
  

 

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο – Σκήκα Πιεξνθνξηθήο 
Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

«Πιεξνθνξηθή» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή 

 

Σίηινο Γηαηξηβήο Διαδίκτυο και Δίκαιο–υμβάσεις Τπηρεσιών  Διαδικτύου 

Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Αλεξάνδρα Ευθυμίου 

Παηξψλπκν Παναγιώτης 

Αξηζκφο Μεηξψνπ ΜΠΠΛ/ 08029 

Δπηβιέπνπζα Αριστέα ινανιώτη καθηγήτρια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζκεξνκελία Παξάδνζεο Ιούνιος 2011 

  



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Δπζπκίνπ Αιεμάλδξα 

Γηαδίθηπν θαη Γίθαην – πκβάζεηο Τπεξεζηψλ  Γηαδηθηχνπ  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σριμελής Εξεταστική Επιτροπή 

 

(ππνγξαθή) 

 

 

(ππνγξαθή) (ππνγξαθή) 

Αριστέα ινανιώτη 

Καθηγήτρια 

Φρήστος Δουληγέρης  

Καθηγητής  

ΝικόλαοςΑλεξανδρής  

       Καθηγητής 

   



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Δπζπκίνπ Αιεμάλδξα 

Γηαδίθηπν θαη Γίθαην – πκβάζεηο Τπεξεζηψλ  Γηαδηθηχνπ  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευχαριστίες – Αφιερώσεις 

Αξρηθά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηά κνπ θ. Αξηζηέα 
ηλαληψηε γηα ηε ζεκαληηθή θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε πνπ κνπ παξείρε ηφζν θαηά ηελ 

εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο φζν θαη ζηελ παξνπζίαζή ηεο. 

 Δπίζεο επραξηζηψ ζεξκά, ηνπο ζπκκεηέρνληεο  ζηελ ηξηκειή επηηξνπή γηα ηελ εμέηαζε 
ηεο εξγαζίαο απηήο, θ. Υξήζην Γνπιεγέξε θαη θ. Νηθφιαν Αιεμαλδξή, γηα ηηο ζπκβνπιέο 
,ππνδείμεηο θαη παξαηεξήζεηο ηνπο . 

Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ εθηίκεζε κνπ θαη ηηο επραξηζηίεο κνπ, ζε φιν ην δηδαθηηθφ 
πξνζσπηθφ ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή», ηνπ ηκήκαηνο 
Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο.  

Σέινο δελ κπνξψ λα κελ εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ,  ζηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη ηνπο 
θίινπο κνπ, κε ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ αγάπε ησλ νπνίσλ, βαδίδσ φια απηά ηα ρξφληα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Δπζπκίνπ Αιεμάλδξα 

Γηαδίθηπν θαη Γίθαην – πκβάζεηο Τπεξεζηψλ  Γηαδηθηχνπ  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αθηεξψλεηαη 

κε πνιιή αγάπε ζην ζχδπγφ κνπ θαη ζηα παηδηά κνπ. 

 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Δπζπκίνπ Αιεμάλδξα 

Γηαδίθηπν θαη Γίθαην – πκβάζεηο Τπεξεζηψλ  Γηαδηθηχνπ  5 

Περιεχόμενα 

ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΔ .................................................................................................................... 8 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ .................................................................................................................................. 9 

ABSTRACT.................................................................................................................................. 9 

ΔΙΑΓΧΓΗ ................................................................................................................................. 10 

1 ΚΔΦΑΛΑΙΟ: ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ............................................................................................. 13 

1.1 Οριςμοί ...................................................................................................................................... 13 

1.2 τατιςτικά ςτοιχεία τησ χρήςησ Διαδικτφου .............................................................................. 14 
1.2.1 Χριςθ Διαδικτφου ςτθ Ελλάδα............................................................................................ 15 
1.2.2 Χριςθ Διαδικτφου ςτθν Ευρϊπθ ......................................................................................... 18 

1.3 Σα θετικά ςτοιχεία του Διαδικτφου ........................................................................................... 19 

1.4 Αρνητικζσ πτυχζσ τησ εκτεταμζνησ χρήςησ του Διαδικτφου ...................................................... 20 

1.5 Διαδικτυακή εξάρτηςη ............................................................................................................... 20 

1.6 Επιδράςεισ ςτουσ νζουσ, εγκληματικότητα ............................................................................... 21 
1.6.1 Επιδράςεισ ςτουσ νζουσ ...................................................................................................... 21 
1.6.2 Εγκλθματικότθτα ................................................................................................................. 21 

1.7 Ελλιπήσ ζλεγχοσ και λογοκριςία ................................................................................................ 22 
1.7.1 Ελλιπισ ζλεγχοσ .................................................................................................................. 22 
1.7.2 Λογοκριςία ςτο Διαδίκτυο .................................................................................................. 25 

1.8 Διάδοςη απειλών ςτο Διαδίκτυο ............................................................................................... 25 
1.8.1 Παράγοντεσ που βοθκοφν τθ διάδοςθ απειλϊν ςτο Διαδίκτυο ........................................... 25 
1.8.2 Είδθ Απειλϊν ...................................................................................................................... 28 
1.8.3 Τρόποι προςταςίασ ............................................................................................................. 29 

1.9 Σο μζλλον του Διαδικτφου ......................................................................................................... 30 

1.10 Οφζλη από τη χρήςη του Διαδικτφου ........................................................................................ 30 

2 ΚΔΦΑΛΑΙΟ: ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟ .............................................................................. 31 

2.1 Η ανάγκη προςταςίασ τησ πνευματικήσ ιδιοκτηςίασ ςτο διαδίκτυο ......................................... 31 

2.2 Νομικό Πλαίςιο Προςταςίασ Σησ Πνευματικήσ Ιδιοκτηςίασ το Διαδίκτυο (Διεθνζσ-Κοινοτικό-
Ελληνικό) ............................................................................................................................................... 33 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Δπζπκίνπ Αιεμάλδξα 

Γηαδίθηπν θαη Γίθαην – πκβάζεηο Τπεξεζηψλ  Γηαδηθηχνπ  6 

2.3 Προςταςία Σησ Πνευματικήσ Ιδιοκτηςίασ Και Δεδομζνα Προςωπικοφ Χαρακτήρα το 
Διαδίκτυο............................................................................................................................................... 34 

2.4 υνθήκεσ WIPO (υνθήκεσ Internet) .......................................................................................... 37 
2.4.1 Σφγκριςθ των ςυνκθκϊν με άλλεσ διεκνείσ ςυμβάςεισ ....................................................... 38 
2.4.2 Το αντικείμενο .................................................................................................................... 39 
2.4.3 Το υποκείμενο .................................................................................................................... 40 

2.5 Κυρώςεισ και μζςα ζννομησ προςταςίασ. ................................................................................. 41 

3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ: ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ .......................................................... 45 

3.1 Κρίςιμοι οριςμοί  και ζννοιεσ. ................................................................................................... 45 

3.2 Διαδίκτυο Και Ηλεκτρονικζσ υμβάςεισ .................................................................................... 49 
3.2.1 Οι θλεκτρονικζσ ςυμβάςεισ ................................................................................................. 49 
3.2.2 Είδθ θλεκτρονικϊν ςυμβάςεων .......................................................................................... 49 
3.2.3 Η διαπραγμάτευςθ ςυμβάςεων και ο ρόλοσ τθσ πλθροφορικισ ......................................... 52 
3.2.4 Μορφζσ θλεκτρονικισ διαπραγμάτευςθσ ........................................................................... 53 
3.2.5 Αυτοματοποιθμζνθ θλεκτρονικι διαπραγμάτευςθ-προοπτικζσ .......................................... 54 
3.2.6 Υποχρεϊςεισ των φορζων παροχισ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν κατά το προςυμβατικό 
ςτάδιο 55 
3.2.7 Συναλλαγζσ μζςω κλειςτϊν δικτφων - EDI ........................................................................... 57 
3.2.8 Κατθγορίεσ πικανϊν ςυμβατικϊν ςχζςεων ......................................................................... 58 
3.2.9 Ο τόποσ ωσ ςφνδεςμοσ του ιδιωτικοφ διεκνοφσ δικαίου ςτισ ςυμβάςεισ μζςω διαδικτφου.
 59 

3.3 Ζητήματα Διεθνοφσ Δικαιοδοςίασ ............................................................................................. 60 
3.3.1 Η αναηιτθςθ του forum ςτισ Η.Π.Α. .................................................................................... 61 

3.4 Σο Ελληνικό Δίκαιο-Ο Κανονιςμόσ 44/2001/ΕΚ ......................................................................... 62 
3.4.1 Η κατοικία ωσ ςφνδεςμοσ για τθν εφρεςθ τθσ διεκνοφσ δικαιοδοςίασ ................................ 63 
3.4.2 Περιπτϊςεισ που δεν ρυκμίηονται από τον Κανονιςμό. ...................................................... 63 
3.4.3 Η ςφμβαςθ ωσ ςφνδεςμοσ για τθν εφρεςθ τθσ διεκνοφσ δικαιοδοςίασ ............................... 64 
3.4.4 Καταναλωτικζσ ςυμβάςεισ .................................................................................................. 65 
3.4.5 Υποχρζωςθ ενθμζρωςθσ  του καταναλωτι ......................................................................... 67 
3.4.6 Εργατικζσ ςυμβάςεισ μζςω του διαδικτφου ........................................................................ 68 
3.4.7 Αςφαλιςτικά μζτρα ............................................................................................................. 68 
3.4.8 Συμπεράςματα .................................................................................................................... 69 

3.5 Ζητήματα Ιδιωτικοφ Διεθνοφσ Δικαίου ...................................................................................... 69 
3.5.1 Το ελλθνικό δίκαιο. ............................................................................................................. 69 
3.5.2 Η Οδθγία 2000/31/Ε.Κ. για τθν κοινωνία τθσ πλθροφορίασ και το θλεκτρονικό εμπόριο. ... 70 

3.6 Διαςφάλιςη του απορρήτου των επικοινωνιών (ν.3115/2003) ................................................ 71 

4 ΚΔΦΑΛΑΙΟ: ΤΜΒΑΔΙ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ ..................................................... 75 

4.1 Ειςαγωγή.................................................................................................................................... 75 
4.1.1 Η Ζννοια Του «Παροχζα». ................................................................................................... 75 

4.2 Η ςφμβαςη παροχήσ πρόςβαςησ ςτο Διαδίκτυο ....................................................................... 78 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Δπζπκίνπ Αιεμάλδξα 

Γηαδίθηπν θαη Γίθαην – πκβάζεηο Τπεξεζηψλ  Γηαδηθηχνπ  7 

4.3 Η ςφμβαςη φιλοξενίασ ιςτοςελίδων ......................................................................................... 80 
4.3.1 Ειδικότερα για τθν ςφμβαςθ φιλοξενίασ ςτο Διαδίκτυο ...................................................... 81 
4.3.2 Η ευκφνθ των Internet Service Providers............................................................................. 83 
4.3.3 H ευκφνθ των Παροχζων Φιλοξενίασ ωσ προσ το περιεχόμενο τθσ ιςτοςελίδασ (WEB HOSTS)
 85 
4.3.4 Ευκφνθ των Παροχζων Σφνδεςθσ ςτο Διαδίκτυο (Internet Access Providers) ...................... 87 

4.4 Απόκτηςη ονόματοσ χώρου Διαδικτφου .................................................................................... 91 
4.4.1 Η υποςχετικι ςφμβαςθ Φορζα-Μθτρϊου .......................................................................... 92 

4.5 Η ςφμβαςη ςχεδιαςμοφ ιςτοςελίδων ........................................................................................ 93 

4.6 υμβάςεισ διαδικτυακήσ διαφήμιςησ........................................................................................ 94 
4.6.1 Χαρακτθριςτικά .................................................................................................................. 95 
4.6.2 Διαφιμιςθ ωσ ελευκερία ζκφραςθσ ................................................................................... 95 
4.6.3 Η ανεπικφμθτθ θλεκτρονικι αλλθλογραφία (spamming) .................................................... 98 
4.6.4 Η ευκφνθ του spammer και του φορζα παροχισ υπθρεςιϊν (ISP) .................................... 103 
4.6.5 Η ρφκμιςθ τθσ νζασ Οδθγίασ 2009/136 ............................................................................. 106 

4.7 υμβάςεισ αγοράσ διαδικτυακοφ περιεχομζνου ..................................................................... 106 

4.8 Όροι Χρήςησ τησ ιςτοςελίδασ (Terms of use) και Γενικοί Όροι των υναλλαγών (ΓΟ) .......... 107 
4.8.1 Γενικοί Όροι των Συναλλαγϊν ........................................................................................... 108 
4.8.2 Προχποκζςεισ που πρζπει να τθροφνται προκειμζνου οι ΓΟΣ να μποροφν να ενταχκοφν 
ςτθν ςυναλλαγι ............................................................................................................................... 109 
4.8.3 Προβλιματα ςτθν εφαρμογι των γενικϊν διατάξεων των ΓΟΣ ςτο θλεκτρονικό εμπόριο 109 
4.8.4 Προχποκζςεισ για τθν αποφυγι κιρυξθσ καταχρθςτικϊν των ΓΟΣ ................................... 110 
4.8.5 Απαλλακτικζσ ριτρεσ ςτουσ Γενικοφσ Όρουσ των Συναλλαγϊν ......................................... 110 
4.8.6 Οι απαλλακτικζσ ριτρεσ ωσ μονομερείσ δθλϊςεισ ............................................................ 112 

5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ: ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΔΧΝ ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΗ ΓΤΝΑΜΗ ΣΧΝ 
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ............................................................................................... 113 

5.1 Σα ιδιαίτερα χαρακτηριςτικά των ηλεκτρονικών ςυμβάςεων ................................................ 113 
5.1.1 Ηλεκτρονικι διλωςθ βουλιςεωσ ..................................................................................... 113 
5.1.2 Το θλεκτρονικό ζγγραφο και θ θλεκτρονικι υπογραφι .................................................... 115 
5.1.3 Ηλεκτρονικά ζγγραφα ωσ Συςτατικόσ Τφποσ τθσ θλεκτρονικισ δικαιοπραξίασ.................. 116 
5.1.4 Ελαττωματικότθτα τθσ θλεκτρονικισ διλωςθσ βοφλθςθσ ................................................. 117 
5.1.5 Δικαιοπρακτικι ικανότθτα των χρθςτϊν ........................................................................... 119 

5.2 Πωσ ςυνάπτονται οι ςυμβάςεισ με ηλεκτρονικά μζςα ............................................................ 120 
5.2.1 Σφναψθ ςυμβάςεων με Email ........................................................................................... 120 
5.2.2 Σφναψθ ςφμβαςθσ με μινυμα μζςω ιςτοςελίδασ ............................................................. 122 

5.3 Δικαίωμα υπαναχώρηςησ από την καταρτιςθείςα ςφμβαςη ................................................. 124 

5.4 Σα ηλεκτρονικά ζγγραφα ωσ Αποδεικτικόσ Σφποσ τησ ηλεκτρονικήσ δικαιοπραξίασ.............. 125 
5.4.1 Ηλεκτρονικά ζγγραφα με προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι .......................................... 126 
5.4.2 Ηλεκτρονικά ζγγραφα με άλλεσ μορφζσ θλεκτρονικισ υπογραφισ .................................. 126 

5.5 Η ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ................................................................................................... 130 

6 ΚΔΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΜΟΙ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ..................................................... 133 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Δπζπκίνπ Αιεμάλδξα 

Γηαδίθηπν θαη Γίθαην – πκβάζεηο Τπεξεζηψλ  Γηαδηθηχνπ  8 

6.1 Προβληματιςμοί για τη δημιουργία ενόσ νζου ςυςτήματοσ για την εφρεςη του εφαρμοςτζου 
δικαίου ςτισ ςυναλλαγζσ μζςω του διαδικτφου.................................................................................. 133 

6.2 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ...................................................................................................................... 135 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ .......................................................................................................................... 137 

Α)Κανονιςμοί-Οδηγίεσ ......................................................................................................................... 137 

Β)Παραδείγματα υμβάςεων Τπηρεςιών Διαδικτφου ........................................................................ 140 

Γ)ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ-ΑΠΟΦΑΕΙ-ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΕΙ-ΕΙΔΗΕΙ-ΝΕΑ ............................................................ 157 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ....................................................................................................................... 170 

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ-ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ................................................. 175 

 

ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΥΙΕ 

ΑΓΑΔ   Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ  

ΑΠΠΥ  Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα 

ΓΟ  Γεληθνί ξνη ησλ πλαιιαγψλ  

ΓΔΔ  Γηνηθεηηθφ Δπηκειεηήξην - κηινο Γηνηθεηηθψλ Δπηζηεκφλσλ  

ΓΔΚ  Σν Γηθαζηήξην ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 

ΓΔζΔ  Γίθαην Δπηρεηξήζεσλ θαη Δηαηξηψλ (πεξηνδηθφ)  

ΓηΜΔΔ   Γίθαην Μέζσλ Δλεκέξσζεο θαη Δπηθνηλσλίαο 

ΔΓΔΣ  Δζληθφ Γίθηπν Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο Α.Δ.  

EDI  Electronic Data Interchange 

ΔΔΣΣ  Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ 

ΔΔΥΗ  Έλσζε Διιήλσλ Υξεζηψλ Internet 

ΔΟΥ   Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν  

ΔπηζθΔΓ Δπηζθφπεζε Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ 

ΔθΑζ   Δθεηείν Αζελψλ 

ΚΠνιΓ  Κψδηθαο Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο  

ΚηΠ   Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο  

ΜΠξΑζ  Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Αζελψλ  

Ο.Ο..Α. Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο  

ΟΓΔΛ  Οξγαληζκφο πιινγηθήο Γηαρείξηζεο Έξγσλ ηνπ Λφγνπ  

ΟΔΚΑ  νξγαληζκφο ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ζε θηλεηέο αμίεο  

ΠΤΠ  Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πηζηνπνίεζεο 

ΔΠΔ  χλδεζκνο Δηαηξεηψλ Πιεξνθνξηθήο Διιάδνο  

ΣΠΔ   Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο & Δπηθνηλσληψλ  

DNS   Domain Name System  

ISOC  Internet Society Club 

WIPO   World Intellectual Property Organization(Παγθφζκηνο Οξγαλ.Γηαλ. Ηδηνθηεζίαο ) 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82


Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Δπζπκίνπ Αιεμάλδξα 

Γηαδίθηπν θαη Γίθαην – πκβάζεηο Τπεξεζηψλ  Γηαδηθηχνπ  9 

Περίληψη 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ην Γηαδίθηπν  αλαπηχζζεηαη θαη επεθηείλεηαη κε εθζεηηθνχο ξπζκνχο ηφζν ζε 
επίπεδν πιήζνπο ρξεζηψλ, φζν θαη ζε επίπεδν παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Ζ ζπζηεκαηηθή 
ρξήζε ηνπ ζηηο ζπλαιιαγέο, έρεη δεκηνπξγήζεη ζεηξά πξνβιεκάησλ, ηα νπνία ρξήδνπλ λνκηθήο 
αληηκεηψπηζεο. ην κεηαμχ, θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο  πξνζδίδνπλ λέεο δηαδηθηπαθέο ιεηηνπξγίεο, 
κε λένπο λνκηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηνλ ρξήζηε ηνπο. Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ 
επηβάιιεη πξνζήισζε ζηελ εμεχξεζε νινθιεξσκέλσλ ιχζεσλ, ψζηε λα επηηεπρζεί ε 
εμαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ ειεθηξνληθά ζπλαιιαζζνκέλσλ, λα εδξαησζεί ην 
απαηηνχκελν αίζζεκα αζθάιεηαο, αιιά θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά λα αμηνπνηεζνχλ νη 
πξνζθεξφκελεο δηαδηθηπαθέο  ππεξεζίεο ζηνλ κέγηζην βαζκφ. Οη πνιπεπίπεδεο δπζθνιίεο 
κπνξνχλ λα αληηκεησπηζζνχλ απνηειεζκαηηθά, ηδίσο κέζα απφ δηεζλείο ζπλεξγαζίεο γηα κηα 
νκνηνγελή επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθαιεί ε ξαγδαία εμάπισζε ησλ ειεθηξνληθψλ  
θαη δηαδηθηπαθψλ ζπλαιιαγψλ ζε παγθφζκην επίπεδν. 

Ζ παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή  επηρεηξεί ηελ  αλάιπζε ησλ πνηθίισλ θαη 
αλεμάληιεησλ λνκηθψλ δεηεκάησλ πνπ αλαθχνληαη θαηά ηε  ζχλαςε ησλ ειεθηξνληθψλ   

ζπκβάζεσλ, δηαδηθηπαθψλ θαη κε, νη νπνίεο ζπλζέηνπλ ηνλ θνξκφ ησλ ειεθηξνληθψλ 

ζπλαιιαγψλ. ην πξψην θεθάιαην απηήο ηεο εξγαζίαο, γίλεηαη  αλαθνξά ζε ζέκαηα ηνπ 
δηαδηθηχνπ φπσο: ηα ζεηηθά, ηα αξλεηηθά θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ρξήζεο ηνπ, ζηελ Διιάδα θαη 
ζηελ Δπξψπε, ε δηαδηθηπαθή εμάξηεζε, ε εγθιεκαηηθφηεηα ,είδε απεηιψλ ,ηξφπνη πξνζηαζίαο 
θ.α. ην δεχηεξν θεθάιαην αλαθέξνληαη, ε αλαγθαηφηεηα ηεο  πξνζηαζίαο ηεο πλεπκαηηθήο 
ηδηνθηεζίαο θαη ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζην δηαδίθηπν, ζηα πιαίζηα ησλ 
ζπλζεθψλ πνπ  έρνπλ δηακνξθσζεί απφ ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζε φιεο ηηο 
εθθάλζεηο  ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο δσήο. ην ηξίην θεθάιαην επηρεηξείηαη κηα εηζαγσγή 
ζηηο  ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο θαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο γεληθά, κηα δηεξεχλεζε ζρεηηθά κε ηηο 
θαηεγνξίεο ησλ πηζαλψλ ζπκβαηηθψλ ζρέζεσλ πνπ κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ κε θξηηήξην ηε 
ζέζε θαη ηηο δπλαηφηεηεο θάζε ππνθεηκέλνπ ζην δηαδίθηπν ελψ αζρνιείηαη θαη κε ηελ 
πξνβιεκαηηθή ηνπ ηφπνπ σο ζπλδέζκνπ ηνπ ηδησηηθνχ δηεζλνχο δηθαίνπ ζε ζρέζε κε ην 
δηαδίθηπν. ην ηέηαξην θεθάιαην, αθνχ αλαιπζνχλ εθηεηακέλα νη ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ 
δηαδηθηχνπ, επηρεηξείηαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ εξσηήκαηνο «πνην ην εθαξκνζηέν δίθαην ζηηο 
αλσηέξσ ζπκβάζεηο». Σν ζέκα ηνπ πέκπηνπ θεθαιαίνπ είλαη ε θαηάξηηζε ησλ ζπκβάζεσλ θαη ε 
απνδεηθηηθή δχλακε ησλ ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ. ην παξάξηεκα παξαηίζεληαη  παξαδείγκαηα 
ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ, νδεγίεο ,θαλνληζκνί θαη λνκνινγία, απνθάζεηο, 
γλσκνδνηήζεηο, εηδήζεηο θαη λέα πνπ άπηνληαη ησλ ζεκάησλ ηεο παξνχζαο  δηαηξηβήο. Σέινο, 
καδί κε ηα ζπκπεξάζκαηα, παξαηίζεληαη κεξηθέο δηθαηνπνιηηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζθέςεηο 
αλαθνξηθά κε ηηο αληηθξνπφκελεο ζηνλ ππφ εμέηαζε ρψξν, λνκηθέο αμίεο. 

Abstract 

During the recent years the Internet has grown and expanded exponentially at both number of 
users and provided services levels. Its systematic use for transactions has created a series of 
problems which require legal treatment. Meanwhile, innovative technologies add new online 
features which need to be legally treated. The particularity of the phenomenon requires a 
commitment in finding comprehensive solutions to secure the rights of electronic transactions 
and to establish the necessary sense of security, but on the other hand to fully exploit the online 
services offered. The multi-level problems can be handled efficiently, particularly through 
international cooperation for solving the problems caused by the proliferation of electronic and 
online transactions worldwide. 

This thesis attempts to analyze the various and inexhaustible legal issues arising during 
the forming of electronic and Internet (or not) contracts that compose the main part of electronic 
transactions.In the first chapter of this thesis, references are made on Internet including: positive 
and negative issues, usage statistics in Greece and Europe, internet addiction, crime, types of 
threats, ways to protect etc.The second chapter presents the necessity of protecting intellectual 
property and personal data on the Internet, within the framework of the conditions that have 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Δπζπκίνπ Αιεμάλδξα 

Γηαδίθηπν θαη Γίθαην – πκβάζεηο Τπεξεζηψλ  Γηαδηθηχνπ  10 

been shaped by the application of new technologies in all aspects of social and economic 
life.The third chapter introduces the electronic transactions and their specific characteristics in 
general as well as an investigation concerning the categories of possible contractual 
relationships that can occur, based on the location and capabilities of each subject on the 
Internet, while dealing with the problems of the location as a link of the private international law 
in relation to the Internet.In the fourth chapter, after an extensive analysis of Internet services 
contracts, it is attempted to answer the question “which is the law applicable to these 
contracts?” The fifth chapter deals with the preparation of contracts and the evidential value of 
electronic documents.The appendix includes examples of Internet services contracts, directives, 
regulations and case law, decisions, opinions, news and issues related to this thesis.The last 
unit of this paper includes the conclusions as well as speculations on the conflicting legal values 
existing in the domain under consideration. 

Εισαγωγή 

Πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη ην δηαδίθηπν είλαη ε επαλάζηαζε ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ , είλαη ην 
εξγαιείν ζηελ επηζηήκε, ζηελ ελεκέξσζε, ζηε ςπραγσγία, απνηειεί  πεγή πιεξνθφξεζεο θαη 
αληηθείκελν γλψζεο, παξέρνληαο πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο, αλαηξψληαο ρξνληθνχο θαη 
γεσγξαθηθνχο πεξηνξηζκνχο. 

Με ηελ ζπλερή εμέιημε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη πηα ζε 
ζέζε λα επηθνηλσλνχλ κε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ πιαλήηε, λα πξαγκαηνπνηνχλ ειεθηξνληθέο 
αγνξέο, λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηελ εθπαίδεπζε, λα εξγαζηνχλ εμ απνζηάζεσο θαη λα 
πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαιιαγέο κε δηάθνξεο ππεξεζίεο. Σν δηαδίθηπν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 
σο εξγαιείν κάζεζεο, επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, είλαη δει. ην κέζν, φπνπ κηθξήο θαη 
κεγάιεο ειηθίαο ρξήζηεο κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζε έλαλ απέξαλην εηθνληθφ ρψξν γεκάην 
εθαηνκκχξηα πιεξνθνξίεο. Μπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ κε παηρλίδηα, λα αλαδεηήζνπλ 
πιεξνθνξίεο, λα αιιεινγξαθήζνπλ θαη λα ζπλνκηιήζνπλ, λα βξνπλ αξρεία θάζε είδνπο. 
Δπηπιένλ, απνηειεί ακθίδξνκν κέζν ηδησηηθήο, κέζσ κελπκάησλ e-mails, πξνγξακκάησλ 
άκεζεο αληαιιαγήο κελπκάησλ (msn) θ.ιπ. θαη καδηθήο επηθνηλσλίαο κέζσ ειεθηξνληθψλ 
εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ, αιιά θαη ξαδηνθσληθψλ εθπνκπψλ θαη ηειενπηηθψλ 
πξνγξακκάησλ.  

 Παξάιιεια κε ηα παξαπάλσ νθέιε, ππνβφζθνπλ θαη αξθεηνί θίλδπλνη. Αλάινγα κε ην 
πψο ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ην δηαδίθηπν δχλαηαη λα βιάςεη ηελ πεξηνπζία (π.ρ. ηξαπεδηθέο 
δηαδηθηπαθέο απάηεο), ηελ ηηκή (π.ρ. ζπθνθαληηθά δεκνζηεχκαηα), ηε γελεηήζηα ειεπζεξία (π.ρ. 
ζειίδα κε πνξλνγξαθηθφ πιηθφ αλειίθσλ) θαη ηελ ηδησηηθή δσή. Ζ πεξηδηάβαζε ζην δηαδίθηπν, 
εθφζνλ ζπληειείηαη κε ςεθηαθή ηερλνινγία, αθήλεη ίρλε θαη ην πεξηερφκελν ησλ 
κεηαβηβαδφκελσλ δεδνκέλσλ (αιιά θαη ηα εμσηεξηθά δεδνκέλα ηεο επηθνηλσλίαο) θαηαγξάθεηαη 
θάπνπ, θσδηθνπνηείηαη θαη απνθσδηθνπνηείηαη θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζπληειείηαη κία 
«πξσηνθφιιεζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο» ησλ ρξεζηψλ. Ζ ελ ιφγσ «πξσηνθφιιεζε» δχλαηαη λα 
ιάβεη ηξνκαθηηθέο δηαζηάζεηο, αλ ιάβεη θαλείο ππφςε ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο πνπ ήδε ηίζεληαη 
ζε εθαξκνγή θαη θαζηζηνχλ ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία θαη ην δηαδίθηπν φιν θαη πην απαξαίηεηα 
ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο. 

ια ηα αλσηέξσ, δχλαληαη λα θαιιηεξγήζνπλ έλα θιίκα «ηερλνθνβίαο» θαη λα 
ζηεξήζνπλ, αλάκεζα ζε άιια, απφ ηα άηνκα ην ζπληαγκαηηθψο αλαγλσξηζκέλν (αξζ. 5α) 
δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, εάλ δελ ιεθζνχλ απφ ηελ ζχγρξνλε 
δπηηθή «θνηλσλία ηεο δηαθηλδχλεπζεο» ηα θαηάιιεια κέηξα απηνπξνζηαζίαο. Απφ ηελ άιιε 
βεβαίσο πιεπξά, απηνπξνζηαζία ζεκαίλεη ζπρλά αλειεπζεξία. 

 Ζ πιεξνθνξηθή θαη νη ηειεπηθνηλσλίεο αλαπηχρζεθαλ παξάιιεια θαη  ζπληζηνχλ 
ζήκεξα ηνλ ςεθηαθφ θφζκν, θαζηεξψλνληαο κηα λέα θνηλσλία, ηελ  «Κνηλσλία ηεο 
Πιεξνθνξίαο». Έλα λέν πεξηβάιινλ αλαπηχζζεηαη θαη έρεη ηξία  βαζηθά ζπζηαηηθά: ην ςεθηαθφ 
πεξηερφκελν (ηα δεδνκέλα), ηηο επηθνηλσλίεο θαη ηελ  πιεξνθνξηθή. Αλαπηχζζεηαη, ινηπφλ, κηα 
λέα ηερλνινγηθή θνηλσλία (Κνηλσλία ηεο  Πιεξνθνξίαο) πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πνηφηεηα 
ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξάγεη,  απφ ηελ ηαρχηεηα ξνήο ηνπο θαη απφ ην ξπζκφ πνπ 
κπνξεί λα ηηο επεμεξγάδεηαη, λα ηηο  αθνκνηψλεη θαη λα ηηο εθκεηαιιεχεηαη. 
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Ζ έιεπζε ηεο πιεξνθνξηθήο ζεκαηνδφηεζε ηε κεηάβαζε απφ ηε βηνκεραληθή  θνηλσλία 
ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο θαη είρε σο απνηέιεζκα ην βαζχηαην  επεξεαζκφ ηνπ 
δηθαίνπ, είηε κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ ηνκέσλ είηε κέζσ ηεο  αλαζεψξεζεο άιισλ, ήδε 

ππαξρφλησλ. Ο βαζκφο δηείζδπζεο ηεο πιεξνθνξηθήο  ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ 
είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο, θαζψο θαζέλαο καο  αλαιακβάλεη δηάθνξνπο ξφινπο, φπσο: 
«ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ», ζε ζρέζε κε ηελ  πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο ηνπ δσήο, 
«λφκηκνο ρξήζηεο», αλαθνξηθά κε ηελ  θαζεκεξηλή ρξήζε ινγηζκηθνχ (ζηνλ ειεθηξνληθφ ηνπ 
ππνινγηζηή αιιά θαη ζην  θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν), «θαηαλαισηήο», ζε ζέκαηα ειεθηξνληθνχ 
εκπνξίνπ. 

Ήδε απφ ηελ επνρή ησλ βηνκεραληθψλ επαλαζηάζεσλ ηνπ 19νπ αηψλα θαηέζηε ζαθέο, 
φηη ε ηερλνινγηθή εμέιημε ηειεί ζε άξξεθην δεζκφ κε ηα ζπκθέξνληα θαη ηηο επηδηψμεηο ηεο 
παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, θαη θαηεπζχλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο θαλφλεο ηεο. Καηά ηε 
δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ ε επνλνκαδφκελε «επαλάζηαζε ηεο πιεξνθνξίαο», ε 
πξννδεπηηθή κεηάβαζε απφ ηε κεηαβηνκεραληθή ζηε ιεγφκελε «ςεθηαθή επνρή», επηβεβαηψλεη 
πεξίηξαλα ηελ ελ ιφγσ δηαπίζησζε. Ζ επξχηαηα δηαδεδνκέλε ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηεο 
πιεξνθνξηθήο, θαη ηδίσο ηνπ Γηαδηθηχνπ, ιεηηνχξγεζε θαζνξηζηηθά γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 
ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ, ηεο «λέαο νηθνλνκίαο» («new economy»), φπσο ραξαθηεξηζηηθά 

απνθαιείηαη ε δεκηνπξγία λέσλ αγνξψλ κέζσ ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηεο 
ςεθηαθήο ηερλνινγίαο. Ζ ζεκαζία ηεο ρξήζεο ειεθηξνληθψλ κέζσλ ζηηο ζπλαιιαγέο, ε νπνία 
εληνπίδεηαη, θπξίσο, ζηελ επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία γηα ηελ θαηάξηηζε ειεθηξνληθψλ 
ζπκβάζεσλ, εμαίξεηαη θαη απφ ηηο ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο ζεσξίεο αλάιπζεο ηεο αλζξψπηλεο 

ζπλαιιαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπκβάζεσλ.  

Γεδνκέλεο ηεο θαζνξηζηηθήο ζπκβνιήο ηνπ δηθαίνπ ζηελ εδξαίσζε ησλ ςεθηαθψλ 
αγνξψλ, κέζσ ηεο κεηαηξνπήο ησλ δεκηνπξγνπκέλσλ ηδηφκνξθσλ βηνηηθψλ ζρέζεσλ ζε 
έλλνκεο ζρέζεηο, παξνπζηάδεη έληνλν ελδηαθέξνλ ε λνκηθή ξχζκηζε ηεο θαηάξηηζεο ησλ 
ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. 

Σα λνκηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγψλ  κέζσ 
ηνπ δηαδηθηχνπ -δεδνκέλνπ θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη πξφθεηηαη, θαηά θαλφλα, γηα  δηαζπλνξηαθέο 
ζπλαιιαγέο- είλαη πνηθίια, απφ ηε ζηηγκή πνπ ην δίθαην είλαη  αδχλαηνλ λα ζπκβαδίζεη κε ηνπο 
ηαρχηαηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο. Σα  πξνβιήκαηα επηηείλνληαη απφ ην γεγνλφο 
φηη ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ δηαδηθηχνπ,  εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξεο εζληθέο έλλνκεο ηάμεηο θαη 
ζρεδφλ φινη νη θιάδνη ηνπ δηθαίνπ. Πξέπεη, ινηπφλ, λα ξπζκηζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα 
πξνζηαηεπηεί ν  ρξήζηεο απφ ηε δηαξξνή θαη ηελ αζέκηηε ρξήζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ 
δεδνκέλσλ,  θαζψο επίζεο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα απνθεπρζεί ε δηαηάξαμε ηεο ηδησηηθήο  
ηνπ δσήο. Μέζα ζε απηφ ην θνηλσληθφ πιαίζην, γελλήζεθε ην παξάγσγν θνηλνηηθφ δίθαην πνπ 
αθνξά ηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη κέζα απφ απηέο ηηο αμηνινγήζεηο 
πξνζπαζεί λα ηζνξξνπήζεη πνιηηηθέο επηινγέο αλάκεζα ζηελ αλάπηπμε, ηελ αζθάιεηα θαη 
ηελ ειεπζεξία. Έθθαλζε απηήο ηεο πξνζπάζεηαο εμηζνξξφπεζεο επηινγψλ θαη ζπκθεξφλησλ 
απνηειεί θαη ε ξχζκηζε γηα ηνλ πάξνρν δηθηχνπ πνπ κε ηνλ πνιιαπιφ ηνπ ξφιν ππάγεηαη ζε 
ππνρξεψζεηο θαη θέξεη επζχλε σο θνξέαο παξνρήο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ελίνηε σο 
θαζνιηθφο πάξνρνο αιιά θαη σο κεζάδσλ παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο θνηλσλίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο. 

 Δπηπξνζζέησο ε δεκηνπξγία αξρείσλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ είλαη εμαηξεηηθά εχθνιε 
ππφζεζε ζην Γηαδίθηπν, θαζψο αθφκε θαη ε απιή πεξηήγεζε ζην Γηαδίθηπν κπνξεί λα γίλεη 
αληηθείκελν ζπιινγήο θαη αλάιπζεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ, 
ηα νπνία κε ηελ θαηάιιειε επεμεξγαζία θαζηζηνχλ εθηθηή ηελ πξφζβαζε αθφκε θαη ζηελ 
ζθαίξα ηνπ απνξξήηνπ, ελψ νη ρψξνη ζπδεηήζεσλ ή θαη νη ηζηνζειίδεο κέζσ ησλ νπνίσλ 
γίλνληαη ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο, ζπρλά δελ παξέρνπλ επαξθή δηαζθάιηζε ηνπ εκπηζηεπηηθνχ 

ραξαθηήξα ησλ δηαθηλνχκελσλ πιεξνθνξηψλ
1
.  

Δλ φςεη ησλ παξαπάλσ, είλαη δηθαηνινγεκέλε ε επηθπιαθηηθφηεηα κε ηελ νπνία 
αληηκεησπίδνπλ νη ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο, πνπ πξνυπνζέηνπλ 
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Βι. Η. Καξάθσζηα, Πξνζηαζία ηεο Ηδησηηθφηεηαο ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, 
ΓΗΜΔΔ 2004, 55.  
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απνθάιπςε ησλ αηνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπο, ιακβαλνκέλσλ ππ‟ φςε θαη ηεο χπαξμεο πιεζψξαο 
πξνγξακκάησλ – ηερληθψλ δπλαηνηήησλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ εχθνιε θαη ζπρλά αδηαθαλή 

ζπιινγή ηνπο αιιά θαη ηεο αζαθνχο πνιηηηθήο ρξήζεο ηνπο εθ κέξνπο θνξέσλ θαη εηαηξεηψλ
2
.  

Καζίζηαηαη ινηπφλ ζαθέο φηη ε δηαζθάιηζε ηεο ηδησηηθήο επηθνηλσλίαο θαη ε πξνζηαζία 
ηεο ηδησηηθήο ζθαίξαο ηνπ αηφκνπ – ρξήζηε ηνπ Γηαδηθηχνπ είλαη έλα θαίξην δήηεκα ζε ζρέζε κε 
ην νπνίν θαιείηαη λα επέκβεη ξπζκηζηηθά ην Γίθαην, είηε κε ηελ εθαξκνγή ξπζκίζεσλ πνπ 
πξνυπήξραλ ηεο εκθάληζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ -αιιά ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπο, ρσξίο ακθηβνιία, 
κπνξεί λα εξκελεπζεί φηη θαηαιακβάλεη θαη ηελ ηδησηηθφηεηα θαη ην απφξξεην ησλ επηθνηλσληψλ 
ζην Γηαδίθηπν- είηε κε ηελ εηζαγσγή λέσλ ξπζκίζεσλ. 

Ζ ελαζρφιεζε κε ηελ αλσηέξσ ζεκαηηθή απνηειεί πξντφλ πξνβιεκαηηζκψλ, νη νπνίνη 
αλαδείρζεθαλ θαηά ηηο παξαδφζεηο ηνπ καζήκαηνο «Ννκηθή πιεξνθνξηθή» ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο .ηφρνο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο απνηειεί ε κειέηε  νξηζκέλσλ απφ ηα 
πνιιαπιά ζέκαηα πνπ έρνπλ αλαθχςεη κε ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ -θαη θπξίσο ηνπ 
Γηαδηθηχνπ- θαη ηεο δηείζδπζήο ηνπο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ, έηζη φπσο ηα 
δεηήκαηα απηά ξπζκίδνληαη απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία, ππφ ην πξίζκα φκσο ησλ δηεζλψλ θαη 
θνηλνηηθψλ δηαηάμεσλ. Σα ζέκαηα πνπ κειεηήζεθαλ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ηεο 
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη  ηελ αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθψλ  δεδνκέλσλ, θπξίσο ιφγσ ηεο 
εκπνξεπκαηνπνίεζεο θαη  ηεο αζέκηηεο επεμεξγαζίαο πνπ κπνξνχλ λα ππνζηνχλ ζηελ 
πεξίπησζε ηεο άκεζεο δηαθήκηζεο θαη ηνπ δηαδηθηπαθνχ εκπνξίνπ. 

 ηε ζχγρξνλε παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία, ην Γηαδίθηπν απνηειεί αλακθίβνια 
βαζηθφ δίθηπν δηαλνκήο γηα ηνπο παξνρείο πξντφλησλ θαη θπξίσο ππεξεζηψλ. Πξνο ηνχην 
επηρεηξείηαη ε αλάιπζε επηπιένλ ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ  ζηελ θαηάξηηζε εκπνξηθψλ θαη 
θαηαλαισηηθψλ ζπκβάζεσλ θαη θπξίσο ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ (θαη γεληθψο 
ειεθηξνληθψλ δηθαηoπξαμηψλ). 

 Γηα ηελ επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε ηεο έξεπλαο ζεσξήζεθε επηβεβιεκέλε ε παξάζεζε 
θαη ν ζπλδπαζκφο απφςεσλ πξνεξρνκέλσλ απφ ηελ Διιεληθή θαη αιινδαπή ζεσξία θαη 
λνκνινγία ιφγσ ηεο απμεκέλεο ελαζρφιεζήο ηνπο κε δεηήκαηα «ειεθηξνληθνχ δηθαίνπ», 
νηθνλνκηθήο αλάιπζεο θαη δηαπξαγκάηεπζεο ησλ ζπκβάζεσλ. 
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Βι. Θ. ηδεξφπνπιν, Σν Γίθαην ηνπ Γηαδηθηχνπ, εθδ. άθθνπια, 2003, ζει. 203 επ. 
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1 ΚΕΥΑΛΑΙΟ: Σο Διαδίκτυο  

1.1 Ορισμοί 

Γηαδίθηπν (internet ή internetwork) είλαη έλα ζχλνιν απφ δχν ή πεξηζζφηεξα δίθηπα(LAN, 

MAN, WAN)  πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε δηάθνξεο ζπζθεπέο (π.ρ δξνκνινγεηέο-routers, 

πχιεο-gateways)
3
. 

Σν Γηαδίθηπν είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ηαρείαο αλάπηπμεο ησλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ 
ηειεπηθνηλσληψλ. Απνηειείηαη απφ ρηιηάδεο δηαζπλδεφκελα δίθηπα ππνινγηζηψλ ηα νπνία είλαη 
εγθαηεζηεκέλα ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ θαη επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο 
ρξεζηκνπνηψληαο έλα θνηλφ πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο, ην TCP/IP (Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol). ην Γηαδίθηπν ππάξρνπλ εθαηνκκχξηα ηζηνζειίδεο αλά ην θφζκν.  

Ζ κεηαθνξά ηεο πιεξνθνξίαο, ζε νπνηαδήπνηε κνξθή (αξρείν, κήλπκα θ.ιπ.), 
επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ελφο θαηάιιεινπ πξσηνθφιινπ κεηαθνξάο (transfer protocol). Σν 
πξσηφθνιιν κεηαθνξάο ιέεη ζηνπο δχν ππνινγηζηέο πνπ επηθνηλσλνχλ πψο λα ζηείινπλ θαη 
πψο λα ιάβνπλ ηελ πιεξνθνξία. Σα πξσηφθνιια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν είλαη ηα 
εμήο:  

 Hypertext Transfer Protocol (HTTP): Γηα ηελ πεξηήγεζε ζηνλ παγθφζκην ηζηφ.  

 Simple Mail Transfer Protocol (SMTP): Γηα ηελ ππεξεζία ηνπ ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ.  

 File Transfer Protocol (FTP): Γηα ηελ ππεξεζία ηεο κεηαθνξάο αξρείσλ.  

Ο παγθφζκηνο ηζηφο (World Wide Web ή www) είλαη έλα κέξνο ηνπ Γηαδηθηχνπ πνπ 
παξνπζηάζηεθε ην 1992 απφ ην εξγαζηήξην CERN ζηελ Διβεηία. Απνηειεί ην κεγαιχηεξν, ην 
δεκνθηιέζηεξν θαη ην ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελν θνκκάηη ηνπ. Πξφθεηηαη γηα κία εθαξκνγή 
hypertext κέζσ ηεο νπνίαο αλαηξέπεηαη ε «παξαδνζηαθή» γξακκηθή ξνή πιεξνθνξίαο θαη ν 
ρξήζηεο αζθεί ν ίδηνο ηνλ έιεγρν γηα ηε δνκή ηεο παξνπζίαζεο θαη ηεο πξφζιεςήο ηεο. 
πγθεθξηκέλα, είλαη έλα ζχζηεκα δηαζχλδεζεο πιεξνθνξηψλ πνιπκέζσλ πνπ βξίζθνληαη 
απνζεθεπκέλεο ζε δηθηπσκέλνπο ππνινγηζηέο θαη παξνπζίαζήο ηνπο ζε ειεθηξνληθέο ζειίδεο, 
ζηηο νπνίεο κπνξεί θαλείο λα πεξηεγεζεί. Ο παγθφζκηνο ηζηφο είλαη ην κέζν γηα ηελ εχθνιε 
αλάθηεζε ηνπ ηεξάζηηνπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ πνπ δηαηίζεληαη κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ.  

Ορισμός ιστοσελίδας 

Ηζηνζειίδα είλαη έλα αξρείν πνπ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο πνπ είλαη πξννξηζκέλεο γηα δεκνζίεπζε 
ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ (www). Μηα ηζηνζειίδα είλαη πξνζβάζηκε απφ έλα Φπιινκεηξεηή (web 
browser). Οη πιεξνθνξίεο ηεο είλαη ζπλήζσο γξακκέλεο ζε HTML ή XHTML. Μηα ηζηνζειίδα 
κπνξεί λα πεξηέρεη έλα ζχλνιν πιεξνθνξηψλ φπσο θείκελα, γξαθηθά, θσηνγξαθίεο, video, 
ήρνπο, ρξψκαηα ή αθφκα θαη δηάθνξα αξρεία. Οη επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο νλνκάδνληαη web 
clients.  

τατικές ιστοσελίδες  

ηαηηθέο ηζηνζειίδεο είλαη νη ηζηνζειίδεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ηνπηθά ζηνλ ππνινγηζηή καο 
ζπγγξάθνληαο θψδηθα HTML ή ρξεζηκνπνηψληαο θάπνην πξφγξακκα WYSIWYG (what you see 
is what you get) φπσο είλαη ην adobe dreamweaver. Οη ζηαηηθέο ηζηνζειίδεο είλαη πνιχ εχθνιεο 
ζηελ θαηαζθεπή ηνπο αιιά πνιχ δχζθνιεο ζηελ αλαλέσζή ηνπο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί φηαλ 
ζέινπκε λα πξνζζέζνπκε ή λα αιιάμνπκε ην πεξηερφκελφ ηνπο πξέπεη λα αλνίμνπκε ην 
θαηάιιειν πξφγξακκα λα θάλνπκε ηηο αιιαγέο πνπ ζέινπκε, λα απνζεθεχζνπκε θαη ζηε 
ζπλέρεηα λα «αλεβάζνπκε» ζηνλ web server ηηο λέεο ζειίδεο. ια απηά πξνυπνζέηνπλ γλψζεηο 
πεξηζζφηεξεο απφ ην κέζν ρξήζηε θαη θπζηθά πεξηζζφηεξν ρξφλν.  
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Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο . 
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Δυναμικές ιστοσελίδες 

ε αληίζεζε κε ηηο ζηαηηθέο ζειίδεο νη δπλακηθέο ηζηνζειίδεο δε δεκηνπξγνχληαη ζηνλ 
ππνινγηζηή καο αιιά απ‟ επζείαο ζηνλ web server. Γίλνληαο ηηο θαηάιιειεο εληνιέο, νη 
ηζηνζειίδεο καο κπνξνχλ λα αιιάμνπλ, λα δηαγξαθνχλ ή λα πξνζηεζνχλ λέεο. Καη φια απηά 
ρξεζηκνπνηψληαο κηα θηιηθή ζην ρξήζηε πεξηνρή δηαρείξηζεο ηφζν απιή φζν κηα εθαξκνγή 
επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ φπσο ην Microsoft word. To joomla είλαη κία εθαξκνγή πνπ θάλεη 
αθξηβψο απηφ. Υεηξίδεηαη δπλακηθά ην πεξηερφκελν ησλ ηζηνζειίδσλ. 

Ορισμός ιστοτόπου  

Ο ηζηφηνπνο είλαη ην ζχλνιν ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ είλαη ζπλδεκέλεο κεηαμχ ηνπο κε 
ππεξζπλδέζεηο (hyperlinks) θαη πεξηγξάθνπλ κία δξαζηεξηφηεηα. Έλαο ηζηφηνπνο κπνξεί λα 
είλαη επαγγεικαηηθφο, πξνζσπηθφο ή λα αλήθεη ζε έλαλ νξγαληζκφ ή κηα νκάδα. Σν ζχλνιν ησλ 
ηζηνηφπσλ πνπ ππάξρνπλ απαξηίδνπλ ζηελ νπζία ηνλ Παγθφζκην Ηζηφ (www). 

Web browsers 

Οη web browsers είλαη ηα πξνγξάκκαηα ηα νπνία καο επηηξέπνπλ λα βιέπνπκε ζειίδεο ζην 
Γηαδίθηπν. Κάζε web browser έρεη ηηο δηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο, επεθηάζεηο, ερζξνχο θαη θίινπο.  

Οη πην δεκνθηιείο web browsers είλαη: (Internet explorer, Mozilla firefox, Opera, 
Safari, Google chrome, Netscape navigator (ζηακάηεζε πιένλ ε ζηήξημή ηνπ)). Σν θχξην 
ραξαθηεξηζηηθφ φισλ είλαη φηη δηαλέκνληαη δσξεάλ νπφηε ν θάζε ρξήζηεο, έπεηηα απφ δνθηκή, 
κπνξεί λα βξεη πνηνο απ‟ φινπο έρεη ηα ζηνηρεία πνπ ζέιεη ψζηε ε πινήγεζή ηνπ ζην Γηαδίθηπν 
λα γίλεηαη πην απνηειεζκαηηθή. Κάπνηνο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θαηαζθεπή ηζηνζειίδσλ 
πξνηείλεηαη λα ηνπο έρεη φινπο ψζηε λα ειέγρεη ηελ εκθάληζε ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπ απφ 
δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα.  

Web server 

Έλαο ηζηφηνπνο γηα λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη ζα πξέπεη λα είλαη απνζεθεπκέλνο ζε θάπνην 
web server. Ο web server είλαη ζηελ νπζία ν ππνινγηζηήο εθείλνο ν νπνίνο αλαιακβάλεη λα 
δεκνζηεχζεη ηελ ηζηνζειίδα καο ζην Γηαδίθηπν. Τπάξρνπλ δχν θχξηνη web server :  

 Ο Apache πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηεί ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα windows.  

 Σν joomla κπνξεί λα «ηξέμεη» ζε νπνηνλδήπνηε web server αξθεί λα ππνζηεξίδεη ηε γιψζζα 
PHP.  

1.2 τατιστικά στοιχεία της χρήσης Διαδικτύου 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηελ 
Διιάδα θαη ζηηο άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο Ζ αδπλακία πξφζβαζεο θαη ρξήζεο ησλ 
Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο & Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) απνηειεί ζήκεξα κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

κνξθέο θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ απνθιεηζκνχ
4
. πσο αλαθέξεηαη απφ ην Παξαηεξεηήξην γηα 

ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο (ΚηΠ), ην ςεθηαθφ ράζκα, εηδηθά ζε ζρέζε κε ηηο θνηλσληθά 
εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, επεξεάδεη ηε ζπλνρή θαη ηελ επεκεξία ζηελ Δπξψπε θαη ηελ 
Διιάδα. Γηα απηφ ην ιφγν, ε ειεθηξνληθή ελζσκάησζε εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηνλ θεληξηθφ 
ζηφρν ησλ πνιηηηθψλ επηινγψλ ησλ επφκελσλ ρξφλσλ ζηελ Δπξψπε θαη παγθνζκίσο. Ζ 
ειεθηξνληθή ελζσκάησζε ησλ πνιηηψλ είλαη αλαγθαία γηα ιφγνπο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, δηφηη 
εμαζθαιίδεη ηελ ηζφηεηα ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο. Δπνκέλσο, είλαη ζεκαληηθφ θάζε πνιίηεο λα 
έρεη ηε δπλαηφηεηα πιήξνπο ζπκκεηνρήο ζην ςεθηαθφ ρψξν, αλεμάξηεηα απφ ηα αηνκηθά ή 
θνηλσληθά κεηνλεθηήκαηά ηνπ. Ζ βειηίσζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ αιθαβεηηζκνχ ησλ πνιηηψλ είλαη 
θαηά ηελ άπνςε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ ΚηΠ ε πιένλ επηηαθηηθή θαη απαξαίηεηε 
πξνυπφζεζε γηα ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππφ πινπνίεζε ή ππφ 
ζρεδηαζκφ επδσληθψλ ππνδνκψλ. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ην ζηαηηζηηθφ δηάγξακκα γηα ηνλ 
δηαδηθηπαθφ αιθαβεηηζκφ, κηα έλλνηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο δεμηφηεηεο ηεο ρξήζεο Γηαδηθηχνπ 
ησλ πνιηηψλ. 
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Σπγθξηηηθή εηθφλα γηα ην  δηαδηθηπαθφ αιθαβεηηζκφ ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ, ζηηο 27 ρψξεο κέιε 

ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο (ΕΕ27)
5
 

Φαίλεηαη φηη ην επίπεδν ηνπ δηαδηθηπαθνχ αιθαβεηηζκνχ ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ ζηελ 
Διιάδα είλαη ρακειφηεξν (θαηά 13 πνζνζηηαίεο κνλάδεο) απφ ην κέζν φξν ηεο ΔΔ27. Μφλνλ ην 
18,2% ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ δηαζέηνπλ ηθαλνπνηεηηθέο δεμηφηεηεο ζηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, ζε 
ζχγθξηζε κε ην 31% πνπ αληηζηνηρεί ζην κέζν φξν ησλ ρσξψλ κειψλ. Απφ ζηνηρεία έξεπλαο ην 
2008 ην 43,5% ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ είραλ πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν θαη ην 34% απφ απηνχο 
έθαλε ζπρλή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ.  

1.2.1 Φρήση Διαδικτύου στη Ελλάδα  

 

Φακειή δηείζδπζε ηνπ Δηαδηθηχνπ ζηελ Ειιάδα
6
 

                                            

5
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Οη πεξηζζφηεξνη Έιιελεο πηζηεχνπλ φηη ε ρακειή δηείζδπζε ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηελ Διιάδα 
νθείιεηαη ζην φηη ην θφζηνο γηα λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν είλαη πςειφ. 
Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ην ζηαηηζηηθφ δηάγξακκα γηα ηνλ βαζκφ Γηείζδπζεο θαη ην Πιήζνο 
Δπξπδσληθψλ πλδέζεσλ θαηά ηελ πεξίνδν 1ε Ηνπιίνπ 2002 - 1ε Οθησβξίνπ 2009 

 
Δηάγξακκα γηα ηνλ βαζκφ Δηείζδπζεο θαη ην Πιήζνο Επξπδσληθψλ Σπλδέζεσλ θαηά ηελ πεξίνδν 1ε 

Ινπιίνπ 2002 - 1ε Οθησβξίνπ 2009
7
 

Σν ζπλνιηθφ κέγεζνο ησλ ζηαζεξψλ επξπδσληθψλ γξακκψλ αλέξρεηαη ζε 1.794.295 
παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 44% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο θαη θαηά 19% ζε ζρέζε 
κε ην πξνεγνχκελν εμάκελν. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ζηαηηζηηθά δηαγξάκκαηα γηα δηάθνξνπο ηνκείο ππεξεζηψλ. 

 
Υπεξεζίεο Εθπαίδεπζεο ζηε Ειιάδα 
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Υπεξεζίεο Επηθνηλσλίαο ζηε Ειιάδα 

 
Υπεξεζίεο Χπραγσγίαο ζηε Ειιάδα 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ην ζηαηηζηηθφ δηάγξακκα γηα ηελ ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ 
ζηελ Διιάδα, απφ ην νπνίν παξαηεξείηαη φηη ε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ ζηελ Διιάδα είλαη 
αλνδηθή. 
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ην παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδεηαη ε ρξήζε Γηαδηθηχνπ αλά ειηθία ζηε Διιάδα θαη 
φπσο θαίλεηαη νη κηθξέο ειηθίεο ηδίσο 16-24 ρξεζηκνπνηνχλ ζρεδφλ φινη ην Γηαδίθηπν θαη απηή ε 
ειηθία πξέπεη λα είλαη ζην επίθεληξν ηεο πξνζνρήο. 

  
Φξήζε Δηαδηθηχνπ αλά ειηθία ζηε Ειιάδα 

1.2.2 Φρήση Διαδικτύου στην Ευρώπη  

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή εξεχλεζε ην πφζν θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχλ νη 

Δπξσπαίνη πνιίηεο ην Γηαδίθηπν.
8
 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη παξά ηε δηάδνζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζε φιε ηελ 
Δπξψπε, ππάξρνπλ κεγάιεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ νη νπνίεο δελ γλσξίδνπλ θαη δελ έρνπλ 
πξφζβαζε ην Γηαδίθηπν. πλήζσο πξφθεηηαη γηα ειηθησκέλνπο θαη άλεξγνπο, πνπ δελ έρνπλ είηε 
ηηο γλψζεηο είηε ηελ νηθνλνκηθή επρέξεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ηερλνινγίεο ηνπ Γηαδηθηχνπ.  

                                            

8
 

ΠΖΓΖ:http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/annual_report/2009/sec_200
9_1060_vol_1.pdf 
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χκθσλα κε ηελ έξεπλα ην 56% ησλ Δπξσπαίσλ είλαη ζπρλνί ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ. 
Απφ απηνχο ην 43% ην ρξεζηκνπνηεί θαζεκεξηλά θαη ην 75% ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ 
εβδνκάδα. Σν 50% ησλ λνηθνθπξηψλ έρεη πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν. Δπίζεο ην 80% ησλ 
επηρεηξήζεσλ είλαη δηθηπσκέλεο ειεθηξνληθά. ηαηηζηηθά, ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ππάξρνπλ 
114 εθαηνκκχξηα ζπλδξνκεηέο. 

Αλά ρψξα, κεγαιχηεξε αχμεζε ζηελ ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ παξαηεξείηαη ζηελ Γαιιία, 
ηελ Ηξιαλδία, ηελ Σζερία, ηελ Οπγγαξία, ηελ Λεηνλία θαη ηελ Ληζνπαλία. Μαθξηά απφ απηή ηελ 
εμέιημε βξίζθνληαη ε Ηηαιία, ε Κχπξνο, ε Ρνπκαλία θαη ε Πνξηνγαιία.  

Απμεκέλε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ εληνπίδεηαη ζηηο ειηθίεο 16-24, νη νπνίεο 
ραξαθηεξίδνληαη θαη σο γεληά ηνπ Γηαδηθηχνπ. Ζ θαζεκεξηλή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ ζε απηέο ηηο 
ειηθίεο θηάλεη ην 70%. 

1.3 Σα θετικά στοιχεία του Διαδικτύου 

Σα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζηα 
εμήο:  

Επικοινωνία  

Έλαο ζεκαληηθφο ζηφρνο ηνπ Γηαδηθηχνπ είλαη ε επηθνηλσλία. Οη κειέηεο θαη νη έξεπλεο έρνπλ 
ζηφρν ηηο θαηλνηνκίεο πνπ πξφθεηηαη λα ην θαηαζηήζνπλ γξεγνξφηεξν θαη πην αμηφπηζην. 
ήκεξα, ε επηθνηλσλία κε έλα πξφζσπν πνπ βξίζθεηαη ζε άιιν κέξνο ηνπ θφζκνπ κπνξεί λα 
γίλεη ζε ειάρηζην ρξφλν, κέζσ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Τπάξρνπλ 
πάξα πνιιέο ππεξεζίεο γηα επηθνηλσλία, κε ηηο νπνίεο έρεη γίλεη πνιχ εχθνιε ε θαζηέξσζε ηεο 
παγθφζκηαο θηιίαο, ε αληαιιαγή ζθέςεσλ θαη ε έξεπλα πνιηηηζκψλ δηαθνξεηηθψλ εζλψλ. 

Πληροφορίες 

Οη πιεξνθνξίεο είλαη πηζαλψο ην κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα ηνπ Γηαδηθηχνπ. ην Γηαδίθηπν 
δηαηίζεληαη πιεξνθνξίεο νπνηνπδήπνηε είδνπο θαη γηα νπνηνδήπνηε ζέκα. Οη πιεξνθνξίεο 
κπνξεί λα αθνξνχλ νπνηνδήπνηε ζέκα φπσο λνκνζεζία, εκπνξηθέο εθζέζεηο, δηαζθέςεηο, 
πιεξνθνξίεο αγνξάο, λέεο ηδέεο, ηερληθή ππνζηήξημε θαη άιια πνιιά απφ έλα αηέιεησην 
θαηάινγν. Έλαο εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ πεδίν είλαη ν ρψξνο ηεο πγείαο. ρεδφλ θάζε κέξα, 
έξεπλεο γηα ηαηξηθά δεηήκαηα δεκνζηεχνληαη ζην Γηαδίθηπν θαη φινη κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ 
άκεζα. Πνιπάξηζκνη ζρεηηθνί ηζηνρψξνη είλαη δηαζέζηκνη ζην Γηαδίθηπν θαη πξνζθέξνπλ 
πιεξνθνξίεο γηα δηάθνξεο αζζέλεηεο θαζψο θαη on-line επηθνηλσλία κε γηαηξνχο.  

Χυχαγωγία  

Σν Γηαδίθηπν δηαζέηεη ζήκεξα αξθεηά κέζα γηα ςπραγσγία. Ζ ςπραγσγία κπνξεί λα 
πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε παηρληδηψλ, ηελ πινήγεζε ζην Γηαδίθηπν, ηελ αθξφαζε κνπζηθήο, ηελ 
εηθνληθή ζπλάληεζε κε άιινπο αλζξψπνπο θ.ιπ. Ζ βηνκεραλία ηνπ on-line ηπρεξνχ παηρληδηνχ 
(ηδφγνπ) έρεη εγθισβίζεη δξακαηηθά ηνπο εξαζηέο απηψλ ησλ παηρληδηψλ. Ζ πινήγεζε ζηνλ 
Γηαδίθηπν κπνξεί λα πξνζθέξεη πνιπάξηζκα πξάγκαηα γηα ιήςε ζηνλ πξνζσπηθφ ππνινγηζηή . 
Ζ κνπζηθή, ηα ρφκπη, νη εηδήζεηο θαη άιια πεξηζζφηεξα κπνξνχλ λα βξεζνχλ θαη λα 
δηακνηξαζηνχλ ζην Γηαδίθηπν. 

Τπηρεσίες  

ην Γηαδίθηπν παξέρνληαη πνιιέο ππεξεζίεο φπσο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο ζε απεπζείαο ζχλδεζε, 
αλαδήηεζε εξγαζίαο, αγνξά εηζηηεξίσλ γηα ζεάκαηα θαη κεηαθηλήζεηο, θξαηήζεηο μελνδνρείσλ 
θ.α. πρλά απηέο νη ππεξεζίεο δελ είλαη δηαζέζηκεο φηαλ ν ρξήζηεο δελ είλαη ζπλδεδεκέλνο θαη 
ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα θνζηίζνπλ φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη.  

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) 

Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην νξίδεηαη ην εκπφξην ,ε άζθεζε ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε 
ειεθηξνληθά κέζα θαη αθνξά ζηε δπλαηφηεηα ζχλαςεο εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ κέζσ 
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ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ θαη ηδίσο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ
9
. Δίλαη κηα έλλνηα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα νπνηνδήπνηε ηχπν εκπνξηθήο δηαδηθαζίαο. Έρεη γίλεη έλα θαηλφκελν πνπ 
ζπλδέεηαη κε νπνηνδήπνηε είδνο αγνξψλ.  

Μπνξνχκε λα ζπλνςίζνπκε ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ Γηαδηθηχνπ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: Αλαδήηεζε 
αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ, επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ απφ φιν ηνλ θφζκν θαη δεκηνπξγία 
κε επαγγεικαηηθφ ή θαιιηηερληθφ ραξαθηήξα.  

χκθσλα κε λέεο κειέηεο, ε πινήγεζε ζην Γηαδίθηπν βειηηψλεη ηελ εγθεθαιηθή 
δξαζηεξηφηεηα. Ζ πεξηήγεζε ζην Γηαδίθηπν κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε δηαηήξεζε ησλ λνεηηθψλ 

ηθαλνηήησλ ελφο αλζξψπνπ, ζχκθσλα κε κηα λέα κειέηε
10

, ε νπνία έδεημε φηη νη κεγαιχηεξεο 
ειηθίαο ελήιηθεο πνπ άξρηζαλ λα αζρνινχληαη κε ην Γηαδίθηπν παξνπζίαζαλ βειηίσζε ζηελ 
εγθεθαιηθή ηνπο ιεηηνπξγία κεηά απφ ιίγεο εκέξεο. χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, άηνκα πνπ 
γλψξηδαλ ειάρηζηα ην Γηαδίθηπν παξνπζίαζαλ κεηά απφ κία εβδνκάδα εμάζθεζεο κεγάιε 
αχμεζε ηεο εγθεθαιηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

1.4 Αρνητικές πτυχές της εκτεταμένης χρήσης του Διαδικτύου 

ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ έρεη πξνζηεζεί κία λέα, απμαλφκελε απεηιή, ν 
εζηζκφο ζην Γηαδίθηπν. Μεξηθά απφ ηα θχξηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ είλαη ηα 
παξαθάησ: 

Κλοπή προσωπικών στοιχείων 

Ζ ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ ελέρεη ζνβαξφ θίλδπλν θινπήο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη 
πιεξνθνξηψλ φπσο φλνκα, δηεχζπλζε, αξηζκνί πηζησηηθψλ θαξηψλ θ.ιπ. 

Spamming 

Σν Spamming αλαθέξεηαη ζηελ απνζηνιή αλεπηζχκεησλ κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ ζε κεγάιε πνζφηεηα, ηα νπνία δελ έρνπλ θαλέλα ζθνπφ θαη εκπνδίδνπλ ηελ νξζή 
ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Σέηνηεο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο δελ πξέπεη λα αγλννχληαη απφ 
ηνλ θάζε ρξήζηε αιιά πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα γηα λα ζηακαηήζνπλ, έηζη ψζηε ε 
ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ λα γίλεη αζθαιέζηεξε. 

Απειλή ιών 

Ηφο είλαη έλα πξφγξακκα πνπ εκπνδίδεη ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ησλ 
ππνινγηζηψλ. Οη ππνινγηζηέο πνπ ζπλδένληαη κε Γηαδίθηπν είλαη πεξηζζφηεξν επάισηνη ζε 
επηζέζεηο ηψλ, απφ ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα πξνθιεζεί αλεπαλφξζσηε βιάβε ζην ζχζηεκα ηνπ 
ππνινγηζηή.  

Πορνογραφία 

Απηή είλαη ίζσο ε κεγαιχηεξε απεηιή πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ πγηή δηαλνεηηθή θαηάζηαζε 
ησλ παηδηψλ. Τπάξρνπλ πνιιέο πνξλνγξαθηθέο πεξηνρέο ζην Γηαδίθηπν, ζηηο νπνίεο κπνξνχλ 
λα έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ηα παηδηά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν ρσξίο έιεγρν.  

Εθισμός στο Διαδίκτυο 

Σν πξφβιεκα ηνπ εζηζκνχ είλαη πνιχ εθηεηακέλν θαη είλαη ππεχζπλν γηα ζνβαξέο πεξηπηψζεηο 
ζηηο νπνίεο έθεβνη δελ θεχγνπλ απφ ην ζπίηη, δελ έρνπλ δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη 
απνκνλψλνληαη κπξνζηά ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή. Ο εζηζκφο ζεσξείηαη ζήκεξα σο ε 
θπξηφηεξε αξλεηηθή παξάκεηξνο απφ ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ. 

1.5 Διαδικτυακή εξάρτηση 
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ζει.65, εθδφζεηο Αλη.Ν.άθθνπια. 
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 Πεγή: Health Day News 
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H εμάξηεζε απφ ην Γηαδίθηπν αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ ςπρνινγηθή θαη ςπρηαηξηθή θνηλφηεηα σο 
μερσξηζηή ςπρνζσκαηηθή δηαηαξαρή. Ο εζηζκφο ζην Γηαδίθηπν απαηηεί έγθαηξε δηάγλσζε θαη 
αληηκεηψπηζε απφ εηδηθνχο, θαζψο απεηιεί θπξίσο ηελ λενιαία. 

Ζ δηαδηθηπαθή εμάξηεζε, ή αιιηψο ζχλδξνκν δηαδηθηπαθνχ εζηζκνχ, εμειίρζεθε 
παξάιιεια κε ηε δηάδνζε ηνπ Γηαδηθηχνπ. Σα πξψηα θξνχζκαηα ηέηνηαο εμάξηεζεο 
παξαηεξήζεθαλ ηα πξψηα ρξφληα ηεο 10εηίαο ηνπ 90 ζηηο Ζ.Π.Α. Πξψηνο ν ακεξηθαλφο 
ςπρίαηξνο Ivan Goldberg ραξαθηήξηζε ην θαηλφκελν σο «δηαδηθηπαθή εμάξηεζε» (internet 
addiction) ελψ ην 1995 ιεηηνχξγεζε ζηηο Ζ.Π.Α ε πξψηε κνλάδα απεμάξηεζεο. Απηή ε 
θαηαρξεζηηθή δηαδηθηπαθή ελαζρφιεζε, πνπ νδεγεί ζε εμάξηεζε, απμάλεηαη κε γξήγνξνπο 
ξπζκνχο θαη ελδέρεηαη λα απνηειέζεη κηα απφ ηηο ζνβαξφηεξεο ησλ επφκελσλ δεθαεηηψλ. 

1.6 Επιδράσεις στους νέους, εγκληματικότητα  

H εμάξηεζε απφ ην Γηαδίθηπν απνηειεί ηελ πην ζχγρξνλε κνξθή εμάξηεζεο θαη ηαπηφρξνλα ηελ  
πην αθξαία κνξθή απνμέλσζεο ηνπ αλζξψπνπ. Δθδειψλεη ηελ εμάληιεζε ηνπ πνιηηηζκνχ ελφο 
θφζκνπ πνπ παξαθκάδεη, φπνπ ε ηερλνινγία απφ κέζνλ πνπ ρεηξαθεηεί ν άλζξσπνο 
κεηαηξέπεηαη ζε κέζνλ θαηαλαγθαζκνχ θαη νινθιεξσηηθήο απψιεηαο ηεο ειεπζεξίαο ηνπ. Ζ 
δηαδηθαζία απηή έρεη επηδξάζεηο ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, ηδηαίηεξα ηνπο λένπο.  

1.6.1 Επιδράσεις στους νέους 

  Ζ εμάξηεζε ζην Γηαδίθηπν επηδξά ζηνπο λένπο αξλεηηθά (Κνηλσληθή Απνκάθξπλζε – 
Απνκφλσζε, Δγθιεκαηηθφηεηα, ρνιηθή απνηπρία θ.α.) 

 Δθηφο απφ ηηο πλεπκαηηθέο θαη ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο, παξνπζηάδνληαη θαη  ζσκαηηθά 
ζπκπηψκαηα (Γηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο, Μεησκέλε αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα, Παρπζαξθία 
απφ ηελ θαζηζηηθή δσή ,Παξακέιεζε πξνζσπηθήο πγηεηλήο θ.α.) 

1.6.2 Εγκληματικότητα  

ηηο λέεο κνξθέο εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ πξνζηέζεθε ε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ κε ζθνπφ ην 
έγθιεκα, πνπ άξρηζε λα εκθαλίδεηαη θαη λα ιακβάλεη αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο. Οη εηδηθνί ην 
νλνκάδνπλ δηαδηθηπαθφ έγθιεκα (cybercrime - internet crime). Οη ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη πνπ νη 
εγθιεκαηίεο πξνηηκνχλ ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ είλαη επεηδή ηνπο παξέρεη πξφζβαζε ζε πνιιά 
άηνκα, έρεη ρακειφ θφζηνο θαη θίλδπλν, εμαζθαιίδεη αλσλπκία θαη δελ ππάξρνπλ γεσγξαθηθνί 
πεξηνξηζκνί. Σν ειεθηξνληθφ έγθιεκα έρεη ιάβεη απεηιεηηθέο δηαζηάζεηο ηδηαίηεξα ζηα πξνεγκέλα 
ηερλνινγηθά θξάηε κε ηε κνξθή ειεθηξνληθψλ επηζέζεσλ ζε θξαηηθνχο νξγαληζκνχο ,ηξάπεδεο 
θαη κεγάιεο εηαηξίεο, εθηεηακέλεο απάηεο κε πηζησηηθέο θάξηεο, καδηθέο απνζηνιέο ηψλ κε ζηφρν 
ηελ θαηάξξεπζε ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ, ειεθηξνληθέο εηζβνιέο ζε ζηξαηησηηθνχο ζηφρνπο 
,παξαπνηήζεηο ειεθηξνληθψλ ζειίδσλ, ηειεαπάηεο, δπζθεκίζεηο πξνζψπσλ πεηξαηεία 

ινγηζκηθνχ
11

.  

Ο φξνο Ζιεθηξνληθφ έγθιεκα ή Ζιεθηξνληθή εγθιεκαηηθφηεηα απνηειεί κηα επξεία 
έλλνηα ζηελ νπνία εκπίπηνπλ φιεο εθείλεο νη αμηφπνηλεο πξάμεηο πνπ ηεινχληαη κε ηε ρξήζε 
ελφο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ. Ο φξνο απηφο δηαθξίλεηαη ζε ζηελή θαη 
ζε επξεία έλλνηα. Ζ ελ ζηελή έλλνηα ειεθηξνληθή εγθιεκαηηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηηο αμηφπνηλεο 
πξάμεηο φπσο είλαη ε ειεθηξνληθή απάηε, ε ρσξίο άδεηα απφθηεζε δεδνκέλσλ, ε παξαπνίεζε 
δεδνκέλσλ θαη ε δνιηνθζνξά, δειαδή εγθιήκαηα φπνπ ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο απνηειεί 
θχξην κέζν ηέιεζεο ησλ εγθιεκάησλ. Αληίζεηα ε ελ επξεία έλλνηα εγθιεκαηηθφηεηα κέζσ Ζ/Τ 
πεξηιακβάλεη φια εθείλα ηα αδηθήκαηα γηα ηελ ηέιεζε ησλ νπνίσλ ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο 
ρξεζηκνπνηείηαη σο βνεζεηηθφ κέζν. 

Μορφές Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 
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ηελ ηζηνζειίδα ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο
12

 αλαθέξνληαη ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο πνπ 
δηεμήγαγε ε McConnell International ζε 52 ρψξεο, κε ηίηιν «Cyber Crime and Punishment», 
φπνπ θαηαηάζζνληαη ηα αδηθήκαηα πνπ δηαπξάηηνληαη ζηνλ θπβεξλνρψξν ζηηο παξαθάησ 
θαηεγνξίεο: Παξεκπφδηζε (θπβεξλν)θπθινθνξίαο, Σξνπνπνίεζε θαη Κινπή δεδνκέλσλ, 
Δηζβνιή θαη ακπνηάδ ζε δίθηπν, Με εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε, Γηαζπνξά ηψλ, Τπφζαιςε 
αδηθεκάησλ, Πιαζηνγξαθία θαη Απάηε  

Οη θχξηεο κνξθέο Κπβεξλνεγθιεκάησλ πνπ εμηρληάζζεθαλ ζηελ Διιάδα απφ ην Σκήκα 
Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο είλαη: Απάηεο κέζσ Γηαδηθηχνπ, Παηδηθή πνξλνγξαθία, Cracking θαη 
hacking, Γηαθίλεζε-πεηξαηεία ινγηζκηθνχ, Πηζησηηθέο θάξηεο, Γηαθίλεζε λαξθσηηθψλ, Έγθιεκα 
ζηα chat rooms 

Δπεηδή ε δηαθίλεζε πνξλνγξαθίαο, ηδίσο παηδηθήο, θαη ε απηνθαηαζηξνθηθή (φπσο 
απηνθηνληθή) ηάζε ζεσξνχληαη ζήκεξα νη πην επηθίλδπλεο παξεθηξνπέο ησλ λεαξψλ ειηθηψλ 
παξαθάησ ζα αλαιπζνχλ ιίγν πεξηζζφηεξν απηέο νη θαηεγνξίεο. 

Πορνογραφία στο Διαδίκτυο 

Οη παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα εκπιαθεί έλαο ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ είλαη: 
1. Cyberbullying (εθθνβηζκφο θάπνηνπ ρξεζηή απφ άιινλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ) 

2. Cybersex (ζπκκεηνρή ζε πξάμεηο θαληαζηηθνχ έξσηα κε ην ίδην ή άιιν θχιν κέζσ ηνπ 
Γηαδηθηχνπ) 

3. Cyberporn (δηαθίλεζε πνξλνγξαθηθψλ εηθφλσλ ή βίληεν κέζσ Γηαδηθηχνπ) 

4. Cyber suicide (αλάπηπμε απηνθηνληθψλ ηάζεσλ κεηά απφ παξφξκεζε άιισλ ρξεζηψλ κέζσ 
ηνπ Γηαδηθηχνπ.) 

5. Cyberterror (ζπκβνπιέο κέζσ Γηαδηθηχνπ ζηε πξαγκαηνπνίεζε κε λνκίκσλ ελεξγεηψλ) 

1.7 Ελλιπής έλεγχος και λογοκρισία 

1.7.1 Ελλιπής έλεγχος 

ιεο νη έξεπλεο δείρλνπλ φηη ην Γηαδίθηπν επηδξά θπξίσο ηηο λεαξέο ειηθίεο. Οη λένη γλσξίδνπλ 
πεξηζζφηεξν γηα ην δηαδίθηπν θαη ην πξνηηκνχλ έλαληη φισλ ησλ άιισλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ. 
Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα νη γνλείο λα βξίζθνληαη ζε δχζθνιε ζέζε έλαληη ησλ παηδηψλ ηνπο 
πνπ γλσξίδνπλ πνιιά παξαπάλσ γηα ην Γηαδίθηπν, λα δεηνχλ ηε βνήζεηα ηνπο γηα θάπνηεο 
ππεξεζίεο πνπ ρξεηάδνληαη θαη γεληθά λα κε κπνξνχλ λα ηνπο ειέγμνπλ. 

Σν Ηλζηηηνχην Οπηηθναθνπζηηθψλ Μέζσλ (Η.Ο.Μ.) πξαγκαηνπνίεζε ην 2007 κηα πνιχ 
ζεκαληηθή έξεπλα

13
 γηα ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ απφ ηνπο λένπο ζηελ Διιάδα, κε 

ζέκα «Γεκηνπξγηθή θαη αζθαιήο ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ απφ λένπο θαη λέεο έσο 18 εηψλ». 
Μεξηθά απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο παξαηίζεληαη παξαθάησ. 

ηελ εξψηεζε «ε πνην βαζκφ λνκίδεηε φηη εζείο βνεζάηε ηα παηδηά λα θάλνπλ 
δεκηνπξγηθή θαη αζθαιή ρξήζε ηνπ Ηληεξλέη;» νη απαληήζεηο δείρλνπλ φηη ην 42% ησλ γνλέσλ 
ζεσξεί φηη πξνζθέξεη επαξθή βνήζεηα πξνο ηα παηδηά, ην 22% παξέρεη «κέηξηα» βνήζεηα, ελψ 
ην 36% δειψλεη αλεπαξθή βαζκφ βνήζεηαο πξνο ηα παηδηά, φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ 
ζρήκα. 

                                            

12
 Πεγή: http://www.astynomia.gr/ 

13
 www.saferinternet.gr/Portals/0/docs/Erevnes/erevna_IOM.pdf  
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ηελ εξψηεζε «ε πνην βαζκφ λνκίδεηε φηη έρεηε ηηο γλψζεηο γηα λα αζθήζεηε έιεγρν ζηα 
παηδηά ζαο σο πξνο ηελ ρξήζε ηνπ Ηληεξλέη;» νη απαληήζεηο δείρλνπλ φηη ην κεγαιχηεξν 
πνζνζηφ ησλ γνλέσλ πηζηεχεη φηη δελ έρεη ηηο επαξθείο γλψζεηο γηα λα αζθήζεη έιεγρν ζηα 
παηδηά, φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 

 

 

Απφ ηηο απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε «Πσο ζα ραξαθηεξίδαηε ηνλ έιεγρν πνπ αζθείηε ζηα 
παηδηά ζε ζρέζε κε ην Ηληεξλέη;» πξνθχπηεη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ αζθεί κέηξην έιεγρν. 
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ηηο δχν επφκελεο εξσηήζεηο, πνπ απαληήζεθαλ απφ εθπαηδεπηηθνχο, «ε πνην βαζκφ 
λνκίδεηε φηη ην ζρνιείν βνεζά ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ δεκηνπξγηθή θαη αζθαιή ρξήζε ηνπ 
Ηληεξλέη…» & «ε πνην βαζκφ λνκίδεηε φηη εζείο βνεζάηε ηα παηδηά λα θάλνπλ δεκηνπξγηθή θαη 
αζθαιή ρξήζε ηνπ Ηληεξλέη» θαίλεηαη φηη πεξίπνπ ν έλαο ζηνπο ηξεηο (34,8%) ζεσξεί φηη ε 
ζπλεηζθνξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη αλεπαξθήο ελψ ν έλαο ζηνπο πέληε (20,44%) ζεσξεί ηελ 
ζπλεηζθνξά ηνπ ζρνιείνπ αλεπαξθή. Πξέπεη ινηπφλ λα ηνληζηεί φηη ν εθπαηδεπηηθφο ζεσξεί φηη ε 
ζπλεηζθνξά ηνπ είλαη ειαθξά θαηψηεξε απφ απηή ηνπ ζεζκνχ ηνλ νπνίν ππεξεηεί.  

 

Ζ εξψηεζε «Πσο ζα ραξαθηεξίδαηε ηνλ έιεγρν πνπ αζθείηε ζηνπο καζεηέο ζε ζρέζε κε 
ην Ηληεξλέη;» έγηλε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν πνπ αζθνχλ ζηνπο καζεηέο 
ζρεηηθά κε ηε πινήγεζε ζην Γηαδίθηπν. Φαίλεηαη φηη πάλσ απφ έλαο ζηνπο πέληε 
εθπαηδεπηηθνχο αζθεί «αλχπαξθην» έιεγρν ζηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ηνπ Ηληεξλέη 
(21,7%) ελψ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (76,1%) ζεσξεί φηη ν έιεγρνο πνπ 
αζθείηαη απφ απηνχο είλαη απφ «αλχπαξθηνο» κέρξη ην πνιχ «κέηξηνο». 

  

ηε Διιάδα νη γνλείο γλσξίδνπλ ιηγφηεξα γηα ην Γηαδίθηπν απφ φηη ζηελ Δπξψπε θαη 
αλεζπρνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο Δπξσπαίνπο. Αληί λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ απηήλ ηελ 
λέα ηερλνινγία πξνηηκνχλ λα θαηαζθνπεχνπλ ηα παηδηά ηνπο. Οη Έιιελεο γνλείο είλαη αγρψδεηο 
θαη θνβηθνί ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ απφ ηα παηδηά ηνπο, σζηφζν ηα κέηξα πνπ 
ιακβάλνπλ γηα λα ηα πξνζηαηέςνπλ είλαη ειιηπή.  
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1.7.2 Λογοκρισία στο Διαδίκτυο 

Λνγνθξηζία ζην Γηαδίθηπν είλαη ν έιεγρνο ή ε θαηαζηνιή ηεο δεκνζίεπζεο ή ηεο πξφζβαζεο ζε 
πιεξνθνξίεο ζην Γηαδίθηπν. Σα λνκηθά δεηήκαηα είλαη παξφκνηα κε ηελ θνηλή ινγνθξηζία. Μία 
κεγάιε δηαθνξά είλαη φηη ηα εζληθά ζχλνξα είλαη δηαπεξαηά ζε online θαηάζηαζε. ηαλ 
απαγνξεχνληαη γηα ηνπο θαηνίθνπο κηαο ρψξαο νξηζκέλεο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα 
ηηο εληνπίζνπλ ζηηο ηζηνζειίδεο πνπ θηινμελνχληαη εθηφο ηεο ρψξαο. Μηα θπβέξλεζε κπνξεί λα 
πξνζπαζήζεη λα εκπνδίζεη ηελ πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ηεο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο αθφκε 
θαη αλ δελ έρεη θαλέλα έιεγρν επί ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπο. Σν θηιηξάξηζκα κπνξεί λα βαζίδεηαη ζε 
κηα καχξε ιίζηα ή λα είλαη δπλακηθφ. ηελ πεξίπησζε κηαο καχξεο ιίζηαο, ν θαηάινγνο απηφο 
ζπλήζσο δελ δεκνζηεχεηαη. Ο θαηάινγνο κπνξεί λα παξαρζεί κε ην ρέξη ή απηφκαηα. Τπάξρνπλ 
παξάδεηζνη δεδνκέλσλ (φπσο ην Freenet) πνπ επηηξέπνπλ ηελ άλεπ φξσλ ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ, 
αθνχ ε ηερλνινγία απηή εγγπάηαη φηη ην πιηθφ δελ κπνξεί λα αθαηξεζεί θαη ν δεκηνπξγφο θάζε 
πιεξνθνξίαο είλαη αδχλαηνλ λα ζπλδεζεί κε κηα θπζηθή ηαπηφηεηα ή νξγάλσζε 

Σν ζέκα ηεο ινγνθξηζίαο ζην Γηαδίθηπν έρεη πάξεη ηξνκαθηηθέο δηαζηάζεηο, θαη ε Γηεζλήο 
Ακλεζηία εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηεο ιέγνληαο φηη πξφθεηηαη γηα ηνλ «ηφ ηεο θαηαζηνιήο ηνπ 
Γηαδηθηχνπ» θαη φηη ππάξρεη ηεξάζηηα αλάγθε αλάιεςεο δξάζεο ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ νη 
απφπεηξεο θαηαπίεζεο ησλ ειεπζεξηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ 
παγθνζκίσο πηζηεχεη φηη ην Γηαδίθηπν είλαη ειεχζεξν γηα φινπο θαη δελ ρξεηάδεηαη θακηά άδεηα 
πξφζβαζεο, φπσο άδεηα γηα λα δεκνζηεπηεί ή γηα λα πνπιεζεί θάηη, παξφιν πνπ νη 
πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ζην Γηαδίθηπν νξνζεηνχληαη απφ ζρεηηθή λνκνζεζία ηεο θάζε 
ρψξαο.  

1.8 Διάδοση απειλών στο Διαδίκτυο 

1.8.1 Παράγοντες που βοηθούν τη διάδοση απειλών στο Διαδίκτυο 

Οη ιεγφκελεο απεηιέο, δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά θαθφβνπιν ινγηζκηθφ, ην νπνίν απνηειείηαη 
απφ δηάθνξα είδε αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί θαη δηαδίδεηαη ην θαζέλα απφ απηά.Σν 
θαθφβνπιν ινγηζκηθφ, γηα λα δηαδνζεί, ζα πξέπεη λα εθκεηαιιεπηεί απηά πνπ νλνκάδνπκε ηξσηά 
ζεκεία.  Με ηνλ φξν ηξσηφ ελλννχκε έλα αδχλακν ζεκείν πνπ εθκεηαιιεχεηαη θάπνηνο πνπ 
ζέιεη λα βξεη έλα ηξφπν λα εηζβάιεη ρσξίο εμνπζηνδφηεζε ζε έλα ππνινγηζηηθφ/δηθηπαθφ 
ζχζηεκα. ηαλ κε ρξήζε ηνπ ηξσηνχ ζεκείνπ γίλεη εηζβνιή, ηφηε κηιάκε γηα πεξηζηαηηθφ 
παξαβίαζεο ηεο αζθάιεηαο. Σα ηξσηά ζεκεία νθείινληαη ζε ζρεδηαζηηθά θαη θαηαζθεπαζηηθά 
ιάζε, αιιά θαη άιινπο παξάγνληεο πνπ αλαιχνληαη παξαθάησ. 

Ελαττώματα στο λογισμικό ή στο σχεδιασμό πρωτοκόλλων 

Σα πξσηφθνιια είλαη απηά πνπ νξίδνπλ ηνπο θαλφλεο θαη ηηο κεζφδνπο γηα λα κπνξνχλ νη 
ππνινγηζηέο λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο ζην δίθηπν. Αλ ην πξσηφθνιιν έρεη ζρεδηαζηηθφ 
ιάζνο είλαη επηζθαιέο ζε εθκεηάιιεπζε, αλεμάξηεηα απφ ην πφζν θαιά πινπνηήζεθε. 

ηαλ ζρεδηάδεηαη ην ινγηζκηθφ ρσξίο ε αζθάιεηα λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο αξρηθέο 
πξνδηαγξαθέο, ππάξρεη ην ελδερφκελν, ην επηπιένλ ηκήκα πνπ πξνζηίζεηαη γηα ηελ ελίζρπζε 
ηεο αζθάιεηαο, λα κελ αιιειεπηδξά φπσο είρε αξρηθά ζρεδηαζηεί θαη λα πξνθχπηνπλ 
απξφζκελα ηξσηά ζεκεία, ηα νπνία κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ θαθφβνπινη ρξήζηεο 
πξνθεηκέλνπ κέζσ απηψλ λα δηαδψζνπλ ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. 

Αδυναμίες στην υλοποίηση του λογισμικού ή του πρωτοκόλλου 

Αθφκα θαη αλ έλα πξσηφθνιιν έρεη ζρεδηαζηεί ζσζηά θαη κε κεγάιε πξνζνρή, κπνξεί θαη πάιη 
λα έρεη ηξσηά ζεκεία εμαηηίαο ηνπ ηξφπνπ πινπνίεζήο ηνπ.  

Σν ινγηζκηθφ κπνξεί λα έρεη ηξσηά ζεκεία επεηδή δελ βξέζεθαλ πξηλ ηελ ηειηθή έθδνζε. 
Οη εηζβνιείο ςάρλνπλ θαη βξίζθνπλ απηά ηα ειαηηψκαηα κε δηθά ηνπο εξγαιεία. Κάλνληαο ρξήζε 
αδπλακηψλ ινηπφλ ζην ινγηζκηθφ νη εηζβνιείο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε πφξνπο 
ρσξίο λα ρξεηάδνληαη ηελ απαξαίηεηε εμνπζηνδφηεζε απφ ην ζχζηεκα κε ρξήζε θάπνησλ 
θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ. 
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Αδυναμίες στη διαμόρφωση των συστημάτων και δικτύων 

Σα ηξσηά ζεκεία ζηελ θαηεγνξία απηή δελ πξνέξρνληαη απφ πξνβιήκαηα ζηα πξσηφθνιια ή ην 
ινγηζκηθφ. Σα πξνβιήκαηα απηά πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ απηά ηα δνκηθά ζηνηρεία 
εγθαζίζηαληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη. Σα πξντφληα παξαδίδνληαη θαη ζπλήζσο εγθαζίζηαληαη κε 
πξνθαζνξηζκέλεο παξακέηξνπο πνπ νη εηζβνιείο κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ. Οη δηαρεηξηζηέο 
ζπζηεκάησλ θαη νη ρξήζηεο κπνξεί λα κελ αιιάμνπλ ηηο πξνθαζνξηζκέλεο παξακέηξνπο κε 
απνηέιεζκα ην ζχζηεκα λα εκθαλίδεη ηξσηά ζεκεία. 

Έλα παξάδεηγκα ιαλζαζκέλεο δηακφξθσζεο πνπ ζπρλά εθκεηαιιεχνληαη νη εηζβνιείο 
είλαη ε αλψλπκε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο File Transfer Protocol (FTP). Οη νδεγίεο γηα ηελ αζθαιή 
δηακφξθσζε απηήο ηεο ππεξεζίαο ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε ηα βνεζεηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηα 
αξρεία δεδνκέλσλ λα βξίζθνληαη ζε άιιε ζέζε ζην ζχζηεκα απφ ην ππφινηπν ιεηηνπξγηθφ 
ζχζηεκα θαη απηφ λα κελ κπνξεί λα πξνζπειαζηεί απφ ην ρψξν απνζήθεπζεο ηνπ FTP. ηαλ 
ηα sites δελ πξνζέμνπλ ηε δηακφξθσζε ηνπ ftp server, ηφηε κε εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο 
κπνξνχλ λα βξνπλ πιεξνθνξίεο πηζηνπνίεζεο θαη λα ηηο εθαξκφζνπλ γηα λα απνθηήζνπλ 
πξφζβαζε ζην ζχζηεκα, κέζσ εηδηθψλ θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ. 

υνδυασμός δεδομένων και εντολών 

Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο φπνπ νη ηνί έρνπλ γλσξίζεη ηεξάζηηα αλάπηπμε απνηειεί ν 
ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη ππνινγηζηέο ζπλδπάδνπλ δηάθνξα είδε πιεξνθνξηψλ. ην πςειφηεξν 
επίπεδν, φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ δηαρεηξίδνληαη απφ κνληέξλα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα, 
κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε δχν πνιχ γεληθέο θαηεγνξίεο πεξηερνκέλσλ: ζηα δεδνκέλα θαη 
ζηηο εθηειέζηκεο εληνιέο. Σα δεδνκέλα είλαη αλαγλψζηκα αιιά φρη εθηειέζηκα. Ο ππνινγηζηήο 
εθηειεί πξάμεηο πάλσ ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηα πεξηερφκελα. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά νη εθηειέζηκεο εληνιέο „ιέλε‟ ζηνλ ππνινγηζηή ελφο ρξήζηε λα πξνβεί ζε 
θάπνηα ελέξγεηα. Απηνχ ηνπ είδνπο ηα πεξηερφκελα ιέλε ζηνλ ππνινγηζηή ηη λα θάλεη. Αλ 
κπνξνχζακε λα θξαηήζνπκε απηνχο ηνπο δχν ηχπνπο πιεξνθνξηψλ ρσξηζηά ηφηε δελ ζα είρακε 
θαη ηφζν κεγάιν πξφβιεκα κε ηνλ ερζξηθφ θψδηθα (malicious code). 

Ομοιογένεια υπολογιστικών συστημάτων 

Μία αθφκα ηάζε πνπ ζπλεηζθέξεη θαη απηή ζηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 
παξαβίαζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ δηθηχσλ, είλαη ην γεγνλφο 
φηη φινη ζήκεξα ηξέρνπκε ηα ίδηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη ρξεζηκνπνηνχκε ηνπο ίδηνπο ηχπνπο 
δηθηχσλ. 

Πξηλ δχν δεθαεηίεο ππήξραλ δηαθνξεηηθά είδε ππνινγηζηψλ, ιεηηνπξγηθψλ θαη δηθηχσλ. 
Δίρακε ηα minis, ηα mainframes θαη ηα PC‟s φια κε κία κεγάιε πνηθηιία δηαθνξεηηθψλ 
ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ππνζηεξηδφκελσλ δηθηπαθψλ πξσηνθφιισλ. Έλαο ηχπνο γηα 
παξάδεηγκα ελφο malicious code ηφηε ζα κπνξνχζε λα επηηεζεί θαη λα επεξεάζεη κφλν έλα 
πεξηνξηζκέλν πιεζπζκφ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη απηφ εμαηηίαο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο 
πνπ ππήξρε. 

Αφαιρούμενα μέσα 

Με ηνλ φξν απηφ ελλννχκε ηα αθαηξνχκελα κέζα κεηαθνξάο φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ηα CD 
(νπηηθνί δίζθνη), νη ζθιεξνί δίζθνη, νη USB ζπζθεπέο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ ή άιια παξφκνηα 
κέζα. ια ηα παξαπάλσ ινηπφλ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ζαλ κία αθφκε πηζαλή πεγή 
κφιπλζεο θαη ππνθινπήο ζεκαληηθψλ δεδνκέλσλ. 

πσο είλαη γλσζηφ ηα δηάθνξα είδε θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ ρξεζηκνπνηνχλ ηέηνηα 
κέζα πξνθεηκέλνπ λα δηαδίδνληαη, νπφηε θαη γίλεηαη πξνθαλήο ν θίλδπλνο πνπ απνξξέεη απφ 
ηελ εγθαηάζηαζε ελφο ηέηνηνπ κέζνπ ζε έλα ζηαζκφ εξγαζίαο. πρλά παξαηεξείηαη ην 
θαηλφκελν θάπνηνο ρξήζηεο λα εγθαζηζηά έλα ηέηνην κέζν ην νπνίν έρεη θάπνηα αξρεία 
κνιπζκέλα, κε απνηέιεζκα λα κνιχλεηαη ην ζχζηεκα θαη λα πεξλά απηφ θαη ζην ππφινηπν 
δίθηπν. 

Web browsing 

Σν Γηαδίθηπν θαη γεληθφηεξα ε πεξηήγεζε ζε απηφ, ην γλσζηφ ζε φινπο Web browsing ή Web 
surfing, απνηειεί κία κφληκε πεγή θηλδχλνπ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο αιιά θαη 
γεληθφηεξα ηνπ δηθηχνπ ζε έλα νξγαληζκφ ή ζε κία εηαηξεία. Οη ρξήζηεο επηζθέπηνληαη 
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δηαδηθηπαθέο ηνπνζεζίεο πνπ πεξηέρνπλ επηζθαιέο πεξηερφκελν θαη ζπρλά θαηεβάδνπλ απφ 
απηέο αξρεία ηα νπνία ην πηζαλφηεξν είλαη λα είλαη κνιπζκέλα κε θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. Απηφ ην 
εθκεηαιιεχνληαη κεηά θάπνηνη θαθφβνπινη ρξήζηεο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζην 
ζχζηεκα θαη λα ην θάλνπλ δηθφ ηνπο. 

Δπίζεο ζπρλφ είλαη θαη ην θαηλφκελν φπνπ ρξήζηεο επηζθέπηνληαη ζειίδεο κε 
πνξλνγξαθηθφ πεξηερφκελν κε απνηέιεζκα ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ λα 
εγθαζίζηαηαη ελ αγλνία ηνπ ρξήζηε έλαο dialer πνπ θάλεη θιήζεηο ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. 
Ο ινγαξηαζκφο ηειεθψλνπ πνπ ζα πξέπεη λα πιεξψζεη κεηά είλαη αξθεηά απμεκέλνο. 

Εφαρμογές instant messaging 

Πνιινί ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ απηέο ηηο εθαξκνγέο πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλήζνπλ κε 
θίινπο, λα ζηείινπλ ή λα δερζνχλ αξρεία, κελχκαηα, θαζψο απηέο νη εθαξκνγέο πξνζπαζνχλ 
λα μεγειάζνπλ ηα πξνγξάκκαηα πνπ θηιηξάξνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ εηζέξρνληαη θαη 
εμέξρνληαη απφ έλα δίθηπν, ψζηε λα πεξάζνπλ θαη δεδνκέλα πνπ κπνξεί λα πεξηέρνπλ 
θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. 

Χζηφζν νη ρξήζηεο δελ ζπλεηδεηνπνηνχλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ θξχβνπλ απηέο νη 
εθαξκνγέο θαη ηελ πηζαλή θαηαζηξνθή πνπ κπνξεί λα επηθέξνπλ. Πνηέ δελ κπνξνχκε λα 
είκαζηε ζίγνπξνη γηα ην πνηνο είλαη ζην άιιν άθξν ηεο γξακκήο. Μπνξεί πξάγκαηη λα είλαη 
θάπνηνο θίινο καο ή έλαο θαθφβνπινο ρξήζηεο. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο εθαξκνγέο 
πεξηέρνπλ ηξσηά ζεκεία, ε εθκεηάιιεπζε ησλ νπνίσλ απφ γλψζηεο ηνπ είδνπο ζα κπνξνχζε λα 
δεκηνπξγήζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα. Έλα αξρείν πνπ ζα πάξνπκε κπνξεί λα είλαη κνιπζκέλν θαη 
λα νδεγήζεη κε ε ζεηξά ηνπ ζηε κφιπλζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ δηθηχνπ γεληθφηεξα. 

Downloading 

Σν θαηέβαζκα αξρείσλ απφ άγλσζηεο θαη επηζθαιείο ηνπνζεζίεο κε ηαπηφρξνλε 
ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηνπ δηθηχνπ κηαο εηαηξείαο ή ελφο νξγαληζκνχ, κπνξεί λα 
νδεγήζεη ζε επηβιαβή απνηειέζκαηα φπσο ζε θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο αξρεία θαη δεδνκέλα 
ράλνληαη, θαηαζηξέθνληαη ή αθφκα θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο παξαπνηνχληαη. Απηφ απνηειεί 
ζήκεξα έλα ζπρλφ θαηλφκελν, θαζψο πνιιέο θνξέο νη ρξήζηεο θαηεβάδνπλ απφ ην Γηαδίθηπν 
αξρεία ρσξίο λα δίδνπλ ηε δένπζα πξνζνρή.  

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

Σν ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν απνηειεί κία απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο θαη ρξεζηκνπνηνχκελεο 
ππεξεζίεο ηνπ Γηαδηθηχνπ. Δίλαη ην θχξην κέζν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ θαη απνηειεί 
έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία κηαο εηαηξείαο ή ελφο νξγαληζκνχ. Απνηειεί φκσο θαη ηνλ θχξην 
εθπξφζσπν κέζσ ηνπ νπνίνπ δηαδίδεηαη θαθφβνπιν ινγηζκηθφ κε ηε κνξθή επηζπλαπηφκελσλ 
αξρείσλ. Ο ρξήζηεο αλνίγεη ηα αξρεία πνπ δέρεηαη ρσξίο λα ηα ειέγρεη κε απνηέιεζκα λα 
κνιχλεηαη ην ζχζηεκα. 

Ζ κε ζσζηή ρξήζε ηνπ απνηειεί έλα ηξσηφ ζεκείν ην νπνίν κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε 
παξαβίαζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ δηθηχνπ. Δλδεηθηηθά κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ζαλ κε ζσζηή 
ρξήζε, φπσο είπακε θαη πην πάλσ, ην άλνηγκα θάπνησλ αξρείσλ απφ άηνκα πνπ δελ μέξνπκε, 
ηε κε ρξήζε πξσηνθφιισλ αζθάιεηαο γηα θξππηνγξάθεζε θαη επηβεβαίσζε ηεο πεγήο πνπ 
έζηεηιε ην κήλπκα. πρλά νη ρξήζηεο δίλνπλ ην email πνπ δηαηεξνχλ ζε κηα εηαηξεία, ζε 
ηζηνζειίδεο κε ακθίβνιν πεξηερφκελν πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ θάπνηεο πξνζσπηθέο αλάγθεο. 
Καη απηφ απνηειεί έλα ηξσηφ ζεκείν δηφηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαιαβή spam 
κελπκάησλ πξνο ηνλ ρξήζηε.  

Κωδικοί πρόσβασης 

Οη ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ απινχο γεληθά θσδηθνχο πξφζβαζεο γηα ηα ζπζηήκαηα, κε 
απνηέιεζκα απηφ ην γεγνλφο λα ην εθκεηαιιεχνληαη θαθφβνπινη ρξήζηεο, ψζηε λα απνθηήζνπλ 
πξφζβαζε θαη δηθαηψκαηα ζην ζχζηεκα ηνπ ρξήζηε. Με ηε ρξήζε θάπνησλ απηνκαηνπνηεκέλσλ 
πξνγξακκάησλ θαηαθέξλνπλ θαη απνθηνχλ ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο. Σα απηνκαηνπνηεκέλα απηά 
πξνγξάκκαηα είλαη ζηελ νπζία έλα είδνο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. Πξφθεηηαη γηα έλα θαηλφκελν 
ην νπνίν παξαηεξείηαη έληνλα ζήκεξα, θαη απνηειεί απφ κφλν ηνπ έλα ηξσηφ ζεκείν γηα ηελ 
αζθάιεηα ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ δηθηχσλ. 

Έλλειψη χρήσης προγραμμάτων προστασίας 
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Ννκίδνληαο νη ρξήζηεο φηη είλαη πξνζηαηεπκέλνη ζην εζσηεξηθφ δίθηπν κηαο εηαηξείαο, δελ 
εγθαζηζηνχλ πξνγξάκκαηα πξνζηαζίαο απφ θαθφβνπιν ινγηζκηθφ ή θάπνην ηείρνο πξνζηαζίαο, 
κε απνηέιεζκα λα κνιχλνληαη απφ θάπνην ηφ ή λα παξαβηάδεηαη ε αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηφο 
ηνπο απφ θάπνην επίδνμν hacker. Απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε ζπλέρεηα ζηε παξαβίαζε ηεο 
αζθάιεηαο νιφθιεξνπ ηνπ δηθηχνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ρξήζηεο. 

1.8.2 Είδη Απειλών 

Σα είδε απεηιψλ πνπ αληηκεησπίδεη θάπνηνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Γηαδίθηπν είλαη απηά πνπ 
θαινχκε ζήκεξα θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. Με ην φξν «θαθφβνπιν ινγηζκηθφ» ελλννχκε ηνλ 
ερζξηθφ θψδηθα, ν νπνίνο φηαλ ηνπνζεηείηαη ζηνλ ππνινγηζηή ελφο ρξήζηε δίλεη ζηνλ εηζβνιέα 
(ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη ν δεκηνπξγφο ηνπ ερζξηθνχ θψδηθα ή θάπνηνο πνπ απιά ηνλ 
ρξεζηκνπνηεί) ζεκαληηθά δηθαηψκαηα φζνλ αθνξά ζηνλ έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ ηνπ 
ρξήζηε. Ο θψδηθαο απηφο κπνξεί λα δξάζεη ζαλ έλαο θαηάζθνπνο πνπ επηηξέπεη ζηνλ εηζβνιέα 
λα εγθαηαζηήζεη ερζξηθφ θψδηθα ζηνλ ππνινγηζηή καο ή λα καο μεγειάζεη ψζηε λα θαηεβάζνπκε 
έλα πξφγξακκα πνπ έρεη κνιπλζεί. ηε ζπλέρεηα, ην ζχζηεκά καο παχεη λα εθηειεί ηηο δηθέο καο 
εληνιέο. 

Μπνξνχκε λα δψζνπκε ηνλ εμήο νξηζκφ γηα ηνλ ερζξηθφ θψδηθα: «Δρζξηθφο θψδηθαο 
είλαη έλα ζχλνιν απφ εληνιέο πνπ ηξέρνπλ ζε έλα ζχζηεκα/ππνινγηζηή θαη ην/ηνλ αλαγθάδνπλ 
λα εθηειεί απηά πνπ ζέιεη ν εηζβνιέαο, πνπ δελ είλαη άιινο απφ απηφλ πνπ ηνλ δεκηνχξγεζε ή 
απιψο ρξεζηκνπνηεί ηνλ ερζξηθφ θψδηθα». Ο ερζξηθφο θψδηθαο κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί/ 
πινπνηεζεί ζε νπνηαδήπνηε γιψζζα ππνινγηζηή κε κφλν πεξηνξηζκφ ηε θαληαζία ηνπ εηζβνιέα 
θαη ε νπνία ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηείλεη λα είλαη κεγάιε. ήκεξα ζπλαληάκε κία 
κεγάιε πνηθηιία απφ θαθφβνπιν ινγηζκηθφ, ηα είδε ηνπ νπνίνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ. 

Ιός (virus) 

Ζ ιέμε «ηφο» κπνξεί λα έρεη δηάθνξεο ζεκαζίεο αλάινγα κε ην πνηνλ ξσηά θαλείο θάζε θνξά. 
Έλαο νξηζκφο πνπ κπνξεί λα δνζεί θαη είλαη ζρεηηθφο κε ην αληηθείκελφ καο είλαη ν αθφινπζνο: 
«ηφο είλαη έλα απην-αληηγξαθφκελν θνκκάηη θψδηθα πνπ κπνξεί θαη πξνζθνιιάηαη ζε άιια 
πξνγξάκκαηα θαη ζπλήζσο απαηηεί ηελ βνήζεηα ηνπ ρξήζηε γηα λα δηαδνζεί/εμαπισζεί». 

κουλήκι (worm) 

Θα νξίζνπκε σο ζθνπιήθη ππνινγηζηψλ «Έλα πξφγξακκα ην νπνίν αληηγξάθεηαη θαη κνιχλεη 
αλεμάξηεηα θαη απηφλνκα θαη ην νπνίν δχλαηαη λα αλαθαιχςεη λέα ζπζηήκαηα θαη λα ηα κνιχλεη 
ρξεζηκνπνηψληαο ην δίθηπν». Σα ζθνπιήθηα ησλ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ πξέπεη λα ζεσξεζνχλ 
σο νληφηεηεο δηαθνξεηηθέο απφ ηνπο ηνχο. Πηζαλή αδπλακία, ζην δηαρσξηζκφ ηνπο απφ ηνπο 
ηνχο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αλαπνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο αλίρλεπζεο θαη θαηαπνιέκεζήο ηνπο.  

πσο νη ηνί, έηζη θαη ηα ζθνπιήθηα, ηξνπνπνηνχλ ηε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ησλ 
κεραλεκάησλ πνπ κνιχλνπλ. Σα ζθνπιήθηα, ζπλήζσο, εγθαζηζηνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ζηα 
κνιπζκέλα κεραλήκαηα θαη θαηφπηλ αξρίδνπλ ηελ εθηέιεζή ηνπο. Καηά ηελ εθηέιεζή ηνπο 
ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο πφξνπο ηνπ κνιπζκέλνπ κεραλήκαηνο, φπσο άιισζηε θαη νπνηνδήπνηε 
θπζηνινγηθφ πξφγξακκα. 

Πίσω Πόρτες (backdoors) 

«Backdoor είλαη έλα πξφγξακκα ην νπνίν επηηξέπεη ζε έλα θαθφβνπιν ρξήζηε λα πξνζπεξάζεη 
ζπλεζηζκέλα κέηξα αζθαιείαο ζε έλα ζχζηεκα θαη λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε απηφ, κε ηνπο 
δηθνχο ηνπ φξνπο».  

Ο βαζηθφο ζηφρνο ελφο backdoor είλαη λα παξέρεη πξφζβαζε ζε έλα ζχζηεκα, 
παξαθάκπηνληαο θάπνηα ζπλεζηζκέλα κέηξα αζθάιεηαο. Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη νη 
ιεγφκελεο απηέο πίζσ πφξηεο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ είηε ζε έλα θνκκάηη λφκηκνπ θψδηθα ή 
λα ζηαζνχλ ζαλ απηφλνκα πξνγξάκκαηα. Γελ κπνξνχλ φκσο λα δηαδνζνχλ φπσο νη ηνί θαη ηα 
ζθνπιήθηα κε απνηέιεζκα λα κελ απμάλνπλ θαη ηνλ πιεζπζκφ ηνπο.  

Δούρειος ίππος (Trojan horse) 

«Ο δνχξεηνο ίππνο είλαη έλα πξφγξακκα ην νπνίν θαίλεηαη λα είλαη ρξήζηκν θαη αζψν, αιιά ζηε 
πξαγκαηηθφηεηα θξχβεη θάπνηεο θαθφβνπιεο θαη ερζξηθέο ελέξγεηεο». Ο φξνο πνπ 
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ρξεζηκνπνηείηαη γηα απηά ηα πξνγξάκκαηα πξνέξρεηαη απφ ηελ ειιεληθή ηζηνξία, φπνπ νη 
Έιιελεο ρξεζηκνπνηψληαο ην Γνχξεην ίππν κπνξέζαλε θαη θαηαθηήζαλε ηελ Σξνία. Αλάινγε 
είλαη θαη ε ιεηηνπξγία απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ.  

ηελ νπζία ηψξα, ην Trojan horse είλαη έλα πξφγξακκα ην νπνίν δειψλεη φηη θάλεη κηα 
λφκηκε ελέξγεηα/δηεξγαζία, αιιά θξπθά επηηειεί θάπνηα θαθφβνπιε ελέξγεηα. Έλα θιαζηθφ 
παξάδεηγκα είλαη έλα πξφγξακκα πνπ θαηαγξάθεη usernames θαη passwords, ην νπνίν αξρηθά 
εκθαλίδεη έλα θαηλνκεληθά λφκηκν παξάζπξν γηα ηελ εηζαγσγή απηψλ ησλ ζηνηρείσλ θαη 
πεξηκέλεη κέρξη ν ρξήζηεο λα εηζάγεη θάπνηα ζηνηρεία. ηαλ απηφ ζπκβαίλεη, ηα θαηαγξάθεη θαη 
ηα ζηέιλεη ζην δεκηνπξγφ ηνπ θαη ζπγρξφλσο παξάγεη έλα κήλπκα ζην ρξήζηε φηη ν θσδηθφο 
είλαη ιάζνο, πξηλ ηξέμεη ην πξαγκαηηθφ πξφγξακκα εηζαγσγήο ζην ζχζηεκα. Ο ρξήζηεο ηφηε 
λνκίδεη φηη έθαλε ιάζνο θαη επαλεηζάγεη ηα ζηνηρεία ηνπ, ρσξίο λα γλσξίδεη ηη έγηλε. 

Logic Bomb 

Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη φηη κπνξνχλ θαη θξχβνληαη θαιά αλάκεζα ζε εθαηνκκχξηα γξακκέο 
θψδηθα ελφο λφκηκνπ πξνγξάκκαηνο, γεγνλφο πνπ θάλεη πνιχ δχζθνιν ηνλ εληνπηζκφ ηνπο.  

Spyware 

Έλαο ηππηθφο νξηζκφο είλαη ν αθφινπζνο: «Σν spyware είλαη ινγηζκηθφ ην νπνίν ζηέιλεη 
πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ελφο ρξήζηε ζε ηξίηα άηνκα, ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ ρξήζηε απηνχ θαη 
ρσξίο ν ρξήζηεο λα γλσξίδεη απηφ ην γεγνλφο». Οη πιεξνθνξίεο απηέο κπνξεί λα έρνπλ ζρέζε 
κε ηηο ζειίδεο πνπ επηζθέθζεθε ν ρξήζηεο ζην Γηαδίθηπν, ή αθφκε θαη κε πην επαίζζεηα 
δεδνκέλα φπσο θάπνην username ή θάπνηνο θσδηθφο πξφζβαζεο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ εηαηξείεο, πξνθεηκέλνπ λα ζηέιλνπλ ζηνπο ρξήζηεο 
δηαθεκίζεηο πνπ κπνξεί λα ηνπο ελδηαθέξνπλ.  

ηαλ εγθαζίζηαηαη ην spyware, παξαθνινπζεί θαη θαηαγξάθεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 
ρξήζηε ζην Γηαδίθηπν θαη κεηαδίδεη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ζην παξαζθήλην ζε ηξίηα άηνκα. 
Δπίζεο κπνξεί λα θαηαγξάςεη email δηεπζχλζεηο θαζψο θαη θσδηθνχο πξφζβαζεο ή αξηζκνχο 
πηζησηηθψλ θαξηψλ. Δπεηδή ππάξρνπλ ζαλ αλεμάξηεηα πξνγξάκκαηα, ηα spyware έρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα λα θαηαγξάθνπλ ηα πιήθηξα πνπ παηηνχληαη απφ ην ρξήζηε, λα ζαξψζνπλ αξρεία 
ζην ζθιεξφ δίζθν, λα θαηαζθνπεχζνπλ άιιεο εθαξκνγέο, λα εγθαηαζηήζνπλ άιιν spyware, λα 
αιιάμνπλ ηελ αξρηθή ζειίδα φηαλ ν ρξήζηεο κπαίλεη ζην Γηαδίθηπν. Σν spyware δελ έρεη 
δπλαηφηεηα αλαπαξαγσγήο θαη άξα αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ. 

1.8.3 Σρόποι προστασίας 

Σν πξφβιεκα ηεο αζθάιεηαο ζηα δίθηπα ππνινγηζηψλ γεληθά θαη ζην Γηαδίθηπν ζπγθεθξηκέλα 
έρεη απαζρνιήζεη έληνλα φινπο φζσλ ηα ζπκθέξνληα δηαθπβεχνληαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη έρεη 
θηλεηνπνηήζεη ηφζν ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα φζν θαη εηαηξίεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ θαη 
δηθηπαθψλ ππνδνκψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πιεξέζηεξεο θαηαλφεζεο θαη επίιπζήο ηνπ. 

Έρνπλ αλαπηπρζεί θαηεγνξίεο ινγηζκηθνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ απεηιψλ, φπσο: 

 πζηήκαηα αλίρλεπζεο εηζβνιψλ (IDS-Intrusion Detection Systems) 

 πζηήκαηα πξφιεςεο εηζβνιψλ (IPS-Intrusion Prevention Systems) 

 Σείρνο πξνζηαζίαο (Firewall) 

υστήματα Ανίχνευσης Εισβολών 

χζηεκα αλίρλεπζεο εηζβνιψλ νξίδνπκε εθείλν ην ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα ή ζχλνιν 
ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ πξνζπαζεί λα εληνπίζεη πξάμεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζθνπφ λα 
δηαβάιινπλ ηελ αθεξαηφηεηα, ηελ αμηνπηζηία ή ηελ δηαζεζηκφηεηα ελφο ππνινγηζηηθνχ πφξνπ. 

υστήματα Πρόληψης Εισβολών 

Έλα ζχζηεκα πξφιεςεο επηζέζεσλ είλαη νπνηαδήπνηε ζπζθεπή (πιηθφ ή ινγηζκηθφ) φπνπ έρεη 
ηε δπλαηφηεηα λα αληρλεχεη επηζέζεηο, γλσζηέο θαη άγλσζηεο, θαη λα απνηξέπεη ηελ επηηπρή 
θαηάιεμε ηεο επίζεζεο απηήο. 

Σείχος Προστασίας 
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Σν ηείρνο πξνζηαζίαο είλαη έλαο κεραληζκφο ν νπνίνο ειέγρεη ηελ πξφζβαζε πξνο θαη απφ ην 
δίθηπν. Λεηηνπξγεί σο ην ελδηάκεζν ζηνηρείν απφ ην νπνίν πεξλάεη φιε ε δηθηπαθή θίλεζε απφ 
θαη πξνο ην εμσηεξηθφ δίθηπν. ην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ε αλαπαξάζηαζε ελφο θιαζηθνχ 
ηείρνπο πξνζηαζίαο 

 

1.9 Σο μέλλον του Διαδικτύου  

Σν Γηαδίθηπν έρεη αιιάμεη πνιχ ζηηο δχν δεθαεηίεο πνπ πθίζηαηαη σο δίθηπν. ρεδηάζηεθε πξηλ 
ηελ εκθάληζε ησλ LANs, αιιά έρεη πξνζαξκφζεη απηή ηελ λέα ηερλνινγία δηθηχσλ, θαζψο 
επίζεο θαη ην πην πξφζθαην ATM. Γεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ λα πξαγκαηνπνηεί κηα ζεηξά 
ιεηηνπξγηψλ απφ ηε δηαλνκή αξρείσλ θαη ηελ απνκαθξπζκέλε άδεηα εηζφδνπ ζηε δηαλνκή θαη ηε 
ζπλεξγαζία δηαθφξσλ ζηνηρείσλ, θαη έρεη θζάζεη λα ππνζηεξίδεη ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν 
θαη ην World Wide Web. Άξρηζε σο δεκηνπξγία κηαο κηθξήο δψλεο εξεπλεηψλ, θαη έρεη γίλεη κηα 
εκπνξηθή επηηπρία κε ηα δηζεθαηνκκχξηα ησλ δνιαξίσλ ηεο εηήζηαο επέλδπζεο ζε απηφ.  

Σν Γηαδίθηπν ζα ζπλερίζεη λα αιιάδεη θαη λα εμειίζζεηαη κε ηελ ηαρχηεηα αιιαγήο ηεο 
βηνκεραλίαο ππνινγηζηψλ. Αιιάδεη ηψξα γηα λα παξέρεη ηέηνηεο λέεο ππεξεζίεο φπσο ηε 
κεηαθνξά πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζνχλ, παξαδείγκαηνο ράξηλ, ηα 
ερεηηθά θαη ηειενπηηθά ξεχκαηα. Απηή ε εμέιημε θέξλεη λέεο εθαξκνγέο – ηληεξλεηηθή ηειεθσλία 
θαη  ηληεξλεηηθή ηειεφξαζε. Οη λένη ηξφπνη πξφζβαζεο θαη νη λέεο κνξθέο ηεο ππεξεζίαο ζα 
γελλήζνπλ λέεο εθαξκνγέο, νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα ζα νδεγήζνπλ ηελ πεξαηηέξσ εμέιημε ηνπ 
ίδηνπ ηνπ Internet.  

1.10 Οφέλη από τη χρήση του Διαδικτύου  

Σα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα ηνπ Γηαδηθηχνπ, πνπ νδεγνχλ ζηελ επηινγή ηνπ σο κέζν 
ελεκέξσζεο θαη πξνψζεζεο, παξνπζηάδνληαη παξαθάησ:  

Δπξεία θάιπςε. Σν Γηαδίθηπν είλαη απφ ηε θχζε ηνπ έλα δηεζλέο δίθηπν θαη πξνζθέξεη ηε 
δπλαηφηεηα παγθφζκηαο παξνπζίαο.  

Δχθνιε ρξήζε. Ζ ρξήζε ηνπ δηθηχνπ, παξά ην γεγνλφο φηη απνηειεί λέα ηερλνινγία, δελ 
θξίλεηαη ηδηαίηεξα δχζθνιε. Απηφ δηεπθνιχλεηαη απφ ηηο γξαθηθέο δηεπαθέο πνπ πξνζθέξεη, 
ζπλδπάδνληαο έηζη ηελ άξηζηε απεηθφληζε ηεο πιεξνθνξίαο κε ηηο πξνεγκέλεο δπλαηφηεηεο 
θηιηθήο πξνο ην ρξήζηε αιιειεπίδξαζεο.  

Υακειφ θφζηνο. Σν θφζηνο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ είλαη εμαηξεηηθά ρακειφ. Σν ίδην ηζρχεη θαη 
γηα ην θφζηνο αλάπηπμεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ελφο θφκβνπ ζην Γηαδίθηπν (Web site). Ζ 
αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ρξεζηψλ σζεί λέεο επηρεηξήζεηο λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο 
ππεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ (Internet Service Providers), κε ζπλέπεηα ν απμαλφκελνο αληαγσληζκφο 
λα απνβαίλεη ζε φθεινο ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε (κε ηε κνξθή ρακειφηεξσλ ζπλδξνκψλ θαη 
πξνζθνξψλ).  

Σα παξαπάλσ πιενλεθηήκαηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ απμαλφκελν αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ 
απνηεινχλ θίλεηξν γηα ηηο επηρεηξήζεηο λα επελδχζνπλ ζην Γηαδίθηπν. Σν Γηαδίθηπν πξνζθέξεη 
λέεο επηρεηξεκαηηθέο δπλαηφηεηεο, παξέρεη εχθνιε πξφζβαζε ζε λέεο αγνξέο θαη κπνξεί λα 
εμαζθαιίζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηηο εηαηξίεο πνπ ζα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ.  
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2 ΚΕΥΑΛΑΙΟ: Διαδίκτυο και Δίκαιο 

2.1 Η ανάγκη προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο  

Δίλαη πξνθαλέο φηη ην Internet πξνζθέξεη πνιχ ρξήζηκεο ππεξεζίεο ζην ρψξν ηεο 
πιεξνθφξεζεο ζε θάζε ηνκέα ηνπ επηζηεηνχ ηεο θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο (νηθνλνκηθφ, 
εκπνξηθφ, πλεπκαηηθφ, θαιιηηερληθφ θιπ.). Καη κπνξεί κελ ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ηνπ Internet λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ αλάγθε πιεξνθφξεζεο γηα ρξήζε ηδησηηθή ή 
εκπνξηθή εμ νινθιήξνπ λφκηκε θαη ζπρλά παξαγσγηθή, σζηφζν ην δίθηπν απηφ κεηαθέξεη θαη 
νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο δπλακηθά δεκηνγφλεο ή θαη παξάλνκεο, πνπ κπνξνχλ λα πξνζθεξζνχλ 
γηα θαηαρξεζηηθή ρξεζηκνπνίεζε δηεπθνιχλνληαο εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο 
αλαθέξνληαη ζε κηα πνηθηιία δηαθεθξηκέλσλ ηνκέσλ, φπσο είλαη νη ηνκείο ηεο εζληθήο αζθάιεηαο 
(π.ρ. νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηξνκνθξαηίαο), ηεο πξνζηαζίαο ησλ αλειίθσλ (π.ρ. βία, 
πνξλνγξαθία), ηεο αζθάιεηαο ηεο νηθνλνκίαο (π.ρ. απάηεο κε πηζησηηθέο θάξηεο), ηεο 
πξνζηαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ (π.ρ. παξάλνκε πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθά αξρεία), ηεο 
πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο δσήο αιιά θαη ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. 

Ζ ηέιεζε, εμάιινπ, εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ Internet 
δηεπθνιχλεηαη ηδηαίηεξα θαη απφ ην γεγνλφο φηη απηφ μερσξίδεη απφ ηα ππφινηπα δίθηπα, εθφζνλ 
δελ «αλήθεη ζε θαλέλαλ», είλαη δειαδή έλα αλνηρηφ δίθηπν (Open Network) θαη δελ δηεπζχλεηαη 
απφ θακία θεληξηθή αξρή. Κάζε ρξήζηεο κπνξεί κέζα ζε ειάρηζηα δεπηεξφιεπηα λα αληηγξάςεη 
θαη λα δηαδψζεη θάζε έξγν ιφγνπ θαη ηέρλεο ζην νπνίν έρεη πξφζβαζε.  

Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο πνπ έρνπλ ζπλδεζεί κε ην δίθηπν απηφ, απμάλνπλ ζπλερψο 
ζε πξσηνθαλή ξπζκφ, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ελφο ηεξάζηηνπ θπθινθνξηαθνχ ξεχκαηνο 
πιεξνθνξηψλ φρη κφλνλ πξνο έλαλ, αιιά πξνο πνιινχο ζπγρξφλσο παξαιήπηεο θαη επί 
ζεκάησλ ηα νπνία εθηείλνληαη ζ‟ έλα επξχηαην θάζκα εηδψλ θαη θαηεγνξηψλ. Δίλαη απηνλφεην φηη 
ν έιεγρνο απηνχ ηνπ ηεξάζηηνπ, πνιχπιεπξνπ θαη πνιππνίθηινπ θπθινθνξηαθνχ ξεχκαηνο, θαη 
φηαλ αθφκα επηηξέπεηαη, δελ είλαη ηερληθά δπλαηφο ή ηνπιάρηζηνλ δελ είλαη εχθνινο, κε 
πεξαηηέξσ ζπλέπεηεο λα δηαθηλνχληαη, ρσξίο θαλέλαλ απνιχησο έιεγρν ιφγσ ηεο άλαξρεο 
θχζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πάλσ ζην νπνίν βαζίδεηαη ε δνκή ηνπ δηαδηθηχνπ, πιεξνθνξίεο 
επηθίλδπλεο γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν, δειαδή πιεξνθνξίεο πνπ ζίγνπλ ην δεκφζην ζπκθέξνλ ή 
ζπγθεθξηκέλν άηνκν. ε πεξίπησζε πνπ ζειήζνπκε λα βξνχκε εθείλνπο πνπ ελεξγνχλ 
πεηξαηηθά κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ζα πξέπεη λα θαηαγξάςνπκε ην ζχλνιν ηεο θίλεζεο κέζσ ηνπ 
θπβεξλνρψξνπ, ηηο IP δηεπζχλζεηο ηνπο, ηα κελχκαηα πνπ αληαιιάζζνπλ, ηα πξνγξάκκαηα πνπ 
αληηγξάθνπλ θιπ. κσο εθηφο ηνπ φηη απηφ δελ είλαη ηερληθά εθηθηφ, είλαη επηπιένλ θαη 
νηθνλνκηθά θαηαζηξνθηθφ απεηιψληαο ηα ζεκέιηα ηεο «λέαο νηθνλνκίαο» ιφγσ ηνπ θφζηνπο πνπ 
ζπλεπάγεηαη θαη ηεο αλαζηάησζεο ησλ θαηαλαισηψλ. Καη, θπξίσο, ζίγεη πνιχ επαίζζεηα ζεκεία 
φπσο ην δηθαίσκα ζηελ ηδησηηθφηεηα, ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ηεο 
επηθνηλσλίαο ησλ πξνζσπηθψλ πξνηηκήζεσλ ηνπ θαζελφο καο, θάζε θνξά πνπ έρνπκε 
πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θ.ν.θ.  

Απηή ε αλεμέιεγθηε θπθινθνξία πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα πξνζβάιεη, φπσο 
πξναλαθέξακε, θαη δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πάλσ ζε έξγα πνπ 
πξνζηαηεχνληαη ζην Γηαδίθηπν. Πνηα είλαη ηα έξγα απηά; Καηαξρήλ πξνζηαηεχνληαη ηα 

γξαπηά έξγα, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Απαγνξεχεηαη, 
δειαδή, ε απνζηνιή e-mail πνπ πεξηιακβάλεη θάπνην πξνζηαηεπφκελν έξγν ρσξίο ηελ άδεηα 

ηνπ δεκηνπξγνχ, θαζψο ε απνζηνιή ζπληζηά αλαπαξαγσγή ηνπ έξγνπ
14

.  

                                            

14
 βι. ά. 3 παξ.1α ηνπ λ. 2121/1993 (Φ.Δ.Κ. Α’ 25/4.3.1993 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ηνπο λφκνπο 2173/1996, 2435/1996, 2557/1997 θαη 2819/2000) «Σν πεξηνπζηαθφ δηθαίσκα δίλεη 
ζην δεκηνπξγφ ηδίσο ηελ εμνπζία λα επηηξέπεη ή λα απαγνξεχεη ηελ εγγξαθή θαη ηελ 
αλαπαξαγσγή ηνπ έξγνπ κε θάζε κέζν, φπσο κεραληθφ, θσηνρεκηθφ ή ειεθηξνληθφ».  
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Έξγα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε ηζηνζειίδεο επίζεο πξνζηαηεχνληαη, αθφκα θαη αλ 
εηζάγνληαη έηζη ζε θάπνηα βάζε δεδνκέλσλ. Αιιά θαη ηα ερεηηθά ή νπηηθναθνπζηηθά έξγα 

πξνζηαηεχνληαη απηνηειψο,
15 

έζησ θαη αλ απνηεινχλ πεξηερφκελν θάπνηαο ηζηνζειίδαο. Ζ 
πξνζβνιή ησλ έξγσλ κπνξεί, επίζεο, λα γίλεηαη θαη έκκεζα, φρη δειαδή κφλνλ κε ηελ 
απεπζείαο ηνπνζέηεζή ηνπο ζε ηζηνζειίδεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, αιιά θαη κε ηε ρξήζε ησλ links θαη 

ηδίσο ησλ deep links, δειαδή ζπλδέζκσλ πνπ δελ απνηεινχληαη απφ θείκελν ηνπ δεκηνπξγνχ 
ηνπ ζπλδέζκνπ, αιιά απφ απεηθνλίζεηο, ζήκαηα, ινγφηππνπο ηνπ ηδηνθηήηε ηεο ζειίδαο ζηελ 
νπνία γίλεηαη ε παξαπνκπή. Ζ ελζσκάησζε κάιηζηα ησλ ινγνηχπσλ, ησλ εηθφλσλ θιπ. ζηηο 
ηζηνζειίδεο εθείλνπ πνπ δεκηνπξγεί ην ζχλδεζκν ζπληζηά δεκφζηα ρξήζε ηνπ έξγνπ, δηφηη θάλεη 
ην έξγν πξνζηηφ ζε θχθιν πξνζψπσλ επξχηεξν απφ ην ζηελφ θχθιν ηεο νηθνγέλεηαο θαη ην 
άκεζν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ αλεμάξηεηα απφ ην αλ ηα πξφζσπα απηνχ ηνπ επξχηεξνπ θχθινπ 

βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ή ζε δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο (άξζξν 3 παξ.2 λ.2121/93)
16

.  

ζνλ αθνξά ζηηο ςεθηαθέο εηθφλεο, αλεμαξηήησο αλ παξάγνληαη απφ ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο ή είλαη απνηέιεζκα ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο ήδε ππαξρφλησλ θσηνγξαθηψλ 
(scanner), εθφζνλ εκθαλίδνπλ πξσηνηππία, πξνζηαηεχνληαη ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ε ειεθηξνληθή αλακεηάδνζή ηνπο απαγνξεχεηαη
17

.  

Δπίζεο, πξντφληα ινγηζκηθνχ (software) ζεσξνχληαη σο έξγα ηέρλεο ζχκθσλα κε ηελ 
Οδεγία 91/250/ΔΚ (άξζξν 1) θαη εθφζνλ εκθαλίδνπλ πξσηνηππία πξνζηαηεχνληαη απφ ην 

δίθαην ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο
18

. Αιιά θαη νη βάζεηο δεδνκέλσλ, εάλ πεξηέρνπλ ζηνηρεία 
πξσηνηππίαο ιφγσ ηεο επηινγήο ή ηεο δηεπζέηεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, πξνζηαηεχνληαη σο 

πλεπκαηηθά δεκηνπξγήκαηα ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 96/9/ΔΚ (άξζξα 1 θαη 3)
19

.  

Παξφκνηα, ηέινο, κε ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ είλαη θαη ε πξνζηαζία ησλ ηζηνζειίδσλ. Ζ 
δηεπζέηεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο, εθφζνλ ζπληζηά πξσηφηππε ζχλζεζε 
πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ, κπνξεί λα ηχρεη ηεο ίδηαο πξνζηαζίαο κε κηα βάζε δεδνκέλσλ. Ζ 
ηζηνζειίδα, δειαδή, κπνξεί λα πξνζηαηεπζεί κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνζηαηεχεηαη θάζε 
άιιν έξγν, αλάινγα κε ην εθάζηνηε πεξηερφκελφ ηεο, αξθεί λα ζπληζηά πξνζσπηθφ πλεπκαηηθφ 
δεκηνχξγεκα, ελψ ε πξνζηαζία ηεο δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ ηπρφλ απηνδχλακε 
πξνζηαζία ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο. Αληίζεηα, δελ εκπίπηεη ζην πεδίν πξνζηαζίαο ηνπ δηθαηψκαηνο 
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ην URL (Universal Resource Locator) ηεο ηζηνζειίδαο, δειαδή ε 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζή ηεο
20

.  

                                            

15
 βι. ά. 2 παξ.1 ηνπ λ.2121/1993 φπνπ ζηελ ελδεηθηηθή απαξίζκεζε ησλ 

πξνζηαηεπφκελσλ έξγσλ αλαθέξνληαη θαη ηα νπηηθναθνπζηηθά έξγα  
16

 βι. Βι. Η. Καξάθσζηα « Γίθαην θαη Internet -Ννκηθά Εεηήκαηα ηνπ Γηαδηθηχνπ»,   ζει. 
122  

17
 ηελ ελδεηθηηθή απαξίζκεζε ηνπ λ.2121/93 (άξζξα 2 θαη 3) δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

θαη ηα έξγα πνπ δεκηνπξγνχληαη κε Ζ/Τ, φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη νη ςεθηαθέο εηθφλεο. ηηο 
πεξηπηψζεηο απηέο ν Ζ/Τ δελ είλαη παξά ην ηερληθφ κέζν πνπ βνεζάεη ηνλ άλζξσπν ζηε 
δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο. Καηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη λα πξνζηαηεπηνχλ εθφζνλ ζχκθσλα κε ην 
δίθαην ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο εκθαλίδνπλ πξσηίζησο πξσηνηππία. 

18
 άξ.1 παξ.1 ηεο 91/250 «ηα θξάηε κέιε πξνζηαηεχνπλ ηα πξνγξάκκαηα Ζ/Τ κε 

δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζαλ ινγνηερληθά έξγα θαηά ηελ έλλνηα ηεο χκβαζεο ηεο 
Βέξλεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ινγνηερληθψλ θαη θαιιηηερληθψλ έξγσλ» παξ.3 «Έλα πξφγξακκα 
Ζ/Τ πξνζηαηεχεηαη εθφζνλ είλαη πξσηφηππν κε ηελ έλλνηα φηη είλαη απνηέιεζκα πξνζσπηθήο 
πλεπκαηηθήο εξγαζίαο ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ. Ζ παξνρή ηεο πξνζηαζίαο δελ εμαξηάηαη απφ ηελ 
εθαξκνγή θαλελφο άιινπ θξηηεξίνπ» 

19
 Άξζξν 3 παξ.1 «Οη βάζεηο δεδνκέλσλ νη νπνίεο ιφγσ ηεο επηινγήο ή ηεο δηεπζέηεζεο 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο απνηεινχλ πλεπκαηηθά δεκηνπξγήκαηα πξνζηαηεχνληαη σο ηέηνηα βάζεη 
ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ δεκηνπξγνχ. Γελ εθαξκφδνληαη άιια θξηηήξηα πξνθεηκέλνπ λα 
πξνζδηνξηζηεί αλ επηδέρνληαη πξνζηαζία». 

20
 βι. φ.π. Η. Καξάθσζηα ζει. 101-102   
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2.2 Νομικό Πλαίσιο Προστασίας Σης Πνευματικής Ιδιοκτησίας το 

Διαδίκτυο (Διεθνές-Κοινοτικό-Ελληνικό) 

Ζ δηεζλήο πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ησλ ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ 
επηηπγράλεηαη κε ηξεηο κεγάιεο πνιπκεξείο ζπκθσλίεο:  

α) ηε Γηεζλή χκβαζε ηεο Βέξλεο ηνπ 1886, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ινγνηερληθψλ θαη 
θαιιηηερληθψλ έξγσλ, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή ηεο εμνκνίσζεο (εζληθήο κεηαρείξηζεο) 
ησλ μέλσλ δεκηνπξγψλ ή ησλ έξγσλ πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηε χκβαζε πξνο ηνπο 
ππεθφνπο ηεο ρψξαο φπνπ δεηείηαη ε πξνζηαζία θαη πνπ θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ηνλ. 
100/1975 (ΦΔΚΑ‟ 162),  

β) ηε Γηεζλή χκβαζε ηεο Ρψκεο ηνπ 1961 πνπ πξνζηαηεχεη ηηο ηξεηο βαζηθέο 
θαηεγνξίεο δηθαηνχρσλ, δειαδή ηνπο εξκελεπηέο ή εθηειεζηέο θαιιηηέρλεο, ηνπο παξαγσγνχο 
θσλνγξαθεκάησλ θαη ηνπο ξαδηνηειενπηηθνχο νξγαληζκνχο θαη πνπ θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα 
κε ην λ. 2054/1992 (ΦΔΚ Α‟ 104) θαη  

γ) ηε πκθσλία Trips, δειαδή ηε πκθσλία γηα ηα δηθαηψκαηα δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο 
ζηνλ ηνκέα ηνπ Δκπνξίνπ πνπ πεξηειήθζε ζηελ Σειηθή Πξάμε ηνπ Γχξνπ ηεο Οπξνπγνπάεο ζην 
Μαξαθέο ην 1994 θαη πνπ θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην λ.2290/1995 (ΦΔΚΑ‟ 28).  

Κακία, φκσο, απφ ηηο παξαπάλσ ζπκβάζεηο δελ δίλεη ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα πνπ 
δεκηνπξγνχληαη απφ ηε ςεθηαθή ηερλνινγία. Ζ ζπκθσλία TRIPS αλαγλσξίδεη, βέβαηα, σο λέα 
αληηθείκελα ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηα πξνγξάκκαηα ησλ Ζ/Τ θαη ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ 

(άξζξν 10)
21 

θαη θαζηεξψλεη κία λέα εμνπζία ηνπ πεξηνπζηαθνχ δηθαηψκαηνο πνπ πεξηνξίδεηαη 

ζηα πξνγξάκκαηα Ζ/Τ, ην δηθαίσκα εθκίζζσζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 11
22

, σζηφζν νη 

ξπζκίζεηο απηέο δελ είλαη επαξθείο.  

Γη‟ απηφ θαη ε δηπισκαηηθή δηάζθεςε ηεο Γελεχεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηηο 2-20 
Γεθεκβξίνπ ην 1996 ζην πιαίζην ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Γηαλνεηηθήο Ιδηνθηεζίαο 
(WIPO = World Intellectual Property Organization) θαηέιεμε ζηελ πηνζέηεζε δχν λέσλ 
πλζεθψλ, γλσζηέο θαη σο πλζήθεο Internet, ηε πλζήθε WIPO γηα ηελ πλεπκαηηθή 
ηδηνθηεζία θαη ηε πλζήθε WIPO γηα ηηο εξκελείεο-εθηειέζεηο θαη ηα θσλνγξαθήκαηα. Καη 

νη δχν πλζήθεο, πνπ ζα εμεηαζηνχλ αλαιπηηθά θαησηέξσ, έρνπλ ππνγξαθεί απφ ηελ Διιάδα
23

 
θαη βειηηψλνπλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο ξπζκίζεηο ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο ηεο Βέξλεο θαη ηεο 
Γηεζλνχο χκβαζεο ηεο Ρψκεο αληίζηνηρα, δίλνληαο ιχζεηο ζε πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα 
πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία.  

Απφ απφςεσο θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, ε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο 
ηδηνθηεζίαο θαη ησλ ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ επηηπγράλεηαη κε πέληε θνηλνηηθέο Οδεγίεο, νη 
νπνίεο έρνπλ ππνγξαθεί θαη απφ ηελ Διιάδα. Απηέο είλαη :  

α) ε Οδεγία 91/250/ΔΟΚ «γηα ηε λνκηθή πξνζηαζία ησλ πξνγξακκάησλ Ζ/Τ», πνπ 

επηηξέπνπλ ηε ςεθηαθή κεηαηξνπή θαη απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ θαη πνπ πξνζηαηεχνληαη κε 
δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζαλ ινγνηερληθά έξγα θαηά ηελ έλλνηα ηεο χκβαζεο ηεο 
Βέξλεο. 

                                            

21
 Άξζξν 10 παξ.1 ηεο πκθσλίαο Trips «Σα πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, 

είηε ζε πξσηνγελή, είηε ζε θαηαιεθηηθφ θψδηθα, ραίξνπλ ηεο ίδηαο πξνζηαζίαο φπσο θαη ηα 
ινγνηερληθά έξγα βάζεη ηεο χκβαζεο ηεο Βέξλεο (1971)» 

22
 ά. 11 ηεο πκθσλίαο Trips «ε ζρέζε ηνπιάρηζηνλ κε ηα πξνγξάκκαηα Ζ/Τ θαη ηα 

θηλεκαηνγξαθηθά έξγα, ηα κέιε παξέρνπλ ην δηθαίσκα ζηνπο δεκηνπξγνχο θαη ζηα πξφζσπα 
πνπ ηνπο έρνπλ δηαδερζεί ζην εθάζηνηε δηθαίσκα λα επηηξέπνπλ ή λα απαγνξεχνπλ ηελ 
εκπνξηθή κίζζσζε ζην θνηλφ ησλ πξσηφηππσλ έξγσλ πνπ θαιχπηνληαη απφ δηθαίσκα 
δεκηνπξγνχ ή αληηγξάθνπ ηνπο». 

23
 ε Διιάδα έρεη ππνγξάςεη ηηο δχν πλζήθεο ην Γεθέκβξην ηνπ 2009 ε Επξσπατθή 

Έλσζε θαη ηα θξάηε κέιε επηθχξσζαλ ηε ζπλζήθε WIPO.(βι. http://www.elliniko-
fenomeno.gr/?p=5930) 
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β) ε Οδεγία 92/100/ΔΟΚ «γηα ην δηθαίσκα εθκίζζσζεο θαη δαλεηζκνχ θαη νξηζκέλα 

δηθαηψκαηα ζπγγεληθά πξνο ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ζηελ πεξηνρή ηεο δηαλνεηηθήο 
ηδηνθηεζίαο», πνπ ζεζπίδεη ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα εθκίζζσζεο θαη δαλεηζκνχ γηα φια ηα έξγα 
θαη ηηο εηζθνξέο νξηζκέλσλ δηθαηνχρσλ ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ (εξκελεπηψλ ή εθηειεζηψλ 
θαιιηηερλψλ, παξαγσγψλ θαη ξαδηνηειενπηηθψλ νξγαληζκψλ), ελαξκνλίδνληαο ηα ζπγγεληθά 
δηθαηψκαηα ζε νκνηφκνξθε βάζε πνπ ππεξβαίλεη ζε πνιιά ζεκεία ην πιαίζην ηεο Γηεζλνχο 
χκβαζεο ηεο Ρψκεο,  

γ) ε Οδεγία 93/83/ΔΟΚ «πεξί ζπληνληζκνχ νξηζκέλσλ θαλφλσλ φζνλ αθνξά ζην 
δηθαίσκα ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ηα ζπγγεληθά δηθαηψκαηα πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δνξπθνξηθέο 
ξαδηνηειενπηηθέο κεηαδφζεηο θαη ηελ θαισδηαθή αλακεηάδνζε ζηελ Δπξψπε»,  

δ) ε Οδεγία 93/98/ΔΟΚ πεξί ελαξκνλίζεσο ηεο δηάξθεηαο πξνζηαζίαο ηνπ δηθαηψκαηνο 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζηα 70 έηε κεηά ην ζάλαην ηνπ δεκηνπξγνχ θαη νξηζκέλσλ ζπγγεληθψλ 
δηθαησκάησλ ζηα 50 έηε θαη  

ε) ε Οδεγία 96/9/ΔΟΚ «γηα ηε λνκηθή πξνζηαζία ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ», νη νπνίεο 
ιφγσ ηεο επηινγήο ή ηεο δηεπζέηεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο εκθαλίδνπλ πξσηνηππία θαη έηζη 
απνηεινχλ πλεπκαηηθά δεκηνπξγήκαηα, δεκηνπξγψληαο παξάιιεια έλα λέν sui generis 
νηθνλνκηθφ δηθαίσκα. Ζ ηειεπηαία κάιηζηα Οδεγία έρεη εμαηξεηηθή ζπνπδαηφηεηα γηα ηελ θνηλσλία 

ησλ πιεξνθνξηψλ
24 

δεδνκέλνπ φηη ην δηαδίθηπν είλαη έλαο ρψξνο δηαζχλδεζεο δηαθφξσλ 

βάζεσλ δεδνκέλσλ
25

.  

Ήδε ε Διιάδα κε ην άξζξν 81 ηνπ λ. 3057/2002 ελαξκνλίζηεθε κε ηηο δηαηάμεηο 
ηεο Οδεγίαο 2001/29 (ΦΔΚ 239 Α΄/10 Οθησβξίνπ 2002). 

 Αμηνζεκείσην είλαη αθφκα, φηη ζε ελαξκφληζε θαη κε ηελ θνηλνηηθή Οδεγία 91/250/ΔΚ, 
κεηαμχ ησλ πξνζηαηεπφκελσλ έξγσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ θαη ηα πξνγξάκκαηα 
Η/Τ, ηα νπνία εθφζνλ είλαη πξνζσπηθά πλεπκαηηθά δεκηνπξγήκαηα, ζεσξνχληαη 
πξσηφηππα θαη πξνζηαηεχνληαη σο έξγα ιφγνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 

(άξζξν 2 παξ.3)
26

. Καη ε πξνζηαζία απηή ησλ πξνγξακκάησλ Ζ/Τ καο ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα 
ζηνλ ςεθηαθφ ρψξν, κηαο θαη απνηεινχλ βαζηθφ ζηνηρείν δηαθίλεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 
έξγσλ. Αληίζεηα ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνζηαηεπηνχλ είλαη ηα ζπζηήκαηα 
δηαζχλδεζεο, πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε δηαζχλδεζε θαη ηελ επηθνηλσλία ηνπ πξνγξάκκαηνο κε 

άιιν πξφγξακκα ή ηελ επηθνηλσλία ησλ ρξεζηψλ κεηαμχ ηνπο. πλεπψο, ζηελ εζληθή καο 
λνκνζεζία δελ πξνζηαηεχεηαη ε ίδηα ε ζχλδεζε κε ην Γηαδίθηπν, αιιά ηα δεδνκέλα πνπ 
δηαθηλνχληαη κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ, εθφζνλ απνηεινχλ πξνζσπηθά πλεπκαηηθά δεκηνπξγήκαηα.  

2.3 Προστασία Σης Πνευματικής Ιδιοκτησίας Και Δεδομένα 

Προσωπικού Φαρακτήρα το Διαδίκτυο  

Ζ ςεθηαθή δηαθίλεζε θαη απνζήθεπζε δεδνκέλσλ θάζε κνξθήο κέζσ ηεο ρξήζεο ειεθηξνληθψλ 
ππνινγηζηψλ έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο απινχο ρξήζηεο λα ζπγθεληξψλνπλ θαη λα 
απνζεθεχνπλ κε εχθνιν θαη αλέμνδν ηξφπν πιεζψξα έξγσλ, ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη κε 

                                            

24
 Ο φξνο «θνηλσλία ησλ πιεξνθνξηψλ» ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε Λεπθή Βίβιν ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κε ηίηιν «Αλάπηπμε, αληαγσληζηηθφηεηα, απαζρφιεζε. Οη πξνθιήζεηο 

θαη ε αληηκεηψπηζή ηνπο γηα ηε κεηάβαζε ζηνλ 21
ν 

αηψλα». Κχξηνο ζθνπφο ηεο θίλεζεο απηήο 
ήηαλ ε ζπλέλσζε ησλ επξσπατθψλ δπλάκεσλ κε ζθνπφ ηελ νηθνδφκεζε ηεο επξσπατθήο 
ππνδνκήο πιεξνθνξηψλ. 

25
 Βάζε δεδνκέλσλ θαηά ην άξζξν 1 παξ.2 ηεο Οδεγίαο 96/9/ΔΚ είλαη «ε ζπιινγή 

έξγσλ, δεδνκέλσλ ή άιισλ αλεμάξηεησλ ζηνηρείσλ, δηεπζεηεκέλσλ θαηά ζπζηεκαηηθφ ή 
κεζνδηθφ ηξφπν θαη αηνκηθψο πξνζηηψλ κε ειεθηξνληθά κέζα ή θαη’ άιινλ ηξφπν». 

26
 Δθαξκνγή ζην λέν ςεθηαθφ πεξηβάιινλ έρνπλ θαη ηα άξζξα 40-43 ηνπ λ.2121/93 

πνπ απνηεινχλ εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηα πξνγξάκκαηα Ζ/Τ θαη ην δηθαίσκα εηδηθήο θχζεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή βάζεο δεδνκέλσλ. 
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πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα, φπσο θσηνγξαθίεο, κνπζηθή, ηαηλίεο ή θείκελα
27

. Ζ θαηάζηαζε απηή 
θαζίζηαηαη εληειψο αλεμέιεγθηε φηαλ ν Ζ/Τ ζπλδεζεί ζην Γηαδίθηπν θαη ν ρξήζηεο έρεη ηελ 
πιήξε επρέξεηα λα αληαιιάζζεη ηα έξγα απηά ζε κνξθή ςεθηαθψλ αξρείσλ κε απξνζδηφξηζην 
αξηζκφ άιισλ πξνζψπσλ κέζα απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνπ ρψξν.  

ηελ πξνζπάζεηα αλαδήηεζεο απνηειεζκαηηθήο ιχζεο ζην πξφβιεκα απηήο ηεο 
αλεμέιεγθηεο «δηάρπζεο» αλαπηχρζεθαλ ηερλνινγίεο πξνζηαζίαο ησλ ςεθηαθψλ έξγσλ απφ 
παξάλνκε αλαπαξαγσγή, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη κε ην γεληθφηεξν φξν ηερλνινγηθά κέηξα, κία 
έλλνηα ε νπνία έρεη ελζσκαησζεί ζην δίθαην ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.  

Με ηνλ φξν ηερλνινγηθά κέηξα αλαθεξφκαζηε ζπλήζσο ζε κεραληζκνχο ή 

εμαξηήκαηα, ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη ζε ζπζθεπέο αλαπαξαγσγήο πεξηνξίδνληαο ηε δπλαηφηεηα 
πξφζβαζεο ή γηα πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ ηα νπνία εμαξηνχλ ηελ πξφζβαζε απφ έλα θσδηθφ ή 

αξηζκφ πηζηνπνίεζεο ρξήζηε
28

. Άιιεο θαηεγνξίεο ηερλνινγηθψλ κέηξσλ «ζθξαγίδνπλ» ηα 
δηαθηλνχκελα ςεθηαθά έξγα, κε ηελ έλλνηα φηη νκάδεο δεδνκέλσλ ελζσκαηψλνληαη ζηα 
πξνζηαηεπφκελα έξγα θαη ηα ζπλνδεχνπλ σο αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπο, παξέρνληαο 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηαπηφηεηα ησλ έξγσλ, ην ρξφλν δεκηνπξγίαο ηνπο θ.ιπ.  

Ζ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ηερλνινγηθψλ κέηξσλ πεξηιακβάλεη δχν ζηάδηα: Σν 
ζηάδην ηνπ ειέγρνπ ηεο πξφζβαζεο ζην έξγν ζε ςεθηαθή κνξθή θαη ην ζηάδην 
ρνξήγεζεο άδεηαο ρξήζεο κέζα απφ πξνδηακνξθσκέλεο σο πξνο ηνπο φξνπο ρξήζεο 
ειεθηξνληθέο ζπκβάζεηο, νπφηε ν ηειηθφο ρξήζηεο απνθηά λφκηκε ρξήζε ζην ςεθηαθφ 
πιηθφ κε ηε κνξθή πνπ επηηξέπεη ν πάξνρνο ηνπ ςεθηαθνχ πιηθνχ.  

Με ηελ αλάπηπμε ηερλνινγηψλ ςεθηαθήο δηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελνπ πεξηερνκέλνπ 
γίλεηαη πιένλ ιφγνο γηα ην πέξαζκα απφ ην δίθαην ησλ απνιχησλ θαη απνθιεηζηηθψλ 
δηθαησκάησλ ζε άπια αγαζά ζε έλα δηθαίσκα πξνζηαζίαο κε ηερληθά κέζα θαη δηαρείξηζεο κε 
ζπκβάζεηο αδεηνδφηεζεο ηεο ςεθηαθήο θίλεζεο ησλ έξγσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ δεκηνπξγνχ θαη 
ζε έλα ηερληθά ειεγρφκελν δηθαίσκα πξφζβαζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ρξήζηε αληίζηνηρα.  

Αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζία ησλ ηερλνινγηθψλ κέηξσλ, αλαπηχρζεθε κέζα ζην δίθαην 
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο έλα απηνηειέο, ηδηαίηεξν πιέγκα θαλφλσλ πξνζηαζίαο ησλ ίδησλ ησλ 
ηερλνινγηθψλ κέηξσλ ελάληηα ζε πξάμεηο παξάθακςεο ή εμνπδεηέξσζήο ηνπο, ηφζν ζε δηεζλέο 
φζν θαη ζε επξσπατθφ θαη ζπλαθφινπζα ζε εζληθφ επίπεδν. Έηζη ινηπφλ, ηέηνηνη θαλφλεο 
πξνζηαζίαο πεξηειήθζεζαλ αξρηθά ζηηο δχν Γηεζλείο πλζήθεο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ 

Γηαλνεηηθήο Ηδηνθηεζίαο, ηε πλζήθε γηα ηε Γηαλνεηηθή Ιδηνθηεζία WIPO (αξ. 11 θαη 12)
29

, 

θαη ηε πλζήθε γηα ηηο εθηειέζεηο θαη ηα θσλνγξαθήκαηα WIPO (αξ. 18 θαη 19)
30

. ε 
ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ ζέηνπλ νη δχν απηέο ζπλζήθεο, 
πηνζεηήζεθε απφ ηελ Κνηλφηεηα ε Οδεγία 2001/29 γηα ηελ ελαξκφληζε νξηζκέλσλ πηπρψλ ηνπ 
δηθαηψκαηνο ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, 
ζηελ νπνία πεξηέιαβε ξπζκίζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ηερλνινγηθψλ κέηξσλ δηαρείξηζεο θαη 
πξνζηαζίαο (ΚΔΦ. ΗΗΗ, αξ. 6 θαη 7), δίλνληαο έλα ζαθέζηεξν θαη αλαιπηηθφηεξν νξηζκφ ησλ 
πξνζηαηεπφκελσλ ηερλνινγηθψλ κέηξσλ θαη ξπζκίδνληαο φρη κφλνλ ηελ πξάμε εμνπδεηέξσζεο 
θαζ‟ εαπηή αιιά θαη φιεο ηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ή βνεζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ sui generis δηθαηψκαηνο ηνπ παξαγσγνχ βάζεο δεδνκέλσλ. Ζ ελ 
ιφγσ θνηλνηηθή Οδεγία ελζσκαηψζεθε ζην Διιεληθφ δίθαην ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο κε ην 
Ν. 3057/2002, ν νπνίνο πξφζζεζε ζηνλ ππάξρνληα λφκν πεξί πλεπκαηηθήο δεκηνπξγίαο ηα 
άξζξα 66Α (Σερλνινγηθά κέηξα) θαη 66Β (Πιεξνθνξίεο γηα ην θαζεζηψο ησλ δηθαησκάησλ).  

Χζηφζν, πέξα απφ ηελ ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ αληηκεηψπηζε πξνζβνιψλ 
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ζπκθπήο κε ηα ηερλνινγηθά κέηξα είλαη ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ θαη 
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Γ. Κνπκάληνο, Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, 2002, ζει. 41 επ. 38  
28

 Μ-Θ. Μαξίλνο, Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία , 2
ε
 

εθδ. αξ 701, . ηαπξίδνπ, Σα ηερλνινγηθά 
κέηξα ζηελ Τπεξεζία ηεο Γηαρείξηζεο θαη Πξνζηαζίαο ηεο Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο, ζε Μ-Θ 
Μαξίλνο (επηκ.) Κνηλσλία ησλ Πιεξνθνξηψλ θαη Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, 2001, ζει. 91, 95.  
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ηελ Διιάδα θπξψζεθε κε ηνλ Ν. 3184/2003( ΦΔΚ Α΄ 228/2003)  
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δηαρείξηζεο πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζην πξφζσπν ηνπ ρξήζηε, φπσο ε 

ηαπηφηεηα, ν ηφπνο πξφζβαζεο, νη πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε
31

. Σν εηδηθφηεξν 
δήηεκα ην νπνίν ηίζεηαη ελ πξνθεηκέλσ θαη άπηεηαη ηεο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ 
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, είλαη εθείλν ηεο 
αλίρλεπζεο, ζπιινγήο θαη ρξήζεο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηα πξφζσπα πνπ ηεινχλ 
πξάμεηο πξνζβνιήο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, κε ζθνπφ ηελ έγεξζε αμηψζεσλ ελαληίνλ 
ηνπο.  

ηελ πεξίπησζε απηή γίλεηαη ιφγνο γηα κία ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηα πλεπκαηηθά 
δηθαηψκαηα, ε πξνζηαζία ησλ νπνίσλ ζην Γηαδίθηπν είλαη ζπλψλπκε κε ηα ηερλνινγηθά κέηξα, 
θαη ζην δηθαίσκα ηεο ηδησηηθφηεηαο θαη ηνπ απνξξήηνπ ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ην 
νπνίν δηαθπβεχεηαη ζε θάζε πεξίπησζε, δεδνκέλνπ φηη εθηφο απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
αθνξνχλ ζην ίδην ην δηαθηλνχκελν έξγν θαη ζην θαζεζηψο ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο 
ηδηνθηεζίαο πνπ ην αθνξνχλ, είλαη δπλαηή ε αλίρλεπζε θαη ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ πνπ 
αθνξνχλ ζηελ επηθνηλσλία θαζ‟ εαπηή θαη κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα, 
δειαδή ηνπο ρξήζηεο ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ.  

Σέηνηα αληρλεχζηκα ζηνηρεία είλαη ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ επηθνηλσλίαο, δειαδή 
ηφζνλ ηα δεδνκέλα θίλεζεο φζνλ θαη ηα δεδνκέλα ζέζεο. χκθσλα κε ην Ν. 3471/2006, ν 
νπνίνο ελζσκάησζε ηελ Οδεγία 2002/58 ζην ειιεληθφ δίθαην θαη ηξνπνπνίεζε ην Ν. 2472/1997, 
σο δεδνκέλα θίλεζεο λννχληαη ηα δεδνκέλα πνπ ππνβάιινληαη πξνο επεμεξγαζία γηα 
ζθνπνχο δηαβίβαζεο κίαο επηθνηλσλίαο ζε δίθηπν ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ή ηεο 
ρξέσζεο ηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ν αξηζκφο ε δηεχζπλζε , ε ηαπηφηεηα ηεο ζχλδεζεο ή ηνπ 

ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ ζπλδξνκεηή ή θαη ρξήζηε, νη θσδηθνί πξφζβαζεο, ε εκεξνκελία θαη 
ψξα έλαξμεο θαη ιήμεο θαη ε δηάξθεηα ηεο επηθνηλσλίαο, ν φγθνο ησλ δηαβηβαζζέλησλ δενκέλσλ, 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξσηφθνιιν, ηελ κνξθνπνίεζε, ηε δξνκνιφγεζε ηεο επηθνηλσλίαο 
θαζψο θαη ην δίθηπν απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη ή ζην νπνίν θαηαιήγεη ε επηθνηλσλία. Σα 
δεδνκέλα ζέζεο αθνξνχλ δεδνκέλα πνπ ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία ζε δίθηπν 
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη πνπ ππνδεηθλχνπλ ηελ γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ ηεξκαηηθνχ 
εμνπιηζκνχ ηνπ ρξήζηε κηαο δηαζέζηκεο ζην θνηλφ ππεξεζίαο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Σα 
δεδνκέλα θίλεζεο θαη ζέζεο, εθφζνλ πξνσζεζνχλ ζε έλα πάξνρν ππεξεζηψλ ειεθηξνληθνχ 

δηθηχνπ, κπνξνχλ λα ηαπηνπνηεζνχλ κε ην πξφζσπν ηνπ ζπλδξνκεηή πνπ ζπκβιήζεθε καδί 
ηνπ γηα ππεξεζίεο πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν.  

Κάλνληαο ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο πνπ πξνζθέξνπλ ηα ειεθηξνληθά κέηξα, ζε 
πνιιέο ρψξεο νη νξγαληζκνί ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο ή ελψζεηο πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπο 
δεκηνπξγνχο θαη δηθαηνχρνπο, αζρνινχληαη κε ηελ αλίρλεπζε θαη ζπιινγή ζηνηρείσλ ζρεηηθά 
κε πξάμεηο παξάλνκεο δηαθίλεζεο πλεπκαηηθψλ έξγσλ ζην Γηαδίθηπν, θαη κε βάζε απηά 
πξνρσξνχλ ζε κελχζεηο ή πξνεηδνπνηεηηθέο επηζηνιέο πξνο ηνπ παξφρνπο ππεξεζηψλ 
ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο, θαιψληαο ηνπο πνιιέο θνξέο λα ηνπο παξάζρνπλ ηα αλαγθαία 
δεδνκέλα πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ ζπλδξνκεηή πνπ πξνέβε ζηελ πξνζβνιή.  

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, πξάγκαηη ζα κπνξνχζε θαλείο λα ππνζηεξίμεη φηη, γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ζην Γηαδίθηπν, αλαγθαία είλαη ε 
αλαγλψξηζε ελφο έζησ παξεπφκελνπ δηθαηψκαηνο ελεκέξσζεο ππέξ ηνπ δηθαηνχρνπ, κε 
αληίζηνηρε ππνρξέσζε ηνπ παξφρνπ λα ζπλεξγάδεηαη θαη λα απνθαιχπηεη ηα αλαγθαία 
δεδνκέλα πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηνλ εληνπηζκφ ηνπ δξάζηε. Δληνχηνηο, κηα ηέηνηα άπνςε, πέξαλ 
ηνπ γεγνλφηνο φηη πξνζθξνχεη ζηνπο θαλφλεο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 
θαη απνξξήηνπ ηεο επηθνηλσλίαο, παξαγλσξίδεη ηελ εμήο ζεκαληηθή, αιήζεηα: Σν πξφζσπν ην 
νπνίν ζπκβάιιεηαη κε ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ δελ 
ηαπηίδεηαη θαη’ αλάγθε κε ηνλ πηζαλφ ρξήζηε πνπ δηαπξάηηεη ηελ πξνζβνιή. Καη είλαη κελ 

αιεζέο φηη ζα κπνξνχζε λα ελαπνηεζεί ε πξνζηαζία ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ζηνλ ίδην 

ηνλ ζπλδξνκεηή
32 

κέζσ ηεο ζέζπηζεο ελφο ζπζηήκαηνο αληηθεηκεληθήο επζχλεο ηνπ γηα 

                                            

31
 Η. Καξάθσζηαο, Πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο , 

ΓΗΜΜΔ 2004, 54, 55 40  
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 Βι. ζρεηηθά ηελ πκθσλία Olivennes, κία ζπκθσλία κεηαμχ ησλ θνξέσλ δηθαησκάησλ 
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη παξφρσλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ην δηαδίθηπν, ηεζείζα ππφ ςήθηζε 
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παξάλνκεο πξνζβνιέο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην δηθφ ηνπ IP, πιελ φκσο είλαη 
ακθίβνιν θαηά πφζν κία ηέηνηα ξχζκηζε ζπλάδεη κε ηελ ίδηα ηε θχζε ηνπ Γηαδηθηχνπ σο ελφο 
δεκηνπξγήκαηνο ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ, ην νπνίν επηηξέπεη ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε ζηελ 
γλψζε θαη ζηελ επηθνηλσλία ζε παγθφζκην επίπεδν.  

Δηδηθφηεξα, ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ην άξζξν 63Α, ην νπνίν πξνζηέζεθε ζην Ν 
2121/1993 κε ην αξ. 2 ηνπ Ν 3524/2007 γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ ζηελ 
Οδεγία 2004/48, ζχκθσλα θαη κε ην πλεχκα ησλ άξζξσλ 43 θαη 47 ηεο πκθσλίαο TRIPS, 
δηαθξίλεη ηηο αθφινπζεο δχν πεξηπηψζεηο: 

 α) ηαλ έλαο δηάδηθνο έρεη πξνζθνκίζεη επιφγσο δηαζέζηκα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πξνο 
ππνζηήξημε ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ πεξί πξνζβνιήο ή επηθείκελεο πξνζβνιήο δηθαησκάησλ 
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, θαη παξάιιεια επηθαιείηαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη ζηνλ 
έιεγρν ηνπ αληηδίθνπ, ην Γηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ πξνζθνκηδή ησλ απνδεηθηηθψλ 
απηψλ ζηνηρείσλ απφ ηνλ αληίδηθν. ε θάζε πεξίπησζε ην Γηθαζηήξην θξνληίδεη γηα ηε 
δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ.  

β) ηαλ κεηά απφ αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηνπ δηαδίθνπ, ειεγρφκελν απφ Γηθαζηήξην σο 
πξνο ηελ αλαινγηθφηεηά ηνπ, πνπ ππνβάιιεηαη κε ηελ αγσγή ή θαη απηνηειψο ζην πιαίζην δίθεο 
γηα πξνζβνιή δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ην Γηθαζηήξην κπνξεί θαη πξηλ απφ ηελ 
νξηζκέλε δηθάζηκν λα δηαηάζζεη ηελ παξνρή ζηνλ αληίδηθν πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πξνέιεπζε θαη 
γηα ηα δίθηπα δηαλνκήο ησλ εκπνξεπκάησλ ή παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζβάιινπλ ηα 
πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα. Οη πιεξνθνξίεο απηέο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ, εθφζνλ 
ελδείθλπηαη, ηα νλνκαηεπψλπκα θαη δηεπζχλζεηο ησλ παξαγσγψλ θαη θαηαζθεπαζηψλ, 
δηαλνκέσλ, πξνκεζεπηψλ θαη ινηπψλ πξνεγνπκέλσλ θαηφρσλ ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο. 
χκθσλα κε ηνλ ίδην λφκν, σζηφζν, νη αλσηέξσ δηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο εθαξκφδνληαη ππφ 
ηελ επηθχιαμε - κεηαμχ άιισλ - ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηελ πξνζηαζία ηεο 
εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο ή ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

Δπηπιένλ, ζην άξζξν 64 ηνπ ίδηνπ Νφκνπ
33 

πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ιήςεσο αζθαιηζηηθψλ 
κέηξσλ θαηά ησλ δηακεζνιαβεηψλ, νη ππεξεζίεο ησλ νπνίσλ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηξίην γηα 

ηελ πξνζβνιή δηθαηψκαηνο ηνπ δεκηνπξγνχ ή άιινπ ζπγγεληθνχ δηθαηψκαηνο.  

Δίλαη πξνθαλέο φηη κε ηηο αλσηέξσ γεληθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 63Α, αλαγλσξίδεηαη 
κία δπλαηφηεηα ζηνπο δηθαηνχρνπο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ λα εληνπίδνπλ, κέζσ ηεο ρξήζεο 
ησλ ηερλνινγηθψλ κέηξσλ, ηνπο πξνζβνιείο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο ζην Γηαδίθηπν. Χζηφζν 

νη εγγπήζεηο ηεο κεζνιάβεζεο ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο, ηεο ηήξεζεο ηεο αξρήο ηεο 
αλαινγηθφηεηαο θαη ηεο πξφηαμεο ησλ θαλφλσλ πνπ πξνζηαηεχνπλ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη 
ην απφξξεην ησλ επηθνηλσληψλ, αλαδεηθλχεη φηη ν Έιιελαο Ννκνζέηεο πξνέθξηλε σο 
ζεκαληηθφηεξε ηεο δηαζθάιηζε ηεο ηδησηηθφηεηαο ησλ ρξεζηψλ έλαληη ηεο πξνζηαζίαο 
ησλ δηθαηνχρσλ, ζπκπιένληαο έηζη θαη κε άιιεο έλλνκεο ηάμεηο, αιιά θαη κε ηηο αληηιήςεηο ηνπ 

θνηλνηηθνχ δηθαζηή
34

, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε επξσπατθή λνκνζεζία αλαθνξηθά κε ηελ 
ππνρξέσζε γλσζηνπνίεζεο πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ εθαξκφδεηαη κφλν ζην πνηληθφ δίθαην θαη νη 
ππνζέζεηο αζηηθνχ δηθαίνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο.  

2.4 υνθήκες WIPO (υνθήκες Internet) 

                                                                                                                               

ζηε γαιιηθή εζλνζπλέιεπζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζε πεξίπησζε αλίρλεπζεο πξνζβνιήο ζα 
απνζηέιινληαη έγγξαθεο πξνεηδνπνηήζεηο ζην ζπλδξνκεηή, ρσξίο λα αζθεί θακία επηξξνή αλ 
απηέο πξνήιζαλ απφ ηνλ ίδην σο ρξήζηε ή θάπνην ηξίην, ελψ ζε επαλεηιεκκέλε πξνζβνιή ζα 
δηαθφπηεηαη πξνζσξηλά ε ζχλδεζε ηνπ ρξήζε θαη θαηφπηλ ζα θαηαγγέιιεηαη ε ζχκβαζε απφ ηνλ 
πάξνρν ππεξεζηψλ. 
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Πξνζηέζεθε ζηνλ Ν. 2121/1993 κε ην άξζξν 81 παξ. 8 ηνπ Ν. 3057/2002 , ζε 
ελαξκφληζε κε ην άξζξν 8 παξ. 3 ηεο Οδεγίαο 2001/29. 42  
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C-275/2006 Promusicae v. Telefonica de Espana SAU.  
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2.4.1 ύγκριση των συνθηκών με άλλες διεθνείς συμβάσεις 

i) Η ζρέζε ηεο ζπλζήθεο WIPO γηα ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία κε ηε Γηεζλή χκβαζε ηεο 
Βέξλεο: Ζ ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηε πλζήθε WIPO θαη ζηε Γηεζλή χκβαζε ηεο 

Βέξλεο αλαθέξεηαη ήδε ζην πξψην άξζξν ηεο πξψηεο. χκθσλα κ‟ απηφ «ε παξνχζα ζπλζήθε 
απνηειεί εηδηθή ξχζκηζε ζπκθσλία θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 20 ηεο χκβαζεο ηεο Βέξλεο 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ινγνηερληθψλ θαη θαιιηηερληθψλ έξγσλ»
35

. πλδέεηαη κφλνλ κε ηε 
χκβαζε ηεο Βέξλεο θαη φρη κε άιιεο ζπκβάζεηο θαη ε ζχλδεζε απηή είλαη άκεζε φρη κφλνλ γηαηί 
«ηα ζπκβαιιφκελα κέξε πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα άξζξα 1-21 ηεο Βέξλεο θαη ην 
παξάξηεκά ηεο» (άξζξν 1 παξ.4 ηεο WIPO), αιιά θαη γηαηί «πξνβιέπεηαη ξεηά ε αλαινγηθή 

εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 2-6 απηήο ηεο δηεζλνχο ζχκβαζεο ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία πνπ 
παξέρεηαη απφ ηελ παξνχζα ζπλζήθε» (άξζξν 3 ηεο WIPO). Δίλαη γλσζηφ φηη ηα άξζξα 3-6 

ηεο Βέξλεο πεξηέρνπλ ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο θαη ηηο κεζφδνπο πξνζηαζίαο φπσο είλαη ν 
θαλφλαο ηεο εζληθήο κεηαρείξηζεο, ε αξρή ηεο πξνζηαζίαο ρσξίο δηαηππψζεηο, ν 
πξνζδηνξηζκφο ησλ θξηηεξίσλ πξνζηαζίαο φπσο είλαη π.ρ. ε ηζαγέλεηα ηνπ δεκηνπξγνχ, ν ηφπνο 
ηεο πξψηεο δεκνζίεπζεο, ν ηφπνο ηεο ζπλήζνπο δηακνλήο, ε ζχγρξνλε δεκνζίεπζε, ε έδξα ή 
ζπλήζε δηακνλή ηνπ παξαγσγνχ θηλεκαηνγξαθηθνχ έξγνπ θιπ. Σέινο, «θακία απφ ηηο δηαηάμεηο 
ηεο WIPO γηα ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο πθηζηάκελεο 
ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε κεηαμχ ηνπο δπλάκεη ηεο χκβαζεο 
ηεο Βέξλεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ινγνηερληθψλ θαη θαιιηηερληθψλ έξγσλ», φπσο ξεηά 
αλαθέξεηαη ζην άξζξν 1 παξ.2 ηεο πξψηεο. 

ii) Η ζρέζε ηεο πλζήθεο WIPO γηα ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία κε άιιεο δηεζλείο 
ζπκβάζεηο: ην άξζξν 1 παξ.1 ηειεπηαίν εδάθην ηεο ζπλζήθεο WIPO αλαθέξεηαη ε γεληθή 
ξήηξα φηη «ε παξνχζα ζπλζήθε δελ ζίγεη θαλέλα απφ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 
πξνβιέπνπλ άιιεο ζπλζήθεο». Δίλαη ζεκαληηθφ πσο ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο αλαθέξεηαη ε 
θιαζζηθή ζην δίθαην ηεο Πλεπκαηηθήο Ιδηνθηεζίαο αξρή, ε νπνία εθθξάδεηαη θαη ζηε 

ζπκθσλία TRIPS ζην άξζξν 9 παξ.2 αιιά θαη ζηελ εζληθή καο λνκνζεζία ζην άξζξν 2 παξ.3 
φζνλ αθνξά ζηα πξνγξάκκαηα Ζ/Τ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία «ε πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο 
ηδηνθηεζίαο θαιχπηεη ηηο δεκηνπξγίεο θαη φρη ηηο ηδέεο, ηηο δηαδηθαζίεο, ηηο κεζφδνπο 
ιεηηνπξγίαο ή ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο θαζαπηέο. Οη ηδέεο είλαη ειεχζεξεο θαη πξνζηηέο ζηνλ 

θαζέλα, απνηεινχλ θνηλφ θηήκα θαη δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο, παξά κφλνλ αλ πάξνπλ θάπνηα κνξθή»
36

 Αθφκα, ζην άξζξν 4 ηεο πλζήθεο 
«πξνζηαηεχνληαη ξεηά ηα πξνγξάκκαηα ΗΤ σο έξγα ινγνηερληθά, κε ηελ έλλνηα πνπ 
πξνζηαηεχνληαη ηα ινγνηερληθά έξγα θαηά ην άξζξν 2 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο ηεο Βέξλεο, 
αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν ή ηε κνξθή έθθξαζήο ηνπο». Καη εδψ ε πξνζηαζία δελ εθηείλεηαη 
ζηηο ηδέεο θαη ζηηο αξρέο ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο, αιιά θαιχπηεη 
κφλνλ ηε κνξθή ή ηνλ ηξφπν έθθξαζεο ησλ πξνγξακκάησλ. Ζ ίδηα, επίζεο, ξχζκηζε πεξηέρεηαη 
θαη ζην άξζξν 10 παξ.1 ηεο ζπκθσλίαο TRIPS ζχκθσλα κε ην νπνίν «ηα πξνγξάκκαηα ησλ 
ΖΤ ... ραίξνπλ ηεο ίδηαο πξνζηαζίαο, φπσο θαη ηα ινγνηερληθά έξγα βάζεη ηεο χκβαζεο ηεο 
Βέξλεο». 

Σέινο, ζην άξζξν 5 ηεο πλζήθεο «πξνζηαηεχνληαη νη ζπιινγέο βάζεσλ δεδνκέλσλ, 
νη νπνίεο κε ηελ επηινγή θαη ηε δηεπζέηεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο απνηεινχλ πλεπκαηηθά 
δεκηνπξγήκαηα. Ζ πξνζηαζία απηή δελ εθηείλεηαη ζηα ίδηα ηα δεδνκέλα ή ην ίδην ην πιηθφ θαη δελ 
ζίγεη ην δηθαίσκα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ πθίζηαηαη σο πξνο ηα δεδνκέλα ή ην πιηθφ πνπ 
απνηεινχλ πεξηερφκελν ηεο βάζεο δεδνκέλσλ». Ζ ξχζκηζε απηή είλαη ζχκθσλε κε ηελ 
αληίζηνηρε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 10 παξ.2 ηεο πκθσλίαο Trips ζχκθσλα κε ην νπνίν «νη 
κεηαγισηηίζεηο δεδνκέλσλ θαη θάζε άιιν πιηθφ ... πνπ εμαηηίαο ηεο επηινγήο ή ηεο δηάηαμεο ησλ 

                                            

35
 ά. ηεο χκβαζεο ηεο Βέξλεο: «Οη Κπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ ηεο Δλψζεσο 

επηθπιάζζνπλ ζηνπο εαπηνχο ηνπο ην δηθαίσκα λα πξνβνχλ, κεηαμχ άιισλ, ζε εηδηθέο ξπζκίζεηο, 
εθφζνλ νη ξπζκίζεηο απηέο ζα παξέρνπλ ζηνπο δεκηνπξγνχο δηθαηψκαηα επξχηαηα εθείλσλ, ηα 
νπνία παξέρνληαη απφ ηελ (παξνχζα) ζχκβαζε ή ζα πεξηέρνπλ άιιεο δηαηάμεηο κε αληηηηζέκελεο 
ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. Οη δηαηάμεηο ησλ πθηζηάκελσλ ξπζκίζεσλ, νη νπνίεο αληαπνθξίλνληαη 
ζηνπο πξναλαθεξζέληεο φξνπο εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνληαη». 
36

 βι. φ.π.  Γ. Κνπκάλην ζει.105-106 
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πεξηερνκέλσλ ηνπο απνηεινχλ πλεπκαηηθέο δεκηνπξγίεο ραίξνπλ πξνζηαζίαο σο ηέηνηεο. Ζ ελ 
ιφγσ πξνζηαζία ε νπνία δελ εθηείλεηαη θαη ζηα ίδηα ηα δεδνκέλα ή ζην ίδην ην πιηθφ, δελ ζίγεη 
ηπρφλ δηθαηψκαηα δεκηνπξγνχ πνπ πθίζηαληαη σο πξνο ηα δεδνκέλα ή ην πιηθφ». 

2.4.2 Σο αντικείμενο 

ηε πλζήθε WIPO γηα ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία: Παξφηη ε έλλνηα ηνπ έξγνπ δελ 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε πλζήθε WIPO, εθαξκφδεηαη αλαινγηθά ην άξζξν 2 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο 
ηεο Βέξλεο, κεηά απφ παξαπνκπή πνπ γίλεηαη ζ‟ απηφ κέζα απφ ηα άξζξα 1 παξ.4 θαη 2 ηεο 

πξψηεο. Σν άξζξν 2 ηεο χκβαζεο ηεο Βέξλεο απαξηζκεί ηηο θαηεγνξίεο εθείλσλ ησλ έξγσλ 
πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε φπσο είλαη ηα βηβιία, ηα θπιιάδηα, νη 
δηαιέμεηο, ηα δξακαηηθά έξγα, νη παληνκίκεο, νη κνπζηθέο ζπλζέζεηο, ηα θηλεκαηνγξαθηθά θαη 
θσηνγξαθηθά έξγα, ηα έξγα δσγξαθηθήο, αξρηηεθηνληθήο, γιππηηθήο, ηα ζρέδηα, ηα ζθίηζα θιπ. 
Χζηφζν ε απαξίζκεζε απηή είλαη ελδεηθηηθή. Άξα, ηίπνηα δελ εκπνδίδεη λα ζεσξήζνπκε 
εξκελεπηηθά φηη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε πξνζηαηεχνληαη θαη άιιεο θαηεγνξίεο έξγσλ, 
πνπ δελ πεξηέρνληαη ζ‟ απηήλ ηελ απαξίζκεζε. Έηζη, δηθαηνινγείηαη θαη ε παξαπνκπή πνπ 
γίλεηαη ζην άξζξν 2 ηεο Βέξλεο, εθφζνλ θαη ηα ςεθηαθά έξγα κπνξνχλ λα 
ζπκπεξηιεθζνχλ ζηα πξνζηαηεπφκελα έξγα. Δάλ πάλησο επηρεηξήζνπκε λα θάλνπκε κηα 
γεληθφηεξε παξαηήξεζε, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη νη γλσζηνί θαλφλεο θαη αξρέο πνπ 
δηέπνπλ ην αληηθείκελν αιιά θαη ην ππνθείκελν, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαη ζηνλ ςεθηαθφ 
ρψξν. Σν έξγν, είηε αλαπαξαρζεί ζε ςεθηαθή κνξθή, είηε δηαηεζεί ζην δηαδίθηπν, ζπλερίδεη 
λα απνηειεί αληηθείκελν πξνζηαζίαο, εθηφο αλ έρεη παξέιζεη ε δηάξθεηα ή ππάξρεη 
πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηε λνκνζεζία πεξηνξηζκψλ. 

Δηδηθφηεξα ζα κπνξνχζακε λα δηαηππψζνπκε ηα αθφινπζα ρξήζηκα 
ζπκπεξάζκαηα, πνπ απνηεινχλ κελ ζεκειηψδεηο θαλφλεο ζην δίθαην ηεο πλεπκαηηθήο 
ηδηνθηεζίαο, αιιά θαη πνπ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζην λέν πεξηβάιινλ ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πιεξνθνξηψλ
37

: 

α) χκθσλα κε ζεκειηψδε αξρή αληηθείκελν ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο είλαη ην 
έξγν σο άυιν αγαζφ. Γειαδή δελ πξνζηαηεχεηαη ν πιηθφο θνξέαο πάλσ ζηνλ νπνίν είλαη 

ελζσκαησκέλν ην έξγν, π.ρ. δελ πξνζηαηεχεηαη ην CD σο πιηθφο θνξέαο, αιιά ε κνπζηθή 

ζχλζεζε θαη νη ζηίρνη πνπ έρνπλ εγγξαθεί πάλσ ζ‟ απηφ
38

. Έθθξαζε απηήο ηεο αξρήο 
ζπλαληνχκε ζην άξζξν 5 ηεο πλζήθεο WIPO φπνπ «πξνζηαηεχνληαη νη ζπιινγέο δεδνκέλσλ, 
νπνηαδήπνηε κνξθή θαη αλ έρνπλ, νη νπνίεο ιφγσ ηεο επηινγήο ή ηεο δηαξξχζκηζεο ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ηνπο απνηεινχλ πλεπκαηηθέο δεκηνπξγίεο. Ζ πξνζηαζία απηή δελ θαιχπηεη ηα 
δεδνκέλα ή ην πιηθφ απηά θαζαπηά θαη ζε θακία πεξίπησζε ε πξνζηαζία δελ ζίγεη ηπρφλ 
δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηνπ δεκηνπξγνχ πνπ πθίζηαληαη σο πξνο ηα δεδνκέλα ή ην 
πιηθφ πνπ πεξηέρνληαη ζηε ζπιινγή», 

β) Σν αμηνινγηθφ θξηηήξην ηεο πξσηνηππίαο ελφο δεκηνπξγήκαηνο, πνπ ηζρχεη 
ζην ειιεληθφ δίθαην, απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε πξνζηαζίαο ηνπ (άξζξν 2 παξ.1 ηνπ 

λ.2121/93), παξφιν πνπ ε έλλνηά ηεο απνηειεί κηα αλνηρηή έλλνηα πνπ κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε 
ηα θνηλσληθά, πνιηηηζηηθά θαη ηερλνινγηθά δεδνκέλα θάζε επνρήο θαη ηελ νπνία ελ ηέιεη θξίλνπλ 
ηα δηθαζηήξηα. Σν ειιεληθφ δίθαην εληάζζεηαη ζην επξσπατθφ (επεηξσηηθφ) ζχζηεκα 
πξνζηαζίαο. Καηά ζπλέπεηα, ε πξσηνηππία πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ην ππνθεηκεληθφ θξηηήξην, 
πνπ απνζθνπεί ζηε δηαηήξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ δεζκνχ κεηαμχ δεκηνπξγνχ θαη έξγνπ. Σν 
δίθαηφ καο ζηεξίδεηαη ζηελ παξαδνζηαθή αξρή φηη αξρηθφο δηθαηνχρνο ηνπ έξγνπ είλαη 
θπζηθφ πξφζσπν, κε ζπλέπεηα ε πξσηνηππία λα είλαη απνηέιεζκα ηεο πξνζσπηθήο 

                                            

37
Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη θαη ζηελ αηηηνινγηθή ζθέςε 5 ηνπ πξννηκίνπ ηεο 

Οδεγίαο 2001/29/EK (πνπ απνηειεί έλα εληαίν θείκελν ζην νπνίν ελζσκαηψλνληαη νη δχν 
πλζήθεο Internet) "δελ ρξεηάδνληαη λέεο έλλνηεο θαη λένη θαλφλεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Απιά νη ηζρχνπζεο ξπζκίζεηο θαη αξρέο ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ 
θαη λα ζπκπιεξσζνχλ, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο κνξθέο εθκεηάιιεπζεο θαη γεληθφηεξα 
ζηε ζεκεξηλή νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα".  

38
 βι. Γ. Καιιηλίθνπ «Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία» ζει.19 
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ζπκβνιήο ηνπ δεκηνπξγνχ ράξε ζηελ νπνία ην έξγν παξνπζηάδεη θάπνηα ηδηαίηεξε αηνκηθφηεηα, 

έηζη ψζηε λα δηαθξίλεηαη απφ ηα δηαλνεηηθά πξντφληα ηεο αλζξψπηλεο θαζεκεξηλφηεηαο
39

. 
Καζίζηαηαη, επνκέλσο, ζαθέο φηη ε πξνζηαζία δελ εμαξηάηαη απφ ηελ εθαξκνγή θαλελφο άιινπ 
θξηηεξίνπ, αιιά νχηε θαη ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη θαλέλαο έιεγρνο πνηνηηθήο ή αηζζεηηθήο 
αμίαο ηνπ έξγνπ. Σν έξγν πξνζηαηεχεηαη αλεμάξηεηα απφ ηελ αηζζεηηθή ή θαιιηηερληθή ηνπ αμία 
θαη αλεμάξηεηα απφ ηνλ παξάλνκν ή αλήζηθν ραξαθηήξα ηνπ, φπσο επίζεο θαη αλεμάξηεηα απφ 
ηνλ πξννξηζκφ ηνπ πνπ κπνξεί λα εμππεξεηεί θαζαξά πξαθηηθέο αλάγθεο (π.ρ. έλα ρξεζηηθφ 

αληηθείκελν πνπ κπνξεί λα απνηειεί θαη έξγν ηέρλεο, δειαδή έλα βάδν)
40

. Ζ αξρή απηή, 
ζεκειηαθή ζην δίθαην ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, δηαηππψλεηαη ζην άξζξν 2 παξ.4 ηνπ λ. 
2121/93 θαη έθθξαζή ηεο ζπλαληάκε ζηα άξζξα 4 θαη 5 ηεο πλζήθεο WIPO. ην κελ άξζξν 4 
«φπνπ πξνζηαηεχνληαη ηα πξνγξάκκαηα ΗΤ αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν ή ηε κνξθή 
έθθξαζήο ηνπο», ζην δε άξζξν 5 «φπνπ πξνζηαηεχνληαη σο πλεπκαηηθέο δεκηνπξγίεο νη 
βάζεηο δεδνκέλσλ ιφγσ ηεο επηινγήο ή ηεο δηεπζέηεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο», 

γ) Η ελδεηθηηθή απαξίζκεζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ σο έξγσλ ζην άξζξν 2 παξ.1 
ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο ηεο Βέξλεο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε νπνηνδήπνηε πλεπκαηηθφ 

δεκηνχξγεκα, αθφκα θαη αλ δελ θαιχπηεηαη απφ ηε λνκνζεηηθή ξχζκηζε, εθφζνλ εκθαλίδεη 
πξσηνηππία θαη έρεη κνξθή, λα εληάζζεηαη ζην λέν ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ θαη λα 
πξνζηαηεχεηαη κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ ηζρχνπλ ζε θάζε έλλνκε ηάμε. Δπνκέλσο, νη 
θαιιηηερληθέο παξαγσγέο πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ηε βνήζεηα Η/Τ, φπσο είλαη νη 

θσηνγξαθίεο, ηα θηλνχκελα ζρέδηα ή ηα έξγα εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (virtual reality), εθφζνλ 
πιεξνχλ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, δειαδή εκθαλίδνπλ πξσηνηππία θαη έρνπλ κνξθή, ζα πξέπεη 
λα πξνζηαηεχνληαη. Δθείλν, πάλησο, πνπ αμίδεη λα ζεκεησζεί είλαη φηη δελ ζα πξέπεη λα 
ζπγρέεηαη ην έξγν κε ηελ πιεξνθνξία. Ζ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία δελ πξνζηαηεχεη ηα απιά 
γεγνλφηα ή ζηνηρεία (άξζξν 2 παξ.5 λ.2121/93) θαη θαηά ζπλέπεηα δελ πξνζηαηεχεη ηελ 
πιεξνθνξία απηή θαζεαπηή. Οχηε επίζεο θαη ην κνπζηθφ έξγν, πνπ έρεη εγγξαθεί ςεθηαθά θαη 
δηαθηλείηαη online απνηειεί πιεξνθνξία. Παξακέλεη κνπζηθφ έξγν. Αληίζεηα, ε ηζηνζειίδα ηνπ 
δηαδηθηχνπ κπνξεί λα ππαρζεί ζηελ έλλνηα ηνπ έξγνπ, ρσξίο φκσο λα ζπκβαίλεη ην ίδην θαη κε ηα 
domain names, ηα νπνία ηαπηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ηα δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα θαη είλαη 
δχζθνιν λα ππαρζνχλ ζηελ έλλνηα ηνπ έξγνπ, αθνχ πξφθεηηαη γηα ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο ζην 

δηαδίθηπν πνπ δελ θαιχπηνπλ ην θξηηήξην ηεο πξσηνηππίαο.
41

 

πκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε λα πνχκε πσο ε έλλνηα ηνπ έξγνπ δελ αιιάδεη ζηελ 
θνηλσλία ησλ πιεξνθνξηψλ, απφ ηελ άπνςε φηη νη ξπζκίζεηο θαη ηα θξηηήξηα πνπ 
πξναλαθέξζεθαλ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη λα πξνζαξκνζζνχλ ζην λέν ηερλνινγηθφ 
πεξηβάιινλ. 

2.4.3 Σο υποκείμενο 

ηε πλζήθε WIPO γηα ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία: ηε πλζήθε WIPO γηα ηελ πλεπκαηηθή 
ηδηνθηεζία δελ πξνζδηνξίδεηαη ξεηά ην Τπνθείκελν ηνπ δηθαηψκαηνο. Παξ‟ φια απηά ζην 
πξννίκην ηεο πλζήθεο ηνλίδεηαη «ε επηζπκία γηα αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ 
δηθαησκάησλ ησλ δεκηνπξγψλ ινγνηερληθψλ θαη θαιιηηερληθψλ έξγσλ θαηά ηξφπν φζν ην 
δπλαηφλ απνηειεζκαηηθφ θαη νκνηφκνξθν». Ζ ίδηα ξχζκηζε πεξηέρεηαη θαη ζην πξννίκην ηεο 
Γηεζλνχο χκβαζεο ηεο Βέξλεο. ε πνιιέο, άιισζηε, δηαηάμεηο ηεο Βέξλεο πρ. Ζζηθφ δηθαίσκα  
ηνπ  δεκηνπξγνχ, ππνινγηζκφο ηεο δηάξθεηαο πξνζηαζίαο κε βάζε ηε δσή ηνπ δεκηνπξγνχ θαη 
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 φ.π. Γ. Κνπκάλην ζει.99, φ.π. Γ. Καιιηλίθνπ ζει.23. Ζ άπνςε απηή έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε ην αγγινζαμσληθφ θαη ακεξηθάληθν δίθαην πνπ δελ δίλνπλ έκθαζε ζην πξνζσπηθφ 
ζηνηρείν θαη ηελ αηνκηθφηεηα ηνπ έξγνπ. Δθεί ε πξσηνηππία βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ην έξγν δελ 
είλαη αληηγξαθή ελφο άιινπ. Σν «copyright» ζέιεη λα αληακείςεη ηνλ ηδξψηα ηνπ πξνζψπνπ θαη 
αλάγεη ηελ εξγαζία θαη ηε δηαλνεηηθή πξνζπάζεηα ζε βαζηθφ ζηνηρείν πξνζηαζίαο. 
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 φ.π. Γ. Κνπκάλην ζει.110 θαη 114, φ.π. Γ. Καιιηλίθνπ ζει. 33, 34, 35. 
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 φ.π. Γ. Καιιηλίθνπ ζει.26, φ.π. Γ. Κνπκάλην ζει. 119, βι. επίζεο θαη Γ. Καιιηλίθνπ 

«Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία θαη Internet» ζει. 40  
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50 ρξφληα κεηά ην ζάλαηφ ηνπ θιπ) ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο δεκηνπξγφο κε ηελ έλλνηα ηνπ 
θπζηθνχ πξνζψπνπ (φπσο ηζρχεη ζην επεηξσηηθφ ζχζηεκα), ν νπνίνο είλαη θαηά ηελ εζληθή καο 
λνκνζεζία θαη ν αξρηθφο δηθαηνχρνο ηνπ πεξηνπζηαθνχ θαη ηνπ εζηθνχ δηθαηψκαηνο επί ηνπ έξγνπ 

(άξζξν 6 παξ.1 ηνπ λ.2121/93)
42

. Διιείςεη, φκσο, εηδηθφηεξνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ππνθεηκέλνπ 
θάζε λνκνζεζία αθνινχζεζε ηνπο δηθνχο ηεο θαλφλεο. Έηζη ην επεηξσηηθφ ζχζηεκα πξνζηαζίαο 
δέρεηαη ηελ θιαζζηθή αξρή φηη ππνθείκελν ηνπ δηθαηψκαηνο είλαη ν δεκηνπξγφο-θπζηθφ 
πξφζσπν, ελψ ην ακεξηθαληθφ θαη αγγινζαμσληθφ δίθαην κπνξεί λα απνδερζεί θαη ην λνκηθφ 
πξφζσπν σο αξρηθφ δηθαηνχρν. 

2.5 Κυρώσεις και μέσα έννομης προστασίας.  

Η νομοθετική προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα 

των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ιδίως ο Ν. 3471/2006  

Ο Έιιελαο λνκνζέηεο εηζήγαγε έλα πιαίζην πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηεο 

ηδησηηθήο δσήο ησλ ρξεζηψλ ζηνλ ηειεπηθνηλσληαθφ ηνκέα, κε ηνλ Ν. 2774/1999
43 

πεξί 
«πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηνλ ηειεπηθνηλσληαθφ ηνκέα». 
Δληνχηνηο, νη λέεο θαη δηαξθψο εμειηζζφκελεο ηερλνινγίεο ζηα δεκφζηα δίθηπα επηθνηλσλίαο 
επέβαιαλ ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ ζηα λέα δεδνκέλα πξνθεηκέλνπ λα 
δηαζθαιίδεηαη ε πιεξέζηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 
ησλ πνιηηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο επηθνηλσλίαο ζε έλα 
κεηαβαιιφκελν ηερλνινγηθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ.  

χκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 3471/2006, ζθνπφο ηνπ λφκνπ είλαη «ε πξνζηαζία ησλ 
ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ θαη ηδίσο ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ε ζέζπηζε ησλ 
πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηελ 
δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ 
επηθνηλσληψλ», ελψ ζχκθσλα κε ην άξζξν 3, κε ην νπνίν νξηνζεηείηαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 
λφκνπ, νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 έσο 17 «έρνπλ εθαξκνγή θαηά ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηελ δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ, ζην πιαίζην ηεο 
παξνρήο δηαζεζίκσλ ζην θνηλφ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ». Σν πεδίν εθαξκνγήο 
ηνπ Ν. 3471/2006 είλαη επξχηεξν απφ εθείλν ηνπ κέρξη ηφηε ηζρχνληνο Ν. 2774/1999, ψζηε ε 
παξερφκελε κε ην λέν λφκν πξνζηαζία λα θαηαιακβάλεη θάζε κνξθήο ειεθηξνληθή 
επηθνηλσλία, πεξηιακβαλνκέλεο εθείλεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ, 
θαη λα κελ πεξηνξίδεηαη ζηνλ ηειεπηθνηλσληαθφ ηνκέα, φπσο ίζρπε ππφ ην θαζεζηψο ηνπ Ν. 

2774/1999.  

Πεξαηηέξσ, κε ην άξζξν 3 νξηνζεηείηαη κε απφιπηε ζαθήλεηα ε ζρέζε ηνπ Ν. 3471/2006 
κε ηνλ Ν. 2472/1997, ν νπνίνο, σο lex generalis, εμαθνινπζεί λα ηζρχεη θαη λα εθαξκφδεηαη γηα 
θάζε δήηεκα ζρεηηθφ κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ πνπ δελ ξπζκίδεηαη 
εηδηθφηεξα απφ ηνλ Ν. 3471/2006, ελψ ξεηά δηεπθξηλίδεηαη φηη «γηα ηελ επεμεξγαζία 
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην κε δηαζέζηκσλ 
ζην θνηλφ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, εθαξκφδεηαη ν Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50Α΄), 
φπσο ηζρχεη» (άξζξν 3 παξ. 1 εδ. β΄).  

Απαγνξεχεηαη ξεηά ε ρσξίο άδεηα πξφζβαζε ζηηο επηθνηλσλίεο απφ πξφζσπα άιια 
πιελ ησλ ρξεζηψλ ή ρσξίο ηελ ζπγθαηάζεζή ηνπο, εθηφο εάλ ππάξρεη ζρεηηθή ξχζκηζε ζηνλ 
λφκν (άξζξν 4 παξ. 2). Δίλαη απηνλφεην φηη ε ξχζκηζε απηή ηειεί ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη 
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 ηελ εζληθή καο λνκνζεζία ην λνκηθφ πξφζσπν κπνξεί λα γίλεη δηθαηνχρνο ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ δηθαηψκαηνο κφλνλ δεπηεξνγελψο (εμ αληηζέηνπ εξκελεία ηνπ άξζξνπ 6 παξ.1 ηνπ 
λ.2121/1993, πνπ απνηειεί θαλφλα δεκφζηαο ηάμεο). Απφθιηζε πάλησο απφ ηνλ θαλφλα φηη 
αξρηθφο δηθαηνχρνο είλαη θπζηθφ πξφζσπν, ηζρχεη γηα ηα αλψλπκα θαη ςεπδψλπκα έξγα γηα ηα 
νπνία θαζηεξψλεηαη λνκηθφ πιάζκα θαη ινγίδεηαη έλαληη ησλ ηξίησλ σο αξρηθφο δηθαηνχρνο 
φπνηνο θαζηζηά λνκίκσο πξνζηηφ ην έξγν ζην θνηλφ (άξζξν 11 ηνπ λ.2121/93 φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 8 παξ.3 ηνπ λ. 2557/10997) βι. φ.π. Γ. Κνπκάλην ζει. 174 θαη 152. 
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ΦΔΚ 287 Α΄/22-12-1999. 
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εγγπήζεηο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 19 ηνπ πληάγκαηνο
44 

θαη νη εθηειεζηηθνί απηνχ λφκνη 

(νπζηαζηηθέο εγγπήζεηο, άδεηα δηθαζηηθήο αξρήο, έιεγρνο απφ αλεμάξηεηε αξρή)
45

. Αθνινχζσο, 
πξνβιέπεηαη φηη ην απφξξεην ησλ επηθνηλσληψλ πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη θαη θαηά ηελ ζχλλνκε 
επαγγεικαηηθή πξαθηηθή. Έηζη, επηηξέπεηαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο γλψζεο θαη ηεο 
ζπλαίλεζεο ησλ επηθνηλσλνχλησλ κεξψλ ε θαη‟ εμαίξεζε θαηαγξαθή ζηνηρείσλ εκπνξηθήο 
επηθνηλσλίαο κε ζθνπφ ηελ απφδεημε εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ (άξζξν 4 παξ. 3). Γελ 
απνθιείεηαη, επίζεο, ε ηερληθή απνζήθεπζε (απηφκαηε, ελδηάκεζε θαη παξνδηθή), εθφζνλ γίλεηαη 
κε κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κεηάδνζεο ζην ειεθηξνληθφ δίθηπν επηθνηλσληψλ 
θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη πιεξνθνξίεο δελ θπιάζζνληαη γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ 
φζν απαηηείηαη γηα ηελ κεηάδνζε θαη γηα ζθνπνχο δηαρείξηζεο ηεο θίλεζεο (άξζξν 4 παξ. 4).  

ην άξζξν 4 πεξηιακβάλνληαη ξπζκίζεηο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ δηθηχσλ γηα 
ηελ απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ ή ηελ απφθηεζε πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο, ηδίσο κε 
ηελ εγθαηάζηαζε δηαηάμεσλ, φπσο είλαη ηα ιεγφκελα θαηαζθνπεπηηθά ινγηζκηθά, νη δηθηπαθνί 
«θνξηνί» (web bugs), ηα θξπθά αλαγλσξηζηηθά ζηνηρεία. Ζ εγθαηάζηαζε ηέηνησλ δηαηάμεσλ ελ 
αγλνία ηνπ ρξήζηε ζπληζηά ζνβαξή παξαβίαζε ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ησλ πξνζσπηθψλ 
δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε θαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ θαη‟ αξρήλ απαγνξεχεηαη. Ζ ρξήζε ηέηνησλ 
δηαηάμεσλ, φπσο ησλ ιεγφκελσλ «cookies», επηηξέπεηαη κφλνλ γηα ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο 

θαη εθφζνλ είλαη αλαγθαία γηα ηελ δηελέξγεηα ή δηεπθφιπλζε κηαο επηθνηλσλίαο ή γηα ηελ παξνρή 
ππεξεζίαο ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο, ηελ νπνία έρεη δεηήζεη ν ρξήζηεο. Απαξαίηεηε 
πξνυπφζεζε επίζεο γηα ην λφκηκν κηαο ηέηνηαο ρξήζεο είλαη ε παξνρή ζαθψλ θαη 
εκπεξηζηαησκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ζπλδξνκεηή ή ρξήζηε, ψζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη φηη είλαη ζε γλψζε ηνπ ε απνζήθεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζηνλ ηεξκαηηθφ 
εμνπιηζκφ πνπ ρξεζηκνπνηεί. Ο ζπλδξνκεηήο ή ρξήζηεο έρεη ην δηθαίσκα λα αξλείηαη ηελ 
επεμεξγαζία απηή γηα ηελ δηάξθεηα ηεο ίδηαο ζχλδεζεο ή θαη γηα κεηαγελέζηεξεο ζπλδέζεηο, ελψ 
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί φηη ζα παξέρνληαη ζηνλ ζπλδξνκεηή ή ρξήζηε πξάγκαηη απηέο νη 
πιεξνθνξίεο θαη δπλαηφηεηεο, ε Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ δχλαηαη λα εθδίδεη 
νδεγίεο γηα ηελ ξχζκηζε ησλ αλσηέξσ (άξζξν 4 παξ. 5).  

πσο θαη απφ ηηο παξαηεζείζεο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3471/2006 πξνθχπηεη, 
ε εθνχζηα θαη ζπλεηδεηή «ζπκκεηνρή» ηνπ ρξήζηε ζηελ δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο 
ησλ πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηαθηλνχληαη ζηνλ ρψξν ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ 
απνηειεί ζεκαληηθή παξάκεηξν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνχ πξνζηαζίαο 
ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ζηνλ ρψξν απηφ. Ζ «ζπκκεηνρή» απηή εθθξάδεηαη κε ηελ 
παξνρή ηεο ζπγθαηάζεζεο ηνπ ζπλδξνκεηή ή ηνπ ρξήζηε, ε νπνία λνκηκνπνηεί ηελ επεμεξγαζία 
ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ε δεηνχκελε επεμεξγαζία λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αξρέο ηεο αλαγθαηφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο
46

.  

Αλαθνξηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρεη ε ζπγθαηάζεζε ηνπ ρξήζηε, ηελ 
λνκηκνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ηεο ζε πεξηπηψζεηο θαη‟ αξρήλ απαγνξεπκέλεο επεμεξγαζίαο 
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε θαη ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο, θαη‟ εμαίξεζε, δελ είλαη 
αλαγθαία ε πξνεγνχκελε ιήςε ηεο, ππφ ην πξίζκα ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ Ν. 3471/2006, έρνπκε 
ηα αθφινπζα:  
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Πξβι. θαη άξζξν 4 παξ. 1 εδ. β΄ ηνπ ίδηνπ ηνπ Ν. 3471/2006, ζχκθσλα κε ην νπνίν 
«ε άξζε ηνπ απνξξήηνπ είλαη επηηξεπηή κφλν ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 19 ηνπ πληάγκαηνο».  
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ρεηηθά βξίζθνληαη ζε ηζρχ ν Ν. 2225/1994, ν νπνίνο εμεηδηθεχεη ηνπο ιφγνπο άξζεο 
ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ, δειαδή ηελ πξναγσγή ηεο εζληθήο αζθάιεηαο θαη ηελ 
δηαθξίβσζε ζνβαξψλ εγθιεκάησλ θαηά ην άξζξν 19 παξ. 1 εδ. β΄ ηνπ πληάγκαηνο, ν Ν. 
3115/2003, ν νπνίνο ζπλέζηεζε ηελ Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ 
(Α.Γ.Α.Δ.) θαη ην Π.Γ. 47/2005 ην νπνίν ζπληζηά πξντφλ ηεο λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο πνπ 
παξέζρε ην άξζξν 9 ηνπ Ν. 3115/2003 θαη ξπζκίδεη ηηο δηαδηθαζίεο θαζψο θαη ηηο ηερληθέο θαη 
νξγαλσηηθέο εγγπήζεηο γηα ηελ άξζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ. 

46
 Βι. άξζξν 5 παξ. 1 Ν. 3471/2006, ζχκθσλα κε ην νπνίν «ε επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δεδνκέλσλ θίλεζεο θαη ζέζεο, 
πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζην απνιχησο αλαγθαίν κέηξν γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ηεο». 
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(α) Υαξαθηεξηζηηθά ηεο απαηηνχκελεο ζπγθαηάζεζεο ηνπ ρξήζηε: χκθσλα κε ηελ 

ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 2 πεξ. α΄, ε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 
επηηξέπεηαη κφλνλ «εθφζνλ ν ζπλδξνκεηήο ή ν ρξήζηεο κεηά απφ ελεκέξσζε γηα ην είδνο 
ησλ δεδνκέλσλ, ηνλ ζθνπφ θαη ηελ έθηαζε ηεο επεμεξγαζίαο, ηνπο απνδέθηεο ή ηηο 
θαηεγνξίεο απνδεθηψλ έρεη ζπγθαηαηεζεί». Ζ ζπγθαηάζεζε θαηά ηνλ Ν. 3471/2006 έρεη ηελ 
έλλνηα πνπ έρεη θαηά ηνλ Ν. 2472/1997 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία 
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Πξφθεηηαη δειαδή γηα θάζε ειεχζεξε, ξεηή θαη εηδηθή 
δήισζε βνπιήζεσο, ε νπνία γίλεηαη απφ ηνλ ζπλδξνκεηή ή ρξήζηε κε πιήξε επίγλσζε ησλ 
ζπλεπεηψλ πνπ έρεη ε απηή ε δήισζή ηνπ θαη θαηαηείλεη ζηελ απνδνρή απφ ηνλ ζπλδξνκεηή ή 
ρξήζηε ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα 
θαη γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. Μάιηζηα, ε έλλνηα ηεο «ειεχζεξεο δήισζεο βνχιεζεο» πξέπεη λα 
εξκελεχεηαη κε επξχηεηα, ψζηε λα απνθεχγνληαη π.ρ. πεξηπηψζεηο θαηάρξεζεο ηεο 
ηζρπξφηεξεο δηαπξαγκαηεπηηθά ζέζεο πνπ ζπλήζσο έρνπλ νη αληηζπκβαιιφκελνη ησλ 

ζπλδξνκεηψλ ή ρξεζηψλ
47

.  

Καηά ξεηή λνκνζεηηθή πξφβιεςε, ηεο ζπγθαηάζεζεο ηνπ ζπλδξνκεηή ή ρξήζηε πξέπεη 
λα πξνεγείηαη ελεκέξσζή ηνπ γηα ην είδνο ησλ δεδνκέλσλ, ηνλ ζθνπφ θαη ηελ έθηαζε ηεο 
επεμεξγαζίαο, ηνπο απνδέθηεο ή ηηο θαηεγνξίεο απνδεθηψλ (άξζξν 5 παξ. 2 πεξ. α΄). 
Πεξαηηέξσ, ε ζρεηηθή δήισζε ζπγθαηάζεζεο ηνπ ζπλδξνκεηή ή ρξήζηε πξέπεη λα γίλεηαη 
εγγξάθσο ή κε ειεθηξνληθά κέζα (άξζξν 5 παξ. 3 εδ. α΄), ζηελ πεξίπησζε δε θαηά ηελ νπνία ε 
δήισζε γίλεηαη κε ειεθηξνληθά κέζα, πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη κε αζθαιή ηξφπν, λα είλαη αλά 
πάζα ζηηγκή πξνζβάζηκε ζηνλ ζπλδξνκεηή ή ρξήζηε θαη λα κπνξεί νπνηεδήπνηε λα αλαθιεζεί 
(άξζξν 5 παξ. 3 εδ. β΄).  

(β) Η λνκηκνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ηεο ζπγθαηάζεζεο: Ο Ν. 3471/2006 πξνβιέπεη κηα 

ζεηξά απφ πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε ρνξήγεζε ηεο ζπγθαηάζεζεο ηνπ ζπλδξνκεηή ή 
ρξήζηε θαζηζηά επηηξεπηέο ηηο απαξηζκνχκελεο ζηνλ λφκν επηκέξνπο κνξθέο επεκβάζεσλ ζηελ 
ηδησηηθή ζθαίξα ηνπ. Έηζη, φπσο ήδε εθηέζεθε, ε ζπγθαηάζεζε θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ 
θαηαγξαθή ζπλδηαιέμεσλ θαη ησλ ζπλαθψλ δεδνκέλσλ θίλεζεο, φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά 
ηελ δηάξθεηα λφκηκεο επαγγεικαηηθήο πξαθηηθήο κε ζθνπφ ηελ παξνρή απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ 
εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο ή άιιεο επηθνηλσλίαο επαγγεικαηηθνχ ραξαθηήξα (άξζξν 4 παξ. 3 εδ. 
α΄), θαζψο θαη γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ρξήζε ησλ ιεγφκελσλ «cookies» ζηνλ ρψξν ηνπ 
Γηαδηθηχνπ (άξζξν 4 παξ. 5 εδ. γ΄).  

(γ) Δμαηξέζεηο απφ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο πξνεγνχκελεο ιήςεο ηεο 
ζπγθαηάζεζεο: ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ππφ ην θαζεζηψο ηνπ Ν. 3471/2006, ε επέκβαζε 

ζηελ ηδησηηθή ζθαίξα ηνπ ζπλδξνκεηή ή ηνπ ρξήζηε κε ηελ κνξθή ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ηνλ αθνξνχλ, είλαη δπλαηφλ λα γίλεη θαη ρσξίο ηελ ζπγθαηάζεζή 
ηνπ. Σνχην ζπκβαίλεη πξνερφλησο είηε γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο αξηηφηεξεο ηερληθήο 
εμππεξέηεζεο ησλ ίδησλ ησλ ζπλδξνκεηψλ ή ρξεζηψλ, είηε ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε 

παξάθακςε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο δελ αληηζηξαηεχεηαη ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο
48

.  

Oη πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3471/2006, φπνπ δηαηππψλνληαη νη αξκνδηφηεηεο 
ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ 
επηθνηλσληψλ. Έηζη, νη αξκνδηφηεηεο ηεο Αξρήο απηήο παξακέλνπλ, θαη σο πξνο ηελ ηήξεζε ηνπ 
Ν. 3471/2006, απηέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Ν. 2472/1997 (άξζξν 13 παξ. 1). Πξνβιέπεηαη 
επίζεο φηη ε Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ (Α.Γ.Α.Δ.) έρεη ηηο 
αξκνδηφηεηεο θαη ηηο εμνπζίεο πνπ θαηνρπξψλνληαη ζηνλ Ν. 3115/2003 θαη σο πξνο ηελ άζθεζε 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αξκνδηνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα Ν. 3471/2006 (άξζξν 13 παξ. 2)
49

. 
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βι. θαη Σνπληφπνπιν, Ζ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηνλ 
ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ΓΔΔ 2000, 479, 480.  
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άξζξν 25 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο, αιιά θαη άξζξν 5 παξ. 1 ηνπ Ν. 3471/2006, 
ζχκθσλα κε ην νπνίν «ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δεδνκέλσλ θίλεζεο θαη ζέζεο, πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζην απνιχησο 
αλαγθαίν κέηξν γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ηεο»  
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Πξφθεηηαη γηα ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 4 παξ. 1, 6 
παξ. 4 θαη 8 παξ. 7 ηνπ Ν. 3471/2006. 31  
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Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ηελ ξχζκηζε ηνπ λφκνπ, ε Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ 
Υαξαθηήξα δχλαηαη λα επηβάιιεη, γηα ηελ παξάβαζε ησλ δηαηάμεψλ ηνπ, ηηο δηνηθεηηθέο 
θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 21 Ν. 2472/1997 (άξζξν 13 παξ. 3). ε πεξίπησζε 
παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ, 
θαζψο θαη ησλ πξάμεσλ πνπ εθδίδεη ε Α.Γ.Α.Δ. θαη‟ εμνπζηνδφηεζε ησλ άξζξσλ 6 παξ. 4 θαη 8 
παξ. 7, ε Αξρή έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηβάιεη ηηο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 11 ηνπ Ν. 
3115/2003 θπξψζεηο (άξζξν 13 παξ. 4).  

Μεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνζηαζίαο πνπ επηθπιάζζεηαη ζηελ 
ηδησηηθή δσή ησλ ζπλδξνκεηψλ ή ρξεζηψλ ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζηηο νπνίεο αθνξά 
ν Ν. 3471/2006, είλαη νη αζηηθέο θαη πνηληθέο θπξψζεηο πνπ θαηαζηξψλνληαη ζηα άξζξα 14 θαη 
15 γηα ηνπο παξαβάηεο ησλ πξνζηαηεπηηθψλ ξπζκίζεσλ ηνπ λφκνπ. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 14 παξ. 1, «θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ, θαηά παξάβαζε ηνπ λφκνπ απηνχ, πξνθαιεί 

πεξηνπζηαθή βιάβε ππνρξενχηαη ζε πιήξε απνδεκίσζε»
50

. Με ηελ ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε 
θαζηεξψλεηαη εηδηθφο λφκηκνο ιφγνο επζχλεο, ν νπνίνο πξνυπνζέηεη: α) σο δξάζηε θπζηθφ ή 
λνκηθφ πξφζσπν, β) παξαλνκία, δειαδή πξάμε ή παξάιεηςε πνπ παξαβηάδεη θάπνηα ή θάπνηεο 
απφ ηηο πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3471/2006 γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ 
ρψξν ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, γ) πξφθιεζε πεξηνπζηαθήο βιάβεο ζηνλ ζπλδξνκεηή ή 
ρξήζηε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη δ) αηηηψδε ζχλδεζκν κεηαμχ ηεο 
παξαλνκίαο θαη ηεο πξφθιεζεο ηεο πεξηνπζηαθήο ή εζηθήο βιάβεο.  

Ζ γξακκαηηθή δηαηχπσζε ηεο δηάηαμεο, ζηελ νπνία δελ γίλεηαη ε παξακηθξή αλαθνξά 
ζε ππαηηηφηεηα ηνπ παξαβάηε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3471/2006, νδεγεί εθ 
πξψηεο φςεσο ζην ζπκπέξαζκα φηη πξφθεηηαη γλήζηα αληηθεηκεληθή επζχλε. Ακθηβνιία, 
σζηφζν, γηα ηελ αιεζή βνχιεζε ηνπ λνκνζέηε πξνθαιεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ξπζκίδεηαη ελ 
ζπλερεία ε επζχλε ηνπ παξαβάηε ζε πεξίπησζε πξφθιεζεο εζηθήο βιάβεο. χκθσλα κε ηελ 
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14, «ε θαη’ άξζξνλ 932 Α.Κ. ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο γηα 
παξάβαζε ηνπ παξφληνο λφκνπ νξίδεηαη, θαη’ ειάρηζηνλ, ζην πνζφ ησλ δέθα ρηιηάδσλ επξψ 
(10.000), εθηφο αλ δεηεζεί απφ ηνλ ελάγνληα κηθξφηεξν πνζφ». Ζ αλαθνξά πνπ γίλεηαη, ζηελ 
πξνθείκελε δηάηαμε, ζηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 932 Α.Κ. δελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη, 
ηνπιάρηζηνλ ζηελ πεξίπησζε ηεο πξφθιεζεο εζηθήο βιάβεο ιφγσ παξάβαζεο ηνπ Ν. 
3471/2006, ε επζχλε ηνπ δξάζηε δηαγξάθεηαη σο ππνθεηκεληθή.  
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Αο ζεκεησζεί φηη αλαπαξάγεηαη εδψ ε πξντζρχζαζα ξχζκηζε ηνπ Ν. 2774/1999, κε 
εμαίξεζε ηελ απάιεηςε ηεο εθεί πξνβιεπφκελεο απαιιαγήο απφ ηελ επζχλε εθείλνπ πνπ 
απνδεηθλχεη φηη δελ γλψξηδε νχηε φθεηιε λα γλσξίδεη ηελ πηζαλφηεηα πξφθιεζεο βιάβεο ζε 
άιινλ. χκθσλα κε ηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ Ν. 3471/2006, ηνχην ζπλέβε «επεηδή θξίζεθε φηη 
ην δήηεκα απηφ ξπζκίδεηαη απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα». 
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3 ΚΕΥΑΛΑΙΟ: Διαδίκτυο Και Εμπορικό Δίκαιο  

Έλαο ρψξνο φπσο είλαη ν δηαδηθηπαθφο δελ κπνξεί λα απνηειέζεη πεδίν εθαξκνγήο, νχηε 
απηνχζησλ ησλ παξαδνζηαθψλ ξπζκίζεσλ δηθαίνπ, νχηε φκσο θαη λα απνζρηζηεί απφ ηα 
δεδνκέλα ηεο λνκηθήο επηζηήκεο θαη θνπιηνχξαο.  

Γεληθά, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί ε ηάζε πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ ψζεζε ηνπ 
δηαδηθηχνπ θαη ε αλάγθε γηα λένπο νξίδνληεο θαη ζην ρψξν ηνπ δηθαίνπ. Έηζη, ζπρλά γίλεηαη 
ιφγνο γηα ην δίθαην ηνπ δηαδηθηχνπ.  

Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο πνπ ζπληέιεζε ζηελ 
ζπξξίθλσζε ηεο ειεθηξνληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ήηαλ αλακθηζβήηεηα ε έιιεηςε μεθάζαξσλ 
λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ αλαθνξηθά ζε δσηηθά ζέκαηα ηνπ Γηαδηθηχνπ. Σν γεγνλφο απηφ 

πξνθάιεζε αλαζθάιεηα δηθαίνπ, πξάγκα πνπ, φρη κφλνλ θφβηζε ην, νχησο ή άιισο δηζηαθηηθφ, 
θαηαλαισηηθφ θνηλφ, αιιά νδήγεζε θαη ζηελ αλαδίπισζε ησλ εηαηξηψλ πνπ επηρείξεζαλ λα 
πξσηνπνξήζνπλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν.  

Ζ ίδηα ε θχζε ηνπ Γηαδηθηχνπ είλαη ε αηηία πνπ πξνθάιεζε ην κεγάιν απηφ λνκηθφ θελφ. 
Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ φπσο (ελδεηθηηθά)  

 ε θαζνιηθφηεηα ηνπ πνπ απεκπνιεί θάζε έλλνηα εδαθηθφηεηαο θαη δεκηνπξγεί κηα λέα 

παγθφζκηα αγνξά,  

 ε απνυινπνίεζε φισλ ησλ εκπξάγκαησλ ζηνηρείσλ, ε παξεκβνιή ηεο ηερλνινγίαο ζε 

φιν ην θάζκα ησλ ζπλαιιαγψλ (εκπνξηθψλ θαη κε), εκπνδίδνπλ ηελ νινθιεξσηηθή 
εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηελ επίθιεζε ηεο λνκνινγίαο ζηηο 
ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο. Άξα ρσξίο λα θαζίζηαληαη πιήξσο αλελεξγείο νη ηζρχνπζεο 
λνκηθέο δηαηάμεηο, νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο δελ είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 
αλάγθεο θαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ θπβεξλνρψξνπ κε απνηέιεζκα λα 
δεκηνπξγείηαη ζχγρπζε ζηηο ςεθηαθέο ζπλαιιαγέο.  

3.1  Κρίσιμοι ορισμοί  και έννοιες. 

Σο Ηλεκτρονικό Εμπόριο (e-commerce)  

Ζ απφδνζε ηεο έλλνηαο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (εθ‟ εμήο ΖΔ) έρεη επηρεηξεζεί ππφ ην 
πξίζκα μερσξηζηψλ επηζηεκψλ κέζσ δηαθφξσλ νξηζκψλ, νη νπνίνη ζπγθιίλνπλ ζην εμήο 
ζεκείν: σο ΗΔ λνείηαη ε απηνκαηνπνίεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, κέζσ ηεο 
ρξήζεο ζπγρξφλσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθφξεζεο. ηε 

ζχγρξνλε επηρεηξεζηαθή πξαθηηθή δηελεξγνχληαη ειεθηξνληθά πξάμεηο κε αληηθείκελν ηελ 
εκπνξηθή επηθνηλσλία, ηελ πξνψζεζε πξντφλησλ, ηε δηαπξαγκάηεπζε θαη αγνξαπσιεζία 
αγαζψλ ή άπισλ ηίηισλ, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, ηελ παξαθνινχζεζε θαη δηεθπεξαίσζε 
ππνζέζεσλ, ηξαπεδηθψλ ή ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ, ηε δηελέξγεηα πιεηζηεξηαζκψλ, ηελ 
παξνρή πιεξνθνξηψλ,θ.ιπ. Δπηπξνζζέησο, κέζσ ηεο πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο 
εμππεξεηείηαη, φρη κφλνλ ν ζπλαιιαθηηθφο, αιιά θαη ν νξγαλσηηθφο ηνκέαο ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Απφ ηε ζθνπηά ηεο λνκηθήο επηζηήκεο, ε νπνία θαιείηαη λα εληνπίζεη θαη λα επηιχζεη ηα 
αλαθπφκελα λνκηθά δεηήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ΖΔ, θξίλεηαη σο αζθαιέζηεξε ε εκπεηξηθή 

νξηνζέηεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ελ ιφγσ έλλνηαο.
51

 Πξνο ην ζθνπφ απηφ, ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν 
λα πεξηγξαθεί ην ΗΔ σο ειεθηξνληθή θαηάξηηζε ζπκβάζεσλ, κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ 
παγθνζκίνπ θπβεξλνρψξνπ απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο, κε ζηφρν ηελ ελέξγεηα 

εκπνξηθψλ πξάμεσλ.
52

 
53

 Απφ ηελ αλσηέξσ ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε απνξξέεη ε βαζηθή 

                                            

51
Σδίβα, Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη ε πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ απέλαληη ζε 

γεληθνχο φξνπο ζπλαιιαγψλ, ζε ΓΔΔ 2003, ζει. 1041.  
52

 ηδεξφπνπινο, Δηζαγσγή ζην Γίθαην ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ, 2000, ζει. 11.  
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θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ειεθηξνληθψλ εκπνξηθψλ ζπκβάζεσλ, νη νπνίεο δηαθξίλνληαη ζε 
ζπκβάζεηο ζε κε απεπζείαο ζχλδεζε (off-line) θαη  ζε απεπζείαο ζχλδεζε (on-line). 

 Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην θαιχπηεη θπξίσο δχν είδε δξαζηεξηνηήησλ θαη αλαιφγσο 
δηαθξίλεηαη ζε έκκεζν(off line) θαη άκεζν(on line). Έκκεζν είλαη φηαλ πξφθεηηαη γηα 
ειεθηξνληθή παξαγγειία ελζψκαησλ-πιηθψλ αγαζψλ πνπ κπνξνχλ λα παξαδνζνχλ κε 
παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο π.ρ ην ηαρπδξνκείν. Άκεζν είλαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην πνπ 
πεξηιακβάλεη παξαγγειία, πιεξσκή θαη παξάδνζε άπινπ αγαζνχ ή/θαη ππεξεζίαο φπσο π.ρ 
ινγηζκηθφ ή MP3files.  

Οη ζπκβάζεηο ζε κε απεπζείαο ζχλδεζε απφ λνκηθήο άπνςεο δε δηαθέξνπλ απφ ηηο 

ππφινηπεο ζπκβάζεηο εμ απνζηάζεσο, ζηηο νπνίεο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο δηελεξγείηαη ρσξίο 
ηελ ηαπηφρξνλε θπζηθή παξνπζία ακθνηέξσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ, κέζσ ηειεθψλνπ, 
ηειενκνηνηππίαο, ή ηαρπδξνκηθήο επηζηνιήο. Δλψ, δειαδή, νη δειψζεηο βνχιεζεο ησλ 
ζπκβαιινκέλσλ πεξηέξρνληαη ζην αληηζπκβαιιφκελν κέξνο απφ απφζηαζε, ε εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο, θαη, θπξίσο, ε εθπιήξσζε ηεο ραξαθηεξηζηηθήο παξνρήο
54

 δηελεξγνχληαη κε 
κεζφδνπο ηνπ παξαδνζηαθνχ εκπνξίνπ. 

Αληίζεηα, ζηηο ζπκβάζεηο ζε απ’ επζείαο ζχλδεζε, ηφζν ε ζχλαςή ηνπο, φζν θαη ε 
εθπιήξσζε ηεο ραξαθηεξηζηηθήο παξνρήο δηελεξγνχληαη ειεθηξνληθά, θαη, ζπλήζσο, νιφθιεξε 
ε ζπλαιιαθηηθή ζρέζε εθδειψλεηαη θαη νινθιεξψλεηαη κε ειεθηξνληθά κέζα. Απηνλφεην είλαη, 
φηη ε on-line ζχκβαζε πξνυπνζέηεη σο αληηθείκελν ηεο ραξαθηεξηζηηθήο παξνρήο αγαζφ ή 

ππεξεζία, ηα νπνία δχλαληαη λα ιάβνπλ ηε κνξθή ειεθηξνληθά δηαβηβάζηκσλ πιεξνθνξηψλ, λα 

απνθηήζνπλ, δειαδή, ςεθηαθή κνξθή.
55

 

Θα πξέπεη, σζηφζν, λα ζεκεησζεί, φηη ε θαηαβνιή ηεο ρξεκαηηθήο αληηπαξνρήο 
θαζίζηαηαη εθηθηή κε ειεθηξνληθά κέζα, ηφζν ζηηο off-line, φζν θαη ζηηο on-line ζπκβάζεηο. Πέξαλ 
ηεο δπλαηφηεηαο πιεξσκήο κέζσ πηζησηηθήο θάξηαο, ε νπνία δηελεξγείηαη κε θνηλνπνίεζε ησλ 
ζηνηρείσλ ηεο ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν, έρνπλ αλαπηπρζεί  λέεο κέζνδνη ειεθηξνληθήο πιεξσκήο 
κέζσ εληνιήο κεηαθνξάο θεθαιαίσλ κεηαμχ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, ή κέζσ ηνπ 

απνθαινχκελνπ ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο (e-money).
56

  

                                                                                                                               

53
 Ζ έλλνηα ησλ εκπνξηθψλ πξάμεσλ δελ είλαη ηαπηφζεκε ζε θάζε λνκηθφ ζχζηεκα, κε 

απνηέιεζκα νξηζκέλε πξάμε λα ζεσξείηαη εκπνξηθή, ππφ ζηελή ή επξεία έλλνηα, ζε έλα θξάηνο, 
ελψ ζε άιιν φρη. Γεδνκέλεο ηεο δηεζληθφηεηαο, ή ππεξεζληθφηεηαο, ηνπ ΖΔ, γηα λα απνθεπρζεί 
έλαο αδηθαηνιφγεηνο πεξηνξηζκφο ηνπ εχξνπο ηεο έλλνηάο ηνπ, ζεσξείηαη ζθφπηκν, σο εκπνξηθέο 
πξάμεηο λα ελλννχληαη ελ γέλεη νη ζπλαιιαγέο.  

54
 Χο ραξαθηεξηζηηθή παξνρή λνείηαη ε παξνρή πνπ πξνζδηνξίδεη ην είδνο ηε ζχκβαζεο, 

ε νπνία, θαηά θαλφλα, ζπληζηά ηελ αληηπαξνρή ηεο ρξεκαηηθήο παξνρήο, δειαδή ηε κε 
ρξεκαηηθή παξνρή, π.ρ. ε παξνρή ηνπ πξνκεζεπηή αγαζνχ ή ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ.  

55
 Ζ ελλνηνινγηθή δηάθξηζε κεηαμχ ζπκβάζεσλ off-line θαη on-line απνηππψλεηαη 

επθξηλψο ζηελ ηηαιηθή λνκηθή νξνινγία, ζηελ νπνία νη πξψηεο απνθαινχληαη «ειεθηξνληθέο» ή 
«ηειεκαηηθέο», θαη νη δεχηεξεο «πιεξνθνξηθέο» ή «ςεθηαθέο» ζπκβάζεηο, βι. εηδηθ. Di Salvatore, 
I contratti informatici, 2000, ζει. 67 επ.  

56
 Σν ειεθηξνληθφ ρξήκα, γλσζηφ ζηε δηαδηθηπαθή νξνινγία θαη σο e-money, 

cybercoins, cybermoney, ή digital cash, ζπληζηά ειεθηξνληθέο κνλάδεο ππφ κνξθή ινγηζκηθνχ, 
νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηε κλήκε ηνπ ε/π θαη απνθηψληαη έλαληη ρξεκαηηθνχ αληαιιάγκαηνο, 
θαηφπηλ ζρεηηθήο ζχκβαζεο κε ηελ ηξάπεδα πνπ ρξεψλεη ην ινγαξηαζκφ ηνπ δηαδηθηπαθνχ 
ρξήζηε. ηελ πξάμε ν ρξήζηεο πξνπιεξψλεη κε ειεθηξνληθά κέζα νξηζκέλε αμία ειεθηξνληθνχ 
ρξήκαηνο (π.ρ. κέζσ κελχκαηνο e-mail, ή γξαπηνχ ηειεθσληθνχ κελχκαηνο), ή παξέρεη εληνιή 
ζηελ ηξάπεδα λα ρξεψζεη ην ινγαξηαζκφ ηνπ, απνθηψληαο αληίζηνηρε πίζησζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 
ινγαξηαζκνχ ηνπ. Δηδηθ. γηα ην e-money βι. Βαζηιφπνπιν ζε Γνχβιε/Μπψιν, Γίθαην 
πξνζηαζίαο θαηαλαισηψλ, η. Η, 2008, ζει. 688.  
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χκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο, νη νπνίνη δηαηππψζεθαλ απφ ηνλ θνηλνηηθφ
57

 θαη, 

αθνινχζσο, απφ ηνλ εζληθφ λνκνζέηε,
58

 ε «ππεξεζία ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο», είδνο 
ηεο νπνίαο απνηειεί ην ΖΔ, ζπλίζηαηαη ζηελ εμ απνζηάζεσο παξνρή ππεξεζηψλ, κε 
ειεθηξνληθά κέζα, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ απνδέθηε ηεο ππεξεζίαο, θαη, θαηά θαλφλα, 
έλαληη ακνηβήο. Απνθιείνληαη, θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, απφ ηελ ελ ιφγσ έλλνηα, θαη θαη‟ επέθηαζε 
απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ θπξηφηεξσλ ζρεηηθψλ λνκνζεηεκάησλ, αξθεηέο κνξθέο ηνπ ΖΔ, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη νη ζπλαιιαγέο ζε κε απ‟ επζείαο ζχλδεζε (off-line).
59

 Δληνχηνηο, 
θαίλεηαη νξζφηεξε ε άπνςε, θαηά ηελ νπνία νη αλσηέξσ πεξηνξηζηηθά δηαηππσκέλνη νξηζκνί, ζα 

ππνζηνχλ κειινληηθή δηεχξπλζε ζηελ πξάμε βάζεη ηερλνινγηθψλ θξηηεξίσλ.
60

 Δμάιινπ, ν 
απνθιεηζκφο νξηζκέλσλ εηδψλ ΖΔ απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ δηαηάμεσλ 
θαηαδεηθλχεη απιψο ηε ζρεηηθή απξνζπκία, ελδερνκέλσο θαη αδπλακία, γηα νκνηφκνξθε θαη 
ζπλνιηθή ξχζκηζε ηνπ ΖΔ, ελψ σο λνκνζεηηθή επηινγή, δε δχλαηαη λα πεξηνξίζεη νπζηαζηηθά ην 
πεξηερφκελν ηεο επξχηαηεο θαη ζπλερψο δηακνξθνχκελεο έλλνηάο ηνπ.  

 Με βάζε ηελ Οδεγία 2000/31/ΔΚ γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην (ε νπνία παξαπέκπεη 
ζηηο Οδεγίεο 98/34/ΔΚ θαη 98/84/ΔΚ), αιιά θαη ην ΠΓ 131/2003 γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην πνπ 
ηελ ελζσκαηψλεη ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε, ν νξηζκφο ησλ ππεξεζηψλ ηεο θνηλσλίαο ηεο 
πιεξνθνξίαο θαιχπηεη θάζε ππεξεζία πνπ ζπλήζσο παξέρεηαη εμ απνζηάζεσο έλαληη 

ακνηβήο, κέζσ εμνπιηζκψλ ειεθηξνληθήο επεμεξγαζίαο θαη απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη 
θαηφπηλ αηνκηθνχ αηηήκαηνο ηνπ απνδέθηε ηεο ππεξεζίαο. Πάλησο ζηνλ νξηζκφ εκπίπηνπλ θαη 
ππεξεζίεο πνπ δελ ακείβνληαη απφ ηνλ απνδέθηε ηνπο φπσο ε παξνρή πιεξνθνξηψλ on line, νη 
εκπνξηθέο επηθνηλσλίεο, νη ππεξεζίεο αλαδήηεζεο, νη ππεξεζίεο πξφζβαζεο θαη αλάθηεζεο 
δεδνκέλσλ, εθφζνλ απηέο ζπληζηνχλ νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

Γελ εκπίπηνπλ ζηνλ αλσηέξσ νξηζκφ ε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή 
αληίζηνηρσλ αηνκηθψλ επηθνηλσληψλ φηαλ βξίζθνληαη εθηφο πιαηζίνπ επαγγεικαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ κεηαμχ ησλ 
πξνζψπσλ απηψλ φπσο π.ρ φηαλ δχν θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία ελεξγνχλ εθηφο ηεο 
επαγγεικαηηθήο ηνπο ηδηφηεηαο επηζπκνχλ λα θαηαξηίζνπλ κηα ζπκβαηηθή ζρέζε.  

Δπίζεο ε ξαδηνθσληθή θαη ηειενπηηθή κεηάδνζε δελ απνηεινχλ ππεξεζίεο ηεο 
θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο γηαηί δελ παξέρνληαη θαηφπηλ αηνκηθνχ αηηήκαηνο ηνπ ρξήζηε. Ζ 
καγλεηνζθφπεζε θαη κεηάδνζε φκσο θαηφπηλ ζρεηηθήο αίηεζεο πεξηιακβάλνληαη ζην πεδίν 
εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο.  

Ψς καταναλωτής νξίδεηαη ζχκθσλα κε ην α.1 παξ.4 πεξ.α ηνπ Ν.2251/1994 «θάζε 

θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν γηα ην νπνίν πξννξίδνληαη ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο πνπ 
πξνζθέξνληαη ζηελ αγνξά ή ην πξφζσπν πνπ θάλεη ρξήζε ηέηνησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ σο 
ηειηθφο απνδέθηεο ηνπο.»  

Καηαλαισηήο επνκέλσο θαηά ηα αλσηέξσ είλαη ν ηειηθφο απνδέθηεο ηνπ αγαζνχ είηε 
σο ππνζεηηθφο ιήπηεο είηε σο πξαγκαηηθφο ρξήζηεο ηνπ πξάγκαηνο. Δπνκέλσο δελ εκπίπηεη 
ζηνλ νξηζκφ ηνπ θαηαλαισηή νη έκπνξνη πνπ ζπλαιιάζζνληαη κεηαμχ ηνπο ζην πιαίζην ηεο 

                                            

57
 . Βι. άξζξν 2 ζηνηρ. β΄ Οδεγίαο 2000/31/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 8.6.2000 (EE L 178, 17.7.2000), απνθαινχκελεο «Οδεγίαο γηα ην Ζιεθηξνληθφ 
Δκπφξην», ην νπνίν αλαθέξεηαη ζε «θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο θνηλσλίαο ηεο 
πιεξνθνξίαο». Γηα ηνλ νξηζκφ ηεο «ππεξεζίαο ηεο πιεξνθνξίαο» ε ζπγθεθξηκέλε Οδεγία 
παξαπέκπεη ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξ. 1 § 2 Οδεγ. 1998/34/ΔΚ (EE L 204/37, 21.7.1998).  

58
Σν άξζξν 1 ζηνηρ. α΄ π.δ. 131/2003 (ΦΔΚ/Α΄/116/16.5.2003) παξαπέκπεη πεξαηηέξσ 
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επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. Γειαδή δελ ζεσξείηαη θαηαλαισηήο έλαο έκπνξνο πνπ 
αγνξάδεη έλα αγαζφ απφ έλαλ άιιν έκπνξν κε ζθνπφ λα ην κεηαπσιήζεη είηε απηνχζην, είηε 
κεηά απφ επεμεξγαζία, είηε γηα λα παξαρσξήζεη ηελ ρξήζε ηνπ ζε ηξίηνπο.  

Δπνκέλσο νη λφκνη πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή δελ αθνξνχλ ζηηο 
Β2Β ζπλαιιαθηηθέο ζρέζεηο, νη νπνίεο κπνξνχλ ζηηο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο λα πξνβιέπνπλ 
δηαθνξεηηθέο ξπζκίζεηο θαη λα θαζηεξψλνπλ άιιεο πξαθηηθέο απφ απηέο πνπ νθείινπλ θαηά ηνλ 
λφκν λα εθαξκφδνπλ φηαλ ζπκβάιινληαη κε θαηαλαισηέο. Δμάιινπ θαη ε ίδηα ε Οδεγία 
2000/31/ΔΚ ζε αξθεηά ζεκεία ηεο αλαθέξεη φηη νη δηαηάμεηο πνπ πεξηιακβάλεη ηζρχνπλ «..εθηφο 
θαη αλ έρεη ζπκθσλεζεί άιισο απφ ηα κέξε πνπ δελ είλαη θαηαλαισηέο.».  

Έλαο έκπνξνο, φκσο, κπνξεί λα είλαη θαη ν ίδηνο θαηαλαισηήο, φηαλ ζπλάπηεη κηα 
ζχκβαζε εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ θχζεο, φπσο ιφγνπ ράξε φηαλ ζπλάπηεη 
κηα ζχκβαζε δαλεηζκνχ κε κηα Σξάπεδα. Άξα ε εκπνξηθή ηδηφηεηα απφ κφλε ηεο δελ αξθεί γηα 
λα αθαηξέζεη ηελ αζπίδα ηνπ «θαηαλαισηή» απφ θάπνηνλ. Σν θξίζηκν ζηνηρείν ηνπ 
δηαρσξηζκνχ είλαη ην θαηά πφζν ην πξφζσπν απηφ ελεξγεί σο επαγγεικαηίαο ή φρη.  

Πάλησο γηα ηηο ππεξεζίεο ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο ΠΓ 131/2003 γηα ην 
ειεθηξνληθφ εκπφξην ζεσξεί θαηαλαισηέο ζηα πιαίζηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο θνηλσλίαο ηεο 
πιεξνθνξίαο κφλνλ θπζηθά πξφζσπα (α.1 παξ.ε‟).  

Ψς προμηθευτής νξίδεηαη ζχκθσλα κε ην α. 1 παξ.4 πεξ.β ηνπ Ν.2251/1994 «θάζε 

θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ, θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ή επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 
δξαζηεξηφηεηαο πξνκεζεχεη πξντφληα ή παξέρεη ππεξεζίεο ζηνλ θαηαλαισηή.». Παξάιιεια 
αλαθέξεηαη ξεηά φηη νη δηαηάμεηο πνπ πξνζηαηεχνπλ ηνλ θαηαλαισηή ηζρχνπλ φρη κφλνλ ζηνλ 
ηδησηηθφ ηνκέα, αιιά θαη ζην δεκφζην-ζε νπνηαδήπνηε κάιηζηα κνξθή απηνχ- θαη ζηνπο ΟΣΑ. 
Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ν παξαγσγφο σο πξνο ηελ επζχλε ηνπ γηα ηα ειαηησκαηηθά 
πξντφληα.  

ηελ νπζία ελλνηνινγηθφ ζηνηρείν ηνπ πξνκεζεπηή είλαη ε ζπλαιιαγή λα γίλεηαη θαηά 
ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ή επηρεηξεκαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, ελψ ζα πξέπεη λα 
εξκελεχεηαη κε ηελ επξεία ηνπ έλλνηα ηνπ φξνπ θαη λα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ φξν απηφ θαη 
επαγγεικαηίεο φπσο νη κεζίηεο, πξάθηνξεο, γηαηξνί θιπ. Σν ΠΓ 131/2003 γηα ην ειεθηξνληθφ 
εκπφξην δέρεηαη σο πξνκεζεπηέο (θνξέα ππεξεζηψλ ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο γηα ηελ 
αθξίβεηα) θαη θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα. 

Η εξ αποστάσεως σύμβαση είλαη απηή πνπ ζπλάπηεηαη κεηαμχ ελφο πξνκεζεπηή 

θαη ελφο θαηαλαισηή θαη γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο νπνίαο ν πξνκεζεπηήο ρξεζηκνπνηεί 
απνθιεηζηηθά έλα ή πεξηζζφηεξα κέζα επηθνηλσλίαο εμ απνζηάζεσο, κέρξη θαη ηε ζηηγκή 
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. Ο θαηαλαισηήο πξέπεη λα έρεη απαξαίηεηα ζηε δηάζεζή ηνπ ζηνηρεία 
πνπ αθνξνχλ ηνλ πξνκεζεπηή ή ηνλ αληηπξφζσπν ηνπ πξνκεζεπηή, φπσο ηελ ηαπηφηεηα, ηελ 
θχξηα δξαζηεξηφηεηά ηνπ, ηε γεσγξαθηθή δηεχζπλζε ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο, ην 
εκπνξηθφ κεηξψν ζην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνο ν πξνκεζεπηήο, ηνλ αξηζκφ θαηαρψξεζήο ηνπ 
αλ είλαη θαηαρσξεκέλνο ζε κεηξψν θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηεο αξκφδηαο επνπηεχνπζαο αξρήο 
αλ ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή ππφθεηηαη ζε θαζεζηψο έγθξηζεο. Ο θαηαλαισηήο πξέπεη 
λα έρεη απαξαίηεηα ζηε δηάζεζή ηνπ ηελ πεξηγξαθή ησλ θπξηνηέξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνηρείσλ 
ηεο ππεξεζίαο/πξντφληνο, ην ζπλνιηθφ ηίκεκα πνπ πξέπεη λα πιεξψζεη ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
φισλ ησλ ζπλαθψλ ηειψλ, επηβαξχλζεσλ θαη δαπαλψλ θαη φισλ ησλ θφξσλ, ηηο ξπζκίζεηο 
ζρεηηθά κε ηελ πιεξσκή θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ην ηπρφλ εηδηθφ επηπιένλ θφζηνο πνπ 
ζπλεπάγεηαη γηα ηνλ θαηαλαισηή ε ρξήζε ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο εμ απνζηάζεσο θαη εάλ απηφ 
ην επηπιένλ θφζηνο ρξεψλεηαη. Δπίζεο πξέπεη λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηελ πξνζεζκία θαη ηνπο 
φξνπο ππαλαρψξεζήο ηνπ. 

e-marketing. Σν δηαδηθηπαθφ κάξθεηηλγθ, φπσο ζα κπνξνχζε λα είλαη ε ειιεληθή κεηαθνξά 

ηνπ Internet marketing, είλαη έλαο λένο ρψξνο επηθνηλσλίαο, κε ηδηαίηεξα επξεκαηηθέο κεζφδνπο 
πξνζέιθπζεο θαηαλαισηψλ, νη νπνίεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη πξσηφηππεο θαη απφιπηα 
πξνζαξκνζκέλεο ζηε θηινζνθία ηεο ζχγρξνλεο ειεθηξνληθήο επνρήο.  

Γηα λα δξαζηεξηνπνηεζεί κία εηαηξεία ζηνλ ηνκέα ηνπ δηαδηθηπαθνχ κάξθεηηλγθ ζα 
πξέπεη λα δηαζέηεη επειημία θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηφζν ηνπ πξνσζνχκελνπ 
πξντφληνο / ππεξεζίαο, φζν θαη ηνπ ρξήζηε, ελψ ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ειίζζεηαη 
θαη λα αλαπηχζζεη πνιιαπιέο ελέξγεηεο, φρη κηα θαη κνλνδηάζηαηε αληίιεςε ηεο πξνψζεζεο.  
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3.2 Διαδίκτυο Και Ηλεκτρονικές υμβάσεις  

Λφγσ ηεο ηεξάζηηαο ζεκαζίαο ηνπ δηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ζην εμήο Δ.Δ.) νη 
πξνβιεκαηηζκνί καο πεξηζηξέθνληαη θπξίσο γχξσ απφ ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο 
επξσπατθνχ ελδηαθέξνληνο θαη σο εθ ηνχηνπ εμεηάδνπκε θπξίσο ηη ηζρχεη ζην δίθαην ηεο Δ.Δ. θαη 
ιηγφηεξν ηα θξαηνχληα ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο, φπνπ εκπιέθεηαη ην δίθαην ηξίησλ, κε 
θνηλνηηθψλ θξαηψλ. Μέρξη πξφηηλνο ζεκαληηθή ζέζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο απηνχ θαηείραλ 
νη επξσπατθέο ζπκβάζεηο ησλ Βξπμειιψλ θαη ηεο Ρψκεο πνπ ζπλάθζεθαλ γηα ηε ξχζκηζε ηεο 
δηεζλνχο δηθαηνδνζίαο θαη ηελ εχξεζε ηνπ εθαξκνζηένπ δηθαίνπ. Βεβαίσο ην αληηθείκελν 
ξπζκίζεσο ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ δελ είλαη νη ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο, νη ζπλαιιαγέο φκσο 
απηέο ιφγσ ηνπ δηεζλνχο θαη εκπνξηθνχ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ραξαθηήξα ηνπο ζπρλά 
εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ ζπκβάζεσλ. Πιένλ, κεηά ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ 
Καλνληζκνχ 44/2001/ΔΚ πνιιά απφ ηα αλαθπφκελα πξνβιήκαηα επηιχνληαη κε ξεηή αλαθνξά 
ζε απηά απφ ηνλ αλσηέξσ Καλνληζκφ. Τπ' φςηλ πάλησο πξέπεη λα ιεθζεί θαη ε Οδεγία 
31/2000/Δ.Κ, ε νπνία  αλ θαη δηαθεξχζζεη φηη δελ θαζηεξψλεη θαλφλεο ηδησηηθνχ δηεζλνχο 
δηθαίνπ, εηζάγεη ηελ αξρή ηεο εθαξκνγήο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ πξνκεζεπηή.  

3.2.1 Οι ηλεκτρονικές συμβάσεις  

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ πνιιαπιαζηαζηεί νη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαηαξηηδφκελεο ζπκβάζεηο. 
Καη ζηε ρψξα καο πιένλ έλα κεγάιν ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ 
ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν φρη κφλν γηα επηθνηλσλία κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ αιιά θαη 
γηα ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ.  

Μηα απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ζπλαπηνκέλσλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζπκβάζεσλ πνπ 
απνξξέεη αθξηβψο απφ ηελ πεξηβφεηε „‟εηθνληθφηεηά „‟ ηνπο είλαη θαη ε αδπλακία εχθνιεο 
επηινγήο πξνο εθαξκνγή ελφο απφ ηα πεξηζζφηεξα δίθαηα ησλ δηαθνξεηηθψλ ελλφκσλ ηάμεσλ 
πνπ εκπιέθνληαη ζε κηα δηεζλή, ειεθηξνληθή ζπλαιιαγή. Ζ απνπζία „‟ζηαζεξήο’‟ εγθαηάζηαζεο 
ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ, ζπλδεδεκέλεο κε θάπνην ηφπν, ζπλεπψο κε κηα έλλνκε ηάμε θαζηζηά 
δπζρεξή ηνλ εληνπηζκφ ηνπ εθαξκνζηένπ δηθαίνπ δηφηη αθελφο δηεθδηθνχλ εθαξκνγή θαλφλεο 
πξνεξρφκελνη απφ δηαθνξεηηθέο έλλνκεο ηάμεηο θαη αθεηέξνπ ζρεηηθνπνηείηαη ε έλλνηα ηνπ 
ζπλδέζκνπ κε κηα έλλνκε ηάμε θαη ζπλεπψο ηεο ππαγσγήο ηεο έλλνκεο ζρέζεο ζε απηήλ

61 
. 

Βεβαίσο ε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ έρεη εμαπισζεί ζε φινπο 
ζρεδφλ ηνπο ηνκείο ηνπ εκπνξίνπ. Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην φκσο δελ κπνξεί λα δηεμαρζεί εμ 
νινθιήξνπ ζηνλ θφζκν ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο. 
Τπάξρνπλ ζπλαιιαγέο, φπσο ε πψιεζε θαη ε εθκίζζσζε θηλεηψλ θαη αθηλήησλ, δειαδή 
πιηθψλ, ελζψκαησλ αγαζψλ, νη νπνίεο κφλν κε έλαλ ηξφπν είλαη δπλαηφλ λα  εθηειεζηνχλ, 
δειαδή ζηνλ „‟πξαγκαηηθφ‟‟ θφζκν κε παξάδνζε ηνπ νθεηινκέλνπ αληηθεηκέλνπ. ηηο 
πεξηπηψζεηο απηέο ε ειεθηξνληθή ζπλαιιαγή πεξηνξίδεηαη ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο, ζηε ζχλαςε 
ηεο ζχκβαζεο θαη κεξηθέο θνξέο θαη ζηελ θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο. Πηζαλφ είλαη λα επεθηαζεί 
κηα ηέηνηα ζπλαιιαγή θαη ζηελ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαηαγγειία ή ππαλαρψξεζε. Γελ κπνξεί 
φκσο εθ ησλ πξαγκάησλ λα αθνξά θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, δειαδή ηελ πξνζθνξά ηεο 
νθεηινκέλεο παξνρήο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ππάξρνπλ νιφθιεξνη ηνκείο ηνπ εκπνξίνπ πνπ πξνζθέξνληαη γηα 
εμ νινθιήξνπ ηέιεζε ηεο ζπλαιιαγήο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Σέηνηεο πεξηπηψζεηο ζπλαιιαγψλ 
είλαη ε δηαθίλεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο, ε παξνρή ππεξεζηψλ, φπσο απηψλ ηεο 
ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο, ηεο πξφζβαζεο ζε βάζεηο δεδνκέλσλ, ε παξνρή πιεξνθνξηψλ 
κε ηε ζηελή αιιά θαη ηελ επξεία έλλνηα ηνπο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ εηθφλα θαη ηνλ ήρν θιπ. ηηο 
πεξηπηψζεηο απηέο ηφζν ε ζχκβαζε φζν θαη ε εθηέιεζή ηεο γίλνληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.   

3.2.2  Είδη ηλεκτρονικών συμβάσεων 

                                            

61 
Α. Γξακκαηηθάθε-Αιεμίνπ, Internet θαη Ηδησηηθφ Γηεζλέο Γίθαην, πκβαηηθέο θαη 

αδηθνπξαθηηθέο ελνρέο ζηνλ Κπβεξλνρψξν, Αξκελφπνπινο 1998.409. 
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Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο «ςεθηαθήο επνρήο» δελ απνηειεί κφλνλ ε επξχηαηα δηαδεδνκέλε 
ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο ζηηο ζπλαιιαγέο, αιιά θαη ε ζπλεπαθφινπζε ηάζε 

«απν-πινπνίεζεο» ησλ αγαζψλ κέζσ ηεο ςεθηνπνίεζήο ηνπο.
62

 Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ηεο 
πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληαθήο ηερλνινγίαο επεξέαζε ην ζχλνιν ηεο αλζξψπηλεο 
δξαζηεξηφηεηαο, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ησλ απνθαινπκέλσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ 
(e-services), εκπνξηθνχ ή κε ραξαθηήξα, ε παξνρή ησλ νπνίσλ ζπληζηά, ζπλήζσο, αληηθείκελν 
ειεθηξνληθψλ ζπκβάζεσλ. Μεηαμχ απηψλ ζπγθαηαιέγνληαη νη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο 

εθκάζεζεο (e-learning),
63 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο (e-government),
64

 ειεθηξνληθήο πγείαο 

(e-health),
65

 ειεθηξνληθήο ηέρλεο θαη ειεθηξνληθνχ πνιηηηζκνχ (e-art/ e-culture), ειεθηξνληθνχ 

επηρεηξείλ (e-business), ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο (e-banking),
66 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (e-
commerce) θ.ιπ. 

 Καη' απηφλ ηνλ ηξφπν, ζηηο παξαδνζηαθέο ζπκβαηηθέο κνξθέο, ζηηο νπνίεο ε ιεηηνπξγία 
ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο θαη 
ζχλαςήο ηνπο, πξνζηίζεληαη λέα ηδηφκνξθα είδε ζπκβάζεσλ κε ζεκαληηθέο ηδηαηηεξφηεηεο σο 
πξνο ην αληηθείκελν, θαη, θαη‟ επέθηαζε, ην λνκηθφ ραξαθηεξηζκφ ηνπο. 

Οη ειεθηξνληθέο ζπκβάζεηο δε ζα πξέπεη λα ζπγρένληαη κε ηηο ζπκβάζεηο πνπ 
αθνξνχλ ηε ρξήζε δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γηαδηθηχνπ, ηηο 
νπνίεο ζα αλαιχζνπκε εθηελψο ζην επφκελν θεθάιαην. 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ειεθηξνληθψλ ζπκβάζεσλ ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο 
απνηεινχλ νη off-line ζπκβάζεηο πψιεζεο αγαζψλ, φπσο ι.ρ. βηβιίσλ, ηαμηδησηηθψλ 
εηζηηεξίσλ, θ.ιπ., ή παξνρήο ππεξεζηψλ. Θα πξέπεη, σζηφζν, λα ηνληζηεί, φηη ε ελδερφκελε 
ςεθηνπνίεζε θαη δηάζεζε ησλ ελ ιφγσ αγαζψλ κέζσ Γηαδηθηχνπ εληάζζεη ηηο ζρεηηθέο 
ζπκβάζεηο ζηελ απφ λνκηθήο άπνςεο δηάθνξε θαηεγνξία ησλ ζπκβάζεσλ ζε απ' επζείαο 

ζχλδεζε, νη νπνίεο ζπλάπηνληαη θαη εθηεινχληαη δηαδηθηπαθά.
67

-
68

 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία ησλ ηδηφκνξθσλ ειεθηξνληθψλ ζπκβάζεσλ πεξηιακβάλεη, θαη' 
αξράο, ηηο επνλνκαδφκελεο ζπκβάζεηο πιεξνθνξηθήο, νη νπνίεο αθνξνχλ αγαζά θαη 

                                            

62
 Γνχβιεο, Οη ηάζεηο ελνπνίεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ δηθαίνπ θαη ν ξφινο ηνπ εκπνξηθνχ 

δηθαίνπ, ζε ΥξΗΓ 2005, ζει. 964 επ. 
63

 Σν e-learning ζπλίζηαηαη ζηελ ειεθηξνληθή κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ ζηα πιαίζηα 
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Βι. ζρεη. Απφθαζε 2318/2003/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ θαη 
Κνηλνβνπιίνπ, ηεο 5.12.2003, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο e-europe. 

64
 Βι. ζρεη. Αλαθνίλσζε Δπηηξνπήο ηεο 25.4.2006, COM/2006/173 (αδεκ. ζε ΔπΔθ), 

ζηα πιαίζηα ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο «i2010» γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, ζε ηζη. 
ec.europa.eu 

65
 Βι. ζρεη. Αλαθνίλσζε Δπηηξνπήο ηεο 30.4.2004, COM/2004/356 (αδεκ. ζε ΔπΔθ), ζε 

ηζη. ec.europa.eu. 
66

 Βι.Αλαιπηηθά γηα ην internet-banking Αξηζηέα ηλαληψηε-Μαξνχδε,Ησάλλεο Γ. 
Φαξζαξψηαο  «Ζιεθηξνληθή ηξαπεδηθή» ζει.135, εθδφζεηο Αλη.Ν.άθθνπια. 

67
 Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ νη ηζηνζειίδεο αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ, ζηηο 

νπνίεο ν ρξήζηεο δχλαηαη λα ζπκθσλήζεη ηελ off-line   παξνρή ππεξεζηψλ, θαη, παξάιιεια, λα 
ιάβεη on-line ζπκβνπιέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ππνζέζεψλ ηνπ, λα πξνζδηνξίζεη ελδερφκελεο 
δεκίεο θαη λα ππνινγίζεη ηελ αλάινγε απνδεκίσζε, θ.ιπ. Βι. ι.ρ. ηζη. www.lloyds.com, , θαη 
www.royal.it. 

68
 Ζ ειεθηξνληθή έθδνζε θαη δηάζεζε εληχπσλ δηαθέξεη νπζησδψο απφ ηελ πεξίπησζε 

ειεθηξνληθήο θαηάξηηζεο ηεο ζχκβαζεο πψιεζήο ηνπο θαη ηελ αθφινπζε εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο κε παξαδνζηαθά κέζα. Αληίζηνηρα, ε ειεθηξνληθά δηελεξγνχκελε θξάηεζε 
εηζηηεξίνπ, ηαμηδησηηθνχ, ή κε, ζπληζηά αληηθείκελν ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ. Χζηφζν, ε 
ειεθηξνληθή έθδνζε θαη πψιεζε ηνπ απνθαινπκέλνπ «ειεθηξνληθνχ εηζηηεξίνπ» (e-ticket), 
ζπλδπάδεη αθ' ελφο ηελ παξνρή ππεξεζίαο ειεθηξνληθήο θξάηεζεο (e-booking), φζν θαη ηε 
ζχκβαζε πψιεζεο ηνπ ηδίνπ ηνπ εηζηηεξίνπ 
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ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο. Πέξαλ ησλ ζπκβάζεσλ παξνρήο 

δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζπλάπηνληαη θαηά θαλφλα ειεθηξνληθά,
69

 εληάζζνληαη ζηελ ελ 
ιφγσ θαηεγνξία νη ζπκβάζεηο παξνρήο πιεξνθνξηψλ ζε απ' επζείαο ζχλδεζε κε αληηθείκελν 
ηελ αλαθνίλσζε πιεξνθνξηψλ ζην δηαδηθηπαθφ ρξήζηε κέζσ ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ, ή 

ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο
70

 χλεζεο αληηθείκελν ζπκβάζεσλ πιεξνθνξηθήο απνηειεί, 
επίζεο, ε έλαληη αληηηίκνπ παξαρψξεζε ρξήζεο ινγηζκηθνχ (software), γηα νξηζκέλν ρξφλν, ή 

εθ' άπαμ
71

 θαζψο θαη ε on-line ελεκέξσζε θαη ηερλνινγηθή αλαβάζκηζε πξνγξακκάησλ ε/π.
72

 

Δηδηθή αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη, ηέινο, ζηνπο απνθαινπκέλνπο «ειεθηξνληθνχο 
πιεηζηεξηαζκνχο». Πξφθεηηαη γηα ηδηαίηεξν είδνο ειεθηξνληθψλ ζπκβάζεσλ, θαη ελ πξνθεηκέλσ 

σο πξνο ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχκπησζεο ησλ εθαηέξσζελ δειψζεσλ βνχιεζεο, νη 

νπνίεο θαηαξηίδνληαη κε πιεηνδνηηθφ, ή κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ.
73

 Οη ειεθηξνληθνί πιεηζηεξηαζκνί 

δηελεξγνχληαη ζε ηζηνζειίδεο,
74

 πνπ ιεηηνπξγνχλ κε εηδηθά ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα 
αληηζηνίρηζεο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο, κέζσ ησλ νπνίσλ νη δηαδηθηπαθνί ρξήζηεο, 
θαηαλαισηέο, ή πξνκεζεπηέο, πξνβαίλνπλ ζηε ζχλαςε off-line ζπκβάζεσλ αγνξαπσιεζίαο 

αγαζψλ.
75

 

Ζ ηδηνκνξθία ησλ πξναλαθεξνκέλσλ ειεθηξνληθψλ ζπκβάζεσλ νθείιεηαη, αθ' ελφο ζηε 
θχζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο, θαη, αθ' εηέξνπ, ζην κηθηφ ραξαθηήξα πνπ ζπλήζσο εκθαλίδνπλ, 
ζπλδπάδνληαο ζηνηρεία πεξηζζνηέξσλ ζπκβαηηθψλ κνξθψλ, φπσο π.ρ. ηεο ζχκβαζεο έξγνπ, 
ηεο πψιεζεο, ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, ηεο κίζζσζεο πξάγκαηνο, ή πξνζνδνθφξνπ 
αληηθεηκέλνπ, θ.ν.θ. Καηά ζπλέπεηα, ε ζπζηεκαηνπνίεζε θαη ε αθφινπζε λνκηθή ξχζκηζή ηνπο 

                                            

69
 Ζ ζχκβαζε παξνρήο πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν ζπλάπηεηαη θαηά θαλφλα κε 

παξαδνζηαθά κέζα, ηδηαίηεξα φηαλ ε δηαδηθηπαθή ζχλδεζε πξαγκαηνπνείηαη έλαληη ακνηβήο. 
Αληίζεηα, νη ινηπέο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο, φπσο π.ρ. ε ιεηηνπξγία πξνζσπηθνχ ινγαξηαζκνχ 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, παξέρνληαη θαηά θαλφλα δπλάκεη ειεθηξνληθψλ ζπκβάζεσλ. 

70
 Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο παξέρνληαη, θαηά θαλφλα, επ' ακνηβή. ηηο on-line 

ζπκβάζεηο παξνρήο πιεξνθνξηψλ πεξηιακβάλνληαη νη ζπκβάζεηο πξφζβαζεο ζε ηζηνζειίδεο, 
π.ρ. ηζηνρψξνπο ειεθηξνληθψλ εθδφζεσλ, ή ζε βάζεηο δεδνκέλσλ, ζηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη 
ζπρλά ην δηθαίσκα ηνπ επηζθέπηε λα αληιήζεη θαη λα απνζεθεχζεη πιεξνθνξίεο ζηνλ ε/π ηνπ 
(ζπκβάζεηο downloading/ uploading). 

71
 Ζ ελ ιφγσ ππεξεζία δηαθέξεη νπζησδψο απφ ηελ παξαδνζηαθή πψιεζε 

πξνγξακκάησλ ε/π, δηφηη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην ινγηζκηθφ παξακέλεη ζηελ 
θπξηφηεηα θαη θαηνρή ηνπ παξφρνπ. 

72
 Πξφθεηηαη γηα ηηο απνθαινχκελεο ππεξεζίεο «updating» θαη «upgrading». Ζ παξνρή 

ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ ελεκέξσζεο θαη αλαβάζκηζεο ζπκθσλείηαη ζπλήζσο ελδνζπκβαηηθά 
θαηά ηελ πψιεζε, ή ηελ παξαρψξεζε ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ, ελψ δελ απνθιείεηαη λα ζπληζηά 
θαη εθ ηνπ λφκνπ ππνρξέσζε, φηαλ ε ελεκέξσζε, ή ε αλαβάζκηζε ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο γηα 
ηελ πξνζήθνπζα επηηέιεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη, ζπλεπψο, ηνπ ζθνπνχ ηεο 
αξρηθήο ζχκβαζεο πψιεζεο, ή παξαρψξεζεο ρξήζεο. Κάηη ηέηνην ζπκβαίλεη ι.ρ. ζε 
πξνγξάκκαηα πξφιεςεο θαη θαηαπνιέκεζεο πιεξνθνξηαθψλ ηψλ («antivirus»), ηα νπνία 
νθείινπλ λα ελεκεξψλνληαη, ή λα αλαβαζκίδνληαη θαζεκεξηλά. 

73
 Γηα ην λνκηθφ ραξαθηεξηζκφ ησλ δειψζεσλ βνχιεζεο ζηνπο πιεηνδνηηθνχο ή 

κεηνδνηηθνχο δηαγσληζκνχο, άξζξ. 199 ΑΚ, αξηζκ. 2 επ. 
74

 Ζ πιένλ δηαδεδνκέλε ηζηνζειίδα δηελέξγεηαο δηαδηθηπαθψλ πιεηζηεξηαζκψλ βξίζθεηαη 
ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.ebay.com. 

75
 ρεηηθά κε ηνπο ειεθηξνληθνχο πιεηζηεξηαζκνχο έρεη ππνζηεξηρζεί, φηη ζπληζηνχλ 

κέζα δηαπξαγκάηεπζεο πνπ επηηξέπνπλ ην δπλακηθφ θαζνξηζκφ ηεο αμίαο ππεξεζηψλ, ή 
αγαζψλ, θαη ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ δηαπξαγκαηεπηηθήο ηζφηεηαο κεηαμχ ησλ 
ζπλαιιαζζνκέλσλ. 
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απνδεηθλχνληαη ζπρλά δπζρεξείο, απαηηψληαο ηελ αλαινγηθή εθαξκνγή θαλφλσλ πνπ ζπλάδνπλ 

κε ηηο εμεηαδφκελεο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε πεξίπησζεο.
76

 

Σν άξζξν 9 ηεο νδεγίαο 2000/31/ΔΚ θαζνξίδεη σο βαζηθή ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ 
κειψλ ηελ ελαξκφληζε ηνπ λνκηθνχ ηνπο ζπζηήκαηνο ,πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε ζχλαςε 

ζπκβάζεσλ κε ειεθηξνληθά κέζα
77

. Δμαίξεζε απφ ηνπο φξνπο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 
ζεζπίδεη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ζχκθσλα κε απηήλ ,ηα θξάηε –κέιε δηθαηνχληαη λα 
δηαηεξνχλ πεξηνξηζκνχο σο πξνο ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ θαηά ηε ζχλαςε 
ζπκβάζεσλ πνπ απαηηνχλ γηα ηελ έγθπξε θαηάξηηζή ηνπο  ηελ ηήξεζε νξηζκέλσλ ηχπσλ. 
Σέηνηεο είλαη νη ζπκβάζεηο κεηαβίβαζεο επί αθηλήησλ, εθηφο απφ ηα δηθαηψκαηα κίζζσζεο, απηέο 
πνπ απαηηνχλ εθ ηνπ λφκνπ, ηελ πξνζθπγή ζε δηθαζηήξηα, δεκφζηεο αξρέο ή επαγγέικαηα πνπ 
αζθνχλ δεκφζηα εμνπζία θιπ. 

3.2.3  Η διαπραγμάτευση συμβάσεων και ο ρόλος της πληροφορικής  

Ζ δηαπξαγκάηεπζε, σο επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία, ζπληζηά βαζηθή πηπρή θάζε δξαζηεξηφηεηαο 
κεηαμχ ησλ κειψλ ελφο θνηλσληθνχ ζπλφινπ, ηφζν ζε επίπεδν αηνκηθφ, φζν θαη ζε επξχηεξα 

πιαίζηα, π.ρ. κεηαμχ λνκηθψλ πξνζψπσλ, θξαηψλ, δηεζλψλ νξγαληζκψλ, θ.ιπ.,
78

 εθθξάδνληαο 
ηελ πξνζπάζεηα εμηζνξξφπεζεο αιιεινζπγθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ, κε ζθνπφ ηελ 
επίηεπμε θνηλψο απνδεθηήο ζπκθσλίαο.  

Τπφ ην πξίζκα ηεο λνκηθήο επηζηήκεο νη δηαπξαγκαηεχζεηο θαηά ην πξνζπκβαηηθφ 

ζηάδην απνηεινχλ εμεηδίθεπζε ηεο ζπκβαηηθήο ειεπζεξίαο,
79

 θαη, εηδηθφηεξα, εθδήισζε ηεο 
δπλαηφηεηαο ηνπ αηφκνπ λα δηαπιάζεη ην πεξηερφκελν ηεο ζχκβαζεο, δηακνξθψλνληαο, θαη‟ 

απηφλ ηνλ ηξφπν, ηηο έλλνκεο ζρέζεηο ηνπ θαηά ηε βνχιεζή ηνπ.
80

 χκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο 
δηθαητθέο αληηιήςεηο, ε ζχκβαζε ιεηηνπξγεί σο κέζν αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο, θαη απνθηά λνκηθή δεζκεπηηθφηεηα, κφλνλ φηαλ ην πεξηερφκελφ 
ηεο έρεη ζπγθαζνξηζηεί ειεχζεξα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Καηά ζπλέπεηα, ην 
πξνζπκβαηηθφ ζηάδην απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ πξννηθνλφκεζε ηεο ζπκβαηηθήο 
ζρέζεο, θαη ζε απηφ ζα αλαηξέμεη ν εθαξκνζηήο ηνπ δηθαίνπ, κε ζθνπφ λα ζπλαγάγεη ηα 
απαξαίηεηα γηα ηελ εμέιημή ηεο ζπκπεξάζκαηα. Καζνξηζηηθή απνδεηθλχεηαη, επίζεο, ε 
νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Ζ κεγηζηνπνίεζε ηεο αηνκηθήο, θαη θαη‟ 
επέθηαζε ηεο θνηλσληθήο, σθέιεηαο, ζηελ νπνία απνζθνπεί ε επηδησθφκελε ζπκθσλία ησλ 
δηαπξαγκαηεπνκέλσλ, εθδειψλεηαη, σο ηάζε, γηα πξψηε θνξά θαηά ην πξνζπκβαηηθφ ζηάδην. 

                                            

76
 ηελ αιινδαπή ζεσξία γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ απνθαινχκελε «lex informatica», σο ηε 

λνκηθή κέζνδν επίιπζεο ησλ λνκηθψλ δεηεκάησλ πνπ γελλψληαη απφ ηελ επελέξγεηα ηεο 
πιεξνθνξηθήο ζηηο έλλνκεο ζρέζεηο, Reidenberg, Lex informatica: The Formulation of 
information Policy Rules Through Technology, ζε TexLawRev 1998, ζει. 553 επ. 

77
 Αξηζηέα ηλαληψηε-Μαξνχδε,Ησάλλεο Γ. Φαξζαξψηαο  «Ζιεθηξνληθή ηξαπεδηθή» 

ζει.87, εθδφζεηο Αλη.Ν.άθθνπια. 
78

 χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ G. Richard Shell, «ε δηαπξαγκάηεπζε είλαη κηα 
επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία, ε νπνία ιακβάλεη ρψξα φπνηε ζέινπκε θάηη απφ θάπνηνλ ή θάπνην 
άιιν άηνκν ζέιεη θάηη απφ εκάο», Shell, Bargaining for advantage- Negotiation Strategies for 
Reasonable People, 1999, ζει. 6. ρεηηθά κε ηε ζεκαζία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηε ζχγρξνλε 
επνρή βι. Fisher/Ury - Getting to yes- Negotiating and agreement without giving in,1991 ζει.14. 

79
 Ζ ειεπζεξία ησλ ζπκβάζεσλ, ε νπνία ζεκειηψλεηαη λνκνζεηηθά ζην άξζξ. 361 ΑΚ, 

απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε εθδήισζε ηεο αξρήο ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ ηνπ αηφκνπ θαη, 
εηδηθφηεξα, ηεο ηδησηηθήο απηνλνκίαο. Καηνρπξψλεηαη ζπληαγκαηηθά ζην άξζξν 5 § 1 πλη. 
75/86/01, φπνπ πξνβιέπεηαη θαη ν ηξηπιφο πεξηνξηζκφο ηεο άζθεζήο ηεο, ε νπνία δελ πξέπεη λα 
πξνζβάιιεη δηθαηψκαηα ηξίησλ, ην χληαγκα θαη ηα ρξεζηά ήζε.  

80
 Ζ ζπκβαηηθή ειεπζεξία δηαθξίλεηαη, θαη’ αξρήλ, απφ πιεπξάο πεξηερνκέλνπ ζε 

ειεπζεξία ζχλαςεο θαη ειεπζεξία δηάπιαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, Παπαληθνιάνπ, 
Πεξί ησλ νξίσλ ηεο πξνζηαηεπηηθήο παξεκβάζεσο ηνπ δηθαζηή ζηε ζχκβαζε, 1991, ζει. 81 επ.  
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Δπνκέλσο, νη δηαπξαγκαηεχζεηο απνηεινχλ θαηά θπξηνιεμία πξνζηάδην, φρη κφλνλ απφ 
ρξνληθήο, αιιά θαη απφ νπζηαζηηθήο άπνςεο, ζπλζέηνληαο ην πιαίζην, εληφο ηνπ νπνίνπ ζα 
αλαπηπρζεί ην πεξηερφκελν ηεο ζχκβαζεο.  

Δηδηθφηεξα, αλαθνξηθά κε ηε ζχλαςε δηαδηθηπαθψλ ζπκβάζεσλ, ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ 
κέζσλ θαηά ηε δεκηνπξγία ηεο ζπλαιιαθηηθήο ζρέζεο θαη ηε δηεμαγσγή ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, 
έσο θαη ηελ νινθιήξσζή ηνπο, απνηειεί θνηλφ παξαλνκαζηή γηα θάζε είδνο ζχκβαζεο, 
αλεμαξηήησο ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζήο ηεο. 

3.2.4 Μορφές ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης 

ηε δηαδηθηπαθή πξαθηηθή ε δηαπξαγκαηεπηηθή δηαδηθαζία δχλαηαη λα ιάβεη πνηθίιεο κνξθέο, 
αλάινγα κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα εθδήισζεο θαη εμέιημήο ηεο. Ζ «παξαδνζηαθή» ρξνλνβφξα 
δηαπξαγκάηεπζε, κέζσ ηεο αληαιιαγήο ησλ εθαηέξσζελ δειψζεσλ βνπιήζεσο, κε ζθνπφ ηελ 
επίηεπμε ζπκθσλίαο θαη ηνλ ακνηβαίν θαζνξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ειεθηξνληθήο ζχκβαζεο, 
αλ θαη απνηειεί εμαίξεζε ζηε δηαδηθηπαθή πξαθηηθή, δε δχλαηαη λα απνθιεηζζεί σο ελδερφκελν. 
Ζ δηελέξγεηά ηεο, σζηφζν, πεξηνξίδεηαη, θαηά θαλφλα, ζηε ζχλαςε εμαηνκηθεπκέλσλ ζπκβάζεσλ 
ζε κε απεπζείαο ζχλδεζε (off-line) κεηαμχ θαηαλαισηψλ, ε νπνία παξέρεη ζηα κέξε ηελ 
αληηθεηκεληθή δπλαηφηεηα δηαπξαγκάηεπζεο, ηδηαίηεξα φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 
ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε κέζσ e-mail 
δηαπξαγκάηεπζε ζχκβαζεο πψιεζεο αγαζψλ κεηαμχ θαηαλαισηψλ, θαηά ηελ νπνία ε 
εμηζνξξφπεζε ηεο πιεξνθνξηαθήο αζπκκεηξίαο απνηειεί ηελ θπξηφηεξε, ίζσο, επηδίσμε ησλ 
ζπλαιιαζζνκέλσλ, θαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ειεθηξνληθήο 

ζχκβαζεο.
81

 

Αληίζεηα, φηαλ ε ππφ δηαπξαγκάηεπζε ζχκβαζε παξνπζηάδεη ην ζηνηρείν ηεο 
κνλνκεξνχο, ή ακθηκεξνχο εκπνξηθφηεηαο, ε ρξνλνβφξα αληαιιαγή κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ θαη ε κέζσ ηζηνζειίδσλ εθηελήο δηαπξαγκάηεπζε κε θάζε κεκνλσκέλν 
ζπλαιιαζζφκελν απνθεχγνληαη, δηφηη απνβαίλνπλ ηδηαίηεξα δεκηνγφλεο γηα ην νηθνλνκηθφ 
ζπκθέξνλ ηνπ δηαδηθηπαθνχ πξνκεζεπηή, ελψ, ζε θάζε πεξίπησζε, δε ζπλάδνπλ κε ηα θχξηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηαρχηεηαο θαη ακεζφηεηαο ηνπ Ζ Δ. Ο πεξηνξηζκφο ηνπ αληηθεηκέλνπ, θαη 
θαηά ζπλέπεηα ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, εληείλεηαη ζην κέγηζην βαζκφ 
ζηελ πεξίπησζε ησλ B2C θαη B2B δηαδηθηπαθψλ ζπλαιιαγψλ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο 
ζπκβάζεηο ζε απ' επζείαο ζχλδεζε, ζηηο νπνίεο ε δηαπξαγκαηεπηηθή δηαδηθαζία ζπρλά 
δηελεξγείηαη ππνηππσδψο, ή παξαιείπεηαη εληειψο, κε απνηέιεζκα λα ειιείπνπλ απφ 
ην πξνζπκβαηηθφ ζηάδην ηα νπζηψδε επηθνηλσληαθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο. 

Οη ζπκβάζεηο ζε απεπζείαο ζχλδεζε ζπλεπάγνληαη απμεκέλε ηαρχηεηα θαη 
ακεζφηεηα ηεο ελ γέλεη ζπλαιιαθηηθήο δηαδηθαζίαο, ζε ζρέζε πξνο ηηο ζπκβάζεηο, νη 
νπνίεο εθηεινχληαη κε παξαδνζηαθά κέζα, κε απνηέιεζκα λα πεξηνξίδεηαη ζηελ πξάμε ην 

ελδερφκελν ελδειερνχο θαη νπζηαζηηθήο δηαπξαγκάηεπζήο ηνπο.
82

 Υαξαθηεξηζηηθά 
παξαδείγκαηα απνηεινχλ νη ειεθηξνληθέο ζπκβάζεηο κε αληηθείκελν ηελ ηερλνινγηθή 
αλαβάζκηζε πξνγξακκάησλ ε/π, ή ηελ απφθηεζε πξφζβαζεο ζε ηζηνζειίδεο θαη βάζεηο 
ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ. Παξφηη ν ηδηαίηεξνο ηξφπνο εθηέιεζεο ησλ ελ ιφγσ ζπκβάζεσλ 

                                            

81
 Σν ρξεζηκνπνηνχκελν κέζν γηα ηε δηελέξγεηα δηαπξαγκαηεχζεσλ δελ ηαπηίδεηαη θαη' 

αλάγθε κε ην κέζν ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. Έηζη, κία ειεθηξνληθή ζχκβαζε δχλαηαη λα 
θαηαξηηζζεί κέζσ ηεο ππεξεζίαο ηνπ παγθνζκίνπ ηζηνχ, ε δηαπξαγκάηεπζή ηεο, φκσο, λα έρεη 
ιάβεη ρψξα, ελ ζπλφισ ή ελ κέξεη, κέζσ αληαιιαγήο κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ, π.ρ. αλαθνξηθά κε ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. 

82
 Σα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ζπλεπάγνληαη γηα ηνπο ζπλαιιαζζνκέλνπο νη on-line  

ζπλαιιαγέο, ζα κπνξνχζαλ λα επλνήζνπλ, ζεσξεηηθά, ηε δπλαηφηεηα δηαπξαγκάηεπζεο, 
αληηζηαζκηδφκελα κε ην ελδερφκελν νηθνλνκηθφ  ηεο θφζηνο.  Χζηφζν,  ηα νηθνλνκηθά θξηηήξηα 
ιεηηνπξγίαο ηεο δηαδηθηπαθήο αγνξάο πξνθξίλνπλ ηε ιχζε ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο 
δηαπξαγκαηεπηηθήο δηαδηθαζίαο, θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ σθειεηψλ κέζσ ηνπ 
ζπκςεθηζκνχ ηνπο κε ηε δεκία πνπ πθίζηαηαη ν πσιεηήο απφ ηε κείσζε ηεο ηειηθήο ηηκήο ησλ 
πξντφλησλ 
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θαζνξίδεηαη απφ ηε θχζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο, θαη δελ ππνδειψλεη, θαη' αξράο, αδπλακία 
ζπλδηακφξθσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο εθ κέξνπο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ην πξνζπκβαηηθφ θαη 
ην κεηαζπκβαηηθφ ηνπο ζηάδην παξνπζηάδνπλ, θαηά θαλφλα, θνηλά ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ηε 
ρξνληθή ηνπο δηάξθεηα.  Καηά ζπλέπεηα, ε δηαπξαγκάηεπζε κίαο δηαξθνχο on-line ζχκβαζεο, π.ρ. 
κε αληηθείκελν ηελ εηήζηα πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ, αλακέλεηαη ινγηθά λα 
ιάβεη ζχλζεην πεξηερφκελν θαη εθηεηακέλε δηάξθεηα, ζε αληίζεζε κε ην παξάδεηγκα ηνπ 
δηαδηθηπαθνχ ρξήζηε, ν νπνίνο επηζπκεί λα απνθηήζεη άκεζε πξφζβαζε ζε νξηζκέλε 
ηζηνζειίδα κε ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ην πεξηερφκελφ ηεο, θαη λα αλαδεηήζεη ζπγθεθξηκέλεο 
πιεξνθνξίεο. 

3.2.5 Αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική διαπραγμάτευση-προοπτικές 

Ζ εμέηαζε ηεο πξαθηηθήο ησλ δηαδηθηπαθψλ ζπκβάζεσλ ππφ ην πξίζκα ησλ 
δηαπξαγκαηεπηηθψλ ζεσξηψλ, ηδηαίηεξα κέζσ ηεο πξνεγεζείζαο πεξηπησζηνινγηθήο 
αλάιπζεο ησλ ειεθηξνληθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, νδεγεί ζην εμήο ζπκπέξαζκα: ε 
αλεπηθχιαθηε πξνζρψξεζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ ρξήζηε ζε πξνζπληεηαγκέλεο ζπκβάζεηο 
θαη πξνδηαηππσκέλνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, ε νπνία απνηειεί θαλφλα ζηηο 
δηαδηθηπαθέο ζπλαιιαγέο, δελ απνζηεξεί πιήξσο απφ ηνλ ίδην ηε δπλαηφηεηα 
νξζνινγηθήο επηινγήο θαη απηφβνπιεο δηθαηνπξαθηηθήο απηνδέζκεπζεο. Ο νπζηψδεο 

πεξηνξηζκφο ηεο ελάζθεζεο ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο ειεπζεξίαο ζηα πιαίζηα ησλ θαη' ηδίαλ 
ζπλαιιαγψλ, ηδηαίηεξα φζσλ ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλε δηαπξαγκαηεπηηθή αληζφηεηα κεηαμχ 
ησλ ζπκβαιινκέλσλ, δχλαηαη λα αληηζηαζκηζηεί, ζε νξηζκέλν βαζκφ, απφ ηελ ίδηα ηε ιεηηνπξγία 
ηεο δηαδηθηπαθήο αγνξάο. Σν Γηαδίθηπν ιεηηνπξγεί σο επξχηαην εηθνληθφ πεδίν ζπλαιιαγψλ, 
ρσξίο ζπγθεθξηκέλνπο ηνπηθνχο θαη ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο. Σα ελ ιφγσ ραξαθηεξηζηηθά, 
ζπλδπαδφκελα κε ηελ ηαρχηεηα θαη ε επθνιία, κε ηηο νπνίεο ν ρξήζηεο δχλαηαη λα πεξηεγεζεί 
ζηνλ παγθφζκην ηζηφ, αλαδεηψληαο θαη αλεπξίζθνληαο πηζαλέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, 
ειαηηψλνπλ ζεκαληηθά ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο ειεπζεξίαο 
ζπλδηακφξθσζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Καηά ζπλέπεηα, νη δηάθνξεο δηαδηθηπαθέο 
ππεξεζίεο, πνπ εμππεξεηνχλ ηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία αλαδήηεζεο, αλεχξεζεο, θαη ελδερνκέλσο 
ζχγθξηζεο επηινγψλ, δηεπθνιχλνπλ αδηακθηζβήηεηα ηελ ελάζθεζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο  
ειεπζεξίαο εθ κέξνπο ησλ ρξεζηψλ, θαη ηδηαίηεξα ησλ θαηαλαισηψλ, θαη δχλαηαη λα 

ζεσξεζνχλ σο «ηδηφκνξθνη ειεθηξνληθνί δηακεζνιαβεηέο»
83

. 

Ζ ελ ιφγσ δηακεζνιάβεζε ζηα πιαίζηα ηνπ ΖΔ δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηξηθή αληηζηνίρηζε 
κεηαμχ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο, ηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη θφζηνπο αλαδήηεζεο, θαζψο 

θαη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο θαη ηελ νινθιεξσκέλε πιεξνθφξεζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ ρξήζηε.
84

 Ζ 
ηερλνινγηθή εμέιημε ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ έρεη νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία ησλ 

επνλνκαδνκέλσλ «κεζαδφλησλ πξαθηφξσλ ινγηζκηθνχ»,
85

 (e-intermediaries) σο 
κεραληζκψλ «απηνκαηνπνηεκέλεο ειεθηξνληθήο δηαπξαγκάηεπζεο», ζηνπο νπνίνπο 

                                            

83
 Οη κεραλέο αλαδήηεζεο, π.ρ. google, yahoo, θ.ιπ., ζπληζηνχλ ειεθηξνληθνχο 

δηακεζνιαβεηέο ζηελ απινχζηεξε κνξθή ηνπο. Δηδηθφηεξα γηα ηελ έλλνηα θαη ιεηηνπξγία ησλ 
ειεθηξνληθψλ δηακεζνιαβεηψλ βι. Wiederhold, Mediators in the Architecture of future 
Information Systems, ζε IEEE Computer 1992, ζει. 38 επ, Bailey/Bakos, An exploratory Study 
of the Emerging Role of Electronic Intermediaries, ζε IJEC 1997, ζει.  7επ. 

84
 Lee, Intelligent electronic trading for commodity exchanges, ζε EΜElectronic  

Markets 1993, ζει. 5-6. 
85

 Χο πξάθηνξεο ινγηζκηθνχ νξίδνληαη «νη απηφλνκεο νληφηεηεο ινγηζκηθνχ, νη νπνίεο, 
ιεηηνπξγψληαο αδηάιεηπηα, δηεθπεξαηψλνπλ έλα ζχλνιν απφ δηεξγαζίεο, πξνζαλαηνιηζκέλεο 
ζηελ ηθαλνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ, εθ κέξνπο κίαο άιιεο νληφηεηαο, αλζξψπνπ, ή 
ζπζηήκαηνο ινγηζκηθνχ. Ζ ελ ιφγσ νληφηεηα ινγηζκηθνχ θέξεη ηελ ηθαλφηεηα λα αληηιακβάλεηαη 
ην πεξηβάιινλ ηεο κέζσ αηζζεηήξσλ, θαη λα ελεξγεί επάλσ ηνπ κέζσ νξγάλσλ επίδξαζεο, θαη 
θαη' απηφλ ηνλ ηξφπν, λα θαιιηεξγεί εζσηεξηθή γλψζε, ή αλαπαξάζηαζε ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπ 
ρξήζηε», Wooldridge, Intelligent Agents ζε G. Weiss, Multiagent Systems: A modern Approach 
to Distributed Artificial Intellgigence   2000, ζει. 27 επ. 
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νη ρξήζηεο παξαρσξνχλ ειεγρφκελε, ή ελδερνκέλσο θαη πιήξε απηνλνκία ιεηηνπξγίαο, κε 
ζθνπφ ηε δηεθπεξαίσζε ζπλαιιαγψλ. Δηδηθφηεξα, νη ππεξεζίεο ησλ ελ ιφγσ 
πξνγξακκάησλ ζπλίζηαληαη ζηελ αλαδήηεζε ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ηνπ δηαδηθηπαθά 

ζπλαιιαζζνκέλνπ
86

 θαη ηελ αλεχξεζε ηνπ θαηαιιήινπ πξντφληνο, ή ηεο θαηάιιειεο 

ππεξεζίαο,
87

 ζηελ ελδερφκελε ζχλαςε ζπκθσλίαο κεηαμχ ππνςεθίσλ αγνξαζηψλ 

ζρεηηθά κε ηελ απφ θνηλνχ δηελέξγεηα νξηζκέλεο ζπλαιιαγήο,
88

 ζηελ αθφινπζε αλαδήηεζε 

ηνπ θαηάιιεινπ πσιεηή
89

 θαη ηε δηεμαγσγή ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Καη' απηφλ ηνλ ηξφπν, επηδηψθεηαη ε πνηνηηθή επαχμεζε ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ 
ηεο ειεθηξνληθήο δηαπξαγκάηεπζεο, θαη, παξάιιεια, ε αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ 
επηπηψζεψλ ηεο, ηδίσο αλαθνξηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ δηαδηθηπαθνχ ρξήζηε. Γεδνκέλεο 
ηεο απηαπφδεηθηεο ζεκαζίαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ινγηζκηθψλ γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ 
εμνκάιπλζε ηεο ζπλαιιαθηηθήο δηαδηθαζίαο, ελδερνκέλσο ε επξεία ρξήζε ηνπο λα απνδεηρζεί 
θαζνξηζηηθή γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ Ζ Δ θαη ηεο ελ γέλεη ςεθηαθήο αγνξάο. 

3.2.6 Τποχρεώσεις των φορέων παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών κατά το 

προσυμβατικό στάδιο 

Οη θνξείο παξνρήο δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ απνηεινχλ αδηακθηζβήηεηα ην βαζηθφηεξν 
θξίθν ηεο δηαδηθηπαθήο επηθνηλσληαθήο αιπζίδαο δηαδξακαηίδνληαο θαζνξηζηηθφ ξφιν 
ζηε δεκηνπξγία θαη ηελ εμέιημε ηεο επαθήο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ. Ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ 
ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ, ε δηαβίβαζε, θαη, ελδερνκέλσο, ε δηακφξθσζε ησλ 
εθαηέξσζελ αληαιιαζζφκελσλ πιεξνθνξηψλ ζπληεινχληαη κέζσ ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ, 
κε απνηέιεζκα, λα εκθαλίδνπλ νη ελέξγεηεο ησλ παξφρσλ ηνπο αλάινγν λνκηθφ ελδηαθέξνλ 
πξνο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θάζε δηαπξαγκαηεπφκελνπ κέξνπο, ζην βαζκφ πνπ δχλαληαη λα 
θαζνξίζνπλ ηελ πνξεία ησλ δηελεξγνπκέλσλ ζπλαιιαγψλ. 

Θα πξέπεη, θαη' αξράο, λα ζεκεησζεί, φηη ε εζληθή θαη ε θνηλνηηθή λνκνζεζία γηα ην Ζ 
Δ, πέξαλ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε θάζε θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ κέζσ 
Γηαδηθηχνπ, ξπζκίδνπλ δεηήκαηα επζχλεο ησλ θνξέσλ παξνρήο δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ, νη 

νπνίνη ελεξγνχλ σο κεζάδνληεο θαηά ηελ απνζήθεπζε θαη κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ.
90-91

 
Δηδηθφηεξα, νξίδεηαη, φηη ν πάξνρνο δελ ππέρεη, θαηά θαλφλα, ππνρξέσζε ειέγρνπ ησλ 

                                            

86
 Ζ ελ ιφγσ ππεξεζία δχλαηαη λα παξαζρεζεί απφ εηδηθά ινγηζκηθά, απνθαινχκελα 

«notification agents». 
87

 Ζ ελ ιφγσ ιεηηνπξγία ηνπ product brokering αθνξά ηελ απηνκαηνπνηεκέλε αλαδήηεζε 
θαη αλεχξεζε ησλ επηινγψλ, πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε, κέζσ πξαθηφξσλ 
δηήζεζεο πιεξνθνξηψλ (information filtering agents). Δπηιχεηαη, έηζη, ην πξφβιεκα ηεο 
ππεξπιεξνθφξεζεο ηνπ δηαδηθηπαθνχ θαηαλαισηή, ην νπνίν δπζρεξαίλεη ζεκαληηθά ηε 
δηελέξγεηα ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ. 

88
 Παξέρεηαη, θαη' απηφλ ηνλ ηξφπν, ε δπλαηφηεηα ζηνπο δηαδηθηπαθνχο αγνξαζηέο ηνπ 

ηδίνπ πξντφληνο λα ζπκθσλνχλ κεηαμχ ηνπο ηε δηακφξθσζε θνηλήο νκάδαο αγνξαζηψλ, ε 
νπνία ζα επηδηψμεη κεγαιχηεξε παξαγγειία πξνο ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα, θαη, θαη' επέθηαζε, 
ζα επηηχρεη κεησκέλε ηηκή αλά κνλάδα. 

89
 Πξφθεηηαη γηα ηε δηαδηθαζία ηνπ «merchant brokering», κέζσ ηεο νπνίαο αλαδεηείηαη ν 

θαηάιιεινο πσιεηήο γηα ηηο εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο θάζε ζπλαιιαγήο, π.ρ. αλάινγα κε ηελ 
ηνπνζεζία ηνπ θαηαζηήκαηφο ηνπ, φζνλ αθνξά ηηο off-line ζπκβάζεηο, ηελ ελδερφκελε 
πηζηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ απφ αξκνδίνπο θνξείο, ηηο πξνηεηλφκελεο πξνζθνξέο, θ.ιπ. 

90
 Άξζξ. 11, 12, 13π.δ. 131/2003 θαη 12, 13,14 Οδ. 2000/31/ΔΚ. 

91
 Βι. Κνπηζνχκπα, ζε Γνχβιε/Μπψιν (2008), ζει. 787, ν νπνίνο ππνγξακκίδεη ηε 

ζεκαληηθή παξάιεηςε ηνπ Έιιελα λνκνζέηε λα πξνβιέςεη ζπγθεθξηκέλα κέηξα πξνζηαζίαο απφ 
ηελ παξάλνκε αλαθνίλσζε πιεξνθνξηψλ, φπσο π.ρ. αγσγέο άξζεο ηεο πξνζβνιήο θαη 
παξάιεηςήο ηεο ζην κέιινλ, αγσγέο απνδεκίσζεο, θ.ιπ 
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πιεξνθνξηψλ πνπ απνζεθεχεη θαη κεηαδίδεη,
92

 γηα ηηο νπνίεο επζχλεηαη ππφ εηδηθά 
πξνβιεπφκελεο πξνυπνζέζεηο, φπσο π.ρ. φηαλ ν ίδηνο απνηειεί ηελ αθεηεξία ησλ 
πιεξνθνξηψλ, φηαλ γλψξηδε εθ ησλ πξνηέξσλ ηνλ παξάλνκν ραξαθηήξα ηεο 
απνζήθεπζεο, ή πξνβνιήο ηνπο, ή εάλ, φηαλ ηνλ γλψξηζε, δελ απέζπξε ακέζσο ηηο 
πιεξνθνξίεο, ή δελ θαηέζηεζε αδχλαηε ηελ πξφζβαζε ηξίησλ ζε απηέο. 

 Ζ RATIO ησλ ελ ιφγσ δηαηάμεσλ δελ αθνξά, φκσο, ηε ζεκειίσζε γεληθήο επζχλεο ηνπ 
παξφρνπ γηα ηελ νξζφηεηα ησλ αλαθνηλσζεηζψλ πιεξνθνξηψλ, αιιά, αληίζεηα, πεξηνξίδεηαη 

ζηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ησλ παξαλφκσλ δηαδηθηπαθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
93 

Πξφθεηηαη, θαη' 
νπζία, γηα ξπζκίζεηο, πνπ επεθηείλνπλ ηελ ηζρχ ησλ απαγνξεχζεσλ εηο βάξνο ησλ 
δηαδηθηπαθψλ ρξεζηψλ, ζρεηηθά κε ηε λνκηκφηεηα ηνπ πεξηερφκελνπ ησλ πξνβαιιφκελσλ 
πιεξνθνξηψλ, θαη ζηνπο θνξείο παξνρήο δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ, γηα ηνπο νπνίνπο 
δχλαηαη, ππφ πξνυπνζέζεηο, λα πξνθχςεη αλάινγε επζχλε. 

Δηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ ειεθηξνληθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, απαξαίηεηε 
πξνυπφζεζε γηα ηε δηελέξγεηά ηνπο ζεσξείηαη, θαη' αξράο, ε παξνρή ζχλδεζεο ηνπ ε/π ηνπ 
ρξήζηε κε ην Γηαδίθηπν. Αθνινχζσο, απαηηείηαη ε παξνρή ηεο δηαδηθηπαθήο ππεξεζίαο, 
κέζσ ηεο νπνίαο ν ρξήζηεο επηζπκεί λα ζπλαιιαγεί, θαη, εηδηθφηεξα, ε ρνξήγεζε θαη 
ιεηηνπξγία ινγαξηαζκνχ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, θαη ε παξνρή θπιινκεηξεηή ηζηνχ 
(web browser), ή ε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ηζηνζειίδαο, ζηελ πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία 
επηιέγεηαη ν παγθφζκηνο ηζηφο σο κέζν ζπλαιιαγψλ. Ζ παξνρή, κε ή ρσξίο αληάιιαγκα, ησλ 
ελ ιφγσ ππεξεζηψλ απνηειεί, θαηά θαλφλα, αληηθείκελν ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ παξφρνπ θαη 

ηνπ απνδέθηε δηαδηθηπαθνχ ρξήζηε,
94

 κε απνηέιεζκα λα επηβάιινληαη ζην θνξέα παξνρήο 

δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ ζπκβαηηθέο θαη εθ ηνπ λφκνπ ππνρξεψζεηο,
95

 αλάινγα κε ηε 

ζπζηεκαηνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ ηδηφκνξθσλ ζπκβάζεσλ.
96

 

χκθσλα κε φζα πξναλαθέξζεθαλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ θαηά ηε 
δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηεο δηθαηνπξαθηηθήο βνχιεζεο, θαη, θπξίσο, ζρεκαηηζκνχ θαη 
δηαβίβαζεο ηεο ζρεηηθήο δήισζεο, θαζίζηαηαη ζαθέο, φηη ε παξάβαζε ησλ λνκηθψλ, ή 
ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ εθ κέξνπο ηνπ θνξέα παξνρήο δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ δχλαηαη λα 
αιινηψζεη ηε λνκηθή ζεκαζία ησλ ελεξγεηψλ ησλ δηαδηθηπαθά δηαπξαγκαηεπνκέλσλ, 
απνδίδνληάο ζε απηέο δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν ηνπ αξρηθά επηζπκεηνχ απφ ηνπο ίδηνπο. 

ζνλ αθνξά ηηο ππεξεζίεο πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν, ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 
ζπληζηά ε ιφγσ πηαίζκαηνο ηνπ παξφρνπ δηαθνπή ηεο δηαδηθηπαθήο ζχλδεζεο, κε απνηέιεζκα, 
ζηα πιαίζηα νξηζκέλεο ζπλαιιαγήο, λα εξκελεπζεί ε ζησπή ηνπ ρξήζηε θαη λα θαηαινγηζζεί 
δηθαηνινγεκέλα ζηνλ ίδην σο απνδνρή, ή απφξξηςε κίαο ππνβιεζείζαο πξφηαζεο. Αλάινγν 
δήηεκα γελλάηαη, φηαλ ε δήισζε βνχιεζεο ηνπ δηαδηθηπαθνχ ρξήζηε αλαθνηλψλεηαη εζθαικέλα 

                                            

92
 Άξζξ. 14 π.δ. 131/2003 θαη 15 Οδ. 2000/31/ΔΚ. 

93
 Βι. ππ' αξηζκ. 40 έσο 48 αηηηνι. ζθέςε Οδ. 2000/31/ΔΚ. 

94
 Αθφκε θαη ε δσξεάλ παξνρή πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν, ζπλεζέζηεξα κέζσ 

θνξεηψλ ε/π θαη ζπζθεπψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο, ζπκθσλείηαη κέζσ ζρεηηθήο ζχκβαζεο, ζηνπο 
φξνπο ηεο νπνίαο ν δηαδηθηπαθφο ρξήζηεο πξνζρσξεί θαηά ηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
παξφρνπ πξφζβαζεο θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζχλδεζήο ηνπ. 

95
 Βι. π.ρ. ηελ απφθαζε 2-8 S 83/2003 (30.4.2004) ηνπ LG Frankfurt/M., ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία ν θνξέαο παξνρήο δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ ππέρεη θαζήθνλ πξνζηαζίαο ηνπ domain 
name ηνπ ρξήζηε, θαη επζχλεηαη ελδνζπκβαηηθά έλαληη απηνχ, ζε πεξίπησζε απψιεηάο ηνπ. 

96
 Χο ζπζηεκαηνπνίεζε κίαο ζχκβαζεο λνείηαη ε πξνζπάζεηα έληαμήο ηεο ζε κία απφ ηηο 

εηδηθά πξνβιεπφκελεο ζπκβάζεηο ηνπ ΑΚ, κε ζθνπφ ηε ξχζκηζή ηεο κέζσ ησλ ζρεηηθψλ 
δηαηάμεσλ. Βι. εηδηθ. Ηγγιεδάθε, Ζ ζχκβαζε θηινμελίαο ηζηνζειίδσλ ζην Γηαδίθηπν 
(webhosting). Έλλνηα, ιεηηνπξγία θαη λνκηθή θχζε, ζε ΔπηζθΔΓ 2002, ζει. 995 επ, ζρεηηθά κε ηε 
λνκηθή θχζε ηεο ζχκβαζεο θηινμελίαο ηζηνζειίδσλ, θαη Καξάθσζηα, Σν δίθαην ησλ ΜΜΔ, 2003, 
ζει. 317, γηα ην λνκηθφ ραξαθηεξηζκφ ηεο ζχκβαζεο παξνρήο πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν. 
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ζηνπο απνδέθηεο ηεο, ιφγσ πηαίζκαηνο ηνπ παξφρνπ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ,
97

 θαη εηδηθφηεξα, 
ππεξεζηψλ παξνρήο θαη ιεηηνπξγίαο ινγαξηαζκνχ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, θαζψο θαη 
δεκηνπξγίαο, ζπληήξεζεο, ελεκέξσζεο, ή θηινμελίαο ηζηνζειίδσλ. Ζ πξνβνιή δηαθνξεηηθψλ 
ζηνηρείσλ εθ κέξνπο ηνπ παξφρνπ, ιφγσ ζθάικαηφο ηνπ θαηά ηελ αλαθνίλσζή ηνπο πξνο ηνλ 
απνδέθηε, ή ιφγσ ηερληθήο δπζιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξνληθψλ πξνγξακκάησλ, πξνθαιεί ηελ 
αιινίσζε ηεο δήισζεο βνχιεζεο ηνπ ρξήζηε, ε νπνία, φκσο, δχλαηαη λα ζεσξεζεί δεζκεπηηθή 
γηα ηνλ ίδην ζηα πιαίζηα ηεο δηελεξγνχκελεο ζπλαιιαγήο. 

3.2.7 υναλλαγές μέσω κλειστών δικτύων - EDI  

Ζ ειεθηξνληθή θαη ε δηαδηθηπαθή ζχκβαζε
98

 δελ ηαπηίδνληαη θαη‟ αλάγθε σο έλλνηεο. Σν 
Γηαδίθηπν, σο δεκφζην θαη ειεπζέξσο πξνζβάζηκν δίθηπν ε/π, ζεσξείηαη απξφζθνξν κέζν γηα 
νξηζκέλα είδε ζπλαιιαγψλ θαη ελ γέλεη επηθνηλσλίαο, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ηελ αλάγθε 
πξνζηαζίαο απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε. Ζ άκεζε θαη ηαρεία αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 
κεηαμχ πξνθαζνξηζκέλσλ ε/π θαηά ηξφπν αζθαιή θαη εκπηζηεπηηθφ, ε νπνία απαηηείηαη ζηελ 
επηρεηξεκαηηθή πξαθηηθή, δελ εμππεξεηείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κέζσ δηαδηθηπαθψλ 
ζπλδέζεσλ. Ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 έρεη θαζηεξσζεί ε ειεθηξνληθή αληαιιαγή 
δεδνκέλσλ κέζσ ηδησηηθψλ δηθηχσλ ζχλδεζεο ε/π, κε ζθνπφ ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ θαη ελ 
γέλεη επηθνηλσλίαο κεηαμχ θιεηζηνχ θχθινπ πξνζψπσλ.  

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα θιεηζηνχ δηθηχνπ ζχλδεζεο θαη ειεθηξνληθήο δηαβίβαζεο 
πιεξνθνξηψλ απνηειεί ην ζχζηεκα EDI (Electronic Data Interchange), κέζσ ηνπ νπνίνπ 
«δηαβηβάδνληαη δεδνκέλα δνκεκέλα κε πξνζπκθσλεκέλν ηξφπν κελχκαηνο κεηαμχ 

ζπζηεκάησλ πιεξνθφξεζεο δηα ειεθηξνληθψλ κέζσλ».
99

 Σν ελ ιφγσ ζχζηεκα ιεηηνπξγεί σο 
εμήο: νη ζπλαιιαζζφκελνη αξρηθά ζπλάπηνπλ κεηαμχ ηνπο κία ζχκβαζε πιαίζην (interchange 
agreement), δπλάκεη ηεο νπνίαο ππάγνληαη ζην EDI, θαζνξίδνληαο ηνπο φξνπο ηεο κεηαμχ ηνπο 

ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο.
100

 Δλ ζπλερεία, αληαιιάζζνπλ κέζσ δηθηπαθά ζπλδεδεκέλσλ Ζ/Τ 
ηππνπνηεκέλα κελχκαηα, ηα νπνία πεξηέρνπλ ηηο ζρεηηθέο δειψζεηο βνχιεζεο, π.ρ. πξφηαζε, 

απνδνρή θ.ν.θ., θαη ηα νπνία απνθσδηθνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ αξρηθή ζπκθσλία.
101

 

Με ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο EDI επηηπγράλεηαη  ε απηφκαηε κεηάδνζε ηππνπνηεκέλσλ 
κελπκάησλ ,θαζηζηψληαο εθηθηή ηελ ηαρχηεξε θαη αζθαιέζηεξε κεηαβίβαζε ησλ πιεξνθνξηψλ. 

                                            

97
 Π.ρ. ιφγσ ηερληθήο δπζιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ή ιφγσ 

αλαθνίλσζεο εζθαικέλσλ ζηνηρείσλ ζε ηζηνζειίδα, αλαγξάθεηαη ιαλζαζκέλα ε ηηκή 
πξντφληνο, κε απνηέιεζκα λα πξνθιεζεί πιάλε κεηαμχ βνχιεζεο θαη δήισζεο ηνπ 
δηαδηθηπαθνχ πξνκεζεπηή. 

98
 Ζ δηάθξηζε κεηαμχ ελ γέλεη ειεθηξνληθψλ θαη δηαδηθηπαθψλ ζπκβάζεσλ έρεη νδεγήζεη 

ζηε δεκηνπξγία αληίζηνηρεο δηάθξηζεο ζηε δηαδηθηπαθή νξνινγία κεηαμχ ειεθηξνληθνχ θαη 
δηαδηθηπαθνχ εκπνξίνπ (electronic commerce, ή e-commerce, θαη internet commerce, ή i-
commerce).  

99
 Βι. επίζεκνπο νξηζκνχο ηνπ Άξζξνπ 1 ηνπ Δπξσπατθνχ πξνηχπνπ ζχκβαζεο EDI- 

European Model EDI Agreement (ΔπΔθ ΔΔ L 338/98, 28.12.1994) θαη ηεο νηθνλνκηθήο 
επηηξνπήο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Δπξψπε. 

100
 Ζ αξρηθή ζχκβαζε πιαίζην θαηά θαλφλα αθνξά, αθ’ ελφο ηνπο φξνπο επηθνηλσλίαο, 

π.ρ. ηε ζεκαζία θάζε ζπκβφινπ, ην νπνίν ζα πεξηέρεηαη ζηα ειεθηξνληθά κελχκαηα, θαη αθ’ 
εηέξνπ ηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ειεθηξνληθήο ζχκβαζεο, φπσο π.ρ. ην ρξφλν 
ζχλαςήο ηεο, ην ρξφλν πεξηέιεπζεο ελφο κελχκαηνο ζηνλ απνδέθηε ηνπ, δεηήκαηα απφδεημεο, 
θ.ιπ. Πξφθεηηαη θαη’ νπζία γηα ζχκβαζε «ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο».  

101
 Απνζθνπψληαο ζηε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ παγθφζκηνπ θψδηθα επηρεηξεκαηηθήο 

ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο, ν ΟΖΔ δεκηνχξγεζε ην UN/EDIFACT, ην νπνίν απνηειεί κία 
ηππνπνηεκέλε δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο αληαιιαγήο δειψζεσλ βνπιήζεσο, θαη θαζηεξψλεη 
ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο επηθνηλσλίαο κε πξνθαζνξηζκέλε ζεκαζία. Πξνο ηνλ ίδην ζθνπφ θαη ε 
Δπξσπατθή Δπηηξνπή δεκηνχξγεζε ην European Model EDI Agreement.  
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Ζ πιεξνθνξία δηαθηλείηαη απφ ηνλ έλα Ζ/Τ ζηνλ άιιν ρσξίο αλζξψπηλε παξέκβαζε, 
επηηξέπνληαο θαη΄απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ εμνηθνλφκεζε πνιχηηκνπ ρξφλνπ θαη 
θφζηνπο..ηαπηφρξνλα κεηψλνληαη νη πηζαλφηεηεο ζθαικάησλ νθεηινκέλσλ ζε ελδερφκελε ε 
αλζξψπηλε παξέκβαζε θαη ειαρηζηνπνηείηαη ν ρξφλνο πνπ παξεκβάιιεηαη απφ ηελ αλάιεςε 

κηαο παξαγγειίαο σο ηελ εθηέιεζή ηεο
102

. 

Απηνλφεην είλαη, φηη ε ελ ιφγσ κέζνδνο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο θαη ζπλαιιαγήο 
δηαθέξεη νπζησδψο απφ ην δηαδηθηπαθφ ειεθηξνληθφ εκπφξην. Ζ δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζπκβάζεσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο EDI, ή παξεκθεξνχο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο δηθηχσλ, 
εθδειψλεηαη εληφο ησλ πιαηζίσλ κίαο ήδε ππάξρνπζαο ζπλαιιαθηηθήο ζρέζεο, κεηαμχ 

νξηζκέλσλ ζπκβαιινκέλσλ, θαη βαζηδφκελε ζε πξνζπκθσλεζέληεο θαλφλεο.
103

 Αληίζεηα, ζηελ 
πεξίπησζε ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ κέζσ Γηαδηθηχνπ, ε ζπλαιιαθηηθή ζρέζε, απφ ηελ έλαξμή 
ηεο έσο θαη ηελ ελδερφκελε ζχλαςε ειεθηξνληθήο ζχκβαζεο, δχλαηαη λα εθδεισζεί θαηά ηξφπν 
απζφξκεην, εθηφο πξνδηαγεγξακκέλσλ απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε πιαηζίσλ, θαη σο εθ ηνχηνπ, 

ρξίδεη ηδηαίηεξεο λνκηθήο ξχζκηζεο.
104

 

εκεηψλεηαη φηη ηέηνηνπ είδνπο ζπκβάζεηο δελ έρνπλ εδξαησζεί,
105

 φπσο νη ειεθηξνληθέο 
ζπκβάζεηο ησλ αλνηθηψλ δηθηχσλ. Εεηήκαηα φπσο ην πςειφ θφζηνο, ε πνιππινθφηεηα ρξήζεο, 
ε ζπλήζεο πξαθηηθή επαιήζεπζεο κελπκάησλ, ν κηθξφο φγθνο δηαθηλνχκελσλ δεδνκέλσλ θαη ε 
ελ γέλεη πνιππινθφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο απνηέιεζαλ ηξνρνπέδε ζηελ επξεία απνδνρή ηνπ 
εμεηδηθεπκέλνπ απηνχ ηξφπνπ επηθνηλσλίαο.  

3.2.8 Κατηγορίες πιθανών συμβατικών σχέσεων 

Τπφ ην πξίζκα ησλ παξαπάλσ ζα πξνζπαζήζνπκε λα αληρλεχζνπκε ηηο πηζαλέο ζπκβαηηθέο 
ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ππνθεηκέλσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο 
κέζσ δηαδηθηχνπ ζπλαιιαγέο. 

Πξψηε πεξίπησζε είλαη ε ζπλαιιαγή θαη ε ζχλαςε ζχκβαζεο κεηαμχ δχν ρξεζηψλ. 
Απηφ κπνξεί λα γίλεη κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή κε ηελ επίζθεςε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ 
αληηζπκβαιινκέλνπ. Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα είλαη αζηηθή ή εκπνξηθή θαη λα αθνξά ηελ παξνρή 
πξντφλησλ, π.ρ. αγνξά βηβιίσλ απφ έλα ειεθηξνληθφ βηβιηνπσιείν ή ππεξεζηψλ π.ρ. 
πξφζβαζε έλαληη ηηκήκαηνο ζηε βάζε λνκηθψλ δεδνκέλσλ πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη θαη 
δηαρεηξίδεηαη κηα εηαηξία. 

Γεχηεξε πεξίπησζε είλαη ε ζπλαιιαγή ελφο νπνηνπδήπνηε ρξήζηε αλεμαξηήησο 
κεγέζνπο, εκπφξνπ ή κε κε έλαλ παξνρέα (provider), ε νπνία ην κφλν αληηθείκελν πνπ κπνξεί 

λα έρεη είλαη ε παξνρή εθ κέξνπο ηνπ provider ζην ρξήζηε πξφζβαζεο ζηνπο servers. ε 
ζπκβαηηθή επαθή κε ηνλ παξνρέα έξρεηαη ηφζν ν απιφο ρξήζηεο πνπ δελ έρεη δηθή ηνπ 
ηζηνζειίδα αιιά πεξηεγείηαη απιψο ζην δηαδίθηπν φζν θαη απηφο πνπ έρεη ηε δηθή ηνπ ηζηνζειίδα  
πξνθεηκέλνπ λα έξζεη ζε επαθή κε άιινπο ρξήζηεο κέζσ ελφο server. Αλαθέξζεθε φκσο 
αλσηέξσ φηη ζπρλά νη ρξήζηεο-θάηνρνη νξγαλσκέλσλ ηζηνζειίδσλ απνθηνχλ νη ίδηνη δηθφ ηνπο 

                                            

102
 Βι. Αξηζηέα ηλαληψηε-Μαξνχδε,Ησάλλεο Γ. Φαξζαξψηαο  «Ζιεθηξνληθή ηξαπεδηθή» 

ζει.115, εθδφζεηο Αλη.Ν.άθθνπια. 
103

 Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζπζηήκαηνο EDI απνηειεί ην δίθηπν δεδνκέλσλ 
«Hellaspac» ηνπ ΟΣΔ, κέζσ ηνπ νπνίνπ δηελεξγνχληαη ζπλαιιαγέο κε επαγγεικαηίεο.  

104
 Με ζθνπφ λα κεησζεί ην θφζηνο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο EDI, 

θαζηεξψζεθε πξφζθαηα έλα πξφηππν επηθνηλσλίαο, ην απνθαινχκελν Web-EDI. ην ελ ιφγσ 
ζχζηεκα αληαιιάζζνληαη ηππνπνηεκέλεο ειεθηξνληθέο δειψζεηο βνπιήζεσο, φπσο αθξηβψο 
ζηελ πεξίπησζε ηνπ EDI, ε επηθνηλσλία ησλ κεξψλ, φκσο, δηελεξγείηαη κέζσ ηνπ 
νηθνλνκηθφηεξνπ ζηε ρξήζε Γηαδηθηχνπ.  

105
 Βι. φκσο θαη ηε ζέζε ηνπ Ηγγιεδάθε, 20-21, φηη νη EDI πξνεγήζεθε ησλ ειεθηξνληθψλ 

ζπκβάζεσλ αλνηθηψλ δηθηχσλ θαη αλαπηχρζεθε γηα ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ 
επηρεηξήζεσλ.  
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server, νπφηε δελ απαηηείηαη λα πξνζθχγνπλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ παξνρέα. Γειαδή δελ είλαη 
απαξαίηεηε ζε θάζε πεξίπησζε ε ζχλαςε ζχκβαζεο κεηαμχ ρξήζηε θαη παξνρέα.  

Σξίηε θαηεγνξία ζπκβάζεσλ ζην δηαδίθηπν είλαη ε ζπλαπηφκελε κεηαμχ ηνπ ρξήζηε 
πνπ επηζπκεί λα απνθηήζεη ηε δηθή  ηνπ ηζηνζειίδα θαη ηνπ θπξίνπ ηνπ server. Ο ηειεπηαίνο 
δηαζέηεη ηελ ηερλνινγία γηα ηε δεκηνπξγία, ηελ „‟εγθαηάζηαζε‟‟, ηεο ζειίδαο ζην ρψξν ηνπ θαη ηε 
δηαρείξηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, δειαδή ηε δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ηεξνχληαη θαη 
εηζάγνληαη ζηε ζειίδα απηή θαη ηε ζχλδεζε ησλ άιισλ ρξεζηψλ κε απηήλ. Ζ θαηεγνξία απηή 
ησλ ζπκβάζεσλ έρεη θαζηεξσζεί ππφ ηελ νλνκαζία „’ζχκβαζε hosting’’.(ζα αλαθεξζνχκε 
εθηελέζηεξα παξαθάησ). 

3.2.9  Ο τόπος ως σύνδεσμος του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου στις συμβάσεις 

μέσω διαδικτύου. 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηφπνπ, δειαδή ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ή επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο 
ηνπ ρξήζηε πξνμελεί δπζθνιίεο δηφηη είλαη δχζθνιν ηνπιάρηζηνλ πξνο ην παξφλ θαη γηα ηνλ 
κέζν, κε εμεηδηθεπκέλν ρξήζηε,  λα πξνζδηνξηζηεί ε κφληκε εγθαηάζηαζε ελφο θπζηθνχ ή 
λνκηθνχ πξνζψπνπ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν θαη ζπλαιιάζζεηαη, δεδνκέλνπ φηη νη 
ελδείμεηο ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο δελ είλαη πάληνηε δεισηηθέο γεσγξαθηθήο πξνέιεπζεο. 
ηηο πεξηπηψζεηο βέβαηα πνπ ν αληηζπκβαιιφκελνο δειψλεη, φπσο ππνρξενχηαη θαηά ην ζηάδην 
ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηελ θαηνηθία ή ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ, δελ ηίζεηαη δήηεκα. 

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο φκσο πνπ ε θαηνηθία ή ε επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε ηνπ ρξήζηε 
είλαη άγλσζηε, έρνπλ δηαηππσζεί δχν θπξίσο απφςεηο. χκθσλα κε κηα άπνςε πξέπεη λα 
ιεθζεί ππ‟ φςηλ ν ηφπνο εγθαηάζηαζεο ηνπ server, δηφηη απφ ηνλ ηφπν απηφλ θαζίζηαηαη 

δπλαηή ε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν
106

. Ο server δειαδή ζην ρψξν ηεο „‟εηθνληθήο‟‟ 
πξαγκαηηθφηεηαο είλαη φ,ηη ν γεσγξαθηθφο ηφπνο, ε πνιηηεία ζηελ „‟αιεζηλή‟‟ πξαγκαηηθφηεηα. 
Με αθεηεξία ινηπφλ ηελ παξαδνρή φηη πξφθεηηαη γηα έλαλ άιιν, κε πξνζδηνξίζηκν γεσγξαθηθά 
ρψξν, σο εγθαηάζηαζε ζεσξείηαη ν γεσγξαθηθφο ηφπνο, ζηνλ νπνίνλ βξίζθεηαη ν server 
πνπ ππνζηεξίδεη ηε δηεχζπλζε ή εθπέκπεη ηελ ηζηνζειίδα πνπ ππάξρεη ζε έλαλ 
δηαδηθηπαθφ ηφπν.  

Γεδνκέλνπ φηη ν server κπνξεί λα είλαη έλαο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο ή θαη κφλνλ ην 

ινγηζκηθφ πνπ κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε έλαλ (provider) παξνρέα
107 

, θαζίζηαηαη θαλεξφ φηη ν 
ρξήζηεο πνπ δηαζέηεη ηελ αλάινγε θαηάξηηζε, νξγάλσζε θαη νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα, κπνξεί λα 
εηζέξρεηαη ζην δηαδίθηπν κέζσ κεραλεκάησλ ή θαη πξνγξακκάησλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε ηφπν 
δηαθνξεηηθφ απφ απηφλ ηεο θπζηθήο ηνπ παξνπζίαο, ν νπνίνο ζπρλά δελ είλαη δπλαηφ λα 
εληνπηζζεί απφ ηνλ αληηζπκβαιιφκελν ρξήζηε. Με ηνλ ηξφπν απηφλ επηηπγράλεηαη ε 
θαηαζηξαηήγεζε ηνπ δηθαίνπ ηφζν ζην δηθνλνκηθφ φζν θαη ζην νπζηαζηηθφ πεδίν αθνχ ε 
απνδνρή ηεο άπνςεο φηη ν ηφπνο εγθαηάζηαζεο ηνπ server είλαη θαη ηφπνο θαηνηθίαο θαη 
επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ ρξήζηε επηθέξεη δπζρέξεηα, αλ φρη αδπλακία εληνπηζκνχ ηνπ 
αξκφδηνπ forum θαη ζπλαθφινπζε αβεβαηφηεηα γηα ην πνην είλαη ηειηθά ην εθαξκνζηέν δίθαην.  

Πεξαηηέξσ είλαη αλαθφινπζν λα δηαζπάηαη ε έλλνηα ηεο κφληκεο εγθαηάζηαζεο γηα ηηο 
πξνζσπηθέο, επαγγεικαηηθέο θαη εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ίδηνπ πξνζψπνπ, αλάινγα κε 
ην εάλ ελεξγεί εληφο ή εθηφο δηαδηθηχνπ. Σν κέζν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο ζπλαιιαγέο θαη 
ζπγθεθξηκέλα γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ δελ είλαη δπλαηφ λα δηαθνξνπνηεί ηελ εγθαηάζηαζε 
ηνπ ίδηνπ πξνζψπνπ, δειαδή ηεο ίδηαο λνκηθήο θαη νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. 

                                            

106 
Α. Γξακκαηηθάθε-Αιεμίνπ, ν.π., Β. Καξαγηάλλε, ν.π. θαη Φ. Μάιακα, Ζ έλλνηα ηεο 

«κφληκεο εγθαηάζηαζεο» αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ, ΓΔΔ 1999.1256. Οη δχν πξψηνη 
ζπγγξαθείο δελ αζπάδνληαη ηελ άπνςε απηή. Ο ηξίηνο ζεσξεί φηη ν ζθνπφο θαη νη πξνζέζεηο ηεο 
επηρείξεζεο γηα άζθεζε εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηνπ server είλαη 
ζηνηρεία ηθαλά λα ραξαθηεξίζνπλ ηνλ ηφπν απηφλ σο ηφπν επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο ηεο 
επηρείξεζεο.      

107
Φ. Μάιακα, ν.π 
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Λακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηα παξαπάλσ είλαη νξζφηεξν λα ζηξαθνχκε ζηε δεχηεξε 
άπνςε, ε νπνία πηνζεηείηαη ηειηθά θαη απφ ηελ Οδεγία 31/2000. Καηά ηελ άπνςε απηή δελ αξθεί 
ε χπαξμε ελφο server ζε κηα ρψξα γηα λα ζεκειησζεί ε δηεζλήο δηθαηνδνζία ησλ δηθαζηεξίσλ 
ηεο ρψξαο απηήο θαη ε επηινγή ηνπ δηθαίνπ ηεο σο εθαξκνζηένπ

108 
. Απαηηείηαη πξαγκαηηθή 

εγθαηάζηαζε, δειαδή άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο επί καθξφ ρξφλν. 

Πξνθξίλεηαη ε πξφζεζε θαη ην γεγνλφο ηεο πξνεγνχκελεο απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ server 
άζθεζεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Δπάλσ ζηε δξαζηεξηφηεηα απηή ζεκειηψλεηαη ε δηεζλήο 
δηθαηνδνζία θαη ε επηινγή ηνπ εθαξκνζηένπ δηθαίνπ.  

Ζ άπνςε απηή πξέπεη λα γίλεη δεθηή δηφηη αθελφο δελ παξεκβάιιεη πξνζθφκκαηα ζηηο 
ζπλαιιαγέο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ελψ αθεηέξνπ πξνζηαηεχεη ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη 
απνηξέπεη ηηο θαηαζηξαηεγήζεηο δηθαίνπ. 

Βεβαίσο ππάξρνπλ θαη νη πεξηπηψζεηο πνπ ε ππφ εμέηαζε επηρείξεζε επηηειεί θαζ‟ 
νινθιεξίαλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ηηο ζπλαιιαγέο ηεο, δειαδή ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ 
ηεο αζθείηαη ζηνλ θπβεξλνρψξν θαη δελ αζθεί θαζφινπ θνηλή εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα κέζσ 
εγθαηαζηάζεσλ, ππνθαηαζηεκάησλ ή αληηπξνζσπεηψλ. Αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε απηή 
νθείινπκε λα αλαδεηήζνπκε ηνλ ηφπν εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, έζησ θη αλ απηνί είλαη κφλνλ 
νη ρεηξηζηέο ησλ ππνινγηζηψλ, έηζη ψζηε λα νδεγεζνχκε ζηελ επηινγή ελφο ηφπνπ σο ηφπνπ 
εγθαηάζηαζεο. 

Γεληθά γηα ηελ επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο κφληκεο εγθαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο 
ρξήζηκε είλαη ε εμέηαζε ηνπ θνξνινγηθνχ κνληέινπ πνπ επεμεξγάζηεθε ν Ο.Ο..Α. γηα ηελ 
απνθπγή ηεο δηπιήο θνξνινγίαο. Σν άξζξν 5 ηνπ Μνληέινπ χκβαζεο ηνπ Ο.Ο..Α. νξίδεη φηη 
γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο χκβαζεο ν φξνο „‟κφληκε εγθαηάζηαζε‟‟ ζεκαίλεη έλαλ θαζνξηζκέλν ηφπν 
επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηνλ νπνίν δηεμάγνληαη φιεο ή κεξηθέο απφ ηηο εξγαζίεο ηεο 
επηρείξεζεο. Ο φξνο „‟κφληκε εγθαηάζηαζε‟‟ πεξηιακβάλεη (ελδεηθηηθά) ηελ (πξαγκαηηθή) έδξα 
δηνηθήζεσο, ην ππνθαηάζηεκα, ην γξαθείν, ην εξγνζηάζην θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 
πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ

109 
. Ζ χπαξμε ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ πξέπεη λα νδεγεί ηνλ 

εθαξκνζηή ηνπ δηθαίνπ ζε ζεηηθή απάληεζε γηα ην εάλ ππάξρεη κφληκε εγθαηάζηαζε ζηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ αλαθχπηνπλ δηαθνξέο απφ ζπκβάζεηο ζην δηαδίθηπν, αθφκε θη φηαλ ην ππφ 
εμέηαζε πξφζσπν δξαζηεξηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά κέζσ δηαδηθηχνπ. Σφηε κάιηζηα αλαθαίλεηαη 
πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε πεξίπησζε ε αλάγθε πξνζδηνξηζκνχ ελφο ηφπνπ σο ηφπνπ 
εγθαηάζηαζεο θαη ηα θξηηήξηα ηνπ θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πξνζθέξνπλ κηα πξφζθνξε ιχζε.   

3.3 Ζητήματα Διεθνούς Δικαιοδοσίας 

Σν πξψην πξφβιεκα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ζην πιαίζην ηεο αλαδήηεζεο ηνπ 
εθαξκνζηένπ δηθαίνπ ζηηο κέζσ δηαδηθηχνπ ηεινχκελεο ζπλαιιαγέο είλαη απηφ ηεο δηεζλνχο 
δηθαηνδνζίαο, δειαδή πνηαο ρψξαο ηα δηθαζηήξηα είλαη αξκφδηα λα εθδηθάζνπλ ηελ 
εθάζηνηε ππφ θξίζε ππφζεζε, πνηφ forum ζα απνλείκεη ην δίθαην. Σν δήηεκα απηφ 
επηιχεηαη ζήκεξα απφ ηελ ηζρχνπζα ειιεληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία, ζπλεπψο ν φπνηνο 
ζεσξεηηθφο πξνβιεκαηηζκφο θαίλεηαη εθ πξψηεο φςεσο πεξηηηφο. Δλ ηνχηνηο ε ζεσξεηηθή 
πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο δελ είλαη ηειείσο αδηάθνξε δεδνκέλνπ ηνπ φηη κεγάιν ηκήκα ησλ 
κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζπκβάζεσλ δελ άπηεηαη ηεο δηθαηνδνζίαο ησλ δηθαζηεξίσλ ησλ θξαηψλ-
κειψλ ηεο Δ.Δ. θαη ζπλεπψο εθθεχγεη ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ 
πξηλ εθηεζνχλ νη ξπζκίζεηο ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ θαη ηνπ Καλνληζκνχ 44/2001/ΔΚ παξαηίζεληαη 
νη ζεσξίεο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζρεηηθά λσξίο ζηηο Ζ.Π.Α. γηα ηελ εχξεζε ηνπ forum ζηηο ππφ 
εμέηαζε ζπκβάζεηο.   

                                            

108 
Α. Γξακκαηηθάθε-Αιεμίνπ, ν.π., Β.Καξαγηάλλε, ν.π. Καη ζηνπο δχν ζπγγξαθείο γίλεηαη 

ε δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο δχν απφςεηο θαη ζεκεηψλεηαη ε δπλαηφηεηα θαηαζηξαηήγεζεο ηνπ 
δηθαίνπ πνπ θαζηζηά δπλαηή ε απνδνρή ηεο πξψηεο άπνςεο. Αληίζεηνο ζε νξηζκέλεο 
πεξηπηψζεηο ν Φ. Μάιακαο πνπ απαηηεί επξχηεηα ζηελ εξκελεία ηεο έλλνηαο ηνπ θαζνξηζκέλνπ 
ηφπνπ, ν.π.   
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Φ. Μάιακα, ν.π.   
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3.3.1  Η αναζήτηση του forum στις Η.Π.Α. 

ηηο Ζ.Π.Α. ην δήηεκα ηεο αλαδήηεζεο ηνπ forum έρεη ηεζεί δηαθνξεηηθά απφ φηη ζε εκάο. Δθεί ε 
ζπδήηεζε επηθεληξψζεθε ζην πνηαο νκφζπνλδεο πνιηηείαο θαη φρη πνηνπ θξάηνπο ηα δηθαζηήξηα 
είλαη αξκφδηα γηα ηελ εθδίθαζε ησλ αλαθπνκέλσλ ζην ρψξν ηνπ δηαδηθηχνπ δηαθνξψλ, ν 
κεραληζκφο ζθέςεο φκσο είλαη ν ίδηνο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ελδηαθέξνληα. Αλαπηχρζεθαλ δχν 
ζεσξίεο ή κάιινλ δχν θαηεπζχλζεηο ζθέςεο, ε θαζεκηά απφ ηηο νπνίεο ζηξέθεηαη ζηελ 
αλαδήηεζε δηαθνξεηηθψλ θξηηεξίσλ. 

Η θεωρία της αναπτύξεως (evolving test) 

χκθσλα κε ηε ζεσξία απηή νη ηζηνζειίδεο ηνπ νθεηιέηε ηεο ραξαθηεξηζηηθήο παξνρήο 
δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. ηηο ελεξγεηηθέο (active), ζηηο  παζεηηθέο (passive) θαη ζηηο 
ακθίδξνκεο ζειίδεο (interactive). ηαλ ε ζειίδα έρεη δεκηνπξγεζεί γηα ηε δηελέξγεηα 
ζπλαιιαγψλ ζην δηαδίθηπν θαη κέζσ απηήο θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα λα πεηζηνχλ νη ρξήζηεο 
ηεο πνιηηείαο ηνπ forum λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ, ηφηε ε ζειίδα απηή ραξαθηεξίδεηαη σο 
ελεξγεηηθή.  ηαλ ε ζειίδα παξέρεη απιψο πιεξνθνξίεο γηα ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα ή 
ππεξεζίεο αιιά δελ δίλεη ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα 
παξαγγειίεο, αλαδήηεζε πεξαηηέξσ πιεξνθνξηψλ θιπ, δειαδή φηαλ δελ πξνζθέξεηαη γηα ηε 
δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ ραξαθηεξίδεηαη σο παζεηηθή. ηε κέζε βξίζθνληαη νη ακθίδξνκεο 

ζειίδεο, κέζσ ησλ νπνίσλ ν ρξήζηεο κπνξεί απιψο λα αληαιιάμεη πιεξνθνξίεο κε ηνλ 
„‟ππνςήθην‟‟ αληηζπκβαιιφκελφ ηνπ

110 
.  

Καηά ηε λνκνινγία ησλ πνιηηεηαθψλ δηθαζηεξίσλ ησλ Ζ.Π.Α. νη θνξείο ησλ 
ελεξγεηηθψλ ηζηνζειίδσλ κπνξνχλ λα ελαρζνχλ ζε θάζε πνιηηεία, ζηελ νπνία είλαη 
πξνζηηέο απφ ηνπο ρξήζηεο, νη θνξείο ησλ παζεηηθψλ ζειίδσλ κπνξνχλ λα ελαρζνχλ 
κφλν ζηελ πνιηηεία ηεο θαηνηθίαο ή ηεο έδξαο ηνπ θαηφρνπ ηνπο ελψ γηα ηηο ακθίδξνκεο 

ζειίδεο ιακβάλεηαη ππ‟ φςηλ ην επίπεδν ηεο αλαπηπζζφκελεο επηθνηλσλίαο θαη ν εκπνξηθφο 
ραξαθηήξαο ησλ ζπλαιιαγψλ

111 
. Ζ χπαξμε απηψλ ησλ δχν θξηηεξίσλ ζπλεγνξεί ππέξ ηεο 

δπλαηφηεηαο άζθεζεο αγσγήο ζην forum ηεο θαηνηθίαο ηνπ ελάγνληνο.     

Δπεηδή φκσο ζηαδηαθά νη ακθίδξνκεο ηζηνζειίδεο θάιπςαλ ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ 
ελεξγεηηθψλ ζειίδσλ, κε ηελ έλλνηα φηη είλαη δπλαηή ε θαηαβνιή πξνζπάζεηαο πεηζνχο ηνπ ελ 
δπλάκεη θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαηφπηλ αηηήζεσο θαη δηελέξγεηαο 
ζπλαιιαγψλ απφ κηα θαη κφλν ζειίδα, ε δηάθξηζε πεξηνξίζηεθε κεηαμχ ησλ παζεηηθψλ θαη ησλ 
ακθίδξνκσλ ζειίδσλ

112
. Κξηηήξην γηα ην ραξαθηεξηζκφ κηαο ζειίδαο σο παζεηηθήο ή 

ακθίδξνκεο ζειίδαο είλαη ε εκπνξηθή ηεο θχζε θαη ν βαζκφο επηθνηλσλίαο πνπ κπνξεί λα 
αλαπηπρζεί κεηαμχ ησλ κεξψλ κέζσ απηήο. Ζ χπαξμε ησλ θξηηεξίσλ απηψλ νδεγεί ζην 
ραξαθηεξηζκφ κηαο ηζηνζειίδαο σο ακθίδξνκεο ζειίδαο ελψ ε απνπζία ηνπο ζην ραξαθηεξηζκφ 
ηεο σο παζεηηθήο ζειίδαο

113 
. 

Οη θάηνρνη ησλ παζεηηθψλ ζειίδσλ ζπλερίδνπλ λα ελάγνληαη κφλν ζηελ πνιηηεία ηεο 
θαηνηθίαο ηνπο ελψ νη θάηνρνη ησλ ακθίδξνκσλ ζειίδσλ κπνξνχλ λα ελαρζνχλ θαη ζηελ 
πνιηηεία πνπ βξίζθεηαη ε θαηνηθία ηνπ ελάγνληνο.  

Σειεπηαία αδπλαηίδεη θαη ε πξναλαθεξζείζα δηάθξηζε, δηφηη ε χπαξμε ηζηνζειίδσλ πνπ 
απιψο πξνβάιινπλ ηα εκπνξεχκαηα ή ηηο ππεξεζίεο ρσξίο λα θαζηζηνχλ δπλαηή ηε κέζσ 
απηψλ παξαγγειία ηνπο, ηαπηφρξνλα φκσο γλσζηνπνηνχλ κηα ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ή ηνλ 
αξηζκφ ηνπ ηειεθψλνπ εμππεξέηεζεο θαηαλαισηψλ, θαζηζηά δπζδηάθξηηα ηα φξηα κεηαμχ 
παζεηηθψλ θαη ακθίδξνκσλ ζειίδσλ θαη δπζρεξή ηελ ππαγσγή ζε κηα απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο

114 
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Tommy Wagstaff, Personal Jurisdiction in Cyberspace and the stream of commerce, 

CLJ 1997 (δελ ππάξρεη αξηζκφο ζειίδαο γηαηί ην άξζξν βξέζεθε ζε ειεθηξνληθή κνξθή).  
111 

Christopher Wolf, Internet Jurisdiction, ζε FindLaw.com, επηινγή Legal Professionals 
(δελ ππάξρεη ζειίδα γηαηί ην άξζξν βξέζεθε ζε ειεθηξνληθή κνξθή). 
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Christopher Wolf, ν.π. 
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Tommy Wagstaff, ν.π. 
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Christopher Wolf, ν.π. 
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 Η θεωρία της πρόσθετης δραστηριότητας (additional activity test)  

Οη ππνζηεξηθηέο ηεο ζεσξίαο απηήο δίλνπλ έκθαζε ζην εάλ ην πξνβαιιφκελν κέζσ ηεο 
ηζηνζειίδαο πξφζσπν πξνέβε ζε πξάμεηο ή αλέπηπμε γεληθά θη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο 
ζηελ πνιηηεία ηνπ αληηδίθνπ ηνπ ή απιψο θαη κφλνλ είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε ζηε 
ζειίδα ηνπ απφ ηελ πνιηηεία απηή

115
. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία κηα 

ηζηνζειίδα, είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε ζε απηήλ απφ φιεο ζρεδφλ ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. 
πλεπψο πξέπεη λα εξεπλεζεί, εάλ ν ελαγφκελνο επηδίδεηαη θαη ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πιελ 
ηεο εκθάληζεο ηεο ζειίδαο ηνπ. Χο ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο λννχληαη ηφζν νη κέζσ δηαδηθηχνπ 
ηεινχκελεο, π.ρ. ε ζχλαςε ηθαλνχ αξηζκνχ ζπκβάζεσλ κε ηθαλφ αξηζκφ πξνζψπσλ απφ ηελ 
πνιηηεία απηή φζν θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ πξαγκαηηθφ, κε „‟εηθνληθφ‟‟ θφζκν, π.ρ. ε 
ιεηηνπξγία ελφο ππνθαηαζηήκαηνο ή ε πψιεζε ησλ πξντφλησλ απφ εκπνξηθφ αληηπξφζσπν.  

Aλ θαη κάιινλ δελ έρεη δηεπθξηληζζεί αθφκε, ε πξφζζεηε δξαζηεξηφηεηα ζα πξέπεη λα 
έρεη θάπνηα ζπλάθεηα κε ην αληηθείκελν ηεο ππφ θξίζε ηζηνζειίδαο, αιιηψο ζα ζεκειησζεί έλαο 
πνιχ επξχο ζχλδεζκφο πνπ ζα πιεζηάδεη ίζσο ζε εθείλνλ πνπ θαζηεξψλεη ην άξζξν 40 ηνπ 
δηθνχ καο ΚΠνιΓ, πξάγκα πνπ νχηε ηελ αζθάιεηα ηνπ δηθαίνπ νχηε ηελ αζθάιεηα ησλ 
ζπλαιιαγψλ εμππεξεηεί, αθνχ ζε αληίζεηε πεξίπησζε ε χπαξμε ελφο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ 
ή κηαο εμνρηθήο θαηνηθίαο ζα ζεκειίσλε πηζαλφλ δηεζλή δηθαηνδνζία γηα εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο 
κέζσ ηζηνζειίδαο, εληειψο δηαθνξεηηθέο θαη άζρεηεο πξνο ηελ παξνπζία ηνπ ελαγνκέλνπ ζηελ 
πνιηηεία ηνπ forum. 

υμπεράσματα 

Σφζν ε πξψηε (evolving test) φζν θαη ε δεχηεξε (additional activity test) ζεσξία αξκφδνπλ 
κάιινλ ζηελ αλαδήηεζε ηνπ forum ζηηο δηαθνξέο απφ αδηθνπξαθηηθέο θαη πξνζπκβαηηθέο 
ελνρέο θαη φρη ζηηο ελνρέο απφ ζπκβαηηθή επζχλε. Κη απηφ δηφηη ζην πιαίζην ηεο πξψηεο 
ζεσξίαο, νη παζεηηθέο ζειίδεο δελ πξνζθέξνληαη γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ ελψ φηαλ ζπλαθζεί 
ζχκβαζε κέζσ ακθίδξνκεο ζειίδαο, επηζηξέθνπκε ζηνλ αξρηθφ εξψηεκα ηεο αλαδήηεζεο 
forum, ην νπνίν φπσο ζπκπεξαίλνπκε απφ ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ 
δηαθξίζεσλ ησλ ηζηνζειίδσλ ζε θαηεγνξίεο, νη νπνίεο ζηεξίδνπλ ηελ ελ ιφγσ ζεσξία, απαληάηαη 
έηζη, ψζηε ην forum ηνπ ελάγνληα-δαλεηζηή ηεο ραξαθηεξηζηηθήο παξνρήο λα είλαη αξκφδην γηα 
ηελ εθδίθαζε ηεο δηαθνξάο. 

ζνλ αθνξά ηε ζεσξία ηεο αλαδήηεζεο ηεο πξφζζεηεο δξαζηεξηφηεηαο, νη πξφζζεηεο 
δξαζηεξηφηεηεο επηλνήζεθαλ σο θξηηήξην γηα ηε ζεκειίσζε δηθαηνδνζίαο φηαλ δελ ππάξρεη 
ζπκβαηηθή ελνρή, δηφηη εάλ ππάξρεη ζπκβαηηθή ελνρή, ε ίδηα ε ζχκβαζε απνηειεί ζηνηρείν πνπ 
ζηξέθεη αιινχ ηελ αλαδήηεζε ζπλδέζκνπ θαη καο απαιιάζζεη απφ ηελ αλαδήηεζε πξφζζεηεο 
δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πνιηηεία ηνπ ελάγνληνο. 

Σέινο πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα πνιηηεηαθά δηθαζηήξηα ησλ Ζ.Π.Α. γηα ηε ζεκειίσζε 
ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο απέλαληη ζε δηθαζηήξηα άιισλ πνιηηεηψλ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο πνιχ 
πξαθηηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηνπο θαηφρνπο ηεο ηζηνζειίδαο, δειαδή ηα θπζηθά ή λνκηθά 
πξφζσπα ησλ νπνίσλ νη ζπλαιιαγέο πξνσζνχληαη κέζσ απηήο θαη εξεπλνχλ ηηο 
δξαζηεξηφηεηέο ηνπο (θαηνηθία, ιεηηνπξγία ππνθαηαζηεκάησλ, εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο απφ 
ηνπο ηδίνπο ή κέζσ ηξίησλ) ζηηο δηάθνξεο πνιηηείεο. Γειαδή πξνζπαζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ 
ην δήηεκα φζν ην δπλαηφλ πην πξαθηηθά, ρσξίο λα ππεηζέξρνληαη ζε ζεσξεηηθνχο 
πξνβιεκαηηζκνχο ζρεηηθά κε ηε θχζε ηεο ηζηνζειίδαο, ηε ζρέζε ηεο κε ηνπο γεσγξαθηθνχο 
ηφπνπο θιπ.        

3.4 Σο Ελληνικό Δίκαιο-Ο Κανονισμός 44/2001/ΕΚ 

χκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ. 1 ΚΠνιΓ ζηε δηθαηνδνζία ησλ ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ ππάγνληαη 
εκεδαπνί θαη αιινδαπνί εθφζνλ ππάξρεη αξκνδηφηεηα ειιεληθνχ δηθαζηεξίνπ. Χο αξκνδηφηεηα 
λνείηαη εδψ ε θαηά ηφπνλ αξκνδηφηεηα, ζπλεπψο νθείινπκε θάζε θνξά λα εξεπλνχκε πφηε ηα 
ειιεληθά δηθαζηήξηα ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηνληαη κέζσ ηνπ 
δηαδηθηχνπ είλαη θαηά ηφπνλ αξκφδηα γηα ηελ εθδίθαζε κηαο ππνζέζεσο. Ζ έξεπλα απηή γηα ηηο 
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αλάγθεο ηνπ  ζέκαηφο καο ζα γίλεη κέζα απφ ηελ επηζθφπεζε ησλ θξίζηκσλ δηαηάμεσλ ηνπ 
Καλνληζκνχ 44/2001/ΔΚ. 

Θα αζρνιεζνχκε κε ηηο δηαηάμεηο απηέο πνπ ξπζκίδνπλ, έζησ θαη παξεκπηπηφλησο ην 
εθαξκνζηέν δίθαην ζηηο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζπλαπηφκελεο ζπκβάζεηο. 

Ο Καλνληζκφο ξπζκίδεη κφλνλ ηηο δηθαζηηθέο δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ εδαθηθφ 
ζχλδεζκν κε ηα θξάηε πνπ δεζκεχνληαη απφ απηφλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη θαζηεξσκέλνη θνηλνί 
θαλφλεο δηθαηνδνζίαο εθαξκφδνληαη θαηά θαλφλα φηαλ ν ελαγφκελνο έρεη ηελ θαηνηθία ηνπ ζε 
έλα απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. Ο Καλνληζκφο δελ αζρνιείηαη εηδηθά κε ηελ εχξεζε ηεο 
θαηνηθίαο ζηηο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζπκβάζεηο αιιά πεξηέρεη κηα γεληθή δηάηαμε γηα ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ηεο θαηνηθίαο γεληθψο.  

Πεξαηηέξσ, ν Καλνληζκφο δηαθξίλεη ηηο αζθαιηζηηθέο, ηηο εξγαηηθέο θαη ηηο θαηαλαισηηθέο 
ζπκβάζεηο απφ ηηο ππφινηπεο αζηηθέο ζπκβάζεηο. Οη θαηαλαισηηθέο θαη νη εξγαηηθέο ζπκβάζεηο 
ζα καο απαζρνιήζνπλ γηαηί είλαη ζπλήζεο ε ζχλαςε (γηα ηηο πξψηεο) θαη ε εθηέιεζε (γηα ηηο 
δεχηεξεο) κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Οη δηαθξίζεηο απηέο είλαη ζεκαληηθέο δηφηη επηδξνχλ άκεζα ζηελ 
εχξεζε ηεο δηεζλνχο δηθαηνδνζίαο. εκαληηθφ εθφδην γηα ηελ εχξεζε ηνπ αξκφδηνπ forum ζηηο 
πνιχπινθεο ιφγσ ησλ ηερλνινγηθψλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη ε πιεξνθνξηθή πεξηπηψζεηο 
είλαη ε ππφδεημε ηεο ζθέςεσο φηη ζηηο ζπκβάζεηο αζθάιηζεο, θαηαλαισηψλ θαη εξγαζίαο είλαη 
ζθφπηκν λα πξνζηαηεχεηαη ν αδχλακνο δηάδηθνο κε επλντθφηεξνπο γηα ηα ζπκθέξνληά ηνπ 
θαλφλεο δηθαηνδνζίαο. Απηή ε ζθέςε κπνξεί λα καο ρξεζηκεχζεη σο εξκελεπηηθφο θαλφλαο ζηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ ε θαηνηθία ηνπ ελαγνκέλνπ πξνκεζεπηή δελ κπνξεί λα εληνπηζηεί κε αζθάιεηα 
ιφγσ ηεο παξεκβνιήο ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ.  

Δπίζεο ζεκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί φηη θαζηεξψλεηαη ε απηνλνκία ησλ κεξψλ γηα 
θαζνξηζκφ ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ, αλαγλσξίδεηαη ε δπλαηφηεηα παξέθηαζεο ηεο δηεζλνχο 
δηθαηνδνζίαο (άξζξν 23) θαη νξίδεηαη φηη ε ζπκθσλία ή ε γξαπηή επηβεβαίσζε ηεο παξεθηάζεσο 
κπνξεί λα γίλεη κε ειεθηξνληθά κέζα, ζπλεπψο θαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ απηνλνκία απηή 
φκσο πεξηζηέιιεηαη ζηηο ηξεηο πξναλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο ζπκβάζεσλ. Πξαθηηθά απηφ 
ζεκαίλεη φηη ζηηο θαηαλαισηηθέο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη πνπ 
απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν ίζσο κέξνο ησλ ππφ εμέηαζε ζπκβάζεσλ θαζψο θαη ζηηο ζπκβάζεηο 
ηειεξγαζίαο, ηα κέξε δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αγλνήζνπλ πιήξσο ηηο ξπζκίζεηο ηνπ 
Καλνληζκνχ θαη λα επηιέμνπλ ειεθηξνληθά θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζπκβάζεσο σο αξκφδην ην 
δηθαζηήξην πνπ απηά επηζπκνχλ, αλ ε βνχιεζή ηνπο αληίθεηηαη ζηνπο νξηζκνχο ηνπ Καλνληζκνχ. 

3.4.1 Η κατοικία ως σύνδεσμος για την εύρεση της διεθνούς δικαιοδοσίας 

Ο Καλνληζκφο νξίδεη ζην άξζξν 2 φηη ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ ηελ θαηνηθία ηνπο ζην έδαθνο 
ζπκβαιινκέλνπ θξάηνπο ελάγνληαη αλεμαξηήησο ηζαγελείαο ζηα δηθαζηήξηα ηνπ θξάηνπο 
απηνχ. Ζ θαηνηθία ηνπ ελαγνκέλνπ πξνθξίλεηαη σο ζχλδεζκνο πνπ ζεκειηψλεη ηε δηεζλή 

δηθαηνδνζία ησλ δηθαζηεξίσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ θξαηψλ. Γηα ηνπο εθηφο ηνπ εδάθνπο ησλ 
ζπκβαιινκέλσλ θξαηψλ θαηνηθνχληεο ελαγνκέλνπο ε δηεζλήο δηθαηνδνζία ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 4 ξπζκίδεηαη θάζε θνξά απφ ην δίθαην ηνπ θξάηνπο, ζην δηθαζηήξην ηνπ νπνίνπ ήρζε ε 
επίδηθε δηαθνξά. Σνπο θαλφλεο ηνπ δηθαίνπ απηνχ κπνξνχλ λα επηθαινχληαη ηφζν νη εκεδαπνί 
φζν θαη νη αιινδαπνί αλεμαξηήησο ηζαγέλεηαο, αξθεί λα έρνπλ ηελ θαηνηθία ηνπο ζε άιιν 
ζπκβαιιφκελν θξάηνο. Απηφ ηζρχεη γηα λα κελ είλαη δπλαηή ε θαηαζηξαηήγεζε δηθαίνπ θαη 
ζπγθεθξηκέλα ε άγξα δηθαζηεξίνπ απφ πξφζσπα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ηνπ εδάθνπο 
θάπνηνπ απφ ηα ζπκβαιιφκελα θξάηε αιιά έρνπλ ζε ηξίην θξάηνο ηελ θαηνηθία ή ηελ έδξα ηνπο.  

Με ηελ θαηνηθία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ εμνκνηψλεηαη θαη ε έδξα ησλ λνκηθψλ 
πξνζψπσλ θαηά ην άξζξν 60 ηνπ Καλνληζκνχ, θαηά ην νπνίν ε θαηνηθία ηεο εηαηξίαο βξίζθεηαη 
ζηνλ ηφπν πνπ απηή έρεη ηελ θαηαζηαηηθή έδξα, ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή 
ηεο.  

3.4.2 Περιπτώσεις που δεν ρυθμίζονται από τον Κανονισμό. 

πσο πξναλαθέξζεθε, άιπην παξακέλεη ην πξφβιεκα ηνπ γεσγξαθηθνχ εληνπηζκνχ ζηελ 
πξάμε ηεο θαηνηθίαο, φηαλ απφ ηελ ηζηνζειίδα ή απφ ηελ ειεθηξνληθή παξνπζίαζε ηεο 
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πξφηαζεο γηα ζχλαςε ζπκβάζεσο δελ πξνθχπηεη πνπ έρεη ηελ θαηνηθία ή ηελ έδξα ηνπ ν 
αληηζπκβαιιφκελνο ηνπ θαηαλαισηή. Σν δήηεκα απηφ ηίζεηαη κε φκνηνπο φξνπο θαη φηαλ ν 
θάηνρνο ηεο ηζηνζειίδαο δελ έρεη ηελ θαηνηθία ηνπ ζε θξάηνο πνπ δεζκεχεηαη απφ ηνλ 
Καλνληζκφ αιιά ζε ηξίην θξάηνο, π.ρ. ζηελ Απζηξαιία.  

Σφηε ειιείςεη ζεηνχ δηθαίνπ αλαγθαία θαζίζηαηαη ε πξνζθπγή ζην ζεσξεηηθφ 
πξνβιεκαηηζκφ. Γηα ηελ εχξεζε ηεο δηεζλνχο δηθαηνδνζίαο ζηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ζα 
κπνξνχζακε θαη‟ αξρήλ λα πξνζθχγνπκε ζηηο ιχζεηο πνπ δφζεθαλ ζηηο Ζ.Π.Α. κε ηηο δχν 
πξναλαθεξφκελεο ζεσξίεο. Ζ εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ηεο αλαπηχμεσο ησλ ηζηνζειίδσλ δελ 
είλαη φκσο πξφζθνξε δηφηη ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζηηο αδηθνπξαθηηθέο ελ ηε επξεία έλλνηα 
ελνρέο θαη φρη ζηηο ελνρέο απφ ζπκβαηηθή επζχλε. 

 Ζ ζεσξία ηεο πξφζζεηεο δξαζηεξηφηεηαο πξνζθέξεηαη θαη‟ αξρήλ γηα ηε ζεκειίσζε 
ηεο δηεζλνχο δηθαηνδνζίαο ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο θαηνηθίαο ηνπ δαλεηζηή ηεο παξνρήο, αθνχ θαηά 
ηε ζεσξία απηή εμεηάδεηαη αλ ππάξρεη νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ελαγνκέλνπ ζε κηα 
πνιηηεία θαη ε θαηαθαηηθή απάληεζε νδεγεί θαη ζε ζεκειίσζε ηεο δηεζλνχο δηθαηνδνζίαο ησλ 
δηθαζηεξίσλ απηήο. Κάζε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα φκσο δελ ζπληζηά θαηά ηνλ Καλνληζκφ 
χπαξμε θαηνηθίαο, ε νπνία απαηηείηαη λα έρεη έλαλ πην ζηαζεξφ ραξαθηήξα. πγθεθξηκέλα γίλεηαη 
ιφγνο γηα ππνθαηάζηεκα, πξαθηνξείν ή εγθαηάζηαζε. Οη ππφινηπεο νηθνλνκηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο, π.ρ. ε ζχλαςε νξηζκέλνπ αξηζκνχ ζπκβάζεσλ δελ απνηεινχλ θαηνηθία θαηά 
ηνλ θαλνληζκφ. Γηα ην ιφγν απηφ νχηε ε ζεσξία ηεο πξφζζεηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη πιήξσο 
ζπκβαηή πξνο ην ζχλδεζκν ηεο θαηνηθίαο, φπσο απηφο θαζηεξψλεηαη κε ηνλ Καλνληζκφ 
44/2001. 

Μία ιχζε ζα ήηαλ λα ζεσξεζεί φηη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο απφ έλαλ γεσγξαθηθφ 
ηφπν ζε κηα ηζηνζειίδα  απνηειεί ην ιεηηνπξγηθφ ηζνδχλακν ηεο θχξηαο εγθαηάζηαζεο ηνπ 
λνκηθνχ πξνζψπνπ, φπσο απαηηεί ην άξζξν 60 ηνπ Καλνληζκνχ. Ζ ιχζε απηή πξνηείλεη 
βεβαίσο κηα πξνσζεκέλε έλλνηα ηεο εγθαηαζηάζεσο θαη κε απαηηψληαο θπζηθή παξνπζία 
πξνζψπσλ θαη εμνπιηζκνχ αιιά αξθνχκελε κφλνλ ζηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ 
ηζηνζειίδα. Ζ έλλνηα απηή ηεο εγθαηαζηάζεσο είλαη αληίζεηε κε ηελ θαζηεξσκέλε αληίιεςε πεξί 
εγθαηαζηάζεσο. Γελ πξέπεη φκσο λα καο δηαθεχγεη φηη ην πεξηερφκελν ησλ λνκηθψλ ελλνηψλ 
ζρεκαηίδεηαη βάζεη ησλ βηνηηθψλ ζπλζεθψλ θαη φηη νη κεηαβνιέο ησλ ζπλζεθψλ απηψλ απαηηνχλ 
πξνζαξκνγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ελλνηψλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ θαηαζηνχλ νη ηειεπηαίεο θελφ 
γξάκκα. Τπφ ηηο αλσηέξσ ζθέςεηο θαη δεδνκέλνπ φηη νη ζπλαιιαγέο κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ 
θεξδίδνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν έδαθνο, είλαη ζθφπηκν λα ζεσξήζνπκε φηη ε πξφζβαζε ζηελ 
ηζηνζειίδα κηαο επηρείξεζεο εμνκνηψλεηαη κε ηε ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσο απφ απηήλ. 
εκεησηένλ φηη απηφ ηζρχεη φπσο πξναλαθέξζεθε κφλνλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ γηα νπνηνδήπνηε 
ιφγν δελ ξπζκίδνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 44/2001.   

3.4.3 Η σύμβαση ως σύνδεσμος για την εύρεση της διεθνούς δικαιοδοσίας 

Ο Καλνληζκφο θαζηεξψλεη επίζεο ηελ εηδηθή δσζηδηθία ηνπ ηφπνπ εθπιήξσζεο ηεο παξνρήο. 
ην άξζξν 5 παξ.1 νξίδεηαη φηη αλ ν ελαγφκελνο έρεη ηελ θαηνηθία ηνπ ζε άιιν θξάηνο-κέινο, ε 
αγσγή κπνξεί λα αζθεζεί θαη ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ ηνπ ηφπνπ, φπνπ εθπιεξψζεθε ή νθείιεη 
λα εθπιεξσζεί ε παξνρή. Χο παξνρή λνείηαη ε ραξαθηεξηζηηθή παξνρή ηεο ακθνηεξνβαξνχο 
ζπκβάζεσο, δειαδή ε παξνρή εθείλε πνπ δίλεη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε ην εηδηθφ εθείλν 
γλψξηζκα πνπ ηελ δηαθνξνπνηεί απφ ηηο άιιεο ζπκβάζεηο

116 
. Γειαδή ζηε ζχκβαζε πσιήζεσο 

ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε παξνρή ηνπ πσιεηή θαη φρη απηή ηνπ αγνξαζηή, ζηε ζχκβαζε 
κηζζψζεσο ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε παξνρή ηνπ εθκηζζσηή θαη φρη ηνπ κηζζσηή θιπ. Δάλ δειαδή 
ζπλαθζεί κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κηα ζχκβαζε πσιήζεσο ελφο απηνθηλήηνπ, 
αξκφδην γηα ηελ εθδίθαζε ησλ δηαθνξψλ απφ ηε ζχκβαζε απηή ζα είλαη ην δηθαζηήξην 
ηνπ ηφπνπ, φπνπ πξέπεη λα παξαδνζεί ην απηνθίλεην θαη φρη απηφ ηνπ ηφπνπ θαηαβνιήο 
ηνπ ηηκήκαηνο. 
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Α.Γξακκαηηθάθε-Αιεμίνπ, Ε.Παπαζηψπε-Παζηά, Β.Βαζηιαθάθεο, Ηδησηηθφ Γηεζλέο 

Γίθαην, ζει. 272. 
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ην έκκεζν ειεθηξνληθφ εκπφξην δελ ηίζεηαη θαλέλα πξφβιεκα δηφηη ε ίδηα ε 
εθπιήξσζε ηεο παξνρήο απαηηεί ελέξγεηεο ζηνλ πξαγκαηηθφ θαη φρη ηνλ „‟εηθνληθφ‟‟ θφζκν, 
νπφηε ν ηφπνο εθπιήξσζεο είλαη απηφο πνπ ζα ήηαλ θαη ζηηο θνηλέο ζπκβάζεηο. Γελ ππάξρεη 
θαλέλα πξφβιεκα κε ηελ εχξεζε ηεο δηεζλνχο δηθαηνδνζίαο βάζεη ηνπ ζπλδέζκνπ απηνχ. ην 
άκεζν ειεθηξνληθφ εκπφξην φκσο ηα πξάγκαηα δελ είλαη ζαθή. Ζ εχξεζε ηνπ ηφπνπ 
εθπιήξσζεο ηεο παξνρήο είλαη δπζρεξέο έξγν δηφηη ε εθπιήξσζε γίλεηαη κέζα ζην δηαδίθηπν 
θαη φρη ζε θάπνην γεσγξαθηθά πξνζδηνξηζκέλν ρψξν. Γελ ππάξρεη ηφπνο εθπιήξσζεο ηεο 
παξνρήο κε ηελ έλλνηα ηνπ γεσγξαθηθνχ πξνζδηνξηζκνχ, ψζηε ν ηφπνο απηφο λα αλήθεη ζε 
θάπνηα πνιηηεία θαη λα επηηπγράλεηαη ε ζχλδεζε κε κηα έλλνκε ηάμε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ην 
πξφβιεκα είλαη πνιχ κηθξφηεξν απφ φηη θαίλεηαη, δηφηη νη πεξηζζφηεξεο ζπκβάζεηο ηνπ άκεζνπ 
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη θαηαλαισηηθέο, γηα ηηο νπνίεο κε ην άξζξν 16 επαλαθέξεηαη ν 
ζχλδεζκνο ηεο θαηνηθίαο. 

Μπνξεί ελ ηνχηνηο  λα ππνζηεξηρζεί φηη ηφπνο εθπιήξσζεο είλαη ν ηφπνο πνπ βξίζθεηαη 
ν δαλεηζηήο ηεο παξνρήο φηαλ ιακβάλεη ηελ παξνρή απηή, δειαδή ν ηφπνο πνπ βξίζθεηαη ηε 
ζηηγκή πνπ ρξεζηκνπνηεί ηνλ ππνινγηζηή ηνπ γηα λα ιάβεη ηελ νθεηιφκελε ζε απηφλ παξνρή. Ο 
ηφπνο απηφο κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί γεσγξαθηθά δηφηη ζηελ πεξίπησζε απηή ε ειεθηξνληθά 
απνζηειιφκελε πιεξνθνξία δελ δηαζθνξπίδεηαη ζην δηαδίθηπν, φπσο γίλεηαη π.ρ. κε ηηο 
δηαθεκίζεηο αιιά απνζηέιιεηαη ζε εμαηνκηθεπκέλν παξαιήπηε, ν νπνίνο έρεη κηα κφληκε 
θαηνηθία πνπ κπνξεί λα είλαη ζε ηφπν ζαθή θαη κε ακθηζβεηνχκελν ή λα πξνζδηνξηζηεί κε ηε 
βνήζεηα δηάθνξσλ θξηηεξίσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 

Σν πξφβιεκα φκσο παξακέλεη ζηηο αζηηθέο ζπκβάζεηο ηνπ άκεζνπ ειεθηξνληθνχ 
εκπνξίνπ. Δδψ, φπνπ πξέπεη λα αζθεζεί ε αγσγή ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ ηνπ ηφπνπ πνπ 
εθπιεξψζεθε ή φθεηιε λα εθπιεξσζεί ε παξνρή ππάξρεη πξφβιεκα. Ο γεσγξαθηθφο 
εληνπηζκφο ηνπ ηφπνπ απηνχ δελ είλαη εχθνινο, ηδίσο αλ ν δαλεηζηήο ηεο παξνρήο 
κεηαβάιεη ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ή δηακνλήο ηνπ, νπφηε κεηαβάιιεηαη απηνκάησο θαη ν 
ηφπνο εθπιήξσζεο ηεο παξνρήο. Κη απηφ δηφηη ζην άκεζν ειεθηξνληθφ εκπφξην ε 
εθπιήξσζε ηεο νθεηινκέλεο παξνρήο είλαη δπλαηή, φπνπ θάζε θνξά ν δαλεηζηήο ζέηεη ζε 
ιεηηνπξγία ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ηνπ.      

Έρεη εθηεζεί ήδε ν γεληθφηεξνο πξνβιεκαηηζκφο γηα ηε ζέζε ηνπ ρξήζηε ζην δηαδίθηπν, 
ην αλ ε ηνπνζέηεζε ηνπ server ζε δηαθνξεηηθφ ηφπν κεηαβάιιεη ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπ ρξήζηε 
θαη ηνπ θαηφρνπ ηεο ηζηνζειίδαο θιπ. θαη ε επαλάιεςή ηνπ εδψ πεξηηηεχεη. Πξνζπαζψληαο λα 
επηιχζνπκε ην πξφβιεκα ηεο εχξεζεο ηνπ ηφπνπ εθπιήξσζεο ηεο νθεηινκέλεο παξνρήο ζηηο 
αζηηθέο ζπκβάζεηο ηνπ άκεζνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, κάιινλ νθείινπκε λα εγθαηαιείςνπκε ηε 
δηθαηνδνζία απηήλ σο αζχκβαηε κε ηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ άκεζνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 
θαη λα ζηξαθνχκε ζηελ εχξεζε ελφο άιινπ ζπλδέζκνπ, επάλσ ζηνλ νπνίν ζα ζεκειηψλεηαη ε 
δηεζλήο δηθαηνδνζία ζηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο. Ο ίδηνο ν Καλνληζκφο θάλεη ιφγν γηα πςειφ 
βαζκφ πξνβιεςηκφηεηαο θαη επίδηθν αληηθείκελν πνπ δηθαηνινγεί άιιν ζπλδεηηθφ παξάγνληα  θαη 
γηα ελαιιαθηηθέο δσζηδηθίεο πνπ ζα ηζρχνπλ ιφγσ ηνπ ζηελνχ ζπλδέζκνπ κεηαμχ ηνπ 
δηθαζηεξίνπ θαη ηεο δηαθνξάο ή γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηεο δηθαηνζχλεο. Αλ θαη de lege 
ferenda ζα έπξεπε λα αληηκεησπηζηεί ην εηδηθφ απηφ δήηεκα απφ ηνλ θνηλνηηθφ λνκνζέηε, ππφ ην 
θαζεζηψο ηνπ θαλνληζκνχ ε κάιινλ ελδεδεηγκέλε ιχζε είλαη ε επηζηξνθή ζηε γεληθή 
δηθαηνδνζία ηεο θαηνηθίαο σο ηεο κφλεο δπλαηήο απφ απηέο πνπ ππάξρνπλ ζην θείκελν ηνπ 
Καλνληζκνχ λα πξνζθέξεη ιχζε ζην πξφβιεκα.      

3.4.4 Καταναλωτικές συμβάσεις 

ζνλ αθνξά ηηο θαηαλαισηηθέο ζπκβάζεηο, πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη σο ηέηνηεο ζεσξνχληαη 
θαηά ην άξζξν 15 απηέο πνπ ν ζθνπφο ηνπο κπνξεί λα ζεσξεζεί μέλνο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή 
δξαζηεξηφηεηα απηνχ πνπ ηηο θαηαξηίδεη

117
. Καηαλαισηηθή ζχκβαζε ζπλαπηφκελε κέζσ 

                                            

117 
Ο ειιεληθφο λφκνο 2251/1994 απαηηεί λα είλαη ν ελάγσλ ηειηθφο απνδέθηεο γηα λα 

ζεσξεζεί θαηαλαισηήο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λφκνπ, είλαη δειαδή επλντθφηεξνο ν ειιεληθφο λφκνο 
απφ ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία. Γίλεηαη δεθηφ φηη δελ αλαθχπηεη πξφβιεκα δηφηη ζθνπφο ηνπ 
θνηλνηηθνχ λνκνζέηε είλαη ε θαζηέξσζε ελφο ειαρίζηνπ επηπέδνπ πξνζηαζίαο γηα ηνλ 
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δηαδηθηχνπ ππάξρεη φηαλ ν θαηαλαισηήο δέρεηαη κήλπκα ζην ειεθηξνληθφ ηνπ ηαρπδξνκείν 
ή επηζθέπηεηαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ ηνπ θαη θαζνδεγνχκελνο απφ ηηο 
εθεί ελδείμεηο ζπλάπηεη ζχκβαζε κε απηφλ. ην άξζξν 15 γίλεηαη ιφγνο γηα πξφζσπν πνπ 

„‟θαηεπζχλεη κε νπνηνδήπνηε κέζνλ ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο‟‟ ζε άιια θξάηε. Ζ νξγάλσζε 
κηαο ηζηνζειίδαο θαη ε εθπνκπή ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ ηεο θαη ησλ πξνηάζεσλ πξνο 
ζχλαςε ζπκβάζεσο αζθαιψο εκπίπηεη ζην πεδίν ξχζκηζεο ηνπ Καλνληζκνχ.  

χκθσλα κε ην άξζξν 16 ε αγσγή ηνπ θαηαλαισηή θαηά ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ ηνπ 
κπνξεί λα αζθεζεί φρη κφλνλ ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ ηνπ ζπκβαιινκέλνπ θξάηνπο, 
φπνπ έρεη ηελ θαηνηθία ηνπ ν αληηζπκβαιιφκελφο ηνπ-ελαγφκελνο αιιά θαη  ελψπηνλ ησλ 
δηθαζηεξίσλ ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπ ηδίνπ ηνπ θαηαλαισηή-ελάγνληνο. Γηα ηελ έλλνηα ηεο 
θαηνηθίαο ηζρχνπλ φζα πξναλαθέξζεθαλ ελψ πξέπεη λα επαλαιεθζεί φηη ζηηο ζπκβάζεηο απηέο 
πεξηνξίδεηαη ε απηνλνκία ησλ κεξψλ γηα ηνλ νξηζκφ νπνηνπδήπνηε δηθαζηεξίνπ σο αξκνδίνπ γηα 
ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο.  

Έννοια διάκρισης μεταξύ καταναλωτικών και μη καταναλωτικών ηλεκτρονικών 

συμβάσεων  

Πέξαλ ηεο ζεκειηψδνπο δηάθξηζήο ησλ εηδψλ ηνπ ΖΔ ζε on-line θαη off-line, βάζεη ηνπ ηξφπνπ 
εθηέιεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ζπκβάζεσλ, εμέρνπζα ζεκαζία απφ λνκηθήο άπνςεο παξνπζηάδεη 
θαη ε θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο ζχκθσλα κε ην ππνθεηκεληθφ θξηηήξην ηεο ηδηφηεηαο ησλ 
ζπλαιιαζζνκέλσλ. Λακβαλνκέλεο ππ‟ φςε ηεο ζχγρξνλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΖΔ θαη ησλ 
πξνζψπσλ πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ, δχλαηαη λα γίλεη ιφγνο γηα ηηο εμήο 
θαηεγνξίεο: α) ΗΔ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ (business to business, ή B2B), β) ΖΔ κεηαμχ 
επηρεηξήζεσλ θαη θαηαλαισηψλ (business to consumer, ή B2C), γ) ΖΔ κεηαμχ 
θαηαλαισηψλ (consumer to consumer, ή C2C), δ) ΖΔ κεηαμχ δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη 
επηρεηξήζεσλ (public administration to business, ή PA2B, απνθαινχκελν θαη e-procurement), 

θαη ε) ΖΔ κεηαμχ δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη πνιηηψλ (PA2C).
118

 

 ηελ ειιεληθή ζεσξία, σζηφζν, έρεη δηαηππσζεί ε άπνςε,
119

 θαηά ηελ νπνία ε έλλνηα ηνπ ΖΔ 
πεξηιακβάλεη απνθιεηζηηθά ηελ θαηάξηηζε εκπνξηθψλ ζπκβάζεσλ, θαη φρη ηηο ζπκβάζεηο αζηηθνχ 

ραξαθηήξα, ζηηο νπνίεο απνπζηάδεη ε παξάκεηξνο ηεο εκπνξηθφηεηαο.
120

 Καηά ζπλέπεηα, ε ελ 
ιφγσ θνξκαιηζηηθή ζεψξεζε ησλ εηδψλ ηνπ ΖΔ επηηξέπεη ηε δηάθξηζή ηνπο, βάζεη ηνπ αλσηέξσ 
ππνθεηκεληθνχ θξηηεξίνπ, ζηηο δχν πξψηεο θαηεγνξίεο, ζηηο νπνίεο εληάζζνληαη νη 

κνλνκεξψο, ή ακθηκεξψο εκπνξηθέο ζπκβάζεηο.
121

 

ε θάζε πεξίπησζε, ακθφηεξεο νη απφςεηο ζπγθιίλνπλ ζηελ πξφδειε ζεκαζία ηεο 

ηδηφηεηαο ηνπ θαηαλαισηή
122

 θαηά ηε δηελέξγεηα ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ, θαη ηε δηθαητθή 

                                                                                                                               

θαηαλαισηή θαη επηηξέπεηαη ζηνλ εζληθφ λνκνζέηε ε αχμεζε ηνπ επηπέδνπ απηνχ ή ε παξνρή ηεο 
ίδηαο πξνζηαζίαο θαη ζε άιιεο θαηεγνξίεο ζπκβαιινκέλσλ.   

118
 Tosi (2005), ζει. 28. Αμίδεη λα ζεκεησζεί ε ζέζε ηεο ηηαιηθήο λνκνινγίαο, θαηά ηελ 

νπνία ζηα πιαίζηα ησλ PA2C θαη PA2B ζπλαιιαγψλ, ε ηεξεηέα ζπκπεξηθνξά ησλ δεκνζίσλ 
θνξέσλ θαζνξίδεηαη βάζεη ηεο αξρήο ηεο θαιήο πίζηεο ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, αιιά θαη ηεο αξρήο 
ηεο πξνζηαζίαο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, Cass.Civ.sez. I, 4856/2007, ζε ηζη. 
www.infoleges.it, (εκ/λία ηειεπη. επίζθ. 12.9.2008).  

119
 Σδίβα, ΓΔΔ 2003, ζει. 1042 επ.  

120
 ρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηεο εκπνξηθφηεηαο βι. Πεξάθε, Γεληθφ κέξνο Δκπνξηθνχ 

Γηθαίνπ, 1999, ζει. 24.  
121

 Βι. Σδίβα, φπ.π., ζρεηηθά κε ηηο επηθπιάμεηο, πνπ δηαηππψλνληαη αλαθνξηθά κε ηε 
δηάθξηζε κεηαμχ αζηηθψλ θαη εκπνξηθψλ ειεθηξνληθψλ ζπκβάζεσλ, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηε 
ζχγρξνλε ζρεηηθνπνίεζε ησλ ελλνηψλ ηεο εκπνξηθήο ηδηφηεηαο θαη ηεο εκπνξηθήο πξάμεο, 
θαη ηελ αδπλακία εληαίαο αληηκεηψπηζεο ησλ φξσλ ηνπ επηρεηξεκαηία θαη ηνπ εκπφξνπ, ιφγσ 
ηεο δηαθνξεηηθήο δνγκαηηθήο πξνζέγγηζήο ηνπο απφ δηάθνξα Ννκηθά ζπζηήκαηα. 

122
 Με ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ λ.2251/1994 απφ ην λ. 3587/2007 δηεπξχλζεθε ε έλλνηα 

ηνπ θαηαλαισηή, ε νπνία πεξηιακβάλεη πιένλ, «θάζε θπζηθφ, ή λνκηθφ πξφζσπν, ή  
ελψζεηο πξνζψπσλ ρσξίο  λνκηθή  πξνζσπηθφηεηα,   γηα  ηα  νπνία  πξννξίδνληαη   ηα 
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επηινγή γηα ηδηαίηεξε αληηκεηψπηζή ηεο.
123

 Ζ αλάγθε ζέζπηζεο εηδηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηηο 
θαηαλαισηηθέο ζπκβάζεηο, σο απφξξνηα ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ηεο ζχγρξνλεο βηνκεραληθήο 
θνηλσλίαο, εληείλεηαη ζηελ πεξίπησζε ησλ δηαδηθηπαθψλ ζπλαιιαγψλ, νη νπνίεο νξζά 
ζεσξνχληαη σο ν θαη' εμνρήλ ηνκέαο εθαξκνγήο ηνπ δηθαίνπ πξνζηαζίαο ηνπ 

θαηαλαισηή.
124 

Δηδηθφηεξα, δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο, ζχλαςεο θαη 

εθηέιεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ θαηαλαισηηθψλ ζπκβάζεσλ, φπσο ε δηελέξγεηα εκπνξηθήο 
επηθνηλσλίαο, ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ε ρξήζε πξνδηαηππσκέλσλ Γεληθψλ 
ξσλ πλαιιαγψλ θαη ε πξνζρψξεζε ησλ θαηαλαισηψλ ζε πξνζπληεηαγκέλεο 
ειεθηξνληθέο ζπκβάζεηο, θαζψο θαη ε αλαζθάιεηα δηθαίνπ θαη ε αληζνξξνπία ηζρχνο πνπ 
παξαηεξνχληαη ζε πεξίπησζε έλδηθεο πξνζθπγήο ηνπ δηαδηθηπαθνχ θαηαλαισηή, 
αληηκεησπίδνληαη θαηάιιεια κέζσ ηνπ πθηζηακέλνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο απφ απφζηαζε 

ζπλαπηφκελεο θαηαλαισηηθέο ζπκβάζεηο. 
125

 

3.4.5  Τποχρέωση ενημέρωσης  του καταναλωτή 

χκθσλα κε φζα πξναλαθέξζεθαλ γηα ηε γεληθή ππνρξέσζε παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαηά ην 
πξνζπκβαηηθφ ζηάδην ηεο ειεθηξνληθήο ζχκβαζεο, ν θνξέαο παξνρήο ππεξεζηψλ κέζσ 
δηαδηθηχνπ νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη ζην ρξήζηε νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 
ηαπηφηεηα, ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ, θαη ηα ζηνηρεία ηεο δηελεξγνπκέλεο ζπλαιιαγήο. ηελ 
πεξίπησζε ησλ θαηαλαισηηθψλ ειεθηξνληθψλ ζπκβάζεσλ ε ελ ιφγσ ππνρξέσζε ελεκέξσζεο 
δηεπξχλεηαη, πεξηιακβάλνληαο πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο πνπ νθείινπλ λα αλαθνηλσζνχλ πξηλ 
απφ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηνλ θαηαλαισηή, ν νπνίνο, ζε αληίζεηε πεξίπησζε, δχλαηαη λα 
δεηήζεη ηελ αθχξσζή ηεο. 

Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ην άξζξ. 4 § 2 λ.2251/1994, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα 

ελεκεξψζεη ηνλ θαηαλαισηή ηδίσο
126

 γηα ηα εμήο ζηνηρεία: α) ηελ ηαπηφηεηα θαη ηε δηεχζπλζή ηνπ, 
β) ηα νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αγαζνχ, ή ηεο ππεξεζίαο, γ) ηελ ηηκή, ηελ πνζφηεηα 
θαη ηηο δαπάλεο γηα ηε κεηαθνξά ηνπ αγαζνχ, ή ηε κεηάβαζε ηνπ παξέρνληνο ηελ 
ππεξεζία, θαη ηελ ελδερφκελε επηβάξπλζε ηνπ Φ.Π.Α, εθφζνλ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηε 

                                                                                                                               

πξντφληα, ή νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηελ αγνξά θαη ηα νπνία θάλνπλ ρξήζε  
απηψλ, σο ηειηθνί απνδέθηεο ηνπο, θάζε απνδέθηεο δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο, θαη θάζε 
θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ εγγπάηαη ππέξ θαηαλαισηή, εθφζνλ δελ ελεξγεί ζην  
πιαίζην ηεο επαγγεικαηηθήο ή επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ». 

123
 Ζ επηδίσμε ηνπ θνηλνηηθνχ λνκνζέηε γηα ηελ παξνρή απνηειεζκαηηθήο πξνζηαζίαο 

πξνο ηνπο θαηαλαισηέο θαηαδεηθλχεηαη απφ ηελ πξνζπάζεηα ζπλερνχο δηακφξθσζεο  
ηνπ ζρεηηθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, βι. εηδηθ. Πξ. Οδ. ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ πκβνπιίνπ (COM 2007/698) γηα ηξνπνπνίεζε ηεο Οδ. 2002/22/ΔΚ γηα ηελ θαζνιηθή 
ππεξεζία θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ ρξεζηψλ, φζνλ αθνξά ηα δίθηπα θαη ηηο ππεξεζίεο ησλ 
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ηεο Οδ. 2002/58/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 
πξνζσπηθνχ   ραξαθηήξα   θαη   ηελ πξνζηαζία   ηεο   ηδησηηθήο  δσήο   ζηνλ  ηνκέα   ησλ 
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, θαζψο θαη ηνπ Καλ. ΔΚ /2006/2004 γηα ηε ζπλεξγαζία  
αλαθνξηθά   κε   ηελ  πξνζηαζία   ησλ  θαηαλαισηψλ,   θαη   Πξ.   Οδ.   ηνπ   Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (COM 2008/614) ηεο 8.10.2008, γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ 
θαηαλαισηψλ, ζε ηζη. eur-lex.europa.eu  

124
 Καξάθσζηαο, Βαζηθά δεηήκαηα πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή ζην δηαδίθηπν, ζε ΓΔΔ 

2004, ζει. 499. ηελ εκπνξία απφ απφζηαζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ αλαθέξεηαη ην άξζξ.   
4   λ.   2251/1994,   απφ   ην   πεδίν   εθαξκνγήο   ηνπ   νπνίνπ   εμαηξνχληαη   νη 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, πνπ ξπζκίδνληαη απφ ην άξζξ. 4α λ.2251/1994. 

125
 Καξάθσζηαο, ΓΔΔ 2004, ζει. 502. 

126
 Ζ απαξίζκεζε ησλ ελ ιφγσ ζηνηρείσλ γίλεηαη ελδεηθηηθά. Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα 

γλσζηνπνηήζεη ζηνλ θαηαλαισηή φια ηα νπζηαζηηθά ζηνηρεία (essentialia negotii) ηεο 
ζχκβαζεο, θαη λα ηνλ ελεκεξψζεη γηα ην δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο απφ ηε ζχκβαζε, 
Καξάθσζηαο, Γίθαην πξνζηαζίαο θαηαλαισηή, ζει. 141, Γ. Γεσξγηάδεο (2003), ζει. 309 
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ζπλνιηθή ηηκή, δ) ηνλ ηξφπν πιεξσκήο, παξάδνζεο θαη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ε) ηε 
δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ή ηεο ηηκήο , ζη) ην δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο ηνπ 
θαηαλαισηή απφ ηε ζχκβαζε, δ) ην θφζηνο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ κέζνπ 
επηθνηλσλίαο απφ απφζηαζε, φηαλ ππνινγίδεηαη κε βάζε δηαθνξεηηθή ησλ βαζηθψλ 
ηηκνινγίσλ, θαη ε) ηελ ειάρηζηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, ζηελ πεξίπησζε ζπκβάζεσλ 

γηα ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ, ή ππεξεζηψλ πνπ εθπιεξψλνληαη δηαξθψο, ή πεξηνδηθψο.
127-128

 Καηά 
ξεηή πξφβιεςε ηνπ άξζξ. 4 § 2 λ. 2251/1994, ε παξάβαζε ηεο ελ ιφγσ ππνρξέσζεο επηθέξεη 
ηελ αθπξφηεηα ηεο ζπλαθζείζαο ζχκβαζεο ππέξ ηνπ θαηαλαισηή. 

Ζ ελεκέξσζε ηνπ θαηαλαισηή νθείιεη λα δηελεξγείηαη κε ηα κέζα ηεο 
ρξεζηκνπνηνχκελεο κεζφδνπ επηθνηλσλίαο, θαηά ηξφπν επθξηλή, ζαθή θαη θαηαλνεηφ, 
ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ . Δπνκέλσο, φηαλ ε 
δηαπξαγκάηεπζε δηελεξγείηαη κέζσ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο, ή κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ 
πξνκεζεπηή, νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζα αλαθνηλψλνληαη κε επθξίλεηα ζε εκθαλέο ζεκείν 
ζην θείκελν ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο, ή ηεο ηζηνζειίδαο, αληίζηνηρα, ψζηε λα θαζίζηαηαη 

εθηθηή θαη λα κελ απαηηεί πξφζζεηεο δαπάλεο ε αλάγλσζή ηνπο.
129

 

3.4.6 Εργατικές συμβάσεις μέσω του διαδικτύου 

Ζ αλάπηπμε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ηειεξγαζίαο, δειαδή ηεο παξνρήο εξγαζίαο κέζσ 
ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή απφ ηνλ εξγαδφκελν απφ ηφπν δηαθνξεηηθφ απφ απηφλ ηεο 
εθκεηάιιεπζεο, ζπλήζσο απφ ηελ θαηνηθία ηνπ εξγαδνκέλνπ, θαζηζηά αλαγθαία ηελ έληαμε ησλ 
πεξηπηψζεσλ απηψλ ζηελ πξνβιεκαηηθή καο. Οη ζπκβάζεηο απηέο βεβαίσο δελ ζπλάπηνληαη 
κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ αιιά εθηεινχληαη κέζσ απηνχ. 

Ο εξγνδφηεο πνπ δέρεηαη πξνζθνξά εξγαζίαο κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη έρεη 
ηελ θαηνηθία ηνπ ζε θξάηνο-κέινο κπνξεί λα ελαρζεί θαηά ην άξζξν 19 ηνπ Καλνληζκνχ είηε 
ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ ηνπ θξάηνπο, φπνπ θαηνηθεί είηε ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ ηνπ 
θξάηνπο, φπνπ ν εξγαδφκελνο ζπλήζσο εθηειεί ή εθηεινχζε ηελ εξγαζία ηνπ. Αλ ν εξγαδφκελνο 
δελ εθηεινχζε ηελ εξγαζία ηνπ πάληνηε ζηελ ίδηα ρψξα, ηφηε αζθεί ηελ αγσγή ηνπ ελψπηνλ ησλ 
δηθαζηεξίσλ ηεο πεξηθέξεηαο, φπνπ είλαη ή ήηαλ εγθαηεζηεκέλε ε επηρείξεζε πνπ ηνλ 
πξνζέιαβε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν εξγνδφηεο κπνξεί λα αζθήζεη αγσγή θαηά εξγαδνκέλνπ 
πνπ ηνπ παξείρε ηειεξγαζία κφλν ζηα δηθαζηήξηα ηνπ θξάηνπο-κέινπο, φπνπ ν εξγαδφκελνο 
έρεη ηελ θαηνηθία ηνπ.    

3.4.7 Ασφαλιστικά μέτρα 

Σέινο θαηά ην άξζξν 31, αζθαιηζηηθά κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην ζπκβαιινκέλνπ 
θξάηνπο κπνξνχλ λα δεηεζνχλ απφ ηα δηθαζηήξηα ηνπ θξάηνπο απηνχ, έζησ θη αλ θαηά ηνλ 
Καλνληζκφ δηεζλή δηθαηνδνζία γηα ηελ νπζία ηεο ππφζεζεο έρνπλ ηα δηθαζηήξηα άιινπ 
ζπκβαιινκέλνπ θξάηνπο. Με ηε ξχζκηζε απηή πνπ θαζηεξψλεη νπζηαζηηθά θαζνιηθή δηεζλή 
δηθαηνδνζία γηα ηε ιήςε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ επηρεηξείηαη λα δηεπθνιπλζεί ν αηηψλ έλλνκε 
πξνζηαζία ζηηο επείγνπζεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο πξνζηαζίαο απηήο πξάμεηο ρσξίο φκσο λα 
θαηαιχεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηνλ ίδην ηνλ Καλνληζκφ δηεζλήο δηθαηνδνζία. 
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 Πξφθεηηαη θαη' νπζία γηα παξεκθεξνχο πεξηερνκέλνπ ππνρξεψζεηο κε απηέο πνπ 

επηβάιινπλ ηα άξζξ. 4 π.δ. 131/2003 θαη 5 Οδ. 2000/31/ΔΚ αλαθνξηθά κε θάζε είδνπο 
ειεθηξνληθή ζχκβαζε. 

128
 Βι. OLG Hamburg 5U 128/2004 (3.2.2005) ζε www.lexact.de, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία γηα ηελ ελεκέξσζε δελ αξθεί ε ρξήζε ζεκείσλ, π.ρ αζηεξίζθσλ, θ.ιπ. 
129

 Γηα ηελ αλαγξαθή π.ρ. ησλ ελ ιφγσ πιεξνθνξηψλ ην ρξεζηκνπνηνχκελν κέγεζνο 
γξακκαηνζεηξάο δε ζα πξέπεη λα είλαη δπζαλάινγα κηθξφ ζε ζρέζε κε ην ππφινηπν θείκελν 
ηνπ ειεθηξνληθνχ εγγξάθνπ, Γ. Γεσξγηάδεο (2003), ζει. 310 
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3.4.8 υμπεράσματα 

Απφ φζα πξναλαθέξζεθαλ θαίλεηαη αβίαζηα φηη ζθνπφο ηνπ Καλνληζκνχ 44/2001 δελ είλαη ε 
ξχζκηζε εηδηθά ησλ ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ησλ κέζσ δηαδηθηχνπ ζπλαιιαγψλ. Λφγσ ηνπ 
δηεζλνχο θαη ζπρλφηαηα εκπνξηθνχ ηνπο ραξαθηήξα φκσο νη ζπλαιιαγέο απηέο εκπίπηνπλ ζε 
κεγάιν βαζκφ ζην πεδίν ξχζκηζεο ηνπ ελ ιφγσ Καλνληζκνχ. Σν πξφβιεκα φκσο είλαη φηη ν 
Καλνληζκφο απηφο ρξεζηκνπνηεί ζηα δεηήκαηα πνπ καο ελδηαθέξνπλ σο ζπλδέζκνπο γηα ηε 
ζεκειίσζε ηεο δηεζλνχο δηθαηνδνζίαο ηελ θαηνηθία θαη ηνλ ηφπν εθπιήξσζεο ηεο 
παξνρήο. Αθήλεη αλαγθαζηηθά αλαπάληεην ην πσο ζα εμεηδηθεπζεί ζε νξηζκέλεο 
ακθηζβεηνχκελεο πεξηπηψζεηο ησλ κέζσ δηαδηθηχνπ ζπλαιιαγψλ ε έλλνηα ηεο θαηνηθίαο, 
δεδνκέλσλ ησλ δπζθνιηψλ ζχλδεζεο ησλ ηζηνζειίδσλ κε κηα έλλνκε ηάμε.  

3.5 Ζητήματα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου 

Μεηά ηελ εχξεζε ηνπ αξκφδηνπ forum πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ην δήηεκα ηνπ νπζηαζηηθνχ 
δηθαίνπ πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηεί ζε κηα δηαθνξά απφ δηεζλή ζπλαιιαγή κέζσ δηαδηθηχνπ. 
Δμππαθνχεηαη βεβαίσο φηη ηέηνην δήηεκα δελ ηίζεηαη αλ δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία αιινδαπφηεηαο 
ζηελ ππφ θξίζε ζπλαιιαγή. 

3.5.1 Σο ελληνικό δίκαιο.  

Καηά ην άξζξν 25 ΑΚ νη ελνρέο απφ ζχκβαζε ξπζκίδνληαη απφ ην δίθαην ζην νπνίν έρνπλ 
ππνβιεζεί ηα κέξε. Θεζπίδεηαη δειαδή σο θχξηνο ζχλδεζκνο γηα λα δηέπεη ην εθαξκνζηέν 
δίθαην επί ησλ ζπκβαηηθψλ ελνρψλ ε αξρή ηεο απηνλνκίαο ησλ ζπκβαιινκέλσλ. Απηφ ηζρχεη 
αζθαιψο θαη γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ ζπλάπηνληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Δπνκέλσο ην ειιεληθφ 
ηδησηηθφ δηεζλέο δίθαην επηηξέπεη ζηνπο ζπκβαιινκέλνπο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ λα 
επηιέμνπλ κε ειεθηξνληθφ ή παξαδνζηαθφ ηξφπν ην δίθαην πνπ απηνί επηζπκνχλ λα 
ξπζκίδεη ηελ έλλνκε ζρέζε ηνπο. ηελ ειιεληθή ζεσξία γίλεηαη ιφγνο πεξί ζρεηηθήο θαη φρη 

απφιπηεο απηνλνκίαο. Γειαδή ηα ζπκβαιιφκελα κέξε κπνξνχλ λα επηιέμνπλ σο εθαξκνζηέν 
έλα δίθαην πνπ ζρεηίδεηαη κε θάπνην ηξφπν κε ηε ζχκβαζή ηνπο θαη φρη έλα εληειψο άζρεην κε 
απηήλ δίθαην

130
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Διιείςεη ηεο πεξηγξαθφκελεο ζπκθσλίαο εθαξκφδεηαη ην δίθαην πνπ αξκφδεη ζηε 
ζχκβαζε απφ ην ζχλνιν ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ. Πξφθεηηαη γηα έλαλ επέιηθην θαλφλα 
ζπλδέζεσο πνπ δίλεη ζην δηθαζηή ηε δπλαηφηεηα λα εθηηκήζεη ζπλνιηθά ηελ ππφ θξίζε ζχκβαζε 
θαη λα ζηαζκίζεη πνηνηηθά φια ηα λνκνζεηεκέλα θαη κε ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη κε απηήλ 
πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη πνην απφ ηα πεξηζζφηεξα εκπιεθφκελα δίθαηα πξέπεη λα 
εθαξκνζηεί ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε.  

Σν πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ πεξηνξίζηεθε ζεκαληηθά απφ ηελ 
εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ηεο Ρψκεο, ε νπνία θαιχπηεη πιένλ κφλνλ ηηο ζπκβαηηθέο ελνρέο πνπ 
εθθεχγνπλ απφ ηηο ξπζκίζεηο πνπ θαζηεξψλεη ε θνηλνηηθή χκβαζε. 

ε θάζε πεξίπησζε πάλησο ηα απνηειέζκαηα, ζηα νπνία νδεγεί ε εθαξκνγή ηνπ 
αιινδαπνχ δηθαίνπ δελ ζα πξέπεη λα είλαη αληίζεηα κε δηαηάμεηο ή θαλφλεο αλαγθαζηηθνχ 
δηθαίνπ ηεο εκεδαπήο έλλνκεο ηάμεο δηφηη ζηελ πεξίπησζε απηή ηα απνηειέζκαηα απηά 
παξακεξίδνληαη θαη εθαξκφδεηαη ν αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ θαλφλαο ηεο εκεδαπήο λνκνζεζίαο. 
Απηή ε ξχζκηζε πεξηέρεηαη ζην άξζξν 33 ΑΚ.  

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηχπν ηεο δηθαηνπξαμίαο, ην άξζξν 11 ΑΚ πξνβιέπεη φηη απηή είλαη 
έγθπξε σο πξνο ηνλ ηχπν, αλ ν ηχπνο είλαη απηφο πνπ απαηηείηαη απφ ην δίθαην πνπ δηέπεη ην 
πεξηερφκελν ηεο δηθαηνπξαμίαο είηε απηφο πνπ απαηηείηαη απφ ην δίθαην ηνπ ηφπνπ φπνπ 
επηρεηξείηαη ε δηθαηνπξαμία είηε ηέινο απηφο πνπ απαηηεί ην δίθαην ηεο ηζαγέλεηαο φισλ ησλ 
αληηζπκβαιινκέλσλ. Γηα ηηο ζπκβάζεηο κεηαμχ απφλησλ -θαη ηέηνηεο είλαη θαη νη κέζσ δηαδηθηχνπ 
ζπλαπηφκελεο-γελλάηαη ην πξφβιεκα πνηαο πνιηηείαο ην δίθαην ζα ξπζκίδεη -σο lex loci actus- 
ηνλ ηχπν ηεο δηθαηνπξαμίαο, φηαλ νη αληηζπκβαιιφκελνη εθδειψλνπλ ηε βνχιεζή ηνπο ζε 
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δηαθνξεηηθή ν θαζέλαο ρψξα. Καηά ηελ θξαηνχζα ζηε δηεζλή ζεσξία ηνπ ηδησηηθνχ δηεζλνχο 
δηθαίνπ άπνςε θάζε ηκήκα ηεο ζχκβαζεο θαη ζπλεπψο ηνπ ηχπνπ ηεο δηέπεηαη απφ ην δίθαην 
ηνπ ηφπνπ φπνπ βξηζθφηαλ ν θάζε αληηζπκβαιιφκελνο φηαλ εμέθξαδε ηε δηθή ηνπ δήισζε 
βνπιήζεσο

131
.  

Οη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζπκβάζεηο είλαη ζπκβάζεηο κεηαμχ απφλησλ. Σν δήηεκα 
ηεο εγθπξφηεηάο ηνπο έρεη επηιπζεί ζηελ Δ.Δ. ε φ,ηη αθνξά ηα άιια θξάηε, γηα λα ζεσξείηαη 
έγθπξε κηα ζχκβαζε πνπ έρεη ζπλαθζεί κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ πξέπεη θαηά ην ειιεληθφ 
ηδησηηθφ δηεζλέο δίθαην θάζε ηκήκα ηνπ ηχπνπ ηεο λα ζεσξείηαη έγθπξν απφ ηε λνκνζεζία 
ηνπ θξάηνπο, ζην νπνίν βξηζθφηαλ ν θάζε αληηζπκβαιιφκελνο φηαλ εμέθξαδε 
ειεθηξνληθά ηε δήισζε βνπιήζεψο ηνπ.    

3.5.2  Η Οδηγία 2000/31/Ε.Κ. για την κοινωνία της πληροφορίας και το 

ηλεκτρονικό εμπόριο. 

α. Πεδίο ρύθμισης 

Ζ Οδεγία 2000/31/Δ.Κ. ζθνπφ έρεη ηε ξχζκηζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηελ Δ.Δ. ην πεδίν 
ξχζκηζεο ηεο Οδεγίαο δελ εκπίπηνπλ φιεο νη κνξθέο ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ. Ζ ίδηα 
ξεηά εμαηξεί νξηζκέλεο κνξθέο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο θαη ζπλαιιαγψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ 
απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο. πγθεθξηκέλα εμαηξείηαη ε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ ή αληίζηνηρσλ αηνκηθψλ επηθνηλσληψλ φηαλ ν ρξήζηεο δελ ελεξγεί ζην πιαίζην 
ηεο επαγγεικαηηθήο ή εκπνξηθήο ηνπ ηδηφηεηαο, αθφκε θη φηαλ πξφθεηηαη λα ζπλαθζεί ζχκβαζε. 
Γειαδή νη κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή αληίζηνηρσλ κέζσλ ζπκβάζεηο κεηαμχ 
πξνζψπσλ πνπ δελ ελεξγνχλ σο επαγγεικαηίεο ή έκπνξνη δελ εκπίπηεη ζηελ εθαξκνγή ηεο 
νδεγίαο. 

ην ίδην ζεκείν ξεηά εμαηξείηαη ε ζπκβαηηθή ζρέζε κεηαμχ εξγνδφηε θαη εξγαδνκέλνπ, 
πξνθαλψο γηα ηελ εμ απνζηάζεσο παξνρή εξγαζίαο. Έηζη θαη ε ηειεξγαζία εμαηξείηαη απφ 
ηηο ξπζκίζεηο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ. Αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ζχκθσλα κε ην ζεκείν 27 ηεο Οδεγίαο, ε εθαξκνγή ηεο είλαη 
ακθίβνιε ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο δηφηη εμαγγέιιεηαη ε δεκηνπξγία εηδηθφηεξνπ θαη πιεξέζηεξνπ 
λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε κέζσ δηαδηθηχνπ παξνρή ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ. Δπίζεο ε 
Οδεγία δελ εθαξκφδεηαη ζηα ζέκαηα πνπ θαιχπηνληαη ήδε απφ ηηο Οδεγίεο 95/46/ΔΚ θαη 
97/66/ΔΚ
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(άξζξν 1 παξ.5 πεξίπησζε β) θαζψο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ζπκκεηνρήο ζε 

ηπρεξά παηρλίδηα κε ζηνίρεκα ζε λνκηζκαηηθή αμία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιαρείσλ θαη 

ησλ ζηνηρεκάησλ (άξζξν 1 παξ.5 πεξίπησζε δ ππνπεξίπησζε 3). 

Καζίζηαηαη θαλεξφ φηη ην πεδίν ξχζκηζεο ηεο Οδεγίαο πεξηνξίδεηαη ζηηο επαγγεικαηηθέο 
θαη  εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγνχληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη θπξίσο ζηηο 
θαηαλαισηηθέο ζπκβάζεηο. Γηα ηηο αλσηέξσ ζπκβάζεηο πνπ ξεηψο εμαηξνχληαη απφ ην πεδίν 
ξχζκηζεο ηεο Οδεγίαο θαζψο θαη γηα νπνηαδήπνηε άιιε ζχκβαζε πνπ δελ εκπίπηεη ζε απηφ 
πξέπεη λα αλαηξέμνπκε ζηελ θνηλνηηθή χκβαζε ηεο Ρψκεο γηα ηηο ζπκβαηηθέο ελνρέο.  

Πξνθαηαβνιηθά πξέπεη λα ηνληζζεί φηη ε ελ ιφγσ Οδεγία δελ εθαξκφδεηαη ζε ππεξεζίεο 
πνπ παξέρνληαη απφ θνξείο εγθαηεζηεκέλνπο ζε ηξίηε ρψξα (ζεκείν 58).  

Απηφ δελ είλαη απηνλφεην δηφηη ε Οδεγία ζα ήηαλ θάιιηζηα δπλαηφ λα εθαξκνζηεί θαη 
ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο απφ ηα δηθαζηήξηα ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη λα νδεγεζνχκε ζηελ 
εθαξκνγή δηθαίνπ κε θνηλνηηθνχ θξάηνπο, αθξηβψο φπσο ζπκβαίλεη κε ηελ εθαξκνγή ηεο 
ζχκβαζεο ηεο Ρψκεο. 

β. Εφαρμογή του δικαίου της χώρας προέλευσης του φορέα παροχής 

υπηρεσιών 
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Ζ πξψηε νδεγία αθνξά ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ απφ ηελ 

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηελ θπθινθνξία απηψλ ελψ ε δεχηεξε ηελ 
επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. 
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Γηαθεξπγκέλνο ζηφρνο ηνπ θνηλνηηθνχ λνκνζέηε είλαη φηη δελ επηδηψθεη λα ζεζπίζεη πξφζζεηνπο 
θαλφλεο πεξί ζπγθξνχζεσο δηθαίσλ νχηε λα ζίμεη ηε (δηεζλή) δηθαηνδνζία ησλ δηθαζηεξίσλ. Σν 
άξζξν 4 επαλαιακβάλεη ζρεδφλ απηνχζηα σο ξχζκηζε πιένλ ηε δηαθήξπμε απηή. 

Δληνχηνηο ε Οδεγία εηζάγεη ηελ αξρή ηεο εθαξκνγήο ηνπ δηθαίνπ ηνπ θξάηνπο-
κέινπο, ζην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν θνξέαο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ, δειαδή ν 

αληηζπκβαιιφκελνο ηνπ θαηαλαισηή (ζθέςε 22). Ζ αξρή απηή επαλαιακβάλεηαη σο ξχζκηζε 
ζην άξζξν 3 παξ.1., είλαη γλσζηή σο αξρή εθαξκνγήο ηνπ δηθαίνπ ηεο  ρψξαο πξνέιεπζεο
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θαη ε επηινγή ηεο βαζίδεηαη ζηελ αλάγθε γηα αζθάιεηα δηθαίνπ. χκθσλα κε ηελ αξρή απηή νη 
δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο επαγγεικαηηθέο, εκπνξηθέο ή θαηαλαισηηθέο ζπκβάζεηο 
κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ξπζκίδνληαη απφ ην δίθαην ηεο πνιηηείαο, ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο 
ν παξνρέαο ησλ ππεξεζηψλ θαη ζπλεπψο αληηζπκβαιιφκελνο ηνπ θαηαλαισηή φηαλ πξφθεηηαη 
γηα θαηαλαισηηθή ζχκβαζε.  

Ζ Οδεγία πξνρσξά θαη επηιχεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ην θπξηφηεξν ίζσο πξφβιεκα 

ησλ κέζσ δηαδηθηχνπ ζπλαιιαγψλ πνπ είλαη ν εληνπηζκφο ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ θνξέα ηεο  
παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ, δειαδή ε εχξεζε ζπλδέζκνπ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ  δηελεξγνχληαη  
ζηνλ  „‟εηθνληθφ‟‟ ρψξν κε  κηα έλλνκε ηάμε. Παξαθάκπηεη κε έλαλ γεληθφ ηξφπν ηελ 
πξνβιεκαηηθή ηνπ „‟εηθνληθνχ‟‟ ραξαθηήξα ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ θαη ηεο αδπλακίαο   ηνπηθνχ  
εληνπηζκνχ   ηνπο   θαη    ζην   άξζξν  2  νξίδεη  φηη   ε   έλλνηα  ηεο εγθαηάζηαζεο 
ζπλεπάγεηαη ηελ επ’ αφξηζηνλ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο κέζσ κηαο κφληκεο 
εγθαηάζηαζεο. Πεξαηηέξσ δηεπθξηλίδεηαη ζην ίδην άξζξν φηη ν ηφπνο εγθαηάζηαζεο ηεο 
εηαηξίαο δελ βξίζθεηαη εθεί φπνπ είλαη ε ηερλνινγία πνπ ππνζηεξίδεη ηελ ηζηνζειίδα 
νχηε εθεί φπνπ παξέρεηαη πξφζβαζε ζηελ ελ ιφγσ ηζηνζειίδα ή  δηεχζπλζε αιιά εθεί 
πνπ αζθεί ηελ νηθνλνκηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα. ηαλ ππάξρνπλ πνιινί ηφπνη εγθαηάζηαζεο 

ηνπ ηδίνπ θνξέα εμεηάδεηαη απφ πνηφλ ηφπν παξέρεηαη ε ελ ιφγσ ππεξεζία. ηελ πεξίπησζε 
ηέινο πνπ είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί απφ πνηφλ ηφπν παξέρεηαη ε ζπγθεθξηκέλε 
ππεξεζία, σο ηφπνο εγθαηάζηαζεο ζεσξείηαη ν ηφπνο φπνπ ν θνξέαο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ 
έρεη ην θέληξν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελ ιφγσ ππεξεζία.  

Καηεπζπληήξηα γξακκή γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο είλαη ε λνκνινγία 
ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ ζχκθσλα άιισζηε θαη κε ην πξψην εδάθην ηεο 
πξναλαθεξζείζαο ζθέςεο 19 ηεο Οδεγίαο. Μπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε φηη εηζάγεηαη ζην 
ρψξν ησλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζπκβάζεσλ έλα θξηηήξην νπζηαζηηθνχ ειέγρνπ, θάηη αληίζηνηρν 
κε ηε ζεσξία ηνπ ειέγρνπ ηεο πξαγκαηηθήο έδξαο πνπ ηζρχεη ζην ειιεληθφ ηδησηηθφ δηεζλέο 
δίθαην. θνπφο ηνπ ειέγρνπ απηνχ πνπ θαζηεξψλεη ε Οδεγία είλαη ν εληνπηζκφο ηνπ αιεζηλνχ 
ηφπνπ εγθαηάζηαζεο ηνπ θνξέα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ, ψζηε λα θαηαζηνχλ απξφζθνξεο νη 
πξνζπάζεηεο θαηαζηξαηήγεζεο ησλ θαλφλσλ ηνπ ηδησηηθνχ δηεζλνχο δηθαίνπ θαη ηεο αξρήο ηεο 
εθαξκνγήο ηνπ δηθαίνπ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο θαη νη πξνζπάζεηεο άγξαο δηθαζηεξίνπ, νη 
νπνίεο επηηπγράλνληαη κέζσ ηεο εκθάληζεο δηαθνξεηηθνχ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο κε ηε βνήζεηα 
ηεο ηζηνζειίδαο. 

Σα θξηηήξηα εληνπηζκνχ ηεο εγθαηάζηαζεο ζα είλαη πιένλ απηά πνπ εθαξκφδνληαη θαη 
ζηηο θνηλέο ζπλαιιαγέο, φπσο ε χπαξμε εθκεηάιιεπζεο, ππνθαηαζηεκάησλ, αληηπξνζσπεηψλ, 
ε θνξνιφγεζε ζε ζπγθεθξηκέλν ηφπν θαη φρη θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηερλνινγηθή 
εμέιημε θαη ηελ ηδηαίηεξε θχζε ηνπ δηαδηθηχνπ, φπσο ν ηφπνο εγθαηάζηαζεο ηνπ server, ν νπνίνο 
νξγάλσζε θαη ππνζηεξίδεη ηελ ηζηνζειίδα, ν ηφπνο εγθαηάζηαζεο ηνπ ππνινγηζηή ζηνλ νπνίν 
βξίζθεηαη ην ινγηζκηθφ ηεο ηζηνζειίδαο θιπ. Με ηνλ ηξφπν απηφλ γίλεηαη δπλαηή ε επρεξήο θαη 
ρσξίο δπλαηφηεηεο θαηαζηξαηεγήζεσλ ζχλδεζε ησλ ζπκβάζεσλ κέζσ δηαδηθηχνπ κε κηα 
ζπγθεθξηκέλε έλλνκε ηάμε. 

3.6 Διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών (ν.3115/2003) 

Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ, πηνζεηήζεθε ν  λ. 3115/2003, ν νπνίνο 
ζεζκνζεηεί θαη νξγαλψλεη ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλε  Αλεμάξηεηε δηνηθεηηθή Αξρή κε ηελ 
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Δ. Αιεμαλδξίδνπ, Ζ πξφηαζε νδεγίαο ηεο Δ.Δ. γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη ε 

πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή, ΓΔΔ 2000.113. 
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επσλπκία "Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ  ησλ Δπηθνηλσληψλ" (ΑΓΑΔ). Ζ ΑΓΑΔ ( 

www.adae.gr ) είλαη έλαο θνξέαο πνπ  ιεηηνπξγεί κε βάζε ην Ν. 3115/2003 κε ζθνπφ ηελ 
πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ ησλ  επηζηνιψλ θαη ηεο ειεχζεξεο αληαπφθξηζεο ή επηθνηλσλίαο κε 
νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν, θαζψο θαη ηελ αζθάιεηα ησλ δηθηχσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ. Ζ ΑΓΑΔ 
είλαη  Αλεμάξηεηε Αξρή πνπ απνιακβάλεη δηνηθεηηθήο απηνηέιεηαο, ππφθεηηαη φκσο ζε  
θνηλνβνπιεπηηθφ έιεγρν θαηά ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία πνπ θάζε θνξά  πξνβιέπεηαη απφ ηνλ 
θαλνληζκφ ηεο Βνπιήο. 

Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), ζην πιαίζην  ησλ 
αξκνδηνηήησλ ηεο θαη ηνπ ειεγθηηθνχ ηεο ξφινπ, απέζηεηιε ην 2007, επηζηνιή  ζηελ εηαηξία 
θηλεηήο ηειεθσλίαο, πνπ εκπιέθεηαη ζε ππφζεζε γηα ππνθινπέο,  θαιψληαο ηελ λα ππνβάιεη 
εγγξάθσο ηηο απφςεηο ηεο. Ζ ελ ιφγσ ελέξγεηα ηεο ΔΔΣΣ είλαη απφξξνηα ηεο Απφθαζεο ηεο 
ΑΓΑΔ, ε νπνία αθνξά ζηελ επηβνιή θχξσζεο ζε  βάξνο ηεο ίδηαο εηαηξίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο 
γηα παξαβάζεηο ηεο θείκελεο  λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ (ΑΠ 67/12.01.07). 
Με ηελ ηειεπηαία  απηή απφθαζε, επηβάιιεηαη πξφζηηκν χςνπο 76 εθαηνκκπξίσλ επξψ ζηελ 
εηαηξία,  θαζψο δηαπηζηψλεηαη ε ηέιεζε νθηψ ζπλνιηθά παξαπησκάησλ. Δηδηθφηεξα, νη  πξάμεηο 
απηέο αθνξνχλ ηελ παξαβίαζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ κέζσ ηεο  παξάλνκεο 
εηζαγσγήο παξάλνκνπ ινγηζκηθνχ, ηελ παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο πεξί  απνξξήηνπ ησλ 
επηθνηλσληψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πεξί άξζεο ηνπ, ηελ παξάλνκε  ππνθινπή ηειεθσληθψλ 
ζπλδηαιέμεσλ, ηελ παξάβαζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα  ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ 
δεδνκέλσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο  ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, 
θαζψο θαη ηε κε ελεκέξσζε ησλ  ζπλδξνκεηψλ ζρεηηθά κε ηνλ πθηζηάκελν θίλδπλν αζθάιεηαο 

ησλ επηθνηλσληψλ ηνπο
134

  

Σν άξζξν 10 παξ. 1 ηνπ λ. 3115/2003 θαζηεξψλεη σο πιεκκέιεκα ηελ  παξαβίαζε ηνπ 
απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ ή ησλ φξσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ άξζεο  απηνχ θαη ηελ ηηκσξεί κε 
πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο (ελίνηε 2 εηψλ)  θαη ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη θαη 60.000 
επξψ. 

Ζ επηθνηλσλία πνπ πξνθχπηεη ζε κηα ζπλαιιαγή κεηαμχ επηρεηξεκαηία θαη  πειάηε 
πξέπεη λα είλαη απφξξεηε, αθνχ ζε θακηά πεξίπησζε ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία  ηνπ πειάηε θαη 
ηδηαίηεξα νη αξηζκνί ησλ πηζησηηθψλ ηνπ θαξηψλ δελ πξέπεη λα  γλσζηνπνηνχληαη ζε ηξίηνπο. Ζ 
ΑΓΑΔ έρεη εθδψζεη θάπνηνπο θαλνληζκνχο γηα ηε  δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ 
θαη ειέγρεη ηνπο νξγαληζκνχο  ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ (ε ίδηα 
ειέγρεηαη απφ ην  θξάηνο). 

Ζ ΑΓΑΔ έρεη εθδψζεη θαη δεκνζηεχζεη ζηελ εθεκεξίδα ηεο θπβεξλήζεσο  θαλνληζκνχο 
αζθαιείαο γηα ην δηαδίθηπν, ηε δηαζθάιηζε απνξξήηνπ  ηειεπηθνηλσληαθήο ππνδνκήο, ηελ 
θηλεηή θαη ζηαζεξή ηειεθσλία, ην ζεζκηθφ  πιαίζην γηα ηελ αζθάιεηα, θαζψο θαη ηελ αζθάιεηα 
γηα απηφκαηεο ηξαπεδηθέο  ζπλαιιαγέο. 

Ζ δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ επηρεηξείηαη ζην  πιαίζην ηεο 
λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία θάζε κνξθήο επηθνηλσληψλ θαη εληζρχεηαη  κε ηνλ Ν.3674/2008 
«Δλίζρπζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ δηαζθάιηζεο ηνπ  απνξξήηνπ ηεο ηειεθσληθήο 

επηθνηλσλίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
135

. Θα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ε επηθνηλσλία δελ 

πεξηιακβάλεη  πξνζσπηθά δεδνκέλα, φηαλ δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα πξφζσπα 

ησλ  επηθνηλσλνχλησλ
136

.ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ζε ζρέζε κε ην 
απφξξεην  ησλ επηθνηλσληψλ, πξνβιέπνληαη αζηηθέο, δηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξψζεηο. Να  
ζεκεηψζνπκε , εδψ, φηη ε ξχζκηζε γηα ηηο αζηηθέο θπξψζεηο, ηηο νπνίεο επηζχξεη ε  παξαβίαζε 
ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ, είλαη αληίζηνηρε πξνο εθείλε ηνπ  άξζξνπ 14 ηνπ Ν 
3471/2006 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηνλ  ηνκέα ησλ 
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ηειεπηθνηλσληψλ. Ζ ελαξκνληζκέλε ξχζκηζε δηθαηνινγείηαη απφ ην  γεγνλφο φηη ζπλήζσο ηα 

παξαπάλσ δχν έλλνκα αγαζά (ειεπζεξία ηεο επηθνηλσλίαο θα  πξνζσπηθά δεδνκέλα) 

πξνζβάιινληαη απφ κία θαη κφλε ζπκπεξηθνξά ηνπ δξάζηε
137

. 

Ο έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ  θαη 
ηεο πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο δσήο αζθείηαη απφ ηελ ΑΠΠΥ. Ο ηνκέαο φκσο  ησλ 
ηειεπηθνηλσληψλ θαη εηδηθφηεξα ε πξνζηαζία ησλ ρξεζηψλ ησλ  ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ 
ιφγσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ παξνπζηάδεη θαη ηεο  ζεκαζίαο ηεο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή 
δσή ηεο ρψξαο ππφθεηηαη ζηελ  επνπηεία ηεο ΔΔΣΣ (Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη 
Σαρπδξνκείσλ). Οη  αξκνδηφηεηεο ηεο ΔΔΣΣ απνζθνπνχλ ζηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο  
ηειεπηθνηλσληαθήο αγνξάο, ελψ ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ πξνζηαζία ησλ  δηθαησκάησλ ηνπ 
θαηαλαισηή. 

Ζ ΑΓΑΔ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα επηβνιήο δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ, χζηεξα απφ  αθξφαζε 
ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, κε ηε κνξθή ζπζηάζεσλ ή/ θαη ρξεκαηηθψλ  πξνζηίκσλ απφ 15.000 έσο 
1.500.000 επξψ. Οη απνθάζεηο ηεο ΑΓΑΔ νθείινπλ λα  είλαη αηηηνινγεκέλεο θαη ππφθεηληαη ζηνλ 
αθπξσηηθφ έιεγρν ηνπ πκβνπιίνπ ηεο  Δπηθξαηείαο. 

Κυρώσεις από ΑΔΑΕ: 

Απφθαζε 74/2006) ( www.dpa.gr )
138

  

Ζ ΑΓΑΔ κε απφθαζή ηεο επέβαιε πξφζηηκν 100.000 επξψ ζε  ηειεπηθνηλσληαθφ πάξνρν γηα 
έιιεηςε επαξθψλ κέηξσλ αζθάιεηαο, θπζηθήο θαη  ηερληθήο, αλαθνξηθά κε ηε πξφζβαζε ζην 
χζηεκα Απεηθφληζεο Αλαιπηηθψλ  ηνηρείσλ Κιήζεσλ πλδξνκεηψλ (πξφζβαζε απφ κε 
εμνπζηνδνηεκέλνπο  ππαιιήινπο, έιιεηςε δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ ηήξεζεο ησλ εγθπθιίσλ – 
νδεγηψλ απφ  ηνπο ππαιιήινπο θιπ.)   

(Απφθαζε 83/2009) (www.dpa.gr)  

ηελ  πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε εηαηξία ζπλέιεμε πξνζσπηθά δεδνκέλα απφ δεκφζηα  
πξνζβάζηκε πεγή, δειαδή ηνλ θαηάινγν ζπλδξνκεηψλ ηνπ ΟΣΔ. Σα δεδνκέλα απηά  
ππφθεηληαη ζε επηπιένλ επεμεξγαζία, θαζψο ζπλδπάδνληαη κε γεσγξαθηθή  πιεξνθνξία, θαη 
δεκνζηεχνληαη κε ηε κνξθή ηνπ ινγηζκηθνχ Hellas Navigator,  δειαδή κε ηε κνξθή πξνεγκέλνπ 
ειεθηξνληθνχ θαηαιφγνπ κε ράξηε. Με ηνλ ηξφπν  απηφ βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, 
θαζψο είλαη δπλαηή ε παξνρή  πξνεγκέλσλ ππεξεζηψλ αλαδήηεζεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.  

Ζ πξνεγκέλε  ιεηηνπξγία αλαδήηεζεο ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη ν ρξήζηεο ηνπ ελ 
ιφγσ  ινγηζκηθνχ δχλαηαη λα αλαδεηήζεη ηα ζηνηρεία ζπλδξνκεηψλ ηνπ ΟΣΔ θαη κε βάζε  
γεσγξαθηθά δεδνκέλα. ε έλαλ απιφ ηειεθσληθφ θαηάινγν, ζα κπνξνχζε λα  αλαδεηήζεη ηα 
ζηνηρεία ηνπ εθάζηνηε ζπλδξνκεηή κφλν κε βάζε ζπγθεθξηκέλα  ζηνηρεία (φλνκα ζπλδξνκεηή, 
ηειέθσλν, δηεχζπλζε) θαη ζε πην πεξηνξηζκέλε  θιίκαθα.  

Ο ζθνπφο πνπ επηδηψθεη ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο, κε ηελ παξνρή  δπλαηφηεηαο 
γεσγξαθηθήο αλαδήηεζεο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ φζσλ  πεξηιακβάλνληαη ζηνπο 
θαηαιφγνπο ζπλδξνκεηψλ, είλαη ε πψιεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ  θαηαιφγνπ γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε γεσγξαθηθά ζηνρεπφκελσλ δηαθεκηζηηθψλ  ελεξγεηψλ απφ ηνλ εθάζηνηε 
αγνξαζηή.  

Ο εθάζηνηε αγνξαζηήο δχλαηαη λα  δεκηνπξγήζεη ζηνρεπφκελεο νκάδεο δηαθήκηζεο 
(π.ρ. φινη νη ειεθηξνιφγνη κηαο  γεσγξαθηθήο πεξηνρήο) θαη λα δηαθεκίζεη ηα πξντφληα ηνπ κε 
βάζε ην είδνο ηνπ  αγνξαζηηθνχ θνηλνχ, ην νπνίν έρεη επηιέμεη. πλεπψο, ν ζθνπφο ηεο 
επεμεξγαζίαο  δηαθνξνπνηείηαη απφ απηφλ ελφο θαηαιφγνπ ζπλδξνκεηψλ θαη σο εθ ηνχηνπ, θαηά  
παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 4 ηνπ λ. 3471/2006 ε εηαηξεία δεκηνχξγεζε αξρείν απφ ηνπο 
ζπλδξνκεηέο ηνπ ΟΣΔ. Ζ ΑΠΠΥ πξνρψξεζε ζε πξνεηδνπνίεζε πξνο ηελ  εηαηξία γηα ηελ 
παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 10, παξ. 4 ηνπ Ν. 3471/2006.  
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Ζ εηαηξεία  νθείιεη λα ηξνπνπνηήζεη ηνλ ειεθηξνληθφ νδεγφ πνπ εθδίδεη θαη λα επηηξέπεη 
ηε  γεσγξαθηθή αλαδήηεζε κφλν ζε φζνπο ζπλδξνκεηέο ηειεθσλίαο έρνπλ δψζεη εθ λένπ  ηε 
ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπο ζην πιαίζην ηεο δπλαηφηεηαο  γεσγξαθηθήο 
αλαδήηεζεο.  
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4 ΚΕΥΑΛΑΙΟ: υμβάσεις Τπηρεσιών Διαδικτύου 

4.1 Εισαγωγή 

ην πιαίζην ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, φπσο θαη επξχηεξα, ηνπ Γηαδηθηχνπ, δηακνξθψλνληαη 
λέεο ζπλαιιαθηηθέο πξαθηηθέο θαη λέα κνξθψκαηα ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή 

ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ
139

. Χο ζπκβάζεηο Γηαδηθηχνπ κπνξεί λα ζεσξεζνχλ νη ζπκβάζεηο κε 
αληηθείκελν ππεξεζίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε θαη ρξήζε ηνπ 
Γηαδηθηχνπ, αιιά θαη νη ζπκβάζεηο πνπ θαηαξηίδνληαη ειεθηξνληθά ζην πιαίζην ησλ 
ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ. 

Οη ζπκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ππεξεζίεο Γηαδηθηχνπ πξνζνκνηάδνπλ ζε κηθξφ ή κεγάιν 
βαζκφ κε ηηο ζπκβάζεηο πνπ ξπζκίδνληαη ζηνλ Αζηηθφ Κψδηθα. Παξφιν πνπ νη ζπκβαηηθέο 
κνξθέο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηα πιαίζηα ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ δελ 
νκνηάδνπλ παξά ειάρηζηα κε άιιεο ζπκβάζεηο πιεξνθνξηθήο, είλαη θαηλνθαλείο, νη ζπκβαηηθνί 
ηχπνη πνπ δηακνξθψλνληαη ζηελ πξάμε, ιφγσ ηεο ρξήζεο ηνπο ζε κεγάιν αξηζκφ ζπλαιιαγψλ, 
έρνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαη πεξηιακβάλνπλ ξπζκίζεηο, ηηο νπνίεο κπνξνχκε λα εληάμνπκε 
ζε θάπνηα απφ ηηο ζπκβάζεηο ηνπ ΑΚ. 

Μέζα ζην πιήζνο ησλ ζπκβάζεσλ πνπ θαηαξηίδνληαη αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ ζην Γηαδίθηπν μερσξίδνπλ νη ζπκβάζεηο παξνρήο πξφζβαζεο ζην Internet, νη 
ζπκβάζεηο κε αληηθείκελν ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε απεπζείαο ζχλδεζε (παξνρή 
πιεξνθφξεζεο, πξφζβαζεο ζε βάζεηο δεδνκέλσλ θνθ.): νη ζπκβάζεηο θηινμελίαο 
ηζηνζειίδσλ, νη ζπκβάζεηο απφθηεζεο νλφκαηνο ρψξνπ Γηαδηθηχνπ (domain name) θαη 
ηέινο, νη ζπκβάζεηο κε παξνρείο Γηαδηθηχνπ, νη νπνίεο έρνπλ σο αληηθείκελν ηνλ ζρεδηαζκφ 
ελφο δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ, ηε δηαθήκηζε ζε ζειίδεο Γηαδηθηχνπ θαη ηελ αγνξά δηαδηθηπαθνχ 
πεξηερνκέλνπ (έξγσλ ππφ ηελ έλλνηα ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, εηδήζεσλ, νηθνλνκηθψλ 
πιεξνθνξηψλ θνθ.). 

Σηο ζπκβάζεηο απηέο θαη εηδηθφηεξα, ηα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο θαη ηελ έληαμε ηνπο 
ζην ζχζηεκα ηνπ ΑΚ ζα αλαιχζνπκε ζηε ζπλέρεηα. 

4.1.1 Η Έννοια Σου «Παροχέα». 

Λφγσ ηνπ πνιπδηάζηαηνπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζθνχληαη κέζσ Ηnternet, αιιά θαη ηεο 
πνιπλνκίαο είλαη εχινγα δχζθνιν λα θαηαηάμνπκε ζπζηεκαηηθά ηα πξφζσπα πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηνπ Γηαδηθηχνπ.  

ηελ 2000/31/ ΔΚ θαη, ζπγθεθξηκέλα, ζην αξζ. 2 ζη. β‟ (Αξζ. 1 ζη. β‟ π.δ. 131/2003) 
νξίδεηαη σο «θνξέαο παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο ΚηΠ» «θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ 
παξέρεη κία ππεξεζία ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο». Χο «ππεξεζία ηεο θνηλσλίαο ηεο 
πιεξνθνξίαο» νξίδεηαη, θαηά λνκνζεηηθή παξαπνκπή ζηελ νδεγία 98/ 34/ΔΚ, «θάζε ππεξεζία 
πνπ ζπλήζσο παξέρεηαη εμ απνζηάζεσο έλαληη ακνηβήο, κέζσ εμνπιηζκψλ ειεθηξνληθήο 
επεμεξγαζίαο θαη απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη θαηφπηλ πξνζσπηθήο επηινγήο ηνπ απνδέθηε 
ηεο ππεξεζίαο» (Αξζ. 2 ζη. α‟ 2000/31/ΔΚ, Αξζ. 1.ζη. α‟ π.δ. 131/2003). ηηο ππεξεζίεο απηέο 
εληάζζνληαη θαη ππεξεζίεο πνπ ζπληζηνχλ νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, έζησ θαη εάλ δελ 
ακείβνληαη απφ ηνλ απνδέθηε ηνπο, φπσο είλαη ε παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε απεπζείαο ζχλδεζε, 
εκπνξηθέο επηθνηλσλίεο ή ππεξεζίεο αλαδήηεζεο, πξφζβαζεο θαη αλάθηεζεο δεδνκέλσλ. 
Δπίζεο, ζηελ έλλνηα απηή εκπίπηεη θαη ε δηαβίβαζε πιεξνθνξηψλ κέζσ ελφο δηθηχνπ 
επηθνηλσλίαο, κε ηελ παξνρή πξφζβαζεο ζε δίθηπν επηθνηλσλίαο ή κε ηελ θαηαρψξηζε 

πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο παξέρεη ν απνδέθηεο ηεο ππεξεζίαο.
140
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ινη νη θνξείο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο πνπ έρνπλ ηα αλσηέξσ εθ ηνπ λφκνπ 
απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά απνηεινχλ «θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο θνηλσλίαο ηεο 
πιεξνθνξίαο», φπσο άιισζηε πξνθχπηεη θαη απφ ην αξζ. 2 ζη. β 2000/ 31/ ΔΚ. ε απηνχο 

αλήθνπλ νη θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ ελ επξεία έλλνηα, νη νπνίνη γηα ιφγνπο πνπ δε 
ζηεξνχληαη ελλφκσλ ζπλεπεηψλ ηξηρνηνκνχληαη θαη δηαθξίλνληαη ζε: 

α) Content Providers, δειαδή παξνρείο ηδίσλ πιεξνθνξηψλ ή πιεξνθνξηψλ ησλ 
νπνίσλ ηελ αθξίβεηα εγγπνχληαη θαηά πξφδειν ηξφπν ή εκθαλψο ζπληάζζνληαη κε ην 

πεξηερφκελν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ κεηαδίδνπλ
141

. ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη θαη νη 
ππεξεζίεο άκεζνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (on–line), φπνπ ε νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο κε 
ηελ εθπιήξσζε ηελ ραξαθηεξηζηηθήο παξνρήο γίλεηαη κέζσ δηαδηθηχνπ κε ηελ παξάδνζε 
αγαζψλ πνπ κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ςεθηαθή κνξθή ή ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη κέζσ 

δηαδηθηχνπ
142

, ιρ. παξνρή ινγηζκηθνχ, πεξηερφκελν ζπλδξνκεηηθψλ ειεθηξνληθψλ πεξηνδηθψλ 
θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ φπσο ε «nomos» θιπ. Βεβαίσο ζηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη θαη 
δξαζηεξηφηεηεο ρσξίο νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα, φπσο ε αλάξηεζε αλαθνηλψζεσο ζε έλα blog.  

β) Host Service Providers (παξνρείο θηινμελίαο), «νη νπνίνη πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο 

απνζήθεπζεο μέλσλ πιεξνθνξηψλ θαη, ζπλεπψο, ηεο δηάζεζήο ηνπο ζηνπο ρξήζηεο, νη νπνίνη 
κπνξνχλ εμαηηίαο ηεο απνζήθεπζεο λα ηηο θαηεβάζνπλ (download) απφ ηνπο δηαθνκηζηέο 

ηνπο»
143

. Host Service Provider (παξνρέαο θηινμελίαο) είλαη ιφγνπ ράξε ε γλσζηή ζε φινπο 
«Youtube».  

γ) Access Providers, «νη νπνίνη παξέρνπλ ππεξεζίεο απιήο κεηάδνζεο μέλσλ 
πιεξνθνξηψλ ή ππεξεζίεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν», ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηερληθήο 

ππνζηήξημεο πεξηήγεζεο ζην Ηληεξλεη
144

(ι.ρ. forthnet, hol, θιπ) ην πιαίζην, κάιηζηα, απηήο ηεο 
ηερληθήο ππνζηήξημεο, πξνβαίλνπλ ζε πξνζσξηλή απνζήθεπζε δεδνκέλσλ είηε πξνθεηκέλνπ λα 
επηηπγράλεηαη θαιχηεξε θαη πην απινπνηεκέλε κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ έλαληη ηνπ ίδηνπ ηνπ 
ρξήζηε, θαζψο πξφθεηηαη γηα ελέξγεηα πνπ δηεπθνιχλεη ηερληθά ηε κεηάδνζε είηε πξνθεηκέλνπ λα 
είλαη ηαρχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ε κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ πξνο άιινπο απνδέθηεο κεηά 
απφ αίηεκά ηνπο. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε πξφθεηηαη, ζπλήζσο, γηα απνζήθεπζε ηζηνζειίδσλ 

κεγάιεο επηζθεςηκφηεηαο ζε ελδηάκεζνπο δηαθνκηζηέο Proxy-Cache-Servers
145

.  

πρλά επηζεκαίλεηαη φηη νη πάξνρνη πξφζβαζεο θαηά ηελ αλσηέξσ έλλνηα είλαη 
πξφζσπα δηαθξηηά απφ ηνλ ιεγφκελν «δηθηπνχρν ή Νetwork Provider». Ο «δηθηπνχρνο ή 
Network Provider» παξέρεη ηελ ππνδνκή ηειεθσληθνχ ή άιινπ δεκνζίνπ δηθηχνπ (ιρ. νπηηθψλ 
ηλψλ ή ξαδηνζπρλνηήησλ) γηα ηελ κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ, ηε ιεγφκελε «γξακκή 
πξφζβαζεο», ελψ o Access Provider παξέρεη πξσηίζησο ππεξεζίεο πξφζβαζεο, 
δξνκνιφγεζεο, επεμεξγαζίαο θαη κεηάδνζεο ζεκάησλ κε ηε ρξήζε ππνινγηζηψλ κεγάιεο 
ηζρχνο (servers) κέζσ ηνπ εθάζηνηε δηθηχνπ. Καη΄ νπζίαλ, θαη ν Νetwork Provider είηε 
δηαζέηεη ηδηφθηεην δίθηπν είηε απιά κηζζψλεη γξακκέο είλαη πάξνρνο πξφζβαζεο ζην 
δηαδίθηπν κε ηελ επξεία έλλνηα ηνπ φξνπ, δηφηη κφλν δηακέζνπ ηνπ εθάζηνηε δηθηχνπ 
δχλαηαη θάπνηνο λα έρεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Δπνκέλσο, νξζφηεξν είλαη λα δερζνχκε 
ηε ζπζηεκαηηθή ππαγσγή ηνπ ζηελ έλλνηα ηνπ Αccess Provider θαη λα παξακείλεη κφλν ε 
ιεηηνπξγηθή δηάθξηζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ νη δχν θνξείο πξνζθέξνπλ. Βεβαίσο, θαη απηή ηελ 
ιεηηνπξγηθή δηάθξηζε ηείλνπλ λα θαηαξγήζνπλ νη εμειίμεηο ζηελ αγνξά, θαζψο ε παξνρή φισλ 
ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ πνπ θαζηζηνχλ εθηθηή ηελ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ηείλεη λα 

                                            

141
 . ππξφπνπινο, «Γηάθξηζε θαη επζχλε παξφρσλ ππεξεζηψλ ζην Γηαδίθηπν», ΓηΜΔΔ 

3/ 2005, ζει. 374.  
142

 Γ. Γεσξγηάδεο , «Ζ ζχλαςε ζπκβάζεσο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ», 2003, ζει. 27, βι. 
θαη Λαδαξάθνο Γ. « Ζιεθηξνληθφ εκπφξην (e- commerce)», ΤΝΖΓΟΡΟ 1999, ζει. 42 επ.  

143
 . ππξφπνπινο, ν.π, ΓηΜΔΔ 3/ 2005, ζει. 374. 

144
 21 Βι. Γεκήηξε Κηνχπε, «Πνηληθφ Γίθαην θαη Ηληεξλεη», 1999, ζει 41. 

145
Διίδα Αιεμαλδξίδνπ, Γηνβαλφπνπινο, Ρήγαο, «Σν δίθαην ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ», 

2004, ζει. 103.  
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θαζηεξσζεί σο «παθέην ππεξεζηψλ» πξνζθεξφκελν απφ έλα παξνρέα, πεξηιακβάλνπζα ηελ 

παξνρή δηθηχνπ θαη ινηπψλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ Ζ/Τ
146

. 

Απφ ηηο αλσηέξσ ηξεηο θαηεγνξίεο παξνρέσλ ππεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ, ξφιν απζηεξά 
ηερληθφ-παζεηηθφ σο πξνο ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ θαη επεμεξγαζίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 
δεδνκέλσλ έρνπλ νη δχν ηειεπηαίνη, δειαδή α) ν πάξνρνο ππεξεζηψλ απνζήθεπζεο (ή 
θηινμελίαο) (Ηost Provider) θαη β) ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πξφζβαζεο θαη κεηάδνζεο 
δεδνκέλσλ (Αccess Provider). Απηνί απνηεινχλ ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ 

(Internet Service Providers) «ελ ζηελή έλλνηα»
147

 ή θαη‟ άιιε δηαηχπσζε, «κεζάδνληεο  

παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο»
148

, ζηνπο νπνίνπο επηθπιάζζεηαη 

επλντθή λνκηθή κεηαρείξηζε, θαζψο απαιιάζζνληαη εθ ηεο γεληθήο ππνρξεψζεσο έιεγρνπ ησλ 

κεηαδηδφκελσλ πιεξνθνξηψλ
149

. 

Οη παξνρείο ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν θαη νη ππεξεζίεο πνπ απηνί 
παξέρνπλ (φπσο ε δηάζεζε δηαθνκηζηψλ, δξνκνινγεηψλ, ππνινγηζηψλ, ζπζηήκαηα 
δηαζχλδεζεο θιπ) εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Αξζ. 1 παξ. 1, Αξζ. 2 κδ‟, ια‟ ηνπ λφκνπ 
3431/ 2006 «πεξί ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ». Απηνί παξέρνπλ ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ 
επηθνηλσληψλ, ήηνη «νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζπλήζσο έλαληη ακνηβήο ησλ νπνίσλ ε 
παξνρή ζπλίζηαηαη, ελ φισ ή ελ κέξεη, ζηε κεηαθνξά ζεκάησλ ζε δίθηπα ειεθηξνληθψλ 
επηθνηλσληψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππεξεζηψλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ 
κεηάδνζεο ζε δίθηπα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ξαδηνηειενπηηθέο κεηαδφζεηο». Δηδηθφηεξα, νη 
δηθηπνχρνη (Network Providers) εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ αλσηέξσ λφκνπ θαη είλαη 
«πάξνρνη δηθηχνπ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ», ήηνη ππεξεζηψλ πνπ ζπλίζηαληαη ζηε 

«ζχζηαζε, ιεηηνπξγία, έιεγρν θαη δηάζεζε ηέηνηνπ δηθηχνπ»
150

.  

Ρεηά, κάιηζηα, εμαηξνχληαη απφ ηε λνκηθή ξχζκηζε ησλ «ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ» 
νη «Content Providers», θαζφζνλ ζηελ Οδεγία-Πιαίζην θαη ζηελ αληίζηνηρε εζληθή πξάμε 

πξνζαξκνγήο
151

 αλαθέξεηαη φηη «....ζηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ δελ 
πεξηιακβάλνληαη νη ππεξεζίεο παξνρήο ή ειέγρνπ πεξηερνκέλνπ, πνπ κεηαδίδεηαη κέζσ 
δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ππεξεζίεο ηεο θνηλσλίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο.... νη νπνίεο δελ αθνξνχλ ελ φισ ή ελ κέξεη ηε κεηαθνξά ζεκάησλ...»
152

.  

                                            

146
 ήκεξα, νη κεγαιχηεξνη Αccess Providers, φπσο ε Forthnet, ε θππξηαθή CYTA, ε 

Hellas on Line, ε Tellas ηείλνπλ λα γίλνπλ θαη Νetwork Providers, θαζψο δηα θνηλνηηθψλ 
επηδνηήζεσλ εγθαζηζηνχλ ζην ππέδαθνο ηδηφθηεηα δίθηπα νπηηθψλ ηλψλ, θαη ε θάζε εηαηξεία 
αλαιακβάλεη ηε δεκηνπξγία ησλ ζρεηηθψλ ππνδνκψλ ζε μερσξηζηή γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο 
Διιάδνο, ψζηε λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο θνηλνηηθέο επηηαγέο παληνχ εθηθηή ε πξφζβαζε.  

147
 Όξνο ηνπ Γ. Κηνχπε, «Πνηληθφ Γίθαην θαη Ηληεξλεη», 1999, ζει. 42 επ., ν νπνίνο φκσο 

δίλεη δηαθνξεηηθφ εχξνο ζηνλ φξν, θαζψο ζχκθσλα κε απηφλ ε δξαζηεξηφηεηα ησλ παξνρέσλ 
«ελ ζηελή έλλνηα» ζπλίζηαηαη ζηελ πξφζβαζε ηνπ ρξήζηε ζην δηαδίθηπν θαη ηελ πεξαηηέξσ 
ηερληθή ππνζηήξημε ηεο πξφζβαζεο, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλεη ξεηά θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο 
hosting, νη νπνίεο ελδερνκέλσο λα κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ ζηελ έλλνηα ηεο «πεξαηηέξσ 
ηερληθήο ππνζηήξημεο» ηεο πξφζβαζεο, εθφζνλ παξέρνλην απφ ηνλ Αccess Provider.  

148
Διέλε Γηακαληή, «Δπζχλε ησλ κεζαδφλησλ παξνρήο ππεξεζηψλ ζην δηαδίθηπν, θαηά 

ην π.δ. 131/ 2003», ΓΔΔ 10/ 2004, ζει. 986.  
149

 27 Αξζ. 15 Οδ. 2000/31/ΔΚ, Αξζ. 16 πδ. 131/2002  
150

 Αξζ. 2 ζη. ηγ’ 2002/21/ΔΚ  
151

 Αξζ. 2 πεξ. γ’ Οδ. 2002/21/ΔΚ, Αξζ. 2, ζη. κδ’ λ. 3431/ 2006  
152

 ηελ αλσηέξσ εμαίξεζε ππάγνληαη, θαηά ηελ θξαηνχζα άπνςε, θαη νη Ζνst Providers 
ππφ ηελ έλλνηα παξέρνπλ ρψξν γηα απνζήθεπζε αιιφηξηνπ πεξηερνκέλνπ ζε νξηζκέλνπο 
ζπλδξνκεηέο θαη ηε δπλαηφηεηα ζε άιινπο ρξήζηεο λα «θαηεβάζνπλ» (download) ην ελ ιφγσ 
πεξηερφκελν. Πεξαηηέξσ, ζηελ αηηηνινγηθή ζθέςε αξ. 6 ηεο νδεγίαο γηα ηελ «θαζνιηθή ππεξεζία» 
αλαθέξεηαη ην ζεκείν απφιεμεο ηνπ δηθηχνπ σο φξην κεηαμχ ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηα 
δίθηπα θαη ηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ηεο ξχζκηζεο ηνπ ηεξκαηηθνχ 
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Οξηζκέλνη εηδηθά επηιεγκέλνη πάξνρνη ειεθηξνληθψλ δηθηχσλ (Network Providers), θαηά 
ηελ αλσηέξσ έλλνηα, ππφθεηληαη ζε εηδηθνχο πεξηνξηζκνχο ηεο ζπκβαηηθήο ηνπο ειεπζεξίαο θαη 
νη ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνπλ είλαη αλαγθαζηηθέο ηφζν σο πξνο ηελ ειεπζεξία θαηάξηηζεο ηνπο, 
φζν θαη σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο. Οη αλσηέξσ πάξνρνη πξνζδηνξίδνληαη κε αηνκηθή 
δηνηθεηηθή πξάμε απφ ηελ ΔΔΣΣ ζχκθσλα κε ηερληθννηθνλνκηθά θξηηήξηα. Ζ ζρεηηθή πξάμε 
δεκνζηεχεηαη ζην ΦΔΚ θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. Απηνί φρη 
κφλν θαηά παξαρψξεζε, αιιά θαη θαη‟ επηηαγή ηεο Αξρήο παξέρνπλ ππεξεζίεο νξηζκέλνπ 
λνκνζεηηθψο θαζνξηδνκέλνπ πεξηερνκέλνπ θαη πνηφηεηαο ζε φινπο ηνπο πνιίηεο ζε πξνζηηή 
ηηκή. Ζ δέζκε απηή ησλ ππνρξεσηηθψο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ νλνκάδεηαη «θαζνιηθή 
ππεξεζία» θαη ην πεξηερφκελφ ηεο είλαη κεηαβιεηφ, δπλάκελν λα ζπκπεξηιάβεη ζην κέιινλ θαη 
άιιεο ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, πέξα απφ ηελ παξνρή δηθηχνπ. Καζνιηθφο 
πάξνρνο επί ηνπ παξφληνο ζηε ρψξα καο θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ 
δηνξηζκνχ θαζνιηθνχ παξφρνπ κε βάζε ην λφκν 3431/ 2006 είλαη ν ΟΣΔ ζχκθσλα κε ηελ 

ππ’ αξηζ. 367/ 46/ 14-12-2005 απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ
153

.  

4.2 Η σύμβαση παροχής πρόσβασης στο Διαδίκτυο  

«χκβαζε παξνρήο ζχλδεζεο ζην Γηαδίθηπν» νλνκάδεηαη ε ζπκθσλία κε ηελ νπνία έλαο 
Παξνρέαο ππνρξενχηαη λα παξάζρεη ζηνλ ρξήζηε πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν θαη ν ρξήζηεο λα 
θαηαβάιεη ηελ ζπκθσλεζείζα ζπλδξνκή ζπκκνξθνχκελνο πξνο ηνπο ζπκθσλεκέλνπο φξνπο 
θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία. Δίλαη κηα πξάμε εκπνξηθή (είηε αληηθεηκεληθψο, είηε ππνθεηκεληθψο) 
ελψ απφ ζθνπηάο αζηηθνχ δηθαίνπ είλαη δηαξθήο κηθηή ακθνηεξνβαξήο ζχκβαζε 
δεδνκέλνπ φηη πεξηέρεη ζηνηρεία εληνιήο, κίζζσζεο πξάγκαηνο, κίζζσζεο έξγνπ θαη 

αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ (ε νπνία κάιηζηα κπνξεί ζεσξεηηθά λα ζπλαθζεί θαη πξνθνξηθά).  

Η ζχκβαζε είλαη ελδερνκέλσο πην ζεκαληηθή απφ ηα λνκνζεηηθά θείκελα γηαηί 
ξπζκίδεη ιεπηνκεξεηαθψο ηελ ζρέζε κεηαμχ ηνπ παξφρνπ θαη ηνπ ρξήζηε, κε βάζε 
ζπγθεθξηκέλα θάζε θνξά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο.  

Γηα ηελ είζνδν ζην Γηαδίθηπν είλαη πξσηαξρηθά αλαγθαία ε ζχλδεζε ηνπ ε/π ηνπ ρξήζηε 
ζην ελ ιφγσ δίθηπν, κε ηε βνήζεηα ελφο παξνρέα πξφζβαζεο (access provider). Ζ παξνρή ηεο 
ππεξεζίαο ζχλδεζεο ζην δίθηπν απνηειεί ην θεληξηθφ αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο παξνρήο 
πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν πνπ, φκσο, ζπκπεξηιακβάλεη ελίνηε θαη ηελ παξνρή 
ζπκπιεξσκαηηθψλ ππεξεζηψλ. 

Ζ ζχκβαζε παξνρήο πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν (Internet access), εηδηθφηεξα, 
αλαιχεηαη ζε κηα δέζκε παξνρψλ. Καη' αξρήλ, ε θχξηα παξνρή ζπλίζηαηαη ζηελ παξνρή ηεο 
δπλαηφηεηαο ζην ρξήζηε λα ζπλδεζεί κέζσ κηαο ππάξρνπζαο ζχλδεζεο κε ηνλ 

ππνινγηζηή δηθηχνπ ηνπ παξνρέα, απφ ηνλ νπνίν γίλεηαη ζηε ζπλέρεηα δπλαηή ε ζχλδεζε ζην 
Γηαδίθηπν. Ο παξνρέαο πξφζβαζεο πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ 
(ππνινγηζηέο δηθηχνπ θνθ.) θαη επαξθή αξηζκφ ζπλδέζεσλ εηζφδνπ, ψζηε λα είλαη δπλαηή 
ε ζχλδεζε πεξηζζφηεξσλ ρξεζηψλ ζην δίθηπν ηνπ, ελψ ζπλήζσο ν αξηζκφο θιήζεο θάζε 
παξνρέα είλαη κνλαδηθφο, αλ θαη πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξεο ζπλδέζεηο. Καη αθφκα, πξέπεη λα 
έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ έλαλ «ππνινγηζηή - πχιε» (gateway computer), ν νπνίνο «κεηαθξάδεη» ηα 
ζήκαηα κέζσ ηεο ηειεθσληθήο γξακκήο ηνπ ρξήζηε ζε δεδνκέλα πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ην 
δίθηπν. 

                                                                                                                               

εμνπιηζκνχ. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ν Ζνst Provider ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί «ζπλδξνκεηήο» 
ελφο Αccess Provider (εάλ ππνηεζεί φηη πξφθεηηαη γηα πξφζσπν λνκηθψο δηαθξηηφ) θαη 
ζπλαθφινπζα, ε δηαδηθαζία απνζήθεπζεο εθθεχγεη ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ηεο νδεγίαο γηα ηηο 
ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο, θαζψο ν ππνινγηζηήο ηνπ (server απνζήθεπζεο) αλήθεη ζηνλ 
ηεξκαηηθφ εμνπιηζκφ, δειαδή κεηά ην ηεξκαηηθφ ζεκείν απφιεμεο πνπ αληηπξνζσπεχεη ην φξην 
(βι. θαη αξζ. 2 πεξ. ε’ Οδεγίαο γηα ηελ «θαζνιηθή ππεξεζία») . 
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 Γεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 22/ 17-01-2006 (ηφκνο Β’)  
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Γηα λα ζπλδεζεί ν ρξήζηεο κε ην Γηαδίθηπν ρξεηάδεηαη επίζεο κηα δηεχζπλζε ΙΡ
154

, ε 

νπνία απνηειεί ηελ «ηαπηφηεηα» ηνπ ππνινγηζηή ηνπ ζην Γηαδίθηπν θαη ηελ νπνία είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα ηνπ παξέρεη ν παξνρέαο πξφζβαζεο. Παξάιιεια, ν παξνρέαο νθείιεη λα 
ζπληεξεί ηαθηηθά ηνλ εμνπιηζκφ (πιηθφ ε/π θαη ινγηζκηθφ) πνπ ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ 
ρξήζηε, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεη άξηην επίπεδν ππεξεζηψλ. Δπίζεο, πξέπεη λα ιακβάλεη 
κέηξα αζθάιεηαο δεδνκέλσλ ησλ πειαηψλ ηνπ έλαληη ηνπ θηλδχλνπ ππνθινπήο απηψλ απφ 
ηξίηνπο. Αληίζηνηρα, ν ρξήζηεο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη ην θαζνξηζκέλν ηίκεκα θαη, 
επηπιένλ, λα απνθεχγεη νπνηαδήπνηε θαηαρξεζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη λα ιακβάλεη κέηξα 
αζθαιείαο, εγθαζηζηψληαο ζηνλ ε/π ηνπ πξνγξάκκαηα πξνζηαζίαο απφ ηνχο, απφ θαηαζθν-
πεπηηθφ ινγηζκηθφ θιπ. 

Δλίνηε, νη παξνρείο πξφζβαζεο παξέρνπλ θαη δεπηεξεχνπζεο ππεξεζίεο, φπσο είλαη νη 
ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο (e-mail) ή εηδήζεσλ (newsgroups) θνθ. Σν ζηνηρείν 
απηφ δελ δηαθνξνπνηεί, σζηφζν, ην ραξαθηήξα ηεο ζχκβαζεο. Η ραξαθηεξηζηηθή παξνρή 
είλαη ε παξνρή πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν θαη κε βάζε απηήλ πξέπεη λα ιάβεη ρψξα ν 
ραξαθηεξηζκφο ηεο λνκηθήο θχζεο ηεο ζχκβαζεο. 

Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζζεί εμαξρήο φηη ε ζχκβαζε πξφζβαζεο δελ είλαη ζχκβαζε-

πιαίζην, φπσο ππνζηεξίδεηαη ζηε ζεσξία
155

 θαη ηνχην, δηφηη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε έρνπλ 

ζπκθσλήζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ηηο επηκέξνπο παξνρέο πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηε ζχκβαζε θαη δελ δηαπξαγκαηεχνληαη μερσξηζηά θάζε κία παξνρή, 
θαηαξηίδνληαο κεκνλσκέλεο ζπκβάζεηο. 

Καηά ηελ νξζφηεξε άπνςε, ε ζχκβαζε πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν είλαη ζχκβαζε 
κίζζσζεο πξάγκαηνο (ΑΚ 574 επ.) κε ζηνηρεία απφ άιιεο ζπκβάζεηο φζνλ αθνξά ηηο 

ζπκπιεξσκαηηθέο παξνρέο
156

, δηφηη αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε δεκηνπξγία ππνρξέσζεο 
γηα παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ παξνρέα (ζπλδέζεηο δηθηχνπ, δηαθνκηζηή θαη 
ινγηζκηθφ), πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε ζχλδεζε ηνπ ρξήζηε ζην Γηαδίθηπν, φπνηε απηφο 

ην επηζπκεί
157

. Καη' άιιε άπνςε, πξφθεηηαη γηα ζχκβαζε έξγνπ, ζηελ νπνία ν παξνρέαο 
πξφζβαζεο πξέπεη λα εθηειέζεη έλα ζπγθεθξηκέλν έξγν, ην νπνίν είλαη ε παξνρή πξφζβαζεο 

ζην Γηαδίθηπν
158

. Ζ άπνςε απηή δελ καο βξίζθεη ζχκθσλνπο, δηφηη ε παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο 
πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν δελ είλαη απνηέιεζκα εξγαζίαο εθ κέξνπο ηνπ παξνρέα, αιιά 
απνηέιεζκα πνπ παξάγεηαη απφ ηε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ παξνρέα, ηελ νπνία παξαρσξεί 
απηφο ζηνλ ρξήζηε. 

ζνλ αθνξά, ηψξα, ηηο παξεπφκελεο παξνρέο πνπ απνηεινχλ κέξνο ηεο ζχκβαζεο 
πξφζβαζεο, ζρεηηθά εθαξκφδνληαη θάζε θνξά νη ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο πνπ πξνζηδηάδνπλ ζε 
απηέο. πγθεθξηκέλα, ε ππεξεζία ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο (e-mail) δελ έρεη σο αληηθείκελν 
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 εκεηψλεηαη φηη θάζε ππνινγηζηήο πνπ ζπλδέεηαη ζην Γηαδίθηπν έρεη κηα δηεχζπλζε ΗΡ 

(Internet Protocol Address), ε νπνία απνηειεί ηελ ηαπηφηεηα ηνπ θαη απφ απνηειείηαη απφ 
ηέζζεξα ζχλνια ηξηςήθησλ αξηζκψλ απφ 0 έσο ην 255 (ι.ρ. 243.145.23.133). 
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 Βι.Καξάθσζηα, Σν δίθαην ησλ ΜΜΔ, 1998, ζει. 317, ν νπνίνο ζεσξεί φηη ε 

ζχκβαζε κεηαμχ ρξήζηε θαη παξνρέα πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν δελ έρεη ηε λνκνηππηθή 
κνξθή θάπνηαο ζπκβάζεσο ξπζκηδφκελεο ζηνλ ΑΚ, αιιά ην πεξηερφκελν θαη ε λνκηθή ηεο 
θχζε εμαξηψληαη απφ ηελ εηδηθή ζπκθσλία πνπ θαηαξηίδνπλ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, θαζψο 
θαη φηη πξφθεηηαη γηα κηα ηδηφηππε, ακθνηεξνβαξή, ελνρηθή ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ κε 
παξνδηθφ ραξαθηήξα. 
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 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θαη ε παξνρήο ηειεθσληθήο ζχλδεζεο ζεσξείηαη σο ζχκβαζε 

κίζζσζεο πξάγκαηνο' βι. Cichon , φ.π., αξηζ. πεξηζ. 74 ζει. 21. 
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 Βι. αλαιπηηθά, Cichon, φ.π., ζει. 17 επ. Δπίζεο, H.W.Moritz, ζε:, Kilian /Heussen, 
Computerechts-Handbuch, Kapitel 43, αξηζ. πεξηζ. 43. Γηα ηελ έλλνηα θαη λνκηθή θχζε ηεο 
κίζζσζεο πξάγκαηνο βι. Π. Κνξλειάθε, Δηδηθφ ελνρηθφ δίθαην II, 2005, ζει. 1 επ. 
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 Βι.Schuppert, ζε: G.Spindler (HRSG.), φ.π. (Teil II), αξηζ. πεξηζ. 18,ζει. 7. Πξβι. 

BGH, απφθαζε ηεο 23.3.2005, III ZR. 338/04, φπνπ έγηλε δεθηφ φηη ε ελ ιφγσ ζχκβαζε πξέπεη 
λα ζεσξείηαη σο ζχκβαζε εξγαζίαο 
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ηελ παξαρψξεζε ρξήζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ παξνρέα, αιιά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ νη νπνίεο 
αθνξνχλ ηε δεκηνπξγία ελφο ινγαξηαζκνχ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο θαη ηελ απνζηνιή ησλ 
κελπκάησλ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ζηνπο ρξήζηεο, κεηά ηε ιήςε ηνπο, κε ζπλέπεηα λα 
εθαξκφδνληαη ζρεηηθά νη δηαηάμεηο ηεο ζχκβαζεο έξγνπ (ΑΚ 681 επ.). 

Πεξαηηέξσ, φζνλ αθνξά ηελ παξνρή πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο εηδήζεσλ 
(newqgroups), δηαθξίλνληαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ: α) ν παξνρέαο δηαζέηεη ηδηφθηεην δηαθνκηζηή 
εηδήζεσλ (News Server) ή β) ν παξνρέαο παξέρεη πξφζβαζε ζε αιιφηξην δηαθνκηζηή. ηελ 
πξψηε πεξίπησζε εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πεξί κίζζσζεο πξάγκαηνο (ΑΚ 574 επ.), δηφηη 
ηα ηππνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξνρήο αληηζηνηρνχλ ζε απηά ηεο ζχκβαζεο 
κίζζσζεο, ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε πξφθεηηαη πεξί ζχκβαζεο έξγνπ, αθνχ πξνέρνλ 
ζηνηρείν είλαη ε επίηεπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ απνηειέζκαηνο πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ παξνρή 
πξφζβαζεο ζηνλ δηαθνκηζηή πνπ θηινμελεί ηηο εηδήζεηο. 

Άιιεο πξφζζεηεο παξνρέο πνπ κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε είλαη: α) ε παξνρή 
δπλαηφηεηαο ρξήζεο ελφο ελδηάκεζνπ δηαθνκηζηή (proxy server) θαη β) ε παξνρή ππνζηήξημεο 
ησλ ρξεζηψλ. Ζ πξψηε παξνρή εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο θχξηαο παξνρήο, αθνχ αθνξά ηε 
ρξήζε εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο, φπσο θαη ε πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν, νπφηε εθαξκφδνληαη 
θαη εδψ νη δηαηάμεηο πεξί κίζζσζεο πξάγκαηνο, ελψ ε δεχηεξε πεξίπησζε αθνξά ηε δηελέξγεηα 
εξγαζηψλ, φπνπ ν παξνρέαο δελ αλαιακβάλεη λα πξνζπνξίζεη έλα έξγν σο ζπκθσλεκέλν 
απνηέιεζκα εξγαζίαο, αιιά ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεη κηα εξγαζία θαζεαπηή, κε ζπλέπεηα λα 

βξίζθνπλ αλαινγηθά εθαξκνγή νη δηαηάμεηο πεξί ζχκβαζεο εξγαζίαο (ΑΚ 648 επ.)
159

. 

4.3 Η σύμβαση φιλοξενίας ιστοσελίδων 

Ζ ζχκβαζε θηινμελίαο ηζηνζειίδσλ ζην Γηαδίθηπν είλαη κηα ζχκβαζε κε ζεκειηψδε ζεκαζία, 
επίζεο, θαζψο κέζσ ηεο ππεξεζίαο απηήο θαζίζηαηαη δπλαηή ε πξνβνιή ησλ ηζηνζειίδσλ ζην 
Γηαδίθηπν, δειαδή ε δεκνζηνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ηζηνρψξσλ ζην δίθηπν. Δηδηθφηεξα, 
κε ηε ζχκβαζε θηινμελίαο ν παξνρέαο ππεξεζηψλ αλαιακβάλεη λα θαηαζηήζεη εθηθηή ηελ 
πξφζβαζε ηξίησλ - ρξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ ζην πεξηερφκελν ησλ ηζηνζειίδσλ ή, κε άιιε 

δηαηχπσζε, ζηνλ ηζηνρψξν (web site) ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ
160

. 

Ζ ζχκβαζε θηινμελίαο απαληάηαη ζηελ πξάμε ππφ δχν εηδηθφηεξεο κνξθέο: α) ηελ ππφ 
ζηελή έλλνηα θηινμελία ηζηνζειίδσλ ζην Γηαδίθηπν ή, άιισο, θηινμελία ηζηνρψξνπ 
(website hosting) θαη β) ηε θηινμελία δηαθνκηζηή (website housing). Απφ ηηο δχν απηέο 
παξαιιαγέο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηχπνπ ηεο ζχκβαζεο θηινμελίαο ηζηνζειίδσλ, ε πξψηε είλαη ε 
κνξθή εθείλε, ζηελ νπνία ν αληηζπκβαιιφκελνο δηαηεξεί έλαλ «εηθνληθφ» δηαθνκηζηή Γηαδηθηχνπ 
(Internet Server) ζηνλ παξερφκελν απφ ηνλ παξνρέα ππεξεζηψλ ρψξν (ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ), 
δηαζέηεη κηα δηεχζπλζε ΗΡ θαη ιεηηνπξγεί σο ν δηαθνκηζηήο ηεο επηρείξεζεο πνπ θηινμελείηαη απφ 
ηνλ παξνρέα ππεξεζηψλ, παξ' φιν πνπ ν ζπγθεθξηκέλνο δηαθνκηζηήο δελ αλήθεη ζε απηή, αιιά 
ζηνλ παξνρέα ππεξεζηψλ. Ζ δεχηεξε κνξθή αθνξά ηελ πεξίπησζε φπνπ ν πειάηεο δηαηεξεί ν 
ίδηνο έλαλ δηαθνκηζηή Γηαδηθηχνπ θαη ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο ηνπ δεχηεξνπ κφλν γηα ηε ινηπή 
ππνζηήξημε, ήηνη γηα ηε ζχλδεζε ζην δίθηπν ηνπ παξνρέα ή ζην δίθηπν ελφο ηξίηνπ. 

Γχν είλαη νη βαζηθέο ζπκβαηηθέο παξνρέο ζηε ζχκβαζε θηινμελίαο:  

α) ε δηάζεζε ηεο αλαγθαίαο ρσξεηηθφηεηαο κλήκεο θαη  

β) ε παξνρή δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο ηξίησλ ζην πεξηερφκελν ηνπ ηζηνρψξνπ 

πνπ δηαηεξεί ν απνδέθηεο ηεο ππεξεζίαο ηεο θηινμελίαο.  

Άιιεο ζπκπιεξσκαηηθέο παξνρέο πνπ ζπλαληψληαη ζηελ πξάμε είλαη: 

 α) ε επεμεξγαζία ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηηο επηζθέςεηο ρξεζηψλ ζηνλ 
ηζηνρψξν,  

β) ε δήισζε θαη απφθηεζε νλφκαηνο ρψξνπ (domain name),  
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 . Βι. Cichon, φ.π., ζει. 39 επ 
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 Βι. Schupert, ζε: GSpindler (HRSG.), αξηζ. πεξηζ. 42, ζει. 14-15 Cichon, φ.π., ζει. 

50 επ.· Ηγγιεδάθε, Φηινμελία ηζηνζειίδσλ ζην Γηαδίθηπν, ΔπηζθΔΓ 2002, ζει. 995 επ. (997 επ.). 
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γ) ε δήισζε ηνπ νλφκαηνο ρψξνπ ζε κεραλέο αλαδήηεζεο,  

δ) ε δεκηνπξγία ινγαξηαζκψλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θνθ θαη 

ε) ε παξνρή θαη δηαρείξηζε ινγαξηαζκψλ (accounts). 

ηε ζεσξία νη γλψκεο είλαη δηραζκέλεο σο πξνο ηε λνκηθή θχζε ηεο ζχκβαζεο, φκσο, 
ε θξαηνχζα άπνςε δέρεηαη φηη πξφθεηηαη πεξί κίζζσζεο πξάγκαηνο κε ζηνηρεία ζχκβαζεο 

έξγνπ (φζνλ αθνξά ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο παξνρέο)
161

. πγθεθξηκέλα, ε δέζκεπζε κλήκεο γηα 
ηελ απνζήθεπζε ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπ πειάηε θαη ε ζχλδεζε ζην δίθηπν ζπληζηνχλ ζηνηρεία πνπ 
ζπλεγνξνχλ ππέξ ηνπ ραξαθηεξηζκνχ σο κίζζσζεο πξάγκαηνο, δηφηη ν παξνρέαο ηεο 
ππεξεζίαο θηινμελίαο παξαρσξεί ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν ηε ρξήζε νξηζκέλνπ πξάγκαηνο, ελψ 
θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο θηινμελίαο δηαθνκηζηή, φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ 
παξνρέα, πξφθεηηαη ζαθψο γηα κίζζσζε. 

Σα ζπκθέξνληα ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ ηεο ζχκβαζεο αλαδεηθλχνπλ, επίζεο, ην 
ραξαθηήξα ηεο ζχκβαζεο σο κίζζσζεο πξάγκαηνο, θαζ' φζνλ ν πειάηεο αλακέλεη απφ ηνλ 
παξνρέα θηινμελίαο λα δηαηεξεί θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ηνλ ηζηνρψξν ηνπ 
δηαζέζηκν ζε απεπζείαο ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν (άξζξν 575 ΑΚ). 

Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο ζχκβαζεο σο κίζζσζεο πξάγκαηνο δελ δηαθνξνπνηείηαη νχηε ζε 
ζρέζε κε ηε ζπκβαηηθή παξνρή πνπ αθνξά ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ηξίησλ ζην πεξηερφκελν 

ησλ ηζηνζειίδσλ, ε νπνία δελ ζπληζηά ζχκβαζε εξγαζίαο, φπσο ππνζηεξίδεηαη
162

, θαζ' φζνλ ε 
ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν, ε νπνία απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ πξφζβαζε ηξίησλ ζην 
πεξηερφκελν ησλ ηζηνζειίδσλ, ζπληζηά κίζζσζε ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαη εηδηθφηεξα, ηεο 
γξακκήο ζχλδεζεο ζην δίθηπν. 

4.3.1 Ειδικότερα για την σύμβαση φιλοξενίας στο Διαδίκτυο  

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε θαηάξηηζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θηινμελίαο (web 
hosting) κηαο εκπνξηθήο ηζηνζειίδαο Σν εηαηξηθφ website είλαη ε εηθφλα ηεο εηαηξίαο ζηνλ 
θπβεξλνρψξν. Απνηειεί ηελ «βηηξίλα» ελφο καγαδηνχ θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ πξέπεη λα είλαη 
ζρεδηαζκέλν κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνηειεί πφιν έιμεο γηα ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. ην 
Ίληεξλεη φκσο ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη θαη ε ηερληθή αξηηφηεηα ηνπ ηζηφηνπνπ ε νπνία ζε 
κεγάιν βαζκφ (δηφηη κελ μερλάκε θαη ηελ χπαξμε θαη άιισλ Παξφρσλ-φπσο απηφο ηνπ ρξήζηε-, 
ηνπ θνξέα παξνρήο ηειεπηθνηλσλίαο-ΟΣΔ ή άιιε ηδησηηθή εηαηξία- θιπ) εμαξηάηαη απφ ηνλ 
Πάξνρν πνπ έρεη επηιέμεη ε εηαηξία λα θηινμελήζεη ηελ ζειίδα ηεο.  

Δπνκέλσο ε άξηηα δηαδηθηπαθή παξνπζία κηαο ηζηνζειίδαο, εθηφο απφ ηελ ζσζηή 
εηθαζηηθή ηεο εηθφλα ζπλδέεηαη άκεζα θαη κε ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο, φπσο ηελ ηαρχηεηα κε 
ηελ νπνία κπνξνχλ λα κεηαδίδνληαη νη πιεξνθνξίεο ζηνπο ρξήζηεο, ηελ ζπλερή 
δηαζεζηκφηεηα ηνπ δηθηχνπ πνπ ηελ ζηεξίδεη θαη ηελ απνθπγή ηερληθψλ βιαβψλ θαη άιισλ 
παξφκνησλ πξνβιεκάησλ.  

Ο θνξέαο ζπλήζσο
163

 

πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηελ ηερλνινγηθά άξηηα παξνπζία κηαο 
ηζηνζειίδαο ζην Ίληεξλεη είλαη ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Φηινμελίαο Ηζηνζειίδσλ, δειαδή νη θνξείο 
εθείλνη πνπ παξέρνπλ θαη ηελ ζχλδεζε ζηνπο ρξήζηεο, ήηνη νη ISPs .  

Ζ «ζχκβαζε θηινμελίαο ηζηνζειίδαο» ζην Γηαδίθηπν είλαη, ζχκθσλα κε ην ιεθηηθφ ηνπ α. 
11 παξ.1 ην ΠΓ 131/2003 γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, ε παξνρή κηαο ππεξεζίαο ηεο θνηλσλίαο 
ηεο πιεξνθνξίαο ζπληζηάκελεο ζηελ κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρεη ν απνδέθηεο ηεο 
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 Πξβι.B. Komarnicki, Web-Hosting-Vertrage, ζηνλ ηφκν: Hoeren/Sieber(Hrsg.), 

Handbuch Multimedia – Rech. Rechtsfragen des elektronischen Geschaftsverkehrs, 
Munchen 1999, Teil 12, αξηζ. πεξηζ. 33 επ., ζει. 15 επ.· Schupert, φ.π., (Teil II), αξηζ. 46 επ. 
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 Βι. Schupert, φ.π., αξηζ. πεξηζ. 49. 
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 ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε ίδηα ε εηαηξία δελ δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα ηερληθά κέζα γηα 

λα κπνξέζεη λα αλαξηήζεη ηελ ηζηνζειίδα ηεο ζην Ίληεξλεη θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ρξεηάδεηαη ε 
κεζνιάβεζε ησλ αξκφδησλ θνξέσλ πνπ θαηέρνπλ ηελ θαηάιιειε ηερλνινγία.  
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ππεξεζίαο ζε έλα δίθηπν επηθνηλσληψλ
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. Γηα ηηο πιεξνθνξίεο απηέο (δειαδή ην πεξηερφκελν 
ηεο ηζηνζειίδαο) ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε θέξεη ν ίδηνο ν απνδέθηεο, δειαδή ε επηρείξεζε.  

α.) Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ISP:  

Ζ ζχκβαζε θηινμελίαο πεξηιακβάλεη απφ ηελ πιεπξά ηνπ ISP δχν θχξηεο παξνρέο ελψ 
κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ θαη αξθεηέο παξεπφκελεο (νη νπνίεο φκσο ζπλήζσο ρξεψλνληαη 
επηπξφζζεηα):  

1. θχξηα είλαη ε παξνρή ηεο εμαζθάιηζεο ηεο απαξαίηεηεο ρσξεηηθφηεηαο κλήκεο 

γηα ηελ θηινμελία ηνπ εηαηξηθνχ ηζηφηνπνπ. Κάζε ηζηφηνπνο (website) κπνξεί λα απνηειείηαη απφ 
πνιιέο ηζηνζειίδεο (webpages), αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξίαο, ηνλ αξηζκφ ησλ αγαζψλ 
πνπ ζέιεη λα πξνβάιιεη, ηηο ππεξεζίεο πνπ ζέιεη λα παξέρεη, ην εηθαζηηθφ κνληέιν πνπ ζέιεη λα 
αθνινπζήζεη θιπ. ε γεληθέο γξακκέο πάλησο ν ISP νθείιεη λα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζηελ 
θηινμελνχκελε εηαηξία λα πξνζζέζεη θαη άιιεο ηζηνζειίδεο. Πξέπεη δειαδή ε ζχκβαζε λα έρεη 
πξνβιέςεη γηα ηελ πηζαλφηεηα ηεο αχμεζεο ησλ αλαγθψλ ηεο εηαηξίαο ζε ρσξεηηθφηεηα (κε ην 
αλάινγν βέβαηα αληίηηκν) θαη λα είλαη ζε ζέζε ν Πάξνρνο λα ηεο παξαρσξήζεη ηνλ αληίζηνηρν 
ρψξν ηελ ζηηγκή πνπ ζα ηνλ ρξεηαζηεί.  

ην πιαίζην ηεο αλσηέξσ παξνρήο εληάζζεηαη θαη ε ξχζκηζε γηα ην ζέκα ηηο 
αλαλέσζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλαξηά ε επηρείξεζε ζηνλ ηζηφηνπφ ηεο. Πξέπεη δειαδή λα 
έρεη πξφζβαζε ζε απηφλ αλά πάζα ζηηγκή πξνθεηκέλνπ λα δηνξζψζεη, λα δηαθνξνπνηήζεη ή λα 
αιιάμεη ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνβάιιεη ζην Γηαδίθηπν. Οη ηξνπνπνηήζεηο γίλνληαη 
απφ ηελ ίδηα ηελ εηαηξία, ε νπνία ζπλήζσο ρξεζηκνπνηεί εηδηθνχο ηερληθνχο πξνο ηνλ ζθνπφ 
απηφ, φπσο εηαηξίεο ζρεδηαζκνχ ηζηνζειίδσλ (webdesigners). Οη εηαηξίεο απηέο αλαιακβάλνπλ 
ηελ δεκηνπξγία ηνπ website αιιά θαη ηελ ζπληήξεζή ηνπ αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο εηαηξίαο. 
Έηζη ν ISP πξέπεη λα δίλεη ζηνλ πειάηε ηεο ή/θαη ζηα πξφζσπα πνπ ηνλ ζπλδξάκνπλ ηελ 
ζρεηηθή δηεχζπλζε θαη θάπνηνλ εηδηθφ θσδηθφ πνπ ζα ηνπο επηηξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζηνλ 
ηζηφηνπν γηα λα ηνλ δηαρεηξίδνληαη αλάινγα.  

2. θχξηα παξνρή είλαη θαη ε ππνρξέσζε ηνπ Παξφρνπ λα παξαρσξεί ζηνπο ηξίηνπο 
πνπ ζέινπλ λα ηνλ επηζθεθηνχλ απξφζθνπηε πξφζβαζε ηνλ εηαηξηθφ ηζηφηνπν. Να 

ρξεζηκνπνηεί δειαδή ην ζπκβαηφ εθείλν ινγηζκηθφ πνπ ζα ηνπο επηηξέπεη λα «θαηεβάδνπλ» ην 
website ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο θαη θπξίσο λα ρξεζηκνπνηεί ηηο θαηάιιειεο εθείλεο ηερληθέο 
ππνδνκέο πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ κεγάιε ηαρχηεηα κεηάδνζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο ζειίδαο θαη ζα 
απνηξέπνπλ θαηά ην δπλαηφλ ηηο πηζαλέο βιάβεο ηνπ δηθηχνπ ηνπ.  

Ζ δηαθχιαμε εμάιινπ ηεο αζθάιεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά 
δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα πξνβιέπνληαη ζηελ ζχκβαζε θηινμελίαο, ππνρξέσζε πνπ 
πξνβιέπεηαη θαη απφ ηελ Οδεγία 2002/58/ΔΚ α.4 παξ.1. Ο ISP νθείιεη λα δηαηεξεί έλα πςειφ 
επίπεδν αζθάιεηαο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ απαηηνχκελε ηερλνινγία πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα 
ζηεξίδεη θαη ηα επηπξφζζεηα κέηξα αζθαιείαο πνπ ελδέρεηαη λα εθαξκφζεη ε εηαηξία. Δμάιινπ ν 
ISP νθείιεη, εθφζνλ δηαπηζηψζεη θάπνην κεγάιν θίλδπλν, λα ελεκεξψζεη ζρεηηθά ην «θνηλφ», 
ηφζν δειαδή ηελ εηαηξία, φζν θαη ηνπο ρξήζηεο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ ηηο απαξαίηεηεο 
πξνθπιάμεηο.  

Γεληθά πάλησο ζα πξέπεη ν Πάξνρνο λα αλαβαζκίδεη ηαθηηθά ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ, λα 
ειέγρεη ηα ζπζηήκαηά ηνπ θαη λα παξέρεη εηδηθέο ηερληθέο γηα ηελ απνθπγή αλεπηζχκεησλ 
επηζέζεσλ (ιρ hacking, trojan horses, viruses θιπ). Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα ιακβάλεη εηδηθή 
κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ δηαθηλνχληαη θαη λα δηαζέηεη κηα βάζε 
δεδνκέλσλ φπνπ ζα κπνξνχλ λα απνζεθεχνληαη ηα ειεθηξνληθά κελχκαηα (θάηη πνπ 

πξνβιέπεηαη ξεηά απφ ηελ Οδεγία 2002/58/ΔΚ
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)  
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 είλαη δειαδή ε ζχκβαζε εθείλε κε ηελ νπνία ν ISP αλαιακβάλεη λα θαηαζηήζεη εθηθηή 

ηελ πξφζβαζε ηξίησλ/ρξεζηψλ ζην πεξηερφκελν ησλ ηζηνζειίδσλ ή αιιηψο ζηνλ ηζηφηνπν 
(website) ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ ηνπ, ι θαη Η.Ηγγιεδάθε, «Ζ ζχκβαζε θηινμελίαο ηζηνζειίδσλ 
ζην Γηαδίθηπν -έλλνηα, ιεηηνπξγία θαη λνκηθή θχζε», ΔπηζθΔΓ Γ/2002 ζ.997.  

165
 πγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε πνπ είλαη απαξαίηεην θαη λνκηθψο 

επηηξεπηφ, νη επηθνηλσλίεο κπνξνχλ λα θαηαγξάθνληαη πξνο ηνλ ζθνπφ ηεο απφδεημεο ησλ 
εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ. Πξηλ ηελ απνζήθεπζε ηα κέξε ησλ επηθνηλσληψλ ζα πξέπεη λα 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Δπζπκίνπ Αιεμάλδξα 

Γηαδίθηπν θαη Γίθαην – πκβάζεηο Τπεξεζηψλ  Γηαδηθηχνπ  83 

3. Παξεπφκελεο παξνρέο κπνξεί λα είλαη ελδεηθηηθά ε επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ παξέρεη ε επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο επίζθεςεο ησλ ρξεζηψλ ζηνλ 
εκπνξηθφ ηζηφηνπν, ε ζχλδεζε ηεο ζειίδαο κε κεραλέο αλαδήηεζεο δίλνληαο θάπνηεο ιέμεηο 
θιεηδηά γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο αλαδήηεζεο ηεο απφ ηνπο ρξήζηεο, ε δεκηνπξγία ινγαξηαζκψλ 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ γηα πεξηζζφηεξνπο owners θ.α  

β.) Απφ ηελ πιεπξά ηεο εηαηξίαο:  

Απφ ηελ πιεπξά ηεο εηαηξίαο ε ζχκβαζε θηινμελίαο πεξηέρεη κηα θχξηα ππνρξέσζε ε 
νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ πξνζήθνπζα θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ηνπ ISP πνπ αληηζηνηρεί ζηηο 
παξερφκελεο απφ εθείλνλ ππεξεζίεο. Μεγάιν ηκήκα φκσο θαη ηεο δηθήο ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ 
ελ ιφγσ ζρέζε απνηειεί θαη ε ηήξεζε φισλ ησλ θαλφλσλ αζθαιείαο πνπ ελδέρεηαη λα ζέζεη ν 
Πάξνρνο. Άξα ζα πξέπεη θαη ε ίδηα λα δηαθπιάζζεη ηνπο θσδηθνχο πξφζβαζεο πνπ ηεο 
παξέρνληαη (πηζαλφηαηα λα ηνπο αιιάδεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα), λα κελ αλαξηά 
παξάλνκν θαη αλήζηθν πεξηερφκελν ζηηο ζειίδεο ηεο, λα κελ παξαβηάδεη ηπρφλ δηθαηψκαηα 
ηξίησλ (φπσο δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδνθηεζίαο), λα κελ ηειεί επηθίλδπλεο γηα ην ζχζηεκα 
πξάμεηο (φπσο κεηάδνζε ηψλ, απνζηνιή καδηθψλ emails θ.α).  

Ζ παξαβίαζε ησλ αλσηέξσ ππνρξεψζεσλ ζπληζηά θαθή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη έρεη 
σο ζπλέπεηα ηελ δηαθνπή ηεο ζχλδεζεο κε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο. 

4.3.2 Η ευθύνη των Internet Service Providers 

Γηα ηνπο πξψηνπο ρξήζηεο ηνπ ην δηαδίθηπν ήηαλ έλαο δεκφζηνο ρψξνο, ρσξίο ζχλνξα θαη 

έιεγρν, έλα “forum without keepers”
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, φπνπ ηα πάληα κπνξνχζαλ λα εηπσζνχλ , κηα νπηνπία 
ειεπζεξίαο ρσξίο φξηα. ηελ Ακεξηθή, ηελ πξσηνπφξν ρψξα ζηνλ ηνκέα, ηα πξψηα φξηα ζηελ 

απφιπηε απηή ειεπζεξία ηέζεθαλ απφ ηελ νξγάλσζε ISOC
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 (Internet Society Club), έλα 
δηεζλέο club νπαδψλ ηνπ Internet, κε θπβεξλεηηθφ, κε θεξδνζθνπηθφ, πνπ βξίζθεηαη ζηε Virginia 
ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. Απφ ην 1992, εκεξνκελία ίδξπζεο ηνπ, αλάκεζα ζηηο άιιεο αζρνιίεο 
ηνπ, απνζθνπεί ζηελ απηνξξχζκηζε ησλ παξφρσλ πεξηερνκέλνπ θαη ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο ρσξίο 
a priori ινγνθξηζία. Έηζη, ε απηνξξχζκηζε, κε ηε κνξθή θσδίθσλ θαιήο ζπκπεξηθνξάο θαη 
δενληνινγίαο εκθαλίζζεθε αξρηθά σο ην κφλν κέζν ειέγρνπ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ on line 
πεξηερνκέλνπ.  

χληνκα έγηλε αληηιεπηφ φηη ε απηνξξχζκηζε  δελ επαξθνχζε σο ην κφλν κέζν ειέγρνπ. 
Σν θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ λένπ κέζνπ είλαη ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία θπθινθνξεί ε 
πιεξνθνξία θαη ν αλππνιφγηζηνο αξηζκφο ησλ απνδεθηψλ ηεο ζηνλ θφζκν πνπ ζέηνπλ ζε 
θίλδπλν ζεκειηψδε αλζξψπηλα δηθαηψκαηα : ε θαξηέξα ελφο έξγνπ κπνξεί λα θαηαζηξαθεί κέζα 
ζε ιίγεο κέξεο, ε ηηκή ελφο αηφκνπ κπνξεί λα ζηγεί αλεπαλφξζσηα κέζα ζε ιίγα ιεπηά….  

Ο “εηθνληθφο θφζκνο” έρεη εληνχηνηο πνιχ “πξαγκαηηθέο” ζπλέπεηεο! Απέλαληη ζε απηφλ 

ηνλ θίλδπλν εκθαλίζηεθε επηηαθηηθή ε αλάγθε κηαο θξαηηθήο θαλνληζηηθήο παξέκβαζεο
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.  

Ζ ξχζκηζε ηνπ επηδήκηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ θπθινθνξεί ζην Γηαδίθηπν δελ είλαη έλα 
εχθνιν έξγν… Σα αγαζά - κε ηελ επξεία έλλνηα ηνπ φξνπ-πνπ απεηινχληαη, νη παξάλνκεο 
πξάμεηο πνπ πξνζπαζνχκε λα πξνιάβνπκε ή λα θαηαζηείινπκε παξακέλνπλ ηα ίδηα φπσο θαη 
ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Σν κέζν κε ην νπνίν δηαπξάηηνληαη θαη ε κνξθή πνπ παίξλνπλ 

                                                                                                                               

ελεκεξψλνληαη γηα απηήλ, γηα ηνλ ζθνπφ ηεο θαη ηελ δηάξθεηά ηεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ 
ζεζκνζεηείηαη ε δηαηήξεζε αξρείνπ ησλ ζπλαιιαγψλ σο απνδεηθηηθφ κέζν ηεο εκπνξηθήο 
θίλεζεο κηαο εηαηξίαο θαη ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ κε απηήλ.  
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 Όξνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην βηβιίν “Sex, law and cyberspace”, Wallace J. and 

Mangan, εθδφζεηο Henry Holt, New York, 1996.  
167

 www.isoc.org  
168

 ε απηφ ην πιαίζην γίλεηαη ιφγνο ζηελ Δπξψπε γηα «ζπλ- ξχζκηζε» (co- régulation), 
ζπλδπαζκφο απηνξξχζκηζεο θαη θξαηηθήο θαλνληζηηθήο παξέκβαζεο κε ηε κνξθή ηδίσο 
εμεηδηθεπκέλσλ ζρεηηθψλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ  
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αιιάδεη, θαζηζηψληαο ηελ αλαγλψξηζε θαη ηαπηνπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ 
ζπκβάιινπλ ζηελ πινπνίεζε ηνπο πην πεξίπινθεο.  

Πίζσ απφ έλα επηδήκην κήλπκα παξακέλεη έλα θπζηθφ πξφζσπν, αιιά κε ηελ εμαίξεζε 
ηεο πεξίπησζεο πνπ θαηέρεη ηελ ηερλνγλσζία θαη ηα κέζα λα ζέζεη κφλν ηνπ ην κήλπκα online, 
ζα ρξεηαζηεί ηε ζπλδξνκή ελφο Παξνρέα θηινμελίαο (web host). Άπαμ θαη ε πιεξνθνξία ηεζεί 
online ε πξφζβαζε ζε απηήλ ζα επηηεπρζεί δηα ηεο κεζνιάβεζεο ηνπ παξνρέα ζχλδεζεο 
(internet access provider) θαη ησλ κέζσλ πινήγεζεο (navigation tools).  

Ο πξψηνο ππεχζπλνο ελλνείηαη φηη παξακέλεη ν ζπγγξαθέαο απηψλ ησλ επηδήκησλ ή 
παξάλνκσλ δηαδφζεσλ. Χζηφζν, ε δηθαζηηθή δίσμε ηνπ κπνξεί λα απνδεηρηεί απαηειή ή 
αλαπνηειεζκαηηθή, είηε γηαηί είλαη αδχλαηε ε ηαπηνπνίεζε ή ε ζχιιεςε ηνπ ζε κηα καθξηλή 
ρψξα, είηε γηαηί δελ ζα δηαζέηεη ηελ νηθνλνκηθή επρέξεηα λα πιεξψζεη ηα πςειά πνζά ηεο 
πιήξεο επηδηθαζζείζαο απνδεκίσζεο. Δμάιινπ, είλαη πνιχ πηζαλφ ε δίσμε θαηά ηνπ 
αξρηθνχ δξάζηε λα κελ εκπνδίζεη ηελ παξαπέξα δηάδνζε ηνπ παξάλνκνπ πεξηερνκέλνπ 
γηαηί, γηα παξάδεηγκα ζα κεηαθέξεη ηελ πιεξνθνξία ζε άιινλ server. Αληηζέησο, ε δίσμε 
θαηά ηνπ «κεζάδνληα» ζα κπνξνχζε λα επηθέξεη ηελ νιηθή παξεκπφδηζε πξφζβαζεο 

ζηελ πιεξνθνξία
169

.  

Ο φξνο «κεζάδνληεο» ρξεζηκνπνηείηαη εδψ γηα λα θαηαδείμεη φινπο ηνπο 
παξεκβαίλνληεο παξφρνπο ππεξεζηψλ (ηδίσο ISPs) πνπ κεζνιαβνχλ αλάκεζα ζηνλ ζπγγξαθέα 
θαη ηνλ απνδέθηε ηεο πιεξνθνξίαο ζην Ηnternet. Ζ «νπδεηεξφηεηα» πνπ επηθαιέζζεθαλ αξρηθά 
νη κεζάδνληεο έλεθα ηνπ ηερληθνχ θπξίσο ξφινπ ηνπο, δελ έπεηζε ην λνκνζέηε πνπ αξθεηά 
ζχληνκα πξνζπάζεζε λα ζθηαγξαθήζεη ην πιαίζην, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο πεξηπηψζεηο 
απαιιαγήο απφ ηελ επζχλε ηνπο.  

Οη ιφγνη ηεο ελδερφκελεο επζχλεο ηνπο κπνξνχλ λα αληρλεπζνχλ ζε πνιχ δηαθνξεηηθά 
πεδία: πξνζβνιή ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο, πξνζβνιή ησλ δηθαησκάησλ 
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, πξνψζεζε παηδεξαζηίαο...Έπξεπε φια ηα ζέκαηα λα 
αληηκεησπηζζνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν; Απηή ήηαλ ε δηακάρε αλάκεζα ζηελ νξηδφληηα ή πιάγηα 
(φκνηα αληηκεηψπηζε γηα φινπο ηνπο ελδερφκελνπο ιφγνπο επζχλεο) πξνζέγγηζε θαη ηελ θάζεηε 
ή εηδηθή (μερσξηζηή αληηκεηψπηζε γηα θάζε ιφγν). Ο γεξκαλφο λνκνζέηεο επέιεμε ηελ νξηδφληηα 
πξνζέγγηζε ζηνλ λφκν ηεο 1

εο
 

Απγνχζηνπ 1997 « Information and communication Services Act 

»
170

, ελψ ν ακεξηθαλφο λνκνζέηεο κε ην λνκνζέηεκα « Digital Millenium Copyright Act
171

» 
πξνηίκεζε ηελ εηδηθή πξνζέγγηζε ζηελ ζθηαγξάθεζε ηεο επζχλεο ησλ κεζαδφλησλ ιφγσ 
πξνζβνιήο δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ιφγσ ηεο ζπλέξγηαο ζηηο 
ζρεηηθέο πξάμεηο. Ο επξσπαίνο λνκνζέηεο πηνζέηεζε αξρηθά ηελ νξηδφληηα πξνζέγγηζε ζηελ 

Oδεγία 2000/31 γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην
172

, αιιά ζηε ζπλέρεηα πξνηίκεζε ηελ νδφ ηεο 
θάζεηεο πξνζέγγηζεο ζηε Οδεγία 2001/29 γηα ηελ ελαξκφληζε νξηζκέλσλ πηπρψλ ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ησλ ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ ζηελ θνηλσλία ηεο 

πιεξνθνξίαο
173

. Ζ θάζε πξνζέγγηζε έρεη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο.  

Απηφ πνπ παξακέλεη αδηακθηζβήηεην είλαη ε αλάγθε γηα κηα παγθφζκηα 
λνκνζεηηθή πξνζέγγηζε πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπκε ζε έλα απνηειεζκαηηθφ δίθαην. Ο 

αγψλαο ελάληηα ζηηο παξάλνκεο ζπκπεξηθνξέο θαη πεξηερφκελα απαηηεί έλα δηεζλέο consensus 
γηα λα απνθεπρζεί ε δεκηνπξγία «ςεθηαθψλ παξαδείζσλ» εμαηηίαο ζπγθξνχζεσλ λφκσλ θαη 
εηεξνγελψλ πξνζεγγίζεσλ. Ο δηαζπλνξηαθφο ραξαθηήξαο ηνπ Γηαδηθηχνπ απνθξπζηαιιψλεη κηα 
απφ ηηο κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο ηελ Ννκνζεηηθήο Σέρλεο.  

                                            

169
 Γηα απηφ ην ιφγν ε θπβέξλεζε Lander ελήγαγε ηελ Compuserve to 1995 δεηψληαο 

ηεο λα ζηακαηήζεη ηελ παξνρή ζχλδεζεο ζηελ Γεξκαλία ησλ λέν λαδί «newsgroups». Βι. 
www.eff.org/pub/Alerts/foreign-and -local/cserv.press-rel 
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 Βι. αγγιηθή έθδνζε ζηελ δηεχζπλζε http://www.idd/rahmen/iukdgebt.htm  
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 Βι. αγγιηθή έθδνζε ζηελ δηεχζπλζε: 

http://www.eff.org/ip/DMCA/hr2281_dmca_law_1998102_p.1105_304.htm  
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 Δ.Δ n° L178 ηεο 17/7/2000.  
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 Δ.Δ n°L167 ηεο 22/6/2001.  
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ε απηφ ην πιαίζην ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη ήδε πάξεη πνιχηηκεο πξσηνβνπιίεο γηα 
ηελ ελαξκφληζε ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζέκαηνο ηεο επζχλεο ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο 
ζπκπεξηιακβάλνληαο ζηηο δπν πξναλαθεξζείζεο Οδεγίεο ξπζκίζεηο ζρεηηθέο κε ην πξφβιεκα. 
Σα θείκελα απηά απνηεινχλ ζεκεία αλαθνξάο γηα ηελ Διιάδα.  

4.3.3 H ευθύνη των Παροχέων Υιλοξενίας ως προς το περιεχόμενο της 

ιστοσελίδας (WEB HOSTS)  

Η απνζηνιή ελφο παξνρέα θηινμελίαο είλαη λα παξέρεη ρψξν ζηνλ ζθιεξφ δίζθν ηνπ γηα 
λα απνζεθεχεη ηηο πεγέο (resources) ηνπ ρξήζηε θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηε ρξήζε ελφο 
ινγηζκηθνχ (φπσο έλαο web server) λα ρεηξίδεηαη ηηο αηηήζεηο ησλ άιισλ ρξεζηψλ θαη 
ηελ πξφζβαζε ζε απηέο ηηο πεγέο.  

Ο πην νξαηφο ηχπνο παξνρέα θηινμελίαο
174

 

γηα εκάο ηνπο κε ηερληθνχο ρξήζηεο ηνπ 
δηαδηθηχνπ είλαη ν web host ελφο web site γηαηί ην φλνκα ηνπ εκθαλίδεηαη ζηελ δηεζλή δηεχζπλζε 
URL (Uniform Resource Locator) ησλ επηζθεπηφκελσλ ηζηνζειίδσλ. Οη πεξηζζφηεξνη εμάιινπ 
παξνρείο ζχλδεζεο (Internet Access Providers) πξνζθέξνπλ ρψξν γηα ηηο ηζηνζειίδεο ησλ 
ζπλδξνκεηψλ ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ web server πνπ επηηξέπεη ζηνπο άιινπο ρξήζηεο ηελ 
πξφζβαζε ζηηο πεγέο κέζσ ηνπ πξσηνθφιινπ HTTP (Hypertext Transfer Protocol). πλήζσο ν 
web host δεκηνπξγεί έλαλ θαηάινγν φπνπ είλαη απνζεθεπκέλε ε ηζηνζειίδα ηνπ ζπλδξνκεηή. ‟ 
απηφλ ηνλ θαηάινγν ν ζπλδξνκεηήο ηνπνζεηεί ηε ζειίδα ππνδνρήο (home page), ζπλήζσο κε 
ηε κνξθή index.html ή home.html, πνπ πεξηέρεη ζπλδέζκνπο (links) πξνο άιιεο ζειίδεο θαη πνπ 
ζην ζχλνιφ ηνπο απνηεινχλ ηελ ηζηνζειίδα. Ο ζπλδξνκεηήο είλαη ζπλήζσο ειεχζεξνο λα 
δεκηνπξγήζεη ππνθαηαιφγνπο γηα λα δηεπθνιχλεη ηε δηαρείξηζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ θαη λα 
κπνξεί λα αθαηξέζεη ή λα πξνζζέζεη ζηνηρεία αλάινγα κε ηε ζέιεζε ηνπ.  

Ο αξρηθφο ειεγθηήο ηεο ηζηνζειίδαο είλαη ν ηδηνθηήηεο ηεο πνπ θαλνληθά επηθέξεη ηηο 
αιιαγέο ζηελ ηζηνζειίδα κέζσ ελφο θσδηθνχ FTP “password- controlled FTP” (File Transfer 
Protocol). Ο παξνρέαο θηινμελίαο δηαηεξεί ηνλ ηειηθφ έιεγρν θαη κπνξεί λα ζβήζεη ηα αξρεία ή 
λα εκπνδίζεη ηελ πξφζβαζε ζηελ ηζηνζειίδα ππφ ηε επηθχιαμε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ θαη ηεο 

                                            

174
 ηελ επξεία έλλνηα ηνπ φξνπ ζα κπνξνχζακε λα ζπκπεξηιάβνπκε θαη ηνλ παξνρέα 

forum ζπδήηεζεο (newsgroup host) θαη ηνλ παξνρέα ηζηνζειίδσλ FTP (FTP host). Οη 
ηζηνζειίδεο FTP ζηα πιαίζηα ηεο αλάιπζεο ησλ λνκηθψλ δεηεκάησλ ζα κπνξνχζαλ λα 
εμνκνησζνχλ κε web site. Σν δήηεκα ησλ newsgroup απαηηεί κηα πην ηδηαίηεξε πξνζέγγηζε. 
Τπάξρνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δχν εηδψλ newsgroup : ηα ειεγρφκελα θαη ηα κε ειεγρφκελα. 
ηα πξψηα ν έιεγρνο ηνπ πεξηερνκέλνπ γίλεηαη απφ έλα άηνκν ή νκάδα πνπ έρνπλ αθξηβψο 
απηήλ ηελ απνζηνιή. Ζ δεχηεξε πεξίπησζε ησλ κε ειεγρφκελσλ είλαη πην ελδηαθέξνπζα 
αθξηβψο επεηδή δελ ππάξρεη έιεγρνο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ κεηαδίδεηαη. Έλα δηθαζηήξην ζηε 
Σηνθρφικε θαηαδίθαζε ζηηο 7 Μαξηίνπ 2002 ηνλ ππεχζπλν ελφο forum αλνηρηνχ ζε 
αληηζεκηηηθέο δειψζεηο (πεγή : http://www.vivrelenet.fr)  

ηε Γαιιία εμάιινπ ζηηο 28 Μαΐνπ 2002 ην Πξσηνδηθείν ηεο Lyon απνθάλζεθε γηα 
πξψηε θνξά γηα απηά ηα δεηήκαηα ζηελ ππφζεζε SA Père Noël.fr c/ Monsieur F. M, 
Mademoiselle E. C et Sarl Deviant Network. Κξίζεθε φηη απηφο πνπ πήξε ηελ πξσηνβνπιία 
λα δεκηνπξγήζεη κηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία κε ζθνπφ ηελ αληαιιαγή γλσκψλ πάλσ 
ζε ζέκαηα πξνθαζνξηζκέλα εθ ησλ πξνηέξσλ πξέπεη λα αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ησλ 
επηδήκησλ κελπκάησλ ζηε ππεξεζία απηή ρσξίο λα κπνξεί λα αληηηάμεη έιιεηςε 
επίβιεςεο. Δλ πξνθεηκέλσ, γξαπηά πνπ απνηεινχζαλ δπζθήκεζε θαη πνπ πξνέξρνληαλ απφ 
άηνκα δπζαξεζηεκέλα απφ ηηο εκπνξηθέο κεζφδνπο ηεο εηαηξίαο Père Noël.fr δεκνζηεχζεθαλ ζην 
θφξνπκ ζπδήηεζεο ηνπ site défense -consommateur. org. Ο δηθαηνχρνο ηνπ domain name θαη ν 
webmaster (πνπ ραξαθηεξίζηεθε ν ππεχζπλνο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ Internic) απαγνξεχζεθε λα 
δεκνζηεχζνπλ μαλά παξφκνηεο δειψζεηο κε ηελ απεηιή πξνζηίκνπ 800€ γηα θάζε δηαπηζησζείζα 
παξάβαζε. Δπηπιένλ, ην δηθαζηήξην θαηαδίθαζε ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ forum λα πιεξψζνπλ 
ζηελ Père Noël.fr 80.000€ σο απνδεκίσζε θαη δηέηαμε ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ site défense -consommateur. org θαζψο θαη ζε δχν επξείαο θπθινθνξίαο 
θαζεκεξηλέο εθεκεξίδεο κε έμνδα ησλ θαηαδηθαζζέλησλ.  
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ζπκθσλίαο ηνπ ζπλδξνκεηή. Χζηφζν, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη πεξηζζφηεξνη web hosts δελ 
εμεηάδνπλ ην πεξηερφκελν ησλ αξρείσλ παξά κφλν εθφζνλ ππάξμεη δηακαξηπξία απφ 
θάπνηνλ ηξίην.  

Δμάιινπ ζην ζπκβφιαην αλάκεζα ζηνλ παξνρέα θηινμελίαο θαη ηνλ ζπλδξνκεηή ηνπ 
βξίζθνπκε ζπρλά φξνπο ζρεηηθνχο κε ηελ ελδερφκελε επζχλε εθ ηνπ πεξηερνκέλνπ. Ο web host 
πξνζπαζεί λα απαιιαγεί πεξηιακβάλνληαο ξήηξεο απνπνίεζεο ηεο επζχλεο. Απηέο νη ξήηξεο 
θηλδπλεχνπλ λα ραξαθηεξηζηνχλ θαηαρξεζηηθέο θαη ζε θάζε πεξίπησζε δελ ζα κπνξνχζαλ λα 
ηζρχζνπλ σο «πηζηνπνηεηηθά αλεπζπλφηεηαο».  

Ο web host είλαη ν πην νξαηφο ζηφρνο ζε πεξίπησζε πνπ νη απνζεθεπκέλεο πεγέο 
πξνθαινχλ βιάβε ζηα δηθαηψκαηα θάπνηνπ ηξίηνπ εθφζνλ έρεη αληίγξαθα απηψλ ησλ πεγψλ, 
έρεη έλαλ νξηζκέλν έιεγρν πάλσ ηνπο θαη κπνξεί λα εμεηάζεη ην πεξηερφκελν ηεο πιεξνθνξίαο 
πξηλ ηε ζέζεη ζηε δηάζεζε ησλ άιισλ ρξεζηψλ. Απηή ε δπλαηφηεηα θηάλεη ζην ζεκείν ηεο 
επηβνιήο κηαο επηπξφζζεηεο ππνρξέσζεο ζε βάξνο ηνπ ISP;  

Κοινοτικό πλαίσιο  

Ο Δπξσπαίνο
175

 

λνκνζέηεο ππήξμε αξθεηά επηεηθήο απέλαληη ζηνπο παξνρείο θηινμελίαο. Ζ 
Οδεγία 2000/31 πξνζδηφξηζε ην θαζεζηψο απαιιαγήο απφ ηε επζχλε ηνπο ζε δπν άξζξα, 
ηα άξζξα 14 θαη 15.  

Σν άξζξν 15 πνπ απεπζχλεηαη ζην ζχλνιν ησλ παξνρέσλ ππεξεζηψλ , ζέηεη ηελ αξρή 

ηεο απνπζίαο γεληθήο ππνρξέσζεο ειέγρνπ
176

, ελψ ην άξζξν 14 ζέηεη ελ ζπλερεία ηνπο φξνπο 

απαιιαγήο απφ ηελ επζχλε ησλ παξνρέσλ θηινμελίαο (web hosts)
177

.  

                                            

175
 Πξηλ ηε επξσπατθή λνκνζεηηθή ξχζκηζε ε γαιιηθή λνκνινγία είρε αζρνιεζεί αξθεηά 

κε ην δήηεκα απηφ. Μέζα απφ κηα ζεηξά ππνζέζεσλ επηβιήζεθαλ ηξεηο ππνρξεψζεηο ζηνπο 
παξνρείο θηινμελίαο :  

α)Τπνρξέσζε πιεξνθφξεζεο ησλ πειαηψλ γηα ηελ αλάγθε ζεβαζκνχ ησλ 
δηθαησκάησλ ησλ ηξίησλ  

β)Τπνρξέσζε επαγξχπλεζεο πνπ πεξηιάκβαλε ηελ ππνρξέσζε ρξήζεο αθφκα θαη 
κεραλψλ αλαδήηεζεο πξνθεηκέλνπ λα βξεζνχλ ηα παξάλνκα site  

γ)Τπνρξέσζε άκεζεο αληίδξαζεο θαηεβάδνληαο ηελ ηζηνζειίδα ηαπηφρξνλα κε ηε 
γλσζηνπνίεζε ή δηακαξηπξία απφ θάπνηνλ ηξίην.  

176
 «Άξζξν 15: 1. Σα θξάηε κέιε δελ επηβάιινπλ ζηνπο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ, γηα 

ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 12, 13 θαη 14, γεληθή ππνρξέσζε 
ειέγρνπ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ κεηαδίδνπλ ή απνζεθεχνπλ νχηε γεληθή ππνρξέσζε δξαζηήξηαο 
αλαδήηεζεο γεγνλφησλ ή πεξηζηάζεσλ πνπ δείρλνπλ φηη πξφθεηηαη γηα παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο . 2. Σα θξάηε κέιε δχλαληαη λα ππνρξεψζνπλ ηνπο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ 
ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο λα ελεκεξψλνπλ πάξαπηα ηηο αξκφδηεο θξαηηθέο αξρέο γηα ηπρφλ 
ππφλνηεο πεξί ρνξεγνπκέλσλ παξαλφκσλ πιεξνθνξηψλ ή δξαζηεξηνηήησλ πνπ επηρεηξνχλ 
απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο ή λα αλαθνηλψλνπλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο, θαη' αίηεζή ηνπο, 
πιεξνθνξίεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ εληφπηζε απνδεθηψλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπο κε ηνπο νπνίνπο 
έρνπλ ζπκθσλίεο απνζήθεπζεο.»  

177
 «Άξζξν14: Φηινμελία 1. Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη ζε πεξίπησζε παξνρήο 

κηαο ππεξεζίαο ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ απνζήθεπζε 
πιεξνθνξηψλ παξερνκέλσλ απφ έλαλ απνδέθηε ππεξεζίαο, δελ πθίζηαηαη επζχλε ηνπ θνξέα 
παξνρήο ηεο ππεξεζίαο γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απνζεθεχνληαη κεηά απφ αίηεζε απνδέθηε ηεο 
ππεξεζίαο, ππφ ηνλ φξν φηη: α) ν θνξέαο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο δελ γλσξίδεη πξαγκαηηθά φηη 
πξφθεηηαη γηα παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα ή πιεξνθνξία θαη φηη, ζε φ,ηη αθνξά αμηψζεηο 
απνδεκηψζεσο, δελ γλσξίδεη ηα γεγνλφηα ή ηηο πεξηζηάζεηο απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηεη ε 
παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα ή πιεξνθνξία, ή β) ν θνξέαο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο, κφιηο 
αληηιεθζεί ηα πξναλαθεξζέληα, απνζχξεη ηαρέσο ηηο πιεξνθνξίεο ή θαζηζηά ηελ πξφζβαζε ζε 
απηέο αδχλαηε. 2. Ζ παξάγξαθνο 1 δελ εθαξκφδεηαη φηαλ ν απνδέθηεο ηεο ππεξεζίαο ελεξγεί 
ππφ ηελ εμνπζία ή ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ θνξέα παξνρήο ηεο ππεξεζίαο. 3. Σν παξφλ άξζξν δελ 
ζίγεη ηε δπλαηφηεηα δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζχκθσλα κε ηα λνκηθά ζπζηήκαηα ησλ 
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Χζηφζν, ε αξρή ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο επζχλεο ηνπ παξνρέα θηινμελίαο δελ είλαη 
απφιπηε ηδίσο αλ δηαβαζζεί ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζεκείν 46 ηεο εηζεγεηηθήο έθζεζεο ηεο 
Οδεγίαο: «Πξνθεηκέλνπ λα απνιαχεη ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο επζχλεο, ν θνξέαο παξνρήο 
ππεξεζίαο ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζε απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ, 
κφιηο πιεξνθνξεζεί απνδεδεηγκέλσο ή αληηιεθζεί φηη πξφθεηηαη γηα παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο, νθείιεη ηαρέσο λα ηηο απνζχξεη ή λα ηηο θαηαζηήζεη απξφζηηεο. Ζ 
απφζπξζε ησλ πιεξνθνξηψλ ή ε απελεξγνπνίεζε ηεο πξφζβαζεο ζε απηέο νθείιεη λα 
επηρεηξείηαη ηεξνχκελεο ηεο αξρήο ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο θαη ησλ νηθείσλ εζληθψλ 
δηαδηθαζηψλ. Ζ παξνχζα Οδεγία δελ ζίγεη ηε δπλαηφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ λα ζεζπίδνπλ 
εηδηθέο πξνυπνζέζεηο νη νπνίεο πξέπεη λα πιεξνχληαη άκεζα, πξηλ απφ ηελ απφζπξζε ησλ 
πιεξνθνξηψλ ή ηελ παξεκπφδηζε ηεο πξφζβαζεο ζε απηέο»  

Ζ Οδεγία δελ δηεπθξηλίδεη απφ πνην ζεκείν θαη ζχκθσλα κε πνηνπο φξνπο ζεσξείηαη φηη 
επαξθή γλψζε ηεο χπαξμεο ηνπ παξάλνκνπ πεξηερνκέλνπ πνπ είλαη απνζεθεπκέλν ζηνλ server 
ηνπ.  

Χζηφζν ηα άξζξα 14-3 θαη 17-1
178

 ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζεκείν 40
179

 ηεο 
εηζεγεηηθήο έθζεζεο ηεο Οδεγίαο, θαινχλ ηα θξάηε κέιε λα πηνζεηήζνπλ εηδηθέο 
δηαδηθαζίεο γηα ηελ γλσζηνπνίεζε, απφζπξζε θαη ελδερνκέλσο επαλαθνξά ησλ 
ακθηζβεηνχκελσλ ηζηνζειίδσλ, αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα ηνπ νκνζπνλδηαθνχ 
ακεξηθάληθνπ λφκνπ Digital Millenium Copyright Act πνπ έρεη ζεζκνζεηήζεη ηέηνηεο δηαδηθαζίεο « 
notice and take down » θαη « notice and put back » πξνθεηκέλνπ λα απαιιαρζεί ηεο επζχλεο 
ηνπ ν web host. 

4.3.4 Ευθύνη των Παροχέων ύνδεσης στο Διαδίκτυο (Internet Access 

Providers)  

Ζ βαζηθή απνζηνιή
180

 

ελφο παξνρέα ζχλδεζεο (Internet Access Provider) είλαη ε πξφζβαζε 
ζην δηαδίθηπν. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε κεηαθέξεη ηελ πιεξνθνξία πνπ παξήγαγε θάπνηνο 
ηξίηνο. Πεξηνξίδεηαη ζην λα επηηχρεη ηελ πιηθή ζχλδεζε ηνπ ζπλδξνκεηή ζην Internet. Ο 
ζπλδξνκεηήο είλαη έπεηηα ειεχζεξνο λα ιάβεη φιεο ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο.  

Άξα, ν ξφινο ηνπο είλαη απηφο ηνπ απινχ κεηαθνξέα πνπ δελ έρεη θακία ζρέζε κε ην 
πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν πνπ κεηαθέξεη; ε αληίζεζε κε ηνλ θιαζζηθφ κεηαθνξέα φπσο είλαη 
γηα παξάδεηγκα ε ηαρπδξνκηθή ππεξεζία, ν παξνρέαο ζχλδεζεο δελ έρεη ηα ηερληθά κέζα 

                                                                                                                               

θξαηψλ κειψλ, λα απαηηνχλ απφ ηνλ θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ λα πξνβεί ζηελ παχζε ή ζηελ 
πξφιεςε παξάβαζεο, νχηε ζίγεη ηε δπλαηφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ λα ζεζπίδνπλ δηαδηθαζίεο γηα 
ηελ απφζπξζε ησλ πιεξνθνξηψλ ή ηελ απελεξγνπνίεζε ηεο πξφζβαζεο ζε απηέο.»  

178
 « ... Σα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε, ζε πεξηπηψζεηο δηαθσλίαο κεηαμχ ελφο θνξέα 

παξνρήο θαη ελφο απνδέθηε κηαο ππεξεζίαο ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο, ε λνκνζεζία ηνπο 
λα κελ εκπνδίδεη ηε ρξήζε ησλ ππαξρφλησλ βάζεη ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ κεραληζκψλ εμψδηθεο 
επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαηάιιεισλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ.»  

179
  «Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο νδεγίαο ζα πξέπεη λα ζπληζηνχλ ηθαλή βάζε γηα ηε 

δεκηνπξγία ηαρέσλ θαη αμηφπηζησλ κεραληζκψλ κε ηνπο νπνίνπο λα κπνξνχλ λα απνζχξνληαη νη 
παξάλνκεο πιεξνθνξίεο θαη λα θαζίζηαληαη απξφζηηεο. Καιφ ζα ήηαλ νη κεραληζκνί απηνί λα 
εθπνλνχληαη βάζεη εζεινληηθψλ ζπκθσληψλ κεηά απφ δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ φισλ ησλ 
ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ θαη λα ελζαξξχλνληαη απφ ηα θξάηε κέιε. Δίλαη πξνο ην ζπκθέξνλ φισλ 
ησλ κεξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο λα 
πηνζεηήζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ηέηνηνπο κεραληζκνχο»  

180
 Μπνξεί επίζεο λα παξέρεη θαη άιιεο βνεζεηηθέο ππεξεζίεο φπσο ε ειεθηξνληθή 

αιιεινγξαθία ή ε πξφζβαζε ζε πεγέο ζηηο νπνίεο έρνπλ πξφζβαζε κφλν νη πειάηεο ηνπ είηε 
βνήζεηαο γηα αληηκεηψπηζε ηερληθψλ πξνβιεκάησλ, είηε πεγέο πιεξνθνξηψλ ηξίησλ πνπ είλαη 
επί πιεξσκή γηα άιινπο ρξήζηεο αιιά δσξεάλ γηα ηνπο ζπλδξνκεηέο ηνπ. Δμάιινπ φπσο 
δηεπθξηλίζζεθε αλσηέξσ έλαο παξνρέαο ζχλδεζεο ζπρλά δξαζηεξηνπνηείηαη θαη σο παξνρέαο 
θηινμελίαο (νπφηε ηζρχνπλ ηα αλσηέξσ).  
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πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθνξία πνπ θπθινθνξεί; Αλ ππάξρεη ηέηνηα δπλαηφηεηα, ππάξρεη θαη 
ππνρξέσζε ειέγρνπ ζε βάξνο ησλ παξνρέσλ πξφζβαζεο; Καη αθφκα πεξαηηέξσ, κπνξνχκε λα 
δεηήζνπκε απφ έλαλ Internet Access Provider λα εκπνδίζεη ηελ πξφζβαζε ζε κία ηζηνζειίδα 
θαη αλ λαη, ππν πνηεο πξνυπνζέζεηο;  

Παράδειγμα: Τπόθεση «J’accuse» v AFA- Γαλλία  

Μηα κεγάιε ππφζεζε
181

 

ζηε Γαιιία έδσζε ηελ αθνξκή γηα λα δηεξεπλεζνχλ απηά ηα εξσηήκαηα. 
Γηάθνξεο νξγαλψζεηο αγψλα ελάληηα ζηνλ ξαηζηζκφ, αλάκεζα ηνπο θαη ε νξγάλσζε 
«J‟accuse!» ελήγαγαλ 13 παξφρνπο ζχλδεζεο, εθπξνζσπνχκελνπο απφ ηελ AFA (Association 
des Fournisseurs d‟Access), ηνλ γαιιηθφ ζχλδεζκν ησλ παξφρσλ ζχλδεζεο, ηνλ γάιιν 
ζπγγξαθέα πξνζσπηθψλ ζειίδσλ θαη ηνλ ακεξηθαλφ παξνρέα θηινμελίαο ηνπ (web host). Οη 
νξγαλψζεηο δεηνχζαλ λα ππνρξεσζνχλ νη παξνρείο ζχλδεζεο λα ειέγρνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ 
γάιισλ ρξεζηψλ ζηελ ηζηνζειίδα ξαηζηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ “Front 14”.  

Οη Παξνρείο απφ ηελ πιεπξά ηνπο πξνέβαιαλ πνηθίιεο ελζηάζεηο:  

 ην ζπιινγηθφ θαη απεξηφξηζην ραξαθηήξα ηνπ αηηήκαηνο,  

 ηελ αλάγθε λα ππνδεηρζνχλ νη URL ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ νπνίσλ ην πεξηερφκελν ήηαλ 
έθδεια παξάλνκν,  

 ηελ πξνγελέζηεξε δίσμε ησλ ίδησλ ησλ ζπγγξαθέσλ,  

 ηελ ηερληθή αδπλακία νξγάλσζεο κηαο παξφκνηαο παξεκπφδηζεο πξφζβαζεο 
θαη  

 ηελ ππνρξέσζε νπδεηεξφηεηαο ιφγσ ηνπ ξφινπ ηνπο σο ηερληθνί κεζνιαβεηέο 
ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο.  

Με κηα πξνδηθαζηηθή απφθαζε ηνπ ην δηθαζηήξην δήηεζε λα ππνδεηρζνχλ κάξηπξεο θαη 
απφ ηηο δπν πιεπξέο ψζηε ππάξμεη βαζχηεξε κειέηε ηνπ ζέκαηνο ζε ηερληθφ θαη εζηθφ επίπεδν.  

Καηά ηελ αθξφαζε ησλ καξηχξσλ, ηξεηο εκπεηξνγλψκνλεο παξαδέρηεθαλ ηελ 

δπλαηφηεηα πινπνίεζεο ελφο παξφκνηνπ θηιηξαξίζκαηνο
182

, ηδίσο ζην επίπεδν ηεο δηεχζπλζεο 
IP (Internet Protocol). Χζηφζν, δελ ππήξμε νκνθσλία σο πξνο ηε ζθνπηκφηεηα κηαο 
ελδερφκελεο επηβνιήο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο εηο βάξνο ησλ παξφρσλ ζχλδεζεο.  

ηελ απφθαζε πνπ εθδφζεθε ζηηο 30 Οθησβξίνπ 2001, ην βαζηθφ αίηεκα ησλ 
νξγαλψζεσλ πνπ ζπλίζηαην ζηελ επηβνιή θηιηξαξίζκαηνο θαη ζηε ζπκβνιηθή απνδεκίσζε ηνπ 
1€ δελ έγηλε απνδεθηφ.  

Πξάγκαηη αλ θαη ν δηθαζηήο αλαγλσξίδεη ηνλ θίλδπλν λα δεκηνπξγεζνχλ «παξάδεηζνη 
ηνπ δηαδηθηχνπ», φπνπ νη θπβεξλν-εγθιεκαηίεο θάζε είδνπο ζα κπνξνχλ λα επσθεινχληαη απφ 
έλα επλντθφ λνκηθφ πεξηβάιινλ θαη απφ ηελ νπδεηεξφηεηα ησλ ηερληθψλ κεζαδφλησλ, 
δηαπηζηψλεη φηη νη παξνρείο ζχλδεζεο δελ έρνπλ θακία άιιε ππνρξέσζε παξά κφλν ηε 

δηάζεζε ζηνλ ζπλδξνκεηή εξγαιείσλ θηιηξαξίζκαηνο
183

.  

Κοινοτικό Δίκαιο  

Οη θνηλνηηθέο Οδεγίεο επηβάιινπλ ηελ αξρή ηεο έιιεηςεο επζχλεο ζε φηη αθνξά ζην 
κεηαδηδφκελν πεξηερφκελν, αθήλνληαο σζηφζν ηε δπλαηφηεηα ζηα θξάηε κέιε λα 

πξνβιέςνπλ έλα πην απζηεξφ πιαίζην ζε ζρέζε κε ηελ επζχλε ησλ παξφρσλ ζχλδεζεο.  

Ζ Οδεγία γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην δηεπθξηλίδεη φηη ηα θξάηε κέιε δελ πξέπεη λα 
επηβάιινπλ ζηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ κηα γεληθή ππνρξέσζε ειέγρνπ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

                                            

181
  TGI Paris, 12 juillet 2001, aff. Association J’accuse ! …action internationale pour la 

justice, AIPJ, La Licra et autres c/ Association franεaise d’acces et des services Internet (AFA), 
13 fournisseurs d’acces et prestataires techniques d’Internet  

182
 Βιέπε θαη ην άξζξν ηνπ Jean- Raymond Lemaire, ελφο απφ ηνπο ηξεηο 

εκπεηξνγλψκνλεο ζηελ δηεχζπλζε http://www.afa-France.com/html/action/01002_note_afa.doc  
183

 Ζ ππνρξέσζε απηή ππήξρε ήδε ζην γαιιηθφ δίθαην ζχκθσλα κε ην λφκν ηεο 30εο 
επηεκβξίνπ 1986(άξζξν 43-1). Τπνρξενχληαη δειαδή νη Internet Access Providers λα 
παξέρνπλ εξγαιεία θηιηξαξίζκαηνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ απνζθνπνχλ ηδίσο 
ζηελ πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ.  
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απνζεθεχνπλ ή κεηαδίδνπλ (ε πεξίπησζε ησλ παξνρέσλ ζχλδεζεο) ή κηα γεληθή ππνρξέσζε 
λα εξεπλνχλ ελεξγά ηα γεγνλφηα ή ηηο πεξηζηάζεηο πνπ θαλεξψλνπλ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο. Απηφο ν θαλφλαο σζηφζν δελ εκπνδίδεη κηα δηθαζηηθή αξρή λα δεηήζεη απφ 
έλαλ παξνρέα ππεξεζίαο λα ειέγρεη κία ηζηνζειίδα γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν κε 
ζηφρν ηελ πξφιεςε ή ηελ θαηαζηνιή πνηληθψλ παξαβάζεσλ.  

Σν άξζξν 12
184

 

αληηκεησπίδεη ηελ πεξίπησζε ηεο απιήο κεηαθνξάο(simple transport-
mere conduit), ε νπνία θαιχπηεη ηαπηφρξνλα θαη ηελ πεξίπησζε ηεο κεηάδνζεο θαη ηεο 

παξνρήο ζχλδεζεο πνπ καο αθνξά. Ζ πξνυπφζεζε γηα λα επσθειεζεί ν παξνρέαο απηήο ηεο 
απαιιαγήο είλαη λα κελ παίδεη θαλέλαλ ελεξγφ ξφιν:  

1. νχηε ζηελ πξνέιεπζε (λα κελ παίξλεη ηελ απφθαζε λα πξνρσξήζεη ηελ κεηάδνζε),  

2. νχηε ζηνλ πξννξηζκφ (λα κελ επηιέγεη ηνπο απνδέθηεο ηεο κεηάδνζεο, γηα 

παξάδεηγκα ηνπο απνδέθηεο ελφο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ),  

3. νχηε θαη ζην πεξηερφκελν ην ίδην (λα κελ πξνβαίλεη ζε επηινγή αιιά λα 

παξεκβαίλεη σο απιφο αλακεηαδφηεο).  

Ζ Οδεγία παξ‟ φι‟απηά αθήλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηα θξάηε κέιε λα απαηηήζνπλ απφ ηνλ 
Παξνρέα λα ζέζεη ηέινο ζε κηα παξάλνκε ελέξγεηα ή λα ηελ πξνιάβεη.  

Ζ Οδεγία πξνζδηνξίδεη επίζεο ζην άξζξν 13
185

 

«Απνζήθεπζε ζε θξπθή κλήκε» ηηο 

πξνυπνζέζεηο απαιιαγήο απφ ηελ επζχλε ζηελ πεξίπησζε ηεο «απηφκαηεο, ελδηάκεζεο θαη 

                                            

184
 «Άξζξν 12 Απιή κεηάδνζε 1. Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη, ζε πεξίπησζε 

παξνρήο κηαο ππεξεζίαο ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε κεηάδνζε 
πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρεη ν απνδέθηεο ηεο ππεξεζίαο ζε έλα δίθηπν επηθνηλσληψλ ή ζηελ 
παξνρή πξφζβαζεο ζην δίθηπν επηθνηλσληψλ, δελ πθίζηαηαη επζχλε ηνπ  θνξέα παξνρήο 
ππεξεζηψλ φζνλ αθνξά ηηο κεηαδηδφκελεο πιεξνθνξίεο, ππφ ηνλ φξν φηη ν θνξέαο παξνρήο 
ππεξεζηψλ: α) δελ απνηειεί ηελ αθεηεξία ηεο κεηάδνζεο ησλ πιεξνθνξηψλ· β) δελ επηιέγεη ηνλ 
απνδέθηε ηεο κεηάδνζεο θαη γ) δελ επηιέγεη θαη δελ ηξνπνπνηεί ηηο κεηαδηδφκελεο πιεξνθνξίεο. 
2. Οη δξαζηεξηφηεηεο κεηάδνζεο θαη παξνρήο πξφζβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 
πεξηιακβάλνπλ ηελ απηφκαηε, ελδηάκεζε θαη πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ κεηαδηδφκελσλ 
πιεξνθνξηψλ, ζην βαζκφ πνπ ε απνζήθεπζε εμππεξεηεί απνθιεηζηηθά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 
κεηάδνζεο ζην δίθηπν επηθνηλσληψλ θαη ε δηάξθεηά ηεο δελ ππεξβαίλεη ην ρξφλν πνπ είλαη 
επιφγσο απαξαίηεηνο γηα ηε κεηάδνζε. 3. Σν παξφλ άξζξν δελ ζίγεη ηε δπλαηφηεηα δηθαζηηθήο ή 
δηνηθεηηθήο αξρήο, ζχκθσλα κε ηα λνκηθά ζπζηήκαηα ησλ θξαηψλ κειψλ, λα απαηηνχλ απφ ην 
θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ λα πξνβεί ζηελ παχζε ή ζηελ πξφιεςε παξάβαζεο.»  

185
 «Άξζξν 13 Απνζήθεπζε ζε θξπθή κλήκε (Caching) 1. Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ 

φηη, ζε πεξίπησζε παξνρήο κηαο ππεξεζίαο ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο, ε νπνία ζπλίζηαηαη 
ζηε κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρεη έλαο απνδέθηεο ππεξεζίαο ζε έλα δίθηπν 
επηθνηλσληψλ, δελ πθίζηαηαη επζχλε ηνπ θνξέα παξνρήο ηεο ππεξεζίαο, φζνλ αθνξά ηελ 
απηφκαηε, ελδηάκεζε θαη πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ ε νπνία γίλεηαη κε 
απνθιεηζηηθφ ζθνπφ λα θαηαζηεί απνηειεζκαηηθφηεξε ε κεηαγελέζηεξε κεηάδνζε ησλ 
πιεξνθνξηψλ, κεηά απφ αίηεζε άιισλ απνδεθηψλ ηεο ππεξεζίαο, ππφ ηνλ φξν φηη ν θνξέαο 
παξνρήο ππεξεζηψλ: α) δελ ηξνπνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο· β) ηεξεί ηνπο φξνπο πξφζβαζεο ζηηο 
πιεξνθνξίεο· γ) ηεξεί ηνπο θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηελ ελεκέξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ, νη νπνίνη 
θαζνξίδνληαη θαηά επξέσο αλαγλσξηζκέλν ηξφπν θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ θιάδν· δ) δελ 
παξεκπνδίδεη ηε λφκηκε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, ε νπνία αλαγλσξίδεηαη επξέσο θαη 
ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ θιάδν, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηε 
ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ε) ελεξγεί άκεζα πξνθεηκέλνπ λα απνζχξεη ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ απνζήθεπζε ή λα θαηαζηήζεη ηελ πξφζβαζε ζε απηέο αδχλαηε, κφιηο 
αληηιεθζεί φηη νη πιεξνθνξίεο έρνπλ απνζπξζεί απφ ην ζεκείν ηνπ δηθηχνπ ζην νπνίν 
βξίζθνληαλ αξρηθά ή ε πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο θαηέζηε αδχλαηε ή κηα δηθαζηηθή ή 
δηνηθεηηθή αξρή δηέηαμε ηελ απφζπξζε ησλ πιεξνθνξηψλ ή απαγφξεπζε ηελ πξφζβαζε ζε 
απηέο. 2. Σν παξφλ άξζξν δελ ζίγεη ηε δπλαηφηεηα δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζχκθσλα κε 
ηα λνκηθά ζπζηήκαηα ησλ θξαηψλ κειψλ, λα απαηηήζεη απφ ην θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ λα 
παχζεη ή λα πξνιάβεη ηελ παξάβαζε»  
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πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο»(caching)
186

 

ησλ πιεξνθνξηψλ, κηα ελέξγεηα ζπκθπή ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ παξνρέσλ ζχλδεζεο κε ζθνπφ ηελ επηηάρπλζε ησλ επηθνηλσληψλ on line
187

.  

Έηζη, ν Παξνρέαο νθείιεη λα απέρεη απφ θάζε ελέξγεηα επίδξαζεο ζην κεηαδηδφκελν 
πεξηερφκελν ή παξεκβνιήο ζηα ηερληθά ζπζηήκαηα θαη λα ζέβεηαη ηνπο θαλφλεο θαη ηα 
standards ζε ζρέζε κε ηελ πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία θαη ηελ αλαλέσζε ηεο (up date). 
Σαπηφρξνλα επηβάιιεηαη λα απνζχξεη γξήγνξα κηα «βιαβεξή» πιεξνθνξία ή θαη λα εκπνδίζεη 
ηελ πξφζβαζε ζε απηήλ εθφζνλ έρεη επαξθή γλψζε φηη νη πιεξνθνξίεο έρνπλ απνζπξζεί απφ 
ην ζεκείν ηνπ δηθηχνπ ζην νπνίν βξίζθνληαλ αξρηθά ή ε πξφζβαζε ζε απηέο θαηέζηε αδχλαηε ή 
απαγνξεχζεθε.  

Ζ Οδεγία γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ Οδεγία 29/2001 γηα ηελ 
ελαξκφληζε νξηζκέλσλ πηπρψλ ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ησλ ζπγγεληθψλ 
δηθαησκάησλ ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο ηδίσο ζε φηη αθνξά ηελ επζχλε ησλ Παξφρσλ 
ζχλδεζεο.  

Ζ Οδεγία2001/29/ΔΚ πξνβιέπεη ζην άξζξν 5.1
188

 

κε ηνλ ηίηιν «Δμαηξέζεηο θαη 
πεξηνξηζκνί» φηη: «Οη αλαθεξφκελεο ζην άξζξν 2 πξνζσξηλέο πξάμεηο αλαπαξαγσγήο, νη 

νπνίεο είλαη κεηαβαηηθέο ή παξεπφκελεο θαη νη νπνίεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην θαη νπζηψδεο 
ηκήκα κηαο ηερλνινγηθήο κεζφδνπ, έρνπλ δε σο απνθιεηζηηθφ ζθνπφ λα επηηξέςνπλ(…)ηελ 
εληφο δηθηχνπ κεηάδνζε κεηαμχ ηξίησλ κέζσ δηακεζνιαβεηή(…)ελφο έξγνπ ή άιινπ 
πξνζηαηεπνκέλνπ αληηθεηκέλνπ θαη νη νπνίεο δελ έρνπλ θακία αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή ζεκαζία, 

εμαηξνχληαη απφ ην δηθαίσκα αλαπαξαγσγήο
189

 

πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 2».  

Ζ δε παξάγξαθνο 5 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ δηεπθξηλίδεη φηη νη πξνβιεπφκελεο εμαηξέζεηο 
εθαξκφδνληαη κφλν ζε νξηζκέλεο εηδηθέο πεξηπηψζεηο νη νπνίεο δελ αληίθεηληαη ζηελ θαλνληθή 
εθκεηάιιεπζε ηνπ έξγνπ ή άιινπ πξνζηαηεπνκέλνπ αληηθεηκέλνπ θαη δελ ζίγνπλ αδηθαηνινγήησο 
ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ηνπ δηθαηνχρνπ.  

Παξαηεξνχκε φηη ε ζπκθσλία ησλ δπν Οδεγηψλ δελ είλαη πνιχ επδηάθξηηε. Οη 
ελέξγεηεο ηεο απνζήθεπζεο ζε θξπθή κλήκε εμαηξνχληαη απφ ην δηθαίσκα 
αλαπαξαγσγήο ηνπ δηθαηνχρνπ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο αλ αληαπνθξίλνληαη 
ηαπηφρξνλα ζηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ην πξναλαθεξζέλ άξζξν 5.1 θαη ζε απηέο ηεο 
Οδεγίαο γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην; Ή νη ηερληθνί Πάξνρνη ππεξεζηψλ πνπ πινπνηνχλ 
ηελ απνζήθεπζε ζε θξπθή ζα απαιιάζζνληαη ηεο επζχλεο άπαμ θαη πιεξνχληαη νη 
πξνυπνζέζεηο ηεο δεχηεξεο Οδεγίαο;  

Αλ θαη ε απνζήθεπζε ζε θξπθή κλήκε έρεη γίλεη θνηλή πξαθηηθή γηα ηνπο Παξφρνπο 
ζχλδεζεο πνπ δηεπθνιχλεη ηελ απνζηνιή ηνπο (ρσξίο φκσο λα είλαη αλαπφθεπθηε), σζηφζν 
ππάξρεη πάληνηε ν θίλδπλνο λα πξνζθξνχζεη ζηα λφκηκα ζπκθέξνληα ηξίησλ, παξαβηάδνληαο ηα 
ηερληθά κέηξα ειέγρνπ πξφζβαζεο ζε πξνζηαηεπφκελα πεξηερφκελα, απνδνρήο πιεξσκψλ ή 

                                            

186
Πην ζπγθεθξηκέλα νη παξνρείο ζχλδεζεο δηαζέηνπλ έλα «θξπθφ» αληίγξαθν ζηνπο 

proxy servers ηνπο ζην νπνίν ηνπνζεηνχλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα αλαπαξαγσγέο ησλ 
ηζηνζειίδσλ κε ηε κεγαιχηεξε δήηεζε. Ζ βαζηθή ζθνπηκφηεηα είλαη λα δηεπθνιπλζεί θαη λα 
επηηαρπλζεί ε κεηάδνζε απηψλ ησλ ηζηνζειίδσλ πξνο ηνλ ρξήζηε, θαζψο θαη λα κεησζεί ην 
θπθινθνξηαθφ ζην δηαδίθηπν.   

187
Δμάιινπ, ζην άξζξν 16 ηεο εηζαγσγηθήο έθζεζεο ηεο νδεγίαο 2001/29 ΔΔ 

πξνβιέπεηαη :" νη θαλφλεο πεξί επζχλεο ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην πξέπεη λα ηεζνχλ ζε 
εθαξκνγή κέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία κε εθείλε πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ παξνχζα νδεγία, 
δεδνκέλνπ φηη απνβιέπνπλ ζηε δηακφξθσζε ελφο ελαξκνληζκέλνπ πιαηζίνπ αξρψλ θαη 
ξπζκίζεσλ πνπ αθνξνχλ, κεηαμχ άιισλ, νξηζκέλα ζεκαληηθά ηκήκαηα ηεο νδεγίαο ε παξνχζα 
νδεγία δελ ζίγεη ηνπο θαλφλεο πεξί επζχλεο ηεο πξναλαθεξφκελεο νδεγίαο[ζ.ζ Οδ 2000/31Δ.Δ]"   

188
 Σν άξζξν 5.1 ελζσκαηψζεθε ζην ειιεληθφ δίθαην σο άξζξν 28Β ηνπ Ν2121/1993 γηα 

ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία κε ην Ν. 3057/2002  
189

 Τπελζπκίδνπκε φηη ην δηθαίσκα αλαπαξαγσγήο είλαη κηα πηπρή ηνπ πεξηνπζηαθνχ 
δηθαηψκαηνο ηνπ δηθαηνχρνπ πξνζηαζίαο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.  
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απινχζηεξα θαηακέηξεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ ρξήζεσλ ηνπ πεξηερνκέλνπ απφ έλαλ 
ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε  

ε θάζε πεξίπησζε ν θαλφλαο είλαη απηφο ηεο απαιιαγήο ησλ Παξφρσλ 
ζχλδεζεο απφ ηελ επζχλε γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο θαη ε θαηαδίθε ηνπο γηα 
πξνζβνιή δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο είλαη δχζθνιε, αλ φρη αλέθηθηε ππφ 
απηέο ηηο ζπλζήθεο.  

4.4  Απόκτηση ονόματος χώρου Διαδικτύου 

Γηα ηελ πξνζέιθπζε ησλ ρξεζηψλ ζε έλαλ δηαδηθηπαθφ ηφπν (web site) απαηηείηαη ε επηινγή 
ελφο νλφκαηνο ρψξνπ (domain name) πνπ λα κπνξεί λα απνκλεκνλεπζεί επρεξψο θαη λα 
παξνπζηάδεη θάπνηα ζχλδεζε κε ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ απηνχ 
ηφπνπ. Σν φλνκα ρψξνπ ζπλίζηαηαη ζε έλα δπαδηθφ θψδηθα πνπ θαζνξίδεη κηα εηθνληθή 
πεξηνρή (domain) ή ηνπνζεζία (site), ε νπνία είλαη κνλαδηθή ζε φιν ην δίθηπν θαη 
κεηαθξάδεηαη ζηνλ αξηζκφ ΙΡ. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ ρξεζηψλ ρξεζηκνπνηείηαη ην ζχζηεκα 

DNS (Domain Name System)
190

, κε βάζε ην νπνίν ζε θάζε δηεχζπλζε απνδίδεηαη έλα 
ζπκβνιηθφ φλνκα, ην Domain Name, ην νπνίν πξέπεη λα πιεθηξνινγήζεη θαλείο ζην αληίζηνηρν 
πξφγξακκα ηνπ ππνινγηζηή ηνπ, γηα λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηεη 
ζην δίθηπν ν Ζ/Τ, ζηνλ νπνίν αληηζηνηρεί ε δηεχζπλζε απηή. 

Γηα ηελ θαηαρψξηζε ελφο νλφκαηνο ρψξνπ πξέπεη λα δηαθξίλνπκε αλάκεζα ζηα γεληθά 
νλφκαηα ρψξνπ, φζα δει. έρνπλ θαηάιεμε .COM, .ORG, .NET θιπ. θαη ζηα νλφκαηα κε εζληθή 
θαηάιεμε (π. ρ. .GR γηα ηελ Διιάδα). Ζ θαηαρψξηζε ησλ γεληθψλ νλνκάησλ ρψξνπ είλαη 
αξκνδηφηεηα ηεο ππεξεζίαο ICANN ζηηο ΖΠΑ, ελψ φζνλ αθνξά ηα νλφκαηα κε θαηάιεμε πνπ 
αληηζηνηρεί ζηνλ θσδηθφ θάζε ρψξαο, αξκφδηα είλαη ηα ηνπηθά δηθηπαθά θέληξα πιεξνθφξεζεο 
θαη ζηε Υψξα καο, ε ΔΔΣΣ. Ζ θαηαρψξηζε νλφκαηνο ρψξνπ ιακβάλεη ρψξα κε ηελ έθδνζε 
ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ηελ ΔΔΣΣ, κεηά απφ ηελ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ λα απνθηήζεη έλα 
φλνκα ρψξνπ, ηελ νπνία (αίηεζε) δηαβηβάδνπλ νη θαηαρσξεηέο, νη νπνίνη είλαη παξνρείο 
ππεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ πνπ παξέρνπλ εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο θαηαρψξεζεο θαη νη νπνίνη 

(πξέπεη λα) πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ζρεηηθφ πίλαθα πνπ ηεξεί ε ΔΔΣΣ
191

. 

ηε Υψξα καο, ε θαηαρψξηζε νλφκαηνο ρψξνπ δελ ιακβάλεη ρψξα κε ηελ θαηάξηηζε 

ζχκβαζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ κε ηελ ΔΔΣΣ, φπσο ζπκβαίλεη ι. ρ. ζηε Γεξκαλία
192

, αιιά κε ηελ 

έθδνζε αηνκηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο απφ ηελ ΔΔΣΣ
193

. χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ππ' αξηζ. 

371/76 ηεο 15.4.2005 ηεο ΔΔΣΣ
194

, ην δηθαίσκα ην νπνίν απνθηάηαη κε ηελ εθρψξεζε νλφκαηνο 
ρψξνπ κε θαηάιεμε .gr ζπλίζηαηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν: α) ζηελ απφθηεζε απφ ην θνξέα 
ηνπ νλφκαηνο ρψξνπ απνθιεηζηηθνχ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 
αιθαξηζκεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ δεισζεί ζηελ αίηεζε εθρψξεζεο ηνπ θαη β) ζηελ 
απηφκαηε δέζκεπζε άιισλ κνξθψλ ηνπ νλφκαηνο θαη ζηε δπλαηφηεηα ηνπ λα 
ελεξγνπνηήζεη νξηζηηθά θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ ζηελ ΔΔΣΣ, νπνηαδήπνηε κνξθή ηνπ 
εθρσξεζέληνο ζε απηφλ νλφκαηνο ρψξνπ έρεη δεζκεπζεί γηα απηφλ (άξζξν 4 § 1). 

Δπνκέλσο, ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε δελ κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα ζχκβαζε 
απφθηεζεο νλφκαηνο ρψξνπ, ε κφλε δε ζπκβαηηθή ζρέζε πνπ δηαθξίλεηαη ζην πιαίζην ηεο 
δηαδηθαζίαο εθρψξεζεο νλφκαηνο ρψξνπ είλαη ε ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ αηηνχληνο ην 
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 Βι. Καξάθσζηα, Γίθαην & Internet, ζει. 27. 

191
 Βι.<http://www.eett.gr/gr_pages/telecDomainnames/kataxorites/list_katahoriton.php> 
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 . Βι. Cichon, φ.π., ζει. 96 επ. 
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 Γηα ηε δηαδηθαζία εθρψξεζεο νλνκάησλ ρψξνπ βι. Α. Άλζηκνπ, Γηαδηθαζηηθά θαη 

δηθνλνκηθά δεηήκαηα απφ ηνλ λέν θαλνληζκφ δηαρείξηζεο θαη εθρψξεζεο νλνκάησλ ρψξνπ, 
ΓίΜΔΔ 2005, ζει. 501 επ.· ηνπ ίδηνλ, Καηαρψξεζε νλνκάησλ ρψξνπ (domain names) ζηελ 
Διιάδα - Πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο, ζε: Φεθηαθή Σερλνινγία θαη δίθαην, ζει. 47 επ. 
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 ΦΔΚ Β 717 ηεο 27.5.2005. 
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φλνκα ρψξνπ θαη ηνπ θαηαρσξεηή πνπ αλαιακβάλεη λα γλσζηνπνηήζεη ηα ζηνηρεία ηεο 

αίηεζεο ζην Μεηξψν
195

, κέζσ Γηαδηθηχνπ. Ζ ζπκβαηηθή απηή ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηνλ θνξέα 
ηνπ νλφκαηνο ρψξνπ θαη ηνλ θαηαρσξεηή (παξνρέα ππεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ είλαη ζχκβαζε 
αλεμαξηήησλ ππεξεζηψλ (ζηελ νπνία εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 648 επ. ΑΚ), κε 

ζηνηρεία εληνιήο
196

. Μεηαμχ ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θαηαρσξεηή είλαη ε ππνβνιή ηεο αίηεζεο 
εθρψξεζεο ζηελ ΔΔΣΣ θαη, ελδερνκέλσο, ε θξνληίδα γηα εθ λένπ ππνβνιή ηεο. Με ηελ 
θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο απηήο δελ επηδηψθεηαη έλα νξηζκέλν απνηέιεζκα, αθνχ ν 
θαηαρσξεηήο κεζνιαβεί κφλν ζηε δηαδηθαζία θαηαρψξεζεο θαη δελ έρεη απνθαζηζηηθφ 
ξφιν ζε απηήλ, θαζ' φηη ε αξκνδηφηεηα ηεο εθρψξεζεο νλνκάησλ ρψξνπ αλήθεη ζηελ 
ΔΔΣΣ, φπσο πξναλαθέξζεθε. Βεβαίσο, ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηαρσξεηή σο εληνινδφρνπ 
πεξηιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε λα παξέρεη πιεξνθνξίεο ζηνλ εληνιέα ζρεηηθά κε ηελ ππφζεζε 
πνπ ηνπ αλαηέζεθε, ε απφδνζε ινγνδνζίαο κεηά ην πέξαο ηεο εληνιήο (ΑΚ 718), θαζψο θαη λα 
απνδψζεη ζηνλ εληνιέα θαζεηί πνπ έιαβε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο (ΑΚ 719). 

Eλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην δήηεκα ηεο επζχλεο ηνπ Γηαρεηξηζηή γηα ηελ θαηαρψξεζε 
Domain Name πνπ πξνζβάιιεη δηθαηψκαηα ηξίησλ ζε άπια αγαζά . Καη πην ζπγθεθξηκέλα , 
δηθαηνχηαη ην δηθαζηήξην πνπ δηθάδεη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ λα 
δηαηάμεη ηελ αθχξσζε ηεο εγγξαθήο ελφο Ολφκαηνο Υψξνπ , πνιιψ δε κάιινλ ηελ 
δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν ; Λακβάλνληαο ππφςηλ ην γξάκκα ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ πνπ 
βξίζθνληαη ζην λνκηθφ ππνζχζηεκα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θεθαιαίνπ «Αζθαιηζηηθά Μέηξα» ηεο 
Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο ηνπ Αζηηθνχ καο Κψδηθα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα 692 § 4 ΚΠνι θαη 732 ΚΠνι 
ζπλάγεηαη φηη , θαηά παξέθθιηζε απφ ηελ δηαζεηηθή αξρή ηνπ άξζξνπ 106 ΚΠνι , παξέρεηαη 
ζην Γηθαζηήξην επξχηαηε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα δηαηάμεη θαη θάζε κέηξν - ρσξίο δει. λα 
έρεη ππνρξέσζε λα δηαηάμεη ην κέηξν πνπ δεηείηαη , ην νπνίν πάλησο ζα πξέπεη λα είλαη 

λφκσ βάζηκν - πνπ θαηά ηηο πεξηζηάζεηο είλαη πξφζθνξν γηα ηελ εμαζθάιηζε ή δηαηήξεζε ηνπ 
δηθαηψκαηνο ή ηε ξχζκηζε ηεο θαηάζηαζεο . Δληνχηνηο , ην δηαηαζζφκελν κέηξν δελ ζα πξέπεη 
λα ζπλεπάγεηαη πιήξε ηθαλνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ αηηνχληνο γηαηί ζε κηα ηέηνηα 
πεξίπησζε ζα καηαησλφηαλ ν πξαθηηθφο ζθνπφο ηεο θχξηαο δίθεο . Γηαηάζζνληαο ινηπφλ ην 
δηθαζηήξην γηα παξάδεηγκα ηελ αθχξσζε ηεο θαηαρψξεζεο ηνπ Ολφκαηνο Υψξνπ , δίλεη ελ ηνηο  
πξάγκαζη ην δηθαζηήξην , ην νπνίν δίθαζε θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ , ζηνλ 
αηηνχληα ην πξάζηλν θσο λα πξνρσξήζεη ν ίδηνο ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ίδηνπ Ολφκαηνο 
Υψξνπ ζην δηθφ ηνπ φλνκα θαη γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ . Με ηελ κέζνδν απηή φκσο ν αηηψλ έρεη 
επηηχρεη φρη κφλν πξνζσξηλή ξχζκηζε ηεο θαηάζηαζεο θαη πξνζσξηλή δηθαζηηθή πξνζηαζία 
απφ ηελ αζέκηηε ρξήζε Ολφκαηνο Υψξνπ εθ κέξνπο ηξίηνπ , αιιά θαη νξηζηηθή δηεπζέηεζε ηεο 
δηαθνξάο ππέξ απηνχ , θαη κάιηζηα έρνληαο φρεκα κηα δηθαζηηθή απφθαζε θαη κηα ηαρεία 
δηαδηθαζία πνπ αξθείηαη ζηελ πηζαλνιφγεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ ηζρπξηζκψλ ( ΚΠνι 690 § 1 ) 
.ηα άξζξα 732 ΚΠνι θαη 692 §1 ΚΠνι ινηπφλ βξίζθεη δηθαηνζεηηθή ζεκειίσζε ε δηαθξηηηθή 
επρέξεηα ηνπ δηθαζηεξίνπ λα δηαηάδεη θαηά ην ζηάδην ηεο πξνζσξηλήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ην 
ελδεδεηγκέλν κέηξν γηα ηελ εμαζθάιηζε ή δηαηήξεζε δηθαηψκαηνο ή ηε ξχζκηζε θαηάζηαζεο , ε 
εμνπζία δε απηή ηνπ δηθαζηή νξηνζεηείηαη κέζσ ηνπ απαγνξεπηηθνχ θαλφλα ηνπ άξζξνπ 692 § 4 
ΚΠνι .

 

4.4.1 Η υποσχετική σύμβαση Υορέα-Μητρώου  

Τειηθφο λνκηθφο ραξαθηεξηζκφο ηεο ππνζρεηηθήο ζχκβαζεο Φνξέα-Μεηξψνπ : πξφθεηηαη 
γηα ζχκβαζε πψιεζεο ( ΑΚ 513 ) , ζχκβαζε κίζζσζεο πξάγκαηνο (ΑΚ 574) ή ζχκβαζε 
κίζζσζεο πξνζνδνθφξνπ πξάγκαηνο ( ΑΚ 638 ) ;  

Απνκνλψλνληαο πεξαηηέξσ ηελ ππνζρεηηθή-ελνρηθή ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ Φνξέα θαη 
ηνπ Μεηξψνπ απφ ηελ εκπξάγκαηε ζχκβαζε ζχζηαζεο δνπιείαο ( θαηά ην πξφηππν ηεο 
άπνςεο πνπ ππνζηεξίρηεθε αλσηέξσ φηη βξηζθφκαζηε ad hoc ελψπηνλ ελφο δεχγνπο 

                                            

195
 Σν Μεηξψν είλαη ε βάζε δεδνκέλσλ πνπ πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ 

εθρσξεζέλησλ νλνκάησλ ρψξνπ κε θαηάιεμε .§Γ πνπ ηπρφλ απνηεινχλ αληηθείκελν αίηεζεο 
γηα εθρψξεζε. 
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 Βι. θαη Cichon , φ.π., ζει. 107 επ. 
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δηθαηνπξαμηψλ , κηαο ελνρηθήο θαη κηα εκπξάγκαηεο ) , γελλάηαη έλα επηπιένλ δήηεκα , απηφ ηεο 
νξζήο έληαμεο ηεο ππνζρεηηθήο ζχκβαζεο ζε έλαλ απφ ηνπο γλσζηνχο ηχπνπο ησλ επσλχκσλ 
ζπκβάζεσλ ηνπ ΑΚ . Πξφθεηηαη γηα κηα ζχκβαζε πψιεζεο δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηνπ 

Ολφκαηνο Υψξνπ ( ΑΚ513 ) . Έρεη ππνζηεξηρζεί σζηφζν ζηε ζεσξία
197 

θαη ε άπνςε φηη ε 
παξαρψξεζε ρξήζεο Ολφκαηνο Υψξνπ ζπληζηά ππνπεξίπησζε κίζζσζεο 
πξνζνδνθφξνπ πξάγκαηνο ( ΑΚ638 ) , δεδνκέλνπ φηη ν δηθαηνχρνο ( ν Φνξέαο ελ 
πξνθεηκέλσ ) έλαληη θαηαβνιήο θάπνηνπ ηέινπο ( ζηνλ Καηαρσξεηή ) έρεη δηθαίσκα ρξήζεο θαη 
θάξπσζεο ηνπ Ολφκαηνο Υψξνπ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηαθηηθήο εθκεηάιιεπζεο . Σα  
δε νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ρξήζε θαη θάξπσζε ηνπ Domain Name είλαη πξνθαλή , δεδνκέλνπ 
φηη ν θνξέαο απηνχ απνθηά απηνκάησο πχιε ζην Γηαδίθηπν , ην νπνίν ζπληζηά θαηεμνρήλ πεδίν 
άζθεζεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ , ζχλαςεο ειεθηξνληθψλ ζπκβάζεσλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ 
ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο.  

Καηά λνκηθή αθξηβνινγία νη νηθνλνκηθέο πξφζνδνη πνπ απνθέξεη ε απνθιεηζηηθή ρξήζε 
θαη θάξπσζε νξηζκέλνπ Ολφκαηνο Υψξνπ ζηνλ Φνξέα απηνχ , ζπληζηνχλ απφ άπνςε 
εκπξαγκάηνπ δηθαίνπ πνιηηηθνχο θαξπνχο ( ΑΚ 961 παξ. 3 , «πνιηηηθνί θαξπνί είλαη νη πξφζνδνη 
πνπ παξέρεη ην δηθαίσκα κε βάζε θάπνηα έλλνκε ζρέζε » - ζην πεδίν ηνπ ειεθηξνληθνχ αζηηθνχ 
δηθαίνπ ε έλλνκε ζρέζε πνπ απνθέξεη ζηνλ δηθαηνχρν πξνζφδνπο δελ είλαη άιιε απφ απηή πνπ 
ζπλδέεη ηνλ Φνξέα κε ην Μεηξψν ελνρηθψο ( ή θαη εκπξαγκάησο , θαηά ηελ άπνςε πνπ 
ηάζζεηαη ππέξ ηνπ εκπξαγκαηνπνηεκέλνπ ραξαθηήξα ηνπ δηθαηψκαηνο επί ηνπ Ολφκαηνο 
Υψξνπ , πνπ απνηειεί θαη αληηθείκελν ηεο κεηαμχ ηνπο ζχκβαζεο ). Βέβαηα ε ζεσξία ηεο 
αηηηψδνπο ζπλάθεηαο ζα ζέηεη πάληα ηα φξηα , απαγνξεπηηθά ή κε απνηξεπηηθά , γηα ηνλ λνκηθφ 
ραξαθηεξηζκφ κηαο πξνζφδνπ σο πνιηηηθφ θαξπφ · είλαη ζέκα ζηάζκηζεο ινηπφλ ην αλ νξηζκέλν 
θέξδνο ηνπ Φνξέα νθείιεηαη ηειηθά ζην domain name θαη ζηελ on-line ζπλαιιαγή ή φρη · γηα 
παξάδεηγκα ε πξνκήζεηα πνπ ζα ιακβάλεη ν Φνξέαο ιφγσ πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δηαδηθηπαθήο 
ζπλαιιαγήο ζπληζηά φλησο πνιηηηθφ θαξπφ , ην ηίκεκα φκσο ηεο ζπλαιιαγήο παξίζηαηαη σο 
απνκεκαθξπζκέλε πξφζνδνο .  

Ζ ππνζρεηηθή ζχκβαζε Φνξέα-Μεηξψνπ , ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί λνκηθά σο 
ζχκβαζε πψιεζεο δηθαηψκαηνο θαη φρη σο ζχκβαζε κίζζσζεο πξνζνδνθφξνπ 

αληηθεηκέλνπ
198

 .  

Χζηφζν, ζα κπνξνχζαλ λα πξνηαζνχλ ηα εμήο αληεπηρεηξήκαηα : φηη κέζα ζε έλα 
απφιπηα ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ , παξίζηαηαη κάιινλ δπζρεξήο ν ρσξηζκφο ηεο ελνρηθήο απφ 
ηελ εκπξάγκαηε δηθαηνπξαμία , ή αθφκα ην φηη είλαη κάιινλ πνιχπινθν λα εμηρληαζηεί ηειηθά 
πνηφο ζπκβάιιεηαη θαη κε πνηφλ ( ην Μεηξψν ή ν Καηαρσξεηήο ) θαζψο θαη πνηφο πξνβαίλεη ζηε 
κεηαβίβαζε ηνπ Γηθαηψκαηνο επί ηνπ Ολφκαηνο Υψξνπ . Πεξαηηέξσ , ζα κπνξνχζακε λα 
ζπλαηλέζνπκε ζην ραξαθηεξηζκφ ηεο ζχκβαζεο Φνξέα-Μεηξψνπ σο ζχκβαζε πψιεζεο , ζην 
βαζκφ πνπ απηφ πνπ απνθηά ν αγνξαζηήο ( ν Φνξέαο ) , ην απνθηά ζηηγκηαία . Δληνχηνηο απηφ 
δελ αξθεί · πξνθεηκέλνπ ην λεναπνθηεζέλ δηθαίσκα ηνπ Φνξέα λα θαηαζηεί ελεξγφ , ην Μεηξψν 
ππνρξενχηαη δηαξθψο λα ηνπ παξέρεη ηε ζχλδεζε θαηάιιειε γηα ρξήζε , ππνρξέσζε πνπ 
δηαηεξείηαη θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο πξνδίδνληαο ηειηθά ηνλ κηζζσηηθφ ηεο ραξαθηήξα 
( πξβι. ΑΚ 574 « ν εθκηζζσηήο έρεη ππνρξέσζε λα παξαρσξήζεη ζηνλ κηζζσηή ηε ρξήζε ηνπ 
πξάγκαηνο γηα φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε ζχκβαζε» , αιιά θαη ηνλ κηζζσηηθφ θαηαξρήλ ραξαθηήξα 
ηεο ζχκβαζεο time-sharing ) 

4.5 Η σύμβαση σχεδιασμού ιστοσελίδων 

Γηα ηελ επίηεπμε κηαο δηαδηθηπαθήο παξνπζίαο απαηηείηαη πέξα απφ ηε θηινμελία ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ηνπ ηζηνρψξνπ θαη απφ ηελ θαηαρψξεζε ελφο νλφκαηνο ρψξνπ, ε δηακφξθσζε 
ηνπ ηζηνρψξνπ θαη ε θσδηθνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ κέζσ ηεο γιψζζαο 
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πξνγξακκαηηζκνχ ΗΣΜL. Ο ζρεδηαζκφο ησλ ηζηνζειίδσλ (Web Design), ηδίσο φζνλ αθνξά 

επαγγεικαηηθέο δηαδηθηπαθέο παξνπζηάζεηο, πξαγκαηνπνηείηαη απφ εηδηθνχο ζην ζρεδηαζκφ 
απηφ (web designers), νη νπνίνη δηαζέηνπλ θαιιηηερληθέο ηθαλφηεηεο θαη ηερληθέο γλψζεηο, 
ηαπηφρξνλα, θαη νη νπνίνη είηε είλαη εξγαδφκελνη ζηελ επηρείξεζε πνπ θαηέρεη ηνλ δηαδηθηπαθφ 

ηφπν είηε, ζπλεζέζηεξα, ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο
199

. 

Οη ζπκβάζεηο ζρεδηαζκνχ ηζηνζειίδσλ δελ είλαη, αζθαιψο, ππφ ζηελή έλλνηα 
ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ, θαζ' φζνλ ην Γηαδίθηπν δελ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο 
ζπκβάζεηο απηέο. Υαξαθηεξηζηηθφ, επίζεο, ησλ ππεξεζηψλ ζρεδηαζκνχ ηζηνζειίδσλ είλαη φηη 
ελίνηε ζπλδπάδνληαη κε άιιεο παξνρέο, φπσο είλαη νη ππεξεζίεο πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν θαη 

θηινμελίαο, αιιά δηαηεξνχλ ηελ απηνηέιεηα ηνπο
200

. 

Χο πξνο ηε λνκηθή θχζε ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο, ζε αληίζεζε κε άιινπο ηχπνπο δηα 
δηθηπαθψλ ζπκβάζεσλ, πθίζηαηαη ζε γεληθέο γξακκέο ζπκθσλία φηη ελ πξνθεηκέλσ πξφθεηηαη 

γηα ζχκβαζε έξγνπ
201

. ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο ζπκβάζεσλ έξγνπ πξνέρεη ην φηη θχξηα 

ζπκβαηηθή παξνρή είλαη ν ζρεδηαζκφο κηαο δηαδηθηπαθήο παξνπζίαζεο ηνπ εξγνδφηε θαη 
ζθνπφο ηεο ζχκβαζεο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξσκέλεο παξνπζίαζεο, ε νπνία απνηειεί 
θαη ην απνηέιεζκα ηεο νθεηιφκελεο παξνρήο. Βεβαίσο, ε παξνπζίαζε κπνξεί ελδερνκέλσο λα 
απνηειείηαη απφ επηκέξνπο ηκήκαηα πνπ δελ πξνέξρνληαη φια απφ ηνλ εξγνιάβν, σζηφζν θαη 
ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ν ηειεπηαίνο αλαιακβάλεη λα παξνπζηάζεη κηα παξνπζίαζε πνπ 
απνηειείηαη απφ επηκέξνπο ηκήκαηα θαη ζπκβαηηθφο ζθνπφο δελ παχεη λα είλαη ε πξνζπφξηζε 
ηεο εληαίαο παξνπζίαζεο. 

4.6 υμβάσεις διαδικτυακής διαφήμισης 

Γηαθήκηζε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ή δηαθνξεηηθά on-line δηαθήκηζε (φξνο πνπ πηνζεηήζεθε ηα 
ηειεπηαία ρξφληα απφ ηνλ αθαδεκατθφ θαη δηαθεκηζηηθφ ρψξν) είλαη ην είδνο ηεο δηαθήκηζεο πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά σο κέζν επηθνηλσλίαο θαη πξνβνιήο ην δηαδίθηπν θαη πην 
ζπγθεθξηκέλα ην βαζηθφ εξγαιείν ηνπ δηαδηθηχνπ, ηνλ παγθφζκην ηζηφ πιεξνθνξηψλ (world wide 
web).  

Ζ ηζηνξία ηεο on-line δηαθήκηζεο μεθηλάεη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ελελήληα. Γηα ηηο 
πξψηεο δηαθεκίζεηο ζην δηαδίθηπν u967 ρξεζηκνπνηήζεθε ε ππεξεζία ηνπ ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ. Οη πξψηεο αληηδξάζεηο ζηηο δηαθεκίζεηο απηέο ήηαλ έληνλα αξλεηηθέο. Οη ρξήζηεο 
ηνπ δηαδηθηχνπ εθείλεο ηεο επνρήο πνπ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ήηαλ αθαδεκατθνί, θνηηεηέο θαη 
εξγαδφκελνη κεγάισλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ ζεψξεζαλ ηελ on-line δηαθήκηζε παξάηαηξε κε ην 
κέρξη ηφηε πλεχκα ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ είρε λα θάλεη πεξηζζφηεξν κε ηελ αληαιιαγή 
επηζηεκνληθψλ θαη πλεπκαηηθψλ ηδεψλ. Σν ξεχκα απηφ αληίζεζεο πξνο ηελ δηαθεκηζηηθή θαη 
εκπνξηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ νλνκάζηεθε Netiquette θαη ππήξμε ηξνρνπέδε ζηηο πξψηεο 
on-line δηαθεκηζηηθέο πξνζπάζεηεο. Σα πξάγκαηα άιιαμαλ κε ηελ εκθάληζε ηνπ πξψηνπ on-line 
πεξηνδηθνχ ζηελ Ακεξηθή πνπ θηινμελνχζε ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ δηαθεκηζηηθά κελχκαηα 
πξντφλησλ θαη επηρεηξήζεσλ. Σν Netiquette απνδπλακψλεηαη θαη ην δηαδίθηπν αξρίδεη λα 
πηνζεηείηε απφ αξθεηέο επηρεηξήζεηο σο δηαθεκηζηηθφ κέζν.  

ήκεξα γηα ηηο πεξηζζφηεξεο κνξθέο ηεο on-line δηαθήκηζεο ρξεζηκνπνηείηαη ε 
ππεξεζία ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ πιεξνθνξηψλ ιφγσ ηνπ ρακεινχ θφζηνπο δηάζεζεο θαη 
δηάδνζεο πιεξνθνξηψλ ζε έλα πνιχ κεγάιν θνηλφ, αιιά θπξίσο ιφγσ ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ κέζνπ πνπ παξέρεη ζηηο επηρεηξήζεηο ηε δπλαηφηεηα αιιειεπηδξαζηηθήο θαη 
δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο κε ηνπο θαηαλαισηέο.  
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 Βι. Schmidt, φ.π., αξηζ. πεξηζ. 4' Heussen, ζε: Kilian/Heussen, 
Computerrechtshandbuch, Kapitel 30, αξηζ. πεξηζ. 59" επίζεο, Cichon, φπ., ζει. 114 επ., 117, κε 
νξηζκέλεο σζηφζν δηαθνξνπνηήζεηο. 
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4.6.1 Φαρακτηριστικά  

Οη αιιαγέο πνπ επηθέξεη ην ε-επηρεηξείλ ζηηο ζρέζεηο ηεο επηρείξεζήο κε ηελ πειαηεηαθή ηεο 
βάζε (πνπ παξαδνζηαθά πξαγκαηνπνηεί αγνξέο ζηε θπζηθή έδξα ή/θαη ζηα θαηά ηφπνπο 
ππνθαηαζηήκαηα ηεο επηρείξεζήο ζαο) νθείινληαη ζε δχν εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπ Internet:  

• Σελ θαηάξγεζε ησλ γεσγξαθηθψλ πεξηνξηζκψλ: νη αγνξαζηέο κπνξνχλ πιένλ λα 
πξνζεγγίδνπλ ηελ επηρείξεζε, αλεμαξηήησο ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο ζέζεο, δεκηνπξγψληαο έηζη 
ηελ επθαηξία θαηαλάισζεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, έμσ απφ ηα ζηελά φξηα ηεο θπζηθήο 
έδξαο ηεο επηρείξεζεο.  

• Σελ αχμεζε ηεο αλαπιεξνθφξεζεο: κπνξείηε λα έρεηε άκεζε ελεκέξσζε γηα ηηο 
αληηδξάζεηο ηεο αγνξάο θαη ηαρχηαηε αμηνιφγεζε ησλ ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ελέξγεηεο φπσο ε αλαζεψξεζε ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ή ε πξνζζήθε 
λέσλ πξντφλησλ.  

Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά δηακνξθψλνπλ έλα λέν είδνο ζρέζεσλ κε ηελ πειαηεηαθή ζαο 
βάζε, θαη δεκηνπξγνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ επηηπρή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζή ζαο.  

4.6.2 Διαφήμιση ως ελευθερία έκφρασης  

χκθσλα κε ην α. 10 παξ.1 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ζε 
ζπλδπαζκφ θαη κε ην α. 14 παξ.1 ηνπ πληάγκαηνο ε ειεπζεξία ηεο γλψκεο, ε νπνία ζπλίζηαηαη 
ηφζν ζηελ ειεχζεξε δηάδνζε ηεο γλψκεο, φζν θαη ζηελ ειεπζεξία ιήςεο πιεξνθνξηψλ, 
πξνζηαηεχεηαη.  

ηηο κέξεο καο είλαη επξένο απνδεθηφ φηη θαη ε δηαθήκηζε απνηειεί έθθξαζε γλψκεο θαη 

θαηά ζπλέπεηα πξνζηαηεχεηαη σο ηέηνηα
202

. Παξ‟φι‟απηά θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ε ειεπζεξία 
έθθξαζεο ηεο γλψκεο πξέπεη λα ππφθεηηαη ζε νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο, ζηαζκίδνληαο θαη ηα 
ππφινηπα έλλνκα αγαζά κηαο θνηλσλίαο πνπ αμηψλνπλ θαη απηά πξνζηαζίαο. Ζ δηαθήκηζε κέζσ 
Ίληεξλεη εμάιινπ, έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα κεηαδψζεη ηελ εηθφλα ηεο θαη ηα κελχκαηά ηεο ζε έλα 
πνιχ κεγάιν αξηζκφ πξνζψπσλ θαη λα δηεπξχλεη πνιχ ηνλ θχθιν ησλ ηειηθψλ απνδεθηψλ ηεο. 
Άξα κπνξεί λα επεξεάζεη πεξηζζφηεξεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη λα ζέζεη ελδερφκελα ζε θίλδπλν 
κεγαιχηεξν αξηζκφ έλλνκσλ αγαζψλ απφ φηη ε ζπκβαηηθή δηαθήκηζε.  

Παξάιιεια θαη ηα κέζα δηάδνζεο απηήο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ εκθαλίδνπλ κηα 
ηδηνκνξθία ε νπνία εδξάδεη ζην φηη είλαη ζε ζέζε λα έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ηνλ 
ρξήζηε/θαηαλαισηή θαη λα δηεηζδχνπλ κε κεγάιε επθνιία ζηελ πξνζσπηθφ θχθιν ηνπ. 
Θεσξεηηθά επνκέλσο ε δηαθήκηζε σο ειεπζεξία έθθξαζεο πξνζηαηεχεηαη εθφζνλ ν 
δηαθεκηδφκελνο θαηαβάιιεη ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα πξνζηαηεχζεη ηα έλλνκα 
αγαζά ησλ ρξεζηψλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνζβάιιεη, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ ηα ηδηαίηεξα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κέζνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπ παξέρνληαη απφ απηά.  

Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα κπνξεί λα απνηειέζεη ε απφθαζε ηνπ ακεξηθάληθνπ Supreme 

Court
203

 πνπ έθαλε δεθηφ φηη αθφκε θαη ν θνξέαο παξνρήο ππεξεζηψλ πνξλνγξαθηθνχ 
πεξηερνκέλνπ πξνζηαηεχεηαη ζπληαγκαηηθά εθφζνλ πξνζθέξεη επαξθή πξνζηαζία 
ζηνπο αλειίθνπο, φπσο ιφγνπ ράξε φηαλ παξέρεη εηδηθνχο θσδηθνχο πξφζβαζεο ζην 
πξφγξακκα πνπ κφλνλ ελήιηθεο κπνξνχλ λα γλσξίδνπλ.  

Ο ξφινο θαη ε δνκή ηεο δηαθήκηζεο αιιάδεη ξηδηθά κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ. Ζ 
δηαθήκηζε ζην δηαδίθηπν είλαη θαη πην άκεζε θαη ρακειφηεξνπ θφζηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο 
δηαθεκίζεηο αιιά θαη επεηδή απνηειεί ζεκαληηθή πεγή εζφδσλ γηα ηνπο θνξείο δηαδηθηπαθψλ 
ηφπσλ. Ζ άζθεζε δηαθεκηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο , ε δηαθήκηζε θαη ε ειεπζεξία ιήςεο 
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 ν δηθαηνινγεηηθφο ιφγνο ηεο απφθαζεο είλαη φηη νη πεξηνξηζκνί ηεο ειεπζεξίαο ηεο 

έθθξαζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Communications Decency Act 1996 είλαη ηφζν επξείο πνπ 
δελ εκπνδίδνπλ κφλνλ ηνλ αλήιηθν αιιά θαη ηνλ ελήιηθν απφ ηελ πξφζβαζε ζε πνξλνγξαθηθφ 
πιηθφ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ.  
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πιεξνθνξηψλ πξνζηαηεχεηαη σο  αηνκηθά δηθαηψκαηα σο απφξξνηα ηεο ειεπζεξίαο ηεο 
έθθξαζεο (βι. άξζξν 10 § 1 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη  
άξζξν 14 παξάγξαθνο 1 ηνπ ειιεληθνχ πληάγκαηνο ). 

 Χζηφζν ε δηαθήκηζε ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο θαζψο ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη 
ηα δηθαηψκαηα πξσηίζησο ησλ πνιηηψλ, ησλ θαηαλαισηψλ αιιά θαη άιισλ πξνζψπσλ (π.ρ. 
«αληαγσληζηέο»). Οη ξπζκίζεηο, πνπ ηζρχνπλ γηα ηε δηαθήκηζε ζηελ ηειεφξαζε ή ην ξαδηφθσλν 
θξίλνληαη αλεπαξθείο γηα ηε ξχζκηζε ηεο δηαθήκηζεο ζην δηαδίθηπν  θαζψο έρνπλ ζεζπηζζεί κε 
γλψκνλα ηνλ παζεηηθφ ραξαθηήξα ηνπ ζεαηή ή αθξναηή  ην δηαδίθηπν, πνπ έρεη σο βάζε ηνπ 
ηνλ ακθίδξνκν ραξαθηήξα ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηελ έκπξαθηε ζπκκεηνρή ηνπ ρξήζηε, ν 

ίδηνο ν ρξήζηεο επηιέγεη θαηαξρήλ , αλ ηνλ ελδηαθέξεη ή φρη θάπνηα δηαθήκηζε.  

Ζ πνηθηιία ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα δηαθεκηζηεί κηα επηρείξεζε ζην 
δηαδίθηπν θαζηζηά αξθεηά δχζθνιε ηε ξχζκηζε ηνπο. Μάιηζηα, έλα πξψην εξψηεκα ζην νπνίν 
πξέπεη λα απαληήζεη ν λνκνζέηεο είλαη ηη ζπληζηά θαη ηη φρη δηαθήκηζε ζην δηαδίθηπν. Ζ 
παξνπζία ζην δηαδίθηπν κε ηε δεκηνπξγία κηαο ηζηνζειίδαο, ε δηαθήκηζε κέζσ πιαηζίσλ 
banner, ηα αλαδπφκελα παξάζπξα (pop-up advertising) θαη ην spamming δελ κπνξνχζαλ λα 
ραξαθηεξηζηνχλ φια σο θαηεμνρήλ δηαθήκηζε θαη γηα απηφ ν θνηλνηηθφο λνκνζέηεο επέιεμε ηνλ 
φξν εκπνξηθέο επηθνηλσλίεο.  

Χο εκπνξηθή επηθνηλσλία λνείηαη  θάζε κνξθή επηθνηλσλίαο πνπ απνζθνπεί λα 
πξνσζήζεη, άκεζα ή έκκεζα αγαζά, ππεξεζίεο ή ηελ εηθφλα κηα επηρείξεζεο, ελφο νξγαληζκνχ 
ή ελφο πξνζψπνπ πνπ αζθεί εκπνξηθή, βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ή λνκνζεηηθψο 
θαηνρπξσκέλν επάγγεικα. (άξζξν 2 ζεκείν (ζη) ηεο νδεγίαο 2000/31/ΔΚ γηα ην ειεθηξνληθφ 
εκπφξην) Γελ ζπληζηνχλ εκπνξηθή επηθνηλσλία: α) ηα ζηνηρεία πνπ επηηξέπνπλ ηελ άκεζε 
πξφζβαζε ζηε δξαζηεξηφηεηα ηεο ελ ιφγσ επηρείξεζεο, ηνπ νξγαληζκνχ ή ηνπ πξνζψπνπ, 
ηδίσο ην φλνκα ρψξνπ (domain name) ή ηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, θαζψο θαη β) 
νη επηθνηλσλίεο πνπ αθνξνχλ αγαζά, ππεξεζίεο ή ηελ εηθφλα ηεο ελ ιφγσ επηρείξεζεο, ηνπ 
νξγαληζκνχ ή ηνπ πξνζψπνπ, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη αλεμαξηήησο απφ ηε ζέιεζή ηνπο, 
ηδίσο ρσξίο νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα.  

Δλ γέλεη, φπσο θαη γηα ηηο δηαθεκίζεηο ζηνλ offline θφζκν, ηζρχνπλ νη απαγνξεχζεηο πνπ 
αθνξνχλ ηελ παξαπιαλεηηθή δηαθήκηζε, απηή δει. πνπ θαηά πεξηερφκελν ή κε ηε κνξθή ηεο 

ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη πιάλε ζηνπο απνδέθηεο ηεο. Πξφθεηηαη γηα ηε δηαθήκηζε πνπ δελ 
αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη νδεγεί ηνλ απνδέθηε ζε εζθαικέλε γλψζε γηα ην 
δηαθεκηδφκελν αγαζφ. Παξαπιαλεηηθή ζεσξείηαη π.ρ. ε δηαθήκηζε πνπ παξνπζηάδεηαη ππφ ην 
θάιπκκα δεκνζηνγξαθηθήο έξεπλαο ή επηζηεκνληθήο αλαθνίλσζεο ρσξίο λα δειψλεηαη φηη 
πξφθεηηαη γηα δηαθήκηζε. 

Απαγνξεχεηαη επίζεο ε δηαθήκηζε πνπ πξνζβάιιεη ηα ρξεζηά ήζε (αζέκηηε 
δηαθήκηζε). Χο ρξεζηά ήζε λννχληαη νη ηδέεο θαη νη αληηιήςεηο ηνπ κέζνπ, ρξεζηνχ θαη δίθαηνπ 
αλζξψπνπ γηα ηε δξάζε πνπ αλαπηχζζεη ζηελ θνηλσλία. Λφγσ ηεο παγθνζκηφηεηαο θαη ησλ 
άιισλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ Γηαδηθηχνπ είλαη σζηφζν ηδηαίηεξα  δπζρεξέο λα πξνζδηνξηζηεί ην 
πεξηερφκελν ησλ ρξεζηψλ εζψλ. Γίλεηαη δεθηφ φηη αζέκηηε δηαθήκηζε ζπληζηά ε εθκεηάιιεπζε 
πξνιήςεσλ, δεηζηδαηκνληψλ ή αηζζεκάησλ θνηλσληθήο ππνρξέσζεο θαη επαηζζεζίαο ησλ 
θαηαλαισηψλ. Μνξθή αζέκηηεο δηαθήκηζεο ζπληζηά ε ππνβιεηηθή δηαθήκηζε, απηή δει. πνπ 

ζηνρεχεη ζην ππνζπλείδεην. Σέηνηεο κνξθέο ζεσξνχληαη ζην Γηαδίθηπν ηα flying objects ή ηα pop 
up windows.  

Σέινο ε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε, δειαδή ηνλ άκεζν ή έκκεζν (κε ρξήζε 
ππνλννχκελσλ) πξνζδηνξηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο ζπγθεθξηκέλνπ αληαγσληζηή ή ησλ αγαζψλ ή 
ππεξεζηψλ πνπ εθείλνο πξνζθέξεη, επηηξέπεηαη  κφλν εθφζνλ γίλεηαη κε ηξφπν αληηθεηκεληθφ θαη 
ηεξψληαο νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. 

Υάξηλ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή ελ γέλεη ε εκπνξηθή επηθνηλσλία φπσο θαη ην 
θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν γηα ην νπνίν γίλεηαη, πξέπεη λα είλαη ζαθψο αλαγλσξίζηκα ζηνηρεία. 
(άξζξν 6 Οδεγίαο 2000/31/ΔΚ γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην). πγθεθξηκέλα, νη πξνζθνξέο, φπσο 
είλαη νη εθπηψζεηο, ηα πξηκ, ηα δψξα, νη δηαθεκηζηηθνί δηαγσληζκνί θαη ηα παηρλίδηα ζην κέηξν 
πνπ επηηξέπνληαη, πξέπεη λα είλαη ζαθψο αλαγλσξίζηκα, ε πξφζβαζε ζηνπο φξνπο ππφ ηνπο 
νπνίνπο κπνξεί θαλείο λα επσθειεζεί απφ ηηο πξνζθνξέο αιιά θαη ζηνπο φξνπο ζπκκεηνρήο 
γηα ηα παηρλίδηα θαη ηνπο δηαγσληζκνχο πξέπεη λα είλαη εχθνιε, νη δε φξνη πξέπεη λα 
παξνπζηάδνληαη ζαθψο θαη επαθξηβψο (άξζξν 5 Π.Γ.  131/2003). Με ηνλ ηξφπν απηφ 
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απνθεχγεηαη ε πεξίπησζε ζπγθαιπκκέλεο δηαθήκηζεο πνπ κπνξεί λα παξαπιαλήζεη ηνλ 
θαηαλαισηή.  

Απφ ηφηε πνπ έγηλε δεκνθηιήο ε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ  ηνπ δηαδηθηχνπ θαη 
κεηαζρεκαηίζηεθε ζε πεδίν εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ,  πξνθάιεζε ην ελδηαθέξνλ ησλ 
δηαθεκηζηψλ, θαζψο πξφθεηηαη γηα έλα κέζν πνπ  παξέρεη ακθίδξνκε θαη άκεζε επηθνηλσλία κε 
ηνπο ρξήζηεο, αθξίβεηα ζηε ζηφρεπζε  ηνπ εκπνξηθνχ θνηλνχ, δπλαηφηεηα γηα πεηξακαηηζκφ θαη 

δπλαηφηεηα κέηξεζεο ηεο  απήρεζεο ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο
204

.  

Δπηπιένλ, ε δηαθήκηζε ζην δηαδίθηπν απνηειεί ζεκαληηθή πεγή  ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 
θνξέσλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ, κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη  δπλαηή ε δσξεάλ παξνρή 
πξφζβαζεο ησλ ρξεζηψλ ζηνπο ηφπνπο απηνχο. 

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε δηαθήκηζε λνείηαη ζήκεξα κε πνιχ επξεία έλλνηα. Ο  φξνο πνπ 
ρξεζηκνπνίεζαλ ηα φξγαλα ηεο ΔΔ γηα λα απνδψζνπλ ηελ πνηθηιία πνπ  έρνπλ απνθηήζεη νη 
κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο γηα ηελ πξνψζεζε  ησλ πσιήζεψλ ηνπο, είλαη ν 
φξνο «εκπνξηθέο επηθνηλσλίεο» (commercial  communications). ΔΔ, ηα θνηλνηηθά φξγαλα 
εμέδσζαλ ην Πξάζηλν Βηβιίν γηα ηηο  Δκπνξηθέο Δπηθνηλσλίεο. Ο νξηζκφο, πνπ είρε δνζεί ζην 
Πξάζηλν Βηβιίν, γηα ηνλ φξν «εκπνξηθέο επηθνηλσλίεο» Με ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ησλ ηζρπφλησλ 
ζηηο εζληθέο  λνκνζεζίεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο είλαη : «φιεο νη κνξθέο επηθνηλσλίαο πνπ  
απνζθνπνχλ λα πξνσζήζνπλ άκεζα ή έκκεζα, αγαζά, ππεξεζίεο ή ηελ εηθφλα κηαο  

επηρείξεζεο, ελφο νξγαληζκνχ ή ελφο πξνζψπνπ πνπ αζθεί εκπνξηθή πξαθηηθή
205

.   

Με ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ επηρεηξείηαη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ έλλνηα ηεο  εκπνξηθήο 
επηθνηλσλίαο θάζε κνξθή δηαθήκηζεο (δηαθήκηζε, ρνξεγία [sponsoring],  δεκφζηεο ζρέζεηο, 

απεπζείαο εκπνξηθή πξνψζεζε), ε νπνία ζπλδέεηαη κε κηα  νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα
206

. 
Τπάξρνπλ αθφκε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δηαθεκίζεσλ, νη νπνίεο πξέπεη λα  απαγνξεχνληαη, 
επεηδή δηαηαξάδνπλ ηελ ηδησηηθή δσή ηνπ θαηαλαισηή. Σέηνηεο είλαη  νη δηαθεκίζεηο, πνπ 
επηδηψθνπλ ηελ άκεζε επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ηειεθψλνπ, ηεο  ηειενκνηνηππίαο θιπ. Πξνηηκάηαη 
ην ηειέθσλν σο κέζν πξαγκαηνπνίεζεο  δηαθεκίζεσλ, γηαηί αθελφο επηηπγράλεηαη απεπζείαο 
επαθή κε ηνλ ελδερφκελν πειάηε  θαη αθεηέξνπ απνηειεί κηα απφ ηηο πην αλέμνδεο κνξθέο 
δηαθήκηζεο. 

Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη αλ ε δηαθήκηζε πνπ ιακβάλεη ρψξα ζην  δηαδίθηπν κπνξεί 
λα ζεσξεζεί, ζχκθσλα κε ην λφκν, σο δηαθήκηζε. Ζ απάληεζε ζην  εξψηεκα απηφ είλαη 
θαηαθαηηθή, δεδνκέλνπ φηη νη αλαθνηλψζεηο ζηα πιαίζηα  εκπνξηθήο, βηνκεραληθήο, βηνηερληθήο ή 
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε ζηφρν  ηελ πξνψζεζε ηεο δηάζεζεο αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, 
νη νπνίεο γίλνληαη ζην πεξηβάιινλ  ηνπ δηαδηθηχνπ, εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο δηαθήκηζεο 
(άξζξν 9 παξ.1 λ.3587/2007  «Πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή»), θαζψο ε δηαθήκηζε λνείηαη ππφ 
επξεία έλλνηα,  αλεμάξηεηα απφ ην κέζν ζην νπνίν γίλεηαη. Δπνκέλσο, ην ηζρχνλ δίθαην ηεο  

δηαθήκηζεο ζα βξίζθεη εθαξκνγή θαη ζηε δηαθήκηζε πνπ γίλεηαη ζην δηαδίθηπν
207

. Γηα ηνπο 
ζθνπνχο ηνπ άκεζνπ κάξθεηηλγθ θαη ηεο άκεζεο δηαθήκηζεο  απαηηνχληαη αξρεία δηεπζχλζεσλ 
ησλ πξαγκαηηθψλ θαη δπλεηηθψλ θαηαλαισηψλ,  θαζψο απηέο απνηεινχλ ηε βάζε ηεο 
επηθνηλσλίαο κεηαμχ επηρείξεζεο θαη πειάηε. Ζ  ζπιινγή ησλ δηεπζχλζεσλ κπνξεί λα γίλεηαη 
απεπζείαο απφ ηα άηνκα, ηα νπνία  ελδέρεηαη λα ζπλαηλνχλ πξνο απηφ, κπνξεί φκσο λα γίλεηαη 
θαη ελ αγλνία ηνπο, είηε  απφ δεκφζηνπο ρψξνπο ηνπ δηαδηθηχνπ, π.ρ. απφ νκάδεο ζπδεηήζεσλ 
(news-groups),  απφ δηαχινπο ζπδεηήζεσλ ( chat rooms), απφ δεκφζηνπο θαηά ιφγνπο 
δηεπζχλζεσλ  (mailing – lists), είηε κε ηε ρξήζε δηαθφξσλ ηερληθψλ «εμφξπμεο» (data mining) 
πνπ ζηεξίδνληαη π.ρ. ζηηο επηζθέςεηο ησλ ρξεζηψλ ζηνπο δηάθνξνπο ηζηνρψξνπο, ή αθφκα  θαη 
απφ hacking ζε ηδησηηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ. 

ηε δηαδηθηπαθή δηαθήκηζε πεξηιακβάλνληαη πνηθίιεο κνξθέο δηαθήκηζεο θαη  
επηθνηλσλίαο θαζψο θαη απεπζείαο πξνψζεζεο πσιήζεσλ κέζσ αηνκηθήο  επηθνηλσλίαο φπσο 
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είλαη ε απνζηνιή κε αηηεζείζαο εκπνξηθήο επηθνηλσλίαο (βι.  παξαθάησ ελφηεηα  
spamming). 

Πνιινί θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ δηαδηθηπαθφ 
ηνπο ηφπν σο ρψξν φπνπ θηινμελνχληαη δηαθεκίζεηο ηξίησλ θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ 
ρξεκαηνδνηνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνπλ κέζσ ηνπ ηζηνρψξνπ ηνπο  ή 
απνθεξδαίλνπλ θαη πεξαηηέξσ φθεινο. 

πλήζεο κνξθή δηαδηθηπαθήο δηαθήκηζεο είλαη ε δηαθήκηζε banner, δει. ε ρξήζε 

αξρείσλ εηθφλσλ πνπ παξνπζηάδνπλ κηα παξνπζίαζε ελφο πξντφληνο, έλα ινγφηππν, έλα 
ζιφγθαλ ή έλα ζπλδπαζκφ φισλ απηψλ. Οη δηαθεκίζεηο απηέο ζπλδένληαη κέζσ ελφο 
ππεξζπλδέζκνπ (link) κε ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαθεκηδφκελνπ θαη έηζη, ν ρξήζηεο πνπ 
πεξηεγείηαη («ζεξθάξεη») ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν πνπ πεξηέρεη ηε δηαθεκηζηηθή απηή θαηαρψξηζε, 
κπνξεί θάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη λα κεηαθεξζεί ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ πξψηνπ. Μηα 
άιιε, πην ζχγρξνλε κνξθή δηαθήκηζεο είλαη ε δηαδηθηπαθή ρνξεγία (website sponsoring), ε 

νπνία κπνξεί λα νξηζζεί σο ε ζπλεηζθνξά δεκφζηαο ή ηδησηηθήο επηρείξεζεο γηα ηελ 
ρξεκαηνδφηεζε ελφο δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ, κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο επσλπκίαο ή ηνπ 
ζήκαηνο ηεο θιπ. 

Ζ πξψηε απφ ηηο παξαπάλσ κνξθέο ζπκβάζεσλ, ε δηαθήκηζεζε banner, κπνξεί λα 

ζπγθξηζεί κε ηελ θιαζηθή δηαθεκηζηηθή θαηαρψξηζε αγγειίαο ζηνλ ηχπν
208

. πλαθφινπζα, ε 
ζχκβαζε δηαθήκηζεο απηνχ ηνπ ηχπνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ζχκβαζε έξγνπ, αθνχ κε απηήλ 

νη αληηζπκβαιιφκελνη επηδηψθνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα, δει. ηε δεκνζηνπνίεζε ελφο 
banner πνπ ζπλδέεηαη κε έλα ππεξζχλδεζκν πνπ νδεγεί ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ 
δηαθεκηδφκελνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ζε κηα ηζηνζειίδα (ζπλήζσο, ηελ αξρηθή). 

Ζ δεχηεξε κνξθή ζχκβαζεο, ε ζχκβαζε δηαδηθηπαθήο ρνξεγίαο είλαη ηδηφκνξθε (SUI 

GENERIS) ζχκβαζε πνπ δελ ππάγεηαη ζε θακία απφ ηηο επψλπκεο ζπκβάζεηο ηνπ ΑΚ. ην 
πιαίζην ηεο ζχκβαζεο απηήο, ν ρνξεγφο ζπκβάιιεη κε ρξεκαηηθέο παξνρέο, αιιά θαη κε ηε 
κεηαβίβαζε αδεηψλ θαη ηελ παξαρψξεζε ρξήζεο ζε εμνπιηζκφ θνθ, ελψ ν δσξνδφρνο 
παξαρσξεί δηθαηψκαηα ζηε ρξήζε νλνκάησλ ή εηθφλσλ (π. ρ. παξέρνληαο ηνλ ηίηιν ηνπ 
«επίζεκνπ ρνξεγνχ» θνθ), δηθαηψκαηα δηαθήκηζεο θαη ρξήζεο δηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ θνθ. 
χκθσλα κε άιιε άπνςε, ε ζχκβαζε απηή απνηειεί κνξθή άηππεο αζηηθήο εηαηξίαο, ζηελ 
νπνία ν ζθνπφο ηεο εηαηξίαο ζπλίζηαηαη ζηε κεηαθνξά δεκνηηθφηεηαο ζην ζήκα ή ηελ εηθφλα 

ελφο πξντφληνο (image transfer)
209

. 

Πην ζπάληα ζπλαληάηαη ε ζχκβαζε κε αληηθείκελν ηε δεκηνπξγία ππεξζπλδέζκνπ 
(linking contract). Ο θάηνρνο ελφο δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ πξνζθεχγεη ζε κηα παξφκνηα ζχκβαζε, 

πξνθεηκέλνπ λα εηζάγεη ππεξζπλδέζκνπο ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ, ιακβάλνληαο ηε ζπλαίλεζε ηνπ 
θαηφρνπ ελφο άιινπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ, δηφηη ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα δηέπξαηηε 
παξαβίαζε ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ ηειεπηαίνπ. Ζ λνκηθή θχζε ησλ ζπκβάζεσλ 
απηψλ πξνζνκνηάδεη ζε γεληθέο γξακκέο κε ηηο ζπκβάζεηο αγνξάο πεξηερνκέλνπ, ζηηο νπνίεο 

ζα γίλεη αλαθνξά ζηε ζπλέρεηα
210

. 

4.6.3 Η ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία (spamming) 

Ζ κέζνδνο απνζηνιήο δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ πνπ γίλεηαη, ρσξίο λα έρεη  πξνεγεζεί αίηεκα 
ηνπ παξαιήπηε θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ρσξίο ηε ζπλαίλεζή ηνπ,  ζπλερψο εμαπιψλεηαη Απηφ 

νθείιεηαη, αθελφο ζην γεγνλφο φηη φιν θαη πεξηζζφηεξνη θαηαλαισηέο  απνθαιχπηνπλ ηα 
πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπο  ηαρπδξνκείνπ θαηά ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη  αθεηέξνπ ζην γεγνλφο φηη γηα ηε 
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 Βι. S. Schupert,. Werbebanner-Vertrage, ζε: G Spindler (Hrsg), 

αξηζ. πεξηζ. 3 επ., ζει. 585. 
209

 Βι. Cichon, φ.π., αξηζ. πεξηζ. 638 επ., ζει. 170 επ., κε παξαπέξα βη 
βιηνγξαθία. 
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δηαθεκηδφκελε επηρείξεζε ε πξαθηηθή ηεο καδηθήο  απνζηνιήο δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ κέζσ 
ηνπ δηαδηθηχνπ, είλαη νηθνλνκηθά  ζπκθέξνπζα. 

Ζ κέζνδνο απνζηνιήο πξνζθνξψλ θαη εκπνξηθήο αιιεινγξαθίαο είλαη ηηο  
πεξηζζφηεξεο θνξέο αλεπηζχκεηε θαη επηβαξπληηθή γηα ηνλ παξαιήπηε-θαηαλαισηή.  πσο ε 
άκεζε δηαθήκηζε, έηζη θαη ε κε δεηεζείζα εκπνξηθή αιιεινγξαθία, γλσζηή  σο «unsolicited e-
mail» ή «spamming», ε νπνία πιένλ απνζηέιιεηαη θαη ζηα θηλεηά  ηειέθσλα, είλαη πξνθαλέο 
φηη κπνξεί λα πξνθαιέζεη φρη κφλν ελφριεζε, αιιά θαη  ηελ πξνζβνιή ηεο ηδησηηθήο ζθαίξαο 
ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ. Με ηελ  εηζβνιή ζηελ ηδησηηθή ζθαίξα παξαβηάδεηαη ην δηθαίσκα 
ηνπ αηφκνπ ζηε κφλσζε,  θαζψο θαη ην αξλεηηθφ δηθαίσκα ζηελ πιεξνθφξεζε, ην δηθαίσκα λα 

κε γίλεηαη  θαλείο απνδέθηεο πιεξνθνξηψλ, εθφζνλ δελ ην επηζπκεί
211

  

Οη απνδέθηεο ησλ πνιπάξηζκσλ απηψλ κελπκάησλ πθίζηαληαη δεκία θαζψο, εθηφο ηνπ 
φηη πξνζβάιιεηαη ε αμηνπξέπεηά ηνπο, ράλνπλ πνιχηηκν ρξφλν θαη ρξήκα ζηελ πξνζπάζεηά 
ηνπο λα δηαρσξίζνπλ ηα κελχκαηα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ απφ ηα κελχκαηα πνπ εζηάιεζαλ 

ρσξίο ηελ έγθξηζή ηνπο.
212

 

Ήδε ζην άξζξν 9 § 10 ηνπ λφκνπ 2251/1994 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ 
νξηδφηαλ  φηη ε κέζσ ηειεπηθνηλσληαθψλ ή άιισλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ κεηάδνζε κελπκάησλ 
πξνο ηνλ θαηαλαισηή επηηξέπεηαη κφλν κεηά απφ ξεηή ζπλαίλεζή ηνπ. Ζ ζπλαίλεζε πξέπεη λα 
αλαθέξεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή δηαθήκηζεο, π.ρ. κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 
Σν γεγνλφο φηη ν θαηαλαισηήο – ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ είρε ζην παξειζφλ ζπλαιιαθηηθέο 
ζρέζεηο κε ην δηαθεκηδφκελν, φηη ηνπ είρε θνηλνπνηήζεη ηε δηεχζπλζε ηνπ e-mail ή φηη ηνπ είρε 
δεηήζεη πιεξνθνξίεο, δελ ζπληζηά θαηά θαλφλα ζπλαίλεζε. 

Σν άξζξν 6 § 1 ηνπ Π.Γ.  131/2003 επηβάιιεη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο πιεξνθφξεζεο 
θαζψο θαη ηελ  απαγφξεπζε λα ζπγθαιχπηεηαη ή λα απνθξχπηεηαη ε ηαπηφηεηα ηνπ απνζηνιέα 
ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ άκεζεο εκπνξηθήο πξνψζεζεο ηνπ άξζξνπ 13 § 4 ηεο νδεγίαο 
2002/58/ΔΚ (γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο).  Ο 
παξαιήπηεο πξέπεη λα κπνξεί απφ ην ζέκα θαη ην φλνκα ηνπ απνζηνιέα ηνπ κελχκαηνο λα 
αλαγλσξίζεη φηη πξφθεηηαη πεξί δηαθεκίζεσο θαη λα επηιέμεη λα δηαγξάςεη θαηεπζείαλ ην 
κήλπκα πξηλ ην αλνίμεη. Δπίζεο, κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ απνζηνιέα θαη λα δεηήζεη ηελ 
δηαθνπή ηεο εκπνξηθήο επηθνηλσλίαο. 

Ζ απνζηνιή κε αηηεζείζαο εκπνξηθήο επηθνηλσλίαο ζπληζηά θαη παξαβίαζε ηεο 
ηδησηηθήο δσήο ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ ζηνλ πιεξνθνξηαθφ απηνθαζνξηζκφ. Αθφκε, 
ε αλεπηζχκεηε αιιεινγξαθία είηε απηή είλαη ειεθηξνληθή είηε παξαδνζηαθή κπνξεί λα αζθεί θαη 
ςπρνινγηθή πίεζε ή εζηθή βιάβε ζηνλ παξαιήπηε. 

Σν άξζξν 9 § 11 ηνπ λφκνπ 2251/1994 επηδηψθεη λα ζέζεη ηηο πξνυπνζέζεηο, ππφ ηηο 
νπνίεο είλαη επηηξεπηή ε ρξήζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ θαηαλαισηή ζηελ άκεζε 
δηαθήκηζε. Οη πξνυπνζέζεηο απηέο ηζρχνπλ θαη γηα ηνλ ρξήζηε ηνπ δηαδηθηχνπ. πγθεθξηκέλα, ηα 
πξνζσπηθά ζηνηρεία ή νη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα έρνπλ πεξηέιζεη ζηνλ απνζηνιέα e-mail: α) 
απφ πξνεγνχκελεο ζπλαιιαθηηθέο ζρέζεηο κε ηνλ θαηαλαισηή – ρξήζηε, β) απφ γεληθά 
πξνζηηέο πεγέο (φπσο θαηάινγν ή άιια δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία) ή γ) απφ ηξίην πξφζσπν π.ρ. 
ηνλ θνξέα παξνρήο πξφζβαζεο, εθφζνλ ν ρξήζηεο εγθξίλεη ξεηά ηε κεηαβίβαζε ησλ 
πξνζσπηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ γηα ην ζθνπφ ηεο άκεζεο δηαθήκηζεο. Ο λφκνο πξνβιέπεη επίζεο 
ππνρξέσζε ηνπ δηαθεκηδφκελνπ λα απνθαιχςεη ζηνλ θαηαλαισηή – ρξήζηε ηνλ ηξφπν, κε ηνλ 
νπνίν έιαβε γλψζε ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 10 θαη 
11 ν απνζηνιέαο e-mail νθείιεη λα δηαθφςεη θάζε κνξθή άκεζεο δηαθήκηζεο θαη λα δηαγξάςεη 
ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε, εθφζνλ απηφο ην δεηήζεη. ε θάζε πεξίπησζε ε απνζηνιή 
δηαθεκηζηηθψλ ειεθηξνληθψλ επηζηνιψλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξφπν πνπ λα κελ πξνζβάιεη 
ηελ ηδησηηθή δσή ηνπ ρξήζηε (άξζξν 9 §§ 12 θαη 13 ηνπ λ. 2251/1994). 

Ζ νδεγία 2002/58/ΔΚ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηηο ειεθηξνληθέο 
επηθνηλσλίεο νξίδεη ξεηά κε ην άξζξν 13 § 1  φηη ε ρξεζηκνπνίεζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 
γηα ζθνπνχο απεπζείαο εκπνξηθήο πξνψζεζεο επηηξέπεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε 
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ζπλδξνκεηψλ νη νπνίνη έρνπλ δψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ ζπγθαηάζεζή ηνπο. Παξάιιειε 
ξχζκηζε ζπλαληάκε θαη ζην άξζξν 11 § 1 ηνπ λφκνπ 3471/06  πνπ αθνξά ηελ πξνζηαζία ηεο 
ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ . Χζηφζν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 
§ 2 ηεο νδεγίαο 2002/58/ΔΚ νη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ζηνηρεία, πνπ έρνπλ 
ζπιιέμεη απφ πξνεγνχκελε ζπλαιιαγή κε ηνλ θαηαλαισηή, γηα ζθνπνχο άκεζεο δηαθήκηζεο, 
αξθεί νη απνδέθηεο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αληηηάζζνληαη, δσξεάλ θαη εχθνια, ζε απηή ηε 
ρξεζηκνπνίεζε, θαη απηφ κε θάζε κήλπκα, ζε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο αξρηθά δελ είρε 
δηαθσλήζεη κε απηή ηε ρξήζε. 

Έλα άιιν κέζν απνθπγήο ιήςεο κε αηηεζείζαο εκπνξηθήο επηθνηλσλίαο είλαη ε 
εγγξαθή ζε κεηξψν θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ επηιέγνπλ λα κε ιακβάλνπλ ηέηνηεο εκπνξηθέο 
επηθνηλσλίεο. ηα πξφζσπα πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζε απηφ ην κεηξψν απαγνξεχεηαη ε 
απνζηνιή κε αηηεζείζαο εκπνξηθήο επηθνηλσλίαο. χκθσλα κε ην άξζξν 6 § 2 ηνπ Π.Γ.  
131/2003 (ην νπνίν απνηειεί ελαξκφληζε κε ην άξζξν 7 § 2 ηεο νδεγίαο γηα ην ειεθηξνληθφ 
εκπφξην), κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο ΚΤΑ 21496/2000 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
θαηαλαισηψλ θαηά ηηο εμ απνζηάζεσο ζπκβάζεηο, ηνπ λφκνπ 2472/97, θαη ηνπ λφκνπ  3471/06 
νη θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ αλαιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο κε δεηεζείζαο εκπνξηθήο 
επηθνηλσλίαο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ νθείινπλ λα ηεξνχλ θαη λα ζπκβνπιεχνληαη 
ηέηνηνπ είδνπο ηαθηηθά κεηξψα  επηινγψλ. Αληίζηνηρα, θαη κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 11 
ηνπ λφκνπ 3471/06 νη θνξείο παξνρήο δηαζέζηκσλ ζην θνηλφ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ 
ππνρξενχληαη λα θαηαρσξνχλ ζε εηδηθνχο θαηαιφγνπο ηνπο ζπλδξνκεηέο πνπ δειψλνπλ φηη δελ 
επηζπκνχλ γεληθψο λα δέρνληαη θιήζεηο γηα δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο. 

 ζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν ησλ κεηαδηδφκελσλ κελπκάησλ, ηα άξζξ. 9 θαη 9α επ 
λ.2251/1994 απαγνξεχνπλ ξεηψο ηελ παξαπιαλεηηθή ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε, θαζψο θαη ηηο 

αζέκηηεο εκπνξηθέο πξαθηηθέο, εμεηδηθεχνληαο ην ζηνηρείν ηνπ αζέκηηνπ ζηελ επηζεηηθφηεηα
213

 ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ηε δπλαηφηεηα παξαπιάλεζεο ηνπ θαηαλαισηή.
214

 Δηδηθφηεξα, πξνβιέπνληαη 

ξεηψο νθηψ πεξηπηψζεηο επηζεηηθψλ
215

 θαη είθνζη ηξεηο πεξηπηψζεηο per se αζέκηησλ 

πξαθηηθψλ,
216

 ελψ επηβάιινληαη βαξχηαηεο θπξψζεηο θαηά ηνπ πξνκεζεπηή δηαθεκηδνκέλνπ, ν 

νπνίνο παξαβαίλεη ηνπο ελ ιφγσ πεξηνξηζκνχο.
217

 

ζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηνπ παγθνζκίνπ ηζηνχ, ζπλήζε επηζεηηθή εκπνξηθή πξαθηηθή 
ζπληζηνχλ ηα απνθαινχκελα «pop up» ή «pop under windows», σο κέζα «πξνψζεζεο» 
αλεπηζχκεησλ πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο δελ έρνπλ αλαδεηεζεί απφ ηνπο δηαδηθηπαθνχο ρξήζηεο, 

θαη κεηαδίδνληαη ρσξίο ηε βνχιεζή ηνπο.
218

 Δπίζεο, κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ παξαπιαλεηηθψλ 

                                            

213
 Άξζξ. 9δ λ. 2251/1994 

214
 Θα πξέπεη, σζηφζν, λα ζεκεησζεί, φηη, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο δηαθήκηζεο σο  

θαηαλαισηήο λνείηαη θάζε δηαθεκηδφκελνο, φζνλ αθνξά ηηο αζέκηηεο εκπνξηθέο πξαθηηθέο 
ε ηδηφηεηα ηνπ θαηαλαισηή αλαγλσξίδεηαη κφλν ζε θπζηθά πξφζσπα, ηα νπνία ελεξγνχλ 
γηα ιφγνπο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ εκπνξηθή, επηρεηξεκαηηθή, βηνηερληθή, ή ειεπζέξηα  
επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Καηά ζπλέπεηα, ν θαηαλαισηήο ζα πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ 
παξαπιαλεηηθή δηαθήκηζε βάζεη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξ. 9 § 2 πεξ. ε',  ζχκθσλα κε ηελ 
επξχηεξε έλλνηα ηνπ θαηαλαισηή ηνπ άξζξ. 1, θαη βάζεη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξ. 9δ § 2 
πεξ. α' λ.2251/1994, ζχκθσλα κε ηε ζηελή έλλνηα ηνπ θαηαλαισηή 

215
 Άξζξ. 9ε λ. 22511/1994. 

216
 Άξζξ. 9ζη λ. 2251/1994. 

217
 Άξζξ. 9ζ λ. 2251/1994, θαη' εθαξκνγή ησλ άξζξ. 11-13 Οδ. 2005/29 ΔΚ, ην νπνίν 

πξνβιέπεη, επίζεο, ηε δπλαηφηεηα ηνπ κεκνλσκέλνπ θαηαλαισηή λα δεηήζεη δηθαζηηθά, κεηαμχ 
άιισλ, ηελ παχζε ηεο αζέκηηεο εκπνξηθήο πξαθηηθήο, ή παξάλνκεο ζπγθξηηηθήο δηαθήκηζεο, θαη 
ηελ παξάιεηςή ηεο ζην κέιινλ. 

218
 ηελ πξάμε,  ελψ  ν ρξήζηεο επηζθέπηεηαη  νξηζκέλε  ηζηνζειίδα,  εκθαλίδνληαη 

απξφζκελα ζηελ νζφλε ηνπ ε/π κία, ή πεξηζζφηεξεο ηζηνζειίδεο, γλσζηέο θαη σο «pop πξ 
windows», παξεκθεξνχο, θαηά θαλφλα, πεξηερνκέλνπ κε ηελ αξρηθά πξνβαιιφκελε, κε 
απνηέιεζκα λα γίλεηαη ν ίδηνο δέθηεο αλεπηζχκεησλ δηαθεκηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ. πρλά,   ε   
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εκπνξηθψλ πξαθηηθψλ ζα κπνξνχζε λα αλαθεξζεί ε ζπγθεθαιπκκέλε πξνβνιή δηαθεκηζηηθψλ 
κελπκάησλ ζε ηζηνζειίδεο κε εκπνξηθνχ πεξηερνκέλνπ, ε νπνία αηθληδηάδεη ηνλ επηζθέπηε ηνπο, 
ζην βαζκφ πνπ ν ίδηνο γίλεηαη δέθηεο εκπνξηθήο επηθνηλσλίαο ζε ρξφλν θαη θαηά ηξφπν πνπ δελ 
αληαπνθξίλνληαη ζηε βνχιεζή ηνπ,  θαη,  ελδερνκέλσο,  ρσξίο λα αληηιακβάλεηαη  ηε 

δηαθεκηζηηθή ιεηηνπξγία ηνπο.
219

 

 Αιιά θαη ν λφκνο 2472/1997 πξνβιέπεη ζην άξζξν 19 § 4 φηη ε Αξρή Πξνζηαζίαο 
Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα ηεξεί κεηξψν κε ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ησλ αηφκσλ 
πνπ δελ επηζπκνχλ ηα δεδνκέλα πνπ ηνπο αθνξνχλ λα γίλνπλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο απφ 
νπνηνλδήπνηε γηα ιφγνπο πξνψζεζεο πσιήζεσλ αγαζψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ εμ 
απνζηάζεσο.  

Σν κεηξψν πνπ ηεξεί ε Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα είλαη 
έλα δεκφζην έγγξαθν κε γεληθφ ραξαθηήξα (αθνξά θάζε κνξθή επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ 
δεδνκέλσλ) ην νπνίν νη ππεχζπλνη επεμεξγαζίαο νθείινπλ λα ζπκβνπιεχνληαη πξηλ απφ θάζε 
επεμεξγαζία, ψζηε λα δηαγξαθνχλ ηα πξφζσπα ησλ νπνίσλ ηα δεδνκέλα απαγνξεχεηαη λα 
επεμεξγαζηνχλ. Αληίζεηα ηα κεηξψα „επηινγψλ‟ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λ. 3471/06 θαη ην 
Π.Γ.  131/2003 ηεξνχληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη δελ έρνπλ 
γεληθφ ραξαθηήξα, δειαδή ν εγγεγξακκέλνο ζε έλα ηέηνην κεηξψν απαγνξεχεηαη λα δέρεηαη κε 
αηηεζείζεο εκπνξηθέο επηθνηλσλίεο απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν θνξέα θαη φρη γεληθά απφ φινπο ηνπο 
θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. 

Δχθνια ινηπφλ, αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη νη εμειίμεηο απηέο ζεκαηνδνηνχλ κηα  ζνθή 
ζπξξίθλσζε ηεο ηδησηηθήο ζθαίξαο. «Ζ ζθαίξα ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ δχλαηαη λα  νξηζζεί σο ν 
«ρψξνο πνπ απηνπξνζδηνξίδεη θάζε άηνκν πξνθεηκέλνπ λα αζθεί κέζα  ζε απηφλ ηηο 
πξνζσπηθέο θαη νηθνγελεηαθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο απεξίζπαζην απφ  παξεκβάζεηο θαη 
παξελνριήζεηο ηξίησλ. Ο ρψξνο απηφο εθηείλεηαη κεηαμχ ηνπ  επξχηεξνπ πιαηζίνπ ηεο 
θνηλσληθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο ελφο πξνζψπνπ θαη ηνπ  απνξξήηνπ ρψξνπ ηεο απζηεξά 

πξνζσπηθήο ηνπ δσήο»
220

 αιιά θαη  ηνπ απφξξεηνπ ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ, ελφζσ κε ηελ 
εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ  πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ παξαβηάδεηαη ε απηνλνκία ηνπο θαη ε 

πιεξνθνξηαθή ηνπο απηνδηάζεζε, θαη ε αξρή ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο
221

 

 Απνδέθηεο κε αηηεζείζαο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο κπνξεί, πέξα απφ ηνπο  
κεκνλσκέλνπο ρξήζηεο λα είλαη θαη νκάδεο ζπδεηήζεσλ (newsgroups), φπνπ  ζπκκεηέρεη 
κεγάινο αξηζκφο ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ, ελψ κε αηηεζείζα  αιιεινγξαθία απνζηέιιεηαη 
πιένλ θαη ζηα θηλεηά ηειέθσλα. Λφγσ ηνπ φηη ην  θφζηνο είλαη ην ίδην είηε ε απνζηνιή ηνπ 
γίλεηαη ζην εζσηεξηθφ είηε ζην εμσηεξηθφ,  ελδείθλπηαη γηα δηαζπλνξηαθή ρξήζε, γηα πξνζέιθπζε 

πειαηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ
222

  

Απαληψληαη επίζεο κελχκαηα spam κε πεξηερφκελν πνπ ζηνρεχεη ζηελ εμαπάηεζε ηνπ 
απνδέθηε ηνπο. Πξφθεηηαη γηα ην ιεγφκελν “phishing”, πνπ επηθεληξψλεηαη ζηνλ ηνκέα ησλ 
ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη παξαθηλεί ηνπο απνδέθηεο λα απνθαιχςνπλ εκπηζηεπηηθέο 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο (π.ρ. ηνλ αξηζκφ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ, ηνλ 
πξνζσπηθφ αξηζκφ αλαγλψξηζεο PIN). Σν ζρεηηθφ κήλπκα δεκηνπξγεί ηελ εληχπσζε φηη 

                                                                                                                               

ελ  ιφγσ   «επηζεηηθή»   δηαθήκηζε   ζπλερίδεηαη   αλεμέιεγθηα,   θαζφηη   θάζε πξνζπάζεηα ηνπ 
ρξήζηε, λα απελεξγνπνηήζεη ηηο παξεκβιεζείζεο ηζηνζειίδεο θαη λα επηζηέςεη ζηελ αξρηθή, 
πξνθαιεί ηε ζπλερή πξνβνιή λέσλ δηαθεκηζηηθψλ ηζηνζειίδσλ. Ζ κέζνδνο ησλ «pop under 
windows» εκθαλίδεη ηηο αλεπηζχκεηεο ηζηνζειίδεο πίζσ απφ ηελ πξνβαιιφκελε, κε απνηέιεζκα 
λα εκθαλίδνληαη θαηά ηελ έμνδν ηνπ ρξήζηε απφ ηνλ παγθφζκην ηζηφ. 

219
 Ζ επίζθεςε π.ρ. κίαο εηδεζενγξαθηθήο ηζηνζειίδαο πξνδηαζέηεη ην ρξήζηε, φηη νη 

πεξηερφκελεο   ζε   απηήλ   πιεξνθνξίεο   έρνπλ   ζπιιεγεί   θαη   πξνβάιινληαη   κε   ηελ 
απαηηνχκελε αληηθεηκεληθφηεηα γηα ελεκεξσηηθνχο ζθνπνχο. 
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2004 ζ.54 
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πξνέξρεηαη απφ ην πξαγκαηηθφ θαηάζηεκα ηεο ηξάπεδαο κε ηελ νπνία είλαη ζπκβεβιεκέλνο ν 
απνδέθηεο, ζπρλά δε πεξηέρεη θαη ζχλδεζκν (link) ν νπνίνο ππνηίζεηαη πσο νδεγεί ζηνλ 
επίζεκν δηαδηθηπαθφ ηφπν (site) ηεο ηξάπεδαο, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη γηα site πνπ 
έρνπλ δεκηνπξγήζεη νη δξάζηεο (“phishers”) πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζην 
πεξηερφκελν ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ εμαπαηεζέληνο 

Ζ FEDMA φπσο θαη νη πεξηζζφηεξεο εζληθέο θαη δηεζλείο νξγαλψζεηο  ειεθηξνληθψλ 
εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ, εθηηκά φηη επηβάιιεηαη ε θαηαπνιέκεζε ηνπ  spamming. 

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2010, ε ΑΠΠΥ απνθάζηζε λα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο  ελίζρπζεο 
ηνπ λνκνζεηηθνχ θαη ηερληθνχ πιαηζίνπ γηα λα αληηκεησπηζηεί  απνηειεζκαηηθφηεξα ην πξφβιεκα 

ηεο αλεπηζχκεηεο ςεθηαθήο αιιεινγξαθίαο
223

  

Σα θξάηε-κέιε, ηα νπνία επηηξέπνπλ ηε κε δεηεζείζα εκπνξηθή επηθνηλσλία  κέζσ 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, πξέπεη σζηφζν λα εθαξκφδνπλ θαη νξηζκέλνπο  θαλφλεο, πνπ ζέηεη 
ε νδεγία γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην. 

Πξψηνο θαλφλαο είλαη φηη πξέπεη λα θαζηεξψζνπλ ζηε λνκνζεζία ηνπο,  ππνρξέσζε 
ηνπ θνξέα,, λα απνζηέιιεη ηελ εκπνξηθή αιιεινγξαθία κε ηέηνην ηξφπν,  ψζηε λα είλαη 

αλαγλσξίζηκε θαηά ηξφπν ζαθή, ακέζσο κφιηο πεξηέιζεη ζηνλ  παξαιήπηε
224

. 

Καηαγγέιζεθε φηη εηαηξία απέζηεηιε κε δεηεζέληα κελχκαηα ειεθηξνληθνχ  
ηαρπδξνκείνπ ζηηο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο αηφκσλ ηα νπνία ζπκκεηείραλ ζε  ζεκηλάξηα πνπ ε 
ίδηα δηνξγαλψλεη, επηζεκαίλνληαο φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζηα  ζεκηλάξηα κπνξνχλ λα παξέρνπλ 
εθηφο απφ ηα δηθά ηνπο ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, θαη  δηεπζχλζεηο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 
θίισλ ηνπο, χζηεξα απφ πξνεγνχκελε  ελεκέξσζε θαη ζπγθαηάζεζε ησλ ηειεπηαίσλ 
(Απφθαζε 29/2010) (www.dpa.gr) 

Γεχηεξνο φξνο πνπ ηίζεηαη απφ ηελ νδεγία γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ζηα  θξάηε κέιε, 
πνπ επηηξέπνπλ ηελ απνζηνιή κε δεηεζείζαο εκπνξηθήο αιιεινγξαθίαο  είλαη, λα 
εμαζθαιίζνπλ κε εηδηθή πξφβιεςε φηη νη θνξείο, πνπ απνζηέιινπλ ηέηνηα εκπνξηθή 
αιιεινγξαθία, ζα ηεξνχλ θαη ζα ζπκβνπιεχνληαη κεηξψα, ζηα νπνία ζα  εγγξάθνληαη ηα 
πξφζσπα πνπ δελ επηζπκνχλ λα ιακβάλνπλ δηαθεκηζηηθά κελχκαηα  (κεηξψα αξλεηηθψλ 
επηινγψλ, opt out registers). Ζ ρξεζηκνπνίεζε κέζσλ εμ‟  απνζηάζεσο επηθνηλσλίαο, φπσο 
ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, επηηξέπεηαη κφλν  αλ ν θαηαλαισηήο δελ έρεη δειψζεη ηελ 
αληίζεζή ηνπ. Αλ πξφθεηηαη γηα επηθνηλσλία  κέζσ απηφκαηνπ ηειεθσληθνχ κεραλήκαηνο ή κέζσ 

ηειενκνηνηππίαο (fax), πξέπεη  λα ππάξμεη πξνεγνχκελε ζπγθαηάζεζε ηνπ θαηαλαισηή
225

. . 

Σν δήηεκα ηεο αλεπηζχκεηεο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ξπζκίδεηαη ζην  άξζξν 
11 ηνπ λ. 3471/2006 πνπ αθνξά ηε κε δεηεζείζα επηθνηλσλία, ζηελ νπνία  πεξηιακβάλεηαη ε 

πξαγκαηνπνίεζε κε αηηεζείζαο επηθνηλσλίαο κε νπνηνδήπνηε κέζν  ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο. 
Καζηεξψλεηαη έλα ζχζηεκα «opt-in», δειαδή ε  πξαγκαηνπνίεζε κε αηηεζείζαο 
επηθνηλσλίαο επηηξέπεηαη κφλν αλ ν ζπλδξνκεηήο  έρεη ζπγθαηαηεζεί εθ ησλ πξνηέξσλ. 
Δμαίξεζε απνηειεί ε πεξίπησζε φπνπ ηα  ζηνηρεία επαθήο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 
απνθηήζεθαλ λνκίκσο ζην πιαίζην  άιιεο ζπλαιιαγήο, νπφηε ηα ζηνηρεία απηά κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ  απεπζείαο πξνψζεζε παξφκνησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ή γηα ηελ 
εμππεξέηεζε  παξφκνησλ ζθνπψλ θαη ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ρξήζηε (άξζξν 11 παξ. 3) 

Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 11 εκπεξηέρεη ξπζκίζεηο αληίζηνηρεο κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ  άξζξνπ 
6 ηεο νδεγίαο 2000/31, θαζψο ζηελ παξ. 2 πξνβιέπεηαη απαγφξεπζε ηεο  πξαγκαηνπνίεζεο 
κε αηηεζείζαο επηθνηλσλίαο ζε πεξίπησζε πνπ ν ζπλδξνκεηήο έρεη  δειψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ 
φηη δελ επηζπκεί γεληθά λα δέρεηαη ηέηνηεο επηθνηλσλίεο θαη  ε δήισζή ηνπ απηή έρεη θαηαγξαθεί 
ζε εηδηθφ θαηάινγν (opt-out register). ηελ παξ.  4, πξνβιέπεηαη απαγφξεπζε ηεο απνζηνιήο 

κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ  πνπ έρνπλ ζθνπφ ηελ άκεζε εκπνξηθή πξνψζεζε 
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πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, φηαλ δελ  αλαθέξεηαη επδηάθξηηα θαη ζαθψο ε ηαπηφηεηα ηνπ 

απνζηνιέα θαη ε δηεχζπλζε, ζηελ  νπνία κπνξεί λα δεηεζεί ν ηεξκαηηζκφο ηεο επηθνηλσλίαο
226

 

 Ζ ΑΠΠΥ απνθάζηζε ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζηελ εηαηξία «....» EΠΔ, σο  ππεχζπλν 
επεμεξγαζίαο, γηα παξαβίαζε ζεηξάο δηαηάμεσλ ηνπ Ν.2472/97, θαζψο θαη  ησλ φξσλ θαη 
πξνυπνζέζεσλ πνπ ζέηεη ε Απφθαζε ηεο Αξρήο 26/2004 ζρεηηθά κε  ηελ ηήξεζε αξρείσλ γηα 
δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο ή ηελ πξνψζεζε εμ απνζηάζεσο  πξντφλησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 
ππήξμε θαηαγγειία ηνπ Κέληξνπ Πξνζηαζίαο  Καηαλαισηψλ (ΚΔΠΚΑ), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 
ελ ιφγσ εηαηξεία, σο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο, ζπλέιεγε θαη εκπνξεπφηαλ, γηα ινγαξηαζκφ 
άιισλ εηαηξηψλ, δεδνκέλα  πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαηαλαισηψλ, ρσξίο πξνεγνχκελε 
ζπγθαηάζεζε ησλ  ππνθεηκέλσλ ηνπο. 

Ζ εηαηξία, σο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο, παξαβίαζε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4  θαη 5 
ηνπ Ν. 2472/1997, θαζψο θαη ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, πνπ ζέηεη ε  Απφθαζε 26/2004 ηεο 
Αξρήο ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε αξρείσλ γηα δηαθεκηζηηθνχο  ζθνπνχο ή ηελ πξνψζεζε εμ 
απνζηάζεσο πξντφλησλ. Ζ εηαηξεία παξαβίαζε ηηο  δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2, 4, 5 θαη 6 ηνπ Ν. 
2472/1997, θαζψο ηνπο φξνπο θαη  πξνυπνζέζεηο, πνπ ζέηεη ε απφθαζε 26/2004 ηεο Αξρήο 
ζρεηηθά κε ηε δηαπίζησζε  ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θπζηθψλ πξνζψπσλ, θαζψο 
δηαπηζηψζεθε φηη ηεξνχζε  ζηα αξρεία ηεο επκελή δεδνκέλα νηθνλνκηθήο θχζεσο, γηα ηε 
ζπιινγή ησλ νπνίσλ  απαηηείηαη πάληνηε ε ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ. 
Δπηπιένλ, δελ  είρε ππνβάιεη ζηελ ΑΠΠΥ, γλσζηνπνίεζε γηα ηελ ηήξεζε αξρείσλ ζρεηηθά κε ηε  
δηαπίζησζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ αηφκνπ. 

Ζ ΑΠΠΥ επέβαιε ζηελ εηαηξία, γηα ηηο δηαπηζησζείζεο παξαβηάζεηο ησλ  
πξναλαθεξνκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία  δεδνκέλσλ 
ηνπ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, πξφζηηκν 3.000 επξψ. Γηέηαμε ηελ  θαηαζηξνθή ησλ 
πξναλαθεξφκελσλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, πνπ δελ  πξνέξρνληαη απφ δεκφζηα 
πξνζβάζηκεο πεγέο θαη έρνπλ ζπιιερζεί ρσξίο ηελ  ελεκέξσζε θαη ηε ζπγθαηάζεζε ησλ 
ππνθεηκέλσλ ηνπο θαη ηεξνχληαη ζηα αξρεία ηεο  εηαηξείαο, σο ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο. 
Γηέηαμε, αθφκε, ηελ θαηαζηξνθή ησλ  πξναλαθεξφκελσλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 
νηθνλνκηθήο θχζεσο, ηα νπνία  έρνπλ ζπιιερζεί ρσξίο ηελ ελεκέξσζε θαη, ζπλαθνινχζσο, ηε 
ζπγθαηάζεζε ησλ  ππνθεηκέλσλ ηνπο, θαζψο θαη ρσξίο γλσζηνπνίεζε ζηελ Αξρή θαη ηεξνχληαη 
ζηα  αξρεία ηεο εηαηξείαο, σο ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο (Απφθαζε 34/2008) ( www.dpa.gr ).  

Άιιν παξάδεηγκα απνηειεί ε πεξίπησζε πνπ επηδίθαζε ην ΜΠξΑΘ 2110/2002,  ζηελ 

νπνία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα, ε νπνία είρε επηθνηλσλία κε ηνπο αλαγλψζηεο  ηεο ζην δηαδίθηπν 
θαη κε ηελ απνζηνιή ηεο ζηηο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο ησλ  ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ 
εθεκεξίδα έθαλε θαθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ηεο Otenet  ιφγσ απνζηνιήο δηαθεκηζηηθψλ 
κελπκάησλ ρσξίο αληίζηνηρν αίηεκα ησλ  παξαιεπηψλ. Κξίζεθε λφκηκε ε δηαθνπή ηεο ιήςεο 
ησλ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ  απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο εθεκεξίδαο θαη παξάλνκε ε ζπιινγή 

ησλ θσδηθψλ  πξφζβαζεο ησλ ζπλδξνκεηψλ ηεο Otenet ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο
227

 

4.6.4 Η ευθύνη του spammer και του φορέα παροχής υπηρεσιών (ISP) 

Δάλ ε απνζηνιή ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο spam είρε σο απνηέιεζκα ηε ζχλαςε 
ζχκβαζεο, απηή ζα εκπίπηεη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 4 λ. 2251/1994 γηα ηηο ζπκβάζεηο απφ 
απφζηαζε, δηφηη σο «κέζν ηερληθήο επηθνηλσλίαο απφ απφζηαζε» αλαγλσξίδεηαη ξεηά θαη ην 
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (4§1 εδ.β΄ λ. 2251/1994). Χο εθ ηνχηνπ, ν απνδέθηεο ζα έρεη δηθαίσκα 
λα ππαλαρσξήζεη αλαηηηνιφγεηα απφ ηε ζχκβαζε εληφο δεθαηεζζάξσλ εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ 
ή εληφο ηξηψλ κελψλ, εάλ ν πξνκεζεπηήο - spammer δελ ηήξεζε ηελ ππνρξέσζε ελεκέξσζεο 
ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ (4§10 λ. 2251/1994). Σν γεγνλφο φηη ε ζχκβαζε απηή 
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πξνήιζε απφ άκεζε δηαθήκηζε κέζσ spamming δελ ηελ θαζηζηά απηνδηθαίσο άθπξε
228

, παξφιν 
πνπ δεκηνπξγεί ακθηβνιίεο γηα ην θαηά πφζνλ ειεχζεξε θαη αλεπεξέαζηε ήηαλ ε απφθαζε ηνπ 
απνδέθηε - θαηαλαισηή λα ηε ζπλάςεη, δεδνκέλεο ηεο αλεπηζχκεηεο, ελνριεηηθήο θαη επηζεηηθήο 
θχζεο απηνχ ηνπ είδνπο εκπνξηθήο επηθνηλσλίαο.  

ε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο φπνπ ν εληνπηζκφο ηνπ spammer είλαη αλέθηθηνο, 
κνλαδηθή ιχζε γηα ηνπο δεκησζέληεο ρξήζηεο είλαη λα ζηξαθνχλ θαηά ηνπ θνξέα παξνρήο 
ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ (ISP) κε ηνλ νπνίν ζπλδένληαη κε ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ 
δηαδηθηχνπ. Ζ επζχλε ηνπ spammer θαη ηνπ θνξέα παξνρήο είλαη επζχλε εηο νιφθιεξνλ 
(παζεηηθή ελνρή εηο νιφθιεξνλ, 481 ΑΚ) θαη επνκέλσο ν απνδέθηεο κπνξεί λα ζηξαθεί είηε 
θαηά ηνπ spammer είηε θαηά ηνπ θνξέα παξνρήο (δηθαίσκα πξνηίκεζεο, 482 ΑΚ), 
ηθαλνπνηνχκελνο φκσο κφλν κηα θνξά.  

Ζ δπλαηφηεηα ηνπ απνδέθηε λα ζηξαθεί θαηά ηνπ θνξέα παξνρήο νθείιεηαη ζηελ 

ηξηκέξεηα
229 

ησλ έλλνκσλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα ειεθηξνληθά δίθηπα θαη ελ 
πξνθεηκέλσ ζην Γηαδίθηπν. χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ηξηηφηεηαο (thirdness principle), ε 
πξφζβαζε ζην δίθηπν θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε ελέξγεηα θαη επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κεξψλ 
πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ αλαγθαία κεζνιάβεζε κηαο «έκπηζηεο ηξίηεο νληφηεηαο» (“Trusted 
Third Party”, “TTP”) ε νπνία θαηέρεη ηελ απαξαίηεηε γλψζε θαη ηα απαηηνχκελα κέζα 
πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλσηέξσ πξφζβαζε θαη επηθνηλσλία. Θεσξείηαη επίζεο φηη, 
παξφιν πνπ ε παξάλνκε ελέξγεηα δελ πξνέξρεηαη απεπζείαο απφ ην θνξέα παξνρήο, απηφο 

ζπκπξάηηεη εκκέζσο ιφγσ ηνπ δηακεζνιαβεηηθνχ ξφινπ ηνπ.
230 

 

ηελ πξάμε, νη ISPs ζέηνπλ σο φξν ζηηο ζπκβάζεηο κε ηηο νπνίεο αλαιακβάλνπλ λα 
παξέρνπλ ππεξεζίεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ φηη απαγνξεχεηαη ην spamming. Δπνκέλσο, 
φηαλ θάπνηνο ζπλδξνκεηήο-spammer παξαβεί ηνλ φξν απηφ ζηέιλνληαο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ κελχκαηα spam, ν ISP έρεη ην δηθαίσκα λα δηαθφςεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο 
απηφλ.  

Ο θνξέαο παξνρήο ππεξεζηψλ (ISP) κεζνιαβεί αλαγθαζηηθά κεηαμχ ηνπ spammer θαη 
ηνπ απνδέθηε ηνπ spamming, απνηειεί δειαδή ηελ έκπηζηε ηξίηε νληφηεηα ησλ κεηαμχ ηνπο 
έλλνκσλ ζρέζεσλ, ελψ ηαπηφρξνλα είλαη ν κφλνο ηνπ νπνίνπ ε ηαπηφηεηα είλαη γλσζηή ζηνλ 

απνδέθηε. Λεπηνκεξέζηεξα, ν ISP ελεξγεί σο άγγεινο
231

, ελεξγεηηθφο κελ απφ ηελ πιεπξά ηνπ 
απνζηνιέα - spammer, παζεηηθφο δε απφ ηελ πιεπξά ηνπ απνδέθηε ηνπ κελχκαηνο spam.  

Σν π.δ. 131/2003 ζην άξζξν 1 ζηνηρ. β΄ (άξζξν 2 ζηνηρ. β΄ Οδ. 2000/31) νξίδεη ην 
θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ σο «θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ παξέρεη κηα ππεξεζία ηεο 
θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο», αλαδεηθλχνληάο ηνλ ζε βαζηθφ παξάγνληα ιεηηνπξγίαο ηνπ 
δηαδηθηχνπ θαη ηνπ δηεμαγφκελνπ κέζσ απηνχ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ.  

Βάζεη ηεο «αξρήο ησλ αλνηθηψλ δηθηχσλ»
232 

πνπ ηζρχεη ζην πιαίζην ηεο Κνηλσλίαο ηεο 
Πιεξνθνξίαο, ν θνξέαο παξνρήο αλαιακβάλεη θαη αζθεί ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ειεχζεξα 
(άξζξν 3 π.δ. 131/2003), ρσξίο λα απαηηείηαη λα ιάβεη πξνεγνχκελε άδεηα (άξζξν 4§1 Οδ. 

2000/31). Ηζρχεη κφλν ην θαζεζηψο ηεο γεληθήο άδεηαο
233

, κε ηελ έλλνηα φηη ν θνξέαο παξνρήο 
έρεη απιψο ηελ ππνρξέσζε λα ππνβάιεη δήισζε θαηαρψξηζεο ζηελ αξκφδηα αξρή, ηελ ΔΔΣΣ 
(άξζξν 21§2 θαη §3 λ. 3431/2006).  

 Σν ειεθηξνληθφ κήλπκα κε δεηεζείζαο εκπνξηθήο επηθνηλσλίαο (spam e-mail) πνπ 
απνζηέιιεηαη δηακέζνπ ηνπ θνξέα παξνρήο είλαη, θαηά θαλφλα, απνηέιεζκα παξάλνκεο 
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Κ. Υξηζηνδνχινπ, «Πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο ζπκβαηηθήο ειεπζεξίαο 
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Κ. Υξηζηνδνχινπ, Δπηηνκή Ζιεθηξνληθνχ Αζηηθνχ Γηθαίνπ, 2008,  ζει. 8.  
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Η. Ηγγιεδάθεο, Σν δίθαην ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (επηηνκή), φ.π., ζει. 224.  
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επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη επνκέλσο πξνζβάιιεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ 
ζπλδξνκεηή - απνδέθηε ηνπ.  

Καηά ηνπ θνξέα παξνρήο πνπ έρεη πξνζβάιεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ζπλδξνκεηή - 
απνδέθηε κπνξνχλ λα πξνβιεζνχλ νη εμήο αμηψζεηο:  

(i) Αμίσζε άξζεο ηεο πξνζβνιήο (57§1 ΑΚ). Πξφθεηηαη γηα κνξθή in natura 
απνθαηάζηαζεο. Ζ αμίσζε απηή πξνβάιιεηαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ε πξάμε ηεο 
πξνζβνιήο βξίζθεηαη ελ εμειίμεη. Αλ απηή έρεη παχζεη λα πθίζηαηαη, ηφηε δελ λνείηαη άξζε ηεο 
θαη επηζηξαηεχνληαη άιιεο αμηψζεηο, φπσο ηθαλνπνίεζεο ηεο εζηθήο βιάβεο θαη‟άξζξν 59 ΑΚ 
θαη απνδεκίσζεο.  

(ii) Αμίσζε παξάιεηςεο ηεο πξνζβνιήο ζην κέιινλ (57§1 ΑΚ). Ζ δηαηχπσζε ηνπ 
άξζξνπ δεκηνπξγεί ηελ εληχπσζε φηη απηή ε πξνιεπηηθή πξνζηαζία παξέρεηαη κφλν ζηελ 
πεξίπησζε πνπ έρεη πξνεγνπκέλσο ππάξμεη πξνζβνιή. Δληνχηνηο, γίλεηαη δεθηφ φηη ε αμίσζε 
παξάιεηςεο ζην κέιινλ πξνβάιιεηαη θαη φηαλ ε πξνζβνιή δελ έρεη εθδεισζεί αθφκε, αξθεί λα 

ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη απηή επίθεηηαη
234

.  

(iii) Αμίσζε απνδεκίσζεο (57§2 ΑΚ). Ζ αμίσζε απηή ζα επδνθηκήζεη εθφζνλ 
πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο αδηθνπξαμίαο (914 ΑΚ), δειαδή παξαλνκία ηεο πξνζβνιήο, 
ππαηηηφηεηα (δφινο ή ακέιεηα), επέιεπζε δεκίαο θαη αηηηψδεο ζπλάθεηα κεηαμχ ηεο παξάλνκεο 
ππαίηηαο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο επειζνχζαο δεκίαο.  

Παξφιν πνπ ε ρξεκαηηθή απνδεκίσζε κνηάδεη αζπκβίβαζηε κε ηε θχζε ηεο 
πξνζσπηθφηεηαο σο κε πεξηνπζηαθνχ αγαζνχ, εληνχηνηο δελ απνθιείεηαη ε πξνζβνιή απηνχ 
ηνπ δηθαηψκαηνο λα πξνθαιέζεη πεξηνπζηαθή δεκία ζην θνξέα ηνπ, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ 
spamming. Βέβαηα, ε πεξηνπζηαθή δεκία ηνπ απνδέθηε - θπζηθνχ πξνζψπνπ είλαη ζπλήζσο 
κηθξή, απνηεινχκελε κφλν απφ ηπρφλ έμνδα εγθαηάζηαζεο πξνζηαηεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, αθνχ 
ην θφζηνο ηεο ζχλδεζεο ζην Γηαδίθηπν είλαη πιένλ ζηαζεξφ θαη αλεμάξηεην απφ ην ρξφλν πνπ 
παξακέλεη θαλείο on-line. ηελ πεξίπησζε πνπ ν απνδέθηεο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ε 
πεξηνπζηαθή δεκία ζα ζπλίζηαηαη α) ζηελ θάκςε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ 
λνκηθνχ πξνζψπνπ, ιφγσ απψιεηαο ρξφλνπ πνπ δαπαλάηαη ζην άλνηγκα θαη ηε δηαγξαθή ησλ 
κελπκάησλ spam, β) ζηε κείσζε ηνπ θχξνπο, ηεο θήκεο, ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο πειαηείαο ηνπ 
θαη γ) ζηα έμνδα εγθαηάζηαζεο εηδηθνχ ινγηζκηθνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ spamming.  

(iv) Αμίσζε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο εζηθήο βιάβεο (59 ΑΚ). Ζζηθή βιάβε είλαη ν 
ςπρηθφο πφλνο θαη ε κε απνηηκεηή ζε ρξήκα δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πξνζβνιή ηεο 
πξνζσπηθφηεηαο. Δπεηδή ηδξπηηθφο ιφγνο απηήο ηεο αμίσζεο είλαη ε πξνζβνιή ηεο 
πξνζσπηθφηεηαο θαη επεηδή ην άξζξν 57 ΑΚ δελ πξνυπνζέηεη ππαηηηφηεηα, ζπλάγεηαη φηη ην ίδην 

ηζρχεη θαη γηα ην άξζξν 59 ΑΚ
235

. Αληίζεηε εκθαλίδεηαη ε λνκνινγία
236

. Αμίσζε γηα 
απνθαηάζηαζε ηεο εζηθήο βιάβεο κπνξεί λα έρεη θαη ν απνδέθηεο πνπ είλαη λνκηθφ πξφζσπν. 
Σν λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη βεβαίσο ςπρηθφ θφζκν, αιιά γίλεηαη δεθηφ φηη είλαη δπλαηφλ λα 
ππνζηεί εζηθή βιάβε φηαλ ε πξνζβνιή απνξξέεη απφ ηε θχζε ηνπ πξάγκαηνο, φπσο φηαλ 

πξνζβάιιεηαη ε εκπνξηθή πίζηε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ην εκπνξηθφ ηνπ κέιινλ
237

.  

Ζ επηδίθαζε ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο είλαη δπλεηηθή γηα ην δηθαζηήξην, ην νπνίν ζα 
ζπλεθηηκήζεη ηε βαξχηεηα ηεο πξνζβνιήο, ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ κεξψλ 

θαη γεληθφηεξα φιεο ηηο ζπλζήθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο. Τπνζηεξίδεηαη
238 

φηη ε 
ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο επηδηθάδεηαη κφλν εθφζνλ ν πξνζβιεζείο δελ 
ηθαλνπνηήζεθε πιήξσο κε άιιν ηξφπν.  
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Αλ ε επζχλε ηνπ θνξέα παξνρήο είλαη απνθιεηζηηθά αδηθνπξαθηηθή, ηφηε ν δεκησζείο 
ζπλδξνκεηήο έρεη θαηά απηνχ ηελ αμίσζε απνδεκίσζεο ηνπ άξζξνπ 914 ΑΚ - εθφζνλ 
ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξάλνκεο θαη ππαίηηαο πξάμεο, ηεο δεκίαο θαη ηεο 
αηηηψδνπο ζπλάθεηαο κεηαμχ πξάμεο θαη δεκίαο - θαζψο θαη ηελ αμίσζε ρξεκαηηθήο 
ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο ηνπ άξζξνπ 932 ΑΚ, εθφζνλ βεβαίσο απνδεηθλχεηαη ηέηνηα 
βιάβε.  

4.6.5 Η ρύθμιση της νέας Οδηγίας 2009/136  

Ζ λέα Οδεγία 2009/136 ηξνπνπνίεζε ηελ Οδεγία 2002/58 «γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο 
δσήο ζηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο» θαη πξνζέζεζε ζην άξζξν 13 ηελ παξάγξαθν 6, ε νπνία 
πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα νπνηνπδήπνηε θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ ζίγεηαη απφ 
παξάβαζε ησλ εζληθψλ δηαηάμεσλ γηα ηε κε δεηεζείζα εκπνξηθή επηθνηλσλία, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θνξέα παξνρήο (ISP), λα πξνζθεχγεη ζηε δηθαηνζχλε γηα λα 
πξνζβάιεη ηελ παξάβαζε απηή. ην δεχηεξν εδάθην ηεο λέαο απηήο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 
13 αλαθέξεηαη πιένλ ξεηά φηη ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα ζεζπίδνπλ εηδηθέο θπξψζεηο εηο βάξνο 
ησλ θνξέσλ παξνρήο πνπ ζπκβάιινπλ εμ ακειείαο ζε ηέηνηα παξάβαζε (άξζξν 2 ζηνηρ. 7 

Οδ. 2009/136).  

Ζ λέα Οδεγία πξνζέζεζε επίζεο ζην άξζξν 4 ηεο παιηάο ηελ παξάγξαθν 1α, ζχκθσλα 
κε ηελ νπνία ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη ν θνξέαο παξνρήο πξέπεη ηνπιάρηζηνλ (i) λα 
εμαζθαιίδνπλ φηη πξφζβαζε ζε πξνζσπηθά δεδνκέλα κπνξεί λα έρεη κφλν 
εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ γηα απζηεξά λνκίκσο εγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο, (ii) λα 
πξνζηαηεχνπλ ηα απνζεθεπκέλα ή δηαβηβαζζέληα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 
απφ ηπραία ή παξάλνκε θαηαζηξνθή, ηπραία απψιεηα ή αιινίσζε θαη απφ κε 
εγθεθξηκέλε ή παξάλνκε απνζήθεπζε, επεμεξγαζία, πξφζβαζε ή απνθάιπςε θαη (iii) λα 
δηαζθαιίδνπλ ηελ εθαξκνγή πνιηηηθήο αζθαιείαο ζε ζρέζε κε ηελ επεμεξγαζία 
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα παξάγξαθν, νη αξκφδηεο εζληθέο 

αξρέο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ειέγρνπλ ηα κέηξα πνπ ιακβάλνπλ νη θνξείο παξνρήο θαη λα 
εθδίδνπλ ζπζηάζεηο πξνο απηνχο γηα ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ 
ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ ην επηζπκεηφ επίπεδν πξνζηαζίαο (άξζξν 2 ζηνηρ. 4 Οδ. 2009/136).  

Ο λ. 3471/2006 κέρξη ζηηγκήο δελ έρεη πξνζαξκνζζεί
239

 ζηηο αιιαγέο πνπ επέθεξε ε 
Οδεγία 2009/136, επνκέλσο εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ φζα εθηέζεθαλ γηα ηα κέηξα αζθαιείαο 
πνπ πξνέβιεπε ε Οδεγία 2002/58 πξηλ απφ ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο. (Καηά ηε δηάξθεηα 
ζπγγξαθήο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, ε Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ 
Υαξαθηήξα δεκνζίεπζε ηελ Οδεγία 2/2011 ε νπνία αλαθέξεηαη ζην παξάξηεκα.) 

4.7 υμβάσεις αγοράς διαδικτυακού περιεχομένου 

Αξθεηά ζπρλά ηα πεξηερφκελα ησλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ δελ είλαη πξντφληα ηδίαο δεκηνπξγίαο 
ησλ θαηφρσλ ηνπο, αιιά πξνέξρνληαη απφ ηξίηνπο, νη νπνίνη δηαζέηνπλ ζηνπο πξψηνπο ηα 
εθάζηνηε ζηνηρεία (πιεξνθνξίεο, έξγα θιπ.) έλαληη ηηκήκαηνο. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη θάηνρνη 
δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ πξνβαίλνπλ ζηελ αγνξά δηαδηθηπαθνχ πεξηερνκέλνπ είλαη ε επηδίσμε ηνπο 
λα εκπινπηίζνπλ ηελ παξνπζίαζε ηνπο ζην Γηαδίθηπν θαη λα πξνζειθχζνπλ έηζη πεξηζζφηεξνπο 
ρξήζηεο θαη, θαη' απνηέιεζκα, έζνδα απφ δηαθεκίζεηο. Δηδηθφηεξα, αληηθείκελα δηάζεζεο 
απνηεινχλ (πεξηνπζηαθά) δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο επί πξνζηαηεπφκελσλ έξγσλ, 
αιιά θαη πιεξνθνξίεο (π. ρ. εηδήζεηο) πνπ δελ παξνπζηάδνπλ ηελ απαξαίηεηε πξσηνηππία γηα 
λα ηχρνπλ πξνζηαζίαο απφ ην δίθαην πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, φκσο είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκεο 

θαη πξνζειθχνπλ ηνπο ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ
240

. 
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Γίδεηαη πεξηζψξην ελζσκάησζεο ηεο Οδεγίαο 2009/136 ζην εζσηεξηθφ δίθαην έσο 
ηελ 25.5.2011.  
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Δίλαη πξνθαλέο φηη ν λνκηθφο ραξαθηήξαο ηεο ζχκβαζεο  αγνξάο δηαδηθηπαθνχ 
πεξηερνκέλνπ (Content-Einkauf) είλαη εμαηξεηηθά δπζρεξήο ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο. Δλ γέλεη, σζηφζν, γίλεηαη δεθηφ φηη ζηηο ζπκβάζεηο πνπ 
αθνξνχλ ηελ νξηζηηθή παξαρψξεζε έξγσλ πξνζηαηεπφκελσλ απφ ην δίθαην πλεπκαηηθήο 
ηδηνθηεζίαο θαη κε άπαμ θαηαβαιιφκελν ηίκεκα, εθαξκφδνληαη αλαινγηθά νη δηαηάμεηο ηνπ 
δηθαίνπ ηεο πψιεζεο, ελψ φηαλ ε παξαρψξεζε πεξηερνκέλνπ ππφθεηηαη ζε ρξνληθνχο 
πεξηνξηζκνχο θαη θαηαβάιινληαη επαλαιακβαλφκελα ηέιε, εθαξκφδνληαη, επίζεο αλαινγηθά, 

νη δηαηάμεηο πεξί κίζζσζεο πξάγκαηνο
241

. 

ζνλ αθνξά δε ηε δηάζεζε κε πξνζηαηεπφκελσλ πιεξνθνξηαθψλ νξίσλ εθαξκφδνληαη 
θαη ζηελ πεξίπησζε απηή νη δηαηάμεηο ηεο πψιεζεο, ελψ φηαλ νη παξερφκελεο πιεξνθνξίεο 
είλαη απνηέιεζκα αλαδήηεζεο, ηφηε εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πεξί ζχκβαζεο εξγαζίαο. 
Βεβαίσο, φηαλ επηδηψθεηαη ε επίηεπμε ζπγθεθξηκέλνπ απνηειέζκαηνο, πξφθεηηαη πεξί 

ζχκβαζεο έξγνπ θαη εθαξκφδνληαη νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο
242

. Δίλαη δπλαηφλ, σζηφζν, ην 

πεξηερφκελν λα απνθηάηαη κέζσ πξφζβαζεο ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ. ηελ πεξίπησζε απηή 
ηζρχνπλ φζα πξναλαθέξζεθαλ αλαθνξηθά κε ηηο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο βάζεσλ 

δεδνκέλσλ
243

. 

Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζχκβαζε δηάζεζεο δηαδηθηπαθνχ πεξηερνκέλνπ 
δηαθξίλεηαη απφ ηε ζχκβαζε πνπ ζπλδέεη ηνλ αγνξαζηή ηνπ ελ ιφγσ πεξηερνκέλνπ κε ηνπο 
ηειηθνχο ρξήζηεο. ηαλ, φπσο ζπκβαίλεη θαηά θαλφλα, ε πξφζβαζε ζηηο ηζηνζειίδεο είλαη ρσξίο 
αληάιιαγκα γηα ηνπο ρξήζηεο, ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ρξήζηε θαη ηδηνθηήηε ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πεξί δσξεάο, θαη' άιιε δε άπνςε, πεξί δαλείνπ
244

 

4.8 Όροι Φρήσης της ιστοσελίδας (Terms of use) και Γενικοί Όροι των 

υναλλαγών (ΓΟ)  

Γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία κηαο ηζηνζειίδαο ζηνλ ρψξν ηνπ Γηαδηθηχνπ, δεδνκέλνπ κάιηζηα φηη 
πξφθεηηαη γηα έλαλ θαηλνχξην εκπνξηθφ δίαπιν, φπνπ δελ έρνπλ αθφκε θαζνξηζηεί κε ζαθήλεηα 
ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε θαη έζηκα, θξίλεηαη απαξαίηεην θάζε εκπνξηθή ηζηνζειίδα λα παξέρεη εηδηθά 
links, banners ή ελφηεηεο ζηηο νπνίεο λα πεξηγξάθνληαη νη φξνη ρξήζεο ηεο ηζηνζειίδαο, λα 
πεξηιακβάλνληαη ηπρφλ απαιιαθηηθέο ξήηξεο θαη λα πιεξνθνξνχλ ηνπο ρξήζηεο γηα ηνπο 
πηζαλνχο ΓΟ.  

O εηδηθφο ζχλδεζκνο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε ζέζε ηδηαίηεξα εχιεπηε θαη λα είλαη 
πξνζβάζηκνο απφ θάζε επηκέξνπο ζειίδα, ελψ ε γιψζζα ησλ φξσλ ρξήζεο θαη ησλ ΓΟ ζα 
πξέπεη λα είλαη θαηαλνεηή θαη ζαθήο.  

Έλα θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζπκβάζεσλ πνπ θαηαξηίδνληαη ζην Γηαδίθηπν, αιιά θαη 
ησλ ξσλ Υξήζεο πνπ αλαξηψληαη ζηνπο εκπνξηθνχο ηζηφηνπνπο είλαη φηη θαηαξηίδνληαη 
ζπλήζσο:  

 είηε σο ζπκβάζεηο πξνζρψξεζεο, βάζε δειαδή ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ πνπ 
έρνπλ ζπληαρζεί απφ πξηλ θαη ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο 
ρσξίο λα απνηειέζνπλ νπδέπνηε αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο,  

 είηε κε πξνδηαηππσκέλνπο Γεληθνχο Όξνπο ησλ πλαιιαγψλ.  

ια ηα αλσηέξσ ζηνηρεία ππνδειψλνπλ ηελ αληζνξξνπία ζρέζεσο κεηαμχ ησλ 
ζπκβαιιφκελσλ θαη αλαδεηθλχνπλ ηελ εηαηξία σο ην ηζρπξφ δηαπξαγκαηεπηηθά κέινο ην νπνίν 
θαη ξπζκίδεη φιε ηελ ζπλαιιαθηηθή ζρέζε, ελψ κπνξεί λα επηθνξηίζεη ηνλ ρξήζηε/θαηαλαισηή 
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κε επζχλεο νη νπνίεο δελ απνηεινχλ πξαγκαηηθά ππνρξέσζή ηνπ. Διινρεχεη επνκέλσο πάληνηε 
ν θίλδπλνο νη ζπκβάζεηο πνπ θαηαξηίδνληαη κε ηνπο αλσηέξσ ηξφπνο λα εθδχνπλ ηνλ πειάηε 
απφ ηα δηθαηψκαηά ηνπ θαη λα ηνλ θαζηζηνχλ λνκηθά θαη δηθνλνκηθά αδχλακν. 

4.8.1 Γενικοί Όροι των υναλλαγών  

Σν άξζξν 2 παξ.1 ηνπ Ν.2251/1994 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή παξέρεη ηνλ νξηζκφ γηα 
ηνπο Γεληθνχο ξνπο ησλ πλαιιαγψλ (ΓΟ)  

1. είλαη ζπκβαηηθνί φξνη  

2. νη νπνίνη έρνπλ δηαηππσζεί εθ ησλ πξνηέξσλ  

3. πξννξίδνληαη λα απνηειέζνπλ νκνηφκνξθν πεξηερφκελν απξνζδηφξηζηνπ αξηζκνχ 
κειινληηθψλ ζπκβάζεσλ θαη  

4. ηίζεληαη απφ ηνλ έλαλ ζπκβαιιφκελν ζηνλ άιιν θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο  

πλήζσο ινηπφλ νη εηαηξίεο έρνπλ απφ πξηλ εηνηκάζεη θαη δηαηππψζεη ηνπο Γεληθνχο 
ξνπο ηεο ζπλαιιαγήο πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζην web site ηνπο θαη ν 
ρξήζηεο/θαηαλαισηήο πξέπεη ή λα ηνπο απνδερηεί φινπο σο έρνπλ θαη λα πξνζρσξήζεη ζηελ 
ζχκβαζε ή λα αξλεζεί θαη λα ιήμεη εθεί ε ζπλαιιαγή. Σν ηζρπξφ νηθνλνκηθά κέξνο (έζησ θαη 
ζεσξεηηθά γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή) θαη ν θαηαλαισηήο δελ θάλνπλ θακία 
δηαπξαγκάηεπζε θαη νχηε ζπδεηνχλ κε θαλέλαλ ηξφπν ηνπο επηκέξνπο φξνπο, νη νπνίνη είλαη 
δηακνξθσκέλνη γηα λα εθαξκφδνληαη ζε θάζε πεξίπησζε θαη λα απεπζχλνληαη ζε φιν ην θάζκα 
ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ.  

Οη ΓΟ απνηεινχλ νιφθιεξν ην πεξηερφκελν ή ηκήκα ηεο ππφ ζχλαςε ζχκβαζεο 
αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηχπν ή ηελ λνκηθή ηεο θχζε. Πεξηιακβάλνληαη είηε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
επηρείξεζεο, είηε ζπλνδεχνπλ ηα emails πνπ ζηέιλεη ζηνπο ρξήζηεο  

Ο Ν.2251/1994 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή ηπγράλεη εθαξκνγήο θαη ζηηο 
ειεθηξνληθέο ζπκβάζεηο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη επηρεηξήζεηο/πξνκεζεπηέο πξέπεη λα δίλνπλ 
ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδνπλ πξνο ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ φξνπο 
νη νπνίνη πηζαλφλ λα θξηζνχλ σο ΓΟ (ηέηνηνη είλαη ζπλήζσο νη φξνη ρξήζεο ηνπ website, ξήηξεο 
απνπνίεζεο ηεο επζχλεο θιπ.).  

Δλψ, ινηπφλ, ν δηθαζηηθφο έιεγρνο κηαο αηνκηθά θαηαξηηδφκελεο ζχκβαζεο επηηξέπεηαη 
κφλνλ θαη‟εμαίξεζε θαη γίλεηαη κε απζηεξά θαη ζαθή ζηνηρεία, ν έιεγρνο ησλ ΓΟ επηηπγράλεηαη 
ηφζν απφ ηνλ έιεγρν ηεο έληαμήο ηνπο ζηελ εθάζηνηε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε θαη ζηελ εξκελεία 
ηνπο φζν θαη κέζσ ηνπ ειέγρνπ ηνπ ίδηνπ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. Ζ εξκελεία ησλ ΓΟ ζε 
αληίζεζε κε ηηο αηνκηθέο ζπκβάζεηο γίλεηαη κε βάζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, ελψ θάζε αζαθήο 
δήισζε εξκελεχεηαη ζε βάξνο ηνπ ζπληάθηε κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ. 
πσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ν ραξαθηεξηζκφο κηαο ζχκβαζεο σο καδηθήο ή αηνκηθή είλαη κηα λνκηθή 
θξίζε πνπ πνιιέο θνξέο ζρεκαηίδεηαη κε κεγάιε δπζθνιία.  

Ο δηθαζηηθφο έιεγρνο ησλ ΓΟ δηέξρεηαη απφ ηξηα ζηάδηα:  

1. ειέγρεηαη ε ίδηα ε έληαμε ησλ ΓΟ ζηελ ζχκβαζε  

2. δηελεξγείηαη έιεγρνο δηα κέζνπ ησλ εηδηθψλ εξκελεπηηθψλ θαλφλσλ πνπ ηζρχνπλ γηα 
ηνπ ΓΟ  

3. ειέγρεηαη θαη ην ίδην ην πεξηερφκελν ησλ ΓΟ κε θχξην γλψκνλα ηελ απαγφξεπζε ησλ 
αζέκηησλ φξσλ (ήηνη ησλ θαηαρξεζηηθψλ ξεηξψλ), νη νπνίνη δηαηαξάζζνπλ ηελ 

ζπκβαηηθή ηζνξξνπία ησλ εθαηέξσζελ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ
245

.  

εκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ ππαγσγή ελφο ζπκβαηηθνχ φξνπ ζηνλ έιεγρν ησλ ΓΟ είλαη 
αθελφο ε πξνδηαηχπσζή ηνπ θαη αθεηέξνπ ε έιιεηςε αηνκηθήο δηαπξαγκαηεπζήο ηνπ. Χο 
ηέηνηνη δειαδή ζεσξνχληαη νη φξνη πνπ έρνπλ απφ πξηλ ζεζπηζηεί απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαη πνπ 
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 βι. Αζελά Κνηδάκπαζε, «Οη απαιιαθηηθέο ξήηξεο ζηνπο Γεληθνχο Όξνπο ησλ 

πλαιιαγψλ»,2001,ζ.48  
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γίλνληαη θνκκάηη ηεο ζχκβαζεο ρσξίο ε βνχιεζε ηνπ θαηαλαισηή λα είλαη ζε ζέζε λα 

επεξεάζεη ην πεξηερφκελφ ηνπο
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.  

4.8.2 Προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται προκειμένου οι ΓΟ να μπορούν 

να ενταχθούν στην συναλλαγή  

Σν α. 2 παξ.1 ηνπ Ν. 2251/1994 αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη «νη ΓΟ δελ δεζκεχνπλ ηνλ 
θαηαλαισηή αλ θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο ηνπο αγλννχζε αλππαηηίσο θαη ν 
πξνκεζεπηήο δελ ηνπ ππέδεημε ηελ χπαξμή ηνπο ή ηνπ ζηέξεζε ηελ δπλαηφηεηα λα ιάβεη 
πξαγκαηηθή γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο.»  

Καζίζηαηαη ζαθέο φηη νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα παξέρνπλ φια ηα ερέγγπα φηη ν 
θαηαλαισηήο ζα ελεκεξσζεί γηα ηνπο ΓΟ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ παξέρνληαο ζε απηφλ ηελ 
δπλαηφηεηα λα ηνπο δηαβάζεη θαη λα είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλνο γηα απηνχο, αλεμάξηεηα απφ ην 
γεγνλφο φηη δελ ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα δηαπξαγκάηεπζε. Πξέπεη νη ΓΟ λα είλαη θαηά 
ηέηνην ηξφπν εκθαλή ψζηε λα κελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί ν 
πειάηεο/θαηαλαισηήο φηη δελ γλψξηδε ηελ χπαξμή ηνπο ή αθφκε θαη αλ ην ηζρπξηζηεί, λα 
ζεσξεζεί φηη απηφ νθείιεηαη θαζαξά ζε ακέιεηα ηνπ ηδίνπ.  

Άξα ε εηαηξία πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηα θαησηέξσ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηα 
ζπκθέξνληά ηεο:  

1. λα επηζηήζεη ηελ πξνζνρή ησλ επηζθεπηψλ ηεο ζηνπο ΓΟ επί παξαδείγκαηη:  

 είηε κε εηδηθφ link (ζχλδεζκν) ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ website ηεο (homepage) ην νπνίν 
λα πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηνπο ΓΟ  

 είηε ζηελ αξρή ηεο ζπλαιιαγήο ή πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζή ηεο, ν ρξήζηεο λα πεξλάεη 
ππνρξεσηηθά απφ κηα ηζηνζειίδα πνπ πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο φξνπο ηνπο νπνίνπο θαη 
λα πξέπεη λα απνδέρεηαη πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη ηελ δηαδηθαζία  

 είηε κε εηδηθφ εηθνλίδην πνπ λα απνζηέιιεη email ζηνλ ρξήζηε κε ηνπο φξνπο  

 είηε κε εηδηθφ link πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο δίπια ζην εηθνλίδην 
«Απνδέρνκαη» (I Accept)  

 ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν πξφζθνξν ηξφπν  

2. νη φξνη λα είλαη επαλάγλσζηνη (θαηά πξνηίκεζε κεγέζε 9,10,11 ηεο γξακκαηνζεηξάο) θαη 
λα πεξηιακβάλνληαη ζε εκθαλέο-θεληξηθφ ζεκείν ηνπ ειεθηξνληθνχ εγγξάθνπ  

3. λα ππάξρεη ξεηή αλαθνξά φηη νη ζπγθεθξηκέλνη φξνη απνηεινχλ ΓΟ  

4. Οη ΓΟ λα είλαη δηαηππσκέλε ζηελ γιψζζα ηεο ζπλαιιαγήο (γηα ειιεληθά websites 
αζθαιψο ζηα ειιεληθά). Πξνζνρή γηαηί κφλε ε ρξήζε ελφο δηαθνκεζηή (server) εγθαηεζηεκέλνπ 
ζην εμσηεξηθφ δελ αξθεί γηα λα πξνζδφζεη ζηνηρεία αιινδαπφηεηαο ζηελ δηαδηθηπαθή 
ζπλαιιαγή.  

ε θάζε πεξίπησζε πάλησο ζθνπφο ησλ αλσηέξσ ζα πξέπεη λα είλαη λα απνθηήζνπλ 
νη ρξήζηεο (φζνη ην επηζπκνχλ) γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ φξσλ απηψλ θαη φρη απιά λα 
ελεκεξσζνχλ γηα ηελ χπαξμή ηνπο.  

Ζ εξκελεία ησλ ΓΟ γίλεηαη κε βάζε ηελ αιεζηλή βνχιεζε εθείλνπ πνπ ηνπο θαηαξηίδεη 
θαη φρη κε απζηεξή πξνζήισζε ζηηο ιέμεηο (α.173ΑΚ), ιακβάλνληαο ππφςε πάληνηε ηελ θαιή 
πίζηε θαη ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε (α.200ΑΚ). Δπίζεο ρξήδνπλ εθαξκνγήο θαη νη εηδηθνί 
εξκελεπηηθνί θαλφλεο ησλ παξαγξάθσλ 4 & 5 ηνπ α.2 Ν.2251/1994. 

4.8.3 Προβλήματα στην εφαρμογή των γενικών διατάξεων των ΓΟ στο 

ηλεκτρονικό εμπόριο  

                                            

246
  έιιεηςε αηνκηθήο δηαπξαγκάηεπζεο έρνπκε πην ζπγθεθξηκέλα, φηαλ δελ δφζεθε ζηνλ 

θαηαλαισηή ε πξαγκαηηθή δπλαηφηεηα δηαπξαγκάηεπζήο ηνπο θαη φρη φηαλ απιψο ν 
θαηαλαισηήο δελ κπφξεζε λα ηνπο δηακνξθψζεη φπσο ζα ήζειε θαηά ηελ δηαπξαγκάηεπζε.  
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Ο ζπλδπαζκφο ησλ αλσηέξσ παξνπζηάδεη νξηζκέλεο δπζρέξεηο
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αλαθνξηθά ζηελ εθαξκνγή 
ηνπο ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην.  

1. χκθσλα κε α.200ΑΚ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ην λφεκα πνπ ζα κπνξνχζε λα 
πξνζδψζεη ζηνπο ΓΟ ν κέζνο-ινγηθφο θαη έληηκνο ρξήζηεο (φρη ν εμεηδηθεπκέλνο). Με βάζε 
φκσο ηνλ νξηζκφ πνπ παξέρεηαη ζηνλ Ν.2251/1994 (παξ5α ηνπ α.2) νη θαηαλαισηέο ηνπ 
Γηαδηθηχνπ πξέπεη λα ρσξηζηνχλ ζε δχν θχθινπο:  

 έλαλ επξχηεξν πνπ αθνξά φινπο ηνπο θαηαλαισηέο, φηαλ πξφθεηηαη γηα κηα ζπλαιιαγή 
πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη κέζσ ηνπ Ίληεξλεη (π.ρ πψιεζε ελφο πξντφληνο 

φπσο ξνχρν, βηβιίν, έπηπιν θιπ) θαη  

 έλαλ ζηελφηεξν πνπ αθνξά κφλνλ ηνπο ρξήζηεο, φηαλ πξφθεηηαη γηα κηα ζπλαιιαγή 
δπλάκελε λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλνλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ (πρ. ζχκβαζε 
παξαρψξεζεο ρξήζεο ινγηζκηθνχ θιπ.).  

Άξα δεκηνπξγείηαη αβεβαηφηεηα γηα ην πνηφο ζεσξείηαη σο κέζνο ζπλεηφο 
ρξήζηεο ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο (δειαδή πνηά είλαη ηα ηδηαίηεξα εθείλα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα επηδείμεη ν ρξήζηεο/ θαηαλαισηήο ψζηε λα ηνλ ζεσξήζεη ην 
δηθαζηήξην σο κέζν-ζπλεηφ)  

2. Δπηπιένλ θξίζηκν είλαη λα θαζνξηζηεί θαη ην ηη απνηειεί ζπλαιιαθηηθή πξαθηηθή 
ζηηο δηαδηθηπαθέο ζπλαιιαγέο.  

Σν Γηαδίθηπν απνηειεί έλαλ λέν ζπλαιιαθηηθφ ρψξν. Οη ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο 
παξνπζηάδνπλ κεγάιε πνηθηιία ζηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηνπο θαη δηαθέξνπλ ζεκαληηθά ζε ζρέζε 
κε ηηο ζπκβαηηθέο off line ζπλαιιαγέο θαη ηηο εθεί εθαξκνδφκελεο πξαθηηθέο. Αξθεηέο ππεξεζίεο 
ή ηξφπνη πξνψζεζεο θαη πψιεζεο πξντφλησλ απνηεινχλ λέεο εθαξκνγέο πνπ δελ βξίζθνπλ 
αληηζηνηρία ζε αλάινγεο παιαηφηεξεο ιεηηνπξγίεο (έζησ θαη εθηφο Γηαδηθηχνπ) θαη άξα δελ έρνπλ 
θαλέλα απνιχησο κέηξν ζχγθξηζεο. Υξήζηκε ζα πξνβεί ζηνλ ηνκέα απηφ θαη ε ζπκβνιή ηεο 
λνκνινγίαο ε νπνία ζα ζέζεη ηα φξηα θαη ηα πηζαλά θξηηήξηα γηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 
αθνινπζνχκελεο ζπλαιιαθηηθή πξαθηηθήο ζην Ίληεξλεη.  

4.8.4  Προϋποθέσεις για την αποφυγή κήρυξης καταχρηστικών των ΓΟ  

πσο πξναλαθέξζεθε, κε ηνπο ΓΟ ν θαηαλαισηήο έρεη δηαπξαγκαηεπηηθή κεηνλεμία απέλαληη 
ζηνλ έκπνξν-πξνκεζεπηή, ελψ παξάιιεια παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ ηειεπηαίν λα 
κεηαθπιήζεη ηνλ θίλδπλν ηνλ νπνίν ε θείκελε λνκνζεζία επηθνξηίδεη ζηνλ ίδην.  

Σν α.2 παξ.6 & 7 Ν.2251/1994 αλαθέξεηαη ζηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θήξπμε ηεο 
θαηαρξεζηηθφηεηαο ησλ ΓΟ. Οη φξνη απηνί πξέπεη:  

 λα κελ αζαθείο,  

 λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην ζπγθεθξηκέλνη παξέρνληαο ζηνλ πειάηε ήδε θαηά ηελ 
ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα πνπ ζα απνηειέζνπλ ηελ βάζε κηαο 
ελδερφκελεο αιιαγήο,  

 ζε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα γίλεηαη ε ελεκέξσζε ηνπ πειάηε ζε εχινγν ρξνληθά 
δηάζηεκα πξηλ απφ ηελ νπνηαδήπνηε κεηαηξνπή θάπνησλ φξσλ ή πξνυπνζέζεσλ.  

 λα κελ επηθπιάζζνπλ ζηνλ πξνκεζεπηή ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο ηξνπνπνίεζεο ή 
ιχζεο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο νξηζκέλν, εηδηθφ θαη ζπνπδαίν ιφγν, ζχκθσλα κε άξζξν 2 
παξάγξαθνο 7 εδθ.3 ηνπ Ν.2251/94  

Ο Ν.2251/94 παξέρεη ζηηο Δλψζεηο Καηαλαισηψλ, πνπ αξηζκνχλ άλσ ησλ 500 κειψλ, 
ην δηθαίσκα ζπιινγηθήο αγσγήο κε αίηεκα ηελ παξάιεηςε ηεο παξάλνκεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 
πξνκεζεπηή, αθφκε θαη πξηλ απηή εθδεισζεί θαη ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο 
(άξζξν 10 παξάγξαθνο 9).  

4.8.5 Απαλλακτικές ρήτρες στους Γενικούς Όρους των υναλλαγών  
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 βι. Καξάθσζηαο, «Γίθαην & Ίληεξλεη- Ννκηθά δεηήκαηα ηνπ Γηαδηθηχνπ», ζει. 204  
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Ζ απαιιαθηηθή ξήηξα σο φξνο γεληθά είλαη ζπλψλπκε κε ηελ απαιιαθηηθή ζπκθσλία. Χο 
απαιιαθηηθή ξήηξα ραξαθηεξίδεηαη δειαδή θάζε ζπκθσλία κε ηελ νπνία ν νθεηιέηεο επηδηψθεη 
λα απνθιείζεη ή λα πεξηνξίζεη ηελ επζχλε ε νπνία πξνθχπηεη ζε βάξνο ηνπ είηε απφ ζχκβαζε, 
είηε απφ αδηθνπξαμία.  

1. κηα θαηεγνξία απαιιαθηηθψλ ξεηξψλ αθνξά απνθιεηζηηθά ζην κέηξν ηεο επζχλεο 
δειαδή απαιιάζζνπλ ηνλ νθεηιέηε απφ ηελ επζχλε ζε πεξίπησζε πηαίζκαηνο  

2. κηα άιιε θαηεγνξία απαιιαθηηθψλ ξεηξψλ αθνξά ζηελ έθηαζε ηεο επζχλεο θαη 
επηρεηξεί λα πξνζδηνξίζεη ην χςνο ηεο νθεηιφκελεο απνδεκίσζεο:  

 είηε ζέηνληαο έλα αλψηαην νθεηιφκελν πνζφ ζε πεξίπησζε απνδεκίσζεο  

 είηε απνθιείνληαο θαηεγνξίεο δεκίαο (ζπλήζσο απνζεηηθή δεκία)  

 είηε ζέηνληαο αλψηαην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ν παζψλ ζα κπνξέζεη 
λα δηεθδηθήζεη απνδεκίσζε  

Οη απαιιαθηηθέο ξήηξεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε ΓΟ θαη άξα απνηεινχλ θνκκάηη 

καδηθήο ζχκβαζεο εκπίπηνπλ ηφζν ζηελ γεληθή ξχζκηζε ησλ α. 332
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, 334 ΑΚ φζν θαη θπξίσο 
ζηελ εηδηθφηεξε ξχζκηζε ηνπ Ν. 2251/1994. Ζ εηδηθφηεξε απηή δηάηαμε παξέρεη κεγαιχηεξε 
πξνζηαζία απφ φηη ε γεληθφηεξε ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα δηφηη δηεπξχλεη ην πεδίν ειέγρνπ ηεο 
θαηαρξεζηηθφηεηαο ηεο απαιιαθηηθήο ξήηξαο, ε νπνία έηζη κπνξεί λα αθπξσζεί θαη κφλνλ 
επεηδή είλαη επαρζήο γηα ηνλ αληηζπκβαιιφκελν (θαη φρη κφλν επεηδή ν πξνκεζεπηήο ελήξγεζε 
κε δφιν ή βαξηά ακέιεηα.).  

Δπνκέλσο, αλεμάξηεηα απφ πηαίζκα ή φρη ηνπ πξνκεζεπηή, ε ξήηξα ζα θξηζεί θαη 
κε βάζε ηελ πηζαλή αληζζνξνπία πνπ πξνθαιεί ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δπν κεξψλ. Θα 

ιεθζεί θπξίσο ππφςε ην ζπκθέξνλ ηνπ πην αδχλαηνπ ζηελ ζρέζε, δεδνκέλεο ηεο απνπζίαο ηεο 

δπλαηφηεηαο δηαπξαγκάηεπζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ
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.  

Σν δήηεκα ηεο εγθπξφηεηαο ησλ απαιιαθηηθψλ ξεηξψλ είλαη έλα ζχλζεην λνκηθφ 
δήηεκα, ε αλάιπζε ηνπ νπνίνπ είλαη πέξα απφ ηνλ ζθνπφ ηεο παξνχζαο κειέηεο.  

ε γεληθέο γξακκέο πάλησο, νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα απνθεχγνπλ λα επηβάιινπλ 
ηδηαίηεξα απζηεξνχο φξνπο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο αλαθνξηθά κε ηνλ επηκεξηζηκφ ησλ επζπλψλ 
θαη ηδηαίηεξα λα κελ πξνζπαζνχλ λα κεηαθέξνπλ φιε ηελ επζχλε γηα ηπρφλ βιάβεο- είηε ηνπ 
ζπζηήκαηνο είηε ηνπ πξντφληνο- ζηνπο πειάηεο ηνπο. Οη γεληθέο, δηεπξπκέλεο θαη πιήξσο 
απαιιαθηηθέο ξήηξεο ην πηζαλφηεξν είλαη ηειηθά λα αθπξσζνχλ ζε κηα πηζαλή δηθαζηηθή 
δηακάρε, ελψ παξάιιεια θνβίδνπλ ηνπο θαηαλαισηέο νη νπνίνη κπνξεί ηειηθά λα πξνηηκήζνπλ 
θάπνηνλ άιινλ πξνκεζεπηή γηα ηηο αγνξέο ηνπο. Άξα ε επηρείξεζε κέλεη αθάιππηε θαη δελ 
πεξηθξνπξνχληαη ζσζηά ηα ζπκθέξνληά ηεο.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά ζην πιαίζην ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ ρξήζεο ηνπ website θαη ηεο 
ειεθηξνληθήο ζπλαιιαγήο πνπ ηειείηαη ζε απηφ, νη απαιιαθηηθέο ξήηξεο κπνξνχλ λα 
πξνζθέξνπλ θάιπςε ζηελ εηαηξία ππφ πξνυπνζέζεηο. Έηζη κηα ηέηνηα ξήηξα πνπ λα είλαη:  

 νξζά δηαηππσκέλε,  

 κε κηα ινγηθή θαη ζην κέηξν ηνπ λφκηκνπ απνπνίεζε ή κεξηθή κείσζε ηεο επζχλεο ηεο 
εηαηξίαο αλαθνξηθά ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα,  

απνηειεί ηνλ κφλν ηξφπν γηα λα πξνζηαηεπζεί ε εηαηξία θαη λα κελ κείλεη παληειψο αθάιππηε 
απέλαληη ζε θάζε κνξθή βιάβεο, αλεμαξηήησο πηαίζκαηνο θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ 
πξνμελεζεί.  

Ζ εηαηξία πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ζπκθσλίεο απηέο σο έλα κέζν πξνζηαζίαο ηεο θαη 
φρη σο έλαλ ηξφπν λα απαιιαγεί απφ θάζε επζχλε (αθφκε θαη απηέο πνπ ινγηθά ζα έπξεπε λα 
ηεο θαηαινγηζηνχλ), επηβαξχλνληαο πιήξσο ηελ ζέζε ηνπ πειάηε ηεο.  

Δπηβάιιεηαη ε ρξήζε ησλ απαιιαθηηθψλ ξεηξψλ σο κέζνπ πξφιεςεο θαη 
δηαζθάιηζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο εηαηξίαο ζην κέηξν πνπ επηηξέπεηαη απφ ηελ 

                                            

248
 Ζ ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή δηφηη αθπξψλεη θάζε ζπκθσλία 

απαιιαγήο απφ επζχλε φηαλ ε αζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο νθείιεηαη ζε δφιν ή βαξηά ακέιεηα  
249

 βι. Α. Κνηδακπάζε, φ.π.,ζ.52  
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ζπλαιιαθηηθή πξαθηηθή θαη ηνλ λφκν, πάληνηε, φκσο, κε θξηηήξην ηελ δηαθχιαμε ηεο 
ηζνξξνπίαο ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο θαηαλαισηέο.  

4.8.6  Οι απαλλακτικές ρήτρες ως μονομερείς δηλώσεις  

Τπάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα αλάξηεζεο απαιιαθηηθήο δήισζεο, δειαδή κηαο κνλνκεξνχο 
δήισζεο ηνπ ζπληάθηε φηη θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο δελ επζχλεηαη-ρσξίο δειαδή 
λα ρξεηάδεηαη θαλ λα ζπκθσλήζεη ν θαηαλαισηήο. Σέηνηνπ είδνπο δειψζεηο είλαη εμαηξεηηθά 
δηαδεδνκέλεο θαη ζηηο παξαδνζηαθέο ζπλαιιαγέο φπσο νη πηλαθίδεο ζε γθαξάδ, ζε ηακεία 
έθδνζεο εηζηηεξίσλ, ζηηο γθαξληαξφκπεο ησλ εζηηαηνξίσλ, ζηηο ηξάπεδεο θιπ.  

Οη ξήηξεο απηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο κε ηελ 
αλάξηεζή ηνπο ζε θάπνην ζεκείν ηνπ εκπνξηθνχ ηζηφηνπνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνεηδνπνηήζνπλ 
γηα θάπνην δήηεκα. Σέηνηνπ είδνπο δειψζεηο είλαη π.ρ θαη εθείλεο πνπ αλαθέξνπλ φηη ε 
επηρείξεζε δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ην πεξηερφκελν ησλ ηζηνζειίδσλ κε ηηο νπνίεο ζπλδέεηαη 
κε θάπνην ζχλδεζκν (link), ή εθείλεο πνπ αλαθέξνπλ φηη ηα άξζξα πνπ θηινμελεί ε ηζηνζειίδα 
αληηπξνζσπεχνπλ ηελ άπνςε ηνπ ζπγγξαθέα ηνπο θαη κφλνλ θιπ.  

Οη απαιιαθηηθέο δειψζεηο έρνπλ εθηεηακέλε ρξήζε ζηηο ζπλαιιαγέο θαη κπνξνχλ 
πξάγκαηη λα απνηειέζνπλ κέζνδν κείσζεο ή απαιιαγήο ηεο επζχλεο ηνπ πξνκεζεπηή, αιιά 
ππφ απζηεξέο θαη κφλνλ πξνυπνζέζεηο:  

1. νθείινπλ λα είλαη νξαηέο ζε επδηάθξηην ζεκείν, επαλάγλσζηεο θαη ζηελ γιψζζα ηεο 
ζπλαιιαγήο. Σν γεγνλφο απηφ δελ ζεκαίλεη φηη πξέπεη φλησο ν θαηαλαισηήο λα είρε 
δηαβάζεη ηελ δήισζε. Αξθεί ην φηη ε επηρείξεζε ηνπ παξείρε ηελ δπλαηφηεηα λα ηελ δεη, 
λα θαηαιάβεη πεξί ηίλνο πξφθεηηαη θαη λα ηελ δηαβάζεη πξσηνχ πξνρσξήζεη ζε 
νπνηαδήπνηε άιιε ελέξγεηα  

2. πξέπεη λα κελ είλαη αληίζεηεο ζηελ θαιή πίζηε.  
3. πξέπεη λα πεξηγξάθνπλ ηνλ θίλδπλν ή έζησ λα δείλνπλ κηα εηθφλα γηα ην πεξί ηίλνο 

πξφθεηηαη.  
Απφ ηελ κία κεξηά, ε θνηλσληθή ζπκβίσζε δηθαηνινγεί ηελ ειάρηζηε ππνρξέσζε εθείλνπ 

πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ κηα πεγή θηλδχλνπ γηα πξνζηαζία ησλ ηξίησλ απφ ηελ έθζεζή ηνπο ζε 
απηή, ππφ ηελ έλλνηα ηεο ειάρηζηεο επηκεινχο ζπκπεξηθνξάο.  

Απφ ηελ άιιε φκσο θαη ν θάηνρνο ή δηαρεηξηζηήο ηεο πεγήο απηήο έρεη ην δηθαίσκα, 
εθφζνλ ηνπο ελεκεξψζεη ζρεηηθά λα επηθαιεζζεί ηελ ζπλδξνκή ηνπ ζπληξέρνληνο πηαίζκαηνο 
ηνπ δεκησζέληνο. Γειαδή παξφιν πνπ ηνλ είρε πξνεηδνπνηήζεη γηα ηνλ ζρεηηθφ θίλδπλν εθείλνο 
επέιεμε απφ κφλνο ηνπ λα εθηεζεί (θαη κάιηζηα ελδερνκέλσο ρσξίο λα ιάβεη θαλ πξνιεπηηθά 
κέηξα).  
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5 ΚΕΥΑΛΑΙΟ: Κατάρτιση υμβάσεων Αποδεικτική Δύναμη Σων 

Ηλεκτρονικών Εγγράφων  

Με ηνλ φξν αζθάιεηα γεληθά λνείηαη ε πξνζηαζία πνιχηηκσλ δεδνκέλσλ είηε απνζεθεπκέλσλ 

είηε δηαβηβαδφκελσλ ειεθηξνληθά.  

Αλαθνξηθά ζηελ αζθάιεηα ησλ δηαβηβαδφκελσλ δεδνκέλσλ θαινχκελε θαη σο 
«αζθάιεηα δηθηχνπ» ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο καο ελδηαθέξνπλ θπξίσο:  

 ε απζεληηθφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο (δειαδή γλεζηφηεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ εγγξάθνπ 

πνπ ηελ ελζσκαηψλεη)  

 ε αθεξαηφηεηά ηεο (δειαδή ζηελ απνθπγή ηεο πηζαλφηεηαο αιινίσζεο ηνπ εγγξάθνπ)  

 ε εκπηζηεπηηθφηεηά ηεο (ην απφξξεην ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο επηθνηλσλίαο θαη ε 

πξνζηαζία ηνπ σο πξνζσπηθνχ δεδνκέλνπ)  

 ε πξνζηαζία ηνπ ιήπηε απφ ηελ δπλαηφηεηα αλάθιεζεο ηεο επηθνηλσλίαο 

(δειαδή ν απνθιεηζκφο ηεο αλάθιεζεο ηεο ειεθηξνληθήο δεισζεο)
250

.  

5.1 Σα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών συμβάσεων  

Οη ειεθηξνληθέο ζπκβάζεηο παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ηέηνηα ψζηε λα 
δηαθνξνπνηνχληαη πνηθηιφηξνπα απφ ηηο θιαζηθέο ζπκβάζεηο. Ζ ζπκβνιή ηεο ηερλνινγίαο είλαη 
ηφζν έληνλε, ψζηε ηα ρξεζηκνπνηνχκελα κέζα θαη νη ζχγρξνλεο ηερληθέο επεξεάδνπλ ζεκαληηθά 
ηε λέα κνξθή ζχκβαζεο. ηνηρεία, φπσο ε δήισζε βνπιήζεσο θαη ν ηχπνο κεηαιιάζζνληαη 
θξηηηθά. κσο θαη άιια ζηνηρεία, φπσο ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο 
θαηάξηηζεο θαη εθηέιεζήο ηεο δηακνξθψλνληαη κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο 
ηερλνινγίαο. 

5.1.1 Ηλεκτρονική δήλωση βουλήσεως  

Μνινλφηη, ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κεξψλ δελ αλαγλσξίδεηαη σο νπζηψδεο κέξνο ηεο 
δηθαηνπξαμίαο, κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηε δηαδηθαζία απηή θξίζηκε ηνπιάρηζηνλ έσο ηελ 

θαηάξηηζή ηεο.
251

 Απηφ βέβαηα ζπκβαίλεη θαη ζηηο ειεθηξνληθέο ζπκβάζεηο θαη ίζσο ζε 
εληνλφηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηηο παξαδνζηαθέο, ιφγσ ηεο πξνζρψξεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ 
ειεθηξνληθή ζπλαιιαγή. ε γεληθέο ινηπφλ γξακκέο, γηα ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηφηεηαο 
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαζνξίδεη κία δηαθνξεηηθή ζεηξά δεηεκάησλ, ηα 
νπνία παξνπζηάδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ειεθηξνληθήο δήισζεο βνπιήζεσο, εμαηηίαο ηεο 
έιιεηςεο ελφο νινθιεξσκέλνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ αλαθνξάο. ε απηά ηα 
πξσηνεκθαληδφκελα δεηήκαηα δίλνληαη ιχζεηο εθαξκφδνληαο αξρέο ηνπ ΑΚ ζε ζπλδπαζκφ θαη 
κε άιια λνκνζεηηθά θείκελα εζληθήο θαη θνηλνηηθήο εκβέιεηαο.  

Δηδηθφηεξα, ε δήισζε βνπιήζεσο
252

 απνηειεί ζπζηαηηθφ ηεο δηθαηνπξαμίαο θαη ρξνληθά 

ην πξψην ζηνηρείν ηεο.
253

 ηνλ ΑΚ δελ γίλεηαη ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζηελ ειεθηξνληθή κνξθή 

                                            

250
 Κσλζηαληίλνο Ν. Υξηζηνδνχινπ, «Ζιεθηξνληθά έγγξαθα θαη ειεθηξνληθή 

δηθαηνπξαμία», 2001, ζ.11   
251

 Γηα ην πιαίζην ησλ on-line επηθνηλσληψλ θαη ηελ θαηάιεμε ζηελ ειεθηξνληθή 
ζχκβαζε, Epstein, 499. χγρξνλε ηάζε απνηειεί θαη ε κεηαγελέζηεξε ηεο εθπιήξσζεο ησλ 
παξνρψλ ηεο ζχκβαζεο επηθνηλσλία, φπσο γηα παξάδεηγκα ε επηθνηλσλία γηα ηελ ππνζηήξημε 
ελφο πξντφληνο (after sales service).  

252
 Αληί πνιιψλ, Φνχλε – Ενξκπά «Γήισζε βνπιήζεσο κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή», 1998, ζ.38, φπνπ δίλεηαη νξηζκφο ηεο δήισζεο βνπιήζεσο κε πινχζηεο 
βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο γηα ην ζέκα.  
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κε ηελ νπνία κπνξεί απηή λα εμσηεξηθεχεηαη. Δμάιινπ, ην θαλνληζηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ 

παξνπζηάδεηαη δελ πεξηνξίδεηαη ζε θακία κνξθή πνπ κπνξεί λα έρεη ε δήισζε βνπιήζεσο.
254

 

 Γλψκνλαο ηεο ειεθηξνληθήο δήισζεο βνπιήζεσο είλαη ε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο 

ηερλνινγίαο ζηε δηακφξθσζή ηεο, αιιά θαη ζηελ εμσηεξίθεπζε – κεηάδνζή ηεο.
255

 Πέξα φκσο 

απφ ηα κέζα πνπ θάζε θνξά ρξεζηκνπνηνχληαη, ε θχξηα δνκή ηεο παξακέλεη αλαιινίσηε.
256

 

ε θάζε πεξίπησζε, ε δηακφξθσζε ηεο δήισζεο βνπιήζεσο αλήθεη ζηνλ δεινχληα.
257

 
258

Έπεηηα απηφο απνθαζίδεη πνην κέζν ζα ρξεζηκνπνηήζεη, ψζηε λα εμσηεξηθεπηεί ην 
πεξηερφκελφ ηεο. Ο ξφινο ηνπ ε/π πεξηνξίδεηαη ζηε δηαβίβαζή ηεο, ρσξίο λα ιακβάλεη 

πεξαηηέξσ πξσηνβνπιίεο πξηλ ηνπιάρηζηνλ ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ρξήζηε ηνπ.
259

 

Ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο απνηειεί ην ειεθηξνληθφ 
ηαρπδξνκείν κέζσ ηνπ νπνίνπ αλαπηχζζεηαη ε επηθνηλσλία ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ. Πην 
ζπγθεθξηκέλα, ε δήισζε βνπιήζεσο θαη κάιηζηα ε πξφηαζε απνζηέιιεηαη κέζσ e-mail πξνο 
ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο ελφο πξνζψπνπ. Δθηφο φκσο απφ απηή ηε κνξθή 
επηθνηλσλίαο, ηαπηφζεκε είλαη θαη απηή πνπ δηεμάγεηαη κέζσ ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ (world wide 
web). Γειαδή δηαηχπσζε πξφηαζεο ε νπνία κνξθνπνηείηαη ζηε βάζε πξνεπηιεγκέλσλ 
ειεθηξνληθψλ ελνηήησλ, φπσο απηέο παξνπζηάδνληαη ζε κία ηζηνζειίδα, ζηελ νπνία 

πξνζθέξνληαη αγαζά ή ππεξεζίεο πξνο ην επξχ θνηλφ.
260

 Ακεζφηεξε φκσο εκπνξηθή 
επηθνηλσλία επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ησλ sites. Δλ πξνθεηκέλσ απηά ζεσξνχληαη σο 
πξνηάζεηο θαη απεπζχλνληαη πξνο απνδνρή απφ ηνπο δηαδηθηπαθνχο θαηαλαισηέο.  

Μία άιιε εθαξκνδφκελε πξαθηηθή ζπλίζηαηαη ζηελ ξεηή εμαίξεζε απφ πιεπξάο ηνπ 
πσιεηή φηη ε πξφηαζή ηνπ, φπσο απηή θηινμελείηαη ζην δηαδίθηπν, δελ απνηειεί πξφηαζε πξνο 

ζχλαςε ζπκβάζεσο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε πξσηνβνπιία ησλ κεξψλ σο πξνο ηηο δειψζεηο 
βνπιήζεψο ηνπο αλαζηξέθεηαη. Έηζη, ν ελδηαθεξφκελνο εάλ επηζπκεί λα μεθηλήζεη 

                                                                                                                               

253
 Γηα ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο δήισζεο βνπιήζεσο ζην πιαίζην ηεο δηθαηνπξαμίαο, Φνχλε 

– Ενξκπά, 39, θαη ηελ εθεί παξαπνκπή αξ. 9 γηα ηε ζέζε πνπ δηαηππψλεηαη φηη ε δήισζε 
βνπιήζεσο απνηειεί ηελ απινχζηεξε κνξθή δηθαηνπξαμίαο.  

254
 ηνλ ΑΚ παξνπζηάδνληαη νη πξνυπνζέζεηο εγθπξφηεηαο ηεο δήισζεο βνπιήζεσο, 

ρσξίο πεξαηηέξσ αλαθνξέο ζηα είδε ή κνξθέο πνπ απηή κπνξεί λα ιάβεη. Οξζά, δηφηη δελ ζα 
κπνξνχζαλ λα θαιπθζνχλ αλαιπηηθά ιεπηνκέξεηεο ζρεηηδφκελεο κε ηελ εθαξκνζηέα ηερλνινγία. 
Γηα ην ζέκα απηφ Φνχλε - Ενξκπά, 38 λα δηαηππψλεη ηε ζέζε φηη ζηνλ ΑΚ θαη ζηνλ γεξκ ΑΚ 
απνθεχγνληαη ζηνηρεία νξηζκνχ θαη πξνυπνζέζεσλ εγθπξφηεηαο ηεο δήισζεο βνπιήζεσο. 
Οκνίσο ζε Φνχλε – Ενξκπά, 35, φπνπ ηίζεληαη σο πξνυπνζέζεηο εγθπξφηεηαο ηεο ειεθηξνληθήο 
δήισζεο βνπιήζεσο ην αληηιεπηφ απηήο θαη ν θαηαινγηζκφο ηεο ζηνλ δεινχληα. 
Δπηζεκαίλνληαο παξάιιεια φηη δελ ελδηαθέξεη ν ηξφπνο εμσηεξίθεπζήο ηεο.  

255
 Φνχλε – Ενξκπά, 36, φπνπ επηζεκαίλεηαη ν πξνβιεκαηηζκφο ηνπ βαζκνχ 

ζπκκεηνρήο ηνπ Ζ/Τ ζηε δηακφξθσζε, ηειείσζε θαη εμσηεξίθεπζε ηεο δήισζεο βνπιήζεσο κε 
έκθαζε ζηελ απηνκαηνπνηεκέλε δήισζε βνπιήζεσο.  

256
 Γηα ην ραξαθηήξα ηεο ειεθηξνληθήο δήισζεο βνπιήζεσο, Γεσξγηάδεο Γ., 34 θαη ηελ 

εθεί ππνζ. 4 γηα πεξηζζφηεξε βηβιηνγξαθία.  
257

 Γεσξγηάδεο Γ., 32, ν νπνίνο ππνζηεξίδεη ηελ πιήξε απνδνρή ηεο ειεθηξνληθήο 
δήισζεο βνπιήζεσο θαη ηελ θαη΄ επέθηαζε αλαινγηθφηεηά ηεο κε ηελ θιαζηθή.  

258
 Φνχλε – Ενξκπά, 20-21, φπνπ αλαπηχζζεηαη ην δήηεκα ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο 

δήισζεο βνπιήζεσο, γηα λα θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ κπνξεί λα γίλεη αθφκε 
ηνπιάρηζηνλ ιφγνο γηα ειεχζεξε βνχιεζε ηνπ Ζ/Τ.  
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 Οκνίσο Καξάθσζηαο, Γίθαην & Internet, 181.  

260
 Ο Καξάθσζηαο, Βαζηθά δεηήκαηα …, 500, αλαθέξεη σο βαζηθνχο ηξφπνπο 

ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο ηελ ηζηνζειίδα θαη ην e-mail, αιιά ηα ζεσξεί θαη σο κέζα δηαηχπσζεο 
ησλ Γεληθψλ Όξσλ ησλ πλαιιαγψλ (ΓΟ).  
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δηαπξαγκαηεχζεηο ζα πξέπεη κε δηθή ηνπ πιένλ πξσηνβνπιία λα απεπζχλεη ηελ πξφηαζε πξνο 
ηνλ πάξνρν, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ ζα απνθαζίζεη ηελ επηινγή ζχλαςεο ζχκβαζεο ή φρη.  

Αλαθνξηθά κε ηελ ειεθηξνληθή απνδνρή, απηή ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηελ 
πξφηαζε, άιισο ζα επέρεη ζέζεο αληηπξφηαζεο. Πάλησο φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηελ 
πξφηαζε, νκνίσο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο απνδνρήο παξαηεξείηαη ε ζπρλή ρξήζε ηνπ 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Δλψ, κηα άιιε επηινγή είλαη ε απνζηνιή ειεθηξνληθνχ εγγξάθνπ 
θπξσκέλνπ κε ειεθηξνληθή ππνγξαθή. Δλδερνκέλσο, δχλαηαη θαη ε απνδνρή κηαο ειεθηξνληθήο 
πξφηαζεο λα γίλεη ζησπεξψο θαηά ηα πξφηππα ηνπ θιαζηθνχ δηθαίνπ. Δλφςεη απηψλ, νη έλλνηεο 
ηεο απνζηνιήο θαη ηεο ιήςεο ησλ δειψζεσλ βνπιήζεσο ζεσξνχληαη αλάινγεο κε ηνλ 

παξαδνζηαθφ θαλφλα ηνπ γξακκαηνθηβσηίνπ.
261

  

Ζ επηηπρία ηεο απνζηνιήο ζπληειείηαη φηαλ απεπζχλζεθε πξνο ηελ νξζή δηεχζπλζε ηνπ 
παξαιήπηε θαη ζηάιζεθε ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ. Δπηπιένλ, ην κήλπκα κε ηελ πεξηερφκελε 
δήισζε βνπιήζεσο θξίλεηαη σο ιεθζέλ, φηαλ εηζήιζε ζην εθ ησλ πξνηέξσλ ζπκθσλεκέλν 
ζχζηεκα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ θαη επνκέλσο δχλαηαη λα αλαδεηεζεί απφ ηνλ παξαιήπηε. Ζ 
ζεσξία ηεο ιήςεο είλαη απηή πνπ αθνινπζείηαη ζην εζληθφ δίθαην ζχκθσλα κε ην άξζξν 167 ΑΚ. 
Δλ πξνθεηκέλσ γίλεηαη παξαιιειηζκφο ηνπ θιαζηθνχ γξακκαηνθηβσηίνπ ηνπ παξαιήπηε κε ην 
κήλπκα πνπ έρεη πεξηέιζεη ζην δηαθνκηζηή, δειαδή πξηλ αθφκε ηελ άθημή ηνπ ζηνλ ππνινγηζηή 
ηνπ παξαιήπηε.  

Δμαηηίαο ηεο δηαηνπηθφηεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ πςειψλ ηαρπηήησλ πνπ 
ραξαθηεξίδνπλ ην δηαδίθηπν, ηπρφλ ζθάικαηα δηαηχπσζεο ή απνζηνιήο επηδεηνχλ ιχζεηο, ψζηε 

λα δηαζθαιίδνληαη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε.
262

 

Δηδηθφηεξα θαη αλαθνξηθά κε ηνλ ηφπν απνζηνιήο θαη ιήςεο κηαο δήισζεο βνπιήζεσο 
κπνξεί λα ιερζεί φηη απηφο δελ είλαη άιινο απφ ηνλ ηφπν φπνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ν 
θνξέαο ππνδνρήο ηνπ κελχκαηνο. πλήζσο ν Ζ/Τ σο ηέηνηνο θνξέαο απνηειεί ην κέζν εθείλν, 
ην νπνίν ζα ελεκεξψζεη ην ελδηαθεξφκελν κέξνο ηεο επηθνηλσλίαο. Δθεί αθξηβψο ζα ζεσξεζεί 
φηη ν απνζηνιέαο έζηεηιε ην κήλπκά ηνπ (ηε δήισζε βνπιήζεψο ηνπ) ή ν ιήπηεο έιαβε γλψζε 
ηεο δήισζεο βνπιήζεσο ηνπ άιινπ κέξνπο. 

Ο ηφπνο δε απηφο ζα κπνξνχζε λα είλαη πνιχ θνληηλφο ζρεδφλ θνηλφο γηα ηα 
επηθνηλσλνχληα κέξε, ζα κπνξνχζε φκσο λα είλαη θαη πνιχ καθξηλφο. Ζ ζπλάξηεζε θαη ηνπ 
ζηνηρείνπ ηνπ ρξφλνπ δίλεη κηα άιιε δηάζηαζε αληίιεςεο ηεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο. 
Πάλησο, ζε πεξηπηψζεηο θαηαλαισηηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ θαηαξηίδνληαη κε ειεθηξνληθά κέζα 
κπνξεί λα γίλεη επίθιεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 2251/1994, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ Οδ. 

2000/31/ΔΚ.
263

 

Αθφκε, μερσξηζηή πξνβιεκαηηθή απνηειεί ε αληηκεηψπηζε ζθαικάησλ θαηά ηε 
δηαδηθαζία δηακφξθσζεο θαη εμσηεξίθεπζεο ηεο δήισζεο βνπιήζεσο. Θεσξείηαη φηη ε επίιπζε 
ηέηνησλ ειαηησκάησλ ζπληειείηαη κε ηελ επίθιεζε ησλ γεληθψλ αξρψλ ηνπ ΑΚ θαη ησλ 

δηαηάμεσλ πεξί πιάλεο.
264

 

5.1.2 Σο ηλεκτρονικό έγγραφο και η ηλεκτρονική υπογραφή  

Ζιεθηξνληθφ έγγξαθν είλαη έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζην καγλεηηθφ δίζθν 
ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, αθνχ έρνπλ γίλεη πξψηα αληηθείκελν επεμεξγαζίαο θαη κπνξνχλ 
λα απνηππσζνχλ, κε βάζε ηηο εληνιέο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαηά ηξφπν αλαγλψζηκν, είηε ζηελ 

                                            

261
 Σν άξζξν 1335 ηνπ ηηαιΑΚ πξνβιέπεη φηη πξφηαζε θαη απνδνρή ζεσξνχληαη φηη 

έγηλαλ γλσζηέο απφ ηνλ παξαιήπηε ηνπο κε ηελ άθημε ζηε δηεχζπλζή ηνπ, δηάηαμε πην εηδηθή απφ 
απηή ηνπ ΑΚ άξζξν 167 γηα ηηο απεπζπληέεο δειψζεηο. Άλζηκνο, 15, γηα ζεσξεηηθή αλάιπζε ηεο 
ρξνληθήο ζηηγκήο ιήςεο ηεο δήισζεο βνπιήζεσο.  

262
 Σφζν γηα ηα ζθάικαηα ζηε δηαδηθαζία απνζηνιήο ηεο δήισζεο βνπιήζεσο, φζν ζηα 

ηπρφλ ειαηηψκαηα πνπ κπνξεί λα παξνπζηάδεη αλαιπηηθά, Καξάθσζηαο, Γίθαην & Internet, 182.  
263

 Βι. αηηηνινγεκέλε ζθέςε αξ. 11 ηεο νδεγίαο γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην. 
264

 Μαληψηεο, Ζ ζχλαςε ηεο ειεθηξνληθήο ζπκβάζεσο …, 59-63. 
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νζφλε ηνπ κεραλήκαηνο, είηε ζηνλ πξνζαξηεκέλν ζην ζχζηεκα εθηππσηή
265

. Θεσξείηαη δε σο 
ηέηνην θάζε είδνπο εγγξαθέο ζηελ νζφλε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή φπσο επηζηνιέο, 
θαηάινγνη, ηζηνζειίδεο, αξρεία, ηειεθσληθέο επαθέο, απνηππσκέλεο ζε δηζθέηεο ή CD 
ηειεδηαζθέςεηο.  

πλνπηηθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ειεθηξνληθά δηαδηθηπαθά έγγξαθα είλαη 
θάζε είδνπο ζηαζεξά ελζσκαησκέλεο ζε πιηθφ θνξέα εγγξαθέο δεδνκέλσλ πνπ 
δηαθηλνχληαη ζην Γηαδίθηπν.  

Σν ειεθηξνληθφ έγγξαθν παξάιιεια είλαη θαη πξάγκα κε ηελ έλλνηα ηνπ λφκνπ:  

1. ηφζν θαηά ηελ δηαβίβαζή ηνπ: σο θπζηθή ελέξγεηα (ειεθηξνκαγλεηηθή) πνπ ππφθεηηαη ζε 
εμνπζίαζε θαη πεξηνξηζκφ ζε νξηζκέλν ρψξν θαη‟άξζξν 947 παξ.2 ΑΚ  

2. φζν θαη θαηά ηελ ιήςε ηνπ: εληππσκέλν ζην δίζθν ηνπ ππνινγηζηή ή ζε θάπνηα δηζθέηα ή 
cd, ηα νπνία θαη απνηεινχλ ηνλ θπζηθφ ηνπ θνξέα θαη κε ηελ κνξθή απηή απνηειεί 

πξάγκα θαηά ηελ ζπλήζε έλλνηα ηνπ φξνπ ζχκθσλα κε ην α. 947 παξ.1 ΑΚ
266

 

 

Γπν είλαη ηα θαίξηα λνκηθά δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηα ειεθηξνληθά έγγξαθα:  

 Απφ ηελ ζθνπηά ηνπ αζηηθνχ δηθαίνπ, αλ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζπζηαηηθφ 
ηχπν δηθαηνπξαμίαο.  

 Αλ θαη ππφ πνηέο πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα επηηξαπεί ε ρξήζε ηνπο σο κέζσλ 
απφδεημεο-Πνηά απνδεηθηηθή αμία πξέπεη λα πξνζδνζεί ζε απηά  

5.1.3 Ηλεκτρονικά έγγραφα ως υστατικός Σύπος της ηλεκτρονικής 

δικαιοπραξίας 

Πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη δηθαηνπξαμία απαηηείηαη ε έγθπξε δήισζε βνχιεζεο δειαδή ε 
εμσηεξίθεπζε ηεο δηθαηνπξαθηηθήο βνχιεζεο ελφο πξνζψπνπ πνπ ηείλεη λα επηθέξεη νξηζκέλν 
απνηέιεζκα. Ζ εγθπξφηεηα ηεο δήισζεο βνχιεζεο ζα θξηζεί κε βάζε ην γεληθφ αζηηθφ δίθαην 
θαη εηδηθφηεξα ηα α.127επ ΑΚ (ν δειψλ λα έρεη βνχιεζε πξάμεο, ζπλείδεζε ή βνχιεζε 

δήισζεο θαη δηθαηνπξαθηηθή βνχιεζε)
267

.  

Γηα λα παξάγεη ε αλσηέξσ δήισζε βνχιεζεο έλλνκν απνηέιεζκα ζα πξέπεη λα 
δηαβηβαζηεί ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν απνδέθηε ηεο (απεπζπληέα δήισζε βνχιεζεο). Ο ηξφπνο 

κε ηνλ νπνίν δηαβηβάδεηαη δελ θαζνξίδεηαη απφ ηελ λνκνζεζία. Αξθεί λα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα 
πεξηέιεπζεο ζηνλ απνδέθηε ηεο δήισζεο. Δπνκέλσο ην Γηαδίθηπν είλαη θαζ‟φια ζεκηηφο ηξφπνο 
δηαβίβαζεο ηνπ κελχκαηνο. Δμάιινπ ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο δελ ππνθαζηζηά ηελ βνχιεζε 

ηνπ απνζηνιέα ηνπ κελχκαηνο, αιιά ρξεζηκεχεη απιά γηα ηελ κεηαβίβαζε
268

.  

Δπηπξνζζέησο ζχκθσλα κε ηα α.156-160 ΑΚ ε ηήξεζε έγγξαθνπ ηχπνπ πξνθεηκέλνπ 
κηα ζχκβαζε λα είλαη έγθπξε απαηηείηαη κφλνλ φηαλ ν λφκνο ην νξίδεη εηδηθά ή φηαλ ππάξρεη 
πξνγελέζηεξε ζρεηηθή ζπκθσλία ησλ κεξψλ. Ο ηχπνο ησλ δηθαηνπξαμηψλ δελ είλαη ζπζηαηηθφ, 

                                            

265
 Βι. Κνπζνχιε, «χγρξνλεο κνξθέο έγγξαθεο ζπλαιιαγήο (Telex-Telefax-

Ζιεθηξνληθφ έγγξαθν)»,1992, ζ. 138  
266

 Κ. Υξηζηνδνχινπ, φ.π, ζ.57  
267

 βι.Έιιε Φηιηππνπνχινπ, «Σν λνκηθφ πιαίζην ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ.», ΓΔΔ 
11/2000,1086  

268
 Πεξηζζφηεξε πξνβιεκαηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηεο απηφκαηεο δηαβίβαζεο δήισζεο 

βνχιεζεο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (electronic agents), ρσξίο ηελ άκεζε θαη 
απηνπξφζσπε παξεκβνιή ηνπ απνζηνιέα ζε θάζε δήισζε. Παξ’φια απηά θαη εδψ ππάξρεη 
εζειεκέλε δήισζε βνχιεζεο δεδνκέλνπ φηη ν ππνινγηζηήο ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο 
πνπ είρε ζέζεη ν δεινχληαο ζην πξφγξακκα πνπ εθηειείηαη. Άξα ν δειψλ έρεη απφ πξηλ 
θαζνξίζεη απηνπξνζψπσο ηελ ελέξγεηα πνπ ζα πξάμεη ην πξφγξακκα θαη επνκέλσο ζπλαηλεί 
ζηελ παξάιεηςε ηεο αλζξψπηλεο παξέκβαζεο βι. ζρεηηθά Καξάθσζηαο, «Γίθαην & Ίληεξλεη- 
Ννκηθά Εεηήκαηα ηνπ Γηαδηθηχνπ»,ζ.172   
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αιιά απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ηεο θαηάξηηζεο κηα ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην αζηηθφ δίθαην. Οη 
εκπνξηθέο ζπκβάζεηο είλαη σο επί ησ πιείζησλ άηππεο ζπκβάζεηο.  

Δπνκέλσο κε βάζε ηα αλσηέξσ ηα ειεθηξνληθά έγγξαθα έρνπλ εμηζσζεί πξνο ηα 

ηδησηηθά έγγξαθα θαη δελ δεκηνπξγείηαη θαλέλα λνκηθφ θψιπκα γηα ηελ ζχζηαζή ηνπο
269

.  

Με βάζε φκσο ην άξζξν 160 ΑΚ ηα ηδησηηθά έγγξαθα γηα λα είλαη έγθπξα πξέπεη λα 
θέξνπλ ηελ ηδηφρεηξε ππνγξαθή ηνπ εθδφηε. Δηδηθφηεξα πξνθεηκέλνπ γηα ζχκβαζε ε ππνγξαθή 
ησλ ζπκβαιιφκελσλ πξέπεη λα ηίζεηαη ζην ίδην ην πξσηφηππν έγγξαθν. 

Με βάζε ηελ ζεσξία θαη λνκνινγία ε ηδηφρεηξε ππνγξαθή ηδξχεη ηεθκήξην 

πξνέιεπζεο ηνπ εγγξάθνπ θαη πηζηνπνίεζεο ηεο απζεληηθφηεηάο ηνπ. Σν βαζηθφ ζηνηρείν πνπ 
απνδεηθλχεη δειαδή ε ηδηφρεηξε ππνγξαθή είλαη φηη πξνέξρεηαη απφ έλα ζπγθεθξηκέλν 
πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ε βνχιεζε εθδειψλεηαη ζην έγγξαθν.  

εκεηψλεηαη φηη ηα κέξε ζηηο εκπνξηθέο ηνπο ζπλαιιαγέο κπνξνχλ λα 
ζπκθσλήζνπλ φηη απηέο ζα είλαη έγθπξεο θαη ζα παξάγνπλ έλλνκα απνηειέζκαηα θαη 
ρσξίο ηελ ρξήζε ππνγξαθήο (άξα θαη ρσξίο πξνεγκέλεο ή απιήο ειεθηξνληθήο 
ππνγξαθήο πνπ ζα αλαιπζνχλ θαησηέξσ) δεδνκέλνπ φηη ηέηνηνπ είδνπο ζπκβάζεηο είλαη 
νχησο ή άιισο άηππεο θαη δχλαληαη λα ζπλαθζνχλ θαη πξνθνξηθά.  

Δπνκέλσο ζπλάγεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ην ειεθηξνληθφ έγγξαθν εμηζψλεηαη κε ην 
ηδησηηθφ θαη φηη ην δήηεκα ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ ζηηο 
ειεθηξνληθέο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο δελ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ ζχζηαζε ηνπ 
εγγξάθνπ.  

Κπξίσο ζπλδέεηαη κε ηα ζέκαηα ηεο δηαθχιαμεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ δηα 
κέζνπ αλνηρηψλ Γηθηχσλ θαη ηεο απνδεηθηηθήο δχλακεο ησλ ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ 
αλαθνξηθά ζηελ ηαπηφηεηα ηνπ απνζηνιέα θαζψο θαη ηελ γλεζηφηεηα θαη απζεληηθφηεηα 
ηνπ πεξηερνκέλνπ.  

Παξάιιεια, έλα αθφκε ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ειεθηξνληθήο δηθαηνπξαμίαο είλαη ε 
νινέλα θαη απμαλφκελε ρξνλνινγηθή θαη ιεηηνπξγηθή απνκάθξπλζή ηεο απφ ηα 
δηαθαηνπξαθηνχληα πξφζσπα, ηφζν απφ ηνλ απνζηνιέα ηεο ειεθηξνληθήο δήισζεο βνχιεζεο 
φζν θαη απφ ηνλ παξαιήπηε ηεο.  

ην γεγνλφο απηφ ζπλεγνξνχλ ηφζν ε ίδηα ε θχζε ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, ε 
νπνία δελ ηίζεηαη ηδηνρείξσλ απφ ηνλ ίδην ηνλ ζπκβαιιφκελν, αιιά κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε 
θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπ ινγηζκηθνχ, φζν θαη ε νινέλα θαη κεγαιχηεξε απηνκαηνπνίεζε ηεο 
θαηάξηηζεο ησλ ίδησλ ησλ δηθαηνπξαμηψλ.  

ε αληίζεζε κε ηελ ηδηφρεηξε ππνγξαθή, πνπ κπνξεί λα παξαρζεί κφλνλ απφ ηνλ 
ίδην ηνλ εθδφηε, ε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κπνξεί εχθνια λα παξαρζεί θαη λα ηεζεί θαη 
απφ νπνηνδήπνηε ηξίην πξφζσπν ζην νπνίν ν εθδφηεο ηνπ εγγξάθνπ ζα εκπηζηεπζεί 
ηνλ θσδηθφ ηεο ή ηελ κέζνδν παξαγσγήο ηεο (είηε πξφθεηηαη γηα απιφ pin & password είηε γηα 
PKI). Σα αλσηέξσ ζεκαίλνπλ φηη ε ε ειεθηξνληθά θαηαξηηδφκελε δηθαηνπξαμία δελ ζπληζηά εμ 
νξηζκνχ πξάμε ηνπ εθδφηε ηεο, παξά κφλνλ ζην κέηξν πνπ ε ππνγξαθή πξνήιζε απφ ηελ 
ζθαίξα εμνπζίαο ηνπ. Σνχην ζεκαίλεη άξα φηη ε ειεθηξνληθή δήισζε βνχιεζεο είλαη ε δήισζε 
εθείλε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ζθαίξα εμνπζίαο ηνπ εθδφηε ηνπ εγγξάθνπ αλεμάξηεηα απφ 

ην αλ ηελ ελεξγεί ν ίδηνο ή φρη.
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5.1.4 Ελαττωματικότητα της ηλεκτρονικής δήλωσης βούλησης  

Γεδνκέλνπ φηη φπσο πξναλαθέξζεθε ειεθηξνληθή δήισζε βνχιεζεο είλαη θαλνληθή δήισζε 
βνχιεζεο (θαζψο ε δήισζε βνχιεζεο δελ επεξεάδεηαη απφ ην κέζν απφ ην νπνίν 
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κεηαβηβάδεηαη), έρνπλ αλαινγηθή εθαξκνγή θαη  ζηηο ειεθηξνληθέο ζπκβάζεηο νη γεληθέο δηαηάμεηο 
ηνπ ΑΚ ζρεηηθά κε ηελ ειαηησκαηηθφηεηα ηεο δήισζεο βνχιεζεο (αθπξψζηκε δήισζε 
βνχιεζεο θαη‟άξζξα 145επΑΚ)  

Α1. Πλάνη (145-146ΑΚ)  

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ πιάλε ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηεο κε 
εζειεκέλεο (αζέιεηεο) δηαβίβαζεο ηεο δήισζεο βνχιεζεο. ηαλ γηα παξάδεηγκα ν 

απνζηνιέαο παηήζεη απφ ακέιεηα ην πιήθηξν ηεο απνζηνιήο 
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δελ ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη 
ην πεξηερφκελν ηεο βνχιεζεο ηνπ δηαβηβάζηεθε έγθπξα δεδνκέλνπ φηη ν δειψλ δελ επηζπκνχζε 
ηελ απνζηνιή ηεο.  

Δλδέρεηαη φκσο ν δειψλ λα νθείιεη απνδεκίσζε ζηνλ παξαιήπηε γηα ηελ δεκία πνπ 
ππέζηε επεηδή πίζηεςε φηη ε ελ ιφγσ δήισζε ήηαλ αιεζηλή, εθηφο θαη αλ ν δειψλ απνζηείιεη 
παξαρξήκα έλα κήλπκα πνπ λα αθπξψλεη ηελ πξνεγνχκελε δήισζή ηνπ ή κε θάπνηνλ άιιν 
ηξφπν θαηαζηήζεη άκεζα ζαθέο ην ζθάικα.  

Ζ πην ζπλήζεο πεξηπηψζεηο πιάλεο σο πξνο ηελ δηαβίβαζε ηεο δήισζεο βνχιεζεο 
είλαη ηα ζθάικαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή σο 
κέζνπ δεκηνπξγίαο θαη κεηαβίβαζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο. Απηά κπνξνχλ λα 
ζπλνςηζηνχλ σο αθνινχζσο:  

 θάικα ζηα δεδνκέλα πνπ εηζήρζεζαλ πξνο επεμεξγαζία ζηνλ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή.  

Απηά απνηεινχλ ζθάικαηα νθεηιφκελα ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα θαη νπδεκία ζρέζε 
έρνπλ κε ηελ ρξήζε ή φρη ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Αλήθνπλ πιήξσο ζηελ ζθαίξα 
επηξξνήο ηνπ εθδφηε ηνπ ειεθηξνληθνχ εγγξάθνπ θαη δελ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ φπσο 
θάζε άιιε πεξίπησζε ιάζνπο ηνπ δηαθαηνπξαθηνχληνο. Έηζη ε βνχιεζε απιά εθθξάζηεθε 
εζθαικέλα θαη ηφηε έρνπκε πιάλε ζηελ δήισζε θαη‟ α. 140 ΑΚ.  

 θάικα ζηα δεδνκέλα πνπ εηζήρζεζαλ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή κεηά απφ 
επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ απφ ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή  
Δδψ, ε βνχιεζε ηνπ εθδφηε δελ έρεη αθφκε ζπγθεθξηκελνπνηεζεί κε ηελ εηζαγσγή ησλ 

ζηνηρείσλ ζηνλ ππνινγηζηή. Ζ ηειηθή δηακφξθσζή ηεο εμαξηάηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 
επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ. Δθφζνλ ινηπφλ ν ζρεκαηηζκφο ηεο ηειηθήο βνχιεζεο βαζίζηεθε 
ζε ιάζνο παξαζηάζεηο, ηφηε ζα έρνπκε πηζαλφηαηα πιάλε ζηελ βνχιεζε είηε θαη‟α. 142ΑΚ 
είηε θαη‟α. 143 ΑΚ)  

 θάικα θαηά ηελ έμνδν ή ηελ δηαβίβαζε ηνπ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο.  

Πξφθεηηαη γηα δηάζηαζε αλάκεζα ζηελ ηειηθή δήισζε έηζη φπσο απηή ζα εμσηεξηθεπηεί 
ζηνλ απνδέθηε ηεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο κεηαβίβαζεο ηνπ κελχκαηνο θαη ηεο 
πξαγκαηηθήο δήισζεο ηνπ δηθαηνπξαθηνχληνο. Αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο φηη γηα ηελ 
δηαδηθαζία απηή παξεκβάιιεηαη ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο, ην κήλπκα εμαθνινπζεί λα 
βξίζθεηαη ζηελ ζθαίξα επηξξνήο ηνπ εθδφηε ηνπ-εθφζνλ δελ έρεη θηάζεη αθφκε ζηνλ ρψξν 
εμνπζηάζεσο ηνπ ιήπηε. ηελ πεξίπησζε απηή ζα έρνπκε πιάλε εμαηηίαο εζθαικέλεο 

δηαβίβαζεο θαη‟α. 146 ΑΚ (εηδηθή εθδήισζε ηεο 140 ΑΚ)
272

.  

Α2. Απάτη (147επ.ΑΚ)  

 Έκκεζε: ηαλ ν δξάζηεο είλαη ν ίδηνο ν δειψλ  

 Άκεζε: ηαλ ν δξάζηεο είλαη θάπνην ηξίην πξφζσπν εθηφο ηεο ζθαίξαο επηξξνήο ηνπ 
ρξήζηε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (π.ρ ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο hacker 
παξεκβάιιεηαη θαηά ηελ δηαβίβαζε ηεο εληνιήο θαη αιινηψλεη ην πεξηερφκελφ ηεο)  

Α3. Απειλή (150επ.ΑΚ)  

Δίλαη πάληνηε έκκεζε δεδνκέλνπ φηη αζθείηαη ζην πξφζσπν ηνπ δεινχληα. 

Α4. Η ακυρότητα ηλεκτρονικού εγγράφου και η θεραπεία της  
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Αλαθνξηθά ζηνλ ζπζηαηηθφ ηχπν ελφο ειεθηξνληθνχ εγγξάθνπ, κπνξεί λα ζεξαπεπηεί ε ηπρφλ 
έιιεηςε ηεο ηππηθφηεηαο, φηαλ ε αθπξφηεηα πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ έιιεηςε ηνπ λφκηκνπ 
ηχπνπ είλαη ζρεηηθή. ηελ πεξίπησζε απηή, αλ ε αθπξφηεηα δελ πξνηαζεί απφ ην κέξνο ππεξ 
ηνπ νπνίνπ ζεζπίζηεθε, ε δηθαηνπξαμία παξάγεη ηα απνηειέζκαηά ηεο. Δπνκέλσο, ηπρφλ 
ειάηησκα ζηνλ ζπζηαηηθφ ηχπν ηνπ εγγξάθνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ αληίδηθν εθείλνπ πνπ 
ην επηθαιείηαη θαη αλ δελ πξνηαζεί απφ απηφλ ην ειάηησκα ζεξαπεχεηαη.  

Δμάιινπ γίλεηαη πάγηα απνδεθηφ φηη κέρξη ηελ επίθιεζε ηεο αθπξφηεηαο, ε δηθαηνπξαμία 

παξάγεη πιήξσο φια ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο
273

. Απηφ θπξίσο ζα ζπκβαίλεη ζπλήζσο ζηηο 
πεξηπηψζεηο φπνπ ε κε ηήξεζε ηχπνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ πξνζηαζία κφλνλ ηνπ ελφο κέξνπο 
φπσο επί παξαδείγκαηη:  

Δπί παξαδείγκαηη:  

ηηο εμ απνζηάζεσο ζπκβάζεηο ην α. 4 παξ.9 ηνπ Ν.2251/1994 πξνβιέπεη ηελ 
ππνρξεσηηθή απνζηνιή απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ θαηαλαισηή ζε επζέησ ρξφλν, θαηά ηελ 
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γξαπηά θαη ζηελ γιψζζα ηεο ζχκβαζεο. 
ε πεξίπησζε πνπ ν θαηαλαισηήο νπδέπνηε ακθηζβεηήζεη ηελ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ηνπ 
πξνκεζεπηή, απηή, αθφκε θαη αλ δελ πιεξνί ηνπο λφκηκνπο ηχπνπο, δελ ζα επεξεάζεη ην θχξνο 
ηεο δηθαηνπξαμίαο πνπ ηελ πεξηιακβάλεη. Σνχην δηφηη φπσο πξναλαθέξζεθε ε αθπξφηεηα 
ζεξαπεχεηαη εθφζνλ δελ πξνηάζεθε.  

Οη πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ειεθηξνληθήο δηθαηνπξαμίαο, πάλησο ζπλεπάγνληαη ην 
θαηλφκελν ηεο αθπξσζίαο θαη φρη ηεο αθπξφηεηαο. Σνχην ζεκαίλεη πξαθηηθά φηη θαηά θαλφλα 
κεηά απφ δχν ρξφληα ηα ειαηηψκαηα ηεο ειεθηξνληθήο δηθαηνπξαμίαο ζεξαπεχνληαη. Δπηπιένλ 

κε βάζε θαη ηελ 144 αξ.2 ΑΚ ε νπνία νξίδεη φηη ε αθχξσζε ιφγσ πιάλεο απαγνξεχεηαη ε 
αθχξσζε ιφγν πιάλεο φηαλ ν έηεξνο ζπκβαιιφκελνο ήηαλ θαιφπηζηνο. Αλ, φκσο, ν 
αληηζπκβαιιφκελνο γλψξηδε ή φθεηιε λα γλσξίδεη ην ειάηησκα ηφηε ε αθχξσζε είλαη δπλαηή θαη 
ελδερνκέλσο κάιηζηα κε ηελ ζπλδξνκή ησλ δηαηάμεσλ γηα απάηε.  

5.1.5 Δικαιοπρακτική ικανότητα των χρηστών  

ύναψη συμφωνίας με ανήλικο  

χκθσλα κε ην α.128ΑΚ θαη ην α.129ΑΚ φζνη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18
o

 

έηνο ηεο ειηθίαο 
ηνπο είλαη είηε αλίθαλνη πξνο δηθαηνπξαμία (θάησ ησλ 10 εηψλ) είηε είλαη πεξηνξηζκέλα 

ηθαλνί γηα δηθαηνπξαμία (κε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 10
νπ

 

έηνπο θαη σο ην 18
ν
).  

Ζ δηθαηνπξαμία πνπ έγηλε απφ αλίθαλν γηα δηθαηνπξαμία
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είλαη άθπξε (α.130ΑΚ). Καηά 
ηελ θξαηνχζα άπνςε κάιηζηα ε αθπξφηεηα είλαη απφιπηε θαη κπνξεί λα ηελ επηθαιεζηεί 

φπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ.  

Ζ δηθαηνπξαμία απφ πεξηνξηζκέλα ηθαλφ έρεη ηζρχ κφλνλ αλ εκπίπηεη ζηηο δηθαηνπξαμίεο 
εθείλεο πνπ νξίδεη ν λφκνο σο επηηξεπηέο γηα πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ πιήξε δηθαηνπξαθηηθή 
ηθαλφηεηα.  

ην Γηαδίθηπν, κε ηα ζεκεξηλά ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ 
έρνπλ νπηηθή επαθή κεηαμχ ηνπο θαη δελ γλσξίδνπλ θαλέλα ζηνηρείν γηα ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ 
θαηάζηαζε ηνπ άιινπ πξνζψπνπ. Δπνκέλσο ε επηρείξεζε θηλδπλεχεη λα ζπλάςεη κηα ζπκθσλία 
κε άηνκν πνπ δελ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα παξάγεη έγθπξε δήισζε βνχιεζεο θαη λα κελ κπνξεί 
λα αμηψζεη ηελ παξνρή πνπ είρε αλαιάβεη ην άιιν κέξνο ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε.  

Λχζε θαη ζην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα αλακέλεηαη λα δψζεη ε επξεία πηνζέηεζε ηεο 
ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο ζηηο ζπλαιιαγέο, ε νπνία ζα παξέρεη ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά ηα 
νπνία ζα ιεηηνπξγνχλ σο ηεθκήξην γηα ηελ ηαπηφηεηα ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ θαη ζα παξάγεη 
αληηζηξνθή ηνπ βάξνπο απφδεημεο. Δπνκέλσο ε επηρείξεζε ζα κπνξεί λα δηεθδηθήζεη ηελ 
πιεξσκή ηεο κε κεγαιχηεξε επθνιία. Ο αληηζπκβαιιφκελνο ζα πξέπεη λα απνδείμεη θαηαξρήλ 
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φηη πξάγκαηη δελ ήηαλ ν ίδηνο, αιιά θάπνηνο αλήιηθνο θαη δεχηεξνλ φηη δελ ήηαλ πιεκκειήο σο 
πξνο ηελ θχιαμε θαη ηελ αζθάιεηα ηεο ειεθηξνληθήο ηνπ ππνγξαθήο.  

Νομικά πρόσωπα  

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζε αληίζεζε κε ηελ ηδηφρεηξε ππνγξαθή, ππνγξάθσλ ζε κηα 
ειεθηξνληθή δηθαηνπξαμία κπνξεί λα είλαη φρη κφλνλ θπζηθφ πξφζσπν, αιιά θαη θάπνην 
λνκηθφ πξφζσπν. Οη ηδηφρεηξα ππνγξαθφκελεο δηθαηνπξαμίεο πνπ αθνξνχλ λνκηθά πξφζσπα 
πξέπεη λα ππνγξάθνληαη απφ ην θπζηθφ εθείλν πξφζσπν πνπ ηα εθπξνζσπεί γηα ηελ 
ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή θαη κεηά λα ηίζεηαη θαη ε κεραληθή ππνγξαθή ηεο εηαηξίαο. Δλ αληηζέζεη 
γηα ηηο ειεθηξνληθά θαηαξηηδφκελεο ζπκβάζεηο ην ίδην ην λνκηθφ πξφζσπν κπνξεί λα ιάβεη 
ειεθηξνληθή ππνγξαθή ζην φλνκά ηνπ θαη λα ηελ ρξεζηκνπνηεί αλαιφγσο, ρσξίο λα απαηηείηαη 
λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηελ ππνγξαθή (έζησ θαη ειεθηξνληθή) ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ ην 
εθπξνζσπεί θαλνληθά ζηηο ζπλαιιαγέο.  

Δμππαθνχεηαη φηη ηα αξκφδηα θαηαζηαηηθά φξγαλα ηεο εηαηξίαο ζα έρνπλ ιάβεη ζρεηηθή 
πξνεγνχκελε απφθαζε γηα ηελ έθδνζε θαη ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο ζην φλνκα ηεο 
εηαηξίαο, ελψ παξάιιεια ζα κπνξνχλ λα νξίζνπλ ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν πνπ ζα γλσξίδεη ηελ 
δηάηαμε δεκηνπξγίαο ηεο ππνγξαθήο (ζπλήζσο ην πξφζσπν πνπ ηελ εθπξνζσπεί νχησο ή 
άιισο), θαζψο επίζεο θαη λα ζέζνπλ πεξηνξηζκνχο ζην εχξνο θαη ζην κέγεζνο ησλ πξάμεσλ 
πνπ ζα κπνξνχλ λα ηεινχληαη ειεθηξνληθά κε απηφ ηνλ ηξφπν.  

5.2 Πως συνάπτονται οι συμβάσεις με ηλεκτρονικά μέσα  

Σν δήηεκα ηεο ζχλαςεο ειεθηξνληθψλ ζπκβάζεσλ αληηκεησπίδεηαη ηφζν ζηελ Οδεγία 
2000/31/ΔΚ φζν θαη ζην ΠΓ 131/2003 γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην (α.8επ), φπνπ κε ηελ 
επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο θαζηεξψλεηαη κε παλεγπξηθφ θαη 
ζαθή ηξφπν ε δπλαηφηεηα θαηάξηηζεο ζπκβάζεσλ κε ειεθηξνληθά κέζα.  

χκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηα α.8,9,10, νη λνκηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα 
ηελ δηαδηθαζία ζχλαςεο ησλ ζπκβάζεσλ γεληθά, δελ πξέπεη λα παξαθσιχνπλ ηελ ρξήζε ησλ 
ζπλαπηφκελσλ κε ειεθηξνληθά κέζα ζπκβάζεσλ , νχηε λα απνζηεξνχλ ηηο ζπκβάζεηο απηέο 
ελλφκνπ απνηειέζκαηνο ή ηζρχνο ιφγσ ηνπ φηη έρνπλ ζπλαθζεί κε ειεθηξνληθά κέζα (κε 
ειάρηζηεο εμαηξέζεηο φπσο νη ζπκβάζεηο νηθνγελεηαθνχ δηθαίνπ ή νη ζπκβάζεηο πνπ ζεκειηψλνπλ 
ή κεηαβηβάδνπλ δηθαηψκαηα επί ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο).  

Άξα ε έλλνκε ηάμε επηηξέπεη ηελ νπζηαζηηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζπκβάζεσλ 
πνπ ζπλάπηνληαη κε ειεθηξνληθά κέζα θαη πξνζδίδεη ηζρχ θαη δπλαηφηεηα παξαγσγήο 
έλλνκσλ απνηειεζκάησλ ζηηο ζπκθσλίεο πνπ απνηππψλνληαη κε ειεθηξνληθά κέζα, 
εμαηξψληαο απνθιεηζηηθά εηδηθέο θαηεγνξίεο ζπκβάζεσλ.  

Ζ Οδεγία 2000/31/ΔΚ θαη ην ΠΓ 131/2003 γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην θάλνπλ ζαθή δηαρσξηζκφ 
γηα ηελ ειεθηξνληθή ζχλαςε ζπκβάζεσλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ απφ εθείλε πνπ 
γίλεηαη κε άιια ειεθηξνληθά κέζα π.ρ απεπζείαο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο.  

5.2.1 ύναψη συμβάσεων με Email  

α) Περιέλευση στην σφαίρα εξουσίασης του παραλήπτη της δήλωσης βούλησης  

Γηα λα αλαπηχμεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο ε κεηαβίβαζε κηαο δήισζεο βνχιεζεο 

πξέπεη:  

1. Να είλαη έγθπξε ε ίδηα ε δήισζε βνχιεζεο  

2. Να έρεη κεηαβηβαζηεί έγθπξα δει. λα έρεη πεξηέιζεη επηηπρψο ζηελ ζθαίξα εμνπζίαο 
ηνπ παξαιήπηε φπνπ απηφο κε βάζε ηελ ζπλεζηζκέλε ξνή ησλ πξαγκάησλ ζα 
αλακέλεηαη πσο ζα ιάβεη γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο  

Ζ δήισζε βνχιεζεο κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ραξαθηεξίδεηαη σο δήισζε 
κεηαμχ απφλησλ.  
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Τπάξρνπλ δηάθνξεο ζεσξίεο γηα ην πφηε ε δήισζε απηή πεξηέξρεηαη ζηνλ παξαιήπηε 

ηεο
275

. Ο ειιεληθφο Αζηηθφο Κψδηθαο (α.167 ΑΚ) απνδέρεηαη ηελ ζεσξία ηεο ιήςεσο ή ηεο 
πεξηειεχζεσο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε δήισζε απνθηά ελέξγεηα φηαλ ιάβεη ην κήλπκα ν 

δηαθνκηζηήο (o server) αλεμάξηεηα απφ ην αλ ην email δηαβαζηεί απφ ηνλ απνδέθηε ηνπ
276

.  

Ζ θξαηνχζα αληίιεςε, επνκέλσο νξίδεη σο πεξηέιεπζε ηελ είζνδν ζηελ ζθαίξα ηεο 
εμνπζίαο ηνπ ιήπηε κηαο θαη ν ζθαίξα εμνπζίαο είλαη ν ν ειεθηξνληθφο ρψξνο ζηνλ νπνίν έρεη 

πξφζβαζε ν ιήπηεο φπνηε ην επηζπκεί.  

ε αληίζεζε ινηπφλ κε ηηο θνηλέο απνζηνιέο επηζηνιψλ κέζσ ηαρπδξνκείνπ, ζηηο 
ειεθηξνληθέο δηαβηβάζεηο ηεο δήισζεο βνχιεζεο ζεσξνχκε φηη ην κήλπκα έρεη πεξηέιζεη 
ζηελ ζθαίξα επηξξνήο ηνπ παξαιήπηε κφιηο απηφ θζάζεη επηηπρψο ζην ειεθηξνληθφ ηνπ 
«γξακκαηνθηβψηην». Ο ρψξνο απηφο είλαη ν ρψξνο αλακνλήο ηνπ κελχκαηνο θαη ν 
παξαιήπηεο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζε απηφλ θαη λα ιάβεη γλψζε ηεο δήισζεο βνχιεζεο 

ηνπ απνζηνιέα αλά πάζα ζηηγκή
277

 

.  

ε θάζε πεξίπησζε πάλησο ε εμεηδίθεπζε ηεο αφξηζηεο έλλνηαο ηεο πεξηέιεπζεο 
ζηελ ζθαίξα εμνπζηάζεσο δελ κπνξεί παξά λα γίλεηαη κε ηελ ζηάζκηζε ησλ εηδηθψλ 

πεξηζηάζεσλ ηεο ζπλαιιαγήο, ησλ θξαηνχλησλ εζψλ, ηεο θαιήο πίζηεο αιιά θαη ηνπ ζθνπνχ 
ηνπ εθάζηνηε εθαξκνδφκελνπ θαλφλα δηθαίνπ (ηερλνινγηθή εξκελεία).  

Γηα ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο γίλεηαη απνδεθηφ φηη κε βάζε θαη ηελ ζπλαιιαθηηθή 
πξαθηηθή δελ αξθεί ε επηηπρήο πεξηέιεπζε ηνπ κελχκαηνο ζηνλ δηαθνκηζηή ηνπ παξαιήπηε. 
Πξέπεη ν έκπνξνο λα έρεη γλσζηνπνηήζεη ηελ πξφζεζή ηνπ λα ρξεζηκνπνηεί ην ειεθηξνληθφ ηνπ 
ηαρπδξνκείν ζηηο εκπνξηθέο ηνπ ζπλαιιαγέο. Θα πξέπεη λα ην έρεη δειψζεη δεκφζηα, είηε 
θάλνληαο εηδηθή κλεία ζηηο επηκέξνπο ζπκβαηηθέο ηνπ ζρέζεηο, είηε αλαγξάθνληάο ην ζηα 
επηζηνιφραξηά ηνπ, ζηηο επηζθεπηήξηεο θάξηεο ηνπ θιπ. Άξα απαηηείηαη δεκφζηα 
γλσζηνπνίεζε ηεο πξφζεζήο ηνπ λα ην ρξεζηκνπνηεί θαη ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο.  

Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαιφ είλαη νη επηρεηξήζεηο λα ζέηνπλ νη ίδηεο ηα φξηα θαη ηνλ «νξηζκφ» 
ηνπ ηη ζπληζηά θάζε θνξά ζπλαιιαθηφ ήζνο γηα κηα ζπλαιιαγή ή γηα ηνλ ηχπν ηεο επηθνηλσλίαο 
πνπ έρνπλ επηιέμεη ηα κέξε (φηαλ πξφθεηηαη γηα δηαξθήο ζρέζεηο). Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη ζα 
πξέπεη ηα κέξε:  

 Να νλνκάδνπλ ηελ ζπλαιιαγή σο εκπνξηθή ή πξνζσπηθή  

 Να θαζνξίδνπλ ηα φξηα ηεο δεζκεπηηθφηεηαο ησλ ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ. Δπί 
παξαδείγκαηη λα θαζνξίδνπλ κέρξη πνηά πνζφηεηα εκπνξεχκαηνο ή πνηφ πνζφ ζα 
κπνξεί λα γίλεηαη ε παξαγγειία ειεθηξνληθά  

 Να νξίδνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε απφ θαη πξνο ηελ νπνία ζα 
δηελεξγείηαη ε επηθνηλσλία ηνπο  

 Να νξίδνπλ ηα πξφζσπα πνπ θέξνπλ ηελ επζχλε ηεο επηθνηλσλίαο  

 Να απαηηνχλ λα αιιάδεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ην pin & password ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο
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 Γηα ηηο ζρεηηθέο ζεσξίεο, νη νπνίεο δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα βι. ππξηδάθε, 

«Γεληθέο Αξρέο Αζηηθνχ Γηθαίνπ», ηεχρνο Β’ 1987 ζ.406-407  
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 Ζ ζεσξία απηή γίλεηαη απνδεθηή θαη απφ ηελ χκβαζε ηεο Βηέλλεο/11-04-1980 γηα 
ηελ δηεζλή πψιεζε θηλεηψλ πξαγκάησλ ζην άξζξν 23 γεγνλφο πνπ πξνζδίδεη δηεζλέο θχξνο.  

277
 Παπαζσκά-Μπέηγθε, «Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην: Ννκηθά δεηήκαηα θαηά ηελ ζχλαςε 

εκπνξηθψλ ζπκβάζεσλ ζην Ηληεξλεη.», ΓΔΔ12/1999,1237   
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 ζηελ αγνξά εμάιινπ θπθινθνξνχλ εηδηθέο ζπζθεπέο νη νλνκαδφκελεο θαη one time 
password νη νπνίεο ζπλδένπλ ηνλ θσδηθφ κε ηνλ ρξφλν πιεθηξνιφγεζήο ηνπ. Με ηνλ ηξφπν 
απηφ θάζε θνξά πνπ πιεθηξνινγείηαη ζηελ ζπζθεπή ην pin απηή δίλεη θαη έλαλ δηαθνξεηηθφ 
θσδηθφ, ηνλ νπνίν θαη πεξλάεη ν ρξήζηεο ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ γηα λα ηνπ δψζεη είζνδν ζην 
ζχζηεκα. Ζ πξαθηηθή απηή είλαη παγθνζκίσο επξχηαηα δηαδεδνκέλε ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, φπνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν γηα ηελ είζνδν ζην εζσηεξηθφ ζχζηεκα, φζν θαη ζηελ ειεθηξνληθή 
ηξαπεδηθή.  
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 Να νξίδνπλ- αλ απηφ είλαη εθηθηφ- ψξεο θαηά ηηο νπνίεο ζα γίλεηαη ν έιεγρνο ηνπ 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ  

 Να απαηηνχλ λα ιακβάλνπλ εηδνπνηεηήξην παξαιαβήο ηνπ ειεθηξνληθνχ εγγξάθνπ  

β) Φρόνος περιελεύσεως  

Ο αθξηβήο ρξφλνο πεξηειεχζεσο είλαη ζεκαληηθφο γηα λα δνζεί ε απάληεζε ζην θξίζηκν 
εξψηεκα ηνπ πνηφο επζχλεηαη φηαλ ην κήλπκα ιφγσ ηερληθψλ εκπνδίσλ είηε δελ δηαβηβάζηεθε 
θαζφινπ ή δελ δηαβηβάζηεθε ζσζηά είηε αιινηψζεθε θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπ ζην Γηαδίθηπν ή 
ράζεθε ζηελ δηαδξνκή (επηκεξηζκφο ησλ επζπλψλ).  

Σν δήηεκα απηφ ζπλδέεηαη άκεζα κε ην πφηε έθηαζε ην ειεθηξνληθφ κήλπκα ζηνλ 
παξαιήπηε (ρξφλνο πεξηειεχζεσο).  

1. Πξηλ θζάζεη ην κήλπκα ζηνλ ηειηθφ ηνπ απνδέθηε, ηελ επζχλε ηελ θέξεη ν 
απνζηνιέαο ηνπ. Αλ φκσο ν απνδέθηεο εκπνδίδεη ην mail κε δηάθνξα ηερλάζκαηα απφ 
ην λα πεξηέιζεη ζε απηφλ, ηφηε απηφο επζχλεηαη ζχκθσλα κε ηελ επζχλε γηα 
πξνζπκβαηηθφ πηαίζκα (α.ΑΚ198επ) θαη απφ ηηο δηαηάμεηο γηα πξάμεηο πνπ αληίθεηληαη 
ζηα ρξεζηά ήζε (α.919ΑΚ) ζ.175. Δπηπιένλ ην κήλπκα, κε βάζε ηελ γεληθή αξρή ηεο 
εκπηζηνζχλεο, ζεσξείηαη φηη έρεη πεξηέιζεη θαλνληθά ζηνλ απνδέθηε ηνπ.  

2. Μεηά ην ρξνληθφ ζεκείν πνπ θζάζεη ην κήλπκα ζηνλ ηειηθφ ηνπ απνδέθηε, ηελ επζχλε 
ηελ θέξεη πιένλ απηφο.  

Γεληθά κε βάζε ην ΑΚ ε πεξηέιεπζε ηεο δήισζεο βνχιεζεο ειεθηξνληθά ζεσξείηαη φηη  
ζπληειέζηεθε απφ ηφηε πνπ ν ιήπηεο ζχκθσλα κε ηελ θαλνληθή πνξεία ησλ πξαγκάησλ ζα 
κπνξνχζε αληηθεηκεληθά λα ιάβεη γλψζε απηήο. Τθίζηαηαη δηαρσξηζκφο ηδησηηθήο θαη εκπνξηθήο 
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. ηαλ έρνπκε ινηπφλ εκπνξηθή ρξήζε θαη 
κήλπκα κέζσ email: ν έκπνξνο ζα πξέπεη λα αλακέλεη ελδερφκελε απνζηνιή ειεθηξνληθψλ 
δειψζεσλ βνχιεζεο εκέξεο θαη ψξεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ ελαζρφιεζεο.  

Άξα :  

1. θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο εξγαζίαο: ρξφλνο πεξηέιεπζεο ηε ζηηγκή πνπ ην 
κήλπκα θηάλεη ζην ειεθηξνληθφ γξακκαηνθηβψηην.  

2. εθηφο ρξφλνπ επαγγεικαηηθήο εξγαζίαο: ρξφλνο πεξηέιεπζεο θαηά ηνλ ακέζσο επφκελν 
ρξφλν ηεο έλαξμεο εξγαζίαο  

Απφ ηνλ ρξφλν κεηαβίβαζεο ζηελ ζθαίξα επηξξνήο ηνπ παξαιήπηε απηφο θέξεη 

ηελ επζχλε ελψ πξνγελέζηεξα ε επζχλε βαξχλεη ηνλ απνζηνιέα  

5.2.2 ύναψη σύμβασης με μήνυμα μέσω ιστοσελίδας  

α) Ποιός κάνει την πρόταση  

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ γηα ηηο ζπλαιιαγέο είλαη ην πνηφο θάλεη ηελ πξφηαζε: ν πειάηεο ή ε 
εηαηξία;  

ηαλ ηελ πξφηαζε ηελ θάλεη ν πειάηεο, ε εηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αξλεζεί ή λα 

αιιάμεη θάπνηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο. Κιαζζηθή πεξίπησζε ηέηνηαο ζπκθσλίαο απνηειεί ε 
δηαθήκηζε, ε νπνία δελ απνηειεί πξφηαζε ηεο εηαηξίαο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο αιιά 
πξφζθιεζε γηα πξφηαζε-α.185ΑΚ- πξνο ηνπ πηζαλνχο πειάηεο ηεο. Έηζη ηελ πξφηαζε ηειηθά 
ηελ θάλεη ν πειάηεο, φηαλ έξζεη ζε επαθή κε ηελ εηαηξία, ε νπνία κπνξεί κε ηελ ζεηξά ηεο λα 
κελ ζπκθσλήζεη ηειηθά ή λα δηαθνξνπνηήζεη θάπνηνπο φξνπο ηεο πψιεζεο.  

ηαλ ηελ πξφηαζε ηελ θάλεη φκσο ν ε εηαηξία, ηφηε κε ηελ απνδνρή ηεο απφ ηνλ 

πειάηε, εθείλε δεζκεχεηαη απηνκάησο θαη γηα ηελ παξνρή πνπ έρεη αλαιάβεη. Υαξαθηεξηζηηθφ 
παξάδεηγκα ηέηνηαο ζπκθσλίαο είλαη ε ζπκπιήξσζε ελφο ειεθηξνληθνχ εληχπνπ γηα ηελ 
νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο.  

Γηα ηνλ ιφγν απηφ ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα θαηαβάιινπλ νη επηρεηξήζεηο ζηνλ 
ηξφπν κε ηνλ νπνίν πσινχλ ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζην Γηαδίθηπν κέζσ ηνπ website 
ηνπο. Δίλαη ζχλεζεο ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο νη επηρεηξήζεηο λα πσινχλ ηα πξντφληα ή ηηο 
ππεξεζίεο ηνπο βάδνληαο ηνλ ρξήζηε λα ζπκπιεξψζεη ηα ζηνηρεία ηνπ ζε έλα ηππνπνηεκέλν 
έηνηκν έληππν.  
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Ννκηθά, ε εηαηξία, κε κφλε ηελ αλάξηεζε ηνπ εληχπνπ ζηνλ ηζηφηνπφ ηεο (website) 
νπζηαζηηθά δειψλεη ηελ βνχιεζε ηεο πξνο ηνλ πειάηε γηα ζχλαςε ζπκθσλίαο θαη νινθιήξσζε 
ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξαπσιεζία (επνκέλσο θάλεη εθείλε ηελ πξφηαζε).  

Πξέπεη ηα ειεθηξνληθά έληππα πνπ δηαηίζεληαη πξνο ζπκπιήξσζε απφ ηνπο 
θαηαλαισηέο λα πεξηιακβάλνπλ ηελ θξάζε “ην ζπγθεθξηκέλν έληππν δελ απνηειεί 
πξφηαζε, αιιά πξφζθιεζε πξνο ππνβνιή πξνηάζεσλ” ψζηε λα κελ δεκηνπξγεί θακία 
λνκηθή δέζκεπζε ηεο εηαηξίαο γηα θαηάξηηζε ζπκθσλίαο .  

Με ηνλ ηξφπν απηφ ε ζπκθσλία ζα γίλεηαη κφλνλ φηαλ ε επηρείξεζε απαληήζεη 
ειεθηξνληθά ζηνλ πειάηε απνδερφκελε ηελ πξφηαζε. Αλ ηελ αξλεζεί (γηα νπνηνλδήπνηε 
ιφγν) ηφηε δελ ηδξχεηαη θακία ππνρξέσζε ηεο εηαηξίαο πξνο ηνλ πειάηε/θαηαλαισηή 
(εθηφο αλ ζπληξέρεη επζχλε γηα πξνζπκβαηηθφ πηαίζκα) θαη δελ βξίζθεηαη λνκηθά 
εθηεζεηκέλε.  

β) Παροχή πληροφοριών  

Αλαθνξηθά ζηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη ειεθηξνληθά κε ηξφπν δηάθνξν ηνπ email, ηφζν ην 
4 παξ.2 Ν.2251/1994 φζν θαη ην άξζξν 9 ηνπ ΠΓ 131/2003 απαηηεί ππνρξεσηηθά θαη κε 
ζαθήλεηα ηελ παξνρή κηαο ζεηξάο απφ πιεξνθνξίεο πξηλ ηελ αλάζεζε ηεο παξαγγειίαο απφ 
ηνλ απνδέθηε ηεο ππεξεζίαο. Οη δηαηάμεηο γηα ηελ πιεξνθφξεζε πνπ πξέπεη λα παξέρνπλ νη 
θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ πξηλ θαη κεηά απφ ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο είλαη αλαγθαζηηθνχ 
δηθαίνπ αλαθνξηθά ζηνπο θαηαλαισηέο θαη ελδνηηθνχ δηθαίνπ γηα ηνπο ινηπνχο απνδέθηεο ησλ 
ππεξεζηψλ.  

ε θάζε πεξίπησζε πάλησο νη ππνρξεψζεηο πιεξνθφξεζεο δελ εθαξκφδνληαη 
ζε ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη απνθιεηζηηθά κέζσ αληαιιαγήο ειεθηξνληθψλ 
κελπκάησλ ή ηζνδχλακσλ αηνκηθψλ θξηηεξίσλ (α.10 παξ.4). Δπηπιένλ ε ππνρξέσζε ηεο 
πιεξνθφξεζεο αίξεηαη θαη ζε φιεο ηηο Β2Β ειεθηξνληθέο ζπκβάζεηο νπφηε θαη νη 
επαγγεικαηίεο κπνξνχλ λα ζπκθσλήζνπλ δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο.  

1.Πληροφορίες που δίνονται ΠΡΙΝ από την σύναψη της on line σύμβασης:  

Με βάζε ηελ Οδεγία 1997/7/ΔΚ (ήδε παξάγξαθνο 2, άξζξν 4 ηνπ Ν.2251/1994) θάζε ζχκβαζε 
πνπ γίλεηαη εμ απνζηάζεσο θαη άξα θαη κέζσ Γηαδηθηχνπ είλαη ΑΚΤΡΖ ππέξ ηνπ θαηαλαισηή αλ 
ν πξνκεζεπηήο δελ θξνληίδεη λα παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν 
άξζξν ΠΡΗΝ απφ ηελ ζχλαςή ηεο. Δμάιινπ θαη ε Οδεγία 2000/31/ΔΚ (ΠΓ 131/2003 γηα ην 
ειεθηξνληθφ εκπφξην, άξζξα 4 θαη 9) πξνβιέπεη θάπνηεο πξφζζεηεο ππνρξεψζεηο 
πιεξνθφξεζεο γεληθέο (α.4) θαη εηδηθφηεξεο (α.9) πξνγελέζηεξα ηεο δηελέξγεηαο νπνηαδήπνηε 
πξάμεο απφ ηελ εκπνξηθή ηζηνζειίδα. Άξα νθείινπλ νη επηρεηξήζεηο λα πεξηιακβάλνπλ ζε 
δηάθνξα ζεκεία ηεο ηζηνζειίδαο ηνπο, φρη απαξαίηεηα φια καδί, εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ δίλνπλ 
επαξθή κε βάζε ηνλ λφκν ελεκέξσζε γηα ηελ ζπλαιιαγή.  

2. Πληροφορίες που δίνονται ΚΑΣΑ την εκτέλεση της on line σύμβασης:  

χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.2251/1994 ν πξνκεζεπηήο νθείιεη ελ 
επζέησ ρξφλν λα παξάζρεη ζηνλ πειάηε ηνπ θαη πεξαηηέξσ ελεκέξσζε αλαθνξηθά κε ηελ 
νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο, ηελ παξάδνζε ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο θαη ηελ 
δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο κεηά ηελ πψιεζε. ε θάζε πεξίπησζε πάλησο ε ζχκβαζε είλαη 
ΑΚΤΡΖ ππέξ ηνπ θαηαλαισηή αλ δελ ηνπ γλσζηνπνηεζνχλ φιεο νη αλσηέξσ πιεξνθνξίεο.  

εκαληηθή είλαη θαη ε ξχζκηζε ηεο παξαγξάθνπ 10 άξζξν 4 Ν. 2251/1994 πνπ 
πξνβιέπεη δηθαίσκα ΑΝΑΙΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΠΑΝΑΥΧΡΗΗ ηνπ θαηαλαισηή εληφο 10 
εκεξψλ γηα παξαγγειίεο πνπ γίλνληαη φκσο θαηφπηλ πξφηαζεο ηνπ πξνκεζεπηή πξνο ησλ 
πειάηε θαη φρη φηαλ ν πειάηεο επηζθεπηφκελνο ηνλ δηθηπαθφ ηφπν πξνβαίλεη ζε θάπνηα αγνξά.  

γ) Φρόνος περιελεύσεως
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1. φηαλ ηα κελχκαηα πνπ ιακβάλνληαη, π.ρ κηα παξαγγειία, γίλνληαη αληηθείκελν επεμεξγαζίαο 
απφ θάπνηνλ άλζξσπν, ηζρχνπλ ηα φζα πεξηγξάθεθαλ αλσηέξσ γηα ηελ ζχλαςε ζπκβάζεσλ 
κέζσ email  
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 γηα ην πνηφο θέξεη ηελ επζχλε ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ ζηνλ ρξφλν 

πεξηειεχζεσο γηα ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο κε κήλπκα κέζσ email   
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2. φηαλ ηα κελχκαηα πνπ ιακβάλνληαη γίλνληαη αληηθείκελν επεμεξγαζίαο απφ θάπνην 
ινγηζκηθφ ρσξίο αλζξψπηλε παξεκβνιή (electronic agents), ε δήισζε ζεσξείηαη φηη 
δηαβηβάζηεθε επηηπρψο κε ηελ απηφκαηε επεμεξγαζία απφ ηνλ ππνινγηζηή. Γπλαηφηεηα άκεζεο 
γλψζεο ηνπ παξαιήπηε δελ ρξεηάδεηαη  

δ) Επιβεβαίωση παραγγελίας  

εκαληηθή εμάιινπ είλαη θαη ε ξχζκηζε πνπ ηδξχεη ζε πεξίπησζε παξαγγειίαο ηελ ππνρξέσζε 
επηβεβαίσζεο ηεο παξαγγειίαο κε ηελ απνζηνιή πηζηνπνηεηηθνχ παξαιαβήο ηεο παξαγγειίαο 
ζηνλ απνδέθηε θαη κάιηζηα ρσξίο πεξηηηή θαζπζηέξεζε. Δπνκέλσο ε κε απνζηνιή 
γλσζηνπνίεζεο ηεο παξαιαβήο ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηα φξηα ηνπ νπνίνπ ελδερνκέλσο 
ειαρηζηνπνηνχληαη εμαηηίαο ηεο ρξήζεο ειεθηξνληθψλ κέζσλ, ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο 
ιφγνο αθπξφηεηαο ηεο ζχκβαζεο πνπ έρεη ήδε ζπλαθζεί ειεθηξνληθά.  

πγθεθξηκέλα, ην α. 11παξ.1 ηεο Οδεγίαο 2000/31/ΔΚ (ήδε α.10 παξ.1 ΠΓ 131/2003 
γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην) αλαθέξεη φηη «εθφζνλ δελ έρνπλ ζπκθσλήζεη δηαθνξεηηθά ηα κέξε 
πνπ δελ είλαη θαηαλαισηέο, φηαλ έλαο απνδέθηεο ππεξεζίαο –ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο- 
πξνβαίλεη ζε παξαγγειία κε ηερλνινγηθά κέζα... ν θνξέαο παξνρήο ππεξεζηψλ νθείιεη λα 
απνζηείιεη απνδεηθηηθφ παξαιαβήο ηεο παξαγγειίαο ηνπ απνδέθηε ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη κε 
ειεθηξνληθά κέζα». Ο φξνο απηφο δελ αθνξά ζε ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη κε ειεθηξνληθφ 
ηαρπδξνκείν.  

Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη ε ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο θαη ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν 
ινγίδνληαη θαη απηά σο «κφληκν ππφζεκα επξηζθφκελν ζηελ δηάζεζε ηνπ θαηαλαισηή». 
Δπνκέλσο ε επηβεβαίσζε κπνξεί λα γίλεη είηε κε κήλπκα πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε 
ακέζσο κεηά ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ή κέζσ email.  

Ζ επηβεβαίσζε (α.4 Ν.2251/1994 γηα ηηο εμ απνζηάζεσο ζπκβάζεηο) πξέπεη, κε πνηλή 
αθπξφηεηαο ππέξ ηνπ θαηαλαισηή λα πεξηιακβάλεη θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 
εκπνξηθή ζπλαιιαγή:  

1.   ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην α.4 παξ.2 ηνπ Ν. 2251/1994  

2. ηελ επσλπκία θαη ηελ δηεχζπλζε ηνπ πην πξνζηηνχ γηα ηνλ θαηαλαισηή θπζηθνχ 
θαηαζηήκαηνο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ θεληξηθνχ θαηαζηήκαηνο αλ πθίζηαηαη κφλν έλα (αλ 
ππάξρνπλ θπζηθά θαηαζηήκαηα)  

3. ηνλ ηξφπν θαηαβνιήο ηνπ ηηκήκαηνο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ φξσλ πίζησζεο ή 
πιεξσκήο κε δφζεηο θαη ηνπο φξνπο εμαζθάιηζεο ηεο πιεξσκήο  

4.  ην δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο θαζψο θαη εηδηθφ link ζην νπνίν λα πεξηέρεηαη έλα 
ππφδεηγκα δήισζεο ππαλαρψξεζεο ηνπ θαηαλαισηή απφ ηελ ζχκβαζε  

5. πιεξνθνξίεο γηα ηελ εμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε (after sales service) θαη ηηο 
πθηζηάκελεο εκπνξηθέο εγγπήζεηο ηνπ πξτφληνο ή ηεο ππεξεζίαο  

6. ηνπο φξνπο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο γηα ζπκβάζεηο ανξίζηνπ ρξφλνπ ή άλσ ηνπ 
ελφο έηνπο (α.4 παξ.9 Ν2251/1994)  

5.3  Δικαίωμα υπαναχώρησης από την καταρτισθείσα σύμβαση 

Σν α. 4 παξ.10 Ν2251/1994 νξίδεη σο πξνζεζκία αλαηηηνιφγεηεο ππαλαρψξεζεο ηνπ 

θαηαλαισηή απφ ηελ ζχκβαζε ηηο 10 κέξεο
280

 

εθφζνλ ε πξφηαζε έγηλε απφ ηνλ πξνκεζεπηή.  

Ο θαηαλαισηήο επηβαξχλεηαη κε ην θφζηνο επηζηξνθήο, ελψ ε επηρείξεζε ππνρξενχηαη 
λα επηζηξέςεη ζηνλ θαηαλαισηή ην πνζφ πνπ είρε θαηαβάιεη, ρσξίο επηβάξπλζε, εληφο 30 
εκεξψλ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζην γεγνλφο φηη ν λφκνο (α.4 παξ.7) απαγνξεχεη 
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 Ζ πξνζεζκία απηή ηξέρεη γηα ηα αγαζά απφ ηελ εκέξα παξαιαβή ηνπο (αλ 

πιεξνχληαη νη φξνη ηνπ α.5 ηνπ Ν.2251/1994 ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 
πξνκεζεπηή γηα εμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε. Γηαθνξεηηθά ε πξνζεζκία είλαη ηξίκελε) θαη γηα 
ηηο ππεξεζίεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ή απφ ηελ εκέξα πνπ έρνπλ 
εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην α.5 (δηαθνξεηηθά θαη εδψ ε πξνζεζκία 
γίλεηαη ηξίκελε)  
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ηελ είζπξαμε ηνπ πνζφ ελ φισ ή ελ κέξεη, είηε σο αξξαβψλαο, εγγχεζε ή θάπνηα άιιε 
κνξθή πξηλ ηελ παξάδνζε ηνπ αγαζνχ ή ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο. Ζ ξχζκηζε απηή, ε 
νπνία δελ πξνβιέπεηαη ζηελ Οδεγία, είλαη ηδηαίηεξα απζηεξή γηα ηνπο εκπφξνπο.  

Ζ Οδεγία 97/7/ΔΚ πξνβιέπεη φηη ηα θξάηε-κέιε πξέπεη λα ιάβνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα 
ψζηε ν θαηαλαισηήο λα είλα ζε ζέζε λα δεηήζεη ηελ αθχξσζε κηαο πιεξσκήο φηαλ απνδείμεη 
φηη απηή έγηλε επεηδή ρξεζηκνπνηήζεθε ε πηζησηηθή ηνπ θάξηα ρσξίο ηελ ζέιεζε ηνπ (ιφγσ 
θινπήο, απψιεηαο, κε δφιν θιπ). ην πιαίζην απηφ ε παξ.11 ηνπ α.4 πξνβιέπεη ξεηά φηη 
εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη φξνη ηεο δφιηαο ρξήζεο ηεο θάξηαο πιεξσκήο ηνπ θαηαλαισηή ζε 
ζχκβαζε πνπ ζπλάθζεθε απφ απφζηαζε, ν θαηαλαισηήο κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αθχξσζε ηεο 
πιεξσκήο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη λα αμηψζεη λα ηνπ 
επαλαπηζησζνχλ ηα πνζά πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί ή ηελ επηζηξνθή ησλ πνζψλ απηψλ.  

Παξάιιεια ζεκαληηθή είλαη θαη ε ξχζκηζε ηνπ ίδηνπ άξζξνπ πνπ πξνβιέπεη φηη ζηελ 
πεξίπησζε ρξήζεο πηζησηηθήο θάξηαο, νπφηε θαη ην ηίκεκα πηζηψλεηαη νιηθά ή ελ κέξεη κε 
πίζησζε πνπ ρνξεγείηαη ζηνλ θαηαλαισηή απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε ή απφ ηξίηνλ (πρ 
Σξάπεδα-δπλάκεη ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο Σξάπεδαο θαη ηεο επηρείξεζεο), ηφηε, αλ ν 
θαηαλαισηήο ππαλαρσξήζεη απφ ηελ ζχκβαζε, κπνξεί λα θαηαγγειζεί θαη ε ζχκβαζε 
πίζησζεο ζχκθσλα κε ηνλ Αζηηθφ Κψδηθα ρσξίο λα απαηηείηαη ε θαηαβνιή απνδεκίσζεο.  

Πάλησο ε παξαγγειία πνπ έγηλε δηαδηθηπαθά πξέπεη λα εθηειεζηεί ην αξγφηεξν εληφο 30 
εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο παξαγγειίαο (εθηφο αληίζεηεο ζπκθσλίαο).  

Οη δηαηάμεηο ηνπ α. 4 ηνπ Ν.2251/1994 είλαη φιεο αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ πνπ ζεκαίλεη φηη 
θάζε ξήηξα απαιιαγήο ηεο επζχλεο ηεο εηαηξίαο απφ ηηο ππνρξεψζεηο κε ηηο νπνίεο ν λφκνο ηελ 
επηθνξηίδεη, δελ έρεη θακία λνκηθή ηζρχ. ζα ξπζκίδνληαη απφ ηνλ αλσηέξσ λφκν είλαη 
απνιχησο δεζκεπηηθά γηα ηηο εηαηξίεο πνπ εκπνξεχνληαη απφ απφζηαζε θαη νθείινπλ λα ηα 
πηνζεηήζνπλ θαη λα ηα παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο/θαηαλαισηέο. (α.4 παξ. 12)  

5.4 Σα ηλεκτρονικά έγγραφα ως Αποδεικτικός Σύπος της ηλεκτρονικής 

δικαιοπραξίας  

Ζ λνκηθή αλαγλψξηζε ηεο δπλαηφηεηαο θαηάξηηζεο ζπκβάζεσλ κε ειεθηξνληθά κέζα , είλαη 
δηαθνξεηηθφ δήηεκα απφ απηφ πνπ αθνξά ηελ αλαγλψξηζε ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο. Γηα 
ηνλ ιφγν απηφ ζε επξσπατθφ επίπεδν πξνβιέπνληαη μερσξηζηέο ξπζκίζεηο γηα ηηο ειεθηξνληθέο 

ππνγξαθέο θαη γηα ηελ θαηάξηηζε ζπκβάζεσλ κε ειεθηξνληθά κέζα
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.  

Ηιεθηξνληθφ έγγξαθν πνπ πιεξνί θαη σο πξνο ηελ απνδεηθηηθή ηνπ ηζρχ ηνπο φξνπο ηνπ 
ηδησηηθνχ εγγξάθνπ ζεσξείηαη ην ςεθηαθφ εθείλν έγγξαθν πνπ πεξηιακβάλεη 
ειεθηξνληθή ππνγξαθή είηε απιή είηε πξνεγκέλε.  

Ζ δηαθνξά απηή θαηαξρήλ δελ έρεη κεγάιε ζεκαζία αλαθνξηθά κε ηελ ζπζηαηηθή ηζρχ 
ηνπ εγγξάθνπ σο ηδησηηθνχ. Γηαδξακαηίδεη, φκσο, θαζνξηζηηθφ ξφιν αλαθνξηθά ζην θχξνο ηνπ 
εγγξάθνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ απνδεηθηηθή ηζρχ ηνπ θαη ζηελ βαξχηεηα πνπ ζα έρεη απηφ 
σο πξνζθνκηδφκελν απνδεηθηηθφ κέζν  

Ζ ειεθηξνληθή ππνγξαθή απνηειεί κέζνδν απφδεημεο ηεο γλεζηφηεηαο ηνπ εγγξάθνπ 
δειαδή ηεο πξνέιεπζήο ηνπ απφ ηνλ εθδφηε ηνπ. Σνχην δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη πξέπεη λα 
ηίζεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ εθδφηε ηνπ εγγξάθνπ. Γελ ρξεηάδεηαη δειαδή λα πξνέξρεηαη απφ 
ζπγθεθξηκέλε πξάμε ηνπ εθδφηε ηνπ, αιιά απφ ηελ ζθαίξα εμνπζίαο ηνπ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή 
κάιηζηα ε αλαθνξά ηνπ ΠΓ 150/2001 φηη πξνθεηκέλνπ γηα ηελ πξνεγκέλε ειεθηξνληθή 
ππνγξαθή ηα κέζα παξαγσγήο ηεο πξέπεη νπσζδήπνηε λα βξίζθνληαη ππφ ηνλ απνθιεηζηηθφ 
έιεγρν ηνπ ππνγξάθνληνο  

Με ηελ ππνγξαθή ελφο ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ ηα κέξε θαινχληαη λα απνδείμνπλ ηξία 
πνιχ ζεκαληηθά ζηνηρεία:  

 Σαπηφηεηα ησλ κεξψλ  
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 βι. Ησάλλε Γ. Ηγγιεδάθε, «Οη λνκηθέο ξπζκίζεηο γηα ηηο ςεθηαθέο ππνγξαθέο. Ζ 

Οδεγία 1999/93/ΔΚ θαη νη εζληθέο λνκνζεζίεο.», ΔπηζθΔΓ 2000,618  
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 Γλεζηφηεηα εγγξάθνπ  

 Απνδνρή πεξηερνκέλνπ  

Σν ΠΓ 150/2001 δηαθξίλεη ζην α.3 παξ.1-2 ηηο λνκηθά θξίζηκεο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο 
θαη θαη‟επέθηαζε, ηα ειεθηξνληθά έγγξαθα ζε δχν θαηεγνξίεο:  

1. ειεθηξνληθά έγγξαθα κε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ζηεξηδφκελε ζε 
αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ ζηα νπνία πξνζδίδεη άκεζα ηελ ηζρχ ηνπ ηδησηηθνχ 
εγγξάθνπ θαη  

2. ζε άιια ειεθηξνληθά έγγξαθα, δειαδή ζε έγγξαθα κε άιινπ είδνπο (απιέο) 

ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο γηα ηα νπνία αξθείηαη λα δηεπθξπλίζεη φηη δελ ηνπο πξνζδίδεη 
αξλεηηθέο έλλνκεο ζπλέπεηεο απιά θαη κφλνλ επεηδή ζπλάπηνληαη ειεθηξνληθά φπσο 
απηέο ηεο αθπξφηεηαο ηεο ζχζηαζήο ηνπο θαη ηνπ απαξαδέθηνπ σο απνδεηθηηθψλ 
κέζσλ.  

Δπνκέλσο κφλνλ ε πξψηε θαηεγνξία ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ εμνκνηψλεηαη 
πιήξσο θαη απηνκάησο εθ ηνπ λφκνπ κε ηα ηδησηηθά έγγξαθα. Σα ππφινηπα έγγξαθα 
ρσξίο λα ζηεξνχληαη λνκηθήο ηζρχνο θαη ζπλαιιαθηηθνχ θχξνπο, ζα πξέπεη λα 
ξπζκίδνληαη κε βάζε ην ηζρχνλ δίθαην θαη λα θξίλνληαη θάζε θνξά απφ ην δηθαζηήξην 
αλάινγα κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο δεκηνπξγίαο θαη απνζηνιήο ηνπο.  

5.4.1 Ηλεκτρονικά έγγραφα με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  

χκθσλα κε ην Ννκνζέηε (άξζξν 3&1 Π.Γ. 150/2001), ε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ 
επέρεη ζέζε ηδηφρεηξεο, ηφζν ζην νπζηαζηηθφ φζν θαη ζην δηθνλνκηθφ δίθαην, είλαη κφλν ε 
«πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή» πνπ δεκηνπξγείηαη απφ «αζθαιή δηάηαμε 
δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο» θαη βαζίδεηαη ζε «αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ» πνπ εθδίδεηαη 

απφ Πάξνρν Τπεξεζηψλ Πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο 

ΗΗΗ ηνπ ΠΓ
282

. 

 Τπφ ηηο πξνυπνζέζεηο απηέο, ε ειεθηξνληθή ππνγξαθή απνθηά ηηο ηδηφηεηεο πνπ 
ραξαθηεξίδνπλ ηελ ηδηφρεηξε ππνγξαθή θαη ηα ειεθηξνληθά έγγξαθα πνπ είλαη ππνγεγξακκέλα 
κε ηέηνην ηξφπν εμνκνηψλνληαη πιήξσο κε ηα ηδησηηθά έγγξαθα θαη απνθηνχλ ηελ ίδηα 
απνδεηθηηθή δχλακε κε απηά.  

Ζ πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή εμαζθαιίδεη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη 
ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ ππνγξάθνληνο. Δπίζεο, ζε κηα ειεθηξνληθή ζπλαιιαγή, εμαζθαιίδεη 
ηελ απζεληηθφηεηα ηνπ κελχκαηνο θαη ηε κε απνπνίεζε ηεο επζχλεο ησλ εκπιεθνκέλσλ 

κεξψλ, ηα νπνία δελ κπνξνχλ εθ ησλ πζηέξσλ λα αξλεζνχλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ζπλαιιαγή.  

5.4.2 Ηλεκτρονικά έγγραφα με άλλες μορφές ηλεκτρονικής υπογραφής  

Ζ Οδεγία θαη ην ΠΓ 150/2001, πξνβιέπνπλ φηη δελ ζηεξνχληαη απνδεηθηηθήο ηζρχνο νη 
ππφινηπεο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο, κφλν γηα ηνλ ιφγν φηη δελ θαιχπηνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα 
λα ζεσξεζνχλ «αλαγλσξηζκέλεο».  

Γεληθά έλα ειεθηξνληθφ έγγξαθν πνπ πεξηέρεη κηα ςεθηαθή ή αθφκε θαη απιή (π.ρ. 
αλαθνξά ηνπ e-mail) ειεθηξνληθή ππνγξαθή θαη πξνζάγεηαη σο απνδεηθηηθφ κέζν, δελ 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθην γηα ην κφλν ιφγν φηη δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο κηαο 
αλαγλσξηζκέλεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο. ε θάζε πεξίπησζε πάλησο κφλνλ ε ειεθηξνληθή 
ππνγξαθή, ε νπνία δεκηνπξγείηαη απφ αζθαιή δηάηαμε δεκηνπξγίαο ή βαζίδεηαη ζε 
αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ, ή βαζίδεηαη ζε αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ πνπ εμεδφζε απφ 
δηαπηζηεπκέλν Πάξνρν Τπεξεζηψλ Πηζηνπνίεζεο, απνιακβάλεη ηνπ ηεθκεξίνπ εμνκνίσζεο κε 
ηελ ηδηφρεηξε.  
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 βι. Γηαλλαθάθε Μαξία, «Ζιεθηξνληθά έγγξαθα, ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο θαη επζχλε 

ησλ Παξφρσλ Τπεξεζηψλ Πηζηνπνίεζεο», www.ebusinessforum.gr  
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Η ηλεκτρονική διεύθυνση ως μέσο απόδειξης της γνησιότητας του 

ηλεκτρονικού εγγράφου  

Ζ απφθαζε αξ.1327/2001 ΜΠξ.Αζ
283

 

έθξηλε φηη ν κνλαδηθφο θσδηθφο πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν 

κέζσ ηνπ ISP πνπ έρεη ν ρξήζηεο ηνπ email ηνλ ζπλδέεη ηφζν ζηελά κε ην ειεθηξνληθφ κήλπκα 
ψζηε ε απεηθφληζε ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζήο ηνπ λα ηνλ θαζηζηά απνιχησο ζπγθεθξηκέλν 
γηα ηνλ παξαιήπηε.  

Άξα: password ISP + ειεθηξνληθή δηεχζπλζε = καρεηφ ηεθκήξην ηαπηφηεηαο 
(αληηζηξνθή βάξνπο απφδεημεο)  

Ζ αλαγξαθή, δειαδή, ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο ζην κήλπκα ζπγθεθξηκελνπνηεί, 
«ηαπηνπνηεί» ηνλ ππνγξάθνληα θαη απνηξέπεη ηελ ζχγρπζή ηνπ κε άιινλ.  

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε, εηδηθφηεξα δέρεηαη φηη ε απεηθφληζε ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο 
ηνπ ρξήζηε πάλσ ζην κήλπκα, δεδνκέλνπ φηη δηακνξθψλεηαη θαηά πξσηφηππν ηξφπν απφ ηνλ 
ίδην (κε ηελ δεκηνπξγία αηνκηθήο δηεχζπλζεο κνλαδηθήο γηα ην θάζε πξφζσπν) θαη ε πξφζβαζε 
ζε απηή, είηε γηα ηελ απνζηνιή είηε γηα ηελ ιήςε κελπκάησλ, γίλεηαη κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε 
εηδηθψλ εμαηνκηθεπκέλσλ θσδηθψλ (pin & password), θαζηζηά ηνλ απνζηνιέα ηνπ απνιχησο 
ζπγθεθξηκέλν γηα ηνλ απνδέθηε.  

Άξα ην ζπγθεθξηκέλν δηθαζηήξην δέρεηαη φηη ην email ηνπ θάζε ρξήζηε απνηειεί 
απφδεημε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ θαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε είλαη ν ίδηνο ππεχζπλνο λα απνδείμεη φηη 

δελ είλαη εθείλνο πνπ έζηεηιε ην κήλπκα (αληηζηνθή βάξνπο απφδεημεο)
284

.  

Παξάιιεια κε βάζε ηελ παξαπάλσ απφθαζε ειεθηξνληθφ έγγξαθν είλαη ην ζχλνιν 
ησλ έγγξαθσλ δεδνκέλσλ ζηνλ καγλεηηθφ δίζθν ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Σα δεδνκέλα 
απηά ινγίδνληαη σο έγγξαθα κε βάζε ηνλ λφκν φηαλ, αθνχ γίλνπλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο απφ 
ηελ θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο, απνηππψλνληαη κε βάζε ηηο εληνιέο ηνπ software θαηα 
ηξφπν πνπ λα κπνξεί λα ηα δηαβάζεη ν άλζξσπνο (φπσο ξεηά νξίδεη θαη ην άξζξν 432 ΚπνιΓ).  

Πξφθεηηαη γηα κηα ελδηάκεζε λνκηθή κνξθή εγγξάθνπ ηελ νπνία φκσο ν λνκνζέηεο 
εμνκνίσζε πξνο ηα ηδησηηθά έγγξαθα. ε θακία πεξίπησζε πάλησο δελ ζα πξέπεη λα 

ζεσξείηαη φηη ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ή νπνηνζδήπνηε θσδηθφο pin & password πιεξνί ηνπο 
φξνπο ηεο πξνεγκέλεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο. Δλψ είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη απφδεημε 
(καρεηφ ηεθκήξην) γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ρξήζηε, ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα 
επηβεβαηψζεη ηελ γλεζηφηεηα ηνπ θεηκέλνπ θαη λα παξέρεη ερέγγπα γηα ην αλαιινίσην ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ
285

.  
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 Ζ ζπγθεθξηκέλε απφθαζε πξνρσξάεη αθφκε πεξηζζφηεξν θαη απνδέρεηαη φηη ε 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε απνηειεί θαη ηεθκήξην ηεο γλεζηφηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 
ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο, αλαθέξνληαο ξεηά φηη ν ρξήζηεο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζπλδέεηαη 
άξξεθηα κε ην πεξηρφκελν ηνπ mail πνπ έζηεηιε. Αθφκε πξνζζέηεη φηη ε δήισζε βνχιεζεο ηνπ 
απνζηνιέα ηαπηίδεηαη κε ηελ ειεθηξνληθή ηνπ δηεχζπλζε θαη φηη απηή ππέρεη ηνλ ραξαθηήξα ηεο 
ηδηφρεηξεο αθφκε θαη αλ δελ έρεη ηελ παξαδνζηαθή κνξθή ηεο ηειεπηαίαο. ε θάζε πεξίπησζε 
θαλείο πξέπεη λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθφο γηα ην θαηά πφζν ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε κπνξεί λα 
ηαπηηζηεί λνκηθά κε ηελ ηδηφρεηξε ππνγξαθή. Όπσο πξναλαθέξζεθε ε ππνγξαθή απνδεηθλχεη 
ηαπηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ, γλεζηφηεηα θαη απνδνρή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ εγγξάθνπ. Δίλαη 
επνκέλσο εμεηαζηέν θαηά πφζν ηερληθά ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε απφ κφλε ηεο κπνξεί λα 
εμαζθαιίζεη ην αλαιινίσην ηνπ εγγξάθνπ θαηά ηελ ειεθηξνληθή δηαβίβαζή ηνπ ψζηε θαη ν 
παξαιήπηεο λα είλαη ζίγνπξνο φηη ην πεξηερφκελν πνπ έιαβε είλαη ην αθξηβέο πεξηερφκελν πνπ 
επηζπκνχζε ν απνζηνιέαο.   

285
 παξφιν πνπ ην δηθαζηήξην ζηελ αλσηέξσ απφθαζε δέρηεθε φηη ν απνζηνιέαο 

ηαπηίδεηαη άξξεθηα κε ην πεξηερφκελν ηνπ ειεθηξνληθνχ εγγξάθνπ Δπνκέλσο θαζηεξψλεη ηφζν 
καρεηφ ηεθκήξην απνδνρήο ηνπ πεξηερνκέλνπ φζν θαη καρεηφ ηεθκήξην γλεζηφηεηαο νπφηε 
έρνπκε θαη πάιη αληηζηξνθή ηνπ βάξνπο απφδεημεο απφ ηνλ παξαιήπηε ηνπ εγγξάθνπ ζηνλ 
απνζηνιέα.  
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Παξακέλεη πάληνηε έλαο αλαζθαιήο ηξφπνο δηελέξγεηαο ειεθηξνληθψλ 
ζπλαιιαγψλ ν νπνίνο, φκσο παξέρεη πιεξνθνξίεο (πνπ πξέπεη λα εμεηάδνληαη θάζε 
θνξά πξνζεθηηθά σο πξνο ηελ απνδεηθηηθή ηνπο δχλακε) γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ εθδφηε.  

Παξάιιεια ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε πηζηνπνηεί (κε ηελ ακθηζβεηνχκελε απνδεηθηηθή 
ηζρχ πνπ πεξηγξάθεθε αλσηέξσ) θαη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ιήπηε. Απηφ γίλεηαη δηφηη ν εθδφηεο 
απνζηέιιεη ην ειεθηξνληθφ ηνπ κήλπκα ζηελ ειεθηξνληθή εθείλε δηεχζπλζε πνπ αλήθεη ζηνλ 
απνδέθηε. Δπνκέλσο αλακέλεη φηη, θαηά ηελ ζπλήζε πνξεία ησλ πξαγκάησλ θαη δεδνκέλνπ φηη 
κφλνλ απηφο ζεσξεηηθά έρεη πξφζβαζε ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζπξίδα, ν απνδέθηεο είλαη εθείλνο 
πνπ ζα δηαβάζεη ην κήλπκα.  

Ζ αλσηέξσ απφθαζε δέρηεθε ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε έρεη ηνλ ραξαθηήξα ηδηφρεηξεο 
ππνγξαθήο. Καιφ είλαη φκσο λα ζεσξείηαη φηη ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε πξνζδίδεη ηελ ηζρχ ηνπ 
ηδησηηθνχ εγγξάθνπ ζην ειεθηξνληθφ κήλπκα πνπ πεξηιακβάλεη θαη φηη σο πξνο απηφ ιεηηνπξγεί 
σο κηα κνξθή απιήο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο.  

Σν άξζξν 445 ΚΠνιΓ, εμάιινπ νξίδεη απεξίθξαζηα ηε δεζκεπηηθή απνδεηθηηθή 
δχλακε ηνπ ηδησηηθνχ εγγξάθνπ πάληνηε θαη κφλνλ αλαθνξηθά ζηελ πξνέιεπζή ηνπ απφ 
ηνλ εθδφηε ηνπ. Πξνυπνζέηεη φηη ε γλεζηφηεηά ηνπ αλαθνξηθά ζην πεξηερφκελφ ηνπ ζα έρεη ήδε 
αλαγλσξηζηεί απφ ηνλ αληίδηθν ή απνδεηρηεί απφ ηνλ επηθαινχκελν δηάδηθν.  

Ζ γλεζηφηεηα ησλ παξαδνζηαθψλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ εμαξηάηαη απφ ηελ απφδεημε ηεο 
γλεζηφηεηαο ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθδφηε, κε ηελ επηθχιαμε ηεο πιαζηφηεηαο. Σν βάξνο 
απφδεημεο ην θέξεη ν νθεηιέηεο θαη φρη ν δαλεηζηήο  

Πάλησο γεληθά νη εηαηξίεο ζα πξέπεη λα απνθεχγνπλ λα ζπλαιιάζζνληαη κε 
ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο γεληθνχ πεξηερνκέλνπ ζηηο νπνίεο έρνπλ πξφζβαζε πνιινί, 
δηφηη δπζρεξαίλεη ε απφδεημε γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ πνπ έιαβε ή έζηεηιε 
αληηζηνίρσο ην ειεθηξνληθφ έγγξαθν. Σέηνηα emails έρνπλ ζπλήζσο ηελ παξαθάησ 
κνξθή: , θιπ info@ebusinessforum.grwebmaster@ebusinessforum.gr  

Σέινο ε απφθαζε δέρηεθε φηη ην επηθπξσκέλν θαηά ηνλ λφκν αληίγξαθν ηνπ 
απεζηαικέλνπ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο πνπ πεξηέρεηαη ζηνλ ζθιεξφ δίζθν ηνπ παξαιήπηε σο 

πιήξε απφδεημε φηη ε πεξηιακβαλφκελε ζε απηφ δήισζε πξνέξρεηαη απφ ηνλ εθδφηε
286

.  

Εεηνχκελν πάλησο απνηειεί αλ κπνξεί θαλείο λα κελ πξνζάγεη ζην δηθαζηήξην σο 
απνδεηθηηθφ κέζν απηνχζην ην ειεθηξνληθφ έγγξαθν, αιιά κφλνλ έλα ράξηηλν εθηχπσκά ηνπ 
(print out) επηθπξσκέλν σο πξνο ηελ πηζηφηεηά ηνπ απφ αξκφδηα αξρή, φπσο ν δηθεγφξνο. Ζ 

αλσηέξσ απφθαζε θαη κέξνο ηεο ζεσξίαο
287

 

δέρηεθε φηη ε ην επηθπξσκέλν θαηά ην λφκν 
αληίγξαθν ηνπ ειεθηξνληθνχ εγγξάθνπ πιεξνί ηνπο φξνπο ηεο απηνχζηαο πξνζαγσγήο ηνπ 

ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ γηα ηελ απνδεηθηηθή δηαδηθαζία
288

.  

Ηλεκτρονικά έγγραφα ως εκούσιος αποδεικτικός τύπος  

Πξνο ην παξφλ ε πιεηνςεθία ησλ ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ δηαθηλείηαη δηα κέζνπ αλνηρηψλ 
δηθηχσλ ρσξίο ειεθηξνληθή ππνγξαθή. Σν δήηεκα ηεο απνδεημηκφηεηαο ησλ ηξηψλ ζηνηρείσλ 
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 Γηα αληίζεηε άπνςε βι. Κ Υξηζηνδνχινπ, «Παξαηεξήζεηο ζηελ απφθαζε ηνπ ΜΠξΑζ 

αξ.1327/2001», Γ 32(2001), ζ.462επ  
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 βι. Μπέεο Κ. «Παξαηεξήζεηο ζηελ ππ’αξ.1327/2001 δηαηαγή πιεξσκήο ηνπ 
Μ.Πξ.ΑΘ, Γ32 (2001),466  
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 Τπάξρεη φκσο θαη ε αληίζεηε άπνςε πνπ ππνζηεξίδεη φηη ην print-out δελ πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηεί ζαλ αληίγξαθν, αιιά ζαλ κεηάθξαζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εγγξάθνπ απφ ηελ 
γιψζζα ηνπ εθάζηνηε ρξεζηκνπνηνχκελνπ ινγηζκηθνχ ζηελ λενειιεληθή. Μηα ηέηνηα επηθχξσζε, 
θαηά ηελ άπνςε απηή, ζε θάζε πεξίπησζε δελ ζα κπνξνχζε λα αλαπιεξψζεη ηελ χπαξμε ηνπ 
ίδηνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ εγγξάθνπ ην νπνίν ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί είηε ην ίδην ή ην αληίγξαθφ 
ηνπ ζε δηζθέηα ή cd. Φπζηθά κηα ηέηνηα πξνζαγσγή ζηεξείηαη λνκηθήο ζεκαζίαο αλ ην δηθαζηήξην 
δελ ηελ εμεηάζεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φπσο πξαγκαηνγλσκνζχλε ή κε ηελ βνήζεηα δηθψλ ηνπ 
κεραλεκάησλ. Βι.ζρεηηθά Υξηζηνδνχινπ Κ, «Ζιεθηξνληθά Έγγξαθα θαη Ζιεθηξνληθή 
Γηθαηνπξαμία»,2001  
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(ηαπηφηεηα κεξψλ, γλεζηφηεηα θαη απνδνρή πεξηερνκέλνπ) πνπ πεξηγξάθεθαλ αλσηέξσ έρεη σο 
αθνινχζσο:  

πσο αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, πάγηα ζέζε ηνπ λνκνζέηε απνηειεί 
φηη ε ηζρχο ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο ή ην παξαδεθηφ ηεο σο απνδεηθηηθνχ ζηνηρείνπ δελ 
απνθιείνληαη απφ κφλνλ ηνλ ιφγν φηη δελ είλαη πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ζηεξηδφκελε 
ζε αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ θαη δεκηνπξγνχκελε απφ αζθαιή δηάηαμε δεκηνπξγίαο 
ππνγξαθήο (α.3 παξ.2 ηνπ ΠΓ 150/2001).  

Ζ δηάηαμε απηή πνπ νπζηαζηηθά απνηειεί ιεθηηθή πηνζέηεζε ηεο αληίζηνηρεο ξχζκηζεο 
ηεο Οδεγίαο 99/93/ΔΚ αθήλεη ην δήηεκα ηεο ξχζκηζεο ησλ ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ πνπ δελ 
δηαζέηνπλ πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ζηνλ εζσηεξηθφ λνκνζέηε, δειαδή ζην πξντζρχνλ 
δίθαην αιιά θαη ζηελ θξίζε ηνπ δηθαζηή κε βάζε ηα γεληθφηεξα ζπλαιιαθηηθά ήζε, ηελ θαιή 
πίζηε αιιά θαη ηηο γεληθφηεξεο επηηαγέο ηνπ νπζηαζηηθνχ θαη δηθνλνκηθνχ δηθαίνπ.  

Δμάιινπ θαη ε Οδεγία 2002/31/ΔΚ γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ηδξχεη ζην άξζξν 9 ηελ 
ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ-κειψλ λα κεξηκλνχλ ψζηε ην λνκηθφ ηνπο ζχζηεκα λα επηηξέπεη ηελ 
ζχλαςε ζπκβάζεσλ κε ειεθηξνληθά κεζα ρσξίο λα ζέηεη σο πξνυπφζεζε φηη ηα έγγξαθα απηά 
νθείινπλ λα είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλα.  

χκθσλα κε ηα α.432 θαη 445 ΚΠνιΓ, ηδησηηθφ έγγξαθν κε πιήξε απνδεηθηηθή ηζρχ 
είλαη θάζε έγγξαθν ζπληεηαγκέλν θαηά ηνπο λφκηκνπο ηχπνπο. Δπνκέλσο, δελ αλαθέξεηαη ξεηά 
θαη πεξηνξηζηηθά κφλνλ ζην ηδηφρεηξα ππνγεγξακκέλν έγγξαθν, δηφηη απηφ δελ είλαη ν κφλνο 
λφκηκνο ηχπνο, αιιά ζε θάζε έγγξαθν πνπ αθνινπζεί θάπνην λφκηκν ηχπν.  

Χο λφκηκνο ηχπνο ζα πξέπεη λα εθιακβάλεηαη θάζε πξνβιεπφκελνο ηχπνο εγγξάθνπ, 
απφ νπνηεζδήπνηε δηαηάμεηο θαη αλ νξίδεηαη θαη ην ζεκαληηθφηεξν ρσξίο λα δηαθξίλεηαη ε πεγή 
ηνπο. Δίλαη αδηάθνξν, άξα, γηα ηνλ λνκνζέηε αλ ν λφκηκνο ηχπνο ελφο εγγξάθνπ πεγάδεη απφ ην 
δηθνλνκηθφ δίθαην (πρ α.444 ΚΠνιΓ), ην νπζηαζηηθφ δίθαην (πρ α. 163 ΑΚ) ή αθφκε θαη απφ ηελ 

βνχιεζε ησλ κεξψλ, δπλαηφηεηα πνπ παξέρεηαη απφ ηελ δηάηαμε ηνπ α. 159 παξ.2 ΑΚ
289

.  

Ζ ηειεπηαία απηή ξχζκηζε είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο θπξίσο 
δε ζην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ ζεκείν πνπ δελ έρεη πηνζεηεζεί επξένο ε ειεθηξνληθή ππνγξαθή 
θαη ειινρεχεη πάληνηε ν θίλδπλνο έλα ειεθηξνληθφ θείκελν λα κελ γίλεη απνδεθηφ σο απνδεηθηηθφ 
κέζν. Κξίλεηαη, έηζη, αλαγθαίν, λα ζπκθσλνχλ ακνηβαία ηα κέξε ζηηο επηκέξνπο 
εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο φηη ηα ειεθηξνληθά δηαβηβαδφκελα έγγξαθα ηνπο ζα απνηεινχλ 
πιήξε απφδεημε σο ηδησηηθά έγγξαθα αθφκε θαη αλ δελ πεξηιακβάλνπλ ειεθηξνληθή 
ππνγξαθή. Με ηνλ ηξφπν απηφ ηα ειεθηξνληθά θείκελα πνπ αληαιιάζζνπλ κεηαμχ ηνπο νη 
ζπλαιιαζζφκελνη, φπσο ι.ρ ηα email αλαγάγνληαη ζε εθνχζην απνδεηθηηθφ ηχπν, δειαδή ζε 
παξαδεθηφ απνδεηθηηθφ κέζν πνπ απνξξέεη απφ ηελ ζρεηηθή ζπκθσλία ησλ κεξψλ.  

Σν α. 159 παξ.2 ΑΚ θαζηεξψλεη εμ αληηδηαζηνιήο θαλφλα εθνχζηνπ απνδεηθηηθνχ ηχπνπ, 
αλαγνξεχνληαο ηελ κε ηήξεζε ηνπ ηχπνπ πνπ έρνπλ θαζνξίζεη ηα κέξε σο αηηία γηα ηελ θήξπμε 
ελφο εγγξάθνπ σο άθπξνπ.  

Δμάιινπ θαη ε λέα ξχζκηζε ηνπ α. 270 παξ.2 ΚΠνιΓ ζεζκνζεηεί πιένλ ην ζχζηεκα 
ειεχζεξεο απφδεημεο, ζχκθσλα κε ην νπνίν θάζε πξσηνβάζκην δηθαζηήξην δηθαηνχηαη λα 
ιακβάλεη ππφςε ηνπ ζπκπιεξσκαηηθά αθφκε θαη απνδεηθηηθά κέζα κε πξνβιεπφκελα απφ ηνλ 
λφκν. Έηζη, παξ‟φιν πνπ ν δηθαζηήο δελ κπνξεί λα δεζκεπηεί πιήξσο απφ ζπκθσλίεο ησλ 
κεξψλ, ζα πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε ε ζρεηηθή ζπκθσλία ησλ κεξψλ λα ιεθζεί ππφςε απφ ην 
δηθαζηήξην έζησ θαη ζπκπιεξσκαηηθά. Μάιηζηα ε 270 παξ.2 ΚΠνιΓ επηθπιάζζεηαη ξεηά ππέξ 
ηεο 394 παξ.2 ΚΠνιΓ, ε νπνία αλαγλσξίδεη ζαθψο ηνλ εθνχζην απνδεηθηηθφ ηχπν σο λφκηκν 
ηχπν.  

ε θάζε πεξίπησζε πάλησο κηα ηέηνηα ζπκθσλία απνδεηθλχεη ηα ζπλαιιαθηηθά 
ήζε θαη ηηο πξαθηηθέο επηθνηλσλίαο πνπ αθνινπζνχζαλ ηα κέξε θαζψο θαη ηελ επηζπκία 
ηνπο λα γίλνληαη απνδεθηέο νη ηέηνηνπ είδνπο ζπλαιιαγέο.  

Δμάιινπ θαη ε πξφζθαηε λνκνινγία ηάζζεηαη ππέξ ηεο ζχζηαζεο εθνχζηνπ 

απνδεηθηηθνχ ηχπνπ. χκθσλα, ινηπφλ κε ηελ απφθαζε ΑΠ 925/2002
290

 

είλαη έγθπξε ε 
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 Κ.Υξηζηνδνχινπ, φ.π, ζ.188  
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 ΝνΒ 51/2003, 243   



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Δπζπκίνπ Αιεμάλδξα 

Γηαδίθηπν θαη Γίθαην – πκβάζεηο Τπεξεζηψλ  Γηαδηθηχνπ  130 

ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Σξάπεδαο πνπ παξέρεη πηζησηηθή θάξηα θαη ηνπ πξνζψπνπ πνπ θάλεη 
ρξήζε ηεο θάξηαο απηήο ε ζπκθσλία φηη ε νθεηιή ηνπ θαηφρνπ ζα απνδεηθλχεηαη πιήξσο απφ 
ην απφζπαζκα ηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ ηεξείηαη κεραλνγξαθηθά ζην ειεθηξνληθφ θέληξν ηεο 
Σξάπεδαο. Έηζη, ελψ ην έγγξαθν απηφ, θαηά ην αηηηνινγηθφ ηεο απφθαζεο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, 
δελ ζπληζηά έγγξαθν θαη‟α. 444 παξ.1 ΚΠνιΓ, ζα απνηειεί πιήξε απφδεημε ηεο νθεηιήο 
δεδνκέλνπ φηη έρεη αλαγνξεπζεί ζε έγγξαθν απφ ηελ ζχκβαζε.  

Δπνκέλσο ην θαηά ηα αλσηέξσ έγγξαθν ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ξπζκηζηηθή ηεο αλσηέξσ 
ζρέζεο ζχκβαζε κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ ηελ έθδνζε δηαηαγήο πιεξσκήο ελαληίνλ ηνπ 
νθεηιφκελνπ απφ ηνλ ρξήζηε ηεο θάξηαο πνζνχ.  

Γεληθφηεξα ινηπφλ ζην πιαίζην ηεο ειεπζεξίαο ησλ κεξψλ (πνπ απνξξέεη θαη απφ ηελ 
αξρή ηεο ειεπζεξίαο ησλ ζπκβάζεσλ πνπ δηέπεη ην Αζηηθφ Γίθαην) λα ξπζκίζνπλ εηδηθά θαη 
ιεπηνκεξεηαθά ηα ηεο δηαβίβαζεο ηεο ειεθηξνληθήο δήισζεο, ηα κέξε κπνξνχλ λα 
ζπκθσλήζνπλ γηα έλαλ ηξφπν ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπο (Electronic Data 
Interchange-EDI), δειαδή κηα ζχκβαζε-πιαίζην κε ηελ νπνία ηα κέξε ζπκθσλνχλ λα 
επηθνηλσλνχλ ειεθηξνληθά. Μπνξνχλ, αλ ην επηζπκνχλ, λα ξπζκίζνπλ νιφθιεξε ηελ δηαδηθαζία 
ειεθηξνληθήο αληαιιαγήο κελπκάησλ:  

 Να πξνζδηνξίζνπλ ηνλ ηχπν ηνπ ειεθηξνληθνχ εγγξάθνπ πνπ επηζπκνχλ κε ηνλ 
θαζνξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ θαλφλσλ ηππνπνίεζεο  

 Να θαζνξίζνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή γιψζζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ  

 Να θαζνξίζνπλ κε αθξίβεηα ηνλ ρξφλν πεξηέιεπζεο ησλ έλλνκσλ απνηειεζκάησλ ησλ 
ειεθηξνληθψλ δειψζεσλ βνχιεζεο κε εηδηθέο ξήηξεο πνπ νλνκάδνληαη «δηαδηθαζίεο 
ηεθκεξίσζεο»  

 Να ζπλνκνινγήζνπλ ηελ απνδεηθηηθή ηζρχ ησλ αληαιιαζζφκελσλ κελπκάησλ  

Αθφκε πάλησο θαη αλ ηα κέξε δελ έρνπλ πξνεγνπκέλσο ζπκθσλήζεη γηα ηελ 
απνδεηθηηθή ηζρχ ησλ ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ πνπ αληαιιάδνπλ, ηα έγγξαθα απηά κπνξνχλ λα 

πξνζθνκηζηνχλ ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ σο κηα κνξθή δηθαζηηθνχ ηεθκεξίνπ
291

. Σα ηεθκήξηα κε 
βάζε ηελ ειιεληθή δηθνλνκηθή ζεσξία θαιχπηνπλ δπν έλλνηεο: απφ ηελ κηα κεξηά εθθξάδνπλ ην 
ζπκπέξαζκα ηνπ δηθαζηή σο πξνο ην απνδεηθηηθφ γεγνλφο θαη απφ ηελ άιιε απνηεινχλ έλα 
πξφζθνξν κέζν απφδεημεο (έζησ θαη φρη επψλπκν). ε θάζε πεξίπησζε βνεζνχλ ηνλ δηθαζηή 
ζην λα ζρεκαηίζεη άπνςε επί ηνπ επίδηθνπ ζέκαηνο θαη λα εθδψζεη απφθαζε επ‟απηνχ.  

5.5 Η ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΟΓΡΑΥΗ  

Με βάζε ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε ειεθηξνληθή ππνγξαθή δελ είλαη απαξαίηεηε γηα 
ηελ ζχζηαζε ηεο ειεθηξνληθήο δηθαηνπξαμίαο ε νπνία είλαη έγθπξε θαη ρσξίο απηήλ. Δίλαη φκσο 
αλαγθαία γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ δεδνκέλνπ φηη απνδίδνπλ θχξνο ζηελ 
θαηαξηηζζείζα ειεθηξνληθή δηθαηνπξαμία. Σνχην δηφηη πξνζδίδνπλ ζην ειεθηξνληθφ 
έγγξαθν ηελ απνδεηθηηθή ηνπ δχλακε θαη αζθαιίδνπλ ηα δεδνκέλα θαηά ηελ κεηαβίβαζε 
απφ ην ελδερφκελν αιινίσζεο θαη ππνθινπήο.  

Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται  

 Ζ θξππηνζέηεζε ή έγθξπςε
292

 

είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ηα δεδνκέλα πνπ 

δηαβηβάδνληαη θξππηνγξαθνχληαη έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ην απφξξεην ηεο 
επηθνηλσλίαο αιιά δελ γίλεηαη δηαθξίβσζε ηεο πξνέιεπζεο ησλ δεδνκέλσλ. Γηα ηνλ 
ιφγν απηφ ε αλσηέξσ δηαδηθαζία ζπκπιεξψλεηαη απφ ην δίπηπρν ηνπ pin & password 
ηα νπνία ζπλδένληαη νπζηαζηηθά κε έλα πξφζσπν. Κπθινθνξνχλ κάιηζηα ζην εκπφξην 
κηα ζεηξά απφ εηδηθά ζπζηήκαηα ηα νπνία δεκηνπξγνχλ έλα κνλαδηθφ θσδηθφ ζε κηα 
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 Σα δηθαζηηθά ηεθκήξην έρνπλ απνδεηθηηθή δχλακε κέρξη ην ζεκείν εθείλν πνπ κπνξεί 

θάηη λα απνδεηρηεί θαη κε κάξηπξεο- α. 395 ΚΠνιΓ. Δπνκέλσο αλ απαγνξεχεηαη ε καξηπξηθή 
θαηάζεζε, απνθιείνληαη απφ ηελ δηαδηθαζία θαη ηα ηεθκήξηα.  
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ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή (one time password), ζπλδένληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ κηα 
ζπγθεθξηκέλε πξάμε, απφ έλαλ ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Ζ 
θξππηνζέηεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ην δίπηπρν pin & password ρξεζηκνπνηνχληαη 
επξχηαηα ζηηο κέξεο καο ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, ζηελ on line παξνπζίαζε 
ινγαξηαζκψλ , ζηηο ειεθηξνληθέο πιεξσκέο θαη ζε δηάθνξεο άιιεο ζπλδξνκεηηθέο 
ππεξεζίεο.  

 Χο θξππηνγξάθεζε
293

 

λνείηαη ν κεηαζρεκαηηζκφο δεδνκέλσλ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή κε ηελ ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ καζεκαηηθψλ ηχπσλ (αιγνξίζκσλ) έηζη ψζηε 
λα κπνξνχλ λα αλαγλσζηνχλ κφλν κε ηελ βνήζεηα ελφο θιεηδηνχ απνθξππηνγξάθεζεο  

 πκκεηξηθή θαη αζχκκεηξε θξππηνγξαθία  

Πξαθηηθά φκσο δεδνκέλνπ φηη ε αζχκκεηξε θξππηνγξαθία είλαη εμαηξεηηθά αθξηβή θαη 
ζα αλεβάζεη θαηά πνιχ ην θφζηνο ησλ ζπλαιιαγψλ, εηθάδεηαη φηη ε πξαθηηθή πνπ ζα εθαξκνζηεί

 

ζα απνηειέζεη έλαλ ζπλδπαζκφ ζπκκεηξηθήο θαη αζχκκεηξεο θξππηνγξαθίαο. Έηζη ην κελ 
θείκελν ζα θξππηνγξαθείηαη κε ζπκκεηξηθή κέζνδν (ε νπνία είλαη θαη θηελφηεξε) ελψ ηα θιεηδηά 
ηνπ ππνγξάθνληνο ζα έρνπλ αζχκκεηξε θξππηνγξαθία. Άξα ην έγγξαθν θαη ε ηαπηφηεηα ησλ 
ρξεζηψλ νπζηαζηζηηθά ζα δηαζθαιίδνληαη δηπιά απνθεχγσληαο παξάιιεια θαη ην απμεκέλν 
θφζηνο γηα ηα κέξε.  

Σι αποδεικνύει η ηλεκτρονική ή ψηφιακή υπογραφή  

Ζ ειεθηξνληθή ή ςεθηαθή ππνγξαθή απνηειεί κηα κέζνδν θξππηνγξάθεζεο ελφο ειεθηξνληθνχ 
θεηκέλνπ πνπ πηζηνπνηεί:  

 ηελ απζεληηθφηεηα,  

 ηελ αθεξαηφηεηα θαη  

 ηελ πξνέιεπζή ηνπ θαη  

 ηελ βνχιεζε γηα δέζκεπζε κε ην πεξηερφκελν ηνπ εγγξάθνπ (θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο 
ζπλζήθεο)  

Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο έηζη φπσο απηή ξεηά πεξηγξάθεηαη ζην 
ΠΓ 150/2001 κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο Public Key Infrastructure (PKI) ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

παξερφκελν πηζηνπνηεηηθφ, ζα απνηειεί ηελ ηερλνινγηθά θαη λνκηθά πξνθξηλφκελε ιχζε γηα ηελ 
εμαζθάιηζε ηεο απνδεημηκφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. Ζ εκπνξηθή θαη πξαθηηθή, φκσο, 
εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ ιχζεο παξακέλεη αθφκε, φπσο αλαιχζεθε αλσηέξσ, πεξηνξηζκέλεο 
εκβέιεηαο.  

πλνπηηθά νη ξπζκίζεηο ηνπ ΠΓ 150/2001 γηα ηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο είλαη:  

 Δμνκείσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εγγξάθνπ κε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή 
ζηεξηδφκελε ζε αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ κε ην ηδησηηθφ έγγξαθν  

 Γηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηνπ 
ειεθηξνληθνχ εγγξάθνπ σο απφξξνηα ηνπ γεληθφηεξνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ θαη 
ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.  

 Θέζπηζε ηεο ειεπζεξίαο παξνρήο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο ηεο ειεθηξνληθήο 
ππνγξαθήο ρσξίο πξνεγνχκελε άδεηα, κε ηελ πξβιεςε εηδηθψλ ξπζκίζεσλ θαη 
δηαδηθαζηψλ  

 Καζηέξσζε αξκνδηφηεηαο ηεο ΔΔΣΣ σο θνξέα αξκφδηνπ γηα ηηο ππεξεζίεο 
πηζηνπνίεζεο θαη ηνπο παξφρνπο ηνπο.  

Αξκφδηα ζχκθσλα κε ην ΠΓ Αξρή γηα ηελ εζεινληηθή πηζηνπνίεζε ησλ Παξφρσλ ηνπ 
δίπηπρνπ PKI θαη ςεθηαθνχ πηζηνπνηεηηθνχ είλαη ε Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη 
Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ).

 

 

Ζ ειεθηξνληθή ππνγξαθή δελ απνηειεί κηα απνηχπσζε ηεο ηδηφρεηξεο ππνγξαθήο, 
αιιά κηα «θιεηδσκέλε» ζχληκεζε ελφο ειεθηξνληθνχ θεηκέλνπ.  

Αθφκε θαη ε ςεθηαθή ππνγξαθή λα κελ είλαη πξνεγκέλε είλαη δπλαηφλ λα αλαπηχζζεη 
έλλνκεο ζπλέπεηεο. Άξα κνινλφηη νη πξνεγκέλεο ππνγξαθέο πνπ βαζίδνληαη ζε αλαγλσξηζκέλν 
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πηζηνπνηεηηθφ επηηπγράλνπλ έλα πςειφηεξν επίπεδν αζθαιείαο, θαη ε απιή ειεθηξνληθή 
ππνγξαθή, εθφζνλ δηαζθαιίδεη έλα απνδεθηφ, κε βάζε ηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, επίπεδν 
αζθάιεηαο, δειαδή λα δχλαηαη λα απνδεηρζεί ε γλεζηφηεηα ελφο εγγξάθνπ κε ειεθηξνληθή 
ππνγξαθή, κπνξεί θάιιηζηα λα παξάγεη έλλνκα απνηειέζκαηα.  

Παρουσίαση προβλημάτων  

1. Σν κεγάιν πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγείηαη ζε ηερλνινγηθφ επίπεδν είλαη ε δηαθνξεηηθφηεηα 
ησλ ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο νη νπνίεο κπνξεί λα κελ είλαη ζπκβαηέο κεηαμχ ηνπο θαη λα κελ 

αλαγλσξίδνληαη απφ ηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ. Γηα ηνλ ιφγν 
απηφ γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα δεκηνπξγία θνηλψλ standards. 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ πηνζέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ δηεζλψλ 
πξνηχπσλ ζηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο. Απαξαίηεηε ε ζπλερήο ελεκέξσζε γηα ηηο δηεζλείο 

εμειίμεηο ζηνλ ρψξν. Σα πξφηππα φκσο πνπ ελδερνκέλσο ζα επηιέμεη κηα εηαηξία πξέπεη λα 
ζπκβαδίδνπλ κε ην επξσπατθφ λνκηθφ πιαίζην γηα ηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο θαη λα ζπλάδνπλ 
κε ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ εηδηθή ειιεληθή λνκνζεζία.  

2. ε λνκηθφ επίπεδν έλα απφ ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ δχλαληαη λα αλαθχςνπλ εμαηηίαο 

ηεο δαηδαιφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη θαη ε πνιχπινθε ξχζκηζε πνπ αθνξά ηνπο ΠΤΠ.  

Ζ Οδεγία θαη αθνινχζσο ην ΠΓ 150/2001 πνπ ηελ ελαξκφληζε ζηελ ειιεληθή έλλνκε 
ηάμε έρνληαο σο ζηφρν λα εμαζθαιίζνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη λα 
άξεη ηπρφλ εκπφδηα ζηελ ειεχζεξε θπθινθνξία αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, νξίδεη φηη ε παξνρή 
ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο δελ πξέπεη λα εμαξηάηαη απφ ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ έγθξηζε. Χο 
πξνεγνχκελε έγθξηζε εμάιινπ λνείηαη φρη κφλν θάζε άδεηα γηα ηελ νπνία απαηηείηαη απφθαζε 
ησλ εζληθψλ αξρψλ, αιιά θαη θάζε άιιν κέηξν ηζνδχλακνπ απνηειέζκαηνο.  

Παξάιιεια ηδξχεηαη κεραληζκφο εζεινληηθήο δηαπίζηεπζεο ησλ ΠΤΠ (κε ζθνπφ ηελ 

επίηεπμε ελφο πςειφηεξνπ βαζκνχ εκπηζηνζχλεο θαη αζθάιεηαο ) ν νπνίνο αζθείηαη 
θαη‟ειεχζεξε επηινγή ησλ θξαηψλ-κειψλ απφ δεκφζηνπο ε ηδησηηθνχο θνξείο. ηελ Έιιάδα ην 
ΠΓ εμνπζηνδφηεζε σο αξκφδηα γηα ηελ δηαπίζηεπζε ησλ ΠΤΠ Αξρή ηελ ΔΔΣΣ.  

Οη ΠΤΠ πνπ ζα εθδίδνπλ αλαγλσξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά ππφθεηληαη θαη ζε επηηήξεζε 
απφ ηελ ΔΔΣΣ. Δμ αληηδηαζηνιήο ζπλάγεηαη φηη φζνη ΠΤΠ δελ εθδίδνπλ αλαγλσξηζκέλα 
πηζηνπνηεηηθά δελ ππφθεηληαη ζε επηηήξεζε. Ζ ΔΔΣΣ φκσο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηελεξγήζεη 
είηε απηεπάγγειηα είηε θαηφπηλ ζρεηηθήο θαηαγγειίαο θαηαζηαιηηθφ έιεγρν ηεο δξαζηεξηφηεηαο 
ηνπ ΠΤΠ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. ε πεξίπησζε κάιηζηα πνπ δηαπηζηψζεη 
λνκηθέο ή ηερληθέο αηαζζαιίεο κπνξεί λα δεηήζεη ηελ παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.  

Γίλεηαη επνκέλσο ακέζσο αληηιεπηφ φηη κε βάζε ηελ ελ ιφγσ λνκνζεηηθή ξχζκηζε ησλ 
ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ δελ ππάξρεη εληαία αληηκεηψπηζε αλαθνξηθά ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 
ησλ ΠΤΠ θαη άξα ζπλαθφινπζα θαη ζηηο έλλνκεο ζπλέπεηεο πνπ ζα επηθέξεη ε ρξήζε ησλ 
δηαθνξεηηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ ζηηο ζπλαιιαγέο. Σν ζχζηεκα επνκέλσο πνπ θαζηεξψλεηαη κε ηηο 
ελ ιφγσ ξπζκίζεηο είλαη ζχλζεην θαζ‟φζνλ νη έλλνκεο ζπλέπεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο ηερληθέο 
δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθεθαλ είλαη δηαθνξνπνηεκέλεο θαη άξα θαη ε επζχλε ηνπ παξέρνληνο 
ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο.  
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6 ΚΕΥΑΛΑΙΟ: Προβληματισμοί-υμπεράσματα  

6.1 Προβληματισμοί για τη δημιουργία ενός νέου συστήματος για την 

εύρεση του εφαρμοστέου δικαίου στις συναλλαγές μέσω του 

διαδικτύου. 

Ζ δεκηνπξγία, απφ ηελ επηζηήκε, ελφο ρψξνπ δηαθνξεηηθνχ απφ απηφλ ηεο γεσγξαθηθήο 
πξαγκαηηθφηεηαο-αιιά αλακθηζβήηεηα ππαξθηνχ-θαη ηα ζπλαθφινπζα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ 
πξνβιήκαηα, ζρεηηθά κε ην πνην δίθαην είλαη εθαξκνζηέν, νδήγεζαλ ζηε δηαηχπσζε πιεζψξαο 
απφςεσλ, νη νπνίεο επηρεηξνχλ λα απαληήζνπλ ζην πξφβιεκα. Οη απαληήζεηο πνπ 
επηρεηξήζεθε λα δνζνχλ εθηείλνληαη ζε έλα επξχ θάζκα θαη πεξηιακβάλνπλ ηφζν απφςεηο πνπ 
πξνζπαζνχλ λα επηιχζνπλ ην πξφβιεκα κε βάζε ην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην ή έζησ κε 
αλαινγηθή εθαξκνγή ησλ φζσλ ηζρχνπλ ζε θαηαζηάζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ φκνηνπο φξνπο φζν 
θαη ζέζεηο πνπ πξναλαγγέιινπλ ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ θιάδνπ ηνπ δηθαίνπ, βαζηδφκελν φρη 
ζηε δηθαηνπαξαγσγηθή ηθαλφηεηα ησλ πνιηηεηψλ αιιά ζηε βνχιεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο 
κέζσ δηαδηθηχνπ ζπλαιιαγέο. 

Καηά κηα πξψηε άπνςε ε έιιεηςε ηνπηθψλ ζπλδέζεσλ δελ είλαη εληειψο λέν θαηλφκελν 
αιιά ππάξρνπλ ήδε αλάινγεο θαηαζηάζεηο ζηνλ πξαγκαηηθφ ρψξν, ζηνπο αιεζηλνχο 
γεσγξαθηθνχο ηφπνπο. Ζ αλνηρηή ζάιαζζα, ε Αληαξθηηθή θαη ην δηάζηεκα απνηεινχλ ηφπνπο 
επξηζθφκελνπο εθηφο πνιηηεηαθήο θπξηαξρίαο θαη ζε απηνχο γελλψληαη επίζεο πξνβιήκαηα 
ζπγθξνχζεσο θαλφλσλ δηθαίνπ

294 
. Οη ηάζεηο πνπ ππάξρνπλ θαη νη ιχζεηο πνπ ζα δνζνχλ απφ 

ην δηεζλέο νκνηφκνξθν δίθαην γηα ηνπο αλσηέξσ ρψξνπο ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκεχζνπλ σο 
παξάδεηγκα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηνλ θπβεξλνρψξν. 
Αλ θαη ε αλαιπηηθή θξηηηθή ησλ απφςεσλ πνπ δηαηππψζεθαλ εθθεχγεη ηεο έθηαζεο ηεο 
παξνχζαο δηαηξηβήο, κπνξνχκε βάζηκα λα ηζρπξηζζνχκε φηη ε κεηαθνξά αλάινγσλ ιχζεσλ ζην 
δηαδίθηπν απφ ρψξνπο φπσο ην δηάζηεκα, ε Αληαξθηηθή θαη ε αλνηρηή ζάιαζζα είλαη 
αλεπαξθήο, δηφηη εθ πξψηεο ηνπιάρηζηνλ φςεσο ην ελδηαθέξνλ γηα ηνπο ρψξνπο απηνχο κέρξη 
ηψξα εζηηάδεηαη ζηηο αδηθνπξαμίεο θαη ηδίσο ζηα αηπρήκαηα θαη φρη ζηε δηελέξγεηα ζπκβάζεσλ. 

πγγελήο πξνο ηελ παξαπάλσ άπνςε είλαη θαη ε ζέζε φηη ε ππνγξαθή δηεζλνχο 
ζχκβαζεο ή  ε  ζέζπηζε  εληαίσλ θαλφλσλ ηδησηηθνχ δηεζλνχο δηθαίνπ κε αληηθείκελν ην 
εθαξκνζηέν ζηηο κέζσ δηαδηθηχνπ ζπλαιιαγέο δίθαην, επηιχεη ηθαλνπνηεηηθά ην πξφβιεκα
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. Ζ 

ζπκθσλία φκσο ηφζσλ πνιιψλ θξαηψλ επάλσ ζε δεηήκαηα, ηα νπνία ζε πνιιά θξάηε δελ 
έρνπλ αθφκε απνθξπζηαιισζεί, θαίλεηαη λα είλαη καθξηλή πξνο ην παξφλ, αλ φρη αλέθηθηε. Ζ 
κέζσ δηεζλψλ θαλφλσλ αληηκεηψπηζε νξηζκέλσλ κεξηθφηεξσλ ζεκάησλ είλαη πξφηαζε πνπ 
δηαζπά ηε ζπλνιηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο θαη επλνεί ηνλ απνζπαζκαηηθφ ρεηξηζκφ ηνπ 
γεληθφηεξνπ δεηήκαηνο αιιά ειιείςεη πην πξαθηηθήο πξφηαζεο ζπληζηά έλα πξψην βήκα. 

Χο απάληεζε ζηελ αλεπάξθεηα ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ελλφκσλ ηάμεσλ λα ξπζκίζνπλ 
απνηειεζκαηηθά ηηο δηαθνξέο πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηηο κέζσ δηαδηθηχνπ ζπλαιιαγέο, 
πξνηάζεθε ε θαηαγξαθή ησλ θαλφλσλ θαη ησλ παξαδεδεγκέλσλ πξαθηηθψλ πνπ έρνπλ 
αλαπηπρζεί ζηνλ εμεηαδφκελν ρψξν θαη ε πξνζπάζεηα ζπγθξφηεζεο θαη επεμεξγαζίαο ελφο 
απηνηεινχο ζπλφινπ θαλφλσλ δηθαίνπ πνπ ζα ξπζκίδνπλ ηηο ελ ιφγσ ζπλαιιαγέο. Πξφηππν ηεο 
πξφηαζεο απηήο απνηειεί ε αλεζληθή lex mercatoria, ε νπνία αλαπηχρζεθε ιφγσ ηεο αλάγθεο 
απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο δεηεκάησλ, γηα ηα νπνία νη παξαδνζηαθνί θαλφλεο 
ζπγθξνχζεσο δηθαίσλ απνδεηθλχνληαλ αλεπαξθείο. Πξνηείλεηαη ινηπφλ ε ζπγθξφηεζε κηαο lex 
cybernetoria ε νπνία ζα ξπζκίδεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ κε νπνηνδήπνηε 
ηξφπν κεηέρνπλ ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο. Χο κεηνλέθηεκα ηεο άπνςεο απηήο πξέπεη λα 
αλαθεξζεί ην φηη ε ηαρχηεηα ησλ εμειίμεσλ ζην δηαδίθηπν είλαη ηέηνηα πνπ ηίζεηαη ζε ακθηβνιία 
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αλ ππάξρεη ηθαλφο ρξφλνο δεκηνπξγίαο θαη παγίσζεο ζπλαιιαθηηθψλ ζπλεζεηψλ θαη 
παξαδεδεγκέλσλ πξαθηηθψλ πξνο θαηαγξαθή. 

Μηα άιιε ζχιιεςε, ζπγγεληθή πξνο ηελ πξνεγνχκελε, σο πξνο ην πνηνο ζέηεη ην 
δίθαην, βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ππάξρεη κηα αληηζηνηρία κεηαμχ ησλ πνιηηεηψλ πνπ ε θάζε 
κηα εγθαζηδξχεη κηα έλλνκε ηάμε θαη ησλ παξνρέσλ (providers), θάζε έλαο απφ ηνπο νπνίνπο 
έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηβάιιεη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο ζηνπο ρξήζηεο πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη κέζσ απηνχ ζην δηαδίθηπν. Ο παξνρέαο αλάγεηαη έηζη ζε ππνθείκελν 
παξαγσγήο δηθαίνπ, ηνπ αλαγλσξίδεηαη κηα „‟νηνλεί θπξηαξρία‟‟ ζε ηκήκα ησλ ζπκκεηερφλησλ 
ζηηο κέζσ δηαδηθηχνπ ζπλαιιαγέο θαη ε θαλνληζηηθή αξκνδηφηεηα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ ηελ 
„‟νηνλεί θπξηαξρία‟‟. Μάιηζηα νη ρξήζηεο, ηνπο νπνίνπο κπνξεί ν παξνρέαο λα ειέγμεη 
νλνκάζηεθαλ ράξηλ παξνκνηψζεσο „‟ππήθννη‟‟ ηνπ παξνρέα. χκθσλα κε ηε ζέζε απηή, ν 
παξνρέαο κπνξεί ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο παξνρείο λα επεμεξγαζηεί θαη λα πξνσζήζεη 
θψδηθεο δενληνινγίαο θαη θαλφλεο θαιήο ζπκπεξηθνξάο ζην δηαδίθηπν

296
. Λφγσ ηεο 

αδηακθηζβήηεηεο εμνπζίαο πνπ δηαζέηεη επί ησλ ρξεζηψλ ράξε ζηελ ηερληθή ηνπ ππεξνρή, ν 
παξνρέαο κπνξεί λα επηβάιιεη ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ απηψλ.  

Ζ ζέζπηζε θαλφλσλ δηθαίνπ απφ κε θξαηηθά φξγαλα δελ είλαη θάηη πξσηφγλσξν, 
αληίζεηα αλζεί ζην ρψξν ησλ ζσκαηείσλ, ησλ εηαηξηψλ θαη γεληθφηεξα ησλ ελψζεσλ 
πξνζψπσλ, ηα νπνία εμνπζηνδνηνχκελα απφ ην λφκν ζέηνπλ ηνπο θαλφλεο ηεο εζσηεξηθήο 
ιεηηνπξγίαο ηνπο. Ζ βαζηθή έλζηαζε ζηελ πξναλαθεξζείζα ζέζε είλαη φηη θαη ζηνλ εμεηαδφκελν 
ρψξν ζα πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα θαλφλεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο θαη πνιχ ρακειήο ηππηθήο 
ηζρχνο, νη νπνίνη ζα ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά κέρξη ην ζεκείν πνπ δελ ηίζεηαη δήηεκα 
πξφζθξνπζήο ηνπο ζε ππέξηεξνπο θαλφλεο ηεο έλλνκεο ηάμεο, ζηελ νπνία ζα απεπζπλζεί ν 
ελάγσλ γηα αίηεζε δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο. Γεδνκέλνπ κάιηζηα φηη ηέηνηνπ είδνπο θψδηθεο 
δενληνινγίαο ζα γλσζηνπνηνχληαη απφ ηνπο παξνρείο ζηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο κάιινλ κε ηε 
κνξθή Γεληθψλ ξσλ πλαιιαγψλ, ε ηζρχο ησλ θσδίθσλ δενληνινγίαο θαη ησλ άιισλ θαλφλσλ 
ζπκπεξηθνξάο πνπ ζα πξνζπαζήζνπλ λα πξνσζήζνπλ νη παξνρείο ζα ζρεηηθνπνηείηαη νινέλα 
θαη πεξηζζφηεξν. Οη θψδηθεο θαη νη θαλφλεο απηνί ζα ππφθεηληαη αλακθίβνια ζε δηθαζηηθφ 
έιεγρν, φπσο φινη νη ζπκβαηηθνί φξνη θαη κάιηζηα νη φξνη ζηηο ζπκβάζεηο πξνζρσξήζεσο, 
πξάγκα πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη θαηά ηεο αζθάιεηαο ηνπ δηθαίνπ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ. 

Μηα πην ξηδηθή αληηκεηψπηζε επηρεηξείηαη κε ηελ πξφηαζε θαηάξγεζεο ηνπ ζπλδέζκνπ 
ηνπ ηφπνπ θαη ηεο αληηθαηάζηαζήο ηνπ κε απηφλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Έηζη θαηαξγείηαη θαη 

ε έλλνηα ηνπ ζπλδέζκνπ κε κηα έλλνκε ηάμε αθνχ ε ηειεπηαία πξνυπνζέηεη γεσγξαθηθφ ηφπν. 
Πξνηείλεηαη δειαδή ε επεμεξγαζία μερσξηζηψλ θαλφλσλ γηα θάζε επαγγεικαηηθή ή εκπνξηθή 
δξαζηεξηφηεηα, νη νπνίνη ζα ηαηξηάδνπλ ζηε θχζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο θαη ζα έρνπλ 
ππεξεζληθή ηζρχ

297
. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί π.ρ. κε κηα δηεζλή ζχκβαζε, αλ δερζνχκε φηη νη 

θαλφλεο απηνί πξέπεη λα ηεζνχλ απφ ηα θξάηε ή κε θψδηθεο δενληνινγίαο, αλ ε παξαπάλσ 
δξαζηεξηφηεηα αλαγλσξηζζεί ζηνπο παξνρείο ηνπ δηαδηθηχνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφλ νη θαηεγνξίεο 
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζα απνηειέζνπλ ην έδαθνο κηαο λέαο έλλνκεο ηάμεο πνπ ζα ηζρχεη 
απνθιεηζηηθά γηα ηνλ θπβεξλνρψξν θαη ζα δηαπεξλά κε ηελ παξάιιειε ηζρχ ηεο ηηο ήδε 
ππάξρνπζεο έλλνκεο ηάμεηο ησλ πνιηηεηψλ.  

Ζ πξφηαζε απηή απνηειεί κηα πην εμεηδηθεπκέλε επεμεξγαζία ηεο άπνςεο γηα 
δεκηνπξγία κηαο κε εζληθήο λνκνζεζίαο θαηά ην πξφηππν ηεο lex mercatoria. πλνδεχεηαη απφ 
ηα πιενλεθηήκαηα ηεο άπνςεο απηήο θαη απφ ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ζέζπηζεο λέσλ θαλφλσλ 
δηθαίνπ είηε ηίζεληαη απφ ηα θξάηε είηε απφ ηα δξαζηεξηνπνηνχκελα ζην δηαδίθηπν ππνθείκελα 
θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο παξνρείο, ζχκθσλα κε φζα πξναλαθέξζεθαλ. Δπηπιένλ ππάξρεη ην 
θαηλνθαλέο, ε ίδηα δξαζηεξηφηεηα λα ππφθεηηαη ζε δηαθνξεηηθνχο θαλφλεο δηθαίνπ αλάινγα κε ην 
εάλ αζθείηαη εληφο ή εθηφο δηαδηθηχνπ. Απηφ ίζσο λα κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί απφ ηελ αλάγθε 
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εχξεζεο κηαο ιχζεο ζπκβαηήο πξνο ηηο ζπλαιιαγέο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη κηα ηέηνηα ιχζε 
πηζαλφλ είλαη λα πεξηέρεη θαηλνηφκεο, ζαλ ηελ πξναλαθεξφκελε, πξνηάζεηο. 

6.2 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Οη ηαρχηαηνη ξπζκνί αλάπηπμεο ησλ ςεθηαθψλ αγνξψλ θαη ε επξχηαηε δηάδνζε ηεο 
πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο ζηηο ζπλαιιαγέο θαζηζηνχλ απηαπφδεηθηε ηε ζεκαζία ησλ 
ειεθηξνληθψλ ζπκβάζεσλ ζηε ζχγρξνλε επνρή. Παξάιιεια, φκσο, ε ξαγδαία απμαλφκελε 
ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επρεξή πξνζβαζηκφηεηά ηνπ απφ θάζε 
είδνπο ρξήζηε, κεηαβάιινπλ άξδελ ην δηακνξθσζέλ πεδίν ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ, ην 
νπνίν έρεη ελ πνιινίο ξπζκηζηεί ηθαλνπνηεηηθά απφ ην δίθαην, ζέηνληαο λέα δεηήκαηα πξνο 
επίιπζε γηα ην ζχγρξνλν λνκηθφ. Ζ ειεθηξνληθή ζπλαιιαθηηθή επαθή δελ απνηειεί πιένλ 
πξνλφκην ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ, πεξηνξηδφκελε ζε ζπκβαηηθψο πξνθαζνξηζκέλα πιαίζηα, 
φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ δηθηπαθψλ ζπκβάζεσλ, αιιά παξέρεηαη σο δπλαηφηεηα ζε θάζε 
δηαδηθηπαθφ ρξήζηε, αλεμαξηήησο ηεο ηδηφηεηαο ππφ ηελ νπνία ελεξγεί, θαη επηηπγράλεηαη 
απζφξκεηα εθηφο ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ καλδχα κίαο πξνυπάξρνπζαο ζπκβαηηθήο ζρέζεο. 

Σν δήηεκα ηνπ εθαξκνζηένπ δηθαίνπ ζηηο κέζσ δηαδηθηχνπ ζπλαιιαγέο άπηεηαη δχν 
γεληθφηεξσλ δεηεκάησλ, ηα νπνία θηλνχληαη ζε αληίζεηεο κεηαμχ ηνπο θαηεπζχλζεηο θαη 
επεξεάδνπλ ηε δηακφξθσζε ησλ απαληήζεσλ πνπ επηρεηξείηαη λα δνζνχλ.Αθελφο πξνβάιιεη ε 
αλάγθε γηα ειεχζεξε ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ησλ ζπλαιιαγψλ 
θαη ηεο γεληθφηεξεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ζα εηζάγεη νινέλα θαη κεγαιχηεξα ηκήκαηα ηνπ 
πιεζπζκνχ κε γνξγνχο ξπζκνχο ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο. Αθεηέξνπ ε αζθάιεηα ηνπ 
δηθαίνπ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηδίσο ε επηηαγή γηα παξνρή απνηειεζκαηηθήο έλλνκεο 

πξνζηαζίαο ζε φζνπο ηε ρξεηάδνληαη.  Οη αληίξξνπεο απηέο ηάζεηο θαη νη αμίεο πνπ εκπεξηέρνπλ 
θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο ζθέςεηο θαη ηηο πξνηάζεηο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ δηθαίνπ ησλ 
ζπλαιιαγψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Ζ απξφζθνπηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ κε ηε ζεκεξηλή ηνπ ή κε 
φπνηα άιιε κνξθή ιάβεη ζην κέιινλ είλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα. Ζ πξαγκαηηθφηεηα απηή νδεγεί 
ζηελ απνδπλάκσζε ησλ ελλφκσλ ηάμεσλ ησλ επηκέξνπο πνιηηεηψλ θαη ζηε δηακφξθσζε ελφο 
εηδηθφηεξνπ δηθαίνπ πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο απαηηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ 
θαη πξννξηζκέλνπ λα ξπζκίδεη ηηο ζπλαιιαγέο απηέο. Σν λέν απηφ δίθαην είηε ζεζπηζηεί κέζσ 
νκνηφκνξθσλ θαλφλσλ απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο είηε επηθξαηήζεη σο εζηκηθνί θαλφλεο δηθαίνπ, 
πξέπεη λα ιακβάλεη ππ‟ φςηλ ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη λνκηθέο αμίεο πνπ κε ηνλ έλαλ ή ηνλ 
άιινλ ηξφπν απνηεινχλ αλαπφζπαζην πιένλ κέξνο, „‟λνκηθφ θεθηεκέλν‟‟ ηνπ λνκηθνχ 
πνιηηηζκνχ καο, φπσο ε ειεπζεξία ησλ ζπκβάζεσλ, ην δηθαίσκα απνηειεζκαηηθήο δηθαζηηθήο 
πξνζηαζίαο, ε πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή θιπ., φπσο απηά λννχληαη θαη πξνζηαηεχνληαη απφ 
ηα εζληθά ζπληάγκαηα, ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη ηελ Δπξσπατθή χκβαζε Γηθαησκάησλ ηνπ 
Αλζξψπνπ θαη φπσο εμεηδηθεχζεθαλ απφ ηε λνκνινγία ησλ δηθαζηεξίσλ πνπ θιήζεθαλ λα 
αληηκεησπίζνπλ ηα νηθεία δεηήκαηα. 

 Γηεζλείο νξγαληζκνί, θξάηε, θνξείο, επηρεηξήζεηο θαη ηδηψηεο ζέηνπλ πξνηεξαηφηεηα ζε 
λνκηθά δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην δηαδίθηπν. Μέρξη ζήκεξα έρνπλ επηιπζεί αξθεηά πξνβιήκαηα 
πνπ ζπλδένληαη κε ην δηαδίθηπν. Οθείινπκε φκσο λα δψζνπκε πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηε δηεζλή 
ζπλεξγαζία, ζηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ θαη ζηε ζπλέξγεηα ηερλνινγίαο κε ηε λνκηθή 
επηζηήκε. Ζ δηαθνξεηηθή δηθαητθή θνπιηνχξα πξέπεη λα ζπγθιίλεη, ψζηε λα απνηειέζεη θιείδα 
ελνπνίεζεο κε πξνβνιή ζηνλ θιάδν ηνπ ειεθηξνληθνχ δηθαίνπ. 

Ζ εμέηαζε ζεκάησλ φπσο ηα ςεθηαθά έγγξαθα αλαδεηθλχνπλ ηελ εθηεηακέλε επίδξαζε 
ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηακφξθσζε ησλ ζχγρξνλσλ ζπλαιιαθηηθψλ πξαθηηθψλ. Παξάιιεια, 
δηαθαίλεηαη ε άξξεθηε ζρέζε κεηαμχ εγγξάθνπ θαη ππνγξαθήο, ε ηδηαηηεξφηεηα ρξήζεο ηνπο θαη 
ε ηειηθή αιιειεμάξηεζή ηνπο ζηελ νινθιήξσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εγγξάθνπ, σο ζπζηαηηθνχ ηεο 
ειεθηξνληθήο δηθαηνπξαμίαο.Χζηφζν, θακία λνκνζεηηθή παξέκβαζε, φζν ιεπηνκεξψο θαη 
εμαληιεηηθά θαη εάλ επεκβαίλεη ξπζκηζηηθά ζηνλ ρψξν ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ηδίσο 
ζε απηφλ ηνπ Γηαδηθηχνπ, δελ είλαη απφ κφλε ηεο επαξθήο ψζηε λα εμαζθαιίζεη απνιχησο ηελ 
αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ησλ ρξεζηψλ. Γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ, είλαη αλαγθαίν νη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο λα 
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ζπλεπηθνπξνχληαη θαη απφ άιινπο παξάγνληεο πνπ εγγπψληαη φηη ε αικαηψδεο εμέιημε ηεο 
ηερλνινγίαο δελ ζα θαζηζηά «γξάκκα θελφ» ηα δηθαηψκαηα ησλ ρξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ.  

Γηα παξάδεηγκα, είλαη ζεκαληηθφ λα αμηνπνηεζνχλ λέεο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο, κε ηηο 
νπνίεο ζα πξνζηαηεχεηαη ν ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, ψζηε λα έρεη ν ίδηνο ηελ δπλαηφηεηα λα 
ειέγρεη θαη λα θαζνξίδεη ηα ηεο ζπιινγήο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ, θαζνξίδνληαο ι.ρ. πνηνο 
κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζε απηά (π.ρ. κε εγθαηάζηαζε εηδηθψλ θίιηξσλ) ή ειέγρνληαο ν ίδηνο 
πνηνο, ζε πνηα πεξίπησζε, θαη γηα πνηνπο ιφγνπο έρεη πξφζβαζε ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα 
ηνπ. Δμίζνπ ζεκαληηθή γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθφηεηαο είλαη θαη ε 
απηνξξχζκηζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, ζπληζηάκελε ζηε δηακφξθσζε θαλφλσλ απηνδέζκεπζεο απφ 
ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο. Ζ αλάπηπμε κηαο «θνπιηνχξαο» ππεχζπλεο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, 
ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νπνία θάζε ρξήζηεο απηνδεζκεχεηαη λα κελ δηαδίδεη ελ γλψζεη ηνπ ή 
ιφγσ ηεο άγλνηαο ηνπ, πιεξνθνξίεο πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θάπνηνπ άιινπ ρξήζηε, ζα 
πεξηφξηδε ζε κεγάιν βαζκφ ηνπο θηλδχλνπο αζέκηηεο δηείζδπζεο ηξίησλ ζηελ ηδησηηθή ζθαίξα 
ησλ ρξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Πέξα φκσο απφ ηηο φπνηεο δηεπθνιχλζεηο πνπ καο παξέρνληαη ζε 
ηερλνινγηθφ επίπεδν, πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ε εμειηγκέλε ηερλνινγία απαηηεί εμεηδηθεπκέλεο 
γλψζεηο απφ ηνπο ρξήζηεο, γεγνλφο πνπ απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα αθφκε γηα ηηο απιέο 
ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο θαη ζπλαιιαγέο. Δπηπιένλ, ην θφζηνο ησλ θαηλνηνκηψλ επηβαξχλεη 
ηνλ ηειηθφ ρξήζηε, ν νπνίνο επσθειείηαη κελ απφ ηηο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο, ρσξίο φκσο λα 
εμαζθαιίδεηαη πιήξσο φζνλ αθνξά ζην απφξξεην ησλ επηθνηλσληψλ, ζηε δηαρείξηζε ησλ 
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ζηελ πηζηφηεηα ησλ δηαθηλνχκελσλ ειεθηξνληθψλ 
δεδνκέλσλ. 

Οη ζχγρξνλεο ηάζεηο γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ δηθαίνπ απνθηνχλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα. 
ηφρνο απηψλ ησλ αιιαγψλ πξέπεη λα είλαη ε νινθιεξσκέλε θάιπςε λνκηθψλ ζεκάησλ, φπσο 
εηζάγνληαη απφ ηε δηαδηθηπαθή ρξήζε. Πξσηεχνπζα ζεκαζία ζα πξέπεη φκσο λα απνδίδεηαη φρη 
ζηελ πνζνηηθή αλαζεψξεζε ησλ θιαζηθψλ θαλφλσλ δηθαίνπ, φζν θπξίσο ζε πνηνηηθέο 
λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο κε ζθνπφ ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ ελλνηψλ θαη ησλ ζεζκηθψλ 
ιεηηνπξγηψλ ηνπ φινπ δηθαητθνχ ζπζηήκαηνο ζε εζληθφ, θνηλνηηθφ, αιιά θαη δηεζλέο επίπεδν. 

Σν δίθαην ηεο πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο πξέπεη ζπλεπψο λα βξίζθεηαη ζε  δηαξθή 
εμέιημε, λα απνβάιεη ην ζηνηρείν ηεο ζηαηηθφηεηαο θαη ηεο αξγήο παξαγσγήο  ηνπ, λα 

αθνινπζεί θαηά πφδαο ηελ δπλακηθή εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ψζηε ηα  ζπζηήκαηα απηά πνπ 
εμειίζζνληαη κε δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο παξάιιεια θαη θάπνηεο  θνξέο αληαγσληζηηθά, λα 
βξνπλ ην ζεκείν ηνκήο ηνπο πνπ ζα ηνπο νδεγήζεη ζηελ  αξκνληθή ζχκπιεπζή ηνπο. 

Πάλησο ε επνρή ηεο δηαξθψο εμειηζζφκελεο ηερλνινγίαο θαη ηεο «παληαρνχ  
παξνχζαο» Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο επηβάιιεη ηε δηαξθή εγξήγνξζε ηεο  λνκνζεζίαο θαη 
ηελ άκεζε αληαπφθξηζή ηνπ ζηηο εμειίμεηο ηεο πιεξνθνξηθήο, θαη ζην ρψξν ησλ θηλεηψλ 
επηθνηλσληψλ, νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηε θαιχηεξε εμππεξέηεζε  ηνπ ρξήζηε θαη ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ παξφρσλ, αιιά εγθπκνλνχλ  λένπο θηλδχλνπο γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηνπ απνξξήηνπ  ησλ επηθνηλσληψλ. 

πκπεξαίλεη, ινηπφλ, θαλείο φηη κέζα ζην ζπλερψο εμειηζζφκελν θαη  κεηαβαιιφκελν 
δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ, θάζε λνκνζεηηθφο θαλφλαο είλαη εμ νξηζκνχ πξνζσξηλφο  θαη 
βξαρχβηνο. Ο ξπζκφο παξαγσγήο ηνπ δηθαίνπ είλαη πην αξγφο απφ ην ξπζκφ  πξνφδνπ ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ζπρλά νη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο αθνξνχλ πξνεγνχκελα  ζηάδηα ηεο εμέιημεο 
ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Ζ ίδηα ε θχζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ  εμαλαγθάδεη ζε ζπλερή 
αλαζεψξεζε ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ. 

Υξένο ηεο Πνιηηείαο είλαη λα δεκηνπξγήζεη ην θαηάιιειν ξπζκηζηηθφ  λνκνζεηηθφ 
πιαίζην, δηαζθαιίδνληαο ην θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη αζθάιεηαο ζηηο  ζπλαιιαγέο θαη 
ζπλαθφινπζα λα δεκηνπξγήζεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο  γηα ηε δεκηνπξγία θαη 
δηαηήξεζε ελφο πςεινχ επηπέδνπ πξνζηαζίαο ησλ  θαηαλαισηψλ θαη πνιηηψλ. 

Απηφ πνπ πξέπεη, πάλησο, ζαλ αθξνηειεχηηα ζθέςε λα ζεκεησζεί είλαη φηη είλαη ηέηνηνο 
ν πινχηνο ησλ δηαθηλνχκελσλ ζην Γηαδίθηπν πιεξνθνξηψλ θαη ηφζν ζεκαληηθά ηα νθέιε πνπ 
πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ παγθφζκηα θνηλσλία ηεο 
πιεξνθνξίαο, ψζηε νη θίλδπλνη παξαβίαζεο ηεο ηδησηηθήο ζθαίξαο ηνπο, κεηξηαδφκελνη απφ ην 
ηζρπξφ λνκηθφ πιέγκα πξνζηαζίαο πνπ πεξηγξάθεθε, λα κελ θαίλνληαη ηθαλνί λα απνηξέςνπλ 
ηελ εδξαίσζε ηνπ Γηαδηθηχνπ σο ηνπ πιένλ ζχγρξνλνπ, πξνζηηνχ θαη απνηειεζκαηηθνχ κέζνπ 
επηθνηλσλίαο ζηηο κέξεο καο.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Α)Κανονισμοί-Οδηγίες
298

 

Παξνπζηάδεηαη  θαηάινγνο ησλ λνκηθψλ θεηκέλσλ, ησλ νπνίσλ νη δηαηάμεηο ξπζκίδνπλ ζέκαηα  
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη  ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ ή 
γεληθφηεξα έρνπλ αληίθηππν ζε απηέο. 

1. Καλνληζκφο (ΔΚ)  45/2001 ηνπ επξσπατθνχ θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ  ζπκβνπιίνπ ηεο 

18εο Γεθεκβξίνπ 2000 ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ  θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο 
επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ  ραξαθηήξα απφ ηα φξγαλα θαη ηνπο 
νξγαληζκνχο ηεο Κνηλφηεηαο θαη ζρεηηθά  κε ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ 
απηψλ   

2. Οδεγία 97/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο  15εο 
Γεθεκβξίνπ 1997 πεξί επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ  ραξαθηήξα θαη 
πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηειεπηθνηλσληαθφ ηνκέα  (έρεη θαηαξγεζεί θαη 
αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ 2002/58)     

3. Οδεγία 95/46/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο  24εο 
Οθησβξίνπ 1995 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο  επεμεξγαζίαο 
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε  θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ 
απηψλ.  

4. Οδεγία 2001/29/ΔΚ ηεο 22αο Ματνπ 2001 γηα ηελ ελαξκφληζε νξηζκέλσλ  πηπρψλ ηνπ 
δηθαηψκαηνο ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ ζηελ  θνηλσλία ηεο 
πιεξνθνξίαο.  

5. Οδεγία 96/9/ΔΟΚ ηεο 11εο Μαξηίνπ 1996 ζρεηηθά κε ηε λνκηθή πξνζηαζία  ησλ 

βάζεσλ δεδνκέλσλ.   

6. Οδεγία 92/100/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 19εο Ννεκβξίνπ 1992, ζρεηηθά κε  ην 

δηθαίσκα εθκίζζσζεο ην δηθαίσκα δαλεηζκνχ θαη νξηζκέλα δηθαηψκαηα  ζπγγεληθά πξνο 
ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ζηνλ ηνκέα ησλ πξντφλησλ ηεο  δηαλνίαο.   

7. Οδεγία 91/250/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 14εο Μαΐνπ 1991, γηα ηε λνκηθή  πξνζηαζία 
ησλ πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ   

8. Οδεγία 2005/29/EK γηα ηηο αζέκηηεο εκπνξηθέο πξαθηηθέο ησλ επηρεηξήζεσλ  πξνο ηνπο 
θαηαλαισηέο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο  νδεγίαο 84/450/ΔΟΚ 
ηνπ πκβνπιίνπ, ησλ νδεγηψλ 97/7/ΔΚ, 98/27/ΔΚ,  2002/65/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 2006/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ  πκβνπιίνπ («Οδεγία γηα ηηο αζέκηηεο εκπνξηθέο πξαθηηθέο»)   

9. Οδεγία 2002/65/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο  12εο 

Ηνπιίνπ 2002 ηεο 23εο επηεκβξίνπ 2002 ζρεηηθά κε ηελ εμ απνζηάζεσο  εκπνξία 
ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηελ  ηξνπνπνίεζε ησλ 
Οδεγηψλ 1997/7/ΔΚ θαη 1998/27/ΔΚ   

10. Οδεγία 99/44/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο  25εο Μαΐνπ 

1999, ζρεηηθά κε νξηζκέλεο πηπρέο ηεο πψιεζεο θαη ησλ  εγγπήζεσλ θαηαλαισηηθψλ 
αγαζψλ   

11. Οδεγία 98/27/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο  19εο Μαΐνπ 
πεξί ησλ αγσγψλ παξαιείςεσο ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο ησλ  ζπκθεξφλησλ ησλ 
θαηαλαισηψλ   
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12. χζηαζε 98/257/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 30ήο Μαξηίνπ 1998 ζρεηηθά κε ηηο  αξρέο πνπ 

δηέπνπλ ηα αξκφδηα φξγαλα γηα ηελ εμψδηθε επίιπζε ησλ δηαθνξψλ  θαηαλάισζεο   

13. Οδεγία 97/55/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 6εο  

Οθησβξίνπ 1997 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 84/450/ΔΟΚ ζρεηηθά κε  ηελ 
παξαπιαλεηηθή δηαθήκηζε πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζεί ε ζπγθξηηηθή  δηαθήκηζε   

14. Οδεγία 93/13/ΔΟΚ ηεο 5εο Απξηιίνπ 1993 ζρεηηθά κε ηηο θαηαρξεζηηθέο  ξήηξεο ησλ 
ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηνληαη κε θαηαλαισηέο.   

15. Καλνληζκφο (ΔΚ) 1654/2005 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 10εο Οθησβξίνπ 2005, γηα  
ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 874/2004 ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε θαλφλσλ  πνιηηηθήο 
δεκoζίνπ ζπκθέξνληνο ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε θαη ηηο  ιεηηνπξγίεο ηνπ ηνκέα 
αλσηάηνπ επηπέδνπ «.eu» θαη ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ  θαηαρψξηζε   

16. Καλνληζκφο (ΔΚ) 874/2004 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 28εο Απξηιίνπ 2004, γηα ηε  ζέζπηζε 
θαλφλσλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε θαη ηηο  ιεηηνπξγίεο ηνπ .eu 
ηνκέα αλσηάηνπ επηπέδνπ θαη ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ  θαηαρψξηζε   

17. Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 733/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ  πκβνπιίνπ, 

ηεο 22αο Απξηιίνπ 2002, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ .eu ηνκέα  αλσηάηνπ επηπέδνπ   

18. Οδεγία 1989/104/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Γεθεκβξίνπ 1988 γηα ηελ  πξνζηαζία 

ησλ ζεκάησλ   

19. Καλνληζκφο (ΔΚ) 1937/2004 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 9εο Ννεκβξίνπ 2004 γηα ηελ  

ηξνπνπνίεζε ησλ παξαξηεκάησλ I, II, III θαη IV ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ)  44/2001 ηνπ 
πκβνπιίνπ γηα ηε δηεζλή δηθαηνδνζία, ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ  εθηέιεζε απνθάζεσλ 
ζε αζηηθέο θαη εκπνξηθέο ππνζέζεηο   

20. Καλνληζκφο (ΔΚ) 44/2001 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Γεθεκβξίνπ 2000 γηα ηε  δηεζλή 

δηθαηνδνζία, ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ εθηέιεζε απνθάζεσλ ζε αζηηθέο  θαη εκπνξηθέο 
ππνζέζεηο   

21. Καλνληζκφο (ΔΚ) 1348/2000 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 29εο Μαΐνπ 2000, πεξί  επηδφζεσο 
θαη θνηλνπνηήζεσο ζηα θξάηε κέιε δηθαζηηθψλ θαη εμσδίθσλ  πξάμεσλ ζε αζηηθέο ή 
εκπνξηθέο ππνζέζεηο   

22. Καλνληζκφο (ΔΚ) 601/2006 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 18εο Απξηιίνπ 2006, γηα ηελ  

εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 184/2005 φζνλ αθνξά ην κνξθφηππν θαη ηε  δηαδηθαζία 
δηαβίβαζεο δεδνκέλσλ   

23. Καλνληζκφο (ΔΚ) 2216/2004 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 21εο Γεθεκβξίνπ 2004  ζρεηηθά κε 
ηππνπνηεκέλν θαη αζθαιέο ζχζηεκα κεηξψσλ δπλάκεη ηεο νδεγίαο  2003/87/ΔΚ θαη ηεο 
απφθαζεο 280/2004/ΔΚ   

24. Απφθαζε 2004/387/EK πεξί ηεο δηαιεηηνπξγηθήο παξνρήο παλεπξσπατθψλ  

ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηηο δεκφζηεο δηνηθήζεηο, ηηο  επηρεηξήζεηο θαη 
ηνπο πνιίηεο (IDABC)   

25. Οδεγία 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο  31εο 
Μαξηίνπ 2004, πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκφζησλ  ζπκβάζεσλ 
έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ   

26. Οδεγία 2003/98/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ. πκβνπιίνπ, ηεο  17εο 

Ννεκβξίνπ 2003, γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηψλ ηνπ δεκφζηνπ  Σνκέα. 

27.  Καλνληζκφο (ΔΚ) 2560/2001 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ  πκβνπιίνπ ηεο 

19εο Γεθεκβξίνπ 2001 ζρεηηθά κε ηηο δηαζπλνξηαθέο  πιεξσκέο ζε επξψ.   

28. Οδεγία 2000/46/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο  18εο 

επηεκβξίνπ 2000 γηα ηελ αλάιεςε, ηελ άζθεζε θαη ηελ πξνιεπηηθή  επνπηεία ηεο 
δξαζηεξηφηεηαο ηδξχκαηνο ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο.   

29. Oδεγία 2000/35/ΔΚ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θαζπζηέξεζεο πιεξσκψλ ζηηο  
εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο   

30. χζηαζε 97/489/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 30ήο Ηνπιίνπ 1997 ζρεηηθά κε ηηο  ζπλαιιαγέο 
πνπ γίλνληαη κε κέζα ειεθηξνληθήο πιεξσκήο θαη ηδίσο φζνλ  αθνξά ηηο ζρέζεηο κεηαμχ 
ηνπ εθδφηε θαη ηνπ θαηφρνπ   
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31. Οδεγία 97/5/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο  27εο 

Ηαλνπαξίνπ 1997 γηα ηηο δηαζπλνξηαθέο κεηαθνξέο πηζηψζεσλ   

32. χζηαζε 87/598/ΔΟΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 8εο Γεθεκβξίνπ 1987 γηα επξσπατθφ  θψδηθα 
δενληνινγίαο ζε ζέκαηα ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ.   

33. Οδεγία 2000/31/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο  8εο 

Ηνπλίνπ 2000 γηα νξηζκέλεο λνκηθέο πηπρέο ησλ ππεξεζηψλ ηεο θνηλσλίαο  ηεο 
πιεξνθνξίαο, ηδίσο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ζηελ εζσηεξηθή αγνξά  ("Οδεγία γηα ην 
ειεθηξνληθφ εκπφξην")   

34. Οδεγία 98/84/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο  20ήο 

Ννεκβξίνπ 1998 γηα ηε λνκηθή πξνζηαζία ησλ ππεξεζηψλ πνπ  βαζίδνληαη ή 
ζπλίζηαληαη ζηελ παξνρή πξφζβαζεο ππφ φξνπο.   

35. Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο 2002/16/ΔΚ ζρεηηθά κε ηηο ηππνπνηεκέλεο  ζπκβαηηθέο 
ξήηξεο γηα ηε δηαβίβαζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζε  εθηεινχληεο 
επεμεξγαζία εγθαηεζηεκέλνπο ζε ηξίηεο ρψξεο, βάζεη ηεο νδεγίαο  95/46/ΔΚ   

36. Οδεγία 98/48/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο  20ήο Ηνπιίνπ 

1998 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 98/34/ΔΚ γηα ηελ  θαζηέξσζε κηαο δηαδηθαζίαο 
πιεξνθφξεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ηερληθψλ  πξνηχπσλ θαη πξνδηαγξαθψλ   

37. Καλνληζκφο 44/2001/ΔΚ γηα ηε δηεζλή δηθαηνδνζία (ζε αληηθαηάζηαζε ηεο  χκβαζεο 
ησλ Βξπμειιψλ), άξζξν 23 παξ.2 πνπ αλαγλσξίδεη ην θχξνο ηεο  ειεθηξνληθήο 
ππνγξαθήο ζε ζπκθσλίεο παξέθηαζεο ηεο δηεζλνχο  δηθαηνδνζίαο  

38. Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο (2001) γηα έγθξηζε ελφο παγθνζκίνπ δηθηχνπ  (Identrus) γηα 

ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ θαη άιισλ  ζπλαιιαγψλ ειεθηξνληθνχ 
εκπνξίνπ   

39. Απφθαζε 2000/709 ηεο Δπηηξνπήο γηα ηνπο θνξείο ειέγρνπ θαη ζπκκφξθσζεο  ησλ 
δηαηάμεσλ δεκηνπξγίαο ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο ζηνπο φξνπο  αζθάιεηαο ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηεο Οδεγίαο 99/93/ΔΚ   

40. Οδεγία 1999/93/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο  13εο 

Γεθεκβξίνπ 1999 ζρεηηθά κε ην θνηλνηηθφ πιαίζην γηα ειεθηξνληθέο  ππνγξαθέο.  
Απφθαζε 2004/641/ΔΚ ηεο επηηξνπήο ηεο 14εο επηεκβξίνπ 2004 γηα ηελ  
ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 2002/627/ΔΚ ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε ηεο νκάδαο  
επξσπατθψλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ γηα ηα δίθηπα θαη ηηο ππεξεζίεο  ειεθηξνληθψλ 
επηθνηλσληψλ   

41. Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 460/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ  πκβνπιίνπ, 

ηεο 10εο Μαξηίνπ 2004, γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Δπξσπατθνχ  Οξγαληζκνχ γηα ηελ 
Αζθάιεηα Γηθηχσλ θαη Πιεξνθνξηψλ   

42. Απφθαζε 2002/627/EΚ ηεο επηηξνπήο ηεο 29εο Ηνπιίνπ 2002 ζρεηηθά κε ηε  ζχζηαζε 
ηεο νκάδαο ησλ επξσπατθψλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ γηα δίθηπα θαη  ππεξεζίεο 
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ   

43. Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 733/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ  πκβνπιίνπ, 

ηεο 22αο Απξηιίνπ 2002, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ .eu ηνκέα  αλσηάηνπ επηπέδνπ   

44. Οδεγία 2002/77/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 16εο επηεκβξίνπ 2002 ζρεηηθά κε ηνλ  

αληαγσληζκφ ζηηο αγνξέο δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ   

45. Οδεγία 2002/22/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο  7εο 

Μαξηίνπ 2002, γηα ηελ θαζνιηθή ππεξεζία θαη δηθαηψκαηα ρξεζηψλ φζνλ  αθνξά δίθηπα 
θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ (νδεγία θαζνιηθήο  ππεξεζίαο)   

46. Οδεγία 2002/21/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο  7εο 
Μαξηίνπ 2002, ζρεηηθά κε θνηλφ θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα δίθηπα θαη  ππεξεζίεο 
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ (νδεγία πιαίζην)   

47. Οδεγία 2002/20/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο  7εο 

Μαξηίνπ 2002, γηα ηελ αδεηνδφηεζε δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ  
επηθνηλσληψλ (νδεγία γηα ηελ αδεηνδφηεζε)   
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48. Οδεγία 2002/19/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο  7εο 

Μαξηίνπ 2002, ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζε δίθηπα ειεθηξνληθψλ  επηθνηλσληψλ θαη 
ζπλαθείο επθνιίεο, θαζψο θαη κε ηε δηαζχλδεζή ηνπο  (νδεγία γηα ηελ πξφζβαζε)   

49. Οδεγία 2006/24/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο  15εο 
Μαξηίνπ 2006 γηα ηε δηαηήξεζε δεδνκέλσλ πνπ παξάγνληαη ή  ππνβάιινληαη ζε 
επεμεξγαζία ζε ζπλάξηεζε κε ηελ παξνρή δηαζεζίκσλ ζην  θνηλφ ππεξεζηψλ 
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ή δεκνζίσλ δηθηχσλ  επηθνηλσληψλ θαη γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2002/58/ΔΚ   

50. Οδεγία 2002/58/ΔΚ ηεο 12εο Ηνπιίνπ 2002 ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ  

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο  ζηνλ ηνκέα 
ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ (νδεγία γηα ηελ πξνζηαζία  ηδησηηθήο δσήο ζηηο 
ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο)   

Β)Παραδείγματα υμβάσεων Τπηρεσιών Διαδικτύου 

1
ο

 Παράδειγμα  

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΜΔΧ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ
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η.. ……….…….  ζήκεξα ………….. (εκέξα) …./…./200.., νη παξαθάησ ππνγεγξακκέλνη: 

1. ……………………………., Πξφεδξνο, ελεξγψλ σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Ηδξχκαηνο 
………………, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 233 ηνπ Ν. 3463/2006 (Κχξσζε ηνπ 
Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ) θαη  

2. Ζ εηαηξεία «Έγθξηηνο πκβνπιεπηηθή – Δθπαηδεπηηθή Α.Δ.», κε έδξα ηελ Αζήλα, νδφο 
Κνπξηίδνπ 7, Σ.Κ. 104 45, Αζήλα, πνπ εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ ………………………., 
πνπ ζα απνθαιείηαη ζην εμήο «ΠΑΡΟΥΟ», ζπκθσλνχκε ηα αθφινπζα: 

Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ελεκέξσζεο θαη ζχλλνκεο εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο, ην 
Ίδξπκα απνθάζηζε κε απεπζείαο αλάζεζε, δηφηη ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ησλ παξ. 9 θαη 10 
ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, φπσο πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 
3731/2008, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν. 2362/1995, φζνλ αθνξά ηα 
επηηξεπηά ρξεκαηηθά φξηα θαη ηελ αξηζκ. 2/45564/0026/31-7-2001 (ΦΔΚ 1066/Β΄/10-8-2001) 
Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, λα εγγξαθεί ζπλδξνκεηήο ζε πξφηππε δηαδηθηπαθή 
βάζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ ηεο σο άλσ εηαηξείαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζέκαηα 
δαπαλψλ, πξνκεζεηψλ, εξγαζηψλ θαη κεηαθνξψλ ησλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ θνξέσλ ηεο ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο. 

Ζ αλάζεζε έγηλε κε ηελ αξηζκ. ……….. απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηελ αξηζκ. ……. 
απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πίζησζεο. 

Δηδηθφηεξα ηζρχνπλ νη εμήο φξνη: 

ΑΡΘΡΟ 1
ν
 

Ζ πξφηππε βάζε δεδνκέλσλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε 
www.egritos.gr είλαη ζπλδξνκεηηθή θαη ζα πεξηέρεη κε θαηαλνεηφ ηξφπν ηε ζχλλνκε δηαδηθαζία 
γηα ηε δηελέξγεηα ησλ πξνκεζεηψλ, εξγαζηψλ θαη κεηαθνξψλ, φιε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία, 
ππνπξγηθέο απνθάζεηο, εγθπθιίνπο θαη δηεπθξηληζηηθά έγγξαθα, ππνδείγκαηα γηα φιεο ηηο 
πεξηπηψζεηο, θαζψο θαη ζε εθιατθεπκέλε κνξθή ηε λνκνινγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, 
ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο. Δπίζεο, ζα πεξηιακβάλεη 
εηδηθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δαπάλεο ησλ Ο.Σ.Α., φπσο αλάιεςε ππνρξεψζεσλ πνπ 
δελ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία, δαπάλεο γηα δεμηψζεηο, ενξηέο, εθδειψζεηο, γηα 
ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ, γηα δαπάλεο κεηαθίλεζεο, γηα κηζζψζεηο θαη ινηπά εμεηδηθεπκέλα 
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δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηα έζνδα, ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ηνλ απνινγηζκφ θαη ηηο δαπάλεο ησλ Ο.Σ.Α. 
θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ. 

ΑΡΘΡΟ 2
ν
 

Ο πάξνρνο εθηφο απφ ηελ πθηζηακέλε βάζε δεδνκέλσλ, ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη απηή 
έγθαηξα θαη αμηφπηζηα κε φηη λεφηεξν πξνθχπηεη, πνπ επηθέξεη αιιαγέο, ζπκπιεξψζεηο ή 
ηξνπνπνηήζεηο ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη λνκνινγία πεξί πξνκεζεηψλ, εξγαζηψλ θαη 
κεηαθνξψλ. Δπίζεο, ππνρξενχηαη λα δψζεη ζην Ίδξπκα εηδηθφ θσδηθφ πξφζβαζεο γηα ηελ 
απξφζθνπηε εηζαγσγή ζηε βάζε δεδνκέλσλ θαη ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ απηήο. 

ΑΡΘΡΟ 3
ν
 

Ζ ζπλνιηθή ηηκή ζπκθσλείηαη γηα ην πνζφ ησλ ……….. επξψ, πνπ ζα θαηαβιεζεί ζηνλ πάξνρν 
θαηά 100% κε ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη κεηά ηελ έθδνζε θαη ππνβνιή ηνπ 
ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ην Ίδξπκα. 

ΑΡΘΡΟ 4
ν
 

Ο πάξνρνο νθείιεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ 
απξφζθνπηε ζχλδεζε ηνπ Ηδξχκαηνο κε ηε δηαδηθηπαθή βάζε δεδνκέλσλ. Δπίζεο, νθείιεη λα 
πξνλνεί γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ζε κεγάιεο ηαρχηεηεο. Ο 
πάξνρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα πξνβάιιεη αδπλακία έγθαηξεο ζχλδεζεο κε ηε βάζε δεδνκέλσλ, 
επηθαινχκελνο ηπρφλ ηερληθέο δπζρέξεηεο. ε πεξίπησζε αδπλακίαο ζχλδεζεο γηα ιφγν πνπ 
νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ παξφρνπ, απηφο νθείιεη κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν (ειεθηξνληθφ 
ηαρπδξνκείν, CD, εγγξάθσο, θιπ) λα ελεκεξψλεη εγθαίξσο ην Ίδξπκα γηα θάζε ηηζέκελν 
δήηεκα.Ο πάξνρνο δελ επζχλεηαη γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα, ηελ αξγή ιήςε ησλ δεδνκέλσλ ή 
ηπρφλ άιιν πξφβιεκα, εθφζνλ απηφ νθείιεηαη ζε αλεπαξθέο ηερληθφ εμνπιηζκφ ηνπ Ηδξχκαηνο ή 
ρακειήο ηαρχηεηαο ζχλδεζεο ζην δηαδίθηπν ή ζε πξνβιήκαηα δηαδηθηπαθήο επηθνηλσλίαο. 

ΑΡΘΡΟ 5
ν
 

ε πεξίπησζε αδπλακίαο ζχλδεζεο θαη κε ρξεζηηθφηεηαο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, ην Ίδξπκα 
κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνλ πάξνρνο ηελ επηζηξνθή ηεο θαηαβαιιφκελεο δαπάλεο, κέρξη ηνπ 
πνζνχ ηνπ ππνιεηπφκελνπ ρξφλνπ. Ο πάξνρνο ππνρξενχηαη λα αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε 
ηνπ Ηδξχκαηνο θαη λα θαηαβάιεη ην αξγφηεξν κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο ην νθεηιφκελν πνζφ. 

ΑΡΘΡΟ 6
ν
 

Ο θσδηθφο πξφζβαζεο ζηε δηαδηθηπαθή βάζε δεδνκέλσλ είλαη πξνζσπηθφο θαη αθνξά ην 
ζπγθεθξηκέλν Ίδξπκα. Σν Ίδξπκα νθείιεη λα κε ρνξεγεί ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο ζε άιινπο, 
εθηφο ησλ ππαιιήισλ ηνπ.  

ΑΡΘΡΟ 7
ν
 

Ο πάξνρνο εγγπάηαη ην ζηαζεξφ θαη ακεηάβιεην ηεο ζπκθσλεκέλεο ζην άξζξν 3 ηηκήο, 
αλεμάξηεηα αλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη σο ρξφλνο ρξήζεο, ππάξμνπλ απμήζεηο απφ 
νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία ζηελ ηηκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκνινγίνπ.  

ΑΡΘΡΟ 8
ν
 

Ο πάξνρνο βαξχλεηαη κε φιεο γεληθά ηηο δαπάλεο, θφξνπο, ηέιε, θαζψο θαη θάζε άιιεο 
πξνβιεπνκέλεο απφ λφκν θξάηεζεο. 

ΑΡΘΡΟ 9
ν 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε έρεη 12κελε δηάξθεηα, ε νπνία αξρίδεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη απφ ηα 
δπν ζπκβαιιφκελα κέξε. 

ΑΡΘΡΟ 10
ν
 

ηνηρείν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, πνπ ζεσξείηαη φηη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα θαη ηζρχεη 
κε ηνπο ππφινηπνπο φξνπο ηεο, είλαη ε αξηζκ. ……. απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ. 

ΑΡΘΡΟ 11
ν
 

Ζ ζπκβαηηθή δαπάλε πξνβιέπεηαη θαη θαιχπηεηαη απφ ηελ πίζησζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ 
Κ.Α. 02.00.6451.01 κε ηίηιν «πλδξνκέο ζε δηαδηθηπαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ», ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ έηνπο 200… 

ΑΡΘΡΟ 12
ν
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Ζ παξνχζα ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/1980 «πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη 
πξνκεζεηψλ Ο.Σ.Α.» θαη ηνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». 

ΑΡΘΡΟ 13
ν 

Ζ Βάζε Γεδνκέλσλ έρεη ελεκεξσηηθφ ραξαθηήξα θαη δε δεζκεχεη ηνλ πάξνρν γηα ηπρφλ 
ακθηζβήηεζε ηεο πξνηεηλφκελεο δηαδηθαζίαο απφ νπνηνδήπνηε ειεγθηηθφ φξγαλν ή δηθαζηήξην 
θαη γη‟ απηφ ην ιφγν ε εηαηξεία δελ θέξεη επζχλε ή ππνρξέσζε απνδεκίσζεο γηα νπνηαδήπνηε 
δεκία ή εζηθή βιάβε πνπ ελδερφκελα πξνθχςεη απφ ηε ρξήζε ηεο Βάζεο. 

Σν θείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο αλαγλψζζεθε θαη βεβαηψζεθε απφ ηνπο δχν 
ζπκβαιιφκελνπο πνπ ππέγξαςαλ ηέζζεξα (4) φκνηα πξσηφηππα απηήο, απφ ηα νπνία ηξία (3) 
παξέκεηλαλ ζην Ίδξπκα θαη έλα (1) έιαβε ν πάξνρνο. 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ       Ο ΠΑΡΟΥΟ 

2
ν
Παξάδεηγκα 

ΤΜΒΑΗ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ ΙΣΟΔΛΙΓΧΝ(ζηελ Κχπξν)
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Οη θάησζη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζα εθαξκφδνληαη γηα ηελ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 
Netcy.com, ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.netcy.com.  

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ηζηνζειίδα νη ρξήζηεο παξαρσξνχλ ηελ ζπγθαηάζεζή ηνπο ζηνπο 
θαησηέξσ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. Δάλ θάπνηνο ρξήζηεο δελ ζπκθσλεί κε απηνχο ηνπο φξνπο 
θαη ηηο πξνυπνζέζεηο, ηφηε νθείιεη λα κελ πξνβεί ζε ρξήζε ηεο. 

ε θάζε πεξίπησζε ην Netcy.com επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηφο ηεο λα δηαθφςεη 
πξνζσξηλά ε νξηζηηθά ππεξεζίεο ρξεζηψλ ηεο εάλ θξίλεη φηη ε ιεηηνπξγία ηνπο είλαη δεκηνγφλα. 

Σν Netcy.com δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί ή λα αλαλεψλεη ηνπο φξνπο θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο ζπλαιιαγψλ, νπνηεδήπνηε θξίλεη αλαγθαίν αλαιακβάλεη δε ηελ ππνρξέσζε λα 
ελεκεξψλεη ηνπο θαηαλαισηέο γηα νπνηαλδήπνηε αιιαγή κέζσ απφ ηηο ηζηνζειίδεο ηεο. 

Πεξηνξηζκφο επζχλεο 

Σν Netcy.com δελ επζχλεηαη έλαληη ησλ πειαηψλ/ρξεζηψλ γηα δεκηέο πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ 
απφ ηελ εθηέιεζε ή κε ηεο παξαγγειίαο ηνπο.  

Δπίζεο επηθπιάζζεηαη σο πξνο ην ρξφλν παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ / ππεξεζηψλ ζηηο 
πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο. 

Δπζχλε Υξήζηε 

Οη ρξήζηεο απνδέρνληαη φηη δελ ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο παξνρέο ηνπ Netcy.com γηα: 

1.Απνζηνιή, δεκνζίεπζε, απνζηνιή κε e-mail ή κεηάδνζε κε άιινπο ηξφπνπο 
νπνηνπδήπνηε πεξηερνκέλνπ είλαη παξάλνκν, βιαβεξφ, απεηιεηηθφ, πξνζβιεηηθφ, ελνριεηηθφ, 
ζπθνθαληηθφ, δπζθεκηζηηθφ, ρπδαίν, άζεκλν, ιηβεινγξαθηθφ απνηειεί παξαβίαζε ηνπ 
απνξξήηνπ θάπνηνπ άιινπ, δείρλεη εκπάζεηα, ή εθθξάδεη θπιεηηθέο, εζληθέο ή άιιεο δηαθξίζεηο. 

2.Πξφθιεζε βιαβψλ ζε αλήιηθνπο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. 

3.Πεξηερφκελα γηα ελήιηθεο  πνξλφ, ηδφγνο θαη νηηδήπνηε άιιν αληηηίζεηαη ζηνλ 
Κππξηαθφ λφκν. 

4.Απνζηνιή, δεκνζίεπζε, απνζηνιή κε e-mail ή κεηάδνζε κε άιινπο ηξφπνπο 
νπνηνπδήπνηε πεξηερνκέλνπ γηα ην νπνίν δελ έρεηε δηθαίσκα κεηάδνζεο ζχκθσλα κε ηελ 
λνκνζεζία ή ηηο ζπκβαηηθέο ή δηαρεηξηζηηθέο ζρέζεηο (φπσο εζσηεξηθέο πιεξνθνξίεο, 
ηδηνθηεζηαθέο θαη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ απνθηήζεθαλ ή απνθαιχθζεθαλ σο κέξνο 
εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ή πνπ θαιχπηνληαη ζε ζπκθσλίεο εκπηζηεπηηθφηεηαο). 

5.Απνζηνιή, δεκνζίεπζε, απνζηνιή κε e-mail ή κεηάδνζε κε άιινπο ηξφπνπο 
νπνηνπδήπνηε πεξηερνκέλνπ ην νπνίν παξαβηάδεη νπνηαδήπνηε επξεζηηερλία, εκπνξηθφ ζήκα, 
εκπνξηθφ κπζηηθφ, πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ή άιια ηδηνθηεζηαθά δηθαηψκαηα ηξίησλ. 
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6.Απνζηνιή, δεκνζίεπζε, απνζηνιή κε e-mail ή κεηάδνζε κε άιινπο ηξφπνπο 
νπνηνπδήπνηε πιηθνχ ην νπνίν πεξηέρεη ηνχο ινγηζκηθνχ ή νπνηνπζδήπνηε άιινπο θψδηθεο, 
αξρεία ή πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ζθνπφ ηελ δηαθνπή, ηελ πξφθιεζε βιάβεο, 
ηελ θαηαζηξνθή ή ηνλ εμνπιηζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο νπνηνπδήπνηε ινγηζκηθνχ ή πιηθνχ 
ππνινγηζηψλ. 

7.Ζζειεκέλε ή αζέιεηε παξάβαζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ή ησλ δηαηάμεσλ. 

8.Παξελφριεζε ηξίησλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν. 

9.πιινγή ή απνζήθεπζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε άιινπο ρξήζηεο. 

10.Γηαθίλεζε πεηξαηηθνχ ινγηζκηθνχ, MP3 θαη ηαηληψλ. 

11.Forum κε links πξνο πεξηερφκελν γηα ην νπνίν δελ έρεηε δηθαίσκα κεηάδνζεο 
ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ή ηηο ζπκβαηηθέο ή δηαρεηξηζηηθέο ζρέζεηο. 

12.Mεηάδνζε, αλαπαξαγσγή streaming video ή audio απεπζείαο κέζσ ηνπ 
ινγαξηαζκνχ θηινμελίαο ηνπο. 

Αζθάιεηα 

Πξνζσπηθή αζθάιεηα απνηειεί ην password πνπ δίλεηε φηαλ γίλεζηε κέινο ηνπ www.netcy.com. 
Γηα λα παξνπζηάζνπκε νπνηνδήπνηε πξνζσπηθφ ζαο ζηνηρείν ζα πξέπεη πξψηα λα δνζεί ην 
φλνκα ηνπ ρξήζηε θαη ην password. Γηα απηφ ην ιφγν, πξέπεη λα θπιάζζεηε θαιά απηά ηα 
ζηνηρεία γηα λα κελ θηλδπλεχζνπλ λα πέζνπλ ζε ρέξηα ηξίησλ. 

Oιεο νη ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηείηε κέζσ ηνπ www.netcy.com δηέπνληαη απφ ην 
Γηεζλέο θαη Δπξσπατθφ δίθαην, πνπ ξπζκίδεη ζέκαηα ζρεηηθά κε ην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαζψο 
επίζεο θαη απφ ην Νφκν πεξί πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ (Ν. 2251/1994), πνπ ξπζκίδεη 
ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο πσιήζεηο απφ απφζηαζε. 

Ζ Netcy.com αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηνπ ζέκαηνο ηεο αζθαιείαο ησλ Πξνζσπηθψλ 
Γεδνκέλσλ, θαζψο θαη ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ θαη έρεη ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα, 
κε ηηο πην ζχγρξνλεο θαη πξνεγκέλεο κεζφδνπο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε κέγηζηε δπλαηή 
αζθάιεηα. ιεο νη πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία, είλαη 
αζθαιείο θαη απφξξεηεο. 

Απφξξεην πλαιιαγψλ 

Ζ ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ ζεσξείηαη απηνλφεηε. Οη ίδηεο βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηηο 
θιαζζηθέο ζπλαιιαγέο ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ e-commerce.  

ιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ δηαβηβάδνληαη απφ ηνλ πειάηε/ζπλδξνκεηή ζηε Netcy.com 
είλαη εκπηζηεπηηθέο θαη ε Netcy.com έρεη ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε λα γίλεηαη ρξήζε 
ηνπο κφλν ζην κέηξν πνπ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν ζην πιαίζην ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Παξαγγειίεο 

Γηεθπεξαίσζε παξαγγειηψλ-Πνιηηηθή ηηκψλ 

Οη αλαγξαθφκελεο ηηκέο ησλ πξντφλησλ είλαη νη ηειηθέο (δειαδή ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ).H 
εηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ ρσξίο πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε ηνπ πειάηε. 
Δπλφεην είλαη φηη ν πειάηεο θαηαβάιιεη πάληνηε ην ηίκεκα ην νπνίν αλαγξάθεηαη ζηνπο νηθείνπο 
ηηκνθαηαιφγνπο γη' απηφ ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία θαηά ην ρξφλν παξαγγειίαο. 

Σξφπνη Πιεξσκήο 

Μέζσ Πηζησηηθήο θάξηαο 

Έρεηε ηελ δπλαηφηεηα εμφθιεζεο ησλ παξαγγειηψλ ζαο κέζσ πηζησηηθήο θάξηαο Visa, 
Mastercard . 

Ζ ρξέσζε ηεο πηζησηηθήο θάξηαο πξαγκαηνπνηείηαη αθνχ πξνεγεζεί έιεγρνο θαη πηζηνπνίεζε 
ησλ ζηνηρείσλ θαη ηεο εγθπξφηεηαο ηεο. Ο πειάηεο είλαη ν κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ζσζηή 
θαηαγξαθή θαη ηελ αιήζεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο πηζησηηθήο θάξηαο. 

Με θαηάζεζε ζε ινγαξηαζκφ ηξαπέδεο 

Έρεηε ηελ δπλαηφηεηα εμφθιεζεο ησλ παξαγγειηψλ ζαο κέζσ θαηάζεζεο ζε ηξαπεδηθνχο 
ινγαξηαζκνχο πνπ ζαο αλαθνηλψλνληαη θαηά ηελ παξαγγειία ζαο. 

Paypal 
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Έρεηε ηελ δπλαηφηεηα εμφθιεζεο ησλ παξαγγειηψλ ζαο κέζσ Paypal. 

Παξάδνζε Πξντφλησλ / Τπεξεζηψλ 

Ζ θαηνρχξσζε ηνπ νλφκαηνο ρψξνπ θαη ε αγνξά παθέησλ θηινμελίαο (Hosting), γίλεηαη άκεζα 
κε ηελ πιεξσκή ηεο παξαγγειίαο. Ο πειάηεο/ρξήζηεο θαη/ή κειινληηθφο ηδηνθηήηεο ησλ 
νλνκάησλ ρψξνπ πξέπεη λα αλαγλψζεη, λα θαηαλνήζεη θαη λα ζπκθσλήζεη κε ηνλ Καλνληζκφ 
Γηαρείξηζεο θαη Δθρψξηζεο Ολνκάησλ Υψξνπ κε θαηάιεμε .com.cy θαη φιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο 
απηνχ. 

Όξνη ρξήζεο πξνγξάκκαηνο πλεξγαηψλ (Affiliates) 

1.Σν πξφγξακκα ζπλεξγαηψλ (Affiliates) απεπζχλεηαη ζε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ 
πξφζσπν δηαρεηξίδεηαη ηζηνζειίδα θαη επηζπκεί λα δηαθεκίζεη κέζσ απηήο ηελ Netcy.com. 

2.Απφ ηελ ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα απνθιείνληαη ηζηνζειίδεο :,πνπ δελ έρνπλ 
πξαγκαηηθφ φλνκα ρψξνπ (Domain Name) (π.ρ. .tk).,πνπ πεξηιακβάλνπλ ελ φισ ή ελ κέξεη 
πνξλνγξαθηθφ πιηθφ, πεηξαηηθνχ πεξηερνκέλνπ ινγηζκηθφ, κνπζηθή θ.α., είηε επηδεηθλχνπλ link 
πξνο ηέηνηεο ηζηνζειίδεο κε πεηξαηηθφ, πνξλνγξαθηθφ θιπ. πεξηερφκελν. πνπ έρνπλ αζέκηην, 
παξαπιαλεηηθφ πεξηερφκελν. 

3.Σξφπνο δηαθήκηζεο είλαη κέζσ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ banner ή text link, πνπ ζα βξεη ν 
ππνςήθηνο ζπλεξγάηεο ζηνλ ζρεηηθφ πίλαθα ειέγρνπ, είηε ζα πξνκεζεπζεί εηδηθά κε ηελ εηαηξία 
καο κεηά απφ ζρεηηθή επηθνηλσλία, εθ? φζνλ ν ζπλεξγάηεο επηζπκεί custom banner. 

4.Γελ επηηξέπεηαη ε δηαθήκηζε : 

θαηά θαλέλα άιιν ηξφπν απφ ηνπο παξαπάλσ πεξηγξαθφκελνπο, εθφζνλ δελ έρεη ηελ 
ξεηή έγθξηζε ηεο εηαηξείαο, π.ρ. κε Banner ή θείκελν ή ν,ηηδήπνηε άιιν. 

 ηδίσο κε popup παξάζπξα ή κέζσ παξαπιαλεηηθψλ ζπλδέζκσλ, spamming, posting 
ζε forums. 

5.Γελ νθείιεηαη θαλέλα αληάιιαγκα ζηνλ ζπλεξγάηε, πνπ παξαβηάδεη θάπνηνλ απφ ηνπο 
παξαπάλσ ζπκβαηηθνχο φξνπο, ελψ ηπρφλ κε εγθεθξηκέλε δηαθήκηζε ηεο εηαηξείαο δελ 
δεκηνπξγεί αμίσζε ακνηβήο ζε θαλέλαλ νχηε κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη εγθξίζεθε ζησπεξά απφ 
ηελ εηαηξεία θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν. 

6.ιεο νη ζειίδεο ησλ ζπλεξγαηψλ ειέγρνληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε ζθνπφ 
ηε δηαπίζησζε ηεο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ πξνβνιήο ηεο εηαηξείαο. Ο ζπλεξγάηεο έρεη 
ππνρξέσζε ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο ππνδείμεηο ηεο εηαηξείαο, δηαθνξεηηθά ε ζχκβαζε 
θαηαγγέιιεηαη αδεκίσο γηα ηελ εηαηξεία. 

7.Ζ έλαξμε ζπλεξγαζίαο μεθηλά κε ηελ δεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ επ? νλφκαηη ηνπ 
ζπλεξγάηε ζην ζχζηεκα καο θαη ηελ απνδνρή ησλ παξφλησλ φξσλ . 

8.Ο ινγαξηαζκφο ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ καο ζπλεξγάηε πηζηψλεηαη άκεζα κε πνζφ 
αληίζηνηρν ηνπ 8% ηεο θαζαξήο αμίαο θάζε νινθιεξσκέλεο αγνξάο ελφο παθέηνπ θηινμελίαο 
απφ ηελ εηαηξεία καο, πνπ πξαγκαηνπνίεζε επηζθέπηεο, πνπ ζπλδέζεθε κε ηελ ηζηνζειίδα καο 
κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ζπλεξγάηε. 

9.Ζ πιεξσκή ηεο ακνηβήο γίλεηαη κε θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ πειάηε, 
πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ ίδην καδί κε ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο εμφθιεζεο απφ ην Control 
Panel. Ακνηβή ηνπ ζπλεξγάηε, πνπ ππνβάιιεηαη πξνο εμφθιεζε αξγφηεξα απφ ην πξψην 
πελζήκεξν ηνπ θάζε κήλα, εμαξγπξψλεηαη ηνλ ακέζσο επφκελν κήλα, ελψ αμίσζε ηνπ γηα 
ακνηβή, εθ‟ φζνλ δελ δεηεζεί εληφο ηξέρνληνο κελφο ε εμφθιεζή ηεο, πηζηψλεηαη ακέζσο ζηνλ 
επφκελν κήλα θ.ν.θ.. Κάζε εμφθιεζε επηβαξχλεηαη κε ηνλ ηζρχνληα Φ.Π.Α.. Καηψηαην φξην 
πιεξσκήο ηνπ ζπλεξγάηε είλαη ηα ηξηάληα επξψ (30,00 €). 

10.Ο ζπλεξγάηεο ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε απφδεημεο παξνρήο ππεξεζηψλ ή 
ηηκνινγίνπ, αλαιφγσο ησλ ππνρξεψζεσλ, πνπ ππέρεη θαηά ηνλ ηζρχνληα Κψδηθα Βηβιίσλ θαη 
ηνηρείσλ (π.δ. 186/1992). Γηα ηδηψηεο ζπλεξγάηεο ε εηαηξία καο εθδίδεη απφδεημε δαπάλεο. 

11.Κάζε ζπλεξγάηεο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη αλά πάζα ζηηγκή απφ ηελ εηαηξία ηελ 
δηαθνπή ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ, νπφηε ην ηπρφλ πηζησηηθφ ππφινηπν ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ 
γίλεηαη απαηηεηφ θαη εμνθιείηαη θαηά ηα αλσηέξσ πξνβιεπφκελα. 

12.Ζ εηαηξία καο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κεηαβάιιεη ηνπο φξνπο ρξήζεο, αθνχ 
ελεκεξψζεη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο απφ ην ζχζηεκα αλαθνηλψζεσλ πνπ δηαζέηεη θαη ην νπνίν 
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απνδέρνληαη κε ηελ έλαξμε ηεο ζπκκεηνρήο ζην παξφλ πξφγξακκα σο ηξφπν ελεκέξσζήο 
ηνπο. 

Ulnimited Bandwidth - Απεξηφξηζηε Κίλεζε Γεδνκέλσλ 

Πξνζθέξνπκε απεξηφξηζηε θίλεζε δεδνκέλσλ (bandwidth) ζε επηιεγκέλα παθέηα Shared-
Hosting. Ζ πνιηηηθή καο, πξνζθνξάο απεξηφξηζηεο θίλεζεο δεδνκέλσλ (ζε επηιεγκέλα παθέηα 
θηινμελίαο) έρεη σο ζηφρν ηελ ηζφπνζε δηάζεζε θίλεζεο δεδνκέλσλ ζε φινπο ηνπο 
ινγαξηαζκνχο θηινμελίαο ηνπ θάζε Server καο.  

Δηζη ζα πξέπεη λα ιακβάλνπκε σο βαζηθή πξνυπφζεζε φηη θαλέλαο ινγαξηαζκφο 
θηινμελίαο δελ κπνξεί λα πξνθαιεί νπνηνδήπνηε εκπφδην ζηελ δηαζέζηκε θίλεζε δεδνκέλσλ 
ησλ ππνινίπσλ. 

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, εθαξκνγέο πνπ έρνπλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζε απηφλ ηνλ 
ηνκέα φπσο: 

( Adult Sites, Streaming media,VoIP,Net radio,Μεγάια FTP sites Proxy servers 
ζπκπεξηει. TOR,P2P,IRC servers, BitTorrent,NNTP,Majordomo,Mirrors)θαη παξεκθεξή, 
δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ πνιηηηθή πξνζθνξάο απεξηφξηζηεο θίλεζεο δεδνκέλσλ θαη 
απαηηείηαη ζχκθσλία απφ ην Netcy.com γηα ηελ εθαξκνγή-ρξήζε ηνπο. 
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ηελ . . . ..ηφπνο. . . ζήκεξα ηελ ________________, εκέξα___________ κεηαμχ, αθ' ελφο κελ: 

α) Σεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «. . . . . . . . . . . . . .» ε νπνία εδξεχεη ζην . . . . .ηφπνο. . 
. . . . , νδφο . . . . .. . αξ. . . . . . .. θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα. . . . . (πνπ ζην εμήο ζα θαιείηαη 
«ΔΣΑΗΡΗΑ»), αθεηέξνπ δε 

β) ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «…………» ε νπνία εδξεχεη ζην___________, 
νδφο__________θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα (πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «ΠΔΛΑΣΖ» θαη απφ 
θνηλνχ κε ηελ "ΔΣΑΗΡΗΑ" “ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ” ή “ΣΑ ΜΔΡΖ”). 

ζπκθσλήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθφινπζα: 

1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΔΧ 

Ζ Δηαηξία ζα εθηειέζεη γηα ηνλ Πειάηε ην έξγν ή/θαη ζα παξέρεη ζηνλ Πειάηε ηηο ππεξεζίεο, θαη 
γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο, πνπ αλαγξάθνληαη ζηα Παξαξηήκαηα 1 θαη ______ ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο. Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηνπ είδνπο, ηνπ αξηζκνχ ή/θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ 
ηνπ παξερνκέλνπ έξγνπ ή/θαη ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ απφ ην έλα πκβαιιφκελν Μέξνο 
δελ επηηξέπεηαη ρσξίο πξνεγνχκελε απνδνρή ηνπ άιινπ πκβαιιφκελνπ Μέξνπο, ε νπνία ζα 
γίλεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο, ή ρσξίο λέα έγγξαθε ζπκθσλία ησλ 
Μεξψλ. 

2. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΧΝ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΧΝ ΜΔΡΧΝ 

2.1 Ζ Δηαηξία ππνρξενχηαη: 

α) λα εθηειέζεη ην έξγν ή/θαη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο πνπ ζπκθσλνχληαη κε ηελ 
παξνχζα. 

β) λα νινθιεξψζεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπκθσλεζέληνο έξγνπ, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη 
ζην Παξάξηεκα 1 θαη ___ ηεο παξνχζαο, ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πεξηγξάθεηαη ζην 
Παξάξηεκα__ ηεο παξνχζαο. 

Ζ Δηαηξία δειψλεη ξεηά φηη ζα θαηαβάιιεη θάζε εχινγε πξνζπάζεηα, ψζηε λα 
εμαζθαιίζεη ζηνλ Πειάηε ηελ θαηά ην κέηξν ηνπ δπλαηνχ απξφζθνπηε παξνρή ησλ 
ζπκθσλνπκέλσλ ππεξεζηψλ. 

2.2 Ο Πειάηεο ππνρξενχηαη ζηα εμήο: 
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α) λα θαηαβάιιεη ζηελ Δηαηξία ηηο ρξεψζεηο (ηηκήκαηα, ακνηβέο, έμνδα) θαη κε ηνλ ηξφπν 
θαη θαηά ην ρξφλν πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ___ ηεο παξνχζαο. 

Κάζε ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ σο άλσ Παξαξηήκαηνο απφ ην έλα πκβαιιφκελν 
Μέξνο δελ επηηξέπεηαη ρσξίο πξνεγνχκελε απνδνρή ηνπ άιινπ πκβαιιφκελνπ Μέξνπο, ε 
νπνία ζα γίλεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο, ή ρσξίο λέα έγγξαθε ζπκθσλία 
ησλ Μεξψλ. 

β) λα ρνξεγήζεη ζηελ Δηαηξία ην απαηηνχκελν πιηθφ, ην νπνίν πεξηγξάθεηαη ζην 
Παξάξηεκα __ ηεο παξνχζαο, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ αλαγξάθεηαη 
ζην ίδην σο άλσ Παξάξηεκα. Κάζε θαζπζηέξεζε απφ ηνλ Πειάηε παξαδφζεσο ηνπ πιηθνχ ή 
κέξνπο ηνπ πιηθνχ ζηελ Δηαηξία ζα ζπλεπάγεηαη εχινγε θαζπζηέξεζε απφ ηελ Δηαηξία 
παξαδφζεσο ηνπ ζπκθσλεζέληνο έξγνπ ή έλαξμεο ηνπ ρξφλνπ παξνρήο ησλ ζπκθσλνπκέλσλ 
ππεξεζηψλ. Ο αθξηβήο ρξφλνο ηεο σο άλσ θαζπζηέξεζεο ζα γλσζηνπνηείηαη 

ζηνλ Πειάηε θαηά ηα δηαιακβαλφκελα ζην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο. Ρεηά ζπκθσλείηαη 
φηη ζε θακία πεξίπησζε ν ρξφλνο θαζπζηεξήζεσο απφ ηνλ Πειάηε ρνξεγήζεσο ηνπ ζπλφινπ 
ηνπ απαηηνχκελνπ πιηθνχ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ δχν (2) κελψλ. 

Σα κέξε κπνξνχλ λα ζπκθσλήζνπλ φηη έλα κέξνο ηνπ πιηθνχ ή νιφθιεξν ην 
απαηηνχκελν πιηθφ ζα ρνξεγείηαη απφ ηελ Δηαηξία ή απφ ηξίηνπο κε επζχλε ηεο Δηαηξίαο. Ζ 
ζπκθσλία απηή ζα απνηειεί κέξνο ηνπ σο άλσ παξαξηήκαηνο. 

γ) λα απνθηήζεη κε δηθή ηνπ απνθιεηζηηθά επηβάξπλζε ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο γηα ηε 
ρξήζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ή/θαη ινγηζκηθνχ πνπ αλήθνπλ ζε ηξίηνπο, θαη ελδεηθηηθά απηέο πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα ___ηεο παξνχζαο. 

Δηδηθφηεξεο ππνρξεψζεηο ησλ πκβαιινκέλσλ Μεξψλ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα __ 

3. ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ 

Σα Μέξε ζπκθσλνχλ φηη ε Δηαηξία δελ απνθηά θαλέλα δηθαίσκα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο επί 
ηνπ πιηθνχ πνπ ρνξεγείηαη απφ ηνλ Πειάηε, ν δε Πειάηεο δελ απνθηά θαλέλα δηθαίσκα 
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο επί ηνπ πιηθνχ πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ Δηαηξία ή απφ ηξίην 
πξνκεζεπηή ηεο Δηαηξίαο, ζπκθψλσο πξνο ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3 παξ. β εδάθην 2 ηεο 
παξνχζαο, εθηφο αλ άιισο ζπκθσλεζεί. 

Δπηπιένλ ηα Μέξε ζπκθσλνχλ φηη ν Πειάηεο απνθηά, κεηά ηελ παξάδνζε ζ‟ απηφλ ηνπ 
ζπκθσλεζέληνο έξγνπ θαη ηελ θαηαβνιή απφ απηφλ πξνο ηελ Δηαηξία ηνπ ζπλφινπ ησλ 
ρξεψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ___ ηεο παξνχζαο, ην πεξηνπζηαθφ δηθαίσκα επί 
ηνπ Πεξηερνκέλνπ ηνπ έξγνπ, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηα Παξαξηήκαηα 1 θαη __ ηεο 
παξνχζαο. 

Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη ν Πειάηεο δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ζχλνιν ή ηκήκα ηνπ 
σο άλσ έξγνπ, γηα δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο απφ απηνχο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα __ 
ηεο παξνχζαο, εθηφο αλ άιισο ζπκθσλεζεί κε ηελ Δηαηξία. 

4. ΚΑΘΗΚΟΝ ΔΥΔΜΤΘΔΙΑ 

Σα ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλνχλ φηη δελ ζα θνηλνπνηήζνπλ ζε ηξίηνπο, παξά κφλν γηα 
ζθνπνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνχζα, νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία πνπ απφ ηε θχζε ηεο ή 
κεηά απφ ζπκθσλία ζεσξείηαη εκπηζηεπηηθή, ελδεηθηηθά αλαθεξνκέλσλ εγγξάθσλ, αλαθνξψλ, 
ινγηζκηθνχ, νξγαλσηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ζρεδίσλ, εηθφλσλ, θηλνχκελσλ εηθφλσλ, βίληεν, 
θσηνγξαθηψλ, ερεηηθψλ ζεκάησλ, γξαθηθψλ, ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο ηνπ Πειάηε θ.ιπ. 

5. ΔΓΓΤΗΔΙ 

5.1 Σα πκβαιιφκελα Μέξε λνκηκνπνηνχληαη πιήξσο λα ππνγξάςνπλ ηελ παξνχζα ζχκβαζε 
θαη λα εθηειέζνπλ ηνπο φξνπο θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ απηή, ρσξίο ην 
δηθαίσκά ηνπο απηφ λα πεξηνξίδεηαη ή λα απαγνξεχεηαη απφ πξνεγνχκελεο ζπκβάζεηο ή 
ζπκθσλίεο κε ηξίηνπο. 

5.2 Ζ Δηαηξία δηθαηνχηαη λα ππνγξάςεη ζπκθσλίεο θαη λα ζπλάςεη ζπκβάζεηο γηα 
θαηαζθεπή έξγνπ ή/θαη λα παξέρεη ππεξεζίεο κε ην ίδην ή παξφκνην πεξηερφκελν κε απηφ ηεο 
παξνχζαο ζπκβάζεσο θαη ηδίσο κε ηα ίδηα ή παξφκνηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά κε απηά ηεο 
παξνχζαο ζπκβάζεσο, εγγπάηαη φκσο φηη δελ ζα πξνρσξήζεη ζηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ κε 
ηξίηνπο πνπ αληίθεηληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Δπζπκίνπ Αιεμάλδξα 

Γηαδίθηπν θαη Γίθαην – πκβάζεηο Τπεξεζηψλ  Γηαδηθηχνπ  147 

5.3 Ο Πειάηεο εγγπάηαη φηη δελ έρεη ζπλάςεη κε ηξίηνπο ζπκβάζεηο πνπ αληίθεηληαη ζην 
πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο ζπκβάζεσο, νχηε πξφθεηηαη λα πξνρσξήζεη ζηε ζχλαςε κε ηξίηνπο 
ηέηνησλ ζπκβάζεσλ. 

5.4 Ο Πειάηεο εγγπάηαη φηη ην ρνξεγνχκελν ζηελ Δηαηξία πιηθφ δελ πεξηέρεη ςεπδείο 
εηδήζεηο, βεβαηψζεηο, αλαθνηλψζεηο θαη φηη γεληθά ην πεξηερφκελφ ηνπ αληαπνθξίλεηαη ζηελ 
αιήζεηα. 

5.5 Σα πκβαιιφκελα κέξε εγγπψληαη φηη ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο ζπκβάζεσο, 
φπσο αλαιχεηαη ζηα παξαξηήκαηα 1 θαη __ ηεο παξνχζαο, δελ παξαβηάδεη θαη δελ πξφθεηηαη λα 
παξαβηάζεη ζην κέιινλ νπνηαδήπνηε δηθαηψκαηα ηξίησλ, ελδεηθηηθά αλαθεξνκέλσλ 
δηθαησκάησλ ζην ζήκα ή/θαη ζηελ επξεζηηερλία, πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, ζπγγεληθψλ 
δηθαησκάησλ, εκπνξηθψλ κπζηηθψλ θιπ. 

Δηδηθά ν Πειάηεο εγγπάηαη φηη έρεη ν ίδηνο ηελ θπξηφηεηα ή έρεη εμαζθαιίζεη φιεο ηηο 
απαξαίηεηεο άδεηεο γηα ηε ρξήζε ηνπ πιηθνχ πνπ ρνξεγεί ζηελ Δηαηξία, θαη φηη σο πξνο ην πιηθφ 
απηφ δελ παξαβηάδεη νπνηαδήπνηε δηθαηψκαηα ηξίησλ. 

Σν ίδην εγγπάηαη ε Δηαηξία σο πξνο ην πιηθφ πνπ ηπρφλ ρνξεγεί ε ίδηα γηα ηελ εθηέιεζε 
ηεο παξνχζαο ζπκβάζεσο. 

5.6 Σα πκβαιιφκελα Μέξε εγγπψληαη φηη ην πιηθφ πνπ ρνξεγνχλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 
παξνχζαο ζπκβάζεσο δελ πξνζβάιιεη ηα ρξεζηά ήζε ή/θαη ηε δεκφζηα ηάμε. 

5.7 ε πεξίπησζε πνπ θάπνην απφ ηα πκβαιιφκελα Μέξε παξαβηάζνπλ θάπνηεο απφ 
ηηο σο άλσ εγγπήζεηο ή/θαη πξνθχςεη νπνηαδήπνηε εθ ησλ σο άλσ παξαβηάζεσλ εθ κέξνπο 
νπνηνπδήπνηε εθ ησλ πκβαιινκέλσλ Μεξψλ, ην Μέξνο απηφ ππνρξενχηαη λα απαιιάμεη ηνλ 
Αληηζπκβαιιφκελφ ηνπ απφ θάζε επζχλε γηα απνδεκίσζε, έμνδα άκπλαο, δηθαζηηθά έμνδα θαη 
άιια έμνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ απαηηήζεηο ηξίησλ. Ζ ππνρξέσζε απηή πξνυπνζέηεη φηη ν σο 
άλσ Αληηζπκβαιιφκελνο ζα εηδνπνηήζεη πξνζεθφλησο ην άιιν πκβαιιφκελν Μέξνο γηα 
νπνηαδήπνηε απαίηεζε ζρεηίδεηαη κε ηα παξαπάλσ θαη φηη ζα θαηαβάιεη ηε δένπζα επηκέιεηα θαη 
ζπλδξνκή πξνο ην ζθνπφ ηεο άκπλαο ή ηεο επίηεπμεο ζπκβηβαζκνχ. 

6. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΔΧ - ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ 

Aλαθνξηθά κε ηηο ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα__ ηεο παξνχζαο, ε ζχκβαζε ζα 
δηαξθεί γηα φζν ρξφλν αλαγξάθεηαη ζην παξάξηεκα απηφ. 

Σνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξηλ ηε ζπκβαηηθή ιήμε ηεο παξνχζαο ζπκβάζεσο ηα 
πκβαιιφκελα Μέξε δηθαηνχληαη λα απνζηείινπλ έγγξαθε θαηαγγειία απηήο, θαηά ηνλ ηξφπν 
πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο, άιισο ε παξνχζα αλαλεψλεηαη απηφκαηα γηα έλα 
αθφκα έηνο, κε θαηαβνιή απφ ηνλ Πειάηε ησλ αλαιφγσλ ρξεψζεσλ, πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 
Παξάξηεκα __ ηεο παξνχζαο, πξνζαπμαλνκέλσλ θαηά πνζνζηφ __ %. 

ινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζπκβάζεσο ζπκθσλείηαη φηη είλαη νπζηψδεηο θαη ε 
παξάβαζε έζησ θαη ελφο απφ απηνχο απφ έλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε παξέρεη ζην άιιν ην 
δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα κε έγγξαθε θαηαγγειία, θαηά ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζην 
άξζξν 9 ηεο παξνχζαο, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο ζα επέξρνληαη 5 εξγάζηκεο εκέξεο κεηά 
ηελ επέιεπζε απηήο ζην άιιν ζπκβαιιφκελν κέξνο. 

ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο παξνχζαο ζπκβάζεσο απφ νπνηαδήπνηε απφ ηα Μέξε, 
α) ε Δηαηξία ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη, εάλ δεηεζεί εγγξάθσο, ην πιηθφ πνπ αλήθεη ζηνλ 
Πειάηε, θαη 

β) ν Πειάηεο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ηελ αλαινγία ηεο ζπκθσλεζείζαο ακνηβήο πνπ 
αληηζηνηρεί ζην ζηάδην ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ ήδε απνπεξαησζεί απφ ηελ Δηαηξία. ε 
πεξίπησζε δηαθσλίαο, ηα πκβαιιφκελα Μέξε ζα θαηαβάινπλ πξνζπάζεηα ζπκβηβαζηηθήο 
επηιχζεσο ηεο δηαθνξάο, κε ηελ πξνζθπγή ζε αλεμάξηεην εκπεηξνγλψκνλα. 

7. ΤΠΑΙΣΙΟΣΗΣΑ - ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ 

Οπδεκία επζχλε θέξεη ε Δηαηξία α) γηα πεξηζηαηηθά πνπ δελ νθείινληαη ζε δηθή ηεο ππαηηηφηεηα ή 
ζε ππαηηηφηεηα ησλ πξνζηεζέλησλ απηήο πξνζψπσλ, β) γηα ηπρεξά ή πεξηζηαηηθά αλσηέξαο 
βίαο, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά αλαθεξνκέλσλ ηεο θαθήο/πιεκκεινχο ιεηηνπξγίαο ηεο ΓΔΖ 
ή ηπρφλ άιιεο εηαηξίαο ή νξγαληζκνχ ειεθηξνδνηήζεσο, ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ ηνπ 
ΟΣΔ ή άιιεο εηαηξίαο ζηαζεξήο ή θηλεηήο ηειεθσλίαο, ή ηξίησλ, ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ 
ζπλδέεηαη άκεζα ή επεξεάδεη ηελ απξφζθνπηε παξνρή ησλ ζπκθσλνπκέλσλ ππεξεζηψλ. 
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8. ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ - ΓΧΙΓΙΚΙΑ 

Γηα ηελ επίιπζε νπνηαζδήπνηε δηαθνξάο ηπρφλ πξνθχςεη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο 
ζπκβάζεσο ζα εθαξκφδεηαη ην Διιεληθφ δίθαην. Απνθιεηζηηθά αξκφδηα γηα νπνηαδήπνηε 
δηαθνξά πξνθχςεη απφ ηελ παξνχζα νξίδνληαη ηα δηθαζηήξηα ηεο πφιεο ησλ Αζελψλ. 

9. ΔΠΙΓΟΔΙ - ΓΝΧΣΟΠΟΙΗΔΙ 

Οπνηαδήπνηε επίδνζε/θνηλνπνίεζε εγγξάθσλ κε δηθαζηηθφ επηκειεηή ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά 
ζηα αλαθεξφκελα ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο γξαθεία ηνπ θάζε πκβαιιφκελνπ Μέξνπο. 

Οπνηαδήπνηε άιιε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, αίηεκα, αίηεζε γηα κεηαβνιή φξνπ ηεο 
παξνχζαο ή άιιε αίηεζε, ζα γλσζηνπνηείηαη ζην άιιν πκβαιιφκελν Μέξνο κε ηνλ/ηνπο 
ηξφπν-νπο πνπ αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα ____ ηεο παξνχζαο. 

Καλέλα αίηεκα/αίηεζε/πιεξνθνξία θ.ιπ. γλσζηνπνηεζέληα απφ ηνλ Πειάηε ζηελ 
Δηαηξία, ζπκθψλσο πξνο ην σο άλσ Παξάξηεκα, δελ ζα ζεσξνχληαη σο ηξνπνπνίεζε ηεο 
παξνχζαο ζπκβάζεσο ρσξίο πξνεγνχκελε απνδνρή ηεο Δηαηξίαο, πνπ ζα γλσζηνπνηείηαη ζηνλ 
Πειάηε κ' έλαλ απφ ηνπο ηξφπνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην σο άλσ Παξάξηεκα __ . Σν απηφ ηζρχεη 
γηα ηα αηηήκαηα/αηηήζεηο/πιεξνθνξίεο θ.ιπ. γλσζηνπνηεζέληα απφ ηελ Δηαηξία ζηνλ Πειάηε, 
ζπκθψλσο πξνο ην σο άλσ Παξάξηεκα. 

10. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ια ηα παξαξηήκαηα, αθνχ ππνγξαθνχλ απφ ηα πκβαιιφκελα Μέξε, πξνζαξηψληαη ζηελ 
παξνχζα ζχκβαζε θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

11. Ζ παξνχζα ζχκβαζε ππεξηζρχεη θάζε πξνεγνχκελεο ζπκθσλίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε 
ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο. 

ε πίζησζε ησλ αλσηέξσ ζπλεηάγε ε παξνχζα θαη ηα παξαξηήκαηα απηήο ζε δχν 
πξσηφηππα θαη ππεγξάθε απφ ηα Μέξε, θαζέλα απφ νπνία έιαβε απφ έλα πξσηφηππν. 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΗ 

Γηα ηελ Δηαηξία Γηα ηνλ Πειάηε 

4
ο

 Παράδειγμα (υμβάσεις αγοράς διαδικτυακού περιεχομένου) 

ΟΡΟΙ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ GMDS
302

( General Motors dealer sport) 

Ο παξψλ Γηαδηθηπαθφο Σφπνο («Γηαδηθηπαθφο Σφπνο») ιεηηνπξγεί απφ ηελ Adam Opel AG, 
εηαηξεία θαηαρσξεκέλε ζχκθσλα κε ηε Ννκνζεζία ηεο Γεξκαλίαο, κε έδξα ζηε δηεχζπλζε 
Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Germany εθ κέξνπο ηνπ νκίινπ ζρεηηθψλ 
εηαηξεηψλ πνπ δηαλέκνπλ επψλπκα νρήκαηα Opel ζηελ Δπξψπε («Opel»). Γηα ηνπο ζθνπνχο 
ησλ φξσλ θαη δηαηάμεσλ ηνπ Γηαδηθηπαθνχ Σφπνπ, ε Opel πεξηιακβάλεη θαη ηε General Motors 
Acceptance Corporation θαη ηηο ζρεηηθέο εηαηξείεο απηήο. 

ΖΜΑΝΣΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΖΜΔΗΧΖ: Παξαθαινχκε δηαβάζηε ηνπο φξνπο πξνζεθηηθά 
πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ην Γηαδηθηπαθφ Σφπν, θαζψο είλαη δεζκεπηηθνί γηα εζάο. Ζ ρξήζε απηνχ 
ηνπ Γηαδηθηπαθνχ Σφπνπ ππνδειψλεη φηη δέρεζηε ηνπο παξφληεο φξνπο, αλεμάξηεηα αλ 
επηιέγεηε λα εγγξαθείηε ζηελ Opel ή φρη. Αλ δελ δέρεζηε απηνχο ηνπο φξνπο, παξαθαινχκε κε 
ρξεζηκνπνηείηε ην Γηαδηθηπαθφ Σφπν. 

Πξνζβαζηκφηεηα 

Ζ Opel είλαη δεζκεπκέλε λα θαζηζηά ηνπο Γηαδηθηπαθνχο Σφπνπο ηεο πξνζβάζηκνπο ζε φινπο 
ηνπο ρξήζηεο. 

Δηδνπνηήζεηο 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ έρνπλ ζθνπφ λα είλαη φζν ην δπλαηφλ 
πεξηζζφηεξν πεξηεθηηθέο θαη αθξηβείο. Παξ‟ φια απηά, δηαηεξνχκε ην δηθαίσκα λα πξνβνχκε ζε 
αιιαγέο αλά πάζα ζηηγκή, ρσξίο εηδνπνίεζε, ζε ηηκέο, ρξψκαηα, πιηθά, εμνπιηζκφ, 
πξνδηαγξαθέο, κνληέια θαη δηαζεζηκφηεηα. 
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 http://www.opel.gr/tools/prosopika-dedomena-nomothetiko-plaisio.html 
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Κάπνηνη απφ ηνπο ζπλδέζκνπο πνπ πεξηέρνληαη ζην Γηαδηθηπαθφ Σφπν, κπνξεί λα 
νδεγνχλ ζε ηζηνζειίδεο πνπ παξέρνληαη απφ αλεμάξηεηνπο ηξίηνπο ηδηνθηήηεο. Οη πιεξνθνξίεο 
πνπ πεξηέρνληαη ζε απηέο απνηεινχλ απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ αληίζηνηρσλ ηδηνθηεηψλ ηνπο. Ζ 
Opel θαη νη δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο ηεο δελ ειέγρνπλ νχηε θέξνπλ επζχλε γηα ην πεξηερφκελν 
αλεμάξηεησλ ηζηνζειίδσλ θαη παξέρνπλ ηνπο αληίζηνηρνπο ζπλδέζκνπο ζηνπο επηζθέπηεο 
απηνχ ηνπ Γηαδηθηπαθνχ Σφπνπ γηα ιφγνπο εμππεξέηεζεο. 

Όξνη θαη Γηαηάμεηο Γηαδηθηπαθνχ Σφπνπ Opel 

1. Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία 

ια ηα πιηθά ζην Γηαδηθηπαθφ Σφπν απνηεινχλ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηεο Opel. Σα 
πεξηερφκελα πνπ πξνζθέξνληαη ζηα πιαίζηα Κνηλήο Γεκηνπξγηθήο (Creative Commons) άδεηαο 
ζα έρνπλ αληίζηνηρε ηαπηνπνίεζε θαη ε ρξήζε απηψλ δηέπεηαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε άδεηα. Γηα 
φια ηα ππφινηπα πιηθά, απαγνξεχεηαη ε αληηγξαθή ή αλαπαξαγσγή, πέξαλ ηνπ βαζκνχ ζηνλ 
νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα λα πξνβιεζνχλ online. Χζηφζν, κπνξείηε λα εθηππψζεηε νιφθιεξεο 
ζειίδεο ηνπ Γηαδηθηπαθνχ Σφπνπ γηα πξνζσπηθή ζαο ρξήζε, κε βάζε ηνπο παξαθάησ φξνπο: 

(α) απαγνξεχεηαη ε ηξνπνπνίεζε εγγξάθσλ ή ζρεηηθψλ γξαθηθψλ ηνπ Γηαδηθηπαθνχ 
Σφπνπ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν 

(β) απαγνξεχεηαη ε ρξήζε γξαθηθψλ ηνπ Γηαδηθηπαθνχ Σφπνπ μερσξηζηά απφ ην 
αληίζηνηρν θείκελν θαη  

(γ) ην copyright θαη ην ζήκα θαηαηεζέλ ή άιια ζήκαηα ηεο Opel ζα εκθαλίδνληαη ζε φια 
ηα αληίγξαθα. 

Παξά ηε γεληθφηεηα ησλ παξαπάλσ, ε Opel δηθαηνχηαη αλά ηαθηά δηαζηήκαηα λα ζαο 
δίλεη ηελ επθαηξία λα κεηαθνξηψλεηε Σαπεηζαξίεο, πξνγξάκκαηα Πξνθχιαμεο Οζφλεο θαη άιια 
πξνγξάκκαηα απφ ην Γηαδηθηπαθφ Σφπν. Απηά ηα αξρεία θαιχπηνληαη απφ απηνχο ηνπο φξνπο. 

Κάζε ρξήζε απνζπαζκάησλ ηνπ Γηαδηθηπαθνχ Σφπνπ ελάληηα ζηνπο παξφληεο φξνπο 
θαη γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ απαγνξεχεηαη. Σα Τιηθά ζε απηφλ ην Γηαδηθηπαθφ Σφπν έρνπλ 
ζαξσζεί θαη ειεγρζεί ζε φια ηα ζηάδηα δεκηνπξγίαο ηνπο. Παξά ην παξαπάλσ, ε Opel ζπληζηά 
λα εθηειείηε έιεγρν γηα ηνχο πξηλ ηε ρξήζε. Ζ Opel πξνηείλεη επίζεο λα έρεηε ελεκεξσκέλν 
αληίγξαθν αζθαιείαο ηνπ ζθιεξνχ ζαο δίζθνπ πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ην ινγηζκηθφ. 
πκβνπιεπηείηε ην δηαρεηξηζηή ηνπ δηθηχνπ ζαο πξνηνχ κεηαθνξηψζεηε Τιηθά ζε ππνινγηζηή 
δηθηχνπ. 

2. χλδεζκνη πξνο ην Γηαδηθηπαθφ Σφπν 

Αλ ζέιεηε λα παξέρεηε έλαλ ζχλδεζκν πξνο ην Γηαδηθηπαθφ Σφπν, απηφο ζα πξέπεη λα νδεγεί 
ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο Opel.  

3. Πξφζβαζε θαηά ηε δηάξθεηα επηδηνξζψζεσλ 

Παξφηη ε Opel πξνζπαζεί λα δηαζθαιίδεη φηη ν Γηαδηθηπαθφο Σφπνο είλαη θαλνληθά δηαζέζηκνο 
24 ψξεο ηελ εκέξα, δελ θέξεη επζχλε αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ν Γηαδηθηπαθφο Σφπνο είλαη κε 
δηαζέζηκνο ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ή γηα νπνηαδήπνηε πεξίνδν. 

Ζ πξφζβαζε ζην Γηαδηθηπαθφ Σφπν κπνξεί λα αλαζηαιεί πξνζσξηλά θαη ρσξίο 
εηδνπνίεζε ζηελ πεξίπησζε πξνβιεκάησλ ζπζηήκαηνο, ζπληήξεζεο ή επηδηφξζσζεο ή γηα 
ιφγνπο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηνλ έιεγρν ηεο Opel.  

4. Τιηθά θαη πκπεξηθνξά Δπηζθεπηψλ 

Δθηφο απφ ηηο πιεξνθνξίεο πξνζσπηθήο αλαγλψξηζεο, πνπ δηέπνληαη απφ ηελ πνιηηηθή 
πξνζηαζίαο απνξξήηνπ ηεο Opel πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ, θάζε πιηθφ πνπ απνζηέιιεηε ή 
αλαξηάηε ζην Γηαδηθηπαθφ Σφπν ζα ζεσξείηαη κε εκπηζηεπηηθφ θαη κε απνθιεηζηηθφ. Ζ Opel δελ 
έρεη θακία ππνρξέσζε αλαθνξηθά κε απηφ ην πιηθφ. Ζ Opel θαη νη εληνινδφρνη ηεο κπνξνχλ 
ειεχζεξα λα αληηγξάθνπλ, απνθαιχπηνπλ, δηαλέκνπλ, ελζσκαηψλνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ 
άιισο ηα ελ ιφγσ πιηθά θαη δεδνκέλα, εηθφλεο, ήρνπο, θείκελν θαη άιια ζηνηρεία πνπ 
ελζσκαηψλνληαη ζε απηά, γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ.  

Απαγνξεχεηαη λα απνζηέιιεηε ή αλαξηάηε ζε ή απφ ην Γηαδηθηπαθφ Σφπν νπνηνδήπνηε 
πιηθφ: 

(α) είλαη απεηιεηηθφ, δπζθεκηζηηθφ, άζεκλν, απξεπέο, αλαηξεπηηθφ, πξνζβιεηηθφ, 
πνξλνγξαθηθφ, πβξηζηηθφ, πηζαλφ λα πξνθαιέζεη θπιεηηθφ κίζνο, ξαηζηζηηθφ, απεηιεηηθφ, 
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ζθαλδαιψδεο, εκπξεζηηθφ, βιάζθεκν, ζε θαηαπάηεζε ερεκχζεηαο, απνξξήηνπ ή πιηθφ πνπ 
κπνξεί λα πξνθαιέζεη ελφριεζε ή πξνβιήκαηα ή 

(β) γηα ην νπνίν δελ έρεηε ιάβεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο θαη / ή εγθξίζεηο ή  

(γ) πνπ απνηειεί ή ελζαξξχλεη ζπκπεξηθνξά πνπ ζεσξείηαη πνηληθφ αδίθεκα, δίλεη 
έλαπζκα γηα αζηηθή επζχλε ή είλαη άιισο αληίζεην ζηνλ λφκν ή θαηαπαηά δηθαηψκαηα ηξίησλ ζε 
νπνηαδήπνηε ρψξα ηνπ θφζκνπ ή  

(δ) είλαη ηερληθά βιαβεξφ (ζπκπεξηιακβάλνληαο κεηαμχ άιισλ ηνχο ππνινγηζηψλ, 
ινγηθέο βφκβεο, δνχξεηνπο ίππνπο (Trojan horses), ζθνπιήθηα (worms), επηβιαβή ζηνηρεία, 
παξαπνηεκέλα δεδνκέλα ή άιιν βιαπηηθφ ινγηζκηθφ ή επηβιαβή δεδνκέλα).  

Απαγνξεχεηαη λα θάλεηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηπαθνχ Σφπνπ κε αδφθηκν ηξφπν 
(ζπκπεξηιακβάλνληαο κεηαμχ άιισλ ηηο πξνζπάζεηεο ιαζξαίαο εηζρψξεζεο [hacking]). 

Ζ Opel ζα ζπλεξγάδεηαη πιήξσο κε ηηο αξρέο επηβνιήο ηνπ λφκνπ ή δηθαζηηθά 
δηαηάγκαηα πνπ δεηνχλ απφ απηήλ λα απνθαιχςεη ηελ ηαπηφηεηα ή λα ηαπηνπνηήζεη 
νπνηνδήπνηε άηνκν απνζηέιιεη πιηθφ ζε αζέηεζε ηεο παξαγξάθνπ 4, ελεξγψληαο ζην πιαίζην 
ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

5. Αθξίβεηα Πιεξνθνξηψλ 

Ζ Opel ζα θαηαβάιιεη θάζε εχινγε πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη φηη ην πεξηερφκελν 
ηνπ Γηαδηθηπαθνχ Σφπνπ είλαη αθξηβέο θαη ελεκεξσκέλν. Χζηφζν, ιφγσ ηεο θχζεο ησλ 
απνζεκάησλ νρεκάησλ θαη ησλ αιιαγψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο νρεκάησλ θαηά 
ηε δηάξθεηα εηήζησλ ελεκεξψζεσλ θ.ιπ., ηα πξντφληα πνπ εκθαλίδνληαη ζην Γηαδηθηπαθφ Σφπν 
κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ ηηο ηειεπηαίεο πξνδηαγξαθέο. Μέξνο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ 
πεξηγξάθεηαη ή εκθαλίδεηαη κπνξεί επίζεο λα είλαη δηαζέζηκν κφλν ζε ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο ή κε 
επηπξφζζεην θφζηνο. Οη πειάηεο ζα πξέπεη λα ειέγρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νρεκάησλ πνπ 
επηζπκνχλ, ζπλνκηιψληαο κε ηνπο ιηαλνπσιεηέο ζην ζεκείν παξαγγειίαο. Ζ Opel δηαηεξεί ην 
δηθαίσκα λα αιιάμεη ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ πξντφλησλ αλά πάζα ζηηγκή. 

Οη επηζθέπηεο δελ ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηηο δειψζεηο πνπ γίλνληαη ζην Γηαδηθηπαθφ 
Σφπν θαη ην πιηθφ απηνχ παξέρεηαη «σο έρεη», ρσξίο φξνπο, εγγπήζεηο ή άιιεο δηαηάμεηο 
νπνηνπδήπνηε είδνπο. Αληίζηνηρα, ζηνλ κέγηζην βαζκφ πνπ επηηξέπεηαη απφ ηνλ λφκν, ε Opel 
ζαο παξέρεη ην Γηαδηθηπαθφ Σφπν πξνο ρξήζε αλαθέξνληαο φηη εμαηξεί θάζε δήισζε, εγγχεζε 
ή άιινπο φξνπο (ζπκπεξηιακβάλνληαο κεηαμχ άιισλ φξνπο πνπ ππνλννχληαη απφ ηνλ λφκν) ηα 
νπνία αθνξνχλ ζηνλ παξφληα Γηαδηθηπαθφ Σφπν.  

6. Δπζχλε 

H Opel θαη ηα ζηειέρε, νη δηεπζπληέο, νη ππάιιεινη ή εθπξφζσπνί ηεο, δελ αλαιακβάλνπλ θακία 
επζχλε / ππεπζπλφηεηα γηα νπνηνδήπνηε βαζκφ ή είδνο δεκηάο ή απψιεηαο πνπ κπνξεί λα 
πξνθχςεη ζε εζάο ή ηξίηνπο (ζπκπεξηιακβάλνληαο κεηαμχ άιισλ άκεζεο, ζεηηθέο, πνηληθέο ή 
απνζεηηθέο δεκηέο ή απψιεηεο ή απψιεηαο εηζνδήκαηνο, θεξδψλ, ππεξαμίαο, δεδνκέλσλ, 
ζπκβάζεσλ, ρξήζεο ρξεκάησλ ή απψιεηεο ή δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ή ζρεηίδνληαη κε 
νπνηνδήπνηε ηξφπν κε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο, ζε αδίθεκα πνπ ζπλεπάγεηαη 
δηεθδίθεζεο απνδεκίσζεο (ζπκπεξηιακβάλνληαο κεηαμχ άιισλ) ακέιεηα, ζχκβαζε ή άιισο) 
αλαθνξηθά κε ην Γηαδηθηπαθφ Σφπν κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ή ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε, αδπλακία 
ρξήζεο ή ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηπαθνχ Σφπνπ, νπνηαδήπνηε ηζηνζειίδα πξνο ηελ 
νπνία ππάξρεη ζχλδεζκνο απφ ην Γηαδηθηπαθφ Σφπν ή ην πιηθφ απηψλ ησλ ηζηνζειίδσλ, 
ζπκπεξηιακβάλνληαο κεηαμχ άιισλ απψιεηεο ή δεκηέο ιφγσ ηψλ πνπ κπνξεί λα πξνζβάιινπλ 
ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ππνινγηζηή ζαο, ινγηζκηθφ, δεδνκέλα ή άιιε ηδηνθηεζία εμαηηίαο ηεο 
πξφζβαζεο, ρξήζεο, πεξηήγεζεο ζην Γηαδηθηπαθφ Σφπν απφ εζάο ή κεηαθφξησζε ηπρφλ 
πιηθνχ απφ ην Γηαδηθηπαθφ Σφπν ή άιιεο ηζηνζειίδεο πξνο ηηο νπνίεο παξέρνληαη ζχλδεζκνη 
ζην Γηαδηθηπαθφ Σφπν. Καλέλα ζεκείν ζηνπο παξαπάλσ φξνπο δελ εμαηξεί ή πεξηνξίδεη ηελ 
επζχλε ηεο Opel ζρεηηθά κε:  

(α) ζάλαην ή ηξαπκαηηζκφ εμαηηίαο ακέιεηαο ηεο Opel 

(β) απάηε ή ζθφπηκε παξαπιάλεζε 

(γ) επζχλε πνπ δελ κπνξεί λα εμαηξεζεί ή πεξηνξηζηεί ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία.  

7. Ννκνζεζία θαη Γηθαηνδνζία 
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Κάζε δηέλεμε πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη αλαθνξηθά κε ην Γηαδηθηπαθφ Σφπν, επηιχεηαη απφ ηα 
δηθαζηήξηα θαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηεο ρψξαο φπνπ εδξεχεη ε εηαηξεία πνπ είλαη 
ππεχζπλε ζε ηνπηθφ επίπεδν γηα ηηο πσιήζεηο Opel. 

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Απνξξήηνπ 

1. Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ  

Ζ Opel ζέβεηαη ην απφξξεην θάζε αηφκνπ πνπ επηζθέπηεηαη ην Γηαδηθηπαθφ Σφπν. Απηή ε 
πνιηηηθή αλαθέξεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ε Opel κπνξεί λα ζπιιέμεη θαη απνζεθεχζεη θαη ηνλ 
ηξφπν ρξήζεο απηψλ. Παξαθαινχκε δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηα παξαθάησ γηα λα θαηαιάβεηε ηηο 
απφςεηο θαη ηηο πξαθηηθέο καο, ζρεηηθά κε ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα θαη πψο ηα 
κεηαρεηξηδφκαζηε.  

2. Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ 

Μπνξνχκε λα ζπιιέμνπκε θαη λα επεμεξγαζηνχκε ηα παξαθάησ δεδνκέλα ζρεηηθά κε εζάο:  

Πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεηε ζπκπιεξψλνληαο θφξκεο ζην Γηαδηθηπαθφ Σφπν καο. ηηο 
παξαπάλσ πεξηιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο πνπ παξείραηε θαηά ηελ εγγξαθή ζαο γηα ρξήζε ηνπ 
Γηαδηθηπαθνχ Σφπνπ καο, εγγξαθή ζηελ ππεξεζία καο, απνζηνιή πιηθψλ ή αίηεζε 
επηπξφζζεησλ ππεξεζηψλ. Μπνξνχκε επίζεο λα ζαο δεηήζνπκε πιεξνθνξίεο φηαλ αλαθέξεηε 
έλα πξφβιεκα ζην Γηαδηθηπαθφ Σφπν καο. 

Αλ επηθνηλσλήζεηε καδί καο, κπνξνχκε λα δηαηεξήζνπκε αξρείν απηήο ηεο 
επηθνηλσλίαο.  

Μπνξνχκε επίζεο λα ζαο δεηήζνπκε λα ζπκκεηέρεηε ζε έξεπλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε 
γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο.  

3. Γηεπζχλζεηο IP θαη cookies 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κπνξνχκε λα ζπιιέγνπκε πιεξνθνξίεο γηα εζάο πνπ δελ είλαη 
ηαπηνπνηήζηκεο ζε αηνκηθφ επίπεδν. Μεξηθά παξαδείγκαηα απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη ε 
δηεχζπλζε IP ζαο, ν ηχπνο πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο ζην δηαδίθηπν πνπ ρξεζηκνπνηείηε, ν 
ηχπνο ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο θαη ην φλνκα domain 
ηνπ Γηαδηθηπαθνχ Σφπνπ απφ ηνλ νπνίν ζπλδεζήθαηε κε ην Γηαδηθηπαθφ Σφπν καο ή δηαθήκηζε. 
Απηά είλαη ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο ζπλήζεηεο πεξηήγεζεο ησλ 
ρξεζηψλ καο θαη δελ ηαπηνπνηνχλ πξνζσπηθά νπνηνδήπνηε άηνκν.  

Γηα ηνλ ίδην ιφγν φπσο θαη παξαπάλσ, φηαλ εκθαλίδεηε ην Γηαδηθηπαθφ Σφπν καο, 
κπνξνχκε λα απνζεθεχζνπκε θάπνηεο πιεξνθνξίεο ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. Απηέο νη 
πιεξνθνξίεο ζα έρνπλ ηε κνξθή «Cookie» ή παξφκνηνπ αξρείνπ θαη καο βνεζνχλ κε 
δηάθνξνπο ηξφπνπο. Γηα παξάδεηγκα, ηα Cookies καο επηηξέπνπλ λα δηελεξγνχκε ή λα 
δηεπθνιχλνπκε ηε δηαβίβαζε κηαο επηθνηλσλίαο καδί ζαο. Με ηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα 
πεξηήγεζεο ζην δηαδίθηπν, κπνξείηε λα δηαγξάςεηε ηα Cookies απφ ην ζθιεξφ ζαο δίζθν, λα 
βάιεηε θξαγή ζε φια ή λα δέρεζηε εηδνπνίεζε πξηλ ηελ απνζήθεπζε ελφο Cookie.  

4. Πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη ρξήζε ηνπο 

Γελ ζπιιέγνπκε πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα ζαο ηαπηνπνηήζνπλ (δειαδή ην φλνκά ζαο, ηε 
δηεχζπλζή ζαο, ην ηειέθσλν ή ην e-mail ζαο) («Πξνζσπηθά Γεδνκέλα») εθηφο αλ καο ηα 
παξέρεηε νηθεηνζειψο. Αλ δελ ζέιεηε λα ζπιιέγνληαη ηα Πξνζσπηθά Γεδνκέλα ζαο, 
παξαθαινχκε κελ ηα ππνβάιιεηε.  

Αλ έρεηε ήδε ππνβάιιεη Πξνζσπηθά Γεδνκέλα ζαο θαη ζέιεηε λα αθαηξεζνχλ απφ ηα 
αξρεία καο, παξαθαινχκε επηθνηλσλήζηε καδί καο ζην e-mail ή ην ηειέθσλν πνπ αλαθέξνληαη 
ζην ηέινο απηήο ηεο πνιηηηθήο. Θα θαηαβάιινπκε θάζε εχινγε πξνζπάζεηα γηα λα δηαγξάςνπκε 
ηα ζηνηρεία ζαο απφ ην αξρείν καο.  

Γελ πνπιάκε πνηέ ηηο πιεξνθνξίεο ζαο ζε ηξίηνπο. Οη πιεξνθνξίεο ζαο 
απνθαιχπηνληαη κφλν ζηελ Opel, ηηο ζπγαηξηθέο ή ζρεηηδφκελεο εηαηξείεο ηεο, ηνπο 
ιηαλνπσιεηέο θαη ηηο εηαηξείεο πνπ εξγάδνληαη εθ κέξνπο ηεο Opel («επηιεγκέλα ηξίηα κέξε»), 
ηεξψληαο ηηο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.  

Θα ζέιακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο πιεξνθνξίεο ζαο γηα λα ζαο δηαηεξνχκε 
ελήκεξνπο γηα λέα πξντφληα, ππάξρνληα πξντφληα, ππεξεζίεο, έξεπλεο αγνξάο θαη εηδηθέο 
πξνζθνξέο θαη λα αμηνινγνχκε θαη λα βειηηψλνπκε ηελ εμππεξέηεζε ζαο. Γη‟ απηφλ ηνλ ιφγν, 
εκείο ή επηιεγκέλα ηξίηα κέξε ελδέρεηαη λα επηθνηλσλήζνπκε καδί ζαο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ 
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[ηαρπδξνκηθά ή ηειεθσληθά], εθφζνλ απηφ επηηξέπεηαη απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζίαο 
θαη κε ηε ιήςε ηεο πξνεγνχκελεο ζπγθαηάζεζήο ζαο, εθφζνλ απηφ απαηηείηαη απφ ηε 
λνκνζεζία απηή.  

Αλ είζηε ήδε πειάηεο καο, εκείο ή επηιεγκέλα ηξίηα κέξε ζα επηθνηλσλνχκε καδί ζαο 
κφλν ειεθηξνληθά (κέζσ e-mail) γηα λα ζαο ζηέιλνπκε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πξντφληα ηεο 
Adam Opel AG.  

Αλ είζηε λένο πειάηεο, εκείο ή επηιεγκέλα ηξίηα κέξε ζα επηθνηλσλνχκε καδί ζαο 
ειεθηξνληθά κφλν αλ έρεηε ζπκθσλήζεη γηα απηφ.  

Αλά ηαθηά δηαζηήκαηα, ν Γηαδηθηπαθφο Σφπνο καο κπνξεί λα πεξηέρεη ζπλδέζκνπο απφ 
θαη πξνο ηζηνζειίδεο ησλ ιηαλνπσιεηψλ, ζπλεξγαδφκελσλ δηθηχσλ, δηαθεκηζηψλ θαη 
ζπγαηξηθψλ καο. Αλ αθνινπζήζεηε θάπνηνλ ζχλδεζκν ζε νπνηαδήπνηε απφ απηέο ηηο 
ηζηνζειίδεο, λα ζπκάζηε φηη δηαζέηνπλ δηθέο ηνπο πνιηηηθέο πξνζηαζίαο απνξξήηνπ θαη φηη εκείο 
δελ αλαιακβάλνπκε επζχλε γηα απηέο. Παξαθαινχκε δηαβάζηε απηέο ηηο πνιηηηθέο πξνηνχ 
ππνβάιιεηε πξνζσπηθά δεδνκέλα ζε απηέο ηηο ηζηνζειίδεο.  

Μπνξνχκε λα απνθαιχςνπκε ηα Πξνζσπηθά Γεδνκέλα ζαο ζε επηιεγκέλα ηξίηα κέξε, 
ηεξψληαο ηηο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο:  

ηελ πεξίπησζε πνπ πσινχκε ή αγνξάδνπκε επηρείξεζε ή πάγηα. ε απηήλ ηελ 
πεξίπησζε κπνξνχκε λα απνθαιχςνπκε ηα Πξνζσπηθά Γεδνκέλα ζαο ζηνλ πηζαλφ αγνξαζηή 
ή πσιεηή ηεο ελ ιφγσ επηρείξεζεο ή ησλ παγίσλ. 

Αλ ε Opel ή νπζηαζηηθά φιν ην ελεξγεηηθφ ηεο απνθηεζεί απφ ηξίην. ε απηήλ ηελ 
πεξίπησζε, ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ δηαζέηεη γηα ηνπο πειάηεο ηεο αλήθνπλ ζην 
κεηαθεξφκελν ελεξγεηηθφ.  

Αλ έρνπκε θαζήθνλ λα απνθαιχςνπκε ή κνηξαζηνχκε ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα γηα 
λα ζπκκνξθσζνχκε κε νπνηαδήπνηε λνκηθή ππνρξέσζε ή γηα εθαξκνγή ή επηβνιή ησλ φξσλ 
ρξήζεο καο θαη άιισλ ζπκθσληψλ θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ, ηεο 
ηδηνθηεζίαο ή ηεο αζθάιεηαο ηεο Opel, ησλ πειαηψλ καο ή άιισλ. ηα παξαπάλσ 
πεξηιακβάλεηαη ε αληαιιαγή ζηνηρείσλ κε άιιεο εηαηξείεο θαη θνξείο γηα πξνζηαζία απφ απάηεο 
θαη κείσζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

5. Πνχ θπιάζζνπκε ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζαο 

Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνπκε απφ εζάο κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ θαη λα απνζεθεπηνχλ ζε 
πξννξηζκνχο εθηφο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ («ΔΟΥ»), ηεξψληαο ηηο δηαηάμεηο ηεο 
εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. Μπνξνχλ επίζεο λα επεμεξγαζηνχλ απφ πξνζσπηθφ εθηφο 
ηνπ ΔΟΥ πνπ εξγάδεηαη γηα εκάο ή έλαλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο καο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. Τπνβάιινληαο ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα, ζπκθσλείηε 
κε απηή ηε κεηαθνξά, απνζήθεπζε ή επεμεξγαζία. Λακβάλνπκε φια ηα απαξαίηεηα βήκαηα γηα 
λα δηαζθαιίζνπκε φηη ηα δεδνκέλα ζαο κεηαρεηξίδνληαη κε αζθάιεηα θαη ζχκθσλα κε ηελ 
παξνχζα πνιηηηθή πξνζηαζίαο απνξξήηνπ.  

ιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ καο παξέρεηε θπιάζζνληαη ζηνπο αζθαιείο δηαθνκηζηέο καο. 
ηαλ ζαο έρνπκε παξαρσξήζεη (ή έρεηε επηιέμεη) θσδηθφ πνπ ζαο παξέρεη πξφζβαζε ζε 
ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηνπ Γηαδηθηπαθνχ Σφπνπ καο, είζηε ππεχζπλνη γηα ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα 
απηνχ ηνπ θσδηθνχ. αο ζπζηήλνπκε λα κελ απνθαιχπηεηε ηνλ θσδηθφ ζαο ζε θαλέλαλ.  

Γπζηπρψο, ε απνζηνιή πιεξνθνξηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ δελ είλαη απφιπηα 
αζθαιήο. Παξφηη θαηαβάιινπκε θάζε πξνζπάζεηα γηα πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ ζαο 
δεδνκέλσλ, δελ κπνξνχκε λα εγγπεζνχκε ηελ αζθάιεηα δεδνκέλσλ πνπ απνζηέιινληαη ζην 
Γηαδηθηπαθφ Σφπν καο θαη θάζε ηέηνηα απνζηνιή γίλεηαη κε δηθφ ζαο θίλδπλν. Αθνχ ιάβνπκε ηηο 
πιεξνθνξίεο ζαο, αθνινπζνχκε απζηεξέο δηαδηθαζίεο θαη ρξεζηκνπνηνχκε ραξαθηεξηζηηθά 
αζθαιείαο, ψζηε λα εκπνδίδνπκε ηελ κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε.  

6. Πξφζβαζε ζηα Γεδνκέλα 

Αλ έρεηε ππνβάιιεη Πξνζσπηθά Γεδνκέλα ζηελ Opel θαη ζέιεηε λα δηνξζψζεηε ή δηαγξάςεηε 
απηά ηα ζηνηρεία απφ ηα αξρεία καο ή αλ ζέιεηε λα γλσξίδεηε πνηα Πξνζσπηθά Γεδνκέλα 
δηαζέηνπκε γηα εζάο, κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηελ ηνπηθή εηαηξεία εζληθψλ πσιήζεσλ 
Opel (βι. ηνλ αληίζηνηρν δηαδηθηπαθφ ηφπν γηα ζηνηρεία δηεπζχλζεσλ). Αλ πξνηηκάηε, κπνξείηε 
λα καο ζηείιεηε κηα επηζηνιή δεηψληαο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο, ζηνλ ζπληνληζηή ζεκάησλ 
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απνξξήηνπ ηεο Adam Opel AG (E-Mail: datenschutz.AOGmbH@de.opel.com). Θα 
θαηαβάιινπκε θάζε εχινγε πξνζπάζεηα γηα λα απαληήζνπκε ζην αίηεκά ζαο.  

7. Αιιαγέο ζηελ πνιηηηθή πξνζηαζίαο απνξξήηνπ καο 

Κάζε αιιαγή πνπ ελδέρεηαη λα θάλνπκε ζηελ πνιηηηθή πξνζηαζίαο απνξξήηνπ καο ζην κέιινλ, 
ζα αλαξηάηαη ζε απηήλ ηε ζειίδα ηελ νπνία ζα πξέπεη λα ειέγρεηε ζπρλά γηα λα ελεκεξψλεζηε 
γηα δηαθνξνπνηήζεηο ή αιιαγέο ζηελ πνιηηηθή πξνζηαζίαο απνξξήηνπ.  

8. Δπηθνηλσλία 

Αλ έρεηε απνξίεο, ζρφιηα θαη αηηήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ πνιηηηθή πξνζηαζίαο απνξξήηνπ ή 
έρεηε ππνβάιιεη Πξνζσπηθά Γεδνκέλα κέζσ ηνπ Γηαδηθηπαθνχ Σφπνπ θαη ζέιεηε λα 
δηαγξαθνχλ ηα ζηνηρεία απφ ηα αξρεία καο, παξαθαινχκε επηθνηλσλήζηε καδί καο:  

5
ο

 Παράδειγμα 

Δθρψξεζε Ολφκαηνο Υψξνπ .gr
303

  

1.Δηζαγσγή 

Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ) , ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 
Ν.3431/2006 θαη ηηο Απνθάζεηο ηεο ππ' αξηζκφ (351/76 ηεο 20/05/2005) θαη (353/185/17-8-
2005), είλαη αξκφδηα γηα ηελ εθρψξεζε Ολνκάησλ Υψξνπ [.gr].Σν Ηλζηηηνχην Πιεξνθνξηθήο ηνπ 
Ηδξχκαηνο Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο (ΗΣΔ-ΗΠ) θαη εηδηθφηεξα ην ηκήκα Μεηξψνπ Ολνκάησλ 
Internet κε θαηάιεμε .gr (GR-Hostmaster), θαηφπηλ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ πνπ δηελήξγεζε ε 
ΔΔΣΣ, αλέιαβε ηελ ηήξεζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Mεηξψνπ Ολνκάησλ ηνπ .gr. 

Ζ θαηαρψξεζε νλνκάησλ κε ειιεληθνχο ραξαθηήξεο είλαη δπλαηή απφ ηηο 04/07/2005 
(07.00 UTC). 

Ζ θαηαρψξεζε Ολνκάησλ ζην ζχζηεκα Μεηξψν - Καηαρσξεηέο - Υξήζηεο γίλεηαη 
κέζσ ησλ θαηαρσξεηψλ. Ζ banet AE είλαη εγθεθξηκέλνο θαηαρσξεηήο νλνκάησλ ρψξνπ .gr 
βάζε απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ. 

Σν αλψηαην φξην ησλ ηειψλ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ. 

2. Οδεγίεο Καηαρψξεζεο 

Αίηεζε θαηαρψξεζεο κπνξείηε λα ππνβάιεηε κέζσ ηνπ online ζπζηήκαηνο απφ ηελ παξνχζα 
ηζηνζειίδα ή κπνξείηε λα ζηείιεηε ηελ έληππε αίηεζε ηαρπδξνκηθά ή κέζσ fax. 

Πξηλ ππνβάιιεηε ηελ αίηεζε, κπνξείηε λα ειέγμηεηε ηελ δηαζεζηκφηεηα ελφο νλφκαηνο 
κέζσ ηεο εθαξκνγήο Whois. 

Γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ [.gr] domain έρνπλ δεκηνπξγεζεί ηα νλφκαηα δεπηέξνπ 
επηπέδνπ : 

com.gr (γηα φζνπο αζθνχλ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα)  

edu.gr (γηα εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο)  

net.gr (γηα παξφρνπο ππεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ (Internet Service Providers - ISPs) θαη 
παξφρνπο δηθηχσλ)  

org.gr (γηα κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο)  

gov.gr (απνθιεηζηηθά γηα θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο)  

Ζ θαηαρψξεζε νλνκάησλ θάησ απφ ηα [com.gr],[edu.gr],[net.gr],[org.gr] γηα ηνπο 
ρξήζηεο δελ είλαη ππνρξεσηηθή αιιά ζπληζηάηαη γηα ιφγνπο νξγάλσζεο. 

Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ απφθηεζε ελφο λένπ νλφκαηνο: 

χκθσλα κε ηελ απφθαζε 351/76 ηεο 20/05/2005 ηεο ΔΔΣΣ, ν ρξήζηεο πνπ επηζπκεί 
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http://www.godigital.gr/?PageLang=greek&MDL=pages&Branch=N_N0000000100_N00000020
02_N0000002007_N0000002033_N0000002038 
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ηελ εθρψξεζε ελφο νλφκαηνο πξέπεη λα θαηαζέζεη κηα αίηεζε (ειεθηξνληθή ή έληππε) ζε έλαλ 
απφ ηνπο θαηαρσξεηέο ηνπ Υψξνπ Ολνκάησλ κε θαηάιεμε [.gr]. H banet AE είλαη εγθεθξηκέλνο 
θαηαρσξεηήο νλνκάησλ ρψξνπ .gr βάζε απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ. 

Ζ αίηεζε κπνξεί λα γίλεη είηε ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο καο ή κέζσ έληππεο 
αίηεζεο, ηελ νπνία κπνξείηε λα ζηείιεηε ηαρπδξνκηθά ή κέζσ fax.Παξάιιεια, καδί κε ηελ 
αίηεζε εθρψξεζεο ν ρξήζηεο ππνρξενχηαη ζηελ θαηάζεζε ηνπ ζρεηηθνχ ηέινπο εθρψξεζεο, 
ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα ηηκνθαηάινγν.  

ηελ πεξίπησζε πνπ θαηαζέζεηε έληππε αίηεζε, απηή θαηαηίζεηαη εληφο κίαο εξγάζηκεο 
εκέξαο κε ειεθηξνληθφ ηξφπν ζην Μεηξψν, ελψ εάλ θάλεηε ηελ αίηεζε ειεθηξνληθά κέζσ ηεο 
ηζηνζειίδαο καο, ην φλνκα πνπ ζαο ελδηαθέξεη θαηαρσξείηαη άκεζα.  

Μεηά ηελ θαηαρψξεζε ζα ζηαιεί ζηηο email δηεπζχλζεηο επηθνηλσλίαο πνπ δειψλνληαη 
ζε θάζε αίηεζε, ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο αίηεζεο, φπνπ αλαθέξεηαη θαη ε εκεξνκελία κέρξη 
ιεπηνχ ηεο ψξαο.  

Ο θαηαρσξεηήο δίδεη ζηνλ θαηαρσξνχκελν απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο κε ηα 
παξαπάλσ ζηνηρεία.  

Σν φλνκα ειέγρεηαη απηφκαηα απφ ην Μεηξψν θαη εθφζνλ είλαη ζχκθσλν κε φζα 
νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Γηαρείξηζεο θαη Δθρψξεζεο Ολνκάησλ Υψξνπ [.gr] ελεξγνπνηείηαη 
εληφο ηξηψλ σξψλ. Σν απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα επί ηνπ νλφκαηνο ρψξνπ δελ απνθηάηαη κε ηελ 
πξνζσξηλή απηή ελεξγνπνίεζε.  

Ζ ΔΔΣΣ εμεηάδεη ηελ αίηεζε εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 
Γηαρείξηζεο θαη Δθρψξεζεο Ολνκάησλ Υψξνπ [.gr] θαη πξνβαίλεη είηε ζε εθρψξεζε, είηε ζε 
απφξξηςή ηεο.  

ΠΡΟΟΥΖ: Ζ παξαπάλσ πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο απνηειεί κηα απινπζηεπκέλε 
πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ αληηθαζηζηά ηελ δηαδηθαζία πνπ 
πεξηγξάθεηαη ζην Άξζξν 11 ηεο απφθαζεο 351/76 - 20/05/2005 ηεο ΔΔΣΣ. 

3. Αλάθιεζε αίηεζεο εθρψξεζεο 

Ζ αλάθιεζε ηεο αίηεζεο εθρψξεζεο ελφο νλφκαηνο γίλεηαη πέληε κέξεο κεηά ηελ εκεξνκελία 
θαηαρψξεζεο, εθφζνλ δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ηα αληίζηνηρα ηέιε. 

4. Λφγνη Απφξξηςεο Aίηεζεο Eθρψξεζεο 

H EETT απνξξίπηεη Αίηεζε Δθρψξεζεο Ολφκαηνο Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr, ζηηο εμήο, 
πεξηνξηζηηθά νξηδφκελεο πεξηπηψζεηο, πνπ απνηεινχλ απφιπηνπο ιφγνπο απφξξηςεο: 

α. Αλ ην Μεηαβιεηφ Πεδίνπ Ολφκαηνο Υψξνπ δεπηέξνπ επηπέδνπ ηαπηίδεηαη κε 
γεσγξαθηθφ φξν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ζρέδην Καπνδίζηξηαο. Γεσγξαθηθφο φξνο πνπ 
πεξηιακβάλεηαη ζην ζρέδην Καπνδίζηξηαο εθρσξείηαη κφλν ζηνπο αληίζηνηρνπο Οξγαληζκνχο 
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Λ ηεο παξνχζεο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο δελ 
ηζρχεη θαζφζνλ αθνξά ην Μεηαβιεηφ Πεδίν Ολφκαηνο Υψξνπ ηξίηνπ επηπέδνπ. 

β. Αλ ην Μεηαβιεηφ Πεδίνπ Ολφκαηνο Υψξνπ δεπηέξνπ επηπέδνπ απνηειεί θσδηθφ 
ρψξαο πνπ πεξηέρεηαη ζηε ιίζηα ISO 3166-1 ηνπ νξγαληζκνχ ISO. 

γ. Αλ ην Ολνκα Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr ζπληίζεηαη απφ αιθαξηζκεηηθά ζηνηρεία ηα νπνία 
ζπλζέηνπλ ζεκείν ην νπνίν απνηειεί ιέμε θιεηδί ζην Γηαδίθηπν. Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη νη 
ιέμεηο www, email. 

δ. Aλ ην ζπγθεθξηκέλν λνκα Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr ζπληίζεηαη απφ αιθαξηζκεηηθά 
ζηνηρεία ηα νπνία ζπλζέηνπλ ζεκείν, ε Eθρψξεζε ηνπ νπνίνπ αληίθεηηαη ζηε δεκφζηα ηάμε θαη ηα 
ρξεζηά ήζε. 

ε. Aλ ην ζπγθεθξηκέλν λνκα Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr ζπληίζεηαη απφ αιθαξηζκεηηθά 
ζηνηρεία ηα νπνία ζπληζηνχλ ζεκείν θαη επίζεκα ηνπ Eιιεληθνχ θξάηνπο θαη ησλ ινηπψλ θξαηψλ 
πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 ηξηο ηεο πκβάζεσο ησλ Παξηζίσλ γηα ηελ Bηνκεραληθή 
Iδηνθηεζία, θαζψο θαη ζεκείν κεγάιεο ζπκβνιηθήο ζεκαζίαο, ηδίσο ζξεζθεπηηθά ζχκβνια θαη 
ιέμεηο. 
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ζη. Αλ θαηαζέζεη ην ίδην πξφζσπν εθ λένπ Αίηεζε γηα λνκα Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr ην 
νπνίν δηαγξάθηεθε ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο ζηνλ ίδην ή άιιν Καηαρσξεηή, ρσξίο 
λα ππάξρεη ιφγνο πνπ λα δηθαηνινγεί απηή ηελ λέα Αίηεζε Δθρψξεζεο. 

δ. Αλ απφ ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο εθρψξεζεο πνπ ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηνλ 
Καλνληζκφ δελ πξνθχπηεη φηη ν Φνξέαο έρεη ηελ ηδηφηεηα, πνπ αληηζηνηρεί ζε Φνξείο ζηνπο 
νπνίνπο δχλαηαη λα εθρσξεζεί Κνηλφρξεζην λνκα Υψξνπ ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Γ ηνπ 
Καλνληζκνχ, θαη ην νπνίν ζπλζέηεη ην Με Μεηαβιεηφ Πεδίν Ολνκάησλ Υψξνπ 3νπ επηπέδνπ. 

ε. Δάλ ε αίηεζε εθρψξεζεο έγηλε κε πξνθαλή θαθνπηζηία. 

ζ. ε πεξίπησζε πνπ ν Καηαρσξνχκελνο έρεη ζπκπιεξψζεη πιήξσο ηελ αίηεζε 
εθρψξεζεο αιιά δελ έρεη πξνζθνκίζεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 παξ. 12 ζηελ ΔΔΣΣ ζηνηρεία 
απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε ηαπηφηεηά ηνπ.  

θνπφο ησλ δηαηάμεσλ 8.1.α, β θαη γ είλαη ε απνθπγή εθρψξεζεο απνθιεηζηηθψλ 
δηθαησκάησλ ε έθηαζε ησλ νπνίσλ δελ είλαη αλάινγε κε ην ζθνπφ πνπ δηθαηνινγεί ηελ 
Eθρψξεζή ηνπο επί Ολνκάησλ Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Απφθαζε 
θαη ν πεξηνξηζκφο ησλ απνθιεηζηηθψλ απηψλ δηθαησκάησλ ζην απνιχησο πξνζήθνλ κέηξν γηα 
ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνχ πνπ δηθαηνινγεί ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Απφθαζε, ηελ 
Eθρψξεζή ηνπο επί Ολνκάησλ Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr. 

5. Καηαρψξεζε Ολνκάησλ Υψξνπ [.gr] κε Διιεληθνχο Υαξαθηήξεο 

χκθσλα κε ηελ Απφθαζε 351/76 (20/05/2005) ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη 
Σαρπδξνκείσλ επηηξέπεηαη απφ ηηο 4 Ηνπιίνπ 2005 (07.00 UTC) ε θαηαρψξεζε Ολνκάησλ 
Γηαδηθηχνπ κε Καηάιεμε .gr ην κεηαβιεηφ κέξνο ησλ νπνίσλ απνηειείηαη απφ Διιεληθνχο 
ραξαθηήξεο. 

Μηα ηδηφηεηα ησλ θαηαρσξήζεσλ Ολνκάησλ Υψξνπ [.gr] κε Διιεληθνχο ραξαθηήξεο 
είλαη ην δηθαίσκα ηνπ δηθαηνχρνπ ζηελ θαηαρψξεζε κηαο «Γέζκεο ( Bundle)» νλνκάησλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ην λνκα Υψξνπ [.gr] πνπ ππνβιήζεθε γηα εθρψξεζε. Σα νλφκαηα ηεο δέζκεο 
απηήο δηαθέξνπλ απφ ην αξρηθφ λνκα Υψξνπ κφλν ζηνλ ηνληζκφ (επηηξέπνληαη φινη νη 
ηνληζκέλνη ραξαθηήξεο – Πνιπηνληθφ) ή είλαη νκφγξαθα ηνπ. Οκφγξαθα νλφκαηα ιέγνληαη ηα 
νλφκαηα ηα νπνία έρνπλ νπηηθή νκνηφηεηα κε ην θαηαρσξεκέλν φλνκα αλ θαη πεξηέρνπλ 
δηαθνξεηηθνχο ραξαθηήξεο (π.ρ. mepa.gr θαη κέξα .gr αλ ηα δνχκε ζε θεθαιαία κνξθή). 

Σα νλφκαηα απηά απνθιείνληαη απφ ηξίηνπο θαη δηθαίσκα ζηελ θαηαρψξεζε ηνπο έρεη 
κφλν ν δηθαηνχρνο ηνπ Ολφκαηνο Υψξνπ [.gr] πνπ δεκηνχξγεζε ηελ νκάδα (δεζκεπκέλα 
νλφκαηα). Σα νλφκαηα δελ θαηαρσξνχληαη απηφκαηα αιιά δίλεηαη ην δηθαίσκα ζηνλ δηθαηνχρν λα 
ηα ελεξγνπνηήζεη φηαλ απηφο ην επηζπκεί. Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ νλνκάησλ απηψλ γίλεηαη κε απιή 
αίηεζε ελεξγνπνίεζεο ηνπ δηθαηνχρνπ πξνο ηνλ θαηαρσξεηή ηνπ κε θαηαβνιή ηνπ αληίζηνηρνπ 
ηέινπο ελεξγνπνίεζεο δεζκεπκέλνπ νλφκαηνο. 

Σα νλφκαηα πνπ αλήθνπλ ζε κηα δέζκε απηφκαηα ππάγνληαη ζηνπο ίδηνπο εμππεξεηεηέο 
νλνκαηνδνζίαο ηνπ αξρηθνχ νλφκαηνο κε αληίζηνηρε εγγξαθή ζηελ δψλε ηνπ κεηξψνπ. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα Ολφκαηα Υψξνπ [.gr] κε Διιεληθνχο Υαξαθηήξεο 
κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο, λα απεπζπλζείηε ζην ηκήκα Μεηξψνπ Ολνκάησλ ηνπ ΗΣΔ-
ΗΠ (ειεθηξνληθή δηεχζπλζε hmaster-info@ics.forth.gr) ή ζηελ Δζληθή Δπηηξνπή 
Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ  (ειεθηξνληθή δηεχζπλζε info@eett.gr, ηει. 210-6151000). 

Δλεκέξσζε: Σα νλφκαηα κε Διιεληθνχο ραξαθηήξεο ππνζηεξίδνληαη άκεζα απφ 
πνιινχο θπιινκεηξεηέο (browsers). Γηα λα κπνξνχλ λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη ρξήζηεο ηνπ 
Microsoft Internet Explorer (version 6) είλαη αλαγθαία ε εγθαηάζηαζε πξφζζεηνπ ινγηζκηθνχ. 
Δλεκεξσζείηε ζρεηηθά ζην http://support.microsoft.com/?kbid=842848 . ηελ έθδνζε 7 ηνπ 
Microsoft Internet Explorer ηα νλφκαηα κε ειιεληθνχο ραξαθηήξεο ππνζηεξίδνληαη ρσξίο ηελ 
εγθαηάζηαζε πξφζζεηνπ ινγηζκηθνχ. 

6.Πνηα νλφκαηα δελ εθρσξνχληαη; 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗΗ (Απφθαζε ΔΔΣΣ 351/76 - 20/05/2005) ΑΝΤΠΟΣΑΣΔ ΑΗΣΖΔΗ - ΟΡΟΗ ΜΖ 
ΑΠΟΓΟΥΖ -ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΡΑΦΖ 
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Άξζξν 7 

Αλππφζηαηεο Αηηήζεηο 

ηηο παξαθάησ πεξηνξηζηηθά αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ε Αίηεζε ζεσξείηαη 
αλππφζηαηε θαη δελ παξάγεη θαλέλα λνκηθφ απνηέιεζκα: 

α) ε πεξίπησζε πνπ ε Αίηεζε δελ είλαη πιήξεο. 

β) ε πεξίπησζε πνπ ην Μεηαβιεηφ ή/θαη ην Με Μεηαβιεηφ πεδίν ηνπ Ολφκαηνο 
Υψξνπ αληηβαίλεη ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1,2,3,4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζεο. 

γ) Καηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο Αίηεζεο έρεη ήδε εθρσξεζεί ζε άιιν πξφζσπν λνκα 
Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr φκνην κε απηφ πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο Aίηεζεο. 

δ) Καηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο Αίηεζεο έρεη δεζκεπζεί ζχκθσλα κε ηελ έλλνηα ηνπ 
παξφληνο Καλνληζκνχ ζε άιιν πξφζσπν λνκα Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr φκνην κε απηφ πνπ 
απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο Aίηεζεο. 

ε) Σν Μεηαβιεηφ Πεδίν ηνπ Ολφκαηνο Υψξνπ 2νπ επηπέδνπ πνπ απνηειεί αληηθείκελν 
ηεο αίηεζεο εθρψξεζεο απνηειεί Κνηλφρξεζην λνκα Υψξνπ ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Γ ηεο 
παξνχζαο Απφθαζεο. 

ζη) Σν Mεηαβιεηφ Πεδίν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Ολφκαηνο Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr είλαη 
φκνην κε ην Mεηαβιεηφ Πεδίν ήδε εθρσξεζέληνο Oλφκαηνο Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr, ηνπ νπνίνπ 
ην δεχηεξν επίπεδν ζπληίζεηαη απφ ηνπο αιθαξηζκεηηθνχο ραξαθηήξεο gov. 

Άξζξν 8 

Λφγνη Απφξξηςεο Aίηεζεο Eθρψξεζεο 

H EETT απνξξίπηεη Αίηεζε Δθρψξεζεο Ολφκαηνο Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr, ζηηο εμήο, 
πεξηνξηζηηθά νξηδφκελεο πεξηπηψζεηο, πνπ απνηεινχλ απφιπηνπο ιφγνπο απφξξηςεο: 

α. Αλ ην Μεηαβιεηφ Πεδίνπ Ολφκαηνο Υψξνπ δεπηέξνπ επηπέδνπ ηαπηίδεηαη κε 
γεσγξαθηθφ φξν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ζρέδην Καπνδίζηξηαο. Γεσγξαθηθφο φξνο πνπ 
πεξηιακβάλεηαη ζην ζρέδην Καπνδίζηξηαο εθρσξείηαη κφλν ζηνπο αληίζηνηρνπο Οξγαληζκνχο 
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Λ ηεο παξνχζεο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο δελ 
ηζρχεη θαζφζνλ αθνξά ην Μεηαβιεηφ Πεδίν Ολφκαηνο Υψξνπ ηξίηνπ επηπέδνπ. 

ΛΙΣΑ ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΧΝ ΟΝΟΜΑΣΧΝ (ειιεληθή, ιαηηληθή κνξθή) 

β. Αλ ην Μεηαβιεηφ Πεδίνπ Ολφκαηνο Υψξνπ δεπηέξνπ επηπέδνπ απνηειεί θσδηθφ ρψξαο πνπ 
πεξηέρεηαη ζηε ιίζηα ISO 3166-1 ηνπ νξγαληζκνχ ISO. 

γ. Αλ ην Ολνκα Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr ζπληίζεηαη απφ αιθαξηζκεηηθά ζηνηρεία ηα νπνία 
ζπλζέηνπλ ζεκείν ην νπνίν απνηειεί ιέμε θιεηδί ζην Γηαδίθηπν. Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη νη 
ιέμεηο www, email. 

δ. Aλ ην ζπγθεθξηκέλν λνκα Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr ζπληίζεηαη απφ αιθαξηζκεηηθά 
ζηνηρεία ηα νπνία ζπλζέηνπλ ζεκείν, ε Eθρψξεζε ηνπ νπνίνπ αληίθεηηαη ζηε δεκφζηα ηάμε θαη ηα 
ρξεζηά ήζε. 

ε. Aλ ην ζπγθεθξηκέλν λνκα Xψξνπ κε θαηάιεμε .gr ζπληίζεηαη απφ αιθαξηζκεηηθά 
ζηνηρεία ηα νπνία ζπληζηνχλ ζεκείν θαη επίζεκα ηνπ Eιιεληθνχ θξάηνπο θαη ησλ ινηπψλ θξαηψλ 
πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 ηξηο ηεο πκβάζεσο ησλ Παξηζίσλ γηα ηελ Bηνκεραληθή 
Iδηνθηεζία, θαζψο θαη ζεκείν κεγάιεο ζπκβνιηθήο ζεκαζίαο, ηδίσο ζξεζθεπηηθά ζχκβνια θαη 
ιέμεηο. 

ζη. Αλ θαηαζέζεη ην ίδην πξφζσπν εθ λένπ Αίηεζε γηα λνκα Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr ην 
νπνίν δηαγξάθηεθε ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο ζηνλ ίδην ή άιιν Καηαρσξεηή, ρσξίο 
λα ππάξρεη ιφγνο πνπ λα δηθαηνινγεί απηή ηελ λέα Αίηεζε Δθρψξεζεο. 

δ. Αλ απφ ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο εθρψξεζεο πνπ ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηνλ 
Καλνληζκφ δελ πξνθχπηεη φηη ν Φνξέαο έρεη ηελ ηδηφηεηα, πνπ αληηζηνηρεί ζε Φνξείο ζηνπο 
νπνίνπο δχλαηαη λα εθρσξεζεί Κνηλφρξεζην λνκα Υψξνπ ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Γ ηνπ 
Καλνληζκνχ, θαη ην νπνίν ζπλζέηεη ην Με Μεηαβιεηφ Πεδίν Ολνκάησλ Υψξνπ 3νπ επηπέδνπ. 

ε. Δάλ ε αίηεζε εθρψξεζεο έγηλε κε πξνθαλή θαθνπηζηία. 

ζ. ε πεξίπησζε πνπ ν Καηαρσξνχκελνο έρεη ζπκπιεξψζεη πιήξσο ηελ αίηεζε 
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εθρψξεζεο αιιά δελ έρεη πξνζθνκίζεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 παξ. 12 ζηελ ΔΔΣΣ ζηνηρεία 
απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε ηαπηφηεηά ηνπ.  

θνπφο ησλ δηαηάμεσλ 8.1.α, β θαη γ είλαη ε απνθπγή εθρψξεζεο απνθιεηζηηθψλ 
δηθαησκάησλ ε έθηαζε ησλ νπνίσλ δελ είλαη αλάινγε κε ην ζθνπφ πνπ δηθαηνινγεί ηελ 
Eθρψξεζή ηνπο επί Ολνκάησλ Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Απφθαζε 
θαη ν πεξηνξηζκφο ησλ απνθιεηζηηθψλ απηψλ δηθαησκάησλ ζην απνιχησο πξνζήθνλ κέηξν γηα 
ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνχ πνπ δηθαηνινγεί ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Απφθαζε, ηελ 
Eθρψξεζή ηνπο επί Ολνκάησλ Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr 

Γ)ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ-ΑΠΟΥΑΕΙ-ΓΝΨΜΟΔΟΣΗΕΙ-ΕΙΔΗΕΙ-ΝΕΑ 

Νομολογία-Αποφάσεις-Γνωμοδοτήσεις  

Αγγλία 

304
 

ηηο 15 Ιαλνπαξίνπ 2010 βξεηαληθφ δηθαζηήξην αζψσζε ηνλ ηδξπηή ηεο ηζηνζειίδαο Oink. Ζ 
ηζηνζειίδα απηή δεκηνπξγήζεθε ην 2004 θαη ζπλέδεε κέιε ηα νπνία επηζπκνχζαλ λα 
αληαιιάμνπλ κνπζηθά αξρεία κεηαμχ ηνπο. Ζ ίδηα ε ηζηνζειίδα δελ θηινμελνχζε πξνζηαηεπφκελν 
πεξηερφκελν, παξείρε κφλν ινγηζκηθφ ηχπνπ torrent γηα λα δηεπθνιχλεη ηα κέιε ζηηο κεηαμχ ηνπο 
ζπλαιιαγέο. Ζ θαηεγνξία πνπ είρε απεπζπλζεί ζηνλ ηδξπηή ηεο ήηαλ ζπλνκσζία γηα εμαπάηεζε, 
έλα αδίθεκα πξνβιεπφκελν ζηνλ αγγιηθή πνηληθή λνκνζεζία. Ο θαηεγνξνχκελνο αληέθξνπζε 
ηελ θαηεγνξία απηή θαζψο ηζρπξίζζεθε φηη δελ είρε νηθνλνκηθφ θίλεηξν θαη κε ηηο δσξεέο πνπ 
γηλφηαλ απφ ηα κέιε εμαζθαιίδνληαλ ην ελνίθην ηνπ δηακεζνιαβεηή (server) πνπ 
ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα κέιε γηα ηηο αληαιιαγέο. Δηθάδεηαη φηη ε ηχρε ηεο ππφζεζεο ζα ήηαλ 
ηειείσο δηαθνξεηηθή εάλ είρε αθνινπζεζεί ε αζηηθή νδφο ηεο αλαδήηεζεο απνδεκίσζεο γηα 
πξνζβνιή πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.  

Αυστραλία 

305
 

ηηο 4 Φεβξνπαξίνπ 2010 ην Οκνζπνλδηαθφ δηθαζηήξην ηεο Απζηξαιίαο εμέδσζε απφθαζε 
ζρεηηθά κε ηελ ππφζεζε Roadshow Films Pty Ltd v. iiNET Limited. ηελ ππφζεζε απηή 34 
κεγάιεο εηαηξίεο παξαγσγνί νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ ζηξάθεθαλ ελαληίσλ ηνπ παξφρνπ iiNET 
γηαηί παξείρε ζηνπο ζπλδξνκεηέο ηνπ πξφζβαζε ζε ζπζηήκαηα Bit Torrent ηα νπνία ηνπο 
επέηξεπαλ λα «θαηεβάδνπλ» παξάλνκα ηαηλίεο. Οη παξαγσγνί δήηεζαλ απφ ηνλ πάξνρν λα 
πηνζεηήζεη έλα ζχζηεκα θιηκαθσηήο αληαπφθξηζεο (graduaded response) κε δηαδνρηθέο 
ελεκεξψζεηο πξηλ ηε δηαθνπή ηεο ζχλδεζεο ησλ χπνπησλ παξαβαηψλ ρξεζηψλ. Σν δηθαζηήξην 
φκσο απεθάλζε φηη ν πάξνρνο δελ ήηαλ ππεχζπλνο γηα ηηο πξνζβνιέο απηέο αθνχ δελ 
ελζάξξπλε ηνπο ρξήζηεο λα αληαιιάζνπλ παξάλνκα ηαηλίεο θαη νχηε ηνπο παξφηξπλε λα 
ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζπζηήκαηα BitTorrent  

Αυστρία

306
  

ηηο 14 Ινπιίνπ 2009 ν Άξεηνο Πάγνο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ ηελ απάληεζε ηνπ ΓΔΚ ζην 

πξνδηθαζηηθφ εξψηεκα πνπ είρε ππνβάιεη (βι. παξαθάησ ππφζεζε C-557/07), απέξξηςε αίηεκα 
Απζηξαιηαλνχ Οξγαληζκνχ πιινγηθήο Γηαρείξηζεο πξνο Απζηξηαθφ θνξέα παξνρήο ζχλδεζεο 
ζην δηαδίθηπν λα απνθαιχςεη ηελ ηαπηφηεηα ρξεζηψλ βάζεη δπλακηθψλ δηεπζχλζεσλ IP νη 
νπνίνη ήηαλ χπνπηνη γηα παξάλνκε αληαιιαγή αξρείσλ κε πξνζηαηεπφκελν πεξηερφκελν. Ζ 
απφθαζε ηνπ ζηεξίρηεθε ζην γεγνλφο φηη ζην απζηξηαθφ δίθαην δελ πξνβιέπεηαη ξεηά ε 
δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θίλεζεο κε ζθνπφ ηελ εμηρλίαζεο 
πξνζβνιψλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.  
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Βέλγιο 

ηηο 25 Οθησβξίνπ 2008
307

 ν βέιγηθνο θνξέαο παξνρήο ζχλδεζεο Scarlet δηθαηψζεθε ζηελ 
καθξνρξφληα δηακάρε ηνπ κε ηνλ Οξγαληζκφ πιινγηθήο Γηαρείξηζεο Sabam πνπ εθπξνζσπεί 
ζηηρνπξγνχο, ζπλζέηεο θαη εθδφηεο ν νπνίνο είρε πεηχρεη λα αλαγλσξίζεη ην 2001 ην δηθαζηήξην 
φηη νη θνξείο παξνρήο δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ ζεσξνχληαη ππεχζπλνη γηα ην πεξηερφκελν πνπ 
αληαιιάζζνπλ παξάλνκα νη ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. Σν Γηθαζηήξην δηέηαμε έπεηηα λα 
δηελεξγεζεί κηα έξεπλα βάζεη ηεο νπνίαο ππνρξεψζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2007 ν θνξέαο παξνρήο 
δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ Scarlet (πξψελ Tiscali) λα ρξεζηκνπνηήζεη ηερλνινγηθά κέηξα 
παξεκπφδηζεο ηεο πξφζβαζεο ζην πξνζηαηεπφκελν δηα ηνπ δηθαίνπ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 
πεξηερφκελν ην νπνίν αληαιιάζζνληαλ κέζα απφ ηα ζπζηήκαηα P2P. Σν πξφζηηκν γηα ηε κε 
ζπκκφξθσζε νξίζζεθε ζηα €2500 αλά εκέξα. Χζηφζν ε εηαηξία Scarlet δήηεζε απφ ην 
Γηθαζηήξην λα αθπξψζεη ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή ηνπ δηθαζηεξίνπ γηαηί νη ελ ιφγσ ηερληθέο 
κέζνδνη δελ ιεηηνπξγνχζαλ φπσο δηαθεκίδνληαλ θαη ε Γηθαηνζχλε έθαλε δεθηφ ην αίηεκα απηφ.  

Γαλλία 

308
 

Yπφζεζε Tiscali Media / Dargaud Lombard, Lucky Comics (Cour d’appel de Paris 4ème 
chambre, section A Arrêt du 7 juin 2006): ηε γαιιηθή απηή ππφζεζε θαηαδηθάζζεθε ν 
θνξέαο παξνρήο ππεξεζίαο θηινμελίαο Tiscali γηα πξνζβνιή πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ιφγσ 
παξάλνκεο αλαπαξαγσγήο θηλνχκελσλ ζρεδίσλ ζε ηζηνζειίδα πνπ θηινμελνχζε. Σα ζηνηρεία 
ηνπ ηδηνθηήηε ηεο ηζηνζειίδαο πνπ είρε ζηε δηάζεζή ηνπ ν θνξέαο παξνρήο ππεξεζίαο θαη ηα 
νπνία θνηλνπνίεζε ζηηο αξρέο ήηαλ «φλνκα: Κηλνχκελα, επψλπκν: ρέδηα, δηεχζπλζε: Κ.» θαη 
θπζηθά δελ επέηξεπαλ ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ρξήζηε. Σν δηθαζηήξην έθξηλε 
ζπλεπψο φηη ηα ζηνηρεία απηά έπξεπε λα έρνπλ ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ηνπ θνξέα παξνρήο 
ππεξεζίαο θηινμελίαο, ν νπνίνο έζησ θαη εμ ακειείαο ήηαλ ππεχζπλνο γηα ηελ πξνθιεζείζα 
βιάβε ζηα δηθαηψκαηα ηεο εηαηξίαο - δηθαηνχρνπ ησλ πεξηνπζηαθψλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο 
ηδηνθηεζίαο επί ησλ θηλνχκελσλ ζρεδίσλ.  

ηηο 24 επηεκβξίνπ 2008 ην εθεηείν ηεο Bastia (Γαιιία) έθξηλε έλνρν γηα παξαβίαζε 
ηνπ λφκνπ πξνζηαζίαο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηνλ ηδηνθηήηε ηζηνζειίδαο ν νπνίνο έζεηε 
ππέξ ζπλδέζκνπο πξνο ηζηνζειίδεο νη νπνίεο επέηξεπαλ ηελ παξάλνκε ηειεθφξησζε αξρείσλ 
κε πξνζηαηεπφκελν πιηθφ. Σν Δθεηείν απέξξηςε ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ εθθαινχληνο φηη 
θαιχπηεηαη απφ ηελ αζπιία πνπ παξέρεη ε νδεγία γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ζηνπο θνξείο 
παξνρήο δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ δηφηη ελ πξνθεηκέλσ ιεηηνχξγεζε σο εθδφηεο πεξηερνκέλνπ 
θαη φρη σο απιφ θνξέαο παξνρήο θηινμελίαο.  

Δανία 

309
 

Yπφζεζε allofmp3.com: ηε Γαλία ηνλ Οθηψβξην 2006 ην Πξσηνβάζκην δηθαζηήξην ζηε 

Κνπεγράγε εμέδσζε απφθαζε κε ηελ νπνία δηαηάζζεηαη ν πάξνρνο δηθηχνπ Tele2 λα 
απνθιείζεη ζηνπο ζπλδξνκεηέο ηνπ ηελ πξφζβαζε ζην παξάλνκν ξσζηθφ κνπζηθφ επηγξακκηθφ 
θαηάζηεκα (online music store) allofmp3.com. 

ΔΕΚ – Τπόθεση C-275/06 

310
 

Σν Γηθαζηήξην ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ (Απφθαζε ηνπ 
Γηθαζηεξίνπ ηεο 29εο Ηαλνπαξίνπ 2008, Productores de Musica de Espana (Promusicae) 
θαηά Telefonica de Espana SAU) απεθάλζε φηη ηα θξάηε κέιε επηηξέπεηαη αιιά δελ 
επηβάιιεηαη λα δεηήζνπλ απφ ηνπο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ Internet λα απνθαιχςνπλ 
πξνζσπηθά δεδνκέλα ζην πιαίζην αζηηθήο δίθεο. Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην επίζεο αλέθεξε φηη 
νη θπβεξλήζεηο πξέπεη λα βεβαησζνχλ φηη ππάξρεη ηζνξξνπία αλάκεζα ζηα δηθαηψκαηα 
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ηδηνθηεζίαο θαη ηδησηηθήο δσήο θαη φηη νη λφκνη πνπ ςεθίδνληαη δελ πξέπεη λα έξρνληαη ζε 
ζχγθξνπζε κε ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ.  

Τπόθεση C-557/07

311
  

ηηο 16 Μαΐνπ 2009 δεκνζηεχζεθε ζηελ Δπίζεκε εθεκεξίδα ΔΚ Γηάηαμε ηνπ Γηθαζηεξίνπ 
(φγδνν ηκήκα) ηεο 19εο Φεβξνπαξίνπ 2009 θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ Oberster Gerichtshof 
(Απζηξία) γηα ηελ έθδνζε πξνδηθαζηηθήο απνθάζεσο ( ππφζεζε LSG-Gesellschaft zur 
Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH θαηά Tele2 Telecommunication GmbH) 
ζρεηηθά κε ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, ην δηθαίσκα ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ηα ζπγγεληθά 
δηθαηψκαηα, ηε δηαηήξεζε θαη γλσζηνπνίεζε νξηζκέλσλ δεδνκέλσλ θίλεζεο, ηελ πξνζηαζία 
ηνπ απνξξήηνπ ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ηελ έλλνηα ηνπ δηακεζνιαβεηή θαηά ηελ 
έλλνηα ηνπ άξζξνπ 8, παξάγξαθνο 3, ηεο νδεγίαο 2001/29/ΔΚ.  

Βάζεη απηήο «Σν θνηλνηηθφ δίθαην, θαη ηδίσο ην άξζξν 8, παξάγξαθνο 3, ηεο νδεγίαο 
2004/48/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 29εο Απξηιίνπ 2004, 
ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή ησλ δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 
15, παξάγξαθνο 1, ηεο νδεγίαο 2002/58/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ, ηεο 12εο Ηνπιίνπ 2002, ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 
ραξαθηήξα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ 
(νδεγία γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο), δελ απαγνξεχεη 
ζηα θξάηε κέιε λα πξνβιέπνπλ ππνρξέσζε γλσζηνπνίεζεο ζε ηξίηνπο ηδηψηεο 
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θηλήζεσο πξνθεηκέλνπ απηνί λα αζθήζνπλ ελψπηνλ ησλ 
αζηηθψλ δηθαζηεξίσλ αγσγέο θαηά πξνζβνιψλ ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ δεκηνπξγνχ. 
Χζηφζν, ην θνηλνηηθφ δίθαην απαηηεί, θαηά ηε κεηαθνξά ζην εζσηεξηθφ δίθαην ησλ 
νδεγηψλ 2000/31/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 8εο Ηνπλίνπ 

2000, γηα νξηζκέλεο λνκηθέο πηπρέο ησλ ππεξεζηψλ ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο, ηδίσο ηνπ 
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ζηελ εζσηεξηθή αγνξά (νδεγία γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην), 
2001/29/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Μαΐνπ 2001, γηα ηελ 
ελαξκφληζε νξηζκέλσλ πηπρψλ ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ 
ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, 2002/58 θαη 2004/48, ηα θξάηε κέιε λα κεξηκλνχλ ψζηε λα 
βαζίδνληαη ζε εξκελεία ησλ ελ ιφγσ νδεγηψλ πνπ θαζηζηά δπλαηή ηε δηαζθάιηζε ηεο νξζήο 
ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ πνπ πξνζηαηεχεη ε θνηλνηηθή 
έλλνκε ηάμε. Πεξαηηέξσ, θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ κεηαθνξάο ησλ νδεγηψλ απηψλ ζην 
εζσηεξηθφ δίθαην, νη αξρέο θαη ηα δηθαζηήξηα ησλ θξαηψλ κειψλ νθείινπλ φρη κφλν λα 
εξκελεχνπλ ην εζληθφ ηνπο δίθαην θαηά ηξφπν ζχκθσλν πξνο ηηο νδεγίεο, αιιά θαη λα 
κεξηκλνχλ ψζηε λα κε βαζίδνληαη ζε εξκελεία ηνπο πνπ ζα κπνξνχζε λα έιζεη ζε ζχγθξνπζε 
κε ηα ελ ιφγσ ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ή κε ηηο ινηπέο γεληθέο αξρέο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, φπσο 
ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο.  

Ο θνξέαο παξνρήο πξφζβαζεο, πνπ παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο κφλνλ πξφζβαζε ζην 
Γηαδίθηπν ρσξίο λα πξνζθέξεη άιιεο ππεξεζίεο, φπσο, ηδίσο, ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ηελ 
ηειεθφξησζε ή ηελ ππεξεζία αληαιιαγήο αξρείσλ, νχηε αζθεί θάπνηνπ είδνπο λνκηθφ ή 
πξαγκαηηθφ έιεγρν επί ηεο ππεξεζίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ρξήζηεο, πξέπεη λα ζεσξεζεί σο 
"δηακεζνιαβεηήο", θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 8, παξάγξαθνο 3, ηεο νδεγίαο 2001/29.»  

Η.Π.Α 

312
  

Τπφζεζε A&M Records v. Napster, 239 F.3d 1004 (9th Cir. 2001): Πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε 
ππφζεζε ζρεηηθά κε ηελ αληαιιαγή αξρείσλ κε ηε κέζνδν peer-to-peer case. ηελ απφθαζε 
απηή θξίζεθε φηη ε εηαηξία παξνρήο ηνπ ινγηζκηθνχ Napster ήηαλ ππαίηηα πξνζβνιήο 
δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο εθ κέξνπο ησλ ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο αληαιιαγήο ησλ 
αξρείσλ πνπ πξνζέθεξε επεηδή ελ γλψζεη ηεο ελζάξξπλε θαη βνεζνχζε ηελ πξνζβνιή ησλ 
δηθαησκάησλ ησλ ελαγφλησλ. Βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ ζηνηρεηνζέηεζε ηεο ππαηηηφηεηαο ηεο ήηαλ 
φηη ε ίδηα απνθφκηδε νηθνλνκηθφ φθεινο θαη είρε ηε δπλαηφηεηα λα επηβιέςεη ηε δξαζηεξηφηεηα 
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απηή. Σν δηθαζηήξην είρε απνξξίςεη φινπο ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο ελαγνκέλεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη απηνχ πεξί πεξηνξηζκνχ ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 
ιφγσ εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο δίθαηεο ρξήζεο (fair use doctrine) πνπ ηζρχεη ζην 
αγγινζαμνληθφ δίθαην 

Τπόθεση MGM v. Grokster, 514 U.S. 913 (2005): 

313
 

Ζ επφκελε απφθαζε ζηαζκφο ζρεηηθά κε ηηο αληαιιαγέο αξρείσλ peer-to-peer case. ε απηή ην 
Αλψηαην Αθπξσηηθφ Γηθαζηήξην ησλ Πνιηηεηψλ (ΖΠΑ) έθξηλε φηη παξφιν πνπ ην ζχζηεκα 
Grokster ρξεζηκνπνηνχηαλ ζε κεγάιε έθηαζε θαη γηα ζθνπνχο άιινπο εθηφο ηεο παξάλνκεο 
αληαιιαγήο πξνζηαηεπφκελσλ αξρείσλ παξφια απηά ήηαλ ππεχζπλν γηα ηελ πξνζβνιή ησλ 
δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο αθνχ ελζάξξπλε ηνπο ρξήζηεο ηνπ λα πξνβνχλ ζηηο 
παξάλνκεο ελέξγεηεο.  

Ισπανία 

314
 

Απφθαζε Πνηληθνχ Γηθαζηεξίνπ Βαξθειψλεο (δεκνζίεπζε ζηηο 29.08.2008). Γηα πξψηε 
θνξά ζηελ Ηζπαλία Γηθαζηήξην δηέηαμε ηελ παξεκπφδηζε πξφζβαζεο ζε ηζηνζειίδα πνπ 
ιεηηνπξγνχζε εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο. πγθεθξηκέλα δηέηαμε ηελ παξεκπφδηζε πξφζβαζεο 
ζην επίκαρν φλνκα πεδίνπ ζε φζνπο ρξήζηεο ζπλδένληαλ ζην δίθηπν κέζσ server πνπ 
βξίζθνληαη ζηελ Ηζπαλία. Σν κέηξν απηφ ειήθζε θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ δηθαηνχρνπ γλσζηνχ 
ζήκαηνο ελαληίσλ ησλ ηδηνθηεηψλ κηαο ηζηνζειίδαο πνπ ιεηηνπξγνχζε απφ ηελ Κίλα θαη 
πσινχζε παξαπνηεκέλα πξντφληα.  

 ηηο 23 Ινπιίνπ 2008
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 Γηθαζηήξην ηεο Μαδξίηεο, ην Madrid Commercial Court 

Number 7 θαηφπηλ αίηεζεο ησλ ηειενπηηθψλ εηαηξηψλ Gestevisión Telecinco, SA and Telecinco 
Cinema SAU (φισλ καδί γλσζηψλ σο Telecinco) δηέηαμε ηε ιήςε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ 
ελαληίσλ ηεο ππεξεζίαο αληαιιαγήο αξρείσλ κε YouTube κε ηδηνθηήηξηα ηελ ακεξηθάληθε εηαηξία 
Google. Σν Γηθαζηήξην δηέηαμε ηελ εηαηξία YouTube λα αλαζηείιεη ηελ ρξήζε θαη λα 
απνκαθξχλεη θάζε ηειενπηηθή κεηάδνζε ησλ εθπνκπψλ θαη βίληεν θιηπ πνπ αλήθνπλ ζηελ 
εηαηξία Telecinco απφ ηηο ηζηνζειίδεο youtube.es θαη youtube.com.  

 ηηο 16 επηεκβξίνπ 2009
316

 ην Δθεηείν ηεο Murcia εμέδσζε απφθαζε ζε κηα 
ππφζεζε ζρεηηθά κε έγθιεκα δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο βάζεη ηνπ Ηζπαληθνχ Πνηληθνχ Κψδηθα 
κέζσ δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηεο ηζηνζειίδαο www.elitedivx.com, ε νπνία παξείρε 
πξφζβαζε ζηελ αληαιιαγή έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ πξνζηαηεχνληαη κε δηθαίσκα 
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Σν δηθαζηήξην αλαθάιεζε πξνεγνχκελε αζσσηηθή απφθαζε 
εξκελεχνληαο ηελ έλλνηα ηνπ απινχ δηακεζνιαβεηή βάζεη ηεο νδεγίαο γηα ην ειεθηξνληθφ 
εκπφξην. Καζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ απφθαζε ήηαλ ηα έζνδα, ηα νπνία εηζέπξαηηαλ 
κέζσ ησλ δηαθεκίζεσλ ζηηο επίκαρεο ηνπνζεζίεο θαη ηα νπνία απνδείθλπαλ ηελ θεξδνζθνπία 
ηεο επηρείξεζεο. Σν Γηθαζηήξην απέθπγε λα εθθξαζηεί ζρεηηθά κε ηε λνκηκφηεηα ηεο 
δεκηνπξγίαο ηζηνζπλδέζκσλ πξνο πιαηθφξκεο παξάλνκεο αληαιιαγήο αξρείσλ.  

Ιηαιία
317

  

Τπφζεζε Mediaset θαηά Google θαη YouTube (δεκνζίεπζε 14 Απγνχζηνπ 2008): 

χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ζηνλ ηηαιηθφ ηχπν, ην ηειενπηηθφ θαλάιη Mediaset ζηξάθεθε 
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ελαληίσλ ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο Google θαη ηεο δηαδηθηπαθήο ηνπνζεζίαο αληαιιαγήο βίληεν 
YouTube αμηψλνληαο 500εθ Δπξψ. Ζ Mediaset ηζρπξίδεηαη φηη ε εηαηξεία YouTube θαη ε Google 
πξνζέβαιαλ ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξίαο επί 4,000 
νπηηθαθνπζηηθψλ έξγσλ. Ζ Mediaset επίζεο αμηψλεη δηαθπγφληα θέξδε απφ δηαθεκηζηηθά 
κελχκαηα ζην ηειενπηηθφ ηεο πξφγξακκα πνπ δηαηίζεληαη ζην δηαδίθηπν. Αλακέλεηαη κε κεγάιν 
ελδηαθέξνλ ε εμέιημε ηεο ππφζεζεο πνπ αγγίδεη θιέγνληα δεηήκαηα ηεο επζχλεο ησλ θνξέσλ 
παξνρήο δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ (ISPs).  

Κορέα 
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ηηο 26 Ννεκβξίνπ 2009 ην Αλψηαην Γηθαζηήξην ηεο Κνξέαο εμέδσζε απφθαζε δηα ηεο νπνίαο 

επηθχξσζε απφθαζε θαηψηεξνπ δηθαζηεξίνπ βάζεη ηεο νπνίαο ε δεκηνπξγία ελφο 
ηζηνζπλδέζκνπ βάζνπο 'deep link' ή άιισο απεπζείαο ηζηνζπλδέζκνπ δελ ζεσξείηαη 
αλαπαξαγσγή ή αλακεηάδνζε θαηά ην γξάκκα ηνπ λφκνπ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηεο Κνξέαο 
ζπλεπψο ε δηεπθφιπλζε δεκηνπξγίαο ηζηνζπλδέζκσλ δελ ζπληζηά πξνζβνιή δηθαηψκαηνο 
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. 

Νορβηγία 

319
 

Σν Ννέκβξην 2009 ε Ννξβεγηθή δηθαηνζχλε εμέδσζε κηα ελδηαθέξνπζα απφθαζε (ππφζεζε 
Telenor) ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα έθδνζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο ελαληίσλ παξφρνπ ζχλδεζεο 
ζην δηαδίθηπν κε ην επηρείξεκα ηεο ζπκβνιήο ζηελ πξνζβνιή δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο 
ηδηνθηεζίαο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Οη αηηνχληεο, κηα νκάδα ε νπνία απνηειείην απφ 
δηζθνγξαθηθέο εηαηξίεο, δηαλνκείο ηαηληψλ θαη παξαγσγνχο ηαηληψλ θαη ηνλ λνξβεγηθφ νξγαληζκφ 
ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο δηθαησκάησλ εθηειεζηψλ ΣΟΝΟ, είραλ αηηεζεί ηελ έθδνζε πξνζσξηλήο 
δηαηαγήο ελαληίσλ ηνπ παξφρνπ ζχλδεζεο ζην δηαδίθηπν Telenor πξνθεηκέλνπ: α) λα 
ζηακαηήζεη λα θαζηζηά πξνζηηφ ζην θνηλφ κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ Pirate Bay έξγα 
πξνζηαηεπφκελα κε δηθαίσκα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, β) λα ζηακαηήζεη λα ζπκβάιιεη ζηελ 
αληηγξαθή απηψλ ησλ έξγσλ κέζσ ηεο ίδηαο ηνπνζεζίαο θαη γ) λα ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα 
ψζηε λα εκπνδίζεη ηνπο ζπλδξνκεηέο ηνπ απφ ην λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε κηα ζεηξά απφ 
δηεπζχλζεηο IP. To Noξβεγηθφ εθεηείν επηθχξσζε ηελ απφθαζε ηνπ πξσηνβάζκηνπ δηθαζηεξίνπ 
βάζεη ηεο νπνίαο απνξξίθζεθε ην αίηεκα έθδνζεο ηεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο. Σν Δθεηείν βάζηζε 
ηελ απφθαζε ηνπ απηή ζην επηρείξεκα φηη ε λνκνζεζία γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ηεο 
Ννξβεγίαο εμαηξεί απφ ηελ ελδερφκελε αζηηθή ή πνηληθή επζχλε ηνπ παξφρνπο ζχλδεζεο ζε ν,ηη 
αθνξά ηελ απιή παξνρή πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν. Ο λνξβεγηθφο λφκνο αλαθέξεη φηη h 
εμαίξεζε απηή ηεο επζχλεο δελ ζα έπξεπε λα εκπνδίδεη ηα αξκφδηα δηθαζηήξηα ή ηηο δηνηθεηηθέο 
αξρέο λα απαηηήζνπλ επί άιιεο λνκηθήο βάζεο απφ έλαλ πάξνρν λα ζηακαηήζεη κηα πξνζβνιή 
ή λα ηελ εκπνδίζεη. Απφ κφλν ηνπ φκσο απηφ ην ζεκείν δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ηε λφκηκε 
βάζε απνδνρήο ηνπ αηηήκαηνο έθδνζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο κε ην σο άλσ πεξηερφκελν. 
Πνιινί ζρνιηαζηέο επεζήκαλαλ ην λνκνζεηηθφ θελφ πνπ πθίζηαηαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
δηθαησκάησλ ησλ δηθαηνχρσλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Σν Ννξβεγηθφ Τπνπξγείν Πνιηηηζηηθψλ 
ππνζέζεσλ ήδε εξγάδεηαη επί ελφο λνκνζρεδίνπ ην νπνίν ζα εηζάγεη ιεπηνκεξέζηεξεο δηαηάμεηο 
ζρεηηθά κε ηελ επζχλε ζε πεξίπησζε ζπκβνιήο ζηελ παξάλνκε αληαιιαγή αξρείσλ 
πξνζηαηεπφκελσλ κε δηθαίσκα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.  

χκθσλα κε δεκνζίεπκα ζηηο 15 Μαξηίνπ 2010
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 νη ελψζεηο ησλ δηθαηνχρσλ 
πξνζηαζίαο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζηε Ννξβεγία εγθαηέιεηςαλ ηηο πξνζπάζεηεο λα 
ζηακαηήζεη ε πξφζβαζε ζηελ ηζηνζειίδα The Pirate Bay κέζσ ησλ λνξβεγηθψλ θνξέσλ 
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παξνρήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν. Οη δηθαηνχρνη εθπξνζσπνχκελνη απφ ηνλ νξγαληζκφ 
ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξκελεπηψλ – εθηειεζηψλ θαη ην λνξβεγηθφ 
παξάξηεκα ηεο International Federation of the Phonographic Industry Norway (IFPI Norge) 
πξνζπάζεζαλ δπν θνξέο δηα ηεο δηθαζηηθήο νδνχ λα ππνρξεψζνπλ ηνπο παξφρνπο λα 
«κπινθάξνπλ» ηελ πξφζβαζε ζηελ ηνπνζεζία απηή. Αλεπηηπρψο. χκθσλα κε ηελ εξκελεία 
ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ εθ κέξνπο ηνπ, αλαγλσξίδεηαη κελ φηη ιακβάλεη ρψξα παξάλνκσλ 
ελεξγεηψλ κέζσ ηεο επίκαρεο ηνπνζεζίαο αιιά ε απιή παξνρή πξφζβαζεο ζε απηή δελ 
ζεσξείηαη ε ίδηα παξάλνκε ελέξγεηα. Τπελζπκίδεηαη φηη ε Ννξβεγία δελ είλαη θξάηνο κέινο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη φκσο κέινο ζηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν (ΔΟΥ).  

Ελλάδα 
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ηηο 29 Ινπλίνπ 2009 ν Δηζαγγειέαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θ. Γεψξγηνο αληδάο εμέδσζε 

γλσκνδφηεζε (αξ. πξση. 2726, αξ. γλσκ. 9/2009) αλαθνξηθά κε ηελ δπλαηφηεηα άξζεο ηνπ 
απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ ηδηαίηεξα ζε ν,ηη αθνξά ζηηο δηαδηθηπαθέο επηθνηλσλίεο. 
πγθεθξηκέλα ν Δηζαγγειεχο ζηελ γλσκνδφηεζε ηνπ ππνζηεξίδεη φηη: «1) Σν απφξξεην ησλ 
επηθνηλσληψλ δελ θαιχπηεη α) ηελ επηθνηλσλία κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ (Internet) θαη β) ηα 
εμσηεξηθά ζηνηρεία ηεο επηθνηλσλίαο (νλνκαηεπψλπκα θαη ινηπά ζηνηρεία ζπλδξνκεηψλ, αξηζκνί 
ηειεθψλσλ, ρξφλνο θαη ηφπνο θιήζεσο, δηάξθεηα ζπλδηάιεμεο θ.ι.π.) 2) Οη εηζαγγειηθέο, 
αλαθξηηηθέο θαη πξναλαθξηηηθέο αξρέο, πνιχ δε πεξηζζφηεξν ηα Γηθαζηηθά πκβνχιηα θαη ηα 
Γηθαζηήξηα, δηθαηνχληαη λα δεηνχλ απφ ηνπο παξφρνπο ησλ ππεξεζηψλ Δπηθνηλσλίαο, κέζσ ηνπ 
δηαδηθηχνπ (Internet) ηα ειεθηξνληθά ίρλε κηαο εγθιεκαηηθήο πξάμεσο, ηελ εκεξνρξνλνινγία θαη 
ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ ζην νπνίν αληηζηνηρεί ην ειεθηξνληθφ ίρλνο, απφ ηνπο ινηπνχο δε 
παξφρνπο ησλ ππεξεζηψλ επηθνηλσλίαο ηα «εμσηεξηθά ζηνηρεία» ηεο επηθνηλσλίαο θαη ν 
πάξνρνο ππνρξενχηαη λα ηα παξαδίδεη ρσξίο λα είλαη αλαγθαίν λα πξνεγεζεί άδεηα θάπνηαο 
Αξρήο θαη ηδία ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ. 3) Ζ Αξρή 
Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ αιιά θαη νπνηαδήπνηε άιιε Αλεμάξηεηε Αξρή 
νχηε λνκηκνπνηείηαη νχηε δηθαηνχηαη λα ειέγμεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ακέζσο ή εκκέζσο, ην 
εάλ ε πεξί άξζεσο ή κε ηνπ απνξξήηνπ απφθαζε ησλ νξγάλσλ ηεο Γηθαηνζχλεο είλαη ζχλλνκε 
ή φρη. Απηφ θξίλεηαη απφ ηα ίδηα ηα φξγαλα ηεο Γηθαηνζχλεο. Οχηε φκσο πεξαηηέξσ ε ξεζείζα 
Αξρή κπνξεί λα ειέγμεη ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ επηθνηλσλίαο γηα ηε, ζε θάζε πεξίπησζε, 
ζπκκφξθσζε ηνπο πξνο ηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηεο Γηθαηνζχλεο. Δάλ πξάμεη ηνχην 
ελεξγεί θαζ' ππέξβαζε ηεο δηθαηνδνζίαο ηεο».  

Γηα ηνπ ππ‟ αξηζκ. πξση. 1604 απφ 13 Ηνπιίνπ 2009 εγγξάθνπ ηεο Αξρή Γηαζθάιηζεο 
ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ (ΑΓΑΔ) δεηήζεθαλ απφ ηελ Δηζαγγειία ηνπ Αξείνπ Πάγνπ 

δηεπθξηλίζεηο επί ηεο σο άλσ γλσκνδφηεζεο ηνπ θ. αληδά. Γηα ηεο ππ‟ αξηζκ. 12/29/09/2009
322

 
γλσκνδφηεζεο ηνπ ν Δηζαγγειέαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Ησάλλεο Σέληεο παξείρε ηηο αηηνχκελεο 
δηεπθξηλήζεηο. ηελ επηζηνιή ηνπ απηή ν Δηζαγγειέαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ ππεξαζπίζζεθε ησλ 
ζέζεσλ ηεο επίκαρεο αξρηθήο γλσκνδφηεζεο απαληψληαο ζηα λνκηθά επηρεηξήκαηα πνπ είρε 
αληηηάμεη ε ΑΓΑΔ.  

ΜΠρΑθ. 1963/2004 

Ζ ζπγθεθξηκέλε απφθαζε αζρνιείηαη κε ην ζέκα ησλ ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ, ηδίσο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο αιιεινγξαθίαο.
323

 Γπζηπρψο δελ έρεη ιεθζεί ππφςε ε λνκνζεζία πεξί 
ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ, φπσο απηή είρε λσξίηεξα ηεζεί ζε ηζρχ κε ην Π.Γ. 150/2001. Δδψ ζα 
παξνπζηαζηεί ε απφθαζε, κε έκθαζε ζην δήηεκα ηνπ ηχπνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ εγγξάθνπ, ππφ 
ην πξίζκα ηνπ ζχγρξνλνπ πιένλ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. 

Ήδε ζην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο δίλεηαη νξηζκφο ηνπ ειεθηξνληθνχ εγγξάθνπ: 
«σο ειεθηξνληθφ έγγξαθν ζεσξείηαη ην ζχλνιν ησλ έγγξαθσλ δεδνκέλσλ ζην καγλεηηθφ δίζθν 

                                            

321
 Σν πιήξεο θείκελν ηεο γλσκνδφηεζεο ηνπ θ. αληδά κπνξείηε λα ην βξείηε ζην 

ζχλδεζκν http://www.opi.gr/opifiles/cprght_infr_inet/gnom_s.pdf  
322

 Σν πιήξεο θείκελν ηεο γλσκνδφηεζεο Σέληε είλαη δηαζέζηκν ζην ζχλδεζκν 
http://www.opi.gr/opifiles/cprght_infr_inet/gnom_t.pdf 
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 Σν θείκελν ηεο απφθαζεο αληιήζεθε απφ ην site ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ 

Αζελψλ:www.dsa.gr. Δπίζεο βι. ΝνΒ 2005, 1637 επ. 
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ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, ηα νπνία αθνχ γίλνπλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο απφ ηελ 
θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο, απνηππψλνληαη κε βάζε ηηο εληνιέο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαηά 
ηξφπν αλαγλψζηκν απφ ηνλ άλζξσπν, είηε ζηελ νζφλε ηνπ κεραλήκαηνο, είηε ζηνλ 

πξνζαξκνζκέλν εθηππσηή ηνπ.».
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 Απφ ηνλ πεξηγξαθηθφ απηφ  νξηζκφ ζπλάγεηαη ε θξίζηκε 
ζπκβνιή ηεο ηερλνινγίαο ζηε δεκηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ εγγξάθνπ θαη ζηελ ππφζηαζή ηνπ. 

ε ζπλδπαζκφ φκσο θαη κε ηε κε χπαξμε λνκνζεηηθνχ νξηζκνχ γηα ηα έγγξαθα,
325

 ζα πξέπεη λα 
ηνληζζεί φηη ε αμία ηνπο νπζηαζηηθή θαη δηθνλνκηθή εμαξηάηαη απφ ηελ ππνγξαθή πνπ ηα 
ζπλνδεχεη. 

Ο θεληξηθφο ξφινο ηεο ππνγξαθήο επί ηνπ εγγξάθνπ ην ξπζκίδεη θαη ην δηαβαζκίδεη 
πεξαηηέξσ. Δθ πξψηεο θαηά ην Π.Γ. ην ειεθηξνληθφ έγγξαθν ην νπνίν θέξεη ηελ πξνεγκέλε 
ειεθηξνληθή ππνγξαθή επέρεη ζέζεο ηδησηηθνχ εγγξάθνπ, απηφ δηφηη ε ππνγξαθή ηνπ ην ζπλδέεη 
άκεζα θαη απνθιεηζηηθά κε ηνλ εθδφηε ηνπ, θαη πηζηνπνηεί ην αλαιινίσην ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ. 

ε απηφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ινηπφλ ην κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ δελ έρεη 
ππφζηαζε ηδησηηθνχ εγγξάθνπ, αθξηβψο ιφγσ έιιεηςεο ηεο πξνεγκέλεο ειεθηξνληθήο 
ππνγξαθήο. Ζ νπνηαδήπνηε ζθέςε πεξί αληηζηνηρίαο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο αιιεινγξαθίαο 
θαη πξνεγκέλεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο απνθιείεηαη ξεηά. κσο, απνθιείεηαη παξάιιεια 
θαη ε έλλνηα ηεο απιήο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο γηα ηα e-mail. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί θαη ζε 
απηή ηελ πεξίπησζε δελ ζπλαληάκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππνγξαθήο ηνπ άξζξνπ 2 
ζηνηρείν 1 Π.Γ. 150/2001. Δπνκέλσο, ην έγγξαθν ηεο ππφ θξίζε απφθαζεο εμνκνηψλεηαη κε 
ην αλππφγξαθν ράξηηλν ηδησηηθφ έγγξαθν. Ζ πεξηερφκελε δήισζε βνπιήζεσο ζην ειεθηξνληθφ 
κήλπκα αιιεινγξαθίαο δελ ζα έπξεπε ζε θακία πεξίπησζε λα ιεθζεί ππφςε απφ ην 
δηθαζηήξην, επεηδή δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 160 ΑΚ θαη 3 Π.Γ. 150/2001. 
Θεσξείηαη σο αλππφζηαηε θαη απνιχησο κε δεζκεπηηθή γηα ηνλ παξαιήπηε ηεο. 

χκθσλα κε ηελ Απφθαζε 22/2006 ηεο ΑΠΠΥ, ε εηαηξία  παξνρήο ηειεπηθνηλσληαθψλ 
ππεξεζηψλ, ζπκπεξηέιαβε ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ  πξνζθεχγνληνο ζε ηειεθσληθφ 
θαηάινγν, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπγθαηάζεζή ηνπ,  αλ θαη είρε δεηήζεη κε αίηεζε πξνο ην 
θνξέα παξνρήο ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ  ε ζχλδεζή ηνπ λα είλαη κε αλαθνηλψζηκε 
(www.dpa.gr). 

Απφθαζε 23/2009 ηεο  ΑΠΠΥ (www.dpa.gr).Γε λνείηαη λα επηρεηξήζεη θάπνηνο 

ζπγθεληξσηηθέο ελέξγεηεο ζπιινγήο ή θαη  απφθηεζεο (κεηαβίβαζεο αξρείνπ) δεδνκέλσλ, ρσξίο 
θαζνξηζκέλν εμαξρήο ζθνπφ,  παξά κφλν γηα λα ππάξρνπλ απνζεθεπκέλα ζην ζχζηεκα. ην 
πιαίζην απηφ, νη  ηερληθέο ηχπνπ data mining (εμφξπμεο δεδνκέλσλ) απνθιείνληαη γηα 
πξνζσπηθά  δεδνκέλα, αθνχ ε ίδηα ε θχζε ηνπο (εμφξπμε δεδνκέλσλ απφ δηαθνξεηηθέο βάζεηο  
δεδνκέλσλ ) δε ζπκθσλεί κε ηελ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ ζθνπνχ θαη ηνπ ηξφπνπ  
επεμεξγαζίαο (Απφθαζε ΑΠΠΥ 19/2002) (www.dpa.gr). 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε πεξίπησζε εηαηξίαο ε νπνία  πξαγκαηνπνηνχζε 
ζπιινγή δηεπζχλζεσλ απφ ηζηνζειίδεο, φπνπ ην ππνθείκελν ησλ  δεδνκέλσλ είρε αλαθνηλψζεη 
ηα ζηνηρεία ηνπ γηα ηειείσο δηαθνξεηηθφ ζθνπφ, φπσο  ηελ απνζηνιή κελπκάησλ επηθνηλσλίαο 
γηα πξνζσπηθνχο ζθνπνχο ή γηα ηε  ζπκκεηνρή ηνπ ζε νκάδεο ζπδήηεζεο. Σν απηφκαην 
ινγηζκηθφ ηεο εηαηξίαο είρε  ξπζκηζηεί ψζηε λα κελ θάλεη θακηά δηάθξηζε ησλ δηεπζχλζεσλ πνπ 
ζπιιέγεη κε  θξηηήξην ην ζθνπφ ηεο δεκνζίεπζήο ηνπο, ζπιιέγνληαο φια ηα ζηνηρεία πνπ 
ζπλαληά.  Δπνκέλσο, νη δηεπζχλζεηο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ δε ζπιιέρζεθαλ κε ηξφπν  
ζεκηηφ θαη λφκηκν, γηα θαζνξηζκέλνπο θαη λφκηκνπο ζθνπνχο θαη δελ πθίζηαληαη  ζεκηηή θαη 
λφκηκε επεμεξγαζία ελ φςεη ησλ ζθνπψλ απηψλ.  

Ειδήσεις-Νέα 
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 Σν θείκελν εληφο εηζαγσγηθψλ απνηειεί απφζπαζκα ηεο απφθαζεο ΜΠξΑζ 

1963/2004. 
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 εκεηψλεηαη φηη ηφζν ζηηο θνηλνηηθέο Οδεγίεο γηα ηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο θαη ην 
ειεθηξνληθφ εκπφξην, φζν θαη ζηα αληίζηνηρα λνκνζεηηθά θείκελα ελζσκάησζήο ηνπο δελ 
απαληάηαη νξηζκφο ηνπ ειεθηξνληθνχ εγγξάθνπ, κνινλφηη παξαηίζεληαη ζεηξά νξηζκψλ άιισλ 
ελλνηψλ. 

http://www.dpa.gr/
http://www.dpa.gr/
http://www.dpa.gr/
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ΗΠΑ: Τπουργείο Δικαιοσύνης εναντίον Google
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Σν Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο ησλ ΖΠΑ ζπλέζηεζε ζε δηθαζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο, πνπ ζα 
ζπλεδξηάζεη ζηηο αξρέο Οθηψβξε, λα απνξξίςεη ηε ζπκθσλία πνπ ζα επηηξέςεη ζηε Google λα 
ςεθηνπνηήζεη εθαηνκκχξηα βηβιία κε ζθνπφ ηελ εκπνξηθή ηνπο ρξήζε ζην δηαδίθηπν. χκθσλα 
κε ην Τπνπξγείν, ε ζπκθσλία ζέηεη ζέκαηα πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ αιιά θαη δεκηνπξγίαο 
κνλνπσιίνπ θαη ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί ζηελ παξνχζα κνξθή ηεο, θαζψο ζα δψζεη ζηε 
Google εμνπζία πάλσ ζε βηβιία ησλ νπνίσλ ν θάηνρνο ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ δελ 
κπνξεί λα βξεζεί θαη αθφκα δελ ζα θαηαθέξεη λα πξνζθέξεη επαξθή πξνζηαζία ζε μέλνπο 
δηθαηνχρνπο. Δπηπιένλ ζα δψζεη ζηε Google ηε δχλακε λα πεξηνξίζεη ηνλ αληαγσληζκφ ησλ 
ηηκψλ, θάηη πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη άιινπο εθδφηεο ςεθηαθψλ βηβιίσλ εθηφο αγνξάο. Σν 
Τπνπξγείν ππνζηήξημε φηη ην δηθαζηήξην ζα πξέπεη λα απνξξίςεη ηε ζπκθσλία θαη λα 
ελζαξξχλεη ηα ελδηαθεξφκελα κέξε λα ζπλερίζνπλ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα λα ηελ 
ηξνπνπνηήζνπλ. Ζ ελ ιφγσ ζπκθσλία είλαη απνηέιεζκα αγσγήο πνπ θαηέζεζαλ ην 2005 ε 
Έλσζε Ακεξηθαλψλ πγγξαθέσλ θαη ν χλδεζκνο Ακεξηθαλψλ Δθδνηψλ θαηά ηεο Google. Σνλ 
Οθηψβξην ηνπ 2008, ηα κέξε ζπκθψλεζαλ ζην πνζφ ησλ 125 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ σο 
απνδεκίσζε γηα ηνπο ζπγγξαθείο ησλ νπνίσλ ηα έξγα ζα δηαηίζεληαη δηαδηθηπαθά. Πξέπεη λα 
ζεκεησζεί φηη ε Microsoft, ην Amazon θαη ην Yahoo αληηδξνχλ επίζεο θαζψο ζεσξνχλ φηη ε 
επηθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο ζα δεκηνπξγήζεη κνλνπψιην ζηνλ εθδνηηθφ ηνκέα ζε παγθφζκην 
επίπεδν. 

 

Κύκλωμα εξαπάτησης καταναλωτών μέσω Διαδικτύου
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24/01/2011  

Κχθισκα πνπ εμαπαηνχζε θαηαλαισηέο κέζσ Γηαδηθηχνπ εληφπηζε ην Σκήκα Γίσμεο 
Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο. ρεκαηίζζεθε δηθνγξαθία ζε βάξνο δχν αιινδαπψλ γπλαηθψλ 
ειηθίαο 31 θαη 29 εηψλ θαη ελφο εκεδαπνχ ειηθίαο 40 εηψλ. πσο πξνέθπςε απφ ηελ έξεπλα, 
κεηά απφ θαηαγγειίεο θαηαλαισηψλ, ρξήζηεο ηνπ Ίληεξλεη αληαπνθξηλφκελνη ζε δηαδηθηπαθέο 
αγγειίεο, πνπ ππήξραλ ζε δηάθνξεο ηζηνζειίδεο πψιεζεο πξντφλησλ, δψσλ αιιά θαη 
ππεξεζηψλ, θαηέζεηαλ ρξήκαηα ζε ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο, πνπ δηέζεηε ην παξαπάλσ 
θχθισκα, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα έθαλε αλαιήςεηο ησλ ρξεκάησλ ρσξίο λα απνζηέιιεη ηα 
πξντφληα. Οη δεισζείζεο δηεπζχλζεηο θαηνηθίαο ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηνπο ηξαπεδηθνχο 
ινγαξηαζκνχο ήηαλ ςεπδείο, πιελ ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ, ηα νπνία 
ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα ηηο αλαιήςεηο.Μεηά απφ ειεθηξνληθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ζε 
ζπλεξγαζία κε ηελ Έλσζε Διιεληθψλ Σξαπεδψλ, ε Αζηπλνκία εληφπηζε ζε ηξαπεδηθφ 
θαηάζηεκα ηεο Αηηηθήο έλα κέινο ηνπ θπθιψκαηνο, ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ δηελεξγνχζε 
ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο.Απφ ηελ ςεθηαθή αλάιπζε πξνέθπςε φηη ε δηαδηθηπαθή απάηε ηειείηαη 
απφ ην έηνο 2006 θαη ηα έζνδα απφ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα αλέξρνληαη ζε εθαηνληάδεο ρηιηάδεο 
επξψ.Ζ ππφζεζε δηεξεπλάηαη παξάιιεια θαη απφ ηελ Αλεμάξηεηε Αξρή θαηαπνιέκεζεο ηεο 
λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 
ηξνκνθξαηίαο.Ζ ζπιιεθζείζα νδεγήζεθε ζηελ Δηζαγγειία Πξσηνδηθψλ Αζελψλ, ελψ γηα ηελ 
ππφζεζε αλαδεηνχληαη άιια δχν άηνκα. 

Γαλλία : Χηφίστηκε ο νόμος για τη διαδικτυακή πειρατεία
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Ο λφκνο γηα ηε δηαδηθηπαθή πεηξαηεία εγθξίζεθε απφ ηε Γαιιηθή Δζλνζπλέιεπζε. Ο λφκνο απηφο 
πνπ ζα επηηξέπεη ηε δηαθνπή ηεο ζχλδεζεο ζην δηαδίθηπν ζε φζνπο ρξήζηεο θαηεβάδνπλ 
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http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/8264544.stmhttp://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=
1054934&lngDtrID=252 
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 Πεγή: ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ 
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http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8257720.stmhttp://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID
=1053495&lngDtrID=252 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/8264544.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/8264544.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8257720.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8257720.stm
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πεηξαηηθή κνπζηθή θαη ηαηλίεο, ςεθίζηεθε κε 285 ςήθνπο ππέξ θαη 225 θαηά. Πξνεγνχκελε 
κνξθή ηνπ λφκνπ είρε θξηζεί αληηζπληαγκαηηθή απφ ην Γαιιηθφ πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην. Ζ 
ηξέρνπζα κνξθή ηνπ λφκνπ ζα ηεζεί νξηζηηθά ζε ηζρχ αθνχ εγθξηζεί απφ επηηξνπή ηεο 
Δζλνζπλέιεπζεο θαη ηεο Γεξνπζίαο, ελψ ε αληηπνιίηεπζε δήισζε φηη ζα θαηαθχγεη μαλά ζην 
πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην. 

Νέος ευρωπαϊκός νόμος για τις ιστοσελίδες
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16/03/2011  

Έλαο ζεκαληηθφο λένο λφκνο πξφθεηηαη λα ηεζεί ζχληνκα ζε ηζρχ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ν 
νπνίνο ζα ππνρξεψλεη ηηο ηζηνζειίδεο λα δεηνχλ ηελ άδεηα ησλ ρξεζηψλ, γηα λα θαηαγξάςνπλ 
ηηο ζπλήζεηέο ηνπο θαηά ηελ πινήγεζε Ζ λνκνζεζία απηή ζα αξρίζεη λα ηζρχεη απφ ηηο 25 Μαΐνπ, 
σο κέξνο ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζία δεδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν θαη πξνζζέηεη λέεο πηπρέο ζηε 
δηαρείξηζε ησλ cookies. Απηά ηα κηθξά αξρεία (cookies) πνπ επηηξέπνπλ ζηηο ηζηνζειίδεο λα 
εληνπίζνπλ κνλαδηθνχο επηζθέπηεο, πάληνηε απνηεινχζαλ έλα ακθηιεγφκελν ζέκα, θαζψο νη 
απφςεηο πεξί ηδησηηθφηεηαο αληηθξνχνληαλ απφ ηε ρξήζε ηνπο. Ίζσο εμππεξεηνχζαλ πνιιέο 
online επηρεηξήζεηο γηα ζθνπνχο marketing, αιιά ηα ζέκαηα πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ 
δεδνκέλσλ πάληνηε εκθαλίδνληαη ζην πξνζθήλην, θαζψο πνιιέο θνξέο ε ρξήζε ησλ cookies 
ήηαλ θαηαρξεζηηθή. 

 

Σρίτη, 3 Υεβρουαρίου 2009
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Δπίιπζε δηαθνξψλ επί θνηλνηηθψλ νλνκάησλ ρψξνπ απφ ην δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην ηεο 
Σζερίαο. Ζ ΔΔ δηαζέηεη πιένλ ηε δηθή ηεο ηαπηφηεηα ζην Γηαδίθηπν, θαζψο έρεη δεκηνπξγήζεη ην 
θνηλνηηθφ φλνκα ρψξνπ αλψηαηνπ επηπέδνπ, δει. ην φλνκα ρψξνπ κε θαηάιεμε «.eu». Σα 
ζεκέιηα γηα ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ θσδηθνχ νλνκάησλ ρψξνπ αλψηαηνπ επηπέδνπ ηέζεθαλ κε 
ηνλ Καλνληζκφ 733/2002, ζηφρνο ηνπ νπνίνπ είλαη λα απνθηήζεη ε εζσηεξηθή αγνξά κεγαιχηεξε 
πξνβνιή ζηελ εηθνληθή αγνξά ε νπνία βαζίδεηαη ζην Γηαδίθηπν. εκαληηθφ είλαη λα επηιχνληαη 
άκεζα θαη ηαρχηαηα νη δηαθνξέο ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα επί ησλ νλνκάησλ ρψξνπ. Γηα ην 
ζθνπφ απηφ ζεζπίδεηαη εμσδηθαζηηθή δηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξψλ κε ηνλ Καλνληζκφ 
874/2004 ηεο ΔΔ. Φνξέαο πινπνίεζεο ηνπ εγρεηξήκαηνο απηνχ, είλαη ην Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην 
ηεο Σζερίαο. (CAC)Σν Γηαηηεηηθφ απηφ Γηθαζηήξην είλαη έλαο νξγαληζκφο κε θεξδνζθνπηθνχ 
ραξαθηήξα πνπ εδξεχεη ζηελ Πξάγα πνπ ππφθεηηαη ζην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην ηεο Σζερίαο 
θαη εμεηδηθεχεηαη ζηελ επίιπζε εζληθψλ θαη δηεζλψλ εκπνξηθψλ δηαθνξψλ. Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη ην 
2007 δηεθπεξαίσζε πάλσ απφ 2,000 δηαηηεζίεο. Σν CAC επηιέρζεθε ην 2005 σο θνξέαο 
εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ ηνπ θνηλνηηθνχ νλφκαηνο .eu απφ ην EURid θαη ηελ 
Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Ήδε απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 2006 πνπ εθδίθαζε ηελ πξψηε πξνζθπγή, ην 
CAC ρεηξίζζεθε πάλσ απφ 1000 πξνζθπγέο θαη εμέδσζε 900 απνθάζεηο. Οη δηαδηθαζίεο ηνπ 
CAC δηεμάγνληαη ζε 21 απφ ηηο 22 επίζεκεο γιψζζεο θαη κε ηε ρξήζε κηαο δηαδηθηπαθήο 

πιαηθφξκαο
331

 

ΗΠΑ 

Σν Γξαθείν Δκπνξίνπ ησλ ΖΠΑ, επηδηψθεη ηδηαίηεξα πςεινχ επηπέδνπ  πξνζηαζία ζε φ,ηη αθνξά 
πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνπο θαηαλαισηέο, θαη ηδηαίηεξα  φηαλ απηέο δηαθηλνχληαη ζην 
δηαδίθηπν. Δπηδηψθεη, αθφκε, αλαλέσζε ηνπ λφκνπ πνπ επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ρσξίο εηδηθφ 
έληαικα, ζε αξρεία ησλ πνιηηψλ πνπ είλαη  απνζεθεπκέλα ζηνπο servers επηρεηξήζεσλ. 
δηαθνξεηηθά, δειψλεη πσο νπνηαδήπνηε  άιιε θαηεχζπλζε, ζα ζεκαίλεη ηελ έιιεηςε 
εκπηζηνζχλεο εθ κέξνπο ησλ  θαηαλαισηψλ, θαη επαθφινπζα, ηελ θάκςε ηεο ςεθηαθήο, θαη φρη 

κφλν, νηθνλνκίαο
332
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Παξάλνκε θξίζεθε, απφ ακεξηθαληθφ δηθαζηήξην ε πξαθηηθή πνπ αθνινπζνχλ  επξέσο 
νη αζηπλνκηθέο αξρέο, ηεο ππνθινπήο ηειεθσληθψλ ζπλνκηιηψλ ηδηψηε, ζην  πιαίζην έξεπλαο, 
ρσξίο πξνεγνχκελν έληαικα. Με ηελ απφθαζε επηδηθάζηεθε ην  πνζφ ησλ 2,5 εθαηνκκπξίσλ 
δνιαξίσλ θαη ην πνζφ ησλ 41 ρηιηάδσλ δνιαξίσλ σο  απνδεκίσζε ζηνπο δχν ηδηψηεο πνπ 
πξνζέθπγαλ ζηε δηθαηνζχλε. Ο λφκνο πνπ  επέηξεπε ηελ ππνθινπή ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε 
έθδνζε εληάικαηνο ςεθίζηεθε ζην  πιαίζην ηεο απζηεξνπνίεζεο ησλ κέηξσλ αζθαιείαο ζηηο 

 ΖΠΑ, κεηά ηηο επηζέζεηο  ηεο 11εο επηεκβξίνπ.
333

Δπί ηνπ παξφληνο, ζηηο ΖΠΑ δελ 
ππάξρεη λνκνζέηεκα πνπ λα θαιχπηεη ηελ  εμαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ηδησηηθήο δσήο ζε 
ζρέζε κε ηα πξνζσπηθά  δεδνκέλα. Τπάξρνπλ πνηθίια λνκνζεηήκαηα πνπ ξπζκίδνπλ επηκέξνπο 
ζέκαηα, αιιά  ε ζπλνιηθή παξερφκελε πξνζηαζία εκθαλίδεη θελά. Αληίζεηα, ε πνιηηηθή ηεο  
απηνξξχζκηζεο ε νπνία αθνινπζείηαη επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο on-line λα  θαζηεξψλνπλ 
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, πνπ δελ είλαη ζίγνπξν φηη πξνζθέξνπλ επαξθή  πξνζηαζία ζηνπο 
ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. Σν 1998 ε Federal Trade Commission  (Δπηηξνπή 
Οκνζπνλδηαθνχ Δκπνξίνπ) ζε κηα εηζήγεζή ηεο πξνο ην Κνγθξέζν ήηαλ  ηδηαίηεξα επηθξηηηθή 
γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο απηνξξχζκηζεο σο κεζφδνπ  πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο δσήο 
ζην δηαδίθηπν. Απφ ηηο 1.400 ηζηνζειίδεο πνπ εμέηαζε  ε FTC κφλν ην 14% πιεξνθνξνχζαλ 

ηνπο πειάηεο ηνπο γηα ηελ πξαθηηθή ζπιινγήο  δεδνκέλσλ απφ κέξνπο ηνπο
334

.  Ζ γεληθεπκέλε 
επίηεπμε απφ κέξνπο ηξίησλ ρσξψλ ελφο επηπέδνπ πξνζηαζίαο  αλάινγνπ κε εθείλνπ πνπ 
εμαζθαιίδεηαη κέζα ζηνπο θφιπνπο ηεο Κνηλφηεηαο ζα  κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη έλα 
παγθφζκην κέηξν πξνζηαζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ  πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, πξάγκα πνπ 

ζα θαζηζηνχζε άλεπ αληηθεηκέλνπ ηε ζπδήηεζε  σο πξνο ην εθαξκνζηέν δίθαην
335

. 

Σελ ελίζρπζε ηεο λνκνζεζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο  
ςεθηαθήο πιεξνθνξίαο απφ ηηο έξεπλεο ησλ εθάζηνηε αξρψλ δεηεί νκάδα εηαηξεηψλ  πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ δηαδηθηχνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη θνινζζνί  Google θαη 
Microsoft. Με αλαθνίλσζή ηεο ε «ζπκκαρία», ζηελ νπνία κεηέρνπλ εθηφο  απφ εηαηξείεο θαη 
νκάδεο πξνάζπηζεο ησλ αηνκηθψλ ειεπζεξηψλ, δήισζε φηη ζα  απεπζπλζεί ζην ακεξηθαληθφ 
Κνγθξέζν δεηψληαο ηε ζεζκνζέηεζε απζηεξφηεξσλ  θαλφλσλ πξφζβαζεο ζηα πξνζσπηθά 
δεδνκέλα ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ.  πγθεθξηκέλα, δεηείηαη λα ηεζεί σο πξνυπφζεζε 
πξφζβαζεο ε έθδνζε εληάικαηνο  έξεπλαο θαη ε πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ γεσγξαθηθνχ 
πξνζδηνξηζκνχ πνπ  ζπγθεληξψλνπλ εηαηξείεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. Οη αηηνχληεο δεηνχλ ηελ 
αλαζεψξεζε  ηεο ππάξρνπζαο λνκνζεζίαο πνπ ςεθίζηεθε ην 1986, αξθεηά ρξφληα πξηλ ηε  
δηείζδπζε ηνπ ίληεξλεη. ηνλ αληίπνδα, ζχκβνπινη ηνπ ακεξηθαληθνχ ππνπξγείνπ  δηθαηνζχλεο 
επηζεκαίλνπλ φηη νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ θηλεηψλ  ηειεθψλσλ έρνπλ απηνβνχισο 
απεκπνιήζεη ηελ ηδησηηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ  κνηξάδνληαη ζε ηζηνηφπνπο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο, φπσο ην Flickr, ην Facebook θαη  ην Twitter
336

. 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Ζ κε αηηεζείζα εκπνξηθή επηθνηλσλία κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ είλαη  κε επηηξεπηή, 
ελφζσ δελ πθίζηαηαη νχηε εθπεθξαζκέλε νχηε εηθαδφκελε  ζπγθαηάζεζε ηνπ παξαιήπηε. Μφλν 
αλ ππάξρεη ε πξνεγνχκελε ζπγθαηάζεζε ηνπ  παξαιήπηε είλαη επηηξεπηή ε απνζηνιή 
δηαθεκηζηηθψλ e-mail, ελψ αλ δελ ππάξρεη  ζπγθαηάζεζε, πξνθαιείηαη δεκία θαη γελλάηαη ππέξ 
ηνπ παξαιήπηε αμίσζε  παξαιείςεσο. πσο εχζηνρα είρε ηνληζζεί απφ ην Γεξκαληθφ 
χληαγκα δηθαζηήξην  ήδε απφ ην 1983: «Δίλαη αδχλαην λα ππάξμεη δεκνθξαηηθή θνηλσλία εάλ ν 
πνιίηεο  δελ γλσξίδεη πνηνο, πφηε θαη γηα πνην ζηφρν ζπιιέγεη πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα. Ζ  
δεκνθξαηηθή θνηλσλία πξνυπνζέηεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ πνιίηε θαη ηε δηαβεβαίσζε  φηη δελ 
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είλαη «αληηθείκελν» αιιά «ππνθείκελν» θαη πσο κπνξεί ν ίδηνο λα θαζνξίδεη  ηα ηεο δηάζεζεο 

ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ»
337

. 

Απφ ηε γεξκαληθή λνκνινγία, ην LG Ellwagen δέρηεθε φηη ε κε αηηεζείζα  δηαθεκηζηηθή 
αιιεινγξαθία κέζσ e-mail, πνπ απνζηέιιεηαη ζε πειάηεο  αληαγσληζηηθήο επηρείξεζεο, είλαη 
αζέκηηε ελφζσ δελ έρεη πξνεγεζεί ζπγθαηάζεζε  ηνπ παξαιήπηε. Ο απνζηνιέαο δχλαηαη λα 
ελαρζεί απφ ηε ζηγφκελε αληαγσλίζηξηα  επηρείξεζε πξνο παξάιεηςε θαη αλφξζσζε ηεο 
επειζνχζαο δεκίαο. Ζ γεξκαληθή  λνκνινγία δελ έρεη, κέρξη ζήκεξα, αλαδεηήζεη λνκηθή 
ζεκειίσζε γηα ηελ  αληηκεηψπηζε ηνπ spamming ζηε λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ  

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα
338

.  

Σν Αλψηαην πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην ηεο Γεξκαλίαο αλέηξεςε ην λφκν, κε  ηνλ νπνίν ε 
αληηηξνκνθξαηηθή ππεξεζία ηεο ρψξαο ζα απνθηνχζε πξφζβαζε ζε  δεδνκέλα ειεθηξνληθήο 
αιιεινγξαθίαο θαη ηειεθσληθψλ ζπλδηαιέμεσλ ησλ  πνιηηψλ. ηελ απφθαζε, ην δηθαζηήξην, 
θάλεη ιφγν γηα «ζνβαξή παξαβίαζε ηεο  ηδησηηθήο δσήο θαη ηνπ ζπληαγκαηηθνχ δηθαηψκαηνο ηεο 
απφξξεηεο αιιεινγξαθίαο».  Ο ζρεηηθφο λφκνο βαζίζηεθε ζε Οδεγία ηεο ΔΔ. Σν Αλψηαην 
πληαγκαηηθφ  Γηθαζηήξην ηεο Γεξκαλίαο, σζηφζν, έθξηλε φηη δελ επεηεχρζε ε ηήξεζε 
ηζνξξνπίαο  κεηαμχ ηεο ηδησηηθφηεηαο θαη ηεο αλάγθεο γηα αζθάιεηα. Παξά ην γεγνλφο φηη κε ηελ  
απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ δελ απαγνξεχζεθε ε απνζήθεπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ  δεδνκέλσλ, 
κέρξη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο πξνο ζπκκφξθσζε κε  ηελ σο άλσ απφθαζε, 
ηα δεδνκέλα απφ ηηο εηαηξείεο ηειεπηθνηλσληψλ δελ επηηξέπεηαη  λα απνζεθεχνληαη ζηε ρψξα 
θαη ηα ππάξρνληα απνζεθεπκέλα δεδνκέλα πξέπεη λα  δηαγξαθνχλ. 

Μ. ΒΡΕΣΑΝΙΑ 

Σν Γξαθείν Δπηηξφπνπ Πιεξνθνξηψλ ζηε Μ. Βξεηαλία είλαη ε αλεμάξηεηε  αξρή πνπ ξπζκίδεη ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηελ ηδησηηθφηεηα ησλ πνιηηψλ
339

. ζνλ αθνξά ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ 
δηαθηλνχληαη ζην  δηαδίθηπν, ε βξεηαληθή αξρή εμέδσζε έλαλ αλαιπηηθφ νδεγφ ζρεηηθά κε ην πψο 
ε  Οκάδα Δξγαζίαο ηνπ Άξζξνπ 29, θαηεπζχλεη ηε ζπιινγή θαη ηελ επεμεξγαζία  πξνζσπηθψλ 
δεδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν. Ο νδεγφο απηφο παξέρεη ζπκβνπιέο ζηηο  επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηνπ δηαδηθηχνπ
340

Αθφκε, ην Γξαθείν Δπηηξφπνπ Πιεξνθνξηψλ 
ηνλίδεη πσο ε ειεθηξνληθή  επηθνηλσλία γηα πξνψζεζε πσιήζεσλ ή ππεξεζηψλ επηηξέπεηαη 

κφλν εθφζνλ ηα άηνκα ζηα νπνία απεπζχλεηαη έρνπλ δψζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο
341

. 

Ζ κεγαιχηεξε δηαξξνή δεδνκέλσλ απφ ην 2007, ζηε Βξεηαλία, ζεκεηψλεηαη  ζηε βάζε 
πιεξνθνξηψλ ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο ηεο ρψξαο. Οη ππεχζπλνη ηνπ  ζπζηήκαηνο 
θαηαγγέιινπλ 287 πεξηζηαηηθά δηαξξνήο ζηνηρείσλ, αξηζκφ πνπ  αληηζηνηρεί ζην 30% ησλ 
ζπλνιηθψλ πεξηζηαηηθψλ ζηε ρψξα απφ ην 2007.  Σν δήηεκα απνθηά αθφκε κεγαιχηεξε 
βαξχηεηα θαζψο ν νξγαληζκφο, κε πξνζσπηθφ  πνπ μεπεξλά ην 1,7 εθαηνκκχξην, πξνεηνηκάδεη 
ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ αξρείσλ  αζζελψλ, πξνθαιψληαο θφβνπο γηα ηελ ειιηπή πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ  δεδνκέλσλ εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ ζηε Βξεηαλία
342

. 

Ζ Βξεηαληθή νκάδα πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο δσήο (Privacy International),  πξνρψξεζε 
ζε θαηαγγειία θαηά ηεο ηζηνζειίδαο eBay, ηελ νπνία θαηεγνξεί γηα θαθή  δηαρείξηζε ησλ 
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ρξεζηψλ ηεο ηζηνζειίδαο.  πγθεθξηκέλα ε νκάδα πνπ θαηέζεζε 
ηελ θαηαγγειία ελψπηνλ ηεο βξεηαληθήο  Δπηηξνπήο Πιεξνθνξηψλ, ππνζηεξίδεη φηη ε eBay.co.uk 
παξαβηάδεη ην λφκν γηα ηελ  πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ, κε ην λα έρεη θαηαζηήζεη δχζθνιν 
ζηνπο ρξήζηεο λα  δηαγξάθνπλ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο, ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ηηο 
αγνξαζηηθέο  ηνπο ζπλήζεηεο, θαη άιια πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία.  Ζ Privacy International 
πξνρψξεζε επίζεο ζε δεκνζίεπζε έξεπλάο ηεο ζηελ Μ.  Βξεηαλία γηα ηηο ηζηνζειίδεο 
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ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ζηελ νπνία αλαθέξεη φηη ε  βξεηαληθή Amazon απνηειεί ην πην 
νθζαικνθαλέο παξάδεηγκα εηαηξίαο πνπ αξλείηαη  λα παξέρεη δηεπθνιχλζεηο γηα ηε δηαγξαθή 

ινγαξηαζκψλ
343

.  

ΚΤΠΡΟ 

Ο Νφκνο 112 (I)/2004) πεξί Ρπζκίζεσο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη  Σαρπδξνκηθψλ 
Τπεξεζηψλ κεηαθέξεη ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2002/58/ΔΚ ζρεηηθά  κε ηελ πξνζηαζία ηεο 
ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ.  Σν άξζξν 106, πνπ ξπζκίδεη ηελ 
απνζηνιή δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ ζηελ απ‟  επζείαο εκπνξηθή πξνψζεζε (direct marketing) 
κε ειεθηξνληθά κέζα, δελ  εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε απνζηνιήο δηαθεκηζηηθψλ θπιιαδίσλ 
κέζσ  ηαρπδξνκείνπ. 

Σν άξζξν 106 ηνπ Νφκνπ 112(Η)/2004 πξνβιέπεη φηη γηα ηελ απνζηνιή  δηαθεκηζηηθψλ 
κελπκάησλ γηα απ‟ επζείαο εκπνξηθή πξνψζεζε πξέπεη λα  ιακβάλεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ ε 
ζπγθαηάζεζε ησλ παξαιεπηψλ ησλ κελπκάησλ,  δειαδή ηζρχεη ε αξρή ηνπ «νpt-in». Ζ κφλε 
εμαίξεζε φπνπ ζην Νφκν 112(Η)/2004  πξνβιέπεηαη ε αξρή ηνπ «νpt-out» είλαη, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 106, ε πεξίπησζε  φπνπ ν απνζηνιέαο ιακβάλεη ζηνηρεία επαθήο ηνπ ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ  πειαηψλ ηνπ ζηα πιαίζηα πψιεζεο πξντφληνο ή ππεξεζίαο. ε απηή ηελ 
πεξίπησζε ν  απνζηνιέαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη απηά ηα ζηνηρεία γηα απ‟ επζείαο 
πξνψζεζε  παξφκνησλ δηθψλ ηνπ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, ππφ ηνλ φξν φηη δίλεηαη ζαθψο θαη  
επδηάθξηηα ζηνπο πειάηεο ε δπλαηφηεηα λα αληηηαρζνχλ, αηειψο θαη κε εχθνιν  ηξφπν. 
εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεηαη ζην Νφκν, ζηνλ φξν  «ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν» πεξηιακβάλνληαη θαη ηα κελχκαηα sms θαη mms
344

. 

Ζ αληίζηνηρε αξρή πξνζηαζίαο ζηελ Κχπξν, νλνκάδεηαη «Γξαθείν Δπηηξφπνπ  
Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ». χκθσλα κε ηελ Απφθαζε 21/2010, ππήξμαλ  
θαηαγγειίεο πνιηηψλ γηα ιήςε αλεπηζχκεησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ ζην θηλεηφ  ηνπο 
ηειέθσλν (sms), ζρεηηθά κε πξνζθνξέο ησλ θαηαζηεκάησλ «....», ρσξίο λα  έρνπλ δψζεη ηε 
ζπγθαηάζεζε ηνπο θαη ρσξίο λα έρνπλ νπνηαδήπνηε ζρέζε κε ηελ  εηαηξεία. Οξηζκέλνη 
θαηήγγεηιαλ επίζεο φηη είραλ επηθνηλσλήζεη νη ίδηνη κε ηελ  εηαηξεία θαη είραλ δεηήζεη λα 
ζηακαηήζεη λα ηνπο απνζηέιιεη κελχκαηα αιιά ρσξίο  απνηέιεζκα. ε αξθεηά απφ ηα 
κελχκαηα πνπ απνζηέιινληαλ δελ αλαγξαθφηαλ  νπνηνζδήπνηε αξηζκφο επηθνηλσλίαο ζηνλ 
νπνίν λα κπνξνχλ νη παξαιήπηεο λα  δεηήζνπλ λα ζηακαηήζνπλ λα ιακβάλνπλ ηα κελχκαηα.  
Με βάζε ην άξζξν 106 ηνπ πεξί Ρπζκίζεσο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη  Σαρπδξνκηθψλ 
Τπεξεζηψλ Νφκνπ ηνπ 2004 (Νφκνο 112(I)/2004), ε απνζηνιή  κελπκάησλ κε ειεθηξνληθά 
κέζα γηα ζθνπνχο απ‟ επζείαο εκπνξηθήο πξνψζεζεο  επηηξέπεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε 
πξνζψπσλ ηα νπνία έρνπλ δψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ  ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο. Σν εδάθην (4) ηνπ 
ίδηνπ άξζξνπ πξνβιέπεη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο  εθείλεο φπνπ έλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν 
ιακβάλεη απφ ηνπο πειάηεο ηνπ ζηνηρεία  επαθήο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπο ζηα 
πιαίζηα πψιεζεο πξντφληνο ή  ππεξεζίαο, ην ίδην ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δχλαηαη λα 
ρξεζηκνπνηήζεη απηά ηα  ζηνηρεία γηα απ‟ επζείαο πξνψζεζε ησλ δηθψλ ηνπ παξφκνησλ 
πξντφλησλ ή  ππεξεζηψλ, ππφ ηνλ φξν φηη δίλεηαη ζαθψο θαη επδηάθξηηα ζηνπο πειάηεο ε 
δπλαηφηεηα λα αληηηαρζνχλ, αηειψο θαη κε εχθνιν ηξφπν, ζε απηήλ ηελ ρξήζε ησλ  
ειεθηξνληθψλ ζηνηρείσλ επαθήο φηαλ απηά ζπιιέγνληαη θαη ζε ζρέζε κε θάζε  κήλπκα ζηελ 
πεξίπησζε φπνπ ν πειάηεο δελ αληεηάρζε αξρηθψο ζε ηέηνηα ρξήζε. Σν  εδάθην (5) ηνπ ίδηνπ 
άξζξνπ πξνβιέπεη φηη ε πξαθηηθή απνζηνιήο κελπκάησλ  ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κε 
ζθνπφ ηελ απ‟ επζείαο εκπνξηθή πξνψζεζε κε  ζπγθάιπςε ή απφθξπςε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 
απνζηνιέα ή ηνπ πξνζψπνπ εθ κέξνπο  ηνπ νπνίνπ απνζηέιιεηαη ην κήλπκα, ή ρσξίο έγθπξε 
δηεχζπλζε ζηελ νπνία ν  απνδέθηεο λα δχλαηαη λα δεηήζεη ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ επηθνηλσληψλ 
απηψλ,  απαγνξεχεηαη. 

                                            

343
 http://www.acrobase.gr/showthread.php?t=1459 

344
 http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/spam_gr/spam_g  

r?OpenDocument 

http://www.acrobase.gr/showthread.php?t=1459


Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Δπζπκίνπ Αιεμάλδξα 

Γηαδίθηπν θαη Γίθαην – πκβάζεηο Τπεξεζηψλ  Γηαδηθηχνπ  169 

 Με βάζε ην άξζξν 107(2) Νφκνπ ε Δπίηξνπνο Πξνζηαζίαο  Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ 
Υαξαθηήξα έρεη εμνπζία λα επηιακβάλεηαη θαηαγγειηψλ /  παξαπφλσλ πνπ αθνξνχλ πηζαλέο 

παξαβάζεηο ηνπ άξζξνπ 106
345

. 

ζνλ αθνξά ηελ πψιεζε ειεθηξνληθψλ δηεπζχλζεσλ, (Οδεγίεο πνπ εθδίδνληαη  απφ 
ηελ ΔΠΠΥ βάζεη ηνπ Άξζξνπ 23(η) πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ  Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα 
(Πξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ) Νφκνπ 138(Η)/2001) ε ρξήζε  θαηαιφγσλ κε ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο 
γηα ζθνπνχο δηαθήκηζεο γίλεηαη ζε δχν  ζηάδηα:  Αξρηθά, πξέπεη λα απνθαζηζηεί αλ ε 
πξνηηζέκελε ρξήζε ζπλάδεη κε ηνλ αξρηθφ  ζθνπφ γηα ηνλ νπνίνλ ζπιιέρζεθαλ νη πιεξνθνξίεο. 
δεχηεξνλ, έζησ θαη αλ ν  ρεηξηζηήο ηεο ηζηνζειίδαο απέθηεζε ηνπο θαηαιφγνπο κε λφκηκν ηξφπν 
θαη ε  πεξαηηέξσ ρξήζε ηνπο ζεσξείηαη φηη ζπλάδεη κε ηνλ αξρηθφ ζθνπφ, είλαη απαξαίηεην  λα 
ιεθζεί πξνεγνπκέλσο ε ζπγθαηάζεζε ηνπ επηζθέπηε, γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε  ρξεζηκνπνίεζε 
ησλ ζηνηρείσλ ηνπ γηα δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο. 

Παξφκνηα θξηηήξηα κε απηά ηεο ζπιινγήο πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ ηζρχνπλ  θαη γηα 
ηελ πψιεζή ηνπο. Αλ γηα παξάδεηγκα, έλαο επηζθέπηεο κίαο ηζηνζειίδαο έρεη  δψζεη ηα 
πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία γηα αζθάιηζε θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ απνζηέιινληαη  δηαθεκηζηηθά 
κελχκαηα γηα πξντφληα εληειψο άζρεηα κε ηηο αζθάιεηεο, ηέηνηα φπσο  ξνπρηζκφ ή CDs, απηφ 
είλαη δπλαηφλ λα ζεσξεζεί αζπκβίβαζηνο ζθνπφο. Αλ φκσο,  έδσζε ηα ζηνηρεία ηνπ γηα λα 
αγνξάζεη έλαλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη ζηε  ζπλέρεηα ηα ζηνηρεία ηνπ θνηλνπνηήζεθαλ ζε 
θαηάζηεκα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ,  απηφ είλαη δπλαηφλ λα ζεσξεζεί ζπκβαηφο ζθνπφο.  

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

346
 

Αζήλα, 02.05.2011 

Ζ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα δεκνζίεπζε ηελ Οδεγία 2/2011 γηα 
ηελ ειεθηξνληθή ζπγθαηάζεζε θαηά ηελ απνζηνιή κελπκάησλ δηαθεκηζηηθνχ 
ραξαθηήξα. Ζ έθδνζε ηεο Οδεγίαο απνζθνπεί ζηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε ν νπνίνο 
επηζπκεί λα ιακβάλεη email, SMS ή ηειεθσληθέο θιήζεηο γηα ηελ πξνψζεζε πξντφλησλ ή 
ππεξεζηψλ ρσξίο λα γίλεηαη απνδέθηεο κελπκάησλ Spam. 

ηα αξρηθά άξζξα ηεο Οδεγίαο αλαιχνληαη νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 
ειεθηξνληθή ζπγθαηάζεζε θαη νη ππνρξεψζεηο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ζπλδξνκεηψλ ή 
ρξεζηψλ. Παξνπζηάδνληαη νη νξζέο πξαθηηθέο πνπ νθείινπλ λα αθνινπζνχλ νη ππεχζπλνη 
επεμεξγαζίαο, φηαλ πξαγκαηνπνηνχλ πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 
(email), γξαπηψλ κελπκάησλ (SMS - MMS) θαη ηειεθσληθψλ θιήζεσλ θαζψο θαη φηαλ 
απνζηέιινληαη πξνζθιήζεηο ζε θίινπο γηα ειεθηξνληθή ζπγθαηάζεζε. Σέινο, παξνπζηάδνληαη 
ηερληθά κέηξα γηα ηελ απνθπγή καδηθήο απνζηνιήο δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ. Ζ Οδεγία 
ζπλνδεχεηαη απφ Παξάξηεκα κε παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ησλ νξζψλ πξαθηηθψλ πνπ 
εηζάγνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο.  

Οη δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ Οδεγία αθνινπζνχλ ηηο βέιηηζηεο δηαδηθαζίεο 
γηα ηε ιήςε ηεο ζπγθαηάζεζεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη ε ρξήζε ησλ 
ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο ησλ ζπλδξνκεηψλ ή ρξεζηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε απφιπην ζεβαζκφ 
ζηα δηθαηψκαηά ηνπο. Γηα ηελ ηειηθή δηακφξθσζε ηεο Οδεγίαο πξαγκαηνπνηήζεθε θχθινο 
δηαβνχιεπζεο κε θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο δηαδηθηπαθήο δηαθήκηζεο θαη 
επηθνηλσλίαο θαη ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. Ζ Αξρή έιαβε ππφςε ηηο απφςεηο ησλ θνξέσλ απηψλ 
ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ηφζν ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ φζν θαη ην εθηθηφ ησλ 
ηερληθψλ ιχζεσλ πνπ εηζάγνληαη.  

Σν θείκελν ηεο Οδεγίαο είλαη δηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Αξρήο www.dpa.gr  

Σκήκα Δπηθνηλσλίαο 
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Παρουσίαση Τλοποίησης-Εγχειρίδιο Φρήσης 

ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηεί έλα πξφηππν ζχζηεκα ςεθηαθήο δηαρείξηζεο θαη ελεκέξσζεο, ζε 
ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ «Γηαδηθηχνπ θαη Γηθαίνπ», ην νπνίν     θαη ζρεδηάζηεθε ζηα πιαίζηα 
ηεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο.. 

 Αλαδεηθλχεηαη  ην κνληέιν ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο     θαη πψο απηφ εληάζζεηαη ζηηο 
ππάξρνπζεο δνκέο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη ζα παξνπζηαζηνχλ νη βαζηθέο     ιεηηνπξγίεο 
ηνπ. Δπίζεο ζα αλαιπζεί θαη ζα ηεθκεξησζεί κε παξαδείγκαηα ρξήζεο ε βαζηθή αξρηηεθηνληθή 
ηνπ.  

Ζ πινπνίεζε     είλαη κηα web based εθαξκνγή πνπ ιεηηνπξγεί κέζσ ελφο ηζηνηφπνπ. Ζ 
πινπνίεζε έγηλε κε ηε γιψζζα PHP     θαη βάζε δεδνκέλσλ MySQL. Σελ εθαξκνγή 
πξνζπειαχλνπλ δχν δηαθνξεηηθνί ρξήζηεο, ν δηαρεηξηζηήο πεξηερνκέλνπ θη έλαο απιφο ρξήζηεο 
πνπ πεξηεγείηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο επηινγέο ηεο ηζηνζειίδαο. 

Περιήγηση το  Δικτυακό Σόπο 

Ο τρήζηης ανοίγει ηο αρτείο PROJECT.html (τρηζιμοποιώνηας  Mozilla Firefox). H 1
ε
 

νζφλε πνπ εκθαλίδεηαη (Δηθφλα 1) είλαη κηα ηζηνζειίδα εηζαγσγήο ζην ζέκα ηεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Κάλνληαο klick ζην βειάθη εηζέξρεηαη ζηελ θχξηα ηζηνζειίδα ηνπ ηζηνηφπνπ πνπ απνηειείηαη απφ 
3 frames (Δηθφλα 2) θαη  θνξηψλνληαη νη αθφινπζεο ζειίδεο: 

1. ERGASIA_PROJECT 

2. ARXIKI.HTML 

3. MENU.HTML 

4. ARXI.PHP 

‟απηήλ ν ρξήζηεο έρεη ηηο εμήο δπλαηφηεηεο:(αξρηθή, επηθνηλσλία, θαηεγνξίεο) νη νπνίεο 
ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ. 

Εηθφλα 1 
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Αξρηθή ειίδα:  Δκθάληζε δηαθφξσλ ηζηνζειίδσλ επίθαηξσλ γηα πιεξνθνξίεο ζην Γίθαην  ηνπ 

Γηαδηθηπνπ  (Δηθφλα 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERGASIA_PROJECT (Υσξηζκφο ηεο ζειίδαο ζε πιαίζηα ) 

<html> 
<head> 
<title>Δξγαζία ζηε ΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Αιεμάλδξα Δπζπκίνπ</title> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css"> 
</head> 
<frameset rows="20%, *"> 
 <frame src="arxiki.html"  name="arxiki" scrolling="no" > 
 <frameset cols="30%,*"> 
  <frame src="menu.html" name="menu" scrolling="no"> 
  <frame src="http://localhost/project/arxi.php"  name="start" scrolling="yes"> 
 </frameset> 
</frameset> 
</html> 

ARXIKI.HTML (Δκθάληζε ηνπ ΜΔΝΟΤ ζην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο) 

<html> 
<head> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyles.css"/> 
</head> 
<body> 
<table border="1"> 
<tr> 
<td><h1>&nbsp;&nbsp;ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟ 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h1></td> 
<td><img src="eik3.jpg" align="middle" width="100" height="100"></td> 
<td><p class=x> 
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
 <a href="http://localhost/project/arxi.php" target="start"> Αξρηθή ειίδα 
</a>&nbsp;&nbsp; 
  <a href="email.html" target="start"> Δπηθνηλσλία </a>&nbsp;&nbsp; 
 <a href="menu.html" target="menu"> Καηεγνξίεο</a> 

Εηθφλα 2 
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&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
 
 <a href="edit_menu.html" target="menu"> ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΒΑΖ</a> 
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
         </p> 
</td> 
</tr> 
</table> 
</body> 
</html> 
 
MENU.HTML (Σν κελνχ ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο νζφλεο) 

<html> 
<head></head> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyles.css"/> 
</head> 
<body> 
<h2>ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ</h2></br> 
<p class=y> 
<a href="http://localhost/project/nomoi.php" target="start"> Νφκνη </a><br/> 
<a href="http://localhost/project/simvasis.php" target="start"> πκβάζεηο</a><br/> 
<a href="http://localhost/project/kanonismos.php" target="start"> Καλνληζκνί</a><br/> 
<a href="http://localhost/project/diatagma.php"  target="start"> Γηαηάγκαηα</a><br/> 
<a href="http://localhost/project/nomologia.php" target="start"> Ννκνινγία </a><br/> 
</p> 
</body> 
</html> 
 

ARXI.PHP (Ζ αξρηθή νζφλε ζην θέληξν ηεο ηζηνζειίδαο) 

<html> 
<head> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyles.css"/> 
</head> 
<body> 
<h1>  
<img src="eik1.jpg" align="middle" width="150" height="100"></br> 
ΣΡΑΠΔΕΑ ΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ</h1> 
<font size="16" face="arial" color="blue"> 
<h2><b>Δπίιεμε ηελ ηζηνζειίδα πνπ ζαο ελδηαθέξεη γηα λα έρεηε online ελεκέξσζε ...</b></h2> 
</font> 
<p class=x> 
<ul type="circle"> 
 <li><a href="http://www.scribd.com/doc/47167645/ΤΜΒΑΖ-ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ-ΓΖΜΟΗΧΝ-
ΔΡΓΧΝ">Ζ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ζπνπδή ζηε δηαιεθηηθή ησλ 
πφισλ εμνπζίαο</a></li> 
 <li><a href="http://www.scribd.com/doc/1024550/-89665-9213">Γεκφζηεο ζπκβάζεηοθαη 
δηθαζηηθή πξνζηαζία</a></li> 
 <li><a href="http://www.scribd.com/doc/26714482/Πξάζηλεο-ζπκβάζεηο">Πξάζηλεο 
πκβάζεηο</a></li> 
 <li><a href="http://www.scribd.com/share/upload/7187081/uxjp0wm3txcqbi9ecoz">Tν 
χληαγκα ηεο Διιάδνο 1975/86/01/08</a></li> 
 <li><a href="http://www.scribd.com/doc/904103/-200418">Οδεγία 2004/18- Γεκφζηεο 
πκβάζεηο</a></li> 
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 <li><a href="http://www.scribd.com/doc/1024550/-89665-9213">Κσδηθνπνηεκέλεο Οδεγίεο 
Γηθαζηηθήο Πξνζηαζίαο - Γεκφζηεο πκβάζεηο</a></li> 
 <li><a href="http://www.ypes.gr/el/">Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ</a></li> 
 <li><a href="http://www.ministryofjustice.gr/site/el/ΑΡΥΗΚΖ.aspx">Τπνπξγείν 
Γηθαηνζχλεο</a></li> 
 <li><a href="http://lawdb.intrasoftnet.com/">ΝΟΜΟ</a></li> 
</ul>   
</p> 
</body> 
</html> 
 
Δπηθνηλσλία:  Μπνξνχκε λα ζηείινπκε e-mail ζην δηαρεηξηζηή ηεο βάζεο γηα δηάθνξεο 
παξαηεξήζεηο ή ζρφιηα (Δηθφλα 3). 

 

 

 

 

e-mail.html (Οζφλε γηα ην email) 

<html> 
<head> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyles.css"/> 
</head> 
<body> 
<html> 
<body> 
<form action="MAILTO:alefthimiou@gmail.com" method="post" enctype="text/plain"> 
<h3>πκπιεξψζηε ηα παξαθάησ ζηνηρεία γηα λα ζηείιεηε ηα ζρφιηα ζαο κε e-mail</h3> 
Ολνκαηεπψλπκν:<br> 
<input type="text" name="name" value="" size="20"> 
<br> 
Δ-Mail ζαο:<br> 
<input type="text" name="mail" 
value="" size="20"> 
<br> 
ρφιηα:<br> 
<textarea name="comment" rows="10" cols="40" > </textarea> 
<br><br> 
<input type="submit" value="ΑΠΟΣΟΛΖ"> 
<input type="reset" value="ΑΚΤΡΧΖ"> 
</form> 

Εηθφλα 3 
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</body> 
</html> 
</body> 
</html> 

Καηεγνξίεο: Δκθάληζε ηνπ κελνχ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ζην αξηζηεξφ κέξνο ηεο ηζηνζειίδαο, φπσο 

θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 4 φπνπ αλάινγα κε ηελ επηινγή , εκθαλίδνληαη αληίζηνηρα ιίζηα Νφκσλ ή 
πκβάζεσλ ή Καλνληζκψλ ή Γηαηαγκάησλ ή Ννκνινγηψλ, ζε ζρέζε κε ηηο ειεθηξνληθέο θαη 
Γηαδηθηπαθέο πλαιιαγέο. 

Νφκνη : Δκθάληζε ηεο ιίζηαο ησλ θαηαρσξεκέλσλ λφκσλ. 

 

 

 

ΝΟΜΟΙ.PHP (Δκθάληζε ηεο ιίζηαο ησλ θαηαρσξεκέλσλ λφκσλ) 

<html> 

<head> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyles.css"/> 

</head> 

<body> 

<h1> 

<img src="eik5.jpg" align="middle" width="150" height="100">ΝΟΜΟΗ 

</h1> 

<p class=x> 

<?php 

 mysql_connect("localhost" , "root" , "") ; 

 mysql_select_db("emporio"); 

 $result=mysql_query("SELECT  * FROM e_emporio WHERE eidos='Nomos' " ); 

  echo "<table border='1'> 

           <tr>  

           <th>ΝΟΜΟ</th> 

           <th>ΣΗΣΛΟ</th> 

           <th>ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ</th> 

            <th>ΥΧΡΑ </th> 

  </tr>"; 

  while ($row=mysql_fetch_array($result) ) 

 {    

Εηθφλα 4 
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        echo "<tr><td><b>".$row['aa'] ."</b></td>"; 

     echo "<td>".$row['title'] ."</td>"; 

     echo "<td>".$row['list'] ."</td>"; 

      echo "<td>".$row['country'] ."</td></tr>"; 

  } 

      echo "</table>";  

?>  

</p> 

</body> 

</html> 

πκβάζεηο : Δκθάληζε ηεο ιίζηαο ησλ θαηαρσξεκέλσλ ζπκβάζεσλ (Δηθφλα 5 ). 

 

 

SIMVASIS.PHP 

<html> 

<head> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyles.css"/> 

</head> 

<body> 

<h1> 

<img src="eik2.jpg" align="middle" width="150" height="100">ΤΜΒΑΔΗ 

</h1> 

<p class=x> 

<?php 

 mysql_connect("localhost" , "root" , "") ; 

 mysql_select_db("emporio"); 

 $result=mysql_query("SELECT  * FROM e_emporio WHERE eidos='Simvasi' " ); 

  echo "<table border='1'> 

           <tr>  

           <th>ΤΜΒΑΖ</th> 

           <th>ΣΗΣΛΟ</th> 

           <th>ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ</th> 

            <th>ΥΧΡΑ </th></tr>"; 

Εηθφλα 5 
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   while ($row=mysql_fetch_array($result) ) 

 {    

           echo "<tr><td><b>".$row['aa'] ."</b></td>"; 

     echo "<td>".$row['title'] ."</td>"; 

     echo "<td>".$row['list'] ."</td>"; 

      echo "<td>".$row['country'] ."</td></tr>"; 

  } 

       echo "</table>";  

?>  

</p> 

</body> 

</html> 

Καλνληζκνί : Δκθάληζε ηεο ιίζηαο ησλ θαηαρσξεκέλσλ θαλνληζκψλ (Δηθφλα 6 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KANONISMOS.PHP 

<html> 

<head> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyles.css"/> 

</head> 

<body> 

<h1> 

<img src="eik6.jpg" align="middle" width="150" height="100">ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ 

</h1> 

<p class=x> 

<?php 

 mysql_connect("localhost" , "root" , "") ; 

 mysql_select_db("emporio"); 

 $result=mysql_query("SELECT  * FROM e_emporio WHERE eidos='Kanonismos' " ); 

  echo "<table border='1'> 

           <tr>  

Εηθφλα 6 
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           <th>ΚΑΝΟΝΗΜΟ</th> 

           <th>ΣΗΣΛΟ</th> 

           <th>ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ</th> 

            <th>ΥΧΡΑ </th> 

     </tr>"; 

 while ($row=mysql_fetch_array($result) ) 

 {    

     echo "<tr><td><b>".$row['aa'] ."</b></td>"; 

     echo "<td>".$row['title'] ."</td>"; 

     echo "<td>".$row['list'] ."</td>"; 

      echo "<td>".$row['country'] ."</td></tr>"; 

  } 

       echo "</table>";  

?>  

</p> 

</body> 

</html> 

Γηαηάγκαηα : Δκθάληζε ηεο ιίζηαο ησλ θαηαρσξεκέλσλ Γηαηαγκάησλ (Δηθφλα 7 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diatagma.php 

<html> 

<head> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyles.css"/> 

</head> 

<body> 

<h1> 

<img src="eik7.jpg" align="middle" width="150" height="100">ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΑ 

</h1> 

<p class=x> 

<?php 

 mysql_connect("localhost" , "root" , "") ; 

Εηθφλα 7 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Δπζπκίνπ Αιεμάλδξα 

Γηαδίθηπν θαη Γίθαην – πκβάζεηο Τπεξεζηψλ  Γηαδηθηχνπ  183 

 mysql_select_db("emporio"); 

 $result=mysql_query("SELECT  * FROM e_emporio WHERE eidos='Diatagma' " ); 

 echo "<table border='1'> 

          <tr>  

           <th>ΓΗΑΣΑΓΜΑ</th> 

           <th>ΣΗΣΛΟ</th> 

           <th>ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ</th> 

            <th>ΥΧΡΑ </th> 

                   </tr>"; 

  while ($row=mysql_fetch_array($result) ) 

 {    

    echo "<tr><td><b>".$row['aa'] ."</b></td>"; 

     echo "<td>".$row['title'] ."</td>"; 

     echo "<td>".$row['list'] ."</td>"; 

      echo "<td>".$row['country'] ."</td></tr>"; 

 } 

    echo "</table>";  

?>  

</p> 

</body> 

</html> 

 

Ννκνινγία: Δκθάληζε ηεο ιίζηαο ησλ θαηαρσξεκέλσλ Ννκνινγηψλ (Δηθφλα  8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomologia.php 

<html> 

<head> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyles.css"/> 

</head> 

<body> 

Εηθφλα 8 
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<h1> 

<img src="eik8.jpg" align="middle" width="150" height="100">ΝΟΜΟΛΟΓΗΑ 

</h1> 

<p class=x> 

<?php 

 mysql_connect("localhost" , "root" , "") ; 

 mysql_select_db("emporio"); 

 $result=mysql_query("SELECT  * FROM e_emporio WHERE eidos='Nomologia' " ); 

  echo "<table border='1'> 

           <tr>  

           <th>ΝΟΜΟΛΟΓΗΑ</th> 

           <th>ΣΗΣΛΟ</th> 

           <th>ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ</th> 

            <th>ΥΧΡΑ </th></tr>"; 

  while ($row=mysql_fetch_array($result) ) 

 {    

        echo "<tr><td><b>".$row['aa'] ."</b></td>"; 

     echo "<td>".$row['title'] ."</td>"; 

     echo "<td>".$row['list'] ."</td>"; 

      echo "<td>".$row['country'] ."</td></tr>"; 

  } 

       echo "</table>";  

?>  

</p> 

</body> 

</html> 
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ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 

Ο διατειριζηής ηης βάζης ηοσ ιζηοηόποσ επιλέγονηας  δηαρείξηζε βάζης (Δηθφλα 9) , 
εκθαλίδεηαη αξηζηεξά ην username θαη ην  password απηνχ θαη αθνχ δνζνχλ ηα θαηάιιεια, 
εκθαλίδεηαη ζην αξηζηεξφ frame ηεο Ηζηνζειίδαο, Μελνχ (εηζαγσγή,δηαγξαθή,δηφξζσζε). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIT_MENU.HTML 

<html> 
<head> 
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyles.css"/> 
</head> 
<body> 
  <form method="POST" action="http://localhost/project/menu2.php"> 
<h3><b> 
Αλ είζηε ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο δψζηε:</h3> 
</br></br> 
   Username:<input type="text" name="user" size="20"/><br> 
   Password: <input type="password" name="pwd" size="20"/><br><br> 
      <button type="submit" >Login</button> 
</br> 
</br>  
</form> 
</body> 
</html> 

MENU2.PHP 

<html> 

<head> 

 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyles.css"/> 

</head> 

<body> 

<?php 

 if (($_REQUEST['user']=="user") && ($_REQUEST['pwd']=="123")) 

  {include("leftmenu.php");} 

 else 

Εηθφλα 9 
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  {print ("Λάζνο!!! Ξαλαπξνζπάζεζε.");} 

?> 

</body> 

</html> 

LEFTMENU.PHP 

<html> 

<head> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyles.css"/> 

</head> 

<body> 

<div class="leftmenu"> 

</br></br></br></br> 

<h2>ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΒΑΖ</h2> 

<p class=y> 

</br></br> 

<a href="input.html" target="start"> Δηζαγσγή  </a></br> 

<a href="delete_edit.html" target="start"> Γηαγξαθή </a></br> 

<a href="edit_news.php"  target="start"> Γηφξζσζε </a></br> 

</p> 

</div> 

</body> 

</html> 

Δηζαγσγή : Μπνξεί  λα εηζάγεη ζηε βάζε δεδνκέλσλ λένπο Νφκνπο, πκβάζεηο, 

Καλνληζκνχο, Γηαηάμεηο θαη Ννκνινγία, φπσο εκθαλίδεηαη ζηελ Δηθφλα 10. Με ηελ επηινγή 
Καηαρψξεζε εηζάγνληαη ηα λέα δεδνκέλα. 
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INPUT.HTML 

<html> 
<head> 
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyles.css"/> 
 </head> 
<body> 
<h1>Δηζαγσγή Νέσλ Γεδνκέλσλ</h1> 
<p class=x> 
<form method="GET" action="http://localhost/project/insert.php" > 
 <h3> Δπίιεμε θαηεγνξία </h3> 
 <select name="eidos1"> 
  <option selected value="Nomos">Νφκνο 
  <option  value="Simvasi">χκβαζε 
  <option value="Diatagma">Γηάηαγκα 
  <option value="Nomologia">Ννκνινγία 
  <option value="Kanonismos">Καλνληζκφο 
  </select> 
 <h3>Γψζε ηνλ αξηζκφ</h3><br/> 
 <input type=text name="aa1" /<br/> 
 <h3>Σίηινο </h3><br/> 
 <textarea name="title1" rows=3 cols=100/></textarea><br/> 
 <h3>Πεξηερφκελν </h3><br/> 
 <textarea name="list1" rows=20 cols=100/></textarea><br/> 
 <h3>Γψζε ηε Υψξα</h3> 
 <input type=text name="country1" /<br/> 
 <br/> 
 <input type="submit" value="Καηαρψξεζε"> 
 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 
 <input type="reset" value="Αθχξσζε "/><br/> 
</form> 
</p> 
</body> 
</html> 

INSERT.PHP 

<html> 

<head> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyles.css"/> 

</head> 

<body> 

<p class=x> 

<?php 

 $con=mysql_connect("localhost","root",""); 

 if (!$con) 

       { 

   die ('Γελ κπνξεί λα γίλεη ζχλδεζε: ' . mysql_error()); 

       } 

 mysql_select_db("emporio", $con); 

 $sql=" INSERT INTO `emporio`.`e_emporio` (`eidos`,`aa`, `title`, `list`, `country`) 

  VALUES('$_REQUEST[eidos1]' , '$_REQUEST[aa1]' , '$_REQUEST[title1]' , 
'$_REQUEST[list1]' , '$_REQUEST[country1]' ) "; 
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 if (!mysql_query($sql,$con)) 

       { 

  die ('Λάζνο:   '. mysql_error()); 

       } 

 echo "1 εγγξαθή πξνζηέζεθε"; 

 mysql_close($con); 

?> 

</p> 

</body> 

</html> 

Γηαγξαθή : Μπνξεί λα δηαγξάςεη  Νφκν, πκβάζε, Καλνληζκφ, Γηάηάμε ή Ννκνινγία, δίλνληαο 

ην αληίζηνηρν θσδηθφ ,φπσο εκθαλίδεηαη ζηελ   Δηθφλα 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

DELETE_EDIT.HTML 

<html> 
<head> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyles.css"/> 
</head> 
<body> 
<h1>Γηαγξαθή </h1> 
<p class=x> 
<form action="http://localhost/project/delete.php" method="post"> 
 <h3>Γψζε ην <b>Nφκν</b> ή ηε <b>χκβαζε</b> ή ην <b>Γηάηαγκα</b> ή ηνλ 
<b>Καλνληζκφ</b> ή ηελ <b>Ννκνινγία</b> γηα αλαδήηεζε</h3><br/> 
 <input type=text name="aa" /><br/> 
 <br/> 
 <br/> 
 <br/> 
 <input type="submit" value="Γηαγξαθή"/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
 <input type="reset" value="Αθχξσζε "/><br/> 
</form> 
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</p> 
</body> 
</html> 

Με ηελ επηινγή Γηαγξαθή εκθαλίδεηαη ε αληίζηνηρε εγγξαθή θαη δηαγξάθεηαη (Δηθφλα 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delete.php 

<html> 

<head> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyles.css"/> 

</head> 

<body> 

<p class=x> 

<?php 

 $con = mysql_connect("localhost","root",""); 

 if (!$con) 

   { 

        die('Γελ κπνξεί λα γίλεη ζχλδεζε: ' . mysql_error()); 

   } 

 mysql_select_db("emporio", $con); 

 $result=mysql_query("SELECT  * FROM `emporio`.`e_emporio` WHERE 
`e_emporio`.`aa` = '$_REQUEST[aa]' " ); 

   echo "<table border='1'> 

           <tr>  

           <th>ΟΝΟΜΑ</th> 

    <th>ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ</th> 

           <th>ΣΗΣΛΟ</th> 

           <th>ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ</th> 

            <th>ΥΧΡΑ </th> 

  </tr>"; 

 $t=0; 

 while ($row=mysql_fetch_array($result) ) 

 {    

       $t=1; 
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     echo "<tr><td><b>".$row['aa'] ."</b></td>"; 

     echo "<td>".$row['eidos'] ."</td>"; 

     echo "<td>".$row['title'] ."</td>"; 

     echo "<td>".$row['list'] ."</td>"; 

      echo "<td>".$row['country'] ."</td></tr>"; 

  } 

       echo "</table>";  

 if ($t==1) 

 { 

 $sql=" DELETE FROM `emporio`.`e_emporio`  

  WHERE `e_emporio`.`aa` = '$_REQUEST[aa]'   LIMIT 1"; 

 if (!mysql_query($sql,$con)) 

  { 

   die('Λάζνο:  '.mysql_error()); 

  } 

  echo "1 εγγξαθή δηαγξάθεθε"; 

 } 

 else 

 { 

 echo "Γελ ππάξρεη ε εγγξαθή ";   

 } 

 mysql_close($con); 

?>  

</p> 

</body> 

</html> 

Γηφξζσζε : Δκθαλίδνληαη ηα δεδνκέλα ηεο βάζεο (Δηθφλα 13) θαη κπνξεί λα δηνξζψζεη  Νφκν, 

πκβάζε, Καλνληζκφ, Γηάηάμε ή Ννκνινγία, δίλνληαο ην αληίζηνηρν θσδηθφ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

edit_news.php 

<html> 

<head> 
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 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyles.css"/> 

 </head> 

<body> 

<h1>Γηφξζσζε </h1> 

<p class=x> 

<form name="form1" action="http://localhost/project/edit1.php" method="post"> 

  <h3>Γψζε ην <b>Nφκν</b> ή ηε <b>χκβαζε</b> ή ην <b>Γηάηαγκα</b> ή ηνλ 
<b>Καλνληζκφ</b> ή ηελ <b>Ννκνινγία</b> γηα αλαδήηεζε</h3><br/> 

 <input type="text" name="select" />  

 <input type="button" value="ΔΜΦΑΝΗΖ" onclick="check()"> 

</form> 

<?php 

$con = mysql_connect("localhost","root",""); 

 if (!$con) 

   { 

        die('Γελ κπνξεί λα γίλεη ζχλδεζε: ' . mysql_error()); 

   } 

 mysql_select_db("emporio", $con); 

 $result=mysql_query("SELECT  * FROM `emporio`.`e_emporio` " ); 

   echo "<table border='1'> 

           <tr> 

    <th>ΟΝΟΜΑ</th> 

           <th>ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ</th> 

           <th>ΣΗΣΛΟ</th> 

           <th>ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ</th> 

            <th>ΥΧΡΑ </th> 

  </tr>"; 

 $t=0; 

 while ($row=mysql_fetch_array($result) ) 

 {    

         $t=1; 

     echo "<tr><td><b>".$row['aa'] ."</b></td>"; 

     echo "<td><b>".$row['eidos'] ."</b></td>"; 

     echo "<td>".$row['title'] ."</td>"; 

     echo "<td>".$row['list'] ."</td>"; 

      echo "<td>".$row['country'] ."</td></tr>"; 

  } 

       echo "</table>";  

?> 

<script type="text/javascript"> 

function check() 

{ 

if (form1.select.value == "") alert("ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΔΠΗΛΔΞΣΔ ΝΟΜΟ ή ΤΜΒΑΖ ή ΚΑΝΟΝΗΜΟ 
ή ΓΗΑΣΑΓΜΑ ή ΝΟΜΟΛΟΓΗΑ  "); else form1.submit() 

} 
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</script> 

</p> 

</body> 

</html> 

Δπηιέγνληαο εκθάληζε, πξνβάιινληαη φια ηα πεδία ηεο εγγξαθήο (Δηθφλα 14)  θαη αθνχ 
δηνξζσζνχλ φπνηα απφ ηα πεδία ρξεηάδνληαη αιιαγή, κε ηελ επηινγή δηφξζσζε θαηαρσξνχληαη 
ζηε βάζε ηα θαηλνχξγηα δεδνκέλα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edit1.php 

<html> 

<head> 

<title>Φφξκα ελεκέξσζεο</title> 

</head> 

<body> 

<form name="form2" action="http://localhost/project/edit.php" method="post"> 

<?php 

$con = mysql_connect("localhost","root",""); 

 if (!$con) 

   {    die('Γελ κπνξεί λα γίλεη ζχλδεζε: ' . mysql_error()); } 

 mysql_select_db("emporio", $con); 

 $code=$_REQUEST['select']; 

 $result=mysql_query("SELECT  * FROM `emporio`.`e_emporio` WHERE 
`e_emporio`.`aa` = '$code' " ); 

$row=mysql_fetch_array($result) ; 

$eidos=$row['eidos']; 

$aa=$row['aa']; 

$title=$row['title']; 

$list=$row['list']; 

$country=$row['country']; 

echo "<table>"; 
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echo "<tr><td> ΟΝΟΜΑ: </td><td><INPUT TYPE='text' NAME='aa1' value='$aa' readonly 
></td> </tr>"; 

echo "<tr><td> ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ : </td> <td> 

<select name='eidos1'> 

  <option selected value='Nomos'>Νφκνο 

  <option  value='Simvasi'>χκβαζε 

  <option value='Diatagma'>Γηάηαγκα 

  <option value='Nomologia'>Ννκνινγία 

  <option value='Kanonismos'>Καλνληζκφο 

  <option selected value='$eidos'>$eidos 

 </select> </td> </tr>"; 

echo "<tr><td> ΣΗΣΛΟ: </td><td><INPUT TYPE='text' NAME='title1' SIZE='30' 
VALUE='$title'></td></tr>"; 

echo "<tr><td> ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ: </td><td > <TEXTAREA NAME='list1' row=40 cols=80 
>$list</TEXTAREA></td></tr>"; 

echo "<tr><td> ΥΧΡΑ: </td><td > <INPUT TYPE='text' NAME='country1' 
SIZE='15'value='$country'></td></tr>"; 

echo "</table>"; 

 echo"<br> <br>";  

echo"<input type='submit' value='ΓΗΟΡΘΧΖ'> "; 

?> 

</form> 

</body> 

</html> 

 

 

Δκθάληζε επηβεβαίσζεο φηη ε εγγξαθή Γηνξζψζεθε (εηθφλα 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edit.php 

<html> 

<head> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyles.css"/> 

</head> 
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<body> 

<p class=x> 

<?php 

 $con = mysql_connect("localhost","root",""); 

 if (!$con) 

       { 

   die ('Γελ κπνξεί λα γίλεη ζχλδεζε: ' . mysql_error()); 

       } 

 mysql_select_db("emporio", $con); 

 mysql_query(" UPDATE e_emporio 

     SET eidos='$_REQUEST[eidos1]' ,  

             aa='$_REQUEST[aa1]' ,  

             title='$_REQUEST[title1]' ,  

           list='$_REQUEST[list1]' , 

    country='$_REQUEST[country1]' 

   WHERE aa = '$_REQUEST[aa1]'   ") ; 

 echo " Γηνξζψζεθε"; 

 mysql_close($con); 

?> 

</p> 

</body> 

</html> 


