:   

α)   η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών, σύµφωνα µε την οποία µπορεί 
να εξασφαλιστεί το γεγονός ότι κάθε φορέας  παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, είτε βρίσκεται στην Ελλάδα είτε σε  οποιοδήποτε άλλο κράτος µέλος 
της ΕΕ, έχει ελεύθερη πρόσβαση στο σύνολο της εσωτερικής  αγοράς,  

β)  η αρχή της ελεύθερης ανάληψης και άσκησης δραστηριότητας  υπηρεσιών της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας, δηλαδή η άσκηση χωρίς να απαιτείται έγκριση 
οιασδήποτε αρχής, εκτός αν προβλέπεται κάτι σχετικό σε άλλη νοµοθεσία,  όπως 
επί παραδείγµατι  στον τοµέα  των τηλεπικοινωνιών.   

γ) Η αρχή της διαφάνειας των συναλλαγών που πραγµατοποιούνται στο ∆ιαδίκτυο, 
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που  προκύπτει από το σύνολο των τεθειµένων κανόνων,  

δ)  η αρχή της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων,  

ε)   η αρχή του ατοµικού αιτήµατος, στοιχείο, που όπως αναφέρθηκε, περιέχεται στον 
ορισµό της υπηρεσίας της Κοινωνίας της Πληροφορίας,  

 στ) η αρχή της προστασίας  του καταναλωτή, θεωρούµενου σαν του πιο αδύναµου 
συµβαλλοµένου µέρους, κατά την διάρκεια της συναλλαγής µέσω ∆ιαδικτύου,  

ζ)   η αρχή του περιορισµού των συµβατικών  υποχρεώσεων  εκ  µέρους  των  
επιχειρήσεων και  

 η)  η αρχή της διεθνοποίησης του εµπορίου, που εκτός του γεγονότος ότι αποτελεί 
πραγµατική κατάσταση  σ’  ολόκληρο  τον  κόσµο,  αναγνωρίζεται  από  την  
νοµοθεσία  µε  την υποχρέωση του κράτους µέλους να µην προβάλει οποιαδήποτε 
προσκόµµατα στην λήψη   υπηρεσιών  της  Κοινωνίας  της  Πληροφορίας  από  
άλλο  κράτος  µέλος, θεωρούµενης της ΕΕ ως ενιαίας εσωτερικής αγοράς. 

Οι  Ειδικές  Αρχές  είναι:   

α)  η  αρχή  εφαρµογής  του  δικαίου  της  χώρας εγκατάστασης   του   φορέα παροχής 
υπηρεσιών και   

β)   η αρχή της ίδιας αναγνώρισης των συµβάσεων που συνάπτονται µε ηλεκτρονικά 
µέσα η τελευταία δε έχει  ιδιαίτερη σηµασία αφού αποτελεί ίδια και ευθεία νοµική 
αναγνώριση των καλουµένων ηλεκτρονικών συµβάσεων. 

Οι Συγγενείς Αρχές είναι:  

α) Η εισαγωγή της διαδικασίας εξωδίκου διακανονισµού διαφορών και 

β)  Η ενθάρρυνση κατάρτισης κωδίκων δεοντολογίας. 

Τρόπος  ερµηνείας  των  διατάξεων  του  π.δ.  131/2003  και  παράλληλη εφαρµογή της 
ισχύουσας νοµοθεσίας 

Τόσο η Οδηγία όσο κατ’ επέκταση το π.δ. δεν τροποποιούν την µέχρι σήµερα 
ισχύουσα νοµοθεσία που αφορά στην Κοινωνία της Πληροφορίας και άλλα συναφή ζητήµατα, 
αλλά την συµπληρώνουν. 

Έτσι,  στη  διάταξη  του  άρθρου  20  παρ.  3  του  π.δ.  131/2003,  το  οποίο 
µεταφέρει τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 3 της Οδηγίας για το ηλεκτρονικό εµπόριο στην  
ελληνική νοµοθεσία, αναφέρεται ότι : 

«καµία διάταξη του παρόντος Π.∆. δεν µπορεί να ερµηνευτεί κατά 
τρόπο που να θίγει το επίπεδο προστασίας της δηµόσιας υγείας και 
των συµφερόντων  του  καταναλωτή, όπως θεσπίζεται σε κοινοτικές 
πράξεις και στις εθνικές νοµοθεσίες που εκδόθηκαν κατ’ εφαρµογή 
τους, στο µέτρο που  δεν  περιορίζεται έτσι η ελευθερία παροχής 
υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας». 

Από την εν λόγω διάταξη προκύπτει ότι δεν τίθεται ρητά η υποχρέωση εφαρµογής 
του κοινοτικού κεκτηµένου, όσον αφορά στην προστασία του καταναλωτή, όπως συµβαίνει στο 
προαναφερόµενο άρθρο της Οδηγίας αντιθέτως, η  ρύθµιση αυτή περιορίζεται στον τρόπο 
ερµηνείας των διατάξεων του παρόντος διατάγµατος. Εποµένως, η εν λόγω ερµηνεία πρέπει 
να γίνεται κατά τρόπο, ώστε να µην θίγεται το επίπεδο προστασίας του καταναλωτή και 
πάντοτε στο µέτρο που δεν περιορίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών της κοινωνίας 
της πληροφορίας. Έτσι,  πρέπει  µάλλον  να  γίνει  δεκτό  ότι  η  εν  λόγω  ρύθµιση  δεν  
αποτελεί ορθή µεταφορά  της  οδηγίας  στην  εθνική  µας  νοµοθεσία  και  εν  πάση  
περιπτώσει  το κοινοτικό κεκτηµένο της  προστασίας του καταναλωτή δεν διασφαλίζεται, στο 
µέτρο που το επιδίωξε ο κοινοτικός νοµοθέτης. 

Ατυχώς  λοιπόν,  ο  έλληνας  νοµοθέτης  δεν  αξιοποίησε  την  παρεχοµένη ευκαιρία 
για να προβεί στη θέσπιση ενός ολοκληρωµένου νοµοθετήµατος, που να καλύπτει πλήρως την 
παροχή των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού εµπορίου. 

Έτσι, για µία ολοκληρωµένη ερµηνεία των διατάξεων του π.δ., πρέπει να λαµβάνεται 
υπόψη η κοινοτική νοµοθεσία, που παραµένει σε παράλληλη ισχύ, και είναι ενδεικτικά η 
ακόλουθη: 

 α) Οδηγία 93/13/ΕΟΚ της 05.04.1993, που αφορά «στις καταχρηστικές ρήτρες 
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συµβάσεων που συνάπτονται µε καταναλωτές», που εναρµονίσθηκε στην ελληνική 
νοµοθεσία µε τον Ν. 2251/1994,  

β) Οδηγία 97/7/ΕΚ της 20.05.1997  για  «την  προστασία  των  καταναλωτών από τις εξ 
αποστάσεως συµβάσεις», που εναρµονίσθηκε στην ελληνική νοµοθεσία µε τον Ν. 
2251/1994, 

 γ) Οδηγία 85/450/ΕΚ της 10.09.1984 για «την παραπλανητική και συγκριτική 
διαφήµιση», που εναρµονίσθηκε στην ελληνική νοµοθεσία µε τον Ν. 2251/1994,  

δ) Οδηγία   87/102/ΕΟΚ  της  22.12.1986  για  την  «προσέγγιση  των  νοµοθετικών, 
κανονιστικών  και   διοικητικών  διατάξεων  των  κρατών  µελών,  που  διέπουν  την 
καταναλωτική πίστη»,  που  εναρµονίστηκε µε την ΥΑ Φ1 983/07.03.1991 και ΥΑ 
Α2/7725/13.07.1990,   

ε)  Οδηγία  90/314/Εκ της 13.06.1990 για «τα  οργανωµένα ταξίδια και οργανωµένες 
διακοπές και περιηγήσεις», που εναρµονίσθηκε µε το π.δ. 339/1996,  

στ) Οδηγία 98/6/ΕΚ της 16.02.1990 για την «προστασία καταναλωτών όσον αφορά 
στην αναγραφή τιµών προϊόντων που προσφέρονται στους καταναλωτές», που 
εναρµονίσθηκε µε τον ν. 2251/1994,  

ζ) Οδηγία 98/27/ΕΚ της 19.05.1998 «περί αγωγών παραλείψεως στον τοµέα 
προστασίας των συµφερόντων καταναλωτών»,  που εναρµονίσθηκε µε  τον ν.  
3043/2002,  

η)  Οδηγία 85/374 της 25.07.1985 για την «προσέγγιση νοµοθετικών, κανονιστικών και  
διοικητικών πράξεων κρατών µελών σε θέµατα ευθύνης λόγω ελαττωµατικών 
προϊόντων», που εναρµονίσθηκε µε την ΥΑ 230/22.04.1988, τον Ν. 1961/1991 και 
Ν. 2000/1991,   

θ) Οδηγία 99/44/ΕΚ της 25.05.1999 για «ορισµένες πτυχές πώλησης και των 
εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών», που εναρµονίσθηκε µε τον ν. 3043/2002, 

 ι) Οδηγία 2002/58/ΕΚ της 12.07.2002 για την «επεξεργασία των δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα  των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών». 

4444.2..2..2..2.2222 Προεδρικό ∆ιάταγµα 131/2003 Προεδρικό ∆ιάταγµα 131/2003 Προεδρικό ∆ιάταγµα 131/2003 Προεδρικό ∆ιάταγµα 131/2003 

Με το Π∆ 131/2003, η ελληνική νοµοθεσία προσαρµόζεται στην οδηγία 2000/31/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε ορισµένες νοµικές πτυχές των 
υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική 
αγορά. Το Π∆ ρυθµίζει τα θέµατα τα οποία αναφέρθησαν στο προηγούµενο κεφάλαιο για την 
οδηγία 2000/31/ΕΚ. Τα τέσσερα σηµεία της οδηγίας που τονίστηκαν περισσότερο, 
συγκρίνονται µε τις αντίστοιχες ρυθµίσεις του Π∆ και συµπεραίνεται απόλυτη συµφωνία µεταξύ 
τους: 

• Στο 4ο άρθρο του Προεδρικού ∆ιατάγµατος, καταγράφονται οι πληροφορίες 
τις οποίες ο φορέας παροχής υπηρεσιών υποχρεούται να προσφέρει στους 
αποδέκτες του και στις αρµόδιες αρχές. Οι πληροφορίες που αναφέρει το Π∆, 
είναι ακριβώς οι ίδιες µε αυτές που αναφέρονται στην οδηγία 2000/31/ΕΚ.  

• Οι όροι του άρθρου 5 του Π∆ τους οποίους πρέπει να πληρούν οι εµπορικές 
επικοινωνίες που συνιστούν υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας ή 
αποτελούν µέρος της, είναι επίσης ακριβώς οι ίδιοι µε αυτούς της οδηγίας 
2000/31/ΕΚ.  

• Στο άρθρο 9 του Π∆ καταγράφονται οι πληροφορίες τις οποίες ο φορέας 
παροχής υπηρεσιών πρέπει να παρέχει, πριν από την ανάθεση της 
παραγγελίας από τον αποδέκτη της υπηρεσίας. Και εδώ, υπάρχει πλήρης 
συµφωνία µε την οδηγία.  

• Το Π∆ ενσωµατώνει την εξής διάταξη της οδηγίας: Όταν ένας αποδέκτης 
υπηρεσίας αναθέτει παραγγελία µε τεχνολογικά µέσα, ο φορέας παροχής 
υπηρεσιών οφείλει να αποστέλλει αποδεικτικό παραλαβής της παραγγελίας 
του αποδέκτη χωρίς περιττή καθυστέρηση και µε ηλεκτρονικά µέσα. 
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4444.2..2..2..2.3333 Νόµος Νόµος Νόµος Νόµος για την προστασία του καταναλωτή για την προστασία του καταναλωτή για την προστασία του καταναλωτή για την προστασία του καταναλωτή 2251/1994  2251/1994  2251/1994  2251/1994  

Ο νόµος 2251/1994 αναφέρεται στην προστασία του καταναλωτή. Οι συµβάσεις από 
απόσταση ρυθµίζονται από το άρθρο 4 του νόµου, όπως έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 41 
του ν. 2496/97, την Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1-496/2000 (Πωλήσεις από απόσταση - 
Συγκριτική ∆ιαφήµιση) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1-629/2005. 

Μέχρι πρόσφατα, ο νόµος 2251/1994 είχε µεγάλες διαφορές µε τις αντίστοιχες 
προβλέψεις της οδηγίας 2002/65/ΕΚ. Αυτές αφορούσαν, µεταξύ άλλων, τις πληροφορίες που ο 
καταναλωτής πρέπει να λαµβάνει πριν δεσµευθεί από µια εξ αποστάσεως σύµβαση ή 
προσφορά και το δικαίωµα υπαναχώρησης (ο νόµος έδινε στον καταναλωτή διάστηµα 10 
ηµερών να υπαναχωρήσει έναντι 14 ηµερών της οδηγίας). Η κοινή υπουργική απόφαση Ζ1-
629/2005 ήρθε να εναρµονίσει το ελληνικό νοµοθετικό πλαίσιο µε το ευρωπαϊκό. Ο τίτλος της 
είναι «Εξ αποστάσεως εµπορία χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές - 
Προσαρµογή του ν. 2251/1994 για την «Προστασία των καταναλωτών» (ΦΕΚ Α΄ 191) προς τις 
διατάξεις της οδηγίας 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης 
Σεπτεµβρίου 2002 «σχετικά µε την εξ αποστάσεως εµπορία χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών 
προς τους καταναλωτές και την τροποποίηση των οδηγιών 90/619/ΕΟΚ του Συµβουλίου, 
97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ»». Πλέον, µε την υπουργική απόφαση αυτή, οι πληροφορίες που ο 
καταναλωτής πρέπει να λαµβάνει πριν δεσµευθεί από µια εξ αποστάσεως σύµβαση ή 
προσφορά είναι αυτές που αναφέρονται στην οδηγία 2002/65/ΕΚ. Μια διαφορά που 
παρατηρήθηκε είναι η εξής: η οδηγία αναφέρει µεταξύ των πληροφοριών που πρέπει να 
δίνονται την εξής: «πρακτικές οδηγίες για την άσκηση του δικαιώµατος υπαναχώρησης, όπου 
να αναγράφεται, µεταξύ άλλων, η διεύθυνση στην οποία πρέπει να απευθύνεται η 
κοινοποίηση». Η υπουργική απόφαση επεκτείνει την πληροφορία αυτή προσθέτοντας και 
υπόδειγµα δήλωσης υπαναχώρησης.  

Σε σχέση µε τις πρόσθετες απαιτήσεις πληροφόρησης, υπενθυµίζεται ότι η οδηγία 
2002/65/ΕΚ αναφέρει: «τα κράτη µέλη µπορούν να διατηρούν σε ισχύ ή να εισάγουν 
αυστηρότερες διατάξεις σχετικά µε τις απαιτήσεις εκ των προτέρων πληροφόρησης, εφόσον οι 
διατάξεις αυτές είναι συµβατές µε το κοινοτικό δίκαιο» και «Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην 
Επιτροπή τις εθνικές διατάξεις σχετικά µε τις απαιτήσεις εκ των προτέρων πληροφόρησης και 
η Επιτροπή φροντίζει ώστε οι πληροφορίες που της γνωστοποιούνται για τις εθνικές διατάξεις, 
να διαβιβάζονται επίσης στους καταναλωτές και στους προµηθευτές». Πράγµατι, η υπουργική 
απόφαση ορίζει για τις πρόσθετες απαιτήσεις πληροφόρησης: «Οι προµηθευτές 
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών από απόσταση ανακοινώνουν στη Γενική Γραµµατεία 
Καταναλωτή τις εθνικές διατάξεις σχετικά µε τις απαιτήσεις εκ των προτέρων πληροφόρησης 
σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο προκειµένου αυτή να πληροφορήσει σχετικά την 
Επιτροπή δυνάµει του άρθρου 4 (3) (σηµ:παρατέθηκε µόλις παραπάνω) της οδηγίας 
2002/65/ΕΚ. Οι προµηθευτές υποχρεούνται άνευ άλλου τινός να διαβιβάζουν στη Γενική 
Γραµµατεία Καταναλωτή τα σχετικά έντυπα πληροφόρησης του καταναλωτή». 

Στο άρθρο 2 του Ν. 2251/1994 περιγράφονται οι γενικοί όροι των συναλλαγών και οι 
καταχρηστικοί γενικοί όροι. 

 Τελειώνοντας την αναφορά στον τροποποιηµένο νόµο 2251/1994, αναφέρεται η 
Υπουργική Απόφαση αρ.1342/1997 για το Μητρώο Προµηθευτών του α.4 του Ν.2251/1994. 
Σύµφωνα µε αυτήν, οι προµηθευτές, που συνάπτουν συµβάσεις από απόσταση πρέπει να 
είναι καταχωρηµένοι στο ειδικό µητρώο που τηρείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Η 
καταχώρηση γίνεται µετά από αίτησή τους. 

4.3  Ηλεκτρονικές Υπογραφές     

Αρχικά σηµειώνεται ότι οι ηλεκτρονικές υπογραφές στην Ελλάδα δεν είναι ιδιαίτερα 
διαδεδοµένες στην πράξη, παρά τις νοµοθετικές προβλέψεις. Επίσης, δεν υπάρχουν (ούτε σε 
επίπεδο κεντρικής διοίκησης, ούτε σε τοπικής) ηλεκτρονικές ταυτότητες πολιτών ή 
επιχειρήσεων για την ταυτοποίηση των χρηστών ηλεκτρονικών συναλλαγών. ∆εν υπάρχει καν 
συγκεκριµένη πρόταση για µελλοντική υλοποίηση η-ταυτοτήτων στην Ελλάδα. Στη συνέχεια 
εξετάζεται το νοµοθετικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές. 
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4444.3.1 Προεδρικό δ.3.1 Προεδρικό δ.3.1 Προεδρικό δ.3.1 Προεδρικό διάταγµα 150/2001ιάταγµα 150/2001ιάταγµα 150/2001ιάταγµα 150/2001 

Προεδρικό διάταγµα 150/2001 της 25ης Ιουνίου 2001 «Προσαρµογή στην Οδηγία 
99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο 
για ηλεκτρονικές υπογραφές». 

Το Π∆ ενσωµατώνει στην ελληνική νοµοθεσία την οδηγία 99/93/ΕΚ. Η οδηγία 
υποχρεώνει τα κράτη µέλη για σύσταση φορέων επιτήρησης. Η Ελλάδα συµµορφώθηκε µε την 
υποχρέωση και όρισε την ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων) ως 
την αρµόδια αρχή για τον έλεγχο και την εποπτεία των εγκατεστηµένων στην Ελλάδα παρόχων 
υπηρεσιών πιστοποίησης ηλεκτρονικής υπογραφής, και για τη διαπίστωση της συµµόρφωσης 
προς τις «ασφαλείς διατάξεις δηµιουργίας υπογραφής». Ακόµη, η ΕΕΤΤ είναι αρµόδια για τον 
ορισµό και την εποπτεία ιδιωτικών ή δηµόσιων φορέων για τη διαπίστευση των παρόχων 
πιστοποίησης όσο και για τη διαπίστωση της συµµόρφωσης προς τις «ασφαλείς διατάξεις 
δηµιουργίας υπογραφής». Στους παρόχους που παρανοµούν ενεργώντας ως διαπιστευµένοι 
ενώ δεν είναι, η ΕΕΤΤ επιβάλλει πρόστιµα που µπορεί να φτάσουν έως και τις 300.000 ευρώ. 

Το προεδρικό διάταγµα ορίζει τους τύπους των η-υπογραφών. Οι ορισµοί είναι ίδιοι µε 
αυτούς της κοινοτικής οδηγίας µε µόνη διαφορά την εξοµοίωση της προηγµένης ηλεκτρονικής 
υπογραφής µε την ψηφιακή. Ρητώς αναφέρεται ο τύπος της αναγνωρισµένης ηλεκτρονικής 
υπογραφής και για τις έννοµες συνέπειές αυτής, αναφέρει ότι η προηγµένη η-υπογραφή µε 
αναγνωρισµένο πιστοποιητικό και δηµιουργηµένη από ασφαλή διάταξη επέχει θέση ιδιόχειρης, 
τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονοµικό δίκαιο. Επίσης, δεν αποκλείει τη νοµική ισχύ η-
υπογραφών οι οποίες δε διαθέτουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Σχετική νοµολογία αποτελεί 
ότι ένα ηλεκτρονικό µήνυµα (e-mail), το οποίο βεβαιώνει την αναγνώριση ενός χρέους, µπορεί 
να θεωρηθεί ισοδύναµο χειρόγραφης υπογραφής. Σε ό,τι αφορά την ευθύνη των παρόχων 
υπηρεσιών πιστοποίησης υπάρχει πιστή µεταφορά της οδηγίας. Το ίδιο συµβαίνει και µε την 
προστασία δεδοµένων, όπου όµως υπάρχουν και πρόσθετοι κανόνες για τους παρόχους, 
όπως η υποχρέωσή τους να αναφέρουν σε ετήσια βάση στην ΕΕΤΤ τα µέτρα που λαµβάνουν 
για την προστασία αρχειοθετηµένων, αποθηκευµένων πληροφοριών. Οι ισχύοντες όροι για 
αναγνωρισµένα πιστοποιητικά, οι ισχύοντες όροι για παρόχους υπηρεσιών πιστοποίησης που 
τα εκδίδουν, οι απαιτήσεις για ασφαλείς διατάξεις δηµιουργίας υπογραφής και οι συστάσεις για 
την ασφαλή επαλήθευση της υπογραφής έχουν αντιγραφεί πιστά από τα παραρτήµατα της 
οδηγία. Η εκ των προτέρων αδειοδότηση παρόχων απαγορεύεται ρητά (η καταχώρηση 
υπηρεσιών πιστοποίησης στην ΕΕΤΤ κοστίζει 300 ευρώ). 

4444.3.2 Κανονισµοί Ε.Ε.Τ.Τ.3.2 Κανονισµοί Ε.Ε.Τ.Τ.3.2 Κανονισµοί Ε.Ε.Τ.Τ.3.2 Κανονισµοί Ε.Ε.Τ.Τ 

Η ΕΕΤΤ διαθέτει νοµοθετικές αρµοδιότητες και έχει εκδώσει τις εξής νοµοθετικές 
πράξεις σε σχέση µε τις ηλεκτρονικές υπογραφές: 

• Κανονισµός Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής 
Υπογραφής(248/71): Ρυθµίζει θέµατα σχετικά µε αναγνωρισµένα 
πιστοποιητικά, την εποπτεία και τον έλεγχο των εγκατεστηµένων στην Ελλάδα 
παρόχων υπηρεσιών πιστοποίησης ηλεκτρονικής υπογραφής. Σύµφωνα µε 
άρθρο του, η ΕΕΤΤ τηρεί µητρώο παρόχων (ο αριθµός τους είναι πέντε, δύο 
από αυτούς εκδίδουν αναγνωρισµένα πιστοποιητικά). 

• Κανονισµός Ορισµού Φορέων για τη ∆ιαπίστωση Συµµόρφωσης Ασφαλών 
∆ιατάξεων ∆ηµιουργίας Υπογραφής και Ασφαλών Κρυπτογραφικών Μονάδων 
και Φορέων για τη ∆ιαπίστωση Συµµόρφωσης των Παρόχων Υπηρεσιών 
Πιστοποίησης προς τα Κριτήρια Εθελοντικής ∆ιαπίστευσης(295/63)  

• Κανονισµός για τον Έλεγχο Συµµόρφωσης Ασφαλών ∆ιατάξεων ∆ηµιουργίας 
Υπογραφής και Ασφαλών Κρυπτογραφικών Μονάδων(295/64)  

• Κανονισµός για την Εθελοντική ∆ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών 
Πιστοποίησης(295/65) : Σκοπός του είναι ο προσδιορισµός κανόνων σχετικά 
µε τα κριτήρια και τη διαδικασία της εθελοντικής διαπίστευσης των ΠΥΠ 
ηλεκτρονικής υπογραφής. Περιγράφει τα κριτήρια και τη διαδικασία 
διαπίστωσης συµµόρφωσης για την εθελοντική διαπίστευση των ΠΥΠ, τα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των αιτούντων την εθελοντική διαπίστευση και 
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των διαπιστευµένων ΠΥΠ.  

• Απόφαση 308/37/2004 για την Επιλογή τεχνολογικής λύσης για την 
υλοποίηση του σχήµατος Εθελοντικής ∆ιαπίστευσης των Παρόχων 
Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής. 

4444.3.3 Προεδρικό ∆ιάταγµα 39/2001.3.3 Προεδρικό ∆ιάταγµα 39/2001.3.3 Προεδρικό ∆ιάταγµα 39/2001.3.3 Προεδρικό ∆ιάταγµα 39/2001 

Το Π∆ 39/2001 καθιερώνει µία διαδικασία πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών 
προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας των 
πληροφοριών. Εφαρµόζει τις ευρωπαϊκές οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ. 

Το διάταγµα ορίζει τις έννοιες της υπηρεσίας εξ αποστάσεως, της υπηρεσίας µε 
ηλεκτρονικά µέσα, της τεχνικής προδιαγραφής, του προτύπου, του Ευρωπαϊκού Οργανισµού 
Τυποποίησης και του Εθνικού Οργανισµού Τυποποίησης. Περιέχει πληροφορίες για τον ΕΛΟΤ 
(Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης), για τις υποχρεώσεις των δηµόσιων υπηρεσιών και 
οργανισµών οι οποίοι συντάσσουν σχέδια τεχνικών κανόνων, για το ποιοι είναι οι ευρωπαϊκοί 
και οι εθνικοί οργανισµοί τυποποίησης. Τέλος, περιέχει ενδεικτικούς καταλόγους υπηρεσιών 
που δεν αποτελούν υπηρεσίες µε ηλεκτρονικά µέσα και καταλόγους υπηρεσιών που δεν 
παρέχονται εξ αποστάσεως. 

4444.3.4 Προεδρικό ∆ιάταγµα 342/2002.3.4 Προεδρικό ∆ιάταγµα 342/2002.3.4 Προεδρικό ∆ιάταγµα 342/2002.3.4 Προεδρικό ∆ιάταγµα 342/2002 

Το Π∆ 342/2002 καθιστά τα µηνύµατα η-ταχυδροµείου (email) νόµιµα µέσα 
συναλλαγής και πληροφόρησης. Όµως, µόνο αν αυτά φέρουν ψηφιακή υπογραφή µπορούν να 
συνδέονται µε την παραγωγή έννοµων αποτελεσµάτων ή µε την άσκηση δικαιώµατος. Αλλιώς, 
τα διακινούµενα έγγραφα (µεταξύ ∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆ , ΟΤΑ και ιδιωτών) µε η-ταχυδροµείο 
περιορίζονται σε έγγραφα που έχουν ως περιεχόµενο ερωτήµατα, εγκυκλίους, στατιστικές 
µελέτες, οδηγίες, αιτήσεις παροχής πληροφοριών και απαντήσεις. 

4444.4 .4 .4 .4     ΗλεκτροΗλεκτροΗλεκτροΗλεκτρονικές Πληρωµέςνικές Πληρωµέςνικές Πληρωµέςνικές Πληρωµές 

4444.4.1 Υπουργική Απόφαση 629/2005.4.1 Υπουργική Απόφαση 629/2005.4.1 Υπουργική Απόφαση 629/2005.4.1 Υπουργική Απόφαση 629/2005 

Στην υπουργική απόφαση 629/2005 για τις εξ αποστάσεως χρηµατοοικονοµικές 
υπηρεσίες, η οποία τροποποιεί το νόµο 2251/1994, έγινε αναφορά στην παράγραφο «Νόµος 
2251/1994 µε τροποποιήσεις». 

4444.4.2 Yπουργική απόφαση 1023404/1363/0016.4.2 Yπουργική απόφαση 1023404/1363/0016.4.2 Yπουργική απόφαση 1023404/1363/0016.4.2 Yπουργική απόφαση 1023404/1363/0016 

Η Απόφαση 1023404/1363/0016 του 2001 αφορά στην είσπραξη του Φόρου 
Προστιθέµενης Αξίας που υποβάλλεται ηλεκτρονικά, µε χρέωση τραπεζικών λογαριασµών των 
υποκειµένων. Αναφέρει αναλυτικά τις διαδικασίες και τους όρους σύµφωνα µε τους οποίους 
εισπράττεται το ΦΠΑ µε χρέωση των τραπεζικών λογαριασµών ή των πιστωτικών καρτών που 
τηρούν οι φορολογούµενοι. 

4444.4.3 Υπουργική.4.3 Υπουργική.4.3 Υπουργική.4.3 Υπουργική απόφαση Ζ1 απόφαση Ζ1 απόφαση Ζ1 απόφαση Ζ1----178/2001178/2001178/2001178/2001 

Η υπουργική αυτή απόφαση αναφέρεται στις συναλλαγές που γίνονται µε κάρτες. 
Εναρµονίζει την ελληνική νοµοθεσία µε ορισµένες διατάξεις της σύστασης 97/489/ΕΚ. Ορίζει 
την κάρτα, τον εκδότη και τον κάτοχο αυτής. Καταγράφει τις υποχρεώσεις του κατόχου της 
κάρτας, όπως αυτήν της ασφαλής φύλαξης της κάρτας και των µέσων που επιτρέπουν τη 
χρησιµοποίησή της καθώς και τις ευθύνες του. Προβλέπει ότι ο κάτοχος, από το χρόνο που 
γνωστοποιεί στον εκδότη απώλεια ή κλοπή της κάρτας, δεν φέρει ευθύνη για τις επακόλουθες 
ζηµίες, εκτός εάν έχει ενεργήσει µε δόλο. 
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4444.4.4 Νόµος 3148/2003.4.4 Νόµος 3148/2003.4.4 Νόµος 3148/2003.4.4 Νόµος 3148/2003    

Ο νόµος αυτός τροποποιεί το νόµο 2076/1992 έτσι ώστε να ενσωµατωθούν στην 
ελληνική νοµοθεσία η οδηγία 2000/12/ΕΚ σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων και η οδηγία 2000/46/ΕΚ για την ανάληψη, άσκηση και 
προληπτική εποπτεία δραστηριότητας ιδρύµατος ηλεκτρονικού χρήµατος. 

Επίσης ρυθµίζει θέµατα διασυνοριακών πληρωµών σε ευρώ. Συγκεκριµένα αναφέρει 
ότι για τις µεταφορές χρηµατικών ποσών, σε ευρώ και σε άλλα νοµίσµατα, από κατοίκους 
Ελλάδας προς κατοίκους άλλων χωρών της ΕΕ ή τρίτων χωρών, απαιτείται η αναγραφή στη 
σχετική αίτηση του Αριθµού Φορολογικού Μητρώου για ποσό πέραν των 12.500€ ή του 
ισοτίµου του. Ακόµη ρυθµίζει θέµατα υποβολής στατιστικών στοιχείων στην Τράπεζα της 
Ελλάδος. 

4444.4.5 Νόµος 3193/2003.4.5 Νόµος 3193/2003.4.5 Νόµος 3193/2003.4.5 Νόµος 3193/2003    

Στο νόµο 3193/2003 περιλαµβάνονται κανόνες τιµολόγησης και ρυθµίσεις Φ.Π.Α. 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 

Ο νόµος τροποποιεί το άρθρο 18 (τρόπος ενηµέρωσης των βιβλίων και έκδοσης των 
στοιχείων) του Π∆ 186/1992 (το διάταγµα περιγράφει τον «κώδικα βιβλίων και στοιχείων»), για 
να επέλθει εναρµόνιση των όρων που επιβάλλονται στην τιµολόγηση µε την οδηγία 
2001/115/ΕΚ. Αναφέρονται διατάξεις του 18α που ενδιαφέρουν την εργασία: 

Ο επαγγελµατίας οφείλει να εκδίδει τιµολόγιο εξ ονόµατός του και για λογαριασµό του 
από τον πελάτη του ή από τρίτον, για τις παραδόσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που 
πραγµατοποιούνται από αυτόν είτε στο εσωτερικό της χώρας είτε σε άλλες χώρες της ΕΕ είτε 
σε τρίτη χώρα. 'Οταν εκδίδονται τιµολόγια από τον πελάτη του επαγγελµατία, στο 
συµφωνητικό αναφέρονται επιπλέον και οι όροι της τιµολόγησης, καθώς και οι διαδικασίες 
αποδοχής του κάθε τιµολογίου από τον επαγγελµατία. Ο νόµος περιγράφει τα στοιχεία που 
ένα τιµολόγιο πρέπει να περιέχει κατά περίπτωση. Συγκεκριµένα: «Τα εκδιδόµενα τιµολόγια 
από τον πελάτη του επιτηδευµατία ή τον τρίτο πρέπει να φέρουν τα πλήρη στοιχεία του 
πελάτη ή του τρίτου, καθώς και του επιτηδευµατία για λογαριασµό του οποίου εκδίδονται, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του Κώδικα αυτού διακριτά και µε σαφή αναφορά 
στην ιδιότητα εκάστου και ειδικότερα: 

• Ο πελάτης ανεξάρτητα του τόπου εγκατάστασής του εκδίδει το τιµολόγιο στο 
όνοµα και για λογαριασµό του επιτηδευµατία µε την ένδειξη 
«αυτοτιµολόγηση». Ειδικά όταν ο πελάτης είναι εγκατεστηµένος στην Ελλάδα, 
τα τιµολόγια εκδίδονται από ιδιαίτερη σειρά κατά προµηθευτή.  

• Ο τρίτος, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής του, εκδίδει τα τιµολόγια 
στο όνοµα και για λογαριασµό του επιτηδευµατία µε την ένδειξη «ανάθεση 
τιµολόγησης».  

Στο τιµολόγιο αναγράφονται υποχρεωτικά και οι εξής ενδείξεις: 

• 'Όταν η πράξη απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α. ή όταν ο πελάτης είναι υπόχρεος 
στο Φ.Π.Α., η αντίστοιχη εθνική διάταξη ή κάθε άλλη διάταξη σύµφωνα µε την 
οποία η παράδοση απαλλάσσεται ή υπάγεται στη διαδικασία αντιστροφής της 
επιβάρυνσης.  

• Επί ενδοκοινοτικής παράδοσης ενός καινούργιου µεταφορικού µέσου, 
συγκεκριµένα στοιχεία που καταγράφονται στο νόµο 2589/2000.  

• 'Όταν εφαρµόζεται το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους, η αναφορά στο 
άρθρο 43 ή 45 του Κώδικα Φ.Π.Α. ή σε οποιαδήποτε άλλη διάταξη σύµφωνα 
µε την οποία έχει εφαρµοστεί το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους.  

• 'Όταν ο υπόχρεος στο Φ.Π.Α. είναι φορολογικός αντιπρόσωπος ή 
εκπρόσωπος, τα πλήρη στοιχεία του προσώπου αυτού, καθώς και ο Α.Φ.Μ. 
του.  

Τα στοιχεία που εκδίδονται για συναλλαγές στο εσωτερικό της χώρας και εκφράζονται 
σε ξένη γλώσσα και νόµισµα απαιτείται για λόγους ελέγχου να διατυπώνονται και στην 
ελληνική γλώσσα και στο εθνικό νόµισµα (ευρώ). 
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Τα τιµολόγια είναι δυνατόν να αποστέλλονται σε χαρτί ή, υπό τον όρο της αποδοχής 
του παραλήπτη, µε ηλεκτρονικά µέσα. Τα τιµολόγια που διαβιβάζονται µε ηλεκτρονικά µέσα 
γίνονται δεκτά υπό την προϋπόθεση ότι η γνησιότητα της προέλευσής τους και η ακεραιότητα 
του περιεχοµένου τους εξασφαλίζεται: 

• είτε µέσω προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής  

• είτε µέσω ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδοµένων (EDI)  

Ειδικά στην περίπτωση συναλλαγών µε το εξωτερικό απαιτείται ως απαραίτητο ένα 
επί πλέον συνοπτικό έγγραφο σε χαρτί, το οποίο να περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία των 
αντισυµβαλλοµένων και τη συνολική αξία της συναλλαγής. Το ανωτέρω έγγραφο δεν 
απαιτείται εφόσον φυλάσσονται αντίτυπα των τιµολογίων. 

Όταν διαβιβάζεται πλήθος τιµολογίων µε ηλεκτρονικά µέσα προς τον ίδιο αποδέκτη, οι 
κοινές ενδείξεις στα διάφορα τιµολόγια µπορούν να αναφέρονται µια µόνο φορά µε την 
προϋπόθεση ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στο σύνολο των πληροφοριών κάθε τιµολογίου. 

Στη συνέχεια αναφέρονται διατάξεις περί της αποθήκευσης τιµολογίων. Ο 
επαγγελµατίας οφείλει να µεριµνά για την αποθήκευση των αντιγράφων των τιµολογίων που 
εκδίδονται από τον ίδιο ή εξ ονόµατός του και για λογαριασµό του, από τον πελάτη του ή από 
τρίτους, καθώς και όλων των τιµολογίων που λαµβάνει. Αντίτυπα των τιµολογίων που 
εκδίδονται εξ ονόµατος και για λογαριασµό του, παραδίδονται σε αυτόν µέσα σε καθορισµένη 
προθεσµία. Επίσης, µπορεί να καθορίζει τον τόπο αποθήκευσης, υπό τον όρο να θέτει στη 
διάθεση των αρµόδιων αρχών. Όταν ο τόπος αποθήκευσης βρίσκεται εκτός Ελλάδας, 
υποχρεούται να γνωστοποιεί άµεσα στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. πριν την αποθήκευση. Όταν η 
αποθήκευση δεν πραγµατοποιείται µε ηλεκτρονικά µέσα που να εξασφαλίζουν την πλήρη οn 
line πρόσβαση στα σχετικά δεδοµένα, ο επαγγελµατίας υποχρεούται να αποθηκεύει σε χαρτί, 
στο εσωτερικό της χώρας τα τιµολόγια καθώς και όλα τα τιµολόγια που λαµβάνει, ανεξάρτητα 
από την αρχική τους µορφή µε την οποία διαβιβάστηκαν. 'Οταν τα τιµολόγια αποθηκεύονται ή 
διαβιβάζονται µε ηλεκτρονικά µέσα, αποθηκεύονται και τα δεδοµένα που εξασφαλίζουν τη 
γνησιότητα της προέλευσης και την ακεραιότητα του περιεχοµένου του κάθε τιµολογίου, τα 
οποία δεν επιτρέπεται να τροποποιηθούν και πρέπει να είναι ευανάγνωστα για όσο χρόνο 
ορίζεται η διάρκεια φύλαξής. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο του, ο νόµος 3193/2003 ενσωµατώνει την κοινοτική οδηγία 
2002/38/ΕΚ. Ο νόµος τροποποιεί κατάλληλα τον κώδικα ΦΠΑ για να εναρµονιστεί µε την 
οδηγία. Επίσης περιγράφει το «ειδικό καθεστώς», σύµφωνα µε την οδηγία. Σε αυτό, µπορεί να 
υπαχθεί ο µη εγκατεστηµένος υποκείµενος σε φόρο (δηλαδή ο υποκείµενος στο φόρο που δεν 
έχει την έδρα της οικονοµικής δραστηριότητάς του ή µόνιµη εγκατάσταση στο έδαφος της 
Κοινότητας και δεν απαιτείται να εγγραφεί για σκοπούς του Φ.Π.Α., σε χώρα της κοινότητας), ο 
οποίος επιλέγει ως κράτος-µέλος αναγνώρισης την Ελλάδα. Υποχρεούται να δηλώνει την 
ένταξη και την έξοδό του από το καθεστώς αυτό µε την υποβολή, ηλεκτρονικά, της κατά 
περίπτωση σχετικής δήλωσης. Με τη δήλωση αναγνώρισης, δηλώνει το ονοµατεπώνυµο ή την 
επωνυµία του, την ταχυδροµική του διεύθυνση, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και ιστοσελίδες 
που διαθέτει, αριθµό φορολογικού µητρώου, αν του χορηγήθηκε στη χώρα του, καθώς και ότι 
δεν διαθέτει Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. εντός της Κοινότητας. Μετά την υποβολή της δήλωσης 
αναγνώρισης χορηγείται ειδικός κωδικός αριθµός αναγνώρισης στον µη εγκατεστηµένο 
υποκείµενο στο φόρο και κοινοποιείται σε αυτόν µε ηλεκτρονικά µέσα. Μετά το επιτυχές τέλος 
της διαδικασίας αναγνώρισης, υποχρεούται να υποβάλλει µε ηλεκτρονικό τρόπο ειδική 
δήλωση φόρου προστιθέµενης αξίας κάθε ηµερολογιακό τρίµηνο. Ο φόρος καταβάλλεται 
συγχρόνως µε την υποβολή της ειδικής δήλωσης. Στην ειδική δήλωση Φ.Π.Α, που 
συµπληρώνεται σε ευρώ, περιλαµβάνονται ο ειδικός κωδικός αριθµός αναγνώρισης και η 
συνολική αξία της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών, χωρίς το Φ.Π.Α., για τη φορολογική 
περίοδο, καθώς και το συνολικό ποσό του φόρου που αντιστοιχεί σε κάθε κράτος-µέλος 
κατανάλωσης στο οποίο οφείλεται φόρος. Αναφέρονται επίσης οι ισχύοντες φορολογικοί 
συντελεστές και το συνολικό ποσό του φόρου που οφείλεται. 

Ο µη εγκατεστηµένος υποκείµενος στο φόρο καταγράφει τα στοιχεία των συναλλαγών 
που καλύπτονται από το ειδικό καθεστώς, ώστε να µπορούν οι φορολογικές αρχές του 
κράτους-µέλους κατανάλωσης να επαληθεύουν την ακρίβεια της ειδικής δήλωσης ΦΠΑ. Τα 
στοιχεία αυτά πρέπει να διατίθενται ηλεκτρονικά, κατόπιν αίτησης, στο κράτος-µέλος 
αναγνώρισης και στο κράτος-µέλος κατανάλωσης, και πρέπει να διατηρούνται για διάστηµα 
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δέκα ετών. 

Η αρµόδια ελληνική αρχή που χειρίζεται τα θέµατα του ειδικού καθεστώτος είναι η 
∆ιεύθυνση Φ.Π.Α. του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

4444.4.6 Προεδρικό ∆ιάταγµα 33/2000.4.6 Προεδρικό ∆ιάταγµα 33/2000.4.6 Προεδρικό ∆ιάταγµα 33/2000.4.6 Προεδρικό ∆ιάταγµα 33/2000    

Το Π∆ 33/2000 ενσωµατώνει την οδηγία 97/5/ΕΚ για τις διασυνοριακές µεταφορές 
πιστώσεων. Οι διατάξεις τους, όπως και αυτές της οδηγίας εφαρµόζονται σε διασυνοριακές 
µεταφορές πιστώσεων έως 50.000€. Το Π∆ αναφέρει τις πληροφορίες τις οποίες τα ιδρύµατα 
οφείλουν να παρέχουν στους πελάτες πριν από την εντολή εκτέλεσης διασυνοριακής 
µεταφοράς πίστωσης καθώς και τις πληροφορίες τις οποίες τα ιδρύµατα οφείλουν να 
διαθέτουν µετά την εκτέλεση της µεταφοράς. Οι πληροφορίες που προβλέπονται από το Π∆, 
ταυτίζονται µε αυτές της κοινοτικής οδηγίας. Ακόµη, το Π∆ ορίζει τις υποχρεώσεις των 
πιστωτικών ιδρυµάτων σχετικά µε τις διασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων. 

4444.4.7 Κώδικας βιβλίων και στοιχειών.4.7 Κώδικας βιβλίων και στοιχειών.4.7 Κώδικας βιβλίων και στοιχειών.4.7 Κώδικας βιβλίων και στοιχειών    

Επελέγη να ενταχθεί σε αυτήν την ενότητα ο «κώδικας βιβλίων και στοιχείων» παρόλο 
που δεν παραπέµπει άµεσα στις ηλεκτρονικές πληρωµές. Ο κώδικας αυτός ενδιαφέρει την 
πλατφόρµα η-επιχειρείν διότι επιβάλλει συγκεκριµένες απαιτήσεις σε κάθε συναλλακτική 
δραστηριότητα µεταξύ πολιτών ή επιχειρήσεων. Για παράδειγµα: 

• Πρέπει να υπάρχει τυπωµένη απόδειξη (πχ τιµολόγιο, αποδείξεις πληρωµών) 
για κάθε πραγµατοποιούµενη συναλλαγή.  

• Κάθε τιµολόγιο, πρέπει να διαθέτει ένα µοναδικό αλφαριθµητικό 
αναγνωριστικό για να θεωρείται έγκυρο.  

• Ο κώδικας προβλέπει ειδικές απαιτήσεις για κάθε επιχειρηµατικό έγγραφο (πχ 
δήλωση ΦΠΑ, τιµολόγιο) όπως την υποχρεωτική αναφορά του αριθµού της 
φορολογικής υπηρεσίας του επαγγελµατία ο οποίος εκδίδει τιµολόγιο ή 
υποβάλλει δήλωση ΦΠΑ.  

• Ο κώδικας προβλέπει ειδικούς κανόνες που καθορίζουν τις χρονικές 
προθεσµίες συγκεκριµένων πράξεων για κάθε επιχειρηµατικό έγγραφο, για 
παράδειγµα την ακύρωση ενός τιµολογίου ή την επαν-υποβολή λανθασµένης 
δήλωσης ΦΠΑ.  

• Κάθε διάταξη δεδοµένων η οποία χρησιµοποιείται στις συναλλαγές 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι ιδιωτική και δεν σχετίζεται µε κανένα 
ευρέως αποδεκτό πρότυπο εθνικού ή διεθνούς επιπέδου. 

Περισσότερες πληροφορίες και διατάξεις του κώδικα βιβλίων και στοιχείων, 
αναφέρθησαν στην παράγραφο «Νόµος 3193/2003» (άρθρο 18 για την εναρµόνιση µε την 
οδηγία 2001/115/ΕΚ). 

4444.5.5.5.5     Η Η Η Η----επικοινωνίεςεπικοινωνίεςεπικοινωνίεςεπικοινωνίες    

4444.5.1 Νόµος 3431/06.5.1 Νόµος 3431/06.5.1 Νόµος 3431/06.5.1 Νόµος 3431/06    

Μέχρι πρόσφατα, οι η-επικοινωνίες ρυθµίζονταν στην Ελλάδα από τον νόµο 
2867/2000 της 19ης ∆εκεµβρίου 2000 «Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και 
άλλες διατάξεις». Το νέο ρυθµιστικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής ένωσης για τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες αποτελείται από τις οδηγίες 2002/19/ΕΚ, 2002/20/ΕΚ, 2002/21/ΕΚ και 
2002/22/ΕΚ. Στις αρχές του 2006, ψηφίστηκε ο ελληνικός νόµος 3431/06 ο οποίος 
ενσωµατώνει το νέο αυτό κοινοτικό ρυθµιστικό πλαίσιο για τις η-επικοινωνίες. Ο 3431/06 
καταργεί παλαιότερες νοµοθετικές πράξεις, µεταξύ αυτών και το νόµο 2867/2000. 

Ο νόµος καθορίζει αρµοδιότητες της ΕΕΤΤ, την οποία καθιστά «Εθνική Ρυθµιστική 
Αρχή» της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθορίζει τις αρµοδιότητες του Υπουργείο 
Μεταφορών και Επικοινωνιών, του υπουργό αυτού και δηµιουργεί την Επιτροπή 
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Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών η οποία σκοπό έχει την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για 
θέµατα πολιτικής ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Στις αρµοδιότητες της ΕΕΤΤ περιλαµβάνονται : 

• εποπτεία και έλεγχος των παρόχων δικτύων υπηρεσιών καθώς και έκδοση 
των σχετικών Κωδίκων ∆εοντολογίας  

• παρέχει υπηρεσίες επίλυσης διαφορών  

• τήρηση του Μητρώου παρόχων  

• ρύθµιση θεµάτων ηλεκτρονικών υπογραφών  

• ρύθµιση θεµάτων πρόσβασης και διασύνδεσης, ονοµατοδοσίας στο διαδίκτυο 
µε κατάληξη .gr  

• προστασία του καταναλωτή  

• έκδοση οδηγιών και συστάσεων και επιβολή διοικητικών κυρώσεων  

4444.6  Περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα.6  Περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα.6  Περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα.6  Περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα  

4444.6.1 Νόµος 3448/06.6.1 Νόµος 3448/06.6.1 Νόµος 3448/06.6.1 Νόµος 3448/06    

Ως «περαιτέρω χρήση» νοείται η χρήση, από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εγγράφων 
που βρίσκονται στην κατοχή φορέων του δηµόσιου τοµέα, για εµπορικούς ή µη εµπορικούς 
σκοπούς, και πάντως πέραν του αρχικού σκοπού για τον οποίο έχουν παραχθεί (δηµόσια 
αποστολή). Η Ελλάδα παρατηρήθηκε από την ΕΕ για καθυστέρηση ενσωµάτωσης της οδηγίας 
2003/98/ΕΚ η οποία ρυθµίζει το θέµα αυτό. Τελικά η ενσωµάτωση της οδηγίας 
πραγµατοποιήθηκε µε το νόµο 3448/06 του Μαρτίου 2006 «Για την περαιτέρω χρήση 
πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης». 

Η διαδικασία για να αποκτήσει κάποιος πρόσβαση σε πληροφορίες του δηµόσιου 
τοµέα είναι η εξής: Υποβάλλει αίτηση εγγράφως ή σε ηλεκτρονική µορφή, στην υπηρεσία που 
έχει εκδώσει ή κατέχει το αιτούµενο έγγραφο. Ο οικείος φορέας επεξεργάζεται την αίτηση µέσα 
στην προθεσµία που προβλέπεται. Αν αυτή δεν προβλέπεται αλλιώς, ορίζεται σε 20 ηµέρες µε 
ενδεχόµενο παράτασης άλλων 20 ηµερών. Σε περίπτωση απόρριψης, γνωστοποιούνται οι 
λόγοι στον αιτούντα, ο οποίος έχει δικαίωµα 10 ηµερών για προσφυγή. 

Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα οφείλουν να λαµβάνουν τα απαραίτητα πρακτικά µέτρα 
που βοηθούν τους χρήστες στην αναζήτηση των διαθέσιµων προς περαιτέρω χρήση 
εγγράφων. Παραδείγµατα τέτοιων πρακτικών µέτρων αποτελούν: οι κατάλογοι, µε ηλεκτρονική 
πρόσβαση, κατά προτίµηση, στα κυριότερα έγγραφα, οι ιστοσελίδες που συνδέονται µε 
αποκεντρωµένους καταλόγους κ.λ.π. 

4444.7 ∆ηµόσιες η.7 ∆ηµόσιες η.7 ∆ηµόσιες η.7 ∆ηµόσιες η----προµήθειεςπροµήθειεςπροµήθειεςπροµήθειες    

∆εν υπάρχει νοµοθεσία η οποία να αναφέρεται συγκεκριµένα στη χρήση ηλεκτρονικών 
µέσων στις δηµόσιες προµήθειες. Η οδηγία 2004/18/ΕΚ για τις δηµόσιες συµβάσεις 
προµηθειών προέβλεπε προθεσµία ενσωµάτωσής της από τα κράτη µέλη την 31η Ιανουαρίου 
2006. Η Ελλάδα δεν τήρησε την προθεσµία αυτή. Στην εγκύκλιο (Π1/1105/2-3-2006) της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών της 2 Μαρτίου 2006, αναφέρεται : «Σε υλοποίηση 
της ως άνω υποχρέωσης(σσ: ενσωµάτωση οδηγίας 2004/18) έχει καταρτιστεί σχέδιο Π.∆/τος, 
το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση και ήδη προωθείται η διαδικασία έκδοσής του.». Η 
ενσωµάτωση λοιπόν αναµένεται να γίνει το τρέχον έτος. Οι νέοι νόµοι θα έχουν εφαρµογή στις 
επικοινωνίες, αποθήκευση δεδοµένων, χρήση ειδικών διαδικασιών (πχ η-πλειστηριασµοί), 
δυναµικό σύστηµα αγορών (dynamic purchasing system). Ακόµη σε ανοικτές και 
περιορισµένες διαδικασίες, σε διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, στην ειδοποίηση των ιδιωτών 
που υποβάλλουν προσφορά, στη δηµοσιοποίηση προσφορών, στη διαχείριση παραλαβής και 
υποβολής προσφορών και στις παραγγελίες. 

4444.8 .8 .8 .8     Ελευθερία Πρόσβασης σε ΠληροφορίεςΕλευθερία Πρόσβασης σε ΠληροφορίεςΕλευθερία Πρόσβασης σε ΠληροφορίεςΕλευθερία Πρόσβασης σε Πληροφορίες    
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∆εν υπάρχει νοµοθεσία η οποία να αναφέρεται συγκεκριµένα στην ελευθερία 
πρόσβασης σε πληροφορίες. Το Σύνταγµα της Ελλάδας παρέχει ένα γενικό δικαίωµα 
πρόσβασης. Στο άρθρο του 5Α αναφέρει: «Καθένας έχει δικαίωµα στην πληροφόρηση, όπως 
νόµος ορίζει. Περιορισµοί στο δικαίωµα αυτό είναι δυνατόν να επιβληθούν µε νόµο µόνο 
εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι και δικαιολογούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας, 
καταπολέµησης του εγκλήµατος ή προστασίας δικαιωµάτων και συµφερόντων τρίτων». 
Επίσης συµπληρώνει: «Καθένας έχει δικαίωµα συµµετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. 
Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και 
της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους». Στο 
άρθρο 10(3) σηµειώνεται ότι οι δηµόσιες υπηρεσίες υποχρεούνται να απαντούν στις αιτήσεις 
πολιτών για παροχή πληροφοριών. Συγκεκριµένα: «Η αρµόδια υπηρεσία ή αρχή υποχρεούται 
να απαντά στα αιτήµατα για παροχή πληροφοριών και χορήγηση εγγράφων, ιδίως 
πιστοποιητικών, δικαιολογητικών και βεβαιώσεων µέσα σε ορισµένη προθεσµία, όχι 
µεγαλύτερη των 60 ηµερών, όπως νόµος ορίζει. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της 
προθεσµίας αυτής ή παράνοµης άρνησης, πέραν των άλλων τυχόν κυρώσεων και έννοµων 
συνεπειών, καταβάλλεται και ειδική χρηµατική ικανοποίηση στον αιτούντα, όπως νόµος 
ορίζει.» 
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5 
5. Συµπεράσµατα 

Στο κεφάλαιο αυτό αρχικά γίνεται µια εισαγωγή στα νοµικά προβλήµατα που παρατηρούνται 
στο χώρο των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Εν συνεχεία εντοπίζονται συγκεκριµένες πηγές 
προβληµάτων, όπως αυτή της έλλειψης επίγνωσης της νοµοθεσίας και της µη εναρµόνισης 
των νοµικών διατάξεων στην εσωτερική αγορά. Τέλος, µε βάση τα νοµικά κενά και εµπόδια, 
διατυπώνονται σύγχρονες νοµικές προκλήσεις. 

5.1 Εισαγωγικά    

5.1.1 Η φύση του διαδικτύου προκαλεί νοµικά κενά5.1.1 Η φύση του διαδικτύου προκαλεί νοµικά κενά5.1.1 Η φύση του διαδικτύου προκαλεί νοµικά κενά5.1.1 Η φύση του διαδικτύου προκαλεί νοµικά κενά 

Κάθε σύστηµα ηλεκτρονικών συναλλαγών, κάθε ένας που επιθυµεί να έχει µια 
ιστοσελίδα και να πουλάει προϊόντα ή υπηρεσίες, κάθε e-marketplace, κάθε σύστηµα 
διεξαγωγής ηλεκτρονικών δηµοπρασιών, θα πρέπει να σέβεται την κοινοτική νοµοθεσία αλλά 
και την εθνική της χώρας όπου λειτουργεί. Όταν στις συναλλαγές εµπλέκονται πολλές χώρες, η 
κατάσταση είναι ακόµη πιο σύνθετη. Η νοµοθεσία συνεπώς αποτελεί βασικό  παράγοντα που 
καθορίζει το βαθµό χρησιµοποίησης των ηλεκτρονικών µέσων και του διαδικτύου ως µέσο 
πραγµατοποίησης συναλλαγών. Στο πρόσφατο παρελθόν, η έλλειψη ξεκάθαρων νοµοθετικών 
ρυθµίσεων για ζωτικά θέµατα των ψηφιακών συναλλαγών απέτρεψε µια ραγδαία ανάπτυξη 
του ηλεκτρονικού εµπορίου, η οποία από τεχνολογικής άποψης ήταν και είναι εφικτή. Όµως η 
νοµοθεσία βρέθηκε απροετοίµαστη σε παγκόσµιο επίπεδο στην απότοµη τεχνολογική 
ανάπτυξη και στην αρχική ραγδαία εξάπλωση του ηλεκτρονικού εµπορίου και αποδείχθηκε 
ελλιπής και αδύναµη να προσαρµοστεί γρήγορα στα νέα δεδοµένα. Ο βασικότερος λόγος που 
οδήγησε στην ύπαρξη του νοµικού κενού είναι η ίδια η φύση του διαδικτύου. Τα 
χαρακτηριστικά του είναι τέτοια που δεν επιτρέπουν, η προϋπάρχουσα νοµολογία αναφορικά 
µε τις συναλλαγές και όλα τα συναφή νοµικά ζητήµατα, να εφαρµοστεί στις ηλεκτρονικές 
συναλλαγές. Επίσης, τα χαρακτηριστικά του διαδικτύου εµποδίζουν την καθολική εφαρµογή 
της ισχύουσας νοµοθεσίας. Το διαδίκτυο εξαπλώνεται σε όλο τον κόσµο και καταλύει τα 
σύνορα. ∆ηµιουργεί µια νέα αγορά στην οποία µπορεί να έχουν πρόσβαση και να είναι 
υποψήφιοι συναλλασσόµενοι, άνθρωποι από κάθε γωνιά του πλανήτη. Έτσι καταλύεται η 
έννοια της εδαφικότητας των νοµοθετικών ρυθµίσεων, σύµφωνα µε την οποία κάθε χώρα έχει 
το δικό της δίκαιο που ρυθµίζει µε διαφορετικό τρόπο τις έννοµες σχέσεις. Ανακύπτουν πολλά 
δισεπίλυτα ζητήµατα. Ποιο δικαστήριο είναι αρµόδιο να λύσει µια δικαστική διαφορά που 
προκύπτει από µια διασυνοριακή διεξαγωγή συναλλαγής; Ποιος νόµος θα εφαρµοστεί, ποιες 
διαδικασίες θα ακολουθηθούν; Άλλο ένα χαρακτηριστικό του διαδικτύου είναι η αποϋλοποίηση 
των αντικειµένων και η µετατροπή τους σε bits. Εποµένως παύει να υπάρχει η παραδοσιακή 
έννοια του «πράγµατος» και δηµιουργείται ένα καινούριο αγαθό που χρήζει ιδιαίτερης νοµικής 
προστασίας. Η φύση του διαδικτύου επίσης επιβάλλει την αναγκαία παρεµβολή τρίτων στη 
διεξαγωγή µιας συναλλαγής, αφού η επικοινωνία και η µεταφορά των δεδοµένων από το ένα 
άκρο της συναλλαγής στο άλλο, γίνεται διαµέσου πληθώρας κόµβων. Τέλος τα συναλλακτικά 
ήθη τροποποιούνται από τη χρησιµοποίηση της τεχνολογίας και παράλληλα αποκλείεται η 
σύγκριση µε παλαιότερες πρακτικές και η αναλογική εφαρµογή προγενέστερων δικαστικών 
αποφάσεων αφού η συναλλαγή διενεργείται µε καινούριο τρόπο και δεν υπάρχει συγκρίσιµο 
προηγούµενο. Έγινε φανερό συνεπώς πώς η φύση του διαδικτύου δηµιουργεί νοµικά κενά και 
συνεπαγόµενα προβλήµατα στην εξάπλωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.  

Με το νοµοθετικό πλαίσιο η Ευρώπη έχει ήδη κάνει σηµαντικά βήµατα στη δηµιουργία 
νοµικής σιγουριάς στο η- επιχειρείν και στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων η-επιχειρείν σε 
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διασυνοριακό επίπεδο, στην εσωτερική αγορά. Παρ’ όλα αυτά, ακόµη ορθώνονται νοµικά 
εµπόδια στις επιχειρήσεις που θέλουν να ενεργοποιηθούν ή ενεργοποιούνται στον τοµέα του 
η- επιχειρείν. Νοµικά εµπόδια ή φραγµοί θα µπορούσαν να οριστούν αυστηρά κάποιες 
συγκεκριµένες νοµικές προβλέψεις οι οποίες αποτρέπουν τις επιχειρήσεις να εισέλθουν στην 
αγορά του η-επιχειρείν. Όµως και η έλλειψη νοµικών προβλέψεων µπορεί να έχει το ίδιο 
αποτέλεσµα. Συνεπώς τα νοµικά εµπόδια δεν ορθώνονται µόνο από τους υπερβολικά 
πολλούς νοµικούς κανονισµούς αλλά και από την έλλειψη νοµικής ασφάλειας. 

5.1.2 Νοµικά προβλήµατα στην πράξη5.1.2 Νοµικά προβλήµατα στην πράξη5.1.2 Νοµικά προβλήµατα στην πράξη5.1.2 Νοµικά προβλήµατα στην πράξη 

Μία κατηγορία νοµικών προβληµάτων που ξεχωρίζεται, είναι τα νοµικά προβλήµατα τα 
οποία αντιµετωπίζουν στην πράξη, οι επιχειρήσεις στις η-επιχειρείν δραστηριότητές τους. Οι 
όροι «στην πράξη» και «στις η-επιχειρείν δραστηριότητές τους» χρησιµοποιούνται για να 
διακριθεί αυτή η κατηγορία νοµικών προβληµάτων από τους νοµικούς φραγµούς οι οποίοι 
αποτρέπουν, δεν παρέχουν το απαραίτητο νοµικό υπόβαθρο στις επιχειρήσεις να αρχίσουν 
νέες δραστηριότητες. Τα προβλήµατα αυτά σχετίζονται µε όλα τα µέρη των ηλεκτρονικών 
συναλλαγών. 

Θα γίνει ιδιαίτερη µνεία στην έλλειψη νοµικής αναγνώρισης ηλεκτρονικών υπογραφών 
/ εγγράφων. Αναφέρθηκε βέβαια ότι η οδηγία 1999/93/ΕΚ δίνει νοµική ισχύ χειρόγραφης 
υπογραφής σε έναν τύπο ηλεκτρονικών υπογραφών, τις «προηγµένες ηλεκτρονικές 
υπογραφές» που διαθέτουν «αναγνωρισµένο πιστοποιητικό». Όµως στην πράξη, οι 
προϋποθέσεις της οδηγίας για να χαρακτηριστεί µια ηλεκτρονική υπογραφή ότι είναι τέτοιου 
τύπου και συνεπώς έχει ισχύ χειρόγραφης, δύσκολα ικανοποιούνται. Το πρόβληµα της 
έλλειψης νοµικής αναγνώρισης ηλεκτρονικών υπογραφών και συνεπώς ηλεκτρονικών 
εγγράφων, δεν οφείλεται απαραίτητα σε ανεπαρκείς νοµοθετικές διατάξεις της οδηγίας, αλλά 
στην έλλειψη αποτελεσµατικών προτύπων που εξασφαλίζουν αποδοτικές οικονοµικά και 
νοµικά αποδεκτές λύσεις. Προβλήµατα ηλεκτρονικής τιµολόγησης προκύπτουν και λόγω της 
τεχνικής εφαρµογής της οδηγίας διότι κάποια κράτη µέλη έθεσαν πολύ αυστηρές τεχνικές 
απαιτήσεις. Συµπεραίνεται λοιπόν ότι χρειάζεται µεγαλύτερη προώθηση των ευρωπαϊκών 
προτύπων για να διευθετούνται καλύτερα τα προβλήµατα διαλειτουργικότητας στις 
ηλεκτρονικές υπογραφές. Με τις ηλεκτρονικές υπογραφές ανακύπτει και ένα άλλο ζήτηµα. 
Μπορεί η οδηγία να δίνει σε έναν τύπο ηλεκτρονικής υπογραφής τη νοµική ισχύ χειρόγραφης 
και µπορεί η οδηγία να έχει ενσωµατωθεί από τα κράτη µέλη, όµως αυτά δεν είναι αρκετά για 
να λυθεί πλήρως το πρόβληµα της διαλειτουργικότητας στη χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών 
σε διασυνοριακές συναλλαγές. Ο λόγος είναι ότι κάθε κράτος µέλος έχει διαφορετικές νοµικές 
διατάξεις που ρυθµίζουν τη νοµική ισχύ της χειρόγραφης υπογραφής. Οπότε και η νοµική 
ισχύς των η-υπογραφών που εξοµοιώνονται µε χειρόγραφες είναι διαφορετική σε κάθε κράτος 
µέλος. 

5.2 Έλλειψη επίγνωσης της νοµοθεσίας η5.2 Έλλειψη επίγνωσης της νοµοθεσίας η5.2 Έλλειψη επίγνωσης της νοµοθεσίας η5.2 Έλλειψη επίγνωσης της νοµοθεσίας η----επιχειρείνεπιχειρείνεπιχειρείνεπιχειρείν 

Οι νόµοι συντάσσονται για να τους γνωρίζουν, να τους κατανοούν και να τους 
ακολουθούν όσοι άµεσα ή έµµεσα επηρεάζονται ή δύναται να επηρεαστούν από τις διατάξεις 
τους. Όµως, βασική πηγή των προβληµάτων που σχετίζονται µε τη νοµοθεσία αποτελεί η 
έλλειψη επίγνωσής της από τις επιχειρήσεις, τους καταναλωτές και γενικά τους φορείς οι 
οποίοι συναλλάσσονται ηλεκτρονικά. Ο µεγάλος αριθµός των νέων και συχνά πρωτόγνωρων 
κανόνων που εφαρµόζονται στο η-επιχειρείν, θεωρείται από τις επιχειρήσεις πολύπλοκος και 
οµιχλώδης. Η έλλειψη πλήρους εναρµόνισης της νοµοθεσίας και οι συνεπόµενες αποκλίσεις 
µεταξύ των εθνικών νοµοθεσιών, µαζί µε τη µη ή καθυστερηµένη µεταφορά ευρωπαϊκών 
οδηγιών σε εθνικό επίπεδο, συµβάλλει στην αρνητική αυτή εικόνα. Επίσης το εµπόριο µέσω 
διαδικτύου αντιµετωπίζεται ακόµη διαφορετικά από το εµπόριο έξω από το διαδίκτυο, και 
προκαλείται σύγχυση. 

• Τα νοµικά θέµατα που παρουσιάζεται έλλειψη γνώσης σχετίζονται κυρίως µε:  

•  το καθεστώς του φόρου προστιθέµενης αξίας το οποίο εφαρµόζεται σε διασυνοριακές 
συναλλαγές, 

• τη χρήση και αναγνώριση ηλεκτρονικών υπογραφών, 
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• το δικαίωµα υπαναχώρησης, 

• την παράδοση ελαττωµατικών προϊόντων ή την καθόλου παράδοση τους 

• το νοµικών καθεστώς online εµπορικών επικοινωνιών 

• τη νοµική ισχύ ηλεκτρονικού συµβολαίου 

• την υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών να δηµοσιεύουν στην ιστοσελίδα τους 
συγκεκριµένες πληροφορίες 

Η ανάγκη να ενηµερωθούν οι επιχειρήσεις περί του νοµικού πλαισίου όπως επίσης και 
για βέλτιστες πρακτικές και τα νέα µοντέλα του η-επιχειρείν είναι αναµφισβήτητη. Όµως δεν 
είναι αρκετή. Η πληροφόρηση αυτή θα πρέπει να προσφερθεί ως µέρος ενός µεγαλύτερου 
πακέτου πληροφοριών που συµπεριλαµβάνει τεχνολογικές και εµπορικές συµβουλές. 
Επιχειρηµατικές ενώσεις και εµπορικά επιµελητήρια είναι κατάλληλα για την παροχή τέτοιων 
συµβουλών. Φυσικά οι νοµικές πληροφορίες µπορεί να έχουν µόνο γενική φύση και οι ειδικές 
νοµικές συµβουλές για συγκεκριµένα θέµατα πρέπει να δίνονται µόνο από δικηγόρους. Οι 
παροχές πληροφοριών που συζητούνται, είναι ιδιαίτερα σηµαντικές για τις µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις, των οποίων η εµπειρία στα νοµικά θέµατα είναι περιορισµένη και άρα µεγάλος ο 
κίνδυνος να υπεισέλθουν σε νοµικές συγκρούσεις.  

Για παράδειγµα, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις µπορεί να µη γνωρίζουν καν ότι η 
ύπαρξη µιας ιστοσελίδας µπορεί να στοιχειοθετήσει εµπορική επικοινωνία η οποία πρέπει να 
πληροί συγκεκριµένες απαιτήσεις. Για αυτό το λόγο, θα έπρεπε η παροχή πληροφοριών και 
καθοδήγησης να αντιµετωπιστεί ως δηµόσια παροχή µε την ευρύτερη δυνατή και τακτική 
εφαρµογή. Ήδη υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες πληροφόρησης και σηµεία επαφής που 
παρέχουν νοµικές πληροφορίες όπως το δίκτυο ELEAS που δηµιούργησε την ιστοσελίδα 
www.Ebusinesslex.net, το European Consumer Centres Network (ECC-Net) για τους 
καταναλωτές και τα εθνικά σηµεία επαφής που ορίζονται στην οδηγία για το Ηλεκτρονικό 
Εµπόριο. 

5.3 5.3 5.3 5.3 Το ηλεκτρονικό εµπόριο στην εσωτερική αγοράΤο ηλεκτρονικό εµπόριο στην εσωτερική αγοράΤο ηλεκτρονικό εµπόριο στην εσωτερική αγοράΤο ηλεκτρονικό εµπόριο στην εσωτερική αγορά 

Η EE έχει εδώ και χρόνια θέσει το στόχο της δηµιουργίας ενός συνεπούς ευρωπαϊκού 
νοµοθετικού πλαισίου για το ηλεκτρονικό εµπόριο, το οποίο θα προκαλεί εµπιστοσύνη και θα 
διασφαλίζει µια εσωτερική αγορά για τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας. Για την 
καθιέρωση της εσωτερικής αγοράς του η- επιχειρείν, σίγουρα απαιτείται ένα τέτοιο πλαίσιο 
αλλά σε καµία περίπτωση δεν είναι αρκετό. Παρ’ όλες τις προσπάθειες εναρµόνισης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, υπάρχουν ακόµη διαφορές µεταξύ των χωρών και νοµικά εµπόδια που 
αποτρέπουν τις επιχειρήσεις από τη διεξαγωγή διασυνοριακών συναλλαγών. 

Τα περισσότερα προβλήµατα εσωτερικής αγοράς οφείλονται στις διαφορές στις 
εθνικές νοµοθετικές προβλέψεις για το ηλεκτρονικό εµπόριο, οι οποίες µε τη σειρά τους 
οφείλονται στον τρόπο εφαρµογής των οδηγιών. Ένα παράδειγµα διαφοράς νοµοθεσιών είναι 
αυτό της πώλησης µέσω διαδικτύου φαρµακευτικών προϊόντων, κάτι που στις περισσότερες 
χώρες απαγορεύεται. Έτσι η πώληση φαρµακευτικών προϊόντων µέσω διαδικτύου είναι 
δυνατή µόνο σε µερικά κράτη µέλη και οι διασυνοριακές πωλήσεις υπόκεινται στην εθνική 
νοµοθεσία της χώρας του καταναλωτή. Τέτοιου είδους διαφορές στις εθνικές νοµοθεσίες είναι 
αποθαρρυντικές για την πραγµατοποίηση διασυνοριακών ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η 
έλλειψη πλήρους εναρµόνισης παρουσιάζεται και στην προστασία προσωπικών δεδοµένων. 
Οι οδηγίες έχουν ερµηνευθεί διαφορετικά και από κάθε χώρα και σε ορισµένες περιπτώσεις 
λάθος και έτσι προκύπτουν δυσανάλογα βάρη για όσους επιθυµούν να λειτουργήσουν 
πανευρωπαϊκά συστήµατα επεξεργασίας πληροφοριών. Ίδια κατάσταση επικρατεί και στον 
τοµέα της ηλεκτρονικής τιµολόγησης όπου παρατηρούνται αποκλίνοντες µεταξύ τους νόµοι και 
πολύ αυστηρές απαιτήσεις στους νόµους ορισµένων κρατών. Ένας άλλος σηµαντικός τοµέας 
µε χαώδεις διαφορές στη νοµοθεσία, είναι αυτός του ηλεκτρονικού τζόγου, ο οποίος αφέθηκε 
έξω από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εµπόριο. 
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6 
6. Εφαρµογή σε Ηλεκτρονικό εµπόριο 

Στο κεφάλαιο αναπτύσσεται µια εφαρµογή µε πωλήσεις προϊόντων από ένα Super Market 
µέσω υπολογιστή. Η εφαρµογή έχει κατασκευαστή σε Director, ένα πακέτο ειδικό για 
πολυµεσικές εφαρµογές. 

Στην εφαρµογή εµφανίζονται οι διάδροµοι του Super Market, όπου µπορούµε να πλοηγηθούµε 
σε αυτούς, µε το τρόπο που δείχνετε στο Εγχειρίδιο Χρήσης, και να επιλέξουµε τα προϊόντα 
που µας ενδιαφέρουν. 

Έχουµε την δυνατότητα να επιλέξουµε ένα πλήθος από ίδια προϊόντα, να δούµε την τιµή τους, 
την διαθέσιµη ποσότητα, και να τα προσθέσουµε στο καλάθι αγοράς. Επίσης υπάρχει και η 
δυνατότητα ακύρωσης προϊόντος από το καλάθι αγοράς. 

Τέλος, ολοκληρώντας τις αγορές µας επιλέγουµε ΤΑΜΕΙΟ για αγορά των προϊόντων . 

Στην εφαρµογή έχουν χρησιµοποιηθεί video από Super Market και Βάση ∆εδοµένων για την 
καταχώρηση των δεδοµένων µας. 

Η εφαρµογή αποτελείται από τον Ο∆ΗΓΟ ΧΡΗΣΗΣ (User Guide)  και  το  User Manual που 
περιέχει τον κώδικα της εφαρµογής 
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6.1 User Guide “Interactive Super Market”    
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           ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στην οθόνη αυτή καλούµαστε να εγκαταστήσουµε τα απαραίτητα για την λειτουργία της 

εφαρµογής προγράµµατα. 
Πατώντας πάνω σε µια από της εικόνες µας ανοίγει ο οδηγός εγκατάστασης του 

προγράµµατος. 
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ΠΛΗΚΤΡΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ 

 

Κυρίως µενού 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στο κυρίως µενού οι επιλογές που µας παρουσιάζονται είναι οι εξής Στο κάτω µέρος της 
οθόνης έχουµε να επιλέξουµε µεταξύ πέντε βασικών διαδρόµων για να ξεκινήσουµε την 
πλοήγηση µας. Όταν περάσου µε τον κέρσορα του ποντικιού πάνω από κάποια από τις 
επιλογές εµφανίζεται στο κεντρικό παράθυρο µια εικόνα αντιπροσωπευτική της κατηγορίας 
του διαδρόµου που πρόκειται να επιλέξουµε. Ταυτόχρονα στο πλαίσιο που βρίσκεται στο 
πάνω δεξί µέρος της οθόνης έχουµε και την ανάλογη λεζάντα. 

 
Επίσης µας δίνεται η επιλογή για να µεταφερθούµε απευθείας στον music player 

  
πατώντας το πλήκτρο ,  
 
να µεταφερθούµε στην οθόνη επιβεβαίωσης  τερµατισµού της εφαρµογής  
 
µε το πλήκτρο   
 
να ξαναδούµε το εισαγωγικό video µε το πλήκτρο  

 
 
 και τέλος να κλείσουµε τον ήχο µε το πλήκτρο . 
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Μενού πλοήγησης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εδώ βλέπουµε την οθόνη πλοήγησης στους διαδρόµους του εικονικού super market. 
Πάνω δεξιά έχουµε ένα πεδίο στο οποίο εµφανίζεται ένδειξη ανάλογη µε το περιεχόµενο του 
συνδέσµου πάνω από τον οποίο έχουµε τον κέρσορα του ποντικιού.  

Κάτω από την οθόνη πλοήγησης εχούµε το πλήκτρο 
 
 
 
το οποίο µας δείχνει αν έχουµε ενεργοποιήσει την µουσική και τα ηχητικά εφέ.Σε περίπτωση 
που έχουµε  διακόψει την αναπαραγωγή του ήχου τότε το πλήκτρο παίρνει την µορφή 
 
 
 

 
Περνώντας τον κέρσορα πάνω από το πλήκτρο µε την ένδειξη “MENU” εµφανίζεται ένα 

αναδυόµενο µενού. Κάνοντας κλικ στο κουµπί “MENU” σταθεροποιήται το αναδυόµενο µενού 
και µας δίνονται οι παρακάτω επιλογές: 
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Για επιστροφή στο κυρίως µενού της 
εφαρµογής. 

 
 
 
 

Για να µεταβούµε στην οθόνη µε της 
ρυθµίσεις του χρήστη. 

 
 
 
 

Για να µεταβούµε στην οθόνη µε τον 
 
“MUSIC PLAYER”. 

 
 
 
 

Μεταφορά στην οθόνη επιβεβαίωσης 
εξόδου. 

 
 
 
 
 

Για εµφάνηση του χάρτη πλοήγησης. 
 
 
 
 
 
 

Για µετάβαση στην οθόνη βοηθείας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επίσης µπορούµε ανα πάσα στιγµή να µεταβούµε στο καλάθι αγορών πατώντας στο  

. 
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Μενού χάρτη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κάνοντας κλικ στην επιλογή “MAP” εµφανίζεται ο χάρτης πλοήγησης στον οποίο 
βλέπουµε την πινέζα µετακίνησης και τους διαδρόµους κίνησης. 

 
Η πινέζα µετακίνησης µας δείχνει την παρούσα θέση µας και περνώντας τον κέρσορα πάνω 
απο ένα από τα τέσσερα κεντρικά σηµεία µετακίνησης εµφανίζεται ανάλογη λεζάντα ενώ 
κάνοντας κλικ σε ένα από αυτά µεταφερόµαστε αυτόµατα στο σηµείο αυτό κανοντάς έτσι την 
µετακίνηση µας πιο εύκολη. 
 
 
 
 
Χειρισµός κοµβικών σηµείων QTVR 

 
Κατά την είσοδο σε έναν κόµβο QTVR ο κέρσορας αποκτά την µορφή . 
 
Σε ένα QTVR µπορού µε να πλοηγηθούµε κάνοντας χρήση του mouse drag  δηλαδή 
κρατώντας πατηµένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και σέρνοντας το προς κάποια 
κατεύθηνση.  

Κατά την διάρκεια της κίνησης αυτής ο κέρσορας παίρνει την µορφή . Έχουµε επίσης 
την δυνατότητα να κάνουµε zoom in/out (µεγένθυση / σµίκρυνση εικόνας) κρατώντας 
πατηµένο το πλήκτρο SHIFT ή CTRL αντίστοιχα.  
Στις δύο αυτές καταστάσεις ο κέρσορας θα πάρει την µορφή  και  αντίστοιχα. Όταν 

έχουµε φτάσει στα όρια του zoom in/out ο κέρσορας παίρνει την µορφή  προειδοποιώντας 
πως δεν είναι δυνατή η περαιτέρω µεγένθυση ή σµίκρυνση της εικόνας. Τέλος οταν ο 
κέρσορας βρίσκεται πάνω από κάποιο σηµείο αλληλεπίδρασης παίρνει την  

µορφή .  
Τα σηµεία αλληλεπίδρασης µπορεί να αναφέρονται είται σε µετάβαση σε κάποιον απο τους 
διαδρόµους είται σε εµφάνιση της φόρµας αγοράς προϊόντος της εκάστοτε κατηγορίας. 
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Music Player 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εδώ βλέπουµε την οθόνη του music player.  

Πάνω δεξιά εµφανίζεται το όνοµα του τρέχοντος κοµµατιού ενώ στα αριστερά έχουµε την 
λίστα µε τα υπάρχοντα µουσικά κοµµάτια µαζί µε το πλήθος τους όπως επίσης τον αριθµό 
του τρέχοντος κοµµατιού.  
Έχουµε την δυνατότητα κάνοντας κλικ σε κάποιο από τα κοµµάτια στην λίστα να ακούσου µε 
το άµεσα το κοµµ άτι που θέλουµε ενώ στο δεύτερο µέρος του αριστερού παραθύρου εκτός 
από την λίστα µε τα υπάρχοντα κοµµάτια βλέπουµε και τα περιεχόµ ενα των ID3v1 TAGs των 
αρχείων µε πληροφορίες όπως το όνοµα του κοµµατιού,τον καλλιτέχνη,το όνοµα του δίσκου, 
ηµεροµηνία και µουσική κατηγορία. 
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Πλήκτρα χειρισµού music player 
 
 
 
 
 
 

Τα δυο κουµπία για την αυξοµείωση του 
ήχου για τα ηχητικά εφε και την µουσική 
αντίστοιχα. 

 
 

 
Επόµενο / προηγούµενο κοµµάτι. 

 
 
 
 
 
 
 

Αναπαραγωγή ή όχι του ήχου. 
 
 
 
 
 
 

Επιστροφή στην πλοήγηση. 
 
 
 
 

 
Μεταφορά στην οθόνη επιβεβαίωσης 
εξόδου. 
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Οθόνη εξόδου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σε αυτήν την οθόνη ανάλογα µε την επιλογή µας να µεταβούµε στην οθόνη µε τα credits είτε 
να γυρίσουµε πίσω στο super market. 
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ΦΟΡΜΕΣ 

 
Καλάθι Αγορών 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εδώ µπορούµε να δούµε τα προϊόντα που έχουµε αγοράσει και αν επιθυµούµε να 

επιστρέψουµε κάποια από αυτά. 
 
Φόρµα διαχειριστή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρχικά µας εµφανίζεται η φόρµα εισόδου στην οποία πρέπει να εισάγουµε το username και το 

password του διαχειριστή της βάσης. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αφού περάσουµε στην φόρµα του διαχειριστή εχουµε την επιλογή να δούµε ολα τα προϊόντα 
απο ολες τις κατηγορίες να αλλάξουµε τα στοιχεία τους όπως επίσης και να διαγράψουµε 
κάποια απο αυτά. 
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Φόρµα ταµείου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στην φόρµα του τα µείου ενηµερωνόµαστε για τις αγορές που κάναµε και µπορουµ ε να 
επικυρώσουµε την αγορά των προϊόντων πατώντας το κουµπί “Αγορα” και να επιστρέψουµε στο 
κυρίως µενου µε το κουµπί “Εξοδος”. 

 
 
 
 
Φόρµα αγοράς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σε κάθε φόρµα πελάτη υπάρχουν τα κουµπιά “Aγορα”,“Εξοδος” όπως επίσης και ενα πεδίο στο 
οποίο εισάγουµε την ποσότητα αγοράς.  
Μπορούµε να δούµε την διαθέσιµη ποσότητα του προϊόντος στην αποθήκη και την τιµή του.  
Πατώντας το κουµπί “Αγορα” αφού εχουµε επιλέξει ενα προϊόν από την λίστα αυτό προστίθεται 
στο καλάθι αγορών.  
Έπειτα πατώντας το κουµπι “’Εξοδος” επιστρέφουµε στην πλοήγηση. 
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Οθόνη Βοηθείας Χρήστη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σε αυτήν την οθόνη µόλις κάνουµε κλικ µας εµφανίζεται το αρχείο που διαβάζετε. Πατώντας 
στο πάνω αριστερό βέλος επιστρέφουµε στην πλοήγηση. 
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6.2 User Manual  “Interactive Super Market”    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ 
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Εγκατάσταση βοηθητικού software 

 
Πάνω σε κάθε επιλογή υπάρχει script  για την εγκατάσταση του ανάλογου software, ενώ στο 
βέλος υπάρχει 
script για την µετάβαση στην ταινία intro.Σε κάθε πλήκτρο υπάρχει και εντολή για να δίνει στον 
κέρσορα 

 
την µορφή βρίσκεται πάνω απο κάποιο πλήκτρο και να τον επαναφέρει στην κανονική του 

κατάσταση  οταν δεν βρίσκεται πάνω από κάποιο πλήκτρο. 
 
1(Divx): 
on mouseenter 

me cursor 280 
end 
on mouseleave 

me cursor -1 
end 
on mouseup me 

open the moviepath&"divx"&"\"&"divx.exe" 
end 

 
2(Quicktime): on 
mouseenter me 
cursor 280 

end 
on mouseleave me 
cursor -1 
end 
on mouseup me 
open the moviepath&"quicktime"&"\"&"QuickTimeInstaller.exe" 
end 

 
3(Acrobat): 
on mouseenter  
 
 
 
 
me cursor 280 
end 
on mouseleave me 

cursor -1 
end 
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on mouseup me 
open the 

moviepath&"acrobat"&"\"&"ar500enu.exe" end 
 
 
4(Βέλος): 
on mouseenter me 

cursor 280 
end 
on mouseleave me 

cursor -1 
end 
on mouseUp me 

go to movie "intro" 
end 

 
Οθόνη Intro:  

 
 

Εδώ υπάρχει το script 
 
on startmovie me 

cursor 200 
end 

 
ωστε να µην φαίνεται ο κέρσορας κατά την αναπαραγωγή του intro, το script: 

 
on mouseUp me 

go to frame 25 
end 

 
για να µεταβούµε στο επόµενο video µε κλικ και το script 

 
on mouseUp me 

go to movie "main.dir" 
end 
για να πάµε στο κυρίως µενού µε κλικ ή  µε το script 
on enterframe me 

go to movie "main.dir" 
end 
θα µεταφερθούµε στο κυρίως µενού µε το τέλος του intro. 
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Κυρίως Movie 
 
 

Movie Script 
 
 
Στο movie script της εφαρµογής περιέχονται τα εξης: 
1: 
on startmovie 

tags = [#title:"", #artist:"", #album:"", #year:"", #genre:""] 
repeat with index = 1 to tags.count 

memberName = string(tags.getPropAt(index)) 
member(memberName).text = tags[index] 

end repeat 
 

member("allname").text=" " 
member("lezanta").text=" " 
sprite(32).visible=false 
sprite(33).visible=false 
sprite(34).visible=false 
sprite(35).visible=false 
sprite(36).visible=false 
sprite(37).visible=false 
sprite(38).visible=false 
sprite(39).visible=false 
sprite(40).visible=false 
curvol1=51 
curvol3=77 
sprite(28).visible=true 
menuunvisible 
sprite(9).movierate=3 
sound(1).volume=curvol1 
sound(3).volume=curvol3 
sound(1).queue([#member:member("bbb"),#preloadtime:1500]) 
sound(1).play() 
getlist 
checkplayer 
updatestage 

end 
 
Στον handler startmovie έχουµε κάποιες αλλαγές στις καταστάσεις εµφάνισης ορισµένων sprites, 
γίνεται καθαρισµός των πεδίων που χρησιµοποιούνται στα ID3 tags, καθορίζεται η αρχική τιµή 
για την ένταση του ήχου για τα ηχητικά εφε και την µουσική και γίνεται εκκίνηση του music 
player. 

 
2: 
on showmenu 

i=1 
menuvisibe 
 
repeat while i<=100 b=i 

sprite(5).blend=b 
sprite(6).blend=b 
sprite(7).blend=b 
sprite(8).blend=b 
sprite(9).blend=b 
sprite(10).blend=b 
i=i+2 
updatestage 

end repeat 
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end 
 
on hidemenu 

if click=0 then 
i=100 
repeat while i>=0 

b=i sprite(5).blend=b 
sprite(6).blend=b 
sprite(7).blend=b 
sprite(8).blend=b 
sprite(9).blend=b 
sprite(10).blend=b 
i=i-3 
updatestage 

end repeat 
menuunvisie 

end if 
end 

 

 
 
Στους handlers showmenu και hidemenu γίνεται η εµφάνιση/εξαφάνιση του µενού 
µεταβάλοντας το ποσοστό του blend για κάθε sprite που το αποτελεί . 

 
3: 
on menuvisible sprite(5).visible=true 

sprite(6).visible=true 
sprite(7).visible=true 
sprite(8).visible=true 
sprite(9).visible=true 
sprite(10).visible=true updatestage 

end 
 

on menuunvisible 
sprite(5).visible=false 
sprite(6).visible=false 
sprite(7).visible=false 
sprite(8).visible=false 
sprite(9).visible=false 
sprite(10).visible=false updatestage 

end 

 
Στους δυο αυτούς handlers καθορίζεται η κατάσταση των sprites πριν και µετά το εφε 
της εµφάνισης/εξαφάνισης. 

 
 
 

 
 
 
 
4: 
on frameselect 

case startp of 
1:go to frame 76 
2:go to frame 124 
3:go to frame 172 
4:go to frame 219 
5:go to frame 267 

end case 
updatestage 

end 
 
Εδώ γίνεται έλεγχος για το κουµπί που πατήθηκε στο κυρίως µενού ώστε να µεταφερθούµε στο 
κατάλληλο διάδροµο. 
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5: 
on getlist 

set gcount=0 
counttrack 
musiclist=[] i=1 
member("allname").text = "" 
repeat while i<>0 

n=getnthfilenameinfolder("c:\intsm\mp3\",i) 
i=i+1 
if n=empty then exit repeat 
musiclist.append(n) 
put n & return after member("allname") 

end repeat 
put musicList.count into field "numtrack" 
return musiclist 

end 
Στο script αυτό σαρώνεται ο κατάλογος “mp3” για αρχεία τύπου .mp3 τα οποία προστίθενται 
στην λίστα του music player και ενηµερώνονται τα κατάλληλα πεδία. 
6: 
on counttrack 

set the text of field "track"=string(gcount) 
end 
Εδώ ενηµερώνεται το πεδίο “track” σύµφωνα µε τον αριθµό του τρέχοντος κοµµατιού. 
7: 
on checkplayer 

if soundbusy(3)=true then 
go to the frame 

else member(3).erase() 
if the text of field "track"=the text of field "numtrack" then set 

gcount=1 
ent=getat(musiclist,gcount) 
new(#sound).name=string(ent) 
set x="c:\intsm\mp3\"&string(ent) 
sound playfile 3,x 
the text of field "curname"=member(3).name set 
the text of field "track"=string(gcount) openfile 

else 
set gcount=gcount+1 counttrack 
ent=getat(musiclist,gcount) 
new(#sound).name=string(ent) 

set x="c:\intsm\mp3\"&string(ent) 
sound playfile 3,x 
the text of field "curname"=member(3).name 
openfile 

end if 
go to the frame  
end if 

end 
 

Εδώ βρίσκονται οι βασικές λειτουργίες και έλεγχοι του music player όπως η προετοιµασία του 
καναλιού 
ήχου για αναπαραγωγή και ενηµέρωση πεδίων για το όνοµα του τρέχοντος κοµµατιού,loop των 
κοµµατιών σε περίπτωση που φτάσουµε στο τέλος της λίστας κλπ. 

 
 
8: 
on prevsong 

member(3).erase() 
if the text of field "track"=1 then set 

gcount=musicList.count 
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set the text of field "track"=string(gcount) 
ent=getat(musiclist,gcount) 
new(#sound).name=string(ent) 
set x="c:\intsm\mp3\"&string(ent) 
sound playfile 3,x 

else 
set gcount=gcount-1 counttrack 
ent=getat(musiclist,gcount) 
new(#sound).name=string(ent) 
set x="c:\intsm\mp3\"&string(ent) 
sound playfile 3,x 
the text of field "curname"=member(3).name 
openfile 

end if 
end 

 
on nextsong 

member(3).erase() 
if the text of field "track"=the text of field "numtrack" then set 

gcount=1 
set the text of field "track"=string(gcount) 
ent=getat(musiclist,gcount) 
new(#sound).name=string(ent) 
set x="c:\intsm\mp3\"&string(ent) 
sound playfile 3,x 
the text of field "curname"=member(3).name 
openfile 

else 
set gcount=gcount+1 
counttrack 
ent=getat(musiclist,gcount) 
new(#sound).name=string(ent) 
set x="c:\intsm\mp3\"&string(ent) 
sound playfile 3,x 
the text of field "curname"=member(3).name 
openfile 

end if 
end 

 
 
Ο prevsong και nextsong ειναι οι handlers που καλούνται όταν πατηθεί το κουµπί για να 
προχωρήσει ο player στο επόµενο ή στο προηγούµενο κοµµάτι στην λίστα. 
 
 

 
9: 

 
on handcursor 

cursor  280 
end 

 
on arrowcursor 

cursor  -1 
end 

 
Οι handlers που καλούνται για τις δυο καταστάσεις του κέρσορα. 

 
10: 
on openFile 

filePath = "c:\intsm\mp3\"& member("curname").text if 
(filePath <> "") then 
readMP3tags(filePath) 
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end if 
end 

 
 
Ο handler που καλείται για το άνοιγµα των αρχείων mp3 . 

 
11: 
on readMP3tags filePath 

fileLength = getFileSizeInBytes(filePath) 
if fileLength > 0 then 

byteList = readBinaryFile(filePath, fileLength-127, fileLength) 
 

tagStr  = "" 
repeat with index = 1 to byteList.count 

tagStr = tagStr &numToChar(byteList[index]) 
end repeat 

 
tags = [#title:tagStr.char[4..33], #artist:tagStr.char[34..63], 

#album:tagStr.char[64..93], \ 
#year:tagStr.char[94..97], #genre:getGenre(charToNum(tagStr.char[128])+1)] 

 
repeat with index = 1 to tags.count 

memberName = string(tags.getPropAt(index)) 
newText = clipString(tags[index]) 
member(memberName).text = newText 

 
end repeat 

end if 
end 

 
 
 
 
 
Τα ID3 tags των αρχείων mp3 είναι αποθηκευµένα στα 128 τελευταία bytes του αρχείου.Ο 
handler readmp3tags διάβάζει αυτά τα τελευταία 128 bytes και καθορίζει ποιά από αυτά θα 
χρησιµοποιηθούν για την ενηµέρωση του κάθε πεδίου.Π.χ. ο τίτλος του κοµµατιού βρισκεται 
στα bytes 4 εως 33,  το όνοµα του καλλιτέχνη στα bytes 34 εώς 63 κ.ο.κ. Για την ενηµέρωση 
του πεδίου genre (µουσική κατηγορία) γίνεται αντιστοίχηση τιµής µεταξύ του τελευταίου byte και 
του πίνακα πού περιέχει τα strings µε τις κατηγορίες που περιέχεται στον handler getgenre. 

 
 
 
12: 
on getFileSizeInBytes filePath 

fileObj = new(xtra "fileIO") 
fileObj.openFile(filePath, 1) if 
fileObj.status() = 0 then 

fileLength = fileObj.getLength() 
return filelength end 

if 
end 
Εδώ γίνεται η εκκίνηση του xtra fileXtra για τις λειτουργίες που σχετίζονται µε το άνοιγµα των 
αρχείων mp3.Στο όνοµα του handler επιστρέφεται το µέγεθος του αρχείου σε bytes. 
 
 
13: 
on readBinaryFile filePath, startByte, endByte byteList = [] 

fileObj = new(xtra "fileIO") 
fileObj.openFile(filePath, 1) 

 
if fileObj.status() = 0 then fileLength = fileObj.getLength() 

 
if startByte.voidP then startByte = 1 
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endByte = fileLength end if 
 

if (fileLength >= startByte) and (fileLength >= endByte) then fileObj.setPosition(startByte-1) 
repeat with index = startByte to endByte 

byteList.append(charToNum(fileObj.readChar())) 
end repeat end if 

end if 
 

fileObj.closeFile() 
fileObj = 0 return byteList 

end 
 
 
Εδώ γίνεται χρήση του xtra FileIO για το διάβασµα του αρχείου σε bytes το οποίο καταχωρείται 
στον πίνακα bytelist. Στο τέλος τερµατίζεται η λειτουργία του FileIO για εξοικονόµηση µνήµης. 

 
 
14: 
on getGenre genreValue 

if genreValue > 0 and genreValue < 82 then 
return \ 
["Blues", "Classic Rock", "Country", "Dance", "Disco", "Funk", "Grunge", "Hip-Hop", 

"Jazz", "Metal", \ 
"New Age", "Oldies", "Other", "Pop", "R&B", "Rap", "Reggae", "Rock", "Techno", 

"Industrial", "Alternative", \ 
"Ska", "Death Metal", "Pranks", "Soundtrack", "Euro-Techno", "Ambient", "Trip-Hop", 

"Vocal", "Jazz+Funk", \ 
"Fusion", "Trance", "Classical", "Instrumental", "Acid", "House", "Game", "Sound 

Clip", "Gospel", "Noise", \ 
"AlternRock", "Bass", "Soul", "Punk", "Space", "Meditative", "Instrumental Pop", 

"Instrumental Rock", "Ethnic", \ 
"Gothic", "Darkwave", "Techno-Industrial", "Electronic", "Pop-Folk", "Eurodance", 

"Dream", "Southern Rock", \ 
"Comedy", "Cult", "Gangsta", "Top 40", "Christian Rap", "Pop/Funk", "Jungle", "Native 

American", "Cabaret", \ 
"New Wave", "Psychadelic", "Rave", "Showtunes", "Trailer", "Lo-Fi", "Tribal", "Acid 

Punk", "Acid Jazz", \ 
"Polka", "Retro", "Musical", "Rock & Roll", "Hard Rock", "Unknown"][genreValue] 

else return "(None Supplied)" 
end 

 
Εδω γίνεται η αντιστοίχηση τιµής για το πεδίο genre(µουσική κατηγορία). 

 
15: 
on clipString theString 

return theString.word[1..theString.word.count] 
end 
Επειδή π.χ. ο τίτλος ενός κοµµατιού δεν καταλαµβάνει πάντα όλα τα διαθέσιµα bytes στο 
αρχείο εδώ ψαλιδίζουµε το string που πήραµε απο τα bytes ώστε να αποφύγουµε τα τυχών 
κενά µετά την λέξη την οποία θέλουµε να κρατήσουµε. 

 
 

Κυρίως Μενού 
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Στο κουµπί intro υπάρχει το script: 
global curvol1,curvol3 on 
mouseUp me 

curvol1=0 curvol3=0 
sound(1).volume=curvol1 
sound(3).volume=curvol3 
go to frame 25 of movie "intro" 

end 
 
on mouseenter me 

handcursor 
end 
on mouseleave me 

arrowcursor 
end 

το οποίο κλείνει την ένταση του ήχου και µας πηγαίνει στο intro. 

 

 

 

 

 
Στο πλήκτρο  το οποίο µας πηγαίνει στον music player υπάρχει το script : 
 
global startp on mouseUp me 

startp=6 
go to frame 36 end 

 
on mouseenter me handcursor 
end 
on mouseleave me 

arrowcursor 
end 
 
 

 
Η µεταβλητή startp (βλέπε movie script) παίρνει την ανάλογη τιµή και µεταβαίνουµε στον player. 

Στο πλήκτρο  το οποίο µας πηγαίνει στην οθόνη επιβεβαίωσης εξόδου υπάρχει το script: 
global startp on 
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mouseUp me 
startp = 9 

go to frame 36   
end 
 
on mouseenter me 

handcursor 
end 

 
on mouseleave me 

arrowcursor 
end 

 
Πάλι η µεταβλητή startp (βλέπε movie script) παίρνει ανάλογη τιµή και πηγαίνουµε στο κατάληλο 
frame. 

 
Τέλος τα πέντε πλήκτρα στο κάτω µέρος τα οποία µας πηγαίνουνε στον ανάλογο διάδροµο 
υπάρχουν τα 
script 

 
global startp on 
mouseUp me 

startp=1 
go to frame  36 
end 

 
on mouseenter me 

handcursor 
sprite(53).visible=true 
sprite(19).blend=0 
the text of field "lezanta"="ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ" 

end 
 
on mouseleave me 

arrowcursor 
sprite(53).visible=false 
sprite(19).blend=50 
the text of field "lezanta"="" 

end 
 
Το περιεχόµενο του field “lezanta” αλλάζει ανάλογα µε την κατηγορία που έχουµε επιλέξει, 
όπως επίσης και η τιµή της µεταβλητής startp (βλέπε movie script). 

 

Τέλος στο πλήκτρο  πατώντας στο οποίο µας ανοίγει το καλάθι αγορών υπάρχει το script: 
on mouseUp me 

open the moviepath&"forms"&"\"&"pelaths.exe" 
end 

 
on mouseenter me 

handcursor 
end 

 
on mouseleave me 

arrowcursor 
end 

 
το οποίο µας ανοίγει την κατάληλη φόρµα και αλλάζει τις καταστάσεις του κέρσορα. 
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global startp 
on mouseUp 
me 

startp=8 
play frame 

653 end 
on mouseenter 

me 
handcursor 

end 
on mouseleave 

me 
arrowcursor 

end 

 
 
 

on mouseUp 
me open 
the 

moviepath&"forms"&"\"&"admin.e
xe" end 
on mouseenter 

me 
handcursor 

end 
on mouseleave 

me 
arrowcursor 

end 

 

Μενού πλοήγησης 
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global 
startp on 
mouseUp me 
startp=7 
play frame 

653 end 
on mouseenter 
me handcursor 

end 
on mouseleave 
me  

 
 
 

global 
startp on 
mouseup me 
startp=10 
play frame 

653 end 
on mouseenter 
me handcursor 

end 
on mouseleave 
me  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

global 
mapclick on 
mouseUp me 
if mapclick=0 then 
sprite(33).visible=tru
e 
sprite(34).visible=tru
e 
sprite(35).visible=tru
e 
sprite(36).visible=tru
e i=1 
repeat while i<=100 
sprite(12).blend=
i 
sprite(32).blend=
i i=i+0.1 
updatestag

e end repeat 
mapclick=1 

else 
sprite(33).visible=fal
se 
sprite(34).visible=fal
se 
sprite(35).visible=fal
se 
sprite(36).visible=fal
se i=100 
repeat while i>=0 
sprite(12).blend=
i 
sprite(32).blend=
i i=i-0.1 

 

 

 
 
 
 

global 
startp on 

mouseUp me 
startp = 15 
play frame 

653 end 
on mouseenter 
me handcursor 

end 
on mouseleave 
me  
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Ενώ στο καλάθι αγορών                έχουµε 
on mouseUp me 

open the 
moviepath&"forms"&"\"&"pelaths.exe" end 
on mouseenter 

me handcursor 
end 
on mouseleave 

me 
arrowcursor 

end 
 
 

Χειρισµός QTVR µέσω Director 
 

 
Σε κάθε κόµβο QTVR καλούνται οι “HotspotEnterCallBack” και “HotspotExitCallBack” 
ιδιότητες του sprite µέσα απο τους custom handlers “displaythewherespot” και 
“displaythebeenspot” σε frame script. on exitFrame 

sprite(32).visible=true 
sprite(32).loc=point(510,282) 
sprite(13).hotSpotEnterCallback=(#displayTheWhereSp
ot) 
sprite(13).hotSpotExitCallback=(#displayTheBeenSpot) 

end 
 
 
 
Τα “displaythewherespot” και “displaythebeenspot” ενηµερώνουν την λεζάντα 
“msgfield” για το περιεχόµενο του hotspot σύµφωνα µε το εκάστοτε ID του. 

 
on displayTheBeenSpot me, 

IDofSpot 
member("msgfield").text=" " 

end 
 
on displayTheWhereSpot me, 

IDofSpot if idofspot=2 then 
member("msgfield").text="∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΣ" 

else if idofspot=3 then 
member("msgfield").text="ΑΠΟΡΡΥΠΑΝ
ΤΙΚΑ" 

else if idofspot=4 then 
member("msgfield").text="ΑΠΟΡΡΥΠΑΝ
ΤΙΚΑ" 

else if idofspot=1 then 
member("msgfield").text="ΤΑΜΕΙ
Α" 

else if idofspot=5 then 
member("msgfield").text="ΑΠΟΡΡΥΠΑΝ
ΤΙΚΑ" 

else if idofspot=6 then 
member("msgfield").text="ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ" 

end if 
end 
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Έπειτα ο έλεγχος και χειρισµός του hotspot γίνεται 
ως εξης: 

 
property p_currentSprite 

 
on BeginSprite me 

set p_currentSprite = the SpriteNum of me 
set the triggerCallback of sprite p_currentSprite = #HotSpotCallback 

end 
 
on HotSpotCallback me, theHotSpotID 

if thehotspotid =2 then 
go to frame 86 

else if thehotspotid = 1 then 
go to frame 106 

else if thehotspotid = 3 then 
open "aporrypantika.exe" 

else if thehotspotid = 4 then 
open "aporrypantika.exe" 

else if thehotspotid = 5 then 
open "aporrypantika.exe" 

else if thehotspotid = 6 then 
open "aporrypantika.exe" 

end if 

end 

on EndSprite me 
set the triggerCallback of sprite p_currentSprite = 0 
end 
Στην ιδιότητα “p_currentSprite” αποθηκεύουµε τον αριθµό sprite του QTVR µέσα απο το οποίο 
κλήθηκε 
το script για µεγαλύτερη ευκολία στην χρήση του script αυτού σε περιπτώσεις που τα sprite 
µας βρίσκονται σε διαφορετικά κανάλια. 
Η ιδιότητα “TriggerCallBack” του QTVR καλείται µέσα από τον custom handler 
“HotSpotCallBack” για τον έλεγχο των ID η οποία και «αδειάζεται» µετά το τέλος του script 
για λόγους διαχείρισης µνήµης. 
Στο Director έχουν αναφερθεί πολλές περιπτώσεις κατά της οποίες µια παρουσίαση µε QTVR 
τερµατίζεται αναπάντεχα λόγο κακής διαχείρησης µνήµης. 

 
Τέλος στο τελευταίο frame κάθε QTVR υπάρχει το frame script 
global musiclist,gcount,ent 

 
on exitFrame me 
sprite(32).visible=true 

sprite(32).loc=point(510,282) 
sprite(13).hotSpotEnterCallback=(#displayTheWhereS
pot) 
sprite(13).hotSpotExitCallback=(#displayTheBeenSpot) 

go to the frame 
checkplayer 

end 
Στο οποίο γίνονται έλεγχοι για τα κάποια sprites ενηµερώνεται η πινέζα πλοήγησης για την 
θέση µας στους 
διαδρόµους οπως επίσης ελέγχεται η κατάσταση του music player µε τον custom handler 
“checkplayer” ο οποίος υπάρχει µεσα στο movie script. 
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Χειρισµός Video playback: 
 

 
Όλα τα video της εφαρµογής κάνουν χρήση του DivX codec για συµπίεση video το οποίο 
και χρειάζεται για την αναπαραγωγή τους. 

 
Στο πρώτο frame κάθε video υπάρχει το frame script 
on exitFrame me 

member("msgfield").text=" " 
sprite(13).movierate=3 

end 
στο οποίο καθαρίζεται το πεδίο “msgfield” απο προηγούµενα κείµενα και καθορίζεται ο ρυθµός 
του video 
(movierate). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Music Player 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εδώ έχουµε τα πλήκτρα 
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global curvol1 
on mousewithin me 

if  the stilldown =true then 
curvol1=sprite(11).position*25.5 

sound(1).volume=curvol1 
end if 

end 
on mouseenter 

me handcursor 
end 
on mouseleave 

me arrowcursor 
end 

 
 
global curvol3 
on mousewithin me 
if  the stilldown =true then 

curvol3=sprite(12).position*25.5 
sound(3).volume=curvol3 

end if 
end 
on mouseenter 

me handcursor 
end 
on mouseleave 

me arrowcursor 
end 

 on mousedown me 
sprite(23).blend=0 

end 
on mouseup me 

prevsong 
sprite(23).blend=100 

end 
on mouseenter 

me handcursor 
end 
on mouseleave 

me arrowcursor 
end 

on mousedown me 
sprite(24).blend=0 

end 
on mouseup me 

nextsong 
sprite(24).blend=100 

end 
on mouseenter 

me handcursor 
end 
on mouseleave 

me arrowcursor 
end 

 

 
 
 

on mousedown me 
sound(1).volume=0 
sound(3).volume=0 
sprite(28).visible=false 

end 
on mouseenter 

me handcursor 
end 
on mouseleave 

me arrowcursor 
end 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
on mouseUp me 

go to frame 708 
end 
on mouseenter 

me handcursor 
end 
on mouseleave 

me arrowcursor 
end 
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global startp 
on mousedown me 

sprite(26).blend=0 
end 
on mouseup me 

sprite(26).blend=100 if 
startp=6 then 

startp=11 
go to frame 708 

else if startp=7 then 
startp=12 
go to frame 708 
end if 

end 
on mouseenter 

me handcursor 
end 
on mouseleave me 

arrowcursor end 

 
 
 
Επίσης έχουµε και το frame script 
on exitFrame me 

s=(integer(sound(3).elapsedtime)mod 60000)/1000 
m=integer(sound(3).elapsedtime / 120000) 
member("eltime").text=string(m)&":"&string(s) 

checkplayer 
go to the frame 

end 
 
Το οποίο χρησιµέυει και στην ενηµέρωση του πεδίου eltime στο οποίο εµφανίζεται ο χρονος 
του τρέχων κοµµατιού. 

Οθόνη εξόδου 

 
Στην οθόνη εξόδου υπάρχουν δυο πλήκτρα NAI/OXI. 

 
 
 
Στο πλήκτρο επιβεβαίωσης εξόδου ΝΑΙ υπάρχει το script: 
global startp on 
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mouseUp me 
startp=20 

go to frame 797 
end 
on mouseenter me 

handcursor 
end 
on mouseleave me 

arrowcursor 
end 

 
Ενώ στο πλήκτρο ακύρωσης ΟΧΙ υπάρχει το script: 

 
on mouseUp me 

go to frame 797 
end 
on mouseenter me 

handcursor 
end 
on mouseleave me 

arrowcursor 
end 

Φόρµες VB & ADO 
 

Φόρµες 
Σε όλες τις φόρµες περιέχεται ο εξής κώδικας 

 
Option Explicit 
Const HWND_TOPMOST = -1 
Const HWND_NOTOPMOST = -2 
Const SWP_NOSIZE = &H1 
Const SWP_NOMOVE = &H2 
Const SWP_NOACTIVATE = &H10 
Const SWP_SHOWWINDOW = &H40 
Private Declare Sub SetWindowPos Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As 
Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As 
Long) 

 
------------------------------------------------------------------------------ 

~~~~Μέσα στην φόρµα για να είναι AlwaysOnTop: 

Private Sub Form_Load() 
SetWindowPos Me.hwnd, HWND_TOPMOST, 0, 0, 0, 0, SWP_NOACTIVATE Or 

SWP_SHOWWINDOW Or SWP_NOMOVE Or SWP_NOSIZE End 
Sub 

 
Option Explicit 

 
Private Type RECT Left 

As Long Top As 
Long Right As Long 
Bottom As Long 

End Type 
 

~~~~ ∆ιαβάζει το µέγεθος και την τοποθεσία του παραθύρου (φόρµας) 
 

Private Declare Function GetWindowRect Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, _ 
lpRect As RECT) As Long 
Private Declare Function BitBlt Lib "gdi32" (ByVal hDestDC As Long, _ 
ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight _ As 
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Long, ByVal hSrcDC As Long, ByVal xSrc As Long, ByVal ySrc As Long, _ 
 
ByVal dwRop As Long) As Long 
Private Declare Function ReleaseDC Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, _ 

ByVal hdc As Long) As Long 
Private Declare Function GetDC Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long 
Private Declare Function GetDesktopWindow Lib "user32" () As Long 
Public Sub MakeMeInvisible(ByRef frm As Form) 

Dim deskHwnd As Long  ' handle to the desktop 
Dim deskhdc As Long  ' device context to the desktop 
Dim retval As Long  ' return value 
Dim deskRect As RECT ' desktop size 
Dim winRect As RECT ' form size 
frm.Show 
frm.AutoRedraw = True 
deskHwnd = GetDesktopWindow() 
retval = GetWindowRect(deskHwnd, deskRect) 
retval = GetWindowRect(frm.hwnd, winRect) 
deskhdc = GetDC(deskHwnd) 
retval = BitBlt(frm.hdc, 0, 0, deskRect.Right, deskRect.Bottom, deskhdc,  winRect.Left, 

winRect.Top, vbSrcCopy) 
retval = ReleaseDC(deskHwnd, deskhdc) 
frm.Refresh 

End Sub 
 

~~~~και στη φόρµα µέσα γράφουµε: 
 

Public Sub Form1_Load() 
MakeMeInvisible Form1 

End Sub 

 
Public Function Name() As String 

On Error Resume Next 
Name = rs("Name") 

End Function 

[Συνάρτηση µε το όνοµα του προϊόντος 
Method του ActiveX] 

Public Function Price() As Currency 
On Error Resume Next 

Price = rs("Price") 
End Function 

[Συνάρτηση µε την Τιµή του προϊόντος 
Method του ActiveX] 

Public Function Amount() As Long 
On Error Resume Next 

Amount = rs("Amount") 
End Function 

[Συνάρτηση µε την Ποσότητα του 
προϊόντος Method του ActiveX] 

Public Function ProductType() As String 
On Error Resume Next 

ProductType = rs("ProductType") 
End Function 

[Συνάρτηση µε την Κατηγορία του 
προϊόντος Method του ActiveX] 

Public Sub Upd() 
rs.Update 

End Sub 

[Συνάρτηση Ανανέωσης (UpDate) της 
Βάσης ∆εδοµένων Method του ActiveX] 

Public Sub Delrec() 
On Error Resume Next 
rs.Delete 

End Sub 

[∆ιαγραφή εγγραφής από τη Βάση 
∆εδοµένων Method του ActiveX] 
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Φόρµα Ταµείου 
 
 

Private conn As New ADODB.Connection 
Private comm As New ADODB.Command 
Private rs As Recordset 
Dim x As Currency 
Dim i As Integer 
Dim l As Integer 
Dim c As Integer 

[∆ήλωση µεταβλητών για τη διαχείρηση της Βάσης 
∆εδοµένων] 

Private Sub Command1_Click() 
Call plus 
End Sub 

[Κουµπί αγοράς όπου καλεί την συνάτηση Plus] 

Private Sub Timer1_Timer() 
rs.Open "SELECT * FROM Customer" 
rs.Move l 

If l < c Then 
List1.ListIndex = l 
If i < 6 Then 
Label1.Caption = Left(Price, i) 
i = i + 1 

Else 
l = l + 1 
i = 1 

Label4.Caption = Val(Label4.Caption) + Price & 
" " & "E" 

End If  
Else 
Timer1.Enabled = False 
Label1.Caption = "0" 
Label3.Visible = True 
Label5.Visible = True 
Label6.Visible = True 
List1.Clear 
List1.Visible = False 
Label6.Caption = Label4.Caption 
Label4.Caption = "0 E" 
Command1.Enabled = False 

End If 
rs.Close 
If Command1.Enabled = False Then 
Call erpr 
End If  

End Sub 

[Timer για τον Υπολογισµό και τον Τρόπο 
εµφάνισης των τιµών στην ταµειακή µηχανή] 

Private Sub UserControl_Initialize() [Εκκίνηση λειτουργίας του ActiveX] 
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Command1.Enabled = False 
Label3.Visible = False 
Label5.Visible = False 
Label6.Visible = False 
l = 0 
i = 0 
On Error Resume Next conn.ConnectionString = 
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source 
=" & App.Path & "\db1.mdb" 
conn.Open 
Set rs = New Recordset 
With rs 
.ActiveConnection = conn 
.CursorType = adOpenKeyset 
.LockType = adLockOptimistic 
.Open "SELECT * FROM Customer" 

End With 
rs.Close 
rs.Open "SELECT * FROM Customer" 
If Name <> "" Then 
Command1.Enabled = True 
rs.Close 

Else 
rs.Close 
Command1.Enabled = False 
MsgBox "∆εν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι", 

vbInformation, "Interactive Super Market" 
End If  
rs.Open "SELECT * FROM Customer" 
While rs.EOF = False 
List1.AddItem Name 
rs.MoveNext 

Wend 
rs.Close 
End Sub 

 

Public Function Name() As String 
On Error Resume Next 
Name = rs("Name") 

End Function 

[Συνάρτηση µε το όνοµα του προϊόντος Method του 
ActiveX] 

Public Function Price() As Currency 
On Error Resume Next 
Price = rs("Price") 

End Function 

[Συνάρτηση µε την Τιµή του προϊόντος Method του 
ActiveX] 

Public Function Amount() As Long 
On Error Resume Next 

Amount = rs("Amount") 
End Function 

[Συνάρτηση µε την Ποσότητα του προϊόντος 
Method του ActiveX] 

Public Function ProductType() As StringOn Error 
Resume Next  ProductType = 
rs("ProductType") 
End Function 

[Συνάρτηση µε την Κατηγορία του προϊόντος 
Method του ActiveX] 

Public Sub plus() 
c = 0 
rs.Open "SELECT * FROM Customer" 
While rs.EOF = False 

[Συνάρτηση Plus για τον Υπολογιµό των 
Προϊόντων στο καλάθι] 
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c = c + 1 
rs.MoveNext 
Wend 
rs.Close 
Timer1.Enabled = True 
End Sub 

 

Public Sub erpr() 
rs.Open "SELECT * FROM Customer" 
While rs.EOF = False 
rs.Delete 
rs.MoveNext 

Wend 
rs.Close 
End Sub 

[Συνάρτηση ErPr για την διαγραφή των Προϊόντων 
από το καλάθι µε την αγορά τους] 

 

 
 
 
 
 

Φόρµα ∆ιαχειριστή 
 
 

Private conn As New ADODB.Connection 
Private comm As New ADODB.Command 
Private rs As Recordset 
Dim p As String 
Dim x As String 
Dim amou As Long 

[∆ήλωση µεταβλητών για τη διαχείρηση της Βάσης 
∆εδοµένων] 

Public Sub MoveNext() 
rs.Open "SELECT * FROM Products 
If rs.EOF = False Then 
rs.MoveNext 
rs.Close 

Else 
End If 
rs.Close 
End Sub 

[Μετακίνηση στην επόµενη εγγραφή µέσα στη 
βάση Method του ActiveX] 

Public Sub MovePrevious() 
rs.Open "SELECT * FROM Products" 
If rs.BOF = False Then 
rs.MovePrevious 
rs.Close 

Else 
End If 
rs.Close 
End Sub 

[Μετακίνηση στην προηγούµενη εγγραφή µέσα στη 
βάση Method του ActiveX] 

Public Sub MoveLast() 
rs.Open "SELECT * FROM Products" 
If rs.EOF = False Then 
rs.MoveLast 
rs.Close 

Else 
End If 
rs.Close 
End Sub 

[Μετακίνηση στην τελευταία εγγραφή µέσα στη 
βάση Method του ActiveX] 
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Public Sub MoveFirst() 
rs.Open "SELECT * FROM Products 
If rs.BOF = False Then 

rs.MoveFirst 
Else 

End If 
rs.Close 
End Sub 

[Μετακίνηση στην πρώτη εγγραφή µέσα στη βάση 
Method του ActiveX] 

Private Sub Combo1_Change() 
If List1.ListIndex = -1 Then 
List1.Clear 
List2.Clear 
List3.Clear 

End If  
End Sub 

[Έλεγχος του ComboBox (κατηγορία προϊόντος), 
στην περίπτωση που δε βρεθεί 
τιµή να "καθαρίσει" τις λίστες από τις τιµές] 

Private Sub Combo1_Click() 
Command2.Enabled = False 
List1.Clear 
List2.Clear 
List3.Clear 
p = Combo1.Text 
rs.Open "SELECT DISTINCT Name,Price,Amount 
FROM Products WHERE ProductType =   '" & p & 
"'" 
rs.Move 1 
While rs.EOF = False 
List1.AddItem Name 
List2.AddItem Amount 
List3.AddItem Price 
rs.MoveNext 

Wend 
rs.Close 
Text4.Text = Combo1.Text 
End Sub 

[Ενέργειες που θα εκτελεστούν µε το "πάτηµα" του 
ComboBox] 

Private Sub Combo1_DropDown() 
Combo1.Clear 
rs.Open "SELECT DISTINCT ProductType FROM 
Products" 
While rs.EOF = False 
Combo1.AddItem ProductType 
rs.MoveNext 

Wend 
rs.Close 
End Sub 

[Ενέργειες που θα εκτελεστούν µε το DropDown 
του ComboBox] 

Private Sub Command1_Click( 
If Text4.Text <> "" And Text1.Text <> ""  And 
Text2.Text <> "" And Text3.Text <> ""  Then 
rs.Open "SELECT * FROM Products WHERE 
Name = '" & List1.Text & "'" 
rs!ProductType = Text4.Text 
rs!Name = Text1.Text 
rs!Amount = Text2.Text 
rs!Price = Text3.Text 
rs.Update 
rs.Close 
Call Combo1_Click 

[Κουµπί ∆ιαµόρφωσης] 
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Else 
MsgBox "EaiU ?aa?a", vbInformation, "Interactive 

Super Market" 
End If  
End Sub 

 

Private Sub Command2_Click() 
Text1.Text = ""  
Text2.Text = "" 
Text3.Text = "" 
Text4.Text = ""  
If List1.Text <> "" Then rs.Open "SELECT 
ProductType,Name,Price,Amount FROM Products 
WHERE Name = '" & List1.Text & "'" 
rs.Delete adAffectCurrent 
rs.Close 
Call Combo1_Click 

Else 
MsgBox "Ic a?eeaaiYii ?niuui", vbInformation, 

"Interactive Super Market" 
End If  
End Sub 

[Κουµπί ∆ιαγραφή Επιλεγµένης Εγγραφής] 

Private Sub Command3_Click() 
Text1.Text = ""  
Text2.Text = ""  
Text3.Text = "" 
Text4.Text = "" 
End Sub 

[Κουµπί Καθαρισµού Πεδίων] 

Private Sub Command5_Click() 
If Text1.Text = "" Or Text2.Text = "" Or Text3.Text 
= "" Then 
MsgBox "AnYeceai eaiU ?aa?a eaoU oci 

aeoaaua?", vbInformation, "Interactive Super 
Market" 
Exit Sub 

Else 
rs.Open "SELECT * FROM Products where 

ProductType ='" & Text4.Text & "'" 
Do While Not rs.EOF 
If rs.Fields("Name") <> Text1.Text Then 
rs.MoveNext 

Else 
MsgBox "O?Un?ae a?ac aaanao? ia oi ?aei uiiia 

?niuuioio", vbInformation, "Interactive Super 
Market" 

rs.Close 
Exit Sub 
End If 
Loop 
rs.Close 
rs.Open "SELECT * FROM Products" 
rs.AddNew 
rs.Fields("ProductType") = Text4.Text 
rs.Fields("Name") = Text1.Text 
rs.Fields("Amount") = Text2.Text 
rs.Fields("Price") = Text3.Text 

[Κουµπί Εισαγωγής Εγγραφής] 
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rs.Update 
rs.Close 
Call Combo1_Click 

End If  
End Sub 

 

Private Sub List1_Click() On 
Error Resume Next 
List2.ListIndex = List1.ListIndex 
List3.ListIndex = List1.ListIndex 
If List1.Text <> "" Then 
Command3.Enabled = True 
Command2.Enabled = True 
Else 
Command3.Enabled = False 

Command2.Enabled = False 
End If  
Text1.Text = List1.Text 
Text2.Text = List2.Text 
Text3.Text = List3.Text 
rs.Open "SELECT ProductType From Products 
Where Name ='" & Text1.Text & "'" 
Text4.Text = Combo1.Text 
rs.Close 
End Sub 

 

Private Sub List2_Click() On 
Error Resume Next 
List2.ListIndex = List1.ListIndex 
End Sub 

[Ενέργεια List2 (Ποσότητα Προϊόντων)] 

Private Sub List3_Click() 
On Error Resume Next 
List3.ListIndex = List1.ListIndex 
End Sub 

[Ενέργεια List3 (Τιµή Προϊόντων)] 

Private Sub UserControl_Initialize() 
On Error Resume Next 
conn.ConnectionString = 
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source 
=" & App.Path & "\db1.mdb" 
conn.Open 
Set rs = New Recordset 
With rs 
.ActiveConnection = conn 
.CursorType = adOpenKeyset 
.LockType = adLockOptimistic 
.Open "SELECT * FROM Products" 

End With 
rs.Close 
End Sub 

[Εκκίνηση λειτουργίας του ActiveX] 
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Φόρµα Αγορών 
 
 
 

Private conn As New ADODB.Connection 
Private comm As New ADODB.Command 
Private rs As Recordset 
Dim pt As String 
Dim pn As String 
Dim pr As Currency 
Dim pa As Long 
Dim ca As Long 
Dim y As String 

[∆ήλωση µεταβλητών για τη διαχείρηση της Βάσης 
∆εδοµένων] 

Private Sub Command1_Click() 
On Error Resume Next 
If Not IsNumeric(Text1.Text) Then 
MsgBox "Ic a?iaaeo? oei?", vbInformation, 
"Interactive Super Market" 
Text1.Text = ""  
Text1.SetFocus 
Else 
If Text1.Text = "" Then 
MsgBox "Eai? ?iouocoa AainUo", vbInformation, 

"Interactive Super Market" 
Text1.Text = ""  
Text1.SetFocus 

Else 
ca = Text1.Text 
If ca <= 0 Then 
MsgBox "Ic Yaeonc ?iouocoa AainUo", 

vbInformation, "Interactive Super Market" 
Text1.Text = ""  
Text1.SetFocus 

Else 
rs.Open "SELECT 

ProductType,Name,Price,Amount FROM Products 
WHERE Name = '" & List1.Text & "'" 

If ca > Amount Then 
MsgBox "C ?coiyiaic ?iouocoa ia?aniU oci 

AeaeYoeic ?iouocoa", vbInformation, "Interactive 
Super Market" 

Text1.Text = ""  
Text1.SetFocus 
rs.Close 

Else 

[Κουµπί Αγοράς Ενηµέρωση του Πίνακα Πελάτη 
µε τον Πίνακα Προϊόντων] 
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rs.Close 
rs.Open "SELECT 

ProductType,Name,Price,Amount FROM Products 
WHERE Name = '" & List1.Text & "'" 

pt = ProductType 
pn = Name 
pa = Amount 
pr = Price 
rs.Close 
rs.Open "SELECT 

ProductType,Name,Price,Amount FROM Customer 
WHERE ProductType = '" & pt & "'"  

If Name = pn Then 
rs!Amount = Amount + ca 
rs!Price = pr * Amount 
rs.Update 
rs.Close 
rs.Open "SELECT 

ProductType,Name,Price,Amount FROM Products 
WHERE Name = '" & List1.Text & "'" 

rs!Amount = Amount - ca 
rs.Update 
rs.Close 

Else 
rs.Close 
rs.Open "SELECT 

ProductType,Name,Price,Amount FROM Customer 
WHERE ProductType = '" & pt & "'" 

rs.AddNew 
rs.Fields("ProductType") = pt 
rs.Fields("Name") = pn 
rs.Fields("Amount") = ca 
rs.Fields("Price") = pr 
rs.Update 
rs.Close 
rs.Open "SELECT 

ProductType,Name,Price,Amount FROM Products 
WHERE Name = '" & List1.Text & "'" 

rs!Amount = Amount - ca 
rs.Update 
rs.Close 
rs.Open "SELECT 

ProductType,Name,Price,Amount FROM Customer 
WHERE Name = '" & List1.Text & "'" 

rs!Price = Price *  ca 
rs.Update 
rs.Close 

End If 
End If 
End If  

End If  
End If  
Call OpenForm(y) 
Label4.Caption = "" 
Label5.Caption = "" 
Text1.Text = ""  
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Command1.Enabled = False 
End Sub 

 

Private Sub List1_Click() 
rs.Open "SELECT Amount,Price FROM Products 
WHERE Name = '" & List1.Text & "'" 
Label4.ForeColor = vbWhite 
Label4.Caption = Amount 
Label5.Caption = Price 
rs.Close 
If Label4.Caption = 0 Then 
Label4.Caption = "Aiaioe?ecea" 
Label4.ForeColor = vbRed 

End If  
If List1.Text <> "" Then 
Command1.Enabled = True 
Else 
Command1.Enabled = False 

End If  
End Sub 

[Εµφάνιση των Προϊόντων που ανήκουν στην 
αντίστοιχη κατηγορία] 

Private Sub UserControl_Initialize() 
On Error Resume Next 
conn.ConnectionString = 
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source = 
" & App.Path & "\db1.mdb" 
conn.Open 
Set rs = New Recordset 
With rs 
.ActiveConnection = conn 
.CursorType = adOpenKeyset 
.LockType = adLockOptimistic 
.Open "SELECT * FROM Products" 

End With 
rs.Close 
End Sub 

[Εκκίνηση λειτουργίας του ActiveX] 

Public Sub Upd() 
rs.Update 
End Sub 

[Συνάρτηση Ανανέωσης (UpDate) της Βάσης 
∆εδοµένων Method του ActiveX] 

Public Sub OpenForm(ByVal opn As String) 
y = opn 
List1.Clear 
rs.Open "SELECT * FROM Products WHERE 
ProductType ='" & opn & "' ORDER BY Name" 
rs.Move 1 
While rs.EOF = False 
List1.AddItem Name 
rs.MoveNext 

Wend 
rs.Close 
End Sub 

[Συνάρτηση όπου πέρνει τιµή από το εκτελέσιµο 
πρόγραµµα της φόρµας των Προϊόντων] 
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Φόρµα Καλαθιού Αγορών 

 
Private conn As New ADODB.Connection 
Private comm As New ADODB.Command 
Private rs As Recordset 
Dim pr As Currency 
Dim ca As Long 

[∆ήλωση µεταβλητών για τη διαχείρηση της Βάσης 
∆εδοµένων] 

Private Sub Command1_Click() 
If Not IsNumeric(Text1.Text) Then 
MsgBox "Ic a?iaaeo? oei?", vbInformation, 

"Interactive Super Market" 
Text1.Text = ""  
Text1.SetFocus 

Else 
If Text1.Text = "" Then 
MsgBox "Eai? ?iouocoa AainUo", 

vbInformation, "Interactive Super Market" 
Text1.Text = "" 
Text1.SetFocus 

Else 
ca = Text1.Text 

If ca <= 0 Then 
MsgBox "Ic Yaeonc ?iouocoa AainUo", 

vbInformation, "Interactive Super Market" 
Text1.Text = ""  
Text1.SetFocus 

Else 
rs.Open "SELECT 

ProductType,Name,Price,Amount FROM Customer 
WHERE Name = '" & List1.Text & "'" 
If ca > Amount Then 
MsgBox "C ?coiyiaic ?iouocoa ia?aniU oci 

AeaeYoeic ?iouocoa", vbInformation, "Interactive 
Super Market" 

Text1.Text = ""  
Text1.SetFocus 
rs.Close 

Else 
rs.Close 
rs.Open "SELECT Price FROM Products 

WHERE Name = '" & List1.Text & "'" 
pr = Price 
rs.Close 

[Κουµπί Επιστροφής Προϊόντος Επιστροφή 
συγκεκριµένου Προϊόντος κάθε φορά στον Πίνακα 
Products της Βάσης] 
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rs.Open "SELECT 
ProductType,Name,Price,Amount FROM Products 
WHERE Name = '" & List1.Text & "'" 

rs!Amount = Amount + ca 
rs.Update 
rs.Close 
rs.Open "SELECT 

ProductType,Name,Price,Amount FROM Customer 
WHERE Name = '" & List1.Text & "'" 

rs!Amount = Amount - ca 
rs!Price = pr *  Amount 
rs.Update 
rs.Close 
End If 

End If 
End If 
End If  
Text1.Text = "" 
List1.Clear 
rs.Open "SELECT * FROM Customer" 
While rs.EOF = False 
If Amount = 0 Then 
rs.Delete 
rs.MoveNext 
Else 
rs.MoveNext 
End If  

Wend 
rs.Close 
rs.Open "SELECT * FROM Customer" 
While rs.EOF = False 
List1.AddItem Name 
rs.MoveNext 

Wend 
rs.Close Label4.Caption = "" 
Label5.Caption = "" 
Text1.Text = "" 
Command1.Enabled = False 
Call Check 
End Sub 

 

Private Sub Command2_Click() 
i = 1 
c = 0 
rs.Open "SELECT * FROM Customer" 
While rs.EOF = False 
c = c + 1 
rs.MoveNext 

Wend 
rs.Close 
For i = 1 To c 
rs.Open "SELECT * FROM Customer" 
rs.MoveFirst 
pn = Name 
pa = Amount 
rs.Delete 

[Κουµπί Άδειασµα, Επιστροφή όλων των 
προϊόντων του πελάτη στο Πίνακα Products της 
Βάσης] 
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rs.Close 
rs.Open "SELECT * From Products where Name = 

'" & pn & "'" 
rs!Amount = Amount + pa 
rs.Update 
rs.Close 

Next List1.Clear 
Label4.Caption = "" 
Label5.Caption = "" 
Text1.Text = ""  
Command1.Enabled = False 
Call Check 
End Sub 

 

Private Sub List1_Click() 
rs.Open "SELECT Amount,Price FROM Customer 
WHERE Name = '" & List1.Text & "'" 
Label4.Caption = Amount 
Label5.Caption = Price 
rs.Close 
If List1.Text <> "" Then 
Command1.Enabled = True 
Else 
Command1.Enabled = False 

End If  
End Sub 

[Εµφάνιση Ονοµάτων Προϊόντων απή τη Πίνακα 
του Πελάτη] 

Private Sub UserControl_Initialize() 
On Error Resume Next 
conn.ConnectionString = 
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source 
=" & App.Path & "\db1.mdb" 
conn.Open 
Set rs = New Recordset 
With rs 
.ActiveConnection = conn 
.CursorType = adOpenKeyset 
.LockType = adLockOptimistic 
.Open "SELECT * FROM Customer" 

End With 
While rs.EOF = False 
List1.AddItem Name 
rs.MoveNext 

Wend 
rs.Close 
Call Check 
End Sub 

Εκκίνηση ActiveX 

Public Sub Check() 
rs.Open "SELECT * FROM Customer" 
If Name = "" Then 
Command2.Enabled = False 
rs.Close 

Else 
Command2.Enabled = True 
rs.Close 

End If  
End Sub 

[Έλέγχος] 
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