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(ΦΕΚ 116 Α΄ /16.05.2003) 

Προσαρµογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε 
ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 
εµπορίου, στην εσωτερική αγορά. (Οδηγία για το 
ηλεκτρονικό εµπόριο). 
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρµογή του Κοινοτικού 

δικαίου» (Α' 34), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 

65 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και 

άλλες διατάξεις» (Α' 101). 

β) του άρθρου 4 του αυτού Ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε µε 

την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 «Συµµετοχή της 

Ελλάδας στο κεφάλαιο, τα αποθεµατικά και τις προβλέψεις της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του 
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Οργανισµού ΕΥΡΑΤΟΜ (Α' 70) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 

του Ν. 2789/2000 (Α' 21) «Προσαρµογή του ελληνικού δικαίου προς 

την Οδηγία 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 19.5.98 σχετικά µε το αµετάκλητο του 

διακανονισµού στα συστήµατα πληρωµών και στα συστήµατα 

διακανονισµού χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες διατάξεις». 

γ) του δεύτερου άρθρου του Ν. 2077/1992 «Κύρωση της Συνθήκης για 

την Ευρωπαϊκή Ενωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και 

δηλώσεων που περιλαµβάνονται στην Τελική Πράξη» (Α' 136). 

δ) του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά 

όργανα» που προστέθηκε µε το άρθρο 27 του 2081/1992 (Α' 70) και 

αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1, παράγραφος 2α του Ν. 2469/1997 

(Α' 38). 

ε)  την 485/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Ανάπτυξης «Περί ανάθεσης αρµοδιοτήτων στους 

Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αλέξανδρο Καλαφάτη, Χρήστο 

Θεοδώρου και ∆ηµήτριο Γεωργακόπουλο», (ΦΕΚ Β' 1484). 

στ) Το Π.∆. 81/2002 περί της συγχωνεύσεως τωνΥπουργείων Εθνικής 

Οικονοµίας και Οικονοµικών σε Υπουργείο Οικονοµίας και 

Οικονοµικών. 

2. Την Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

σχετικά µε ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της 

πληροφορίας, ιδίως του Hλεκτρονικού Εµπορίου, στην εσωτερική αγορά, 

που δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, EEL. 178/1 της 17.7.2000, προς εναρµόνιση µε την οποία 

εκδίδεται το παρόν διάταγµα. (Οδηγία για το ηλεκτρονικό Εµπόριο). 

3. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισµό. 

4. Τις ∆' 428/5.8.2002 και ∆' 622/28.11.2002 γνωµοδοτήσεις του 

Συµβουλίου της Επικρατείας µετά από πρόταση των Υπουργών 
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Οικονοµίας και Οικονοµικών, ∆ικαιοσύνης, Μεταφορών και 

Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, αποφασίζουµε: 

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1 - Ορισµοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος Π.∆. νοούνται ως: 

(α) «Υπηρεσίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας»: οποιαδήποτε υπηρεσία 

της κοινωνίας της πληροφορίας, ήτοι κάθε υπηρεσία που συνήθως 

παρέχεται έναντι αµοιβής, µε ηλεκτρονικά µέσα εξ αποστάσεως και 

κατόπιν προσωπικής επιλογής ενός αποδέκτη υπηρεσιών κατά την 

έννοιαν της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Π.∆. 39/2001 (Α' 28) «για 

την καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των 

τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά µε τις 

υπηρεσίες τηςκοινωνίας της πληροφορίας σε συµµόρφωση προς τις 

Οδηγίες 98/34/ΕΟΚ και 98/48/ΕΚ». 

(β) «Φορέας παροχής υπηρεσιών»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που 

παρέχει µια υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας. 

(γ) «Εγκατεστηµένος φορέας παροχής υπηρεσιών»: φορέας ο οποίος ασκεί 

ουσιαστικώς µια οικονοµική δραστηριότητα µέσω µιας µόνιµης 

εγκατάστασης για αόριστη χρονική διάρκεια. Η απλή παρουσία και η 

χρήση των τεχνικών µέσων και των τεχνολογιών που απαιτούνται για την 

παροχή της υπηρεσίας δεν συνιστούν εγκατάσταση του φορέα. 

(δ) «Αποδέκτης της υπηρεσίας»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο 

χρησιµοποιεί, επαγγελµατικώς ή άλλως, µια υπηρεσία της κοινωνίας της 

πληροφορίας, ιδίως για να αναζητήσει πληροφορίες ή για να προσφέρει 

πρόσβαση σε αυτές. 

(ε) «Καταναλωτής»: κάθε φυσικό πρόσωπο που επιδιώκει στόχους µη 

εντασσόµενους στο πλαίσιο της εµπορικής ή επαγγελµατικής του 

δραστηριότητας. 



 

 
 Σελίδα 5 
 

(στ) «Εµπορικές επικοινωνίες»: όλες οι µορφές επικοινωνίας που 

αποσκοπούν να προωθήσουν, άµεσα ή έµµεσα, αγαθά, υπηρεσίες ή την 

εικόνα µιας επιχείρησης, ενός οργανισµού ή ενός προσώπου που ασκεί 

εµπορική, βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα ή νοµοθετικώς 

κατοχυρωµένο επάγγελµα. ∆εν συνιστούν καθ' αυτό εµπορική 

επικοινωνία: 

- τα στοιχεία που επιτρέπουν την άµεση πρόσβαση στη 

δραστηριότητα της εν λόγω επιχείρησης, του οργανισµού ή του 

προσώπου, ιδίως το όνοµα του τοµέα ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου, 

- οι επικοινωνίες που αφορούν αγαθά, υπηρεσίες ή την εικόνα της εν 

λόγω επιχείρησης, του οργανισµού ή του προσώπου οι οποίες 

πραγµατοποιούνται κατά τρόπο ανεξάρτητο από τη θέλησή τους, 

ιδίως χωρίς οικονοµικό αντάλλαγµα, 

(ζ) «Νοµοθετικώς κατοχυρωµένο επάγγελµα»: κάθε επάγγελµα κατά την 

έννοια είτε του άρθρου 2 παράγραφος 3 του Π.∆. 165/2000 (Α 149) ως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει «προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας 

σχετικά µε ένα γενικό σύστηµα αναγνώρισης των διπλωµάτων 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελµατική εκπαίδευση 

ελάχιστης διάρκειας τριών ετών σύµφωνα µε την οδηγία 89/48/ΕΟΚ» ή 

του άρθρου 2 παράγραφος 5 του Π.∆. 231/1998 (Α' 178) ως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει «∆εύτερο γενικό σύστηµα αναγνώρισης της 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προς συµπλήρωση της 

Οδηγίας 89/48/ΕΟΚ, σύµφωνα µε τις Οδηγίες 92/51/ΕΟΚ, 94/38/ΕΚ και 

95/43/ΕΚ των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων». 

(η) «Συντονισµένος τοµέας»: οι κανόνες που ισχύουν στα νοµικά συστήµατα 

των κρατών µελών και εφαρµόζονται σε φορείς παροχής υπηρεσιών της 

κοινωνίας της πληροφορίας ή σε υπηρεσίες της κοινωνίας της 

πληροφορίας, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για γενικές διατάξεις ή για 

διατάξεις που τέθηκαν ειδικά για τους φορείς ή τις υπηρεσίες αυτές. 
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(ι) Ο συντονισµένος τοµέας αφορά κανόνες που πρέπει να τηρεί ο 

φορέας παροχής υπηρεσιών σχετικά µε: 

- την ανάληψη δραστηριότητας παροχής υπηρεσίας της 

κοινωνίας της πληροφορίας, όπως κανόνες σχετικά µε τα 

προσόντα, την έγκριση ή την κοινοποίηση, 

- την άσκηση δραστηριότητας υπηρεσίας της κοινωνίας της 

πληροφορίας, όπως κανόνες σχετικά µε τη συµπεριφορά του 

φορέα παροχής υπηρεσιών, σχετικά µε την ποιότητα ή το 

περιεχόµενο της υπηρεσίας, συµπεριλαµβανοµένων των 

διατάξεων για τη διαφήµιση και τη σύναψη συµβάσεων, ή 

κανόνες σχετικά µε την ευθύνη του φορέα παροχής 

υπηρεσιών. 

(ιι) Ο συντονισµένος τοµέας δεν καλύπτει κανόνες σχετικούς µε: 

- τα αγαθά, αυτά καθαυτά, 

- την παράδοση αγαθών,  

- τις υπηρεσίες που δεν παρέχονται µε ηλεκτρονικά µέσα. 

Άρθρο 2 - Εσωτερική Αγορά 

1. Κατά την παροχή στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - µέλος των υπηρεσιών 

της κοινωνίας της πληροφορίας από φορέα εγκατεστηµένο στην Ελλάδα, 

πρέπει να τηρούνται οι σχετικές διατάξεις του εθνικού δικαίου, που 

εµπίπτουν στο συντονισµένο τοµέα. 

2. ∆εν επιτρέπεται να περιορίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών 

της κοινωνίας της πληροφορίας που προέρχονται από άλλο κράτος 

µέλος, για λόγους που αφορούν το συντονισµένο τοµέα. 

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται στους 

τοµείς που αναφέρονται παρακάτω: 

- στα συγγραφικά δικαιώµατα, τα συγγενικά δικαιώµατα, τα 

δικαιώµατα που προβλέπει η οδηγία 87/54/ΕΟΚ σχετικά µε τη 
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νοµική προστασία των τοπογραφικών προϊόντων ηµιαγωγών και η 

οδηγία 96/9/ΕΚ σχετικά µε την νοµική προστασία των βάσεων 

δεδοµένων καθώς και τα δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας 

- στη διαφήµιση κινητών αξιών σύµφωνα µε το άρθρο 44 παρ. 2 της 

οδηγίας 85/611/ΕΟΚ για το συντονισµό των νοµοθετικών 

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά µε ορισµένους 

οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) 

- στο άρθρο 30 και στον τίτλο IV της οδηγίας 92/49/ΕΟΚ τρίτη οδηγία 

για την πρωτασφάλιση εκτός της ασφάλειας ζωής και στον τίτλο IV 

της οδηγίας 92/96/ΕΟΚ τρίτη οδηγία για την ασφάλεια ζωής, στα 

άρθρα 7 και 8 της οδηγίας 88/357/ΕΟΚ δεύτερη οδηγία σχετικά µε 

την πρωτασφάλιση εκτός της ασφάλειας ζωής και στο άρθρο 4 της 

οδηγίας 90/619/ΕΟΚ δεύτερη οδηγία σχετικά µε την πρωτασφάλιση 

για την ασφάλεια ζωής 

- στην ελευθερία των µερών να επιλέξουν την εφαρµοστέα στις 

συµβάσεις τους νοµοθεσία  

- στις συµβατικές υποχρεώσεις που αφορούν τις συµβάσεις που 

συνάπτουν οι καταναλωτές  

- στην τυπική ισχύ συµβάσεων που γεννούν ή µεταβιβάζουν 

δικαιώµατα επί ακινήτου, εφόσον οι συµβάσεις αυτές υπόκεινται 

στις υποχρεωτικές τυπικές προϋποθέσεις της νοµοθεσίας του 

κράτους µέλους στο οποίο κείται το ακίνητο 

- στη νοµιµότητα µη ζητηθείσας εµπορικής επικοινωνίας µέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

4. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 2 του άρθρου 2 η πολιτεία µπορεί να 

λαµβάνει περιοριστικά µέτρα για συγκεκριµένη υπηρεσία της κοινωνίας 

της πληροφορίας, που προέρχεται από άλλο κράτος µέλος, υπό τις εξής 

προϋποθέσεις: 

α) Τα µέτρα πρέπει: 
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Ι. Να είναι αναγκαία για λόγους που αφορούν 

- τη δηµόσια τάξη, ιδίως πρόληψη, έρευνα, διαπίστωση και 

δίωξη εγκληµάτων, στα οποία περιλαµβάνονται η προστασία 

των ανηλίκων και η καταπολέµηση της πρόκλησης µίσους 

λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας ή εθνικότητας, καθώς και οι 

παραβιάσεις της ανθρώπινης αξιοπρέπειας µεµονωµένων 

προσώπων, 

- την προστασία της δηµόσιας υγείας, 

- τη δηµόσια ασφάλεια, περιλαµβανοµένης της προάσπισης της 

εθνικής ασφάλειας και άµυνας, 

- την προστασία του καταναλωτή, περιλαµβανοµένου και του 

επενδυτή. 

ΙΙ. Να στρέφονται κατά µιας υπηρεσίας της κοινωνίας της 

πληροφορίας, η οποία βλάπτει ή προκαλεί σοβαρό κίνδυνο βλάβης 

των στόχων που αναφέρονται στο σηµείο (Ι). 

ΙΙΙ. Να είναι ανάλογα προς τους παραπάνω αναφερόµενους στόχους. 

β) Πριν από τη λήψη των εν λόγω µέτρων και χωρίς να θίγονται 

διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων συµπεριλαµβανοµένων των 

προκαταρκτικών εξετάσεων και ενεργειών που πραγµατοποιούνται 

στα πλαίσια διερεύνησης ποινικών υποθέσεων, οι αρµόδιες αρχές 

πρέπει: 

- να έχουν ζητήσει από το παραπάνω κράτος µέλος να λάβει τα 

κατάλληλα µέτρα και αυτό να αδράνησε ή τα µέτρα που έλαβε 

να είναι ανεπαρκή. 

- να έχουν κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο 

άλλο κράτος µέλος την πρόθεση τους να λάβουν τα µέτρα 

αυτά. 
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5. Σε έκτακτες περιπτώσεις µπορούν οι αρµόδιες αρχές να παρεκκλίνουν 

από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρ. 4(β) του παρόντος 

άρθρου και να λάβουν περιοριστικά µέτρα χωρίς να έχουν τηρηθεί οι εν 

λόγω προϋποθέσεις.  

Στις περιπτώσεις αυτές τα µέτρα πρέπει να κοινοποιηθούν το 

συντοµότερο, δυνατό, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο άλλο κράτος 

µέλος, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους έκριναν ότι επρόκειτο 

για κατεπείγουσα περίπτωση. 

ΙΙ. ΑΡΧΕΣ 

1. Εγκατάσταση και πληροφόρηση 

Άρθρο 3 - Ελευθερία ανάληψης και άσκησης δραστηριότητας 
υπηρεσίας της Κοινωνίας της Πληροφορίας 

Η ανάληψη και η άσκηση δραστηριότητας φορέα παροχής υπηρεσίας της 

κοινωνίας της πληροφορίας είναι ελεύθερη µε την επιφύλαξη των καθεστώτων 

έγκρισης που δεν αφορούν ειδικά και αποκλειστικά τις υπηρεσίες της 

κοινωνίας της πληροφορίας ή των καθεστώτων έγκρισης που προβλέπονται 

στον τοµέα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, σύµφωνα µε το Ν. 2867/2000 

(Α' 273) και το Π.∆. 157/1999 (Α' 153), ως ισχύουν. 

Άρθρο 4- Υποχρεωτικά παρεχόµενες γενικές πληροφορίες 

1. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών οφείλει εκτός από τα στοιχεία που 

προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 9 του άρθρου 4 του Ν. 

2251/1994 (Α' 191) να προσφέρει στους αποδέκτες του και στις αρµόδιες 

αρχές εύκολη, άµεση και συνεχή πρόσβαση στις ακόλουθες τουλάχιστον 

πληροφορίες: 

(α) επωνυµία του φορέα παροχής της υπηρεσίας, 

(β) γεωγραφική διεύθυνση στην οποία ο φορέας είναι εγκατεστηµένος, 
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(γ) στοιχεία που να επιτρέπουν την ταχεία επαφή και την άµεση και 

ουσιαστική επικοινωνία µε το φορέα παροχής της υπηρεσίας, 

συµπεριλαµβανοµένης της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης, 

(δ) εφόσον ο φορέας είναι εγγεγραµµένος σε εµπορικό µητρώο, ή 

παρόµοιο δηµόσιο µητρώο, το οικείο µητρώο και τον αριθµό 

εγγραφής του σε αυτό, ή ισοδύναµο τρόπο αναγνώρισης στο 

µητρώο αυτό, 

(ε) εφόσον η δραστηριότητα υπόκειται σε καθεστώς έγκρισης, τα 

στοιχεία της σχετικής εποπτικής αρχής, 

(στ) όσον αφορά τα νοµοθετικώς κατοχυρωµένα επαγγέλµατα, 

- επαγγελµατική ένωση ή παρόµοιο όργανο στο οποίο είναι 

εγγεγραµµένος ο φορέας παροχής υπηρεσιών, 

- επαγγελµατικό τίτλο και το κράτος µέλος που τον έχει 

χορηγήσει, 

- µνεία των επαγγελµατικών κανόνων που ισχύουν στο κράτος 

µέλος εγκατάστασης, καθώς και του τρόπου πρόσβασης σ' 

αυτούς. 

(ζ) εφόσον η δραστηριότητα που ασκεί ο φορέας υπόκειται σε ΦΠΑ, 

τον αριθµό αναγνώρισης που προβλέπεται από το κοινό σύστηµα 

φόρου προστιθέµενης αξίας κύκλου εργασιών σύµφωνα µε το 

άρθρο 36 του Ν. 2859/2000 (Α' 248) «κύρωση του κώδικα φόρου 

προστιθέµενης αξίας». 

2. Όταν οι υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας αναφέρονται σε τιµές, 

αυτές πρέπει να αναγράφονται σαφώς και επακριβώς και, ειδικότερα να 

διευκρινίζεται αν περιλαµβάνουν φόρο και έξοδα αποστολής. 
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2. Εµπορικές επικοινωνίες 

Άρθρο 5 - Υποχρεωτικά παρεχόµενες πληροφορίες 

Οι εµπορικές επικοινωνίες που συνιστούν υπηρεσία της κοινωνίας της 

πληροφορίας ή αποτελούν µέρος της οφείλουν να πληρούν τους ακόλουθους 

όρους: 

(α) η εµπορική επικοινωνία πρέπει να είναι σαφώς αναγνωρίσιµη, 

(β) το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για λογαριασµό του οποίου γίνεται η 

εµπορική επικοινωνία πρέπει να είναι σαφώς αναγνωρίσιµο, 

(γ) οι προσφορές όπως είναι οι εκπτώσεις, τα πριµ και τα δώρα, στο µέτρο 

που επιτρέπονται, πρέπει να είναι σαφώς αναγνωρίσιµες, η πρόσβαση 

στους όρους υπό τους οποίους µπορεί κανείς να επωφεληθεί από τις 

προσφορές πρέπει να είναι εύκολη, οι δε όροι να παρουσιάζονται σαφώς 

και επακριβώς, 

(δ) οι διαφηµιστικοί διαγωνισµοί ή παιχνίδια, στο µέτρο που επιτρέπονται, 

οφείλουν να είναι σαφώς αναγνωρίσιµα, η πρόσβαση στους όρους 

συµµετοχής πρέπει να είναι εύκολη, οι δε όροι να παρουσιάζονται 

σαφώς και επακριβώς. 

Άρθρο 6 - Μη ζητηθείσα εµπορική επικοινωνία 

1. Εµπορική επικοινωνία µε παραλήπτη που δεν την έχει ζητήσει, αν γίνεται 

µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και εφόσον δεν απαγορεύεται, πρέπει να 

αναγνωρίζεται σαφώς και επακριβώς ευθύς ως περιέλθει σ'αυτόν. 

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της ΚΥΑ 21-496/2000 (Β' 1545) για την 

προστασία των καταναλωτών για τις εξ αποστάσεως συµβάσεις, του Ν. 

2472/97 (Α' 50) για την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα και των διατάξεων του Ν. 2774/99 (Α' 287) για την προστασία 

της ιδιωτικής ζωής στον επικοινωνιακό τοµέα οι φορείς παροχής 

υπηρεσιών που αναλαµβάνουν δραστηριότητες µη ζητηθείσας 

εµπορικής επικοινωνίας µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου οφείλουν να 
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τηρούν και να συµβουλεύονται τακτικά µητρώα «επιλογών», όπου 

µπορούν να εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα που επιλέγουν να µη 

λαµβάνουν τέτοιες εµπορικές επικοινωνίες. 

Άρθρο 7 - Νοµοθετικά κατοχυρωµένα επαγγέλµατα 

1. Η χρήση εµπορικών επικοινωνιών που συνιστούν υπηρεσία της 

κοινωνίας της πληροφορίας ή αποτελούν µέρος της, η οποία παρέχεται 

από µέλος νοµοθετικώς κατοχυρωµένου επαγγέλµατος, επιτρέπεται 

εφόσον το µέλος αυτό τηρεί τους επαγγελµατικούς κανόνες οι οποίοι 

διέπουν την ανεξαρτησία, την αξιοπρέπεια και το ήθος του 

επαγγέλµατος, καθώς και το επαγγελµατικό απόρρητο και την εντιµότητα 

προς τους πελάτες και τους συναδέλφους. 

2. Η προηγούµενη παράγραφος εφαρµόζεται επιπλέον των διατάξεων που 

είναι σχετικές µε την πρόσβαση σε νοµοθετικώς κατοχυρωµένα 

επαγγέλµατα καθώς και την άσκησή τους. 

3. Συµβάσεις καταρτιζόµενες µε ηλεκτρονικά µέσα. 

Άρθρο 8 - Ηλεκτρονικές συµβάσεις 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 150/2001 

(Α' 125) για τις «ηλεκτρονικές υπογραφές» επιτρέπεται η κατάρτιση 

συµβάσεων µε ηλεκτρονικά µέσα. 

2. Η προηγούµενη παράγραφος δεν εφαρµόζεται 

(α) στις συµβάσεις που θεµελιώνουν ή µεταβιβάζουν εµπράγµατα 

δικαιώµατα επί ακινήτων, 

(β) στις συµβάσεις οι οποίες απαιτούν εκ του νόµου την προσφυγή σε 

δικαστήρια, δηµόσιες αρχές ή επαγγέλµατα που ασκούν δηµόσια 

εξουσία, 

(γ) στις συµβάσεις οι οποίες εµπίπτουν στο οικογενειακό ή 

κληρονοµικό δίκαιο.  
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Άρθρο 9 - Παρεχόµενες πληροφορίες 

1. Εκτός από άλλες απαιτήσεις παροχής πληροφοριών προβλεπόµενες 

από τις κείµενες διατάξεις και εφόσον δεν έχουν συµφωνήσει 

διαφορετικά τα συµβαλλόµενα µέρη που δεν είναι καταναλωτές, ο 

φορέας παροχής υπηρεσιών πρέπει να παρέχει τουλάχιστον τις εξής 

πληροφορίες κατά τρόπο σαφή, κατανοητό και αδιαφιλονίκητο, πριν από 

την ανάθεση της παραγγελίας από τον αποδέκτη της υπηρεσίας: 

(α) τα διάφορα τεχνικά στάδια έως τη σύναψη της σύµβασης, 

(β) εάν ο φορέας παροχής υπηρεσιών θα αρχειοθετήσει ή όχι τη 

σύµβαση µετά τη σύναψή της καθώς και εάν προβλέπεται 

δυνατότητα πρόσβασης σε αυτήν, 

(γ) τα τεχνικά µέσα που θα επιτρέπουν τον εντοπισµό και τη διόρθωση 

σφαλµάτων ηλεκτρονικού χειρισµού πριν από την ανάθεση της 

παραγγελίας, 

(δ) τις γλώσσες στις οποίες µπορεί να συναφθεί η σύµβαση, 

(ε) τους σχετικούς κώδικες δεοντολογίας στους οποίους υπόκειται, 

καθώς και τα στοιχεία που επιτρέπουν την πρόσβαση στους εν 

λόγω κώδικες µε ηλεκτρονικά µέσα. 

2. Ατοµικοί όροι της σύµβασης και γενικοί όροι συναλλαγών που 

παρέχονται στον αποδέκτη πρέπει να διατίθενται κατά τρόπο 

επιτρέποντα την αποθήκευση και την αναπαραγωγή τους. 

3. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται σε συµβάσεις που συνάπτονται 

αποκλειστικά µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή άλλων ισοδύναµων 

ατοµικών µέσων επικοινωνίας. 

Άρθρο 10 - Παραγγελία 

1. Εφόσον δεν έχουν συµφωνήσει διαφορετικά τα συµβαλλόµενα µέρη που 

δεν είναι καταναλωτές, όταν ένας αποδέκτης υπηρεσίας προβαίνει σε 

παραγγελία µε τεχνολογικά µέσα, ισχύουν οι ακόλουθες αρχές: 
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- ο φορέας παροχής υπηρεσιών οφείλει να αποστείλει αποδεικτικό 

παραλαβής της παραγγελίας του αποδέκτη χωρίς περιττή 

καθυστέρηση και µε ηλεκτρονικά µέσα, 

- η παραγγελία και το αποδεικτικό παραλαβής θεωρείται ότι έχουν 

παραληφθεί όταν τα µέρη στα οποία απευθύνονται έχουν 

πρόσβαση σ' αυτά, 

- ο φορέας παροχής οφείλει να θέτει στη διάθεση του αποδέκτη της 

υπηρεσίας κατάλληλα, αποτελεσµατικά και προσιτά µέσα που θα 

επιτρέψουν να επισηµάνει και να διορθώσει τα λάθη του κατά τον 

ηλεκτρονικό χειρισµό πριν από την ανάθεση της παραγγελίας. 

2. Η παράγραφος 1, πρώτη και τρίτη περίπτωση δεν εφαρµόζεται σε 

συµβάσεις που συνάπτονται αποκλειστικά µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου ή µέσω άλλων ισοδύναµων ατοµικών µέσων επικοινωνίας. 

4. Ευθύνη των µεσαζόντων παροχής υπηρεσιών. 

Άρθρο 11 - Απλή µετάδοση 

1. Σε περίπτωση παροχής µιας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας 

συνισταµένης στη µετάδοση πληροφοριών που παρέχει ο αποδέκτης της 

υπηρεσίας σε ένα δίκτυο επικοινωνιών ή στην παροχή πρόσβασης στο 

δίκτυο επικοινωνιών, δεν υφίσταται ευθύνη του φορέα παροχής 

υπηρεσιών όσον αφορά τις µεταδιδόµενες πληροφορίες, υπό τους όρους 

ότι ο φορέας παροχής υπηρεσιών: 

α)  δεν αποτελεί την αφετηρία της µετάδοσης των πληροφοριών, 

β) δεν επιλέγει τον αποδέκτη της µετάδοσης και 

γ) δεν επιλέγει και δεν τροποποιεί τις µεταδιδόµενες πληροφορίες. 

2. Οι δραστηριότητες µετάδοσης και παροχής πρόσβασης που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαµβάνουν την αυτόµατη, 

ενδιάµεση και προσωρινή αποθήκευση των µεταδιδοµένων 

πληροφοριών, στο βαθµό που η αποθήκευση εξυπηρετεί αποκλειστικά 
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την πραγµατοποίηση της µετάδοσης στο δίκτυο επικοινωνιών και η 

διάρκειά της δεν υπερβαίνει το χρόνο που είναι ευλόγως απαραίτητος για 

τη µετάδοση.  

3. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τη δυνατότητα να επιβληθεί δικαστικά ή 

διοικητικά στον φορέα παροχής υπηρεσιών η παύση ή η πρόληψη της 

παράβασης. 

Άρθρο 12 - Αποθήκευση σε κρυφή µνήµη 

1. Σε περίπτωση παροχής µιας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, 

η οποία συνίσταται στη µετάδοση πληροφοριών που παρέχει ένας 

αποδέκτης υπηρεσίας σε ένα δίκτυο επικοινωνιών, δεν υφίσταται ευθύνη 

του φορέα παροχής της υπηρεσίας, όσον αφορά την αυτόµατη, 

ενδιάµεση και προσωρινή αποθήκευση των πληροφοριών, η οποία 

γίνεται µε αποκλειστικό σκοπό να καταστεί αποτελεσµατικότερη η 

µεταγενέστερη µετάδοση των πληροφοριών προς άλλους αποδέκτες της 

υπηρεσίας, κατ' αίτησή τους, υπό τους όρους ότι ο φορέας παροχής 

υπηρεσιών: 

(α)  δεν τροποποιεί τις πληροφορίες, 

(β) τηρεί τους όρους πρόσβασης στις πληροφορίες, 

(γ) τηρεί τους κανόνες που αφορούν την ενηµέρωση των 

πληροφοριών, οι οποίοι καθορίζονται κατά ευρέως αναγνωρισµένο 

τρόπο και χρησιµοποιούνται από τον κλάδο, 

(δ) δεν παρεµποδίζει τη νόµιµη χρήση της τεχνολογίας, η οποία 

αναγνωρίζεται και χρησιµοποιείται ευρέως από τον κλάδο, 

προκειµένου να αποκτήσει δεδοµένα σχετικά µε τη χρησιµοποίηση 

των πληροφοριών, και  

(ε) ενεργεί άµεσα προκειµένου να αποσύρει τις πληροφορίες που 

αποθήκευσε ή να καταστήσει την πρόσβαση σε αυτές αδύνατη, 

µόλις αντιληφθεί ότι οι πληροφορίες έχουν αποσυρθεί από το 
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σηµείο του δικτύου στο οποίο βρίσκονταν αρχικά ή η πρόσβαση 

στις πληροφορίες κατέστη αδύνατη ή µια δικαστική ή διοικητική 

αρχή διέταξε την απόσυρση των πληροφοριών ή απαγόρευσε την 

πρόσβαση σε αυτές. 

2. Το παρόν άρθρο δεν θίγει την δυνατότητα να επιβληθεί δικαστικά ή 

διοικητικά στο φορέα παροχής υπηρεσιών η παύση ή η πρόληψη της 

παράβασης. 

Άρθρο 13 - Φιλοξενία 

1. Σε περίπτωση παροχής µιας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας 

συνισταµένης στην αποθήκευση πληροφοριών παρεχοµένων από ένα 

αποδέκτη υπηρεσίας, δεν υφίσταται ευθύνη του φορέα παροχής της 

υπηρεσίας για τις πληροφορίες που αποθηκεύονται µετά από αίτηση 

αποδέκτη της υπηρεσίας, υπό τους όρους ότι: 

(α) ο φορέας παροχής της υπηρεσίας δεν γνωρίζει πραγµατικά ότι 

πρόκειται για παράνοµη δραστηριότητα ή πληροφορία και ότι, σε 

ό,τι αφορά αξιώσεις αποζηµιώσεως, δεν γνωρίζει τα γεγονότα ή τις 

περιστάσεις από τις οποίες προκύπτει η παράνοµη δραστηριότητα 

ή πληροφορία, ή 

(β) ο φορέας παροχής της υπηρεσίας, µόλις αντιληφθεί τα 

προαναφερθέντα, αποσύρει ταχέως τις πληροφορίες ή καθιστά την 

πρόσβαση σε αυτές αδύνατη. 

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται όταν ο αποδέκτης της υπηρεσίας 

ενεργεί υπό την εξουσία ή υπό τον έλεγχο του φορέα παροχής της 

υπηρεσίας. 

3. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τη δυνατότητα να επιβληθεί δικαστικά ή 

διοικητικά στο φορέα παροχής υπηρεσιών η παύση ή η πρόληψη της 

παράβασης. 
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Άρθρο 14 - Απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου 

1. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών δεν έχουν, για την παροχή υπηρεσιών 

που αναφέρονται στα αρθρα 10, 11 και 12 του παρόντος γενική 

υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που µεταδίδουν ή αποθηκεύουν 

ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή 

περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνοµες δραστηριότητες. 

2. Χωρίς να παραβιάζονται οι διατάξεις περί προστασίας του απορρήτου 

και των προσωπικών δεδοµένων, οι φορείς παροχής υπηρεσιών της 

κοινωνίας της πληροφορίας είναι υποχρεωµένοι να ενηµερώνουν 

πάραυτα τις αρµόδιες κρατικές αρχές για τυχόν υπόνοιες περί 

χορηγουµένων παράνοµων πληροφοριών ή δραστηριοτήτων που 

επιχειρούν αποδέκτες των υπηρεσιών τους, και να ανακοινώνουν στις 

αρµόδιες αρχές κατ' αίτησή τους πληροφορίες που διευκολύνουν την 

εντόπιση αποδεκτών των υπηρεσιών τους µε τους οποίους έχουν 

συµφωνίες αποθήκευσης. 

ΙΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Άρθρο 15 - Κώδικες δεοντολογίας 

Κώδικες ∆εοντολογίας συντασσόµενοι από τις ενδιαφερόµενες ενώσεις 

επαγγελµατιών και καταναλωτών εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης 

και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Στους παραπάνω κώδικες λαµβάνονται ιδίως υπόψη τα συµφέροντα ατόµων 

µε προβλήµατα όρασης και εν γένει µε ειδικές ανάγκες. 

Άρθρο 16 - Εξώδικος διακανονισµός διαφορών 

Οι διαφορές που ανακύπτουν στο ηλεκτρονικό εµπόριο επιλύονται σύµφωνα 

µε τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 

2251/94 (Α' 191), ως ισχύει, για την προστασία των καταναλωτών. 



 

 
 Σελίδα 18 
 

Άρθρο 17 - Μέσα έννοµης προστασίας 

Εφόσον πιθανολογείται προσβολή δικαιωµάτων προερχοµένων από τις 

υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, το Μονοµελές Πρωτοδικείο 

διατάσσει ως ασφαλιστικό µέτρο οποιοδήποτε πρόσφορο µέτρο, ιδίως τη 

συντηρητική κατάσχεση των αντικειµένων που κατέχονται από τον καθ' ου ή 

από τρίτον και αποτελούν µέσο τέλεσης ή προϊόν ή απόδειξη της προσβολής. 

Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζεται υποχρεωτικά το άρθρο 687 παρ. 1 του 

Κ.Πολ.∆. και χορηγείται υποχρεωτικώς προσωρινή διαταγή κατά το άρθρο 

691 παρ. 2 του Κ.Πολ.∆. 

Άρθρο 18 - Συνεργασία 

1. Το Υπουργείο Aνάπτυξης είναι αρµόδιο για τον έλεγχο και την έρευνα 

της αποτελεσµατικής εφαρµογής του παρόντος. Στο πλαίσιο αυτό και µε 

την επιφύλαξη της νοµοθεσίας για την προστασία του απορρήτου και 

των προσωπικών δεδοµένων, έχει δικαίωµα να ζητεί κάθε απαραίτητη 

πληροφορία από τους φορείς παροχής υπηρεσιών. 

2. Το Υπουργείο Ανάπτυξης παρέχει, µε τα κατάλληλα ηλεκτρονικά µέσα, 

τη συνδροµή και τις πληροφορίες που ζητούνται από τις αρµόδιες αρχές 

και φορείς άλλου κράτους - µέλους ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

3. Για τον ίδιο σκοπό, το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι αρµόδιο να 

συνεργάζεται µε τις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών - µελών της 

Ευρωπαϊκής Ενωσης και να ορίζει προς τούτο ένα ή περισσότερα σηµεία 

επαφής των οποίων τα στοιχεία κοινοποιεί στα άλλα κράτη - µέλη και την 

Επιτροπή. 

4. Στα σηµεία επαφής µπορούν να απευθύνονται µε ηλεκτρονικά µέσα, 

τόσο οι αποδέκτες, όσο και οι φορείς παροχής υπηρεσιών, προκειµένου: 

(α) να λαµβάνουν γενικές πληροφορίες όσον αφορά το ισχύον δίκαιον 

πάνω σε θέµατα σχετικά µε το ηλεκτρονικό εµπόριο. 
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(β) να λαµβάνουν τα στοιχεία των ελληνικών αρχών, οργανισµών ή 

ενώσεων στις οποίες οι αποδέκτες των υπηρεσιών µπορούν να 

απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες ή πρακτική βοήθεια. 

5. Το Υπουργείο Ανάπτυξης µεριµνά για την κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή των σηµαντικών ελληνικών διοικητικών ή δικαστικών 

αποφάσεων για την επίλυση διαφορών στο πλαίσιο των υπηρεσιών της 

κοινωνίας της πληροφορίας, καθώς και πληροφοριών σχετικά µε τις 

πρακτικές, τα συναλλακτικά ήθη και τα έθιµα που αφορούν το 

ηλεκτρονικό εµπόριο στην Ελλάδα. 

Άρθρο 19 - Κυρώσεις 

Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος Π.∆. τιµωρούνται µε τις 

προβλεπόµενες στην παραγρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 2251/94 (ΦΕΚ Α/191) 

κυρώσεις, καθώς και µε τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Αγορανοµικό 

Κώδικα όπως αυτός ισχύει.  

Άρθρο 20 - Πεδίο εφαρµογής 

1. Το παρόν Π.∆. δεν εφαρµόζεται: 

(α) στο φορολογικό τοµέα, 

(β) σε θέµατα σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας 

που καλύπτονται ήδη από τις διατάξεις του Ν. 2472/97 (Α' 50) για 

την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδοµένων αυτών, και από τις διατάξεις του Ν. 2774/99 (Α' 287) 

περί επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και 

προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα, 

(γ) σε θέµατα που αφορούν συµφωνίες ή πρακτικές διεπόµενες από τη 

νοµοθεσία περί καρτέλ,  

(δ) στις εξής δραστηριότητες των υπηρεσιών της κοινωνίας της 

πληροφορίας: 
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- τις δραστηριότητες συµβολαιογράφων ή αντίστοιχων 

επαγγελµάτων εφόσον συνεπάγονται άµεση και ειδική 

σύνδεση µε την άσκηση δηµόσιας εξουσίας, 

- την εκπροσώπηση πελάτη και υπεράσπιση των συµφερόντων 

του ενώπιον των δικαστηρίων, 

- τη συµµετοχή σε τυχερά παιγνίδια στα οποία ο παίκτης 

στοιχηµατίζει χρηµατική αξία, συµπεριλαµβανοµένων των 

λαχείων και των στοιχηµάτων. 

2. Η εφαρµογή του παρόντος Π.∆. δεν µπορεί να θίξει µέτρα που 

λαµβάνονται σε κοινοτικό ή εθνικό επίπεδο, τηρουµένου του κοινοτικού 

δικαίου, µε σκοπό την προώθηση της πολιτιστικής και γλωσσικής 

πολυµορφίας και την προάσπιση του πλουραλισµού. 

3. Καµιά διάταξη του παρόντος Π.∆. δεν µπορεί να ερµηνευθεί κατά τρόπο 

που να θίγει το επίπεδο προστασίας ιδίως της δηµόσιας υγείας και των 

συµφερόντων του καταναλωτή όπως θεσπίζεται σε κοινοτικές πράξεις 

και στις εθνικές νοµοθεσίες που εκδόθηκαν κατ' εφαρµογή τους στο 

µέτρο που δεν περιορίζεται έτσι η ελευθερία παροχής υπηρεσιών της 

κοινωνίας της πληροφορίας. 

Άρθρο 21 

Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από 17.1.2002. 
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Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του 

παρόντος διατάγµατος. 

 

Αθήνα, 30 Απριλίου 2003 
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