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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι συναλλαγές µέσω ηλεκτρονικών καταστηµάτων αποτελούν µια σηµαντική
καινοτοµία της σηµερινής κοινωνίας. Ο σηµερινός άνθρωπος από οποιαδήποτε χώρα
µπορεί να πραγµατοποιήσει κάποια αγορά ή κάποια πώληση χωρίς ιδιαίτερη ταλαιπωρία.
Στον φορολογικό τοµέα όµως, έχουν προκύψει προβλήµατα όσον αφορά την
φορολόγηση των συναλλαγών που πραγµατοποιούνται µέσω του διαδικτύου. Ένα
σηµαντικό ποσοστό των χρηστών είναι επιφυλακτικοί ως προς την πραγµατοποίηση των
συναλλαγών λόγω αθέµιτης χρήσης και κλοπής προσωπικών τους στοιχείων. Τόσο στην
Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν συζητηθεί τα προβλήµατα αυτά µε
σκοπό την εύρεση τεχνολογιών και ρυθµιστικών κανόνων που θα εµποδίζουν τέτοιου
είδους παράνοµες δραστηριότητες. Πάντα όµως θα υπάρχει µια µικρή επιφύλαξη ως
προς την υποκλοπή διαφόρων πράξεων του διαδικτύου, η οποία µπορεί να υπερνικηθεί
µε την συνεχή εκπαίδευση των χρηστών σε θέµατα ασφάλειας. Μια σηµαντική µερίδα
χρηστών του διαδικτύου, αυτοί δηλαδή που θεωρούνται εξειδικευµένοι σε θέµατα
διαδικτύου και γενικότερα πληροφορικής, προχωρούν ακόµα παραπέρα δηµιουργώντας
οι ίδιοι ηλεκτρονικά καταστήµατα πιστεύοντας έτσι ότι θα κερδίσουν την εµπιστοσύνη
του κοινού και ότι θα βοηθηθούν από την κοινοτική και τοπική νοµοθεσία σε περίπτωση
προβληµάτων.
Στην παρούσα διπλωµατική εργασία αναλύονται όλοι οι φορείς του ηλεκτρονικού
εµπορίου, πελάτες και καταναλωτές τόσο από φορολογική όσο και από νοµική άποψη.
Στο πρώτο µέρος δίδονται γενικές έννοιες και ορισµοί του ηλεκτρονικού εµπορίου, της
ηλεκτρονικής τιµολόγησης, των ηλεκτρονικών εγγράφων και της ηλεκτρονικής
υπογραφής.
Στο δεύτερο µέρος παρουσιάζεται η διαδικασία έναρξης των διαδικτυακών
επιχειρησεων, τα έγγραφα έναρξής τους και τα εργαλεία δηµιουργίας των ηλεκτρονικών
καταστηµάτων.
Στο τρίτο µέρος δίδονται οι ορισµοί για το ΦΠΑ, παρουσιάζονται οι κανόνες
φορολόγησης του ηλεκτρονικού εµπορίου, αναλύεται ο τρόπος διεκπεραίωσης
συναλλαγών µε το σύστηµα VIES και δίδονται κάποιες διευκρινήσεις όσον αφορά την
απαλλαγή από το ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών και το είδος των
φορολογικών δηλώσεων που υποβάλλονται από τα ηλεκτρονικά καταστήµατα. Στην
τελευταία ενότητα γίνεται αναφορά στα πρόστιµα που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις
ηλεκτρονικού εµπορίου.
Το τέταρτο µέρος αφορά τα νοµικά ζητήµατα του ηλεκτρονικού εµπορίου.
Παρουσιάζονται θέµατα νοµιµότητας µιας ηλεκτρονικής επιχείρησης στο ∆ιαδίκτυο,
θέµατα όρων µε βάση τους οποίους πραγµατοποιούνται ηλεκτρονικές συναλλαγές,
ευθύνες των παρόχων φιλοξενίας των δικτυακών τόπων, καθώς και ευθύνες των
παρόχων σύνδεσης στο ∆ιαδίκτυο. Κατόπιν παρουσιάζονται θέµατα αποδεικτικής
δύναµης των ηλεκτρονικών εγγράφων, προστασίας του καταναλωτή κατά την
πραγµατοποίηση συναλλαγών στο ∆ιαδίκτυο και προστασίας του προµηθευτή από την
πώληση προϊόντων µέσω του ∆ιαδικτύου.
Στο πέµπτο και τελευταίο µέρος της εργασίας αυτής, παρουσιάζονται θέµατα
φορολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σηµαντικοί κανονισµοί και οδηγίες για τον ΦΠΑ
και για τους χρήστες του ∆ιαδικτύου, καθώς και για διάφορες περιπτώσεις συναλλαγών
ηλεκτρονικού εµπορίου.
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ΜΕΡΟΣ 1ο
1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Ε-COMMERCE)
1.1 Γενικές Έννοιες Ηλεκτρονικού Εµπορίου
1.1.1 Παγκοσµιοποίηση και Ηλεκτρονικό Εµπόριο
Η «νέα τάξη πραγµάτων» όπως συνηθίσαµε να την ακούµε είναι πλέον
πραγµατικότητα. Η τεχνολογία και µια σειρά από τις ευκολίες που µας προσφέρει
άλλαξαν από την µια τους ρυθµούς της ζωής µας ενώ ταυτόχρονα συντέλεσαν σε
σηµαντικό βαθµό στη πραγµάτωση της ιδέας που περιέχει η παραπάνω έκφραση. Οι
αλλαγές τόσο στην καθηµερινή µας ζωή όσο στον εργασιακό τοµέα είναι αναπόφευκτες.
Το νέο σκηνικό που διαµορφώνεται είναι αντιδιαµετρικά αντίθετο µε το µέχρι σήµερα
υφιστάµενο, ενσωµατώνοντας νέου τύπου παραγωγικές σχέσεις και νέας µορφής
συναλλαγές που εξαργυρώνονται µε διαφορετικό τρόπο σε κοινωνικό, οικονοµικό,
πολιτιστικό και επιστηµονικό πεδίο. Το µεγάλο ζητούµενο η αναδιαµόρφωση τόσο των
εργασιακών όσο και των προσωπικών δραστηριοτήτων στο νέο αυτό πλαίσιο.
1.1.2 Χρηµατοοικονοµικές Αγορές και η ανάγκη της Ηλεκτρονικής ∆ικτύωσης
Το ηλεκτρονικού επιχειρείν έρχεται να επιλύσει ή να καλύψει µια σειρά προβληµάτων
που εµφανίζονται στις σύγχρονες αγορές. Τα προβλήµατα αυτά κατηγοριοποιούνται ως
εξής:
1. Η γεωγραφική διασπορά των αγορών από µόνη της δηµιουργεί προβλήµατα στο
εµπόριο και τις συναλλαγές. H απόσταση είναι εκείνο το κριτήριο που τελικά
χαρακτηρίζει τις αγορές αποτελεσµατικές και κερδοφόρες ή αναποτελεσµατικές και
δύσκολα βιώσιµες. Απ’ την άλλη, η γεωγραφική διασπορά καθιστά δύσκολη έως και
αδύνατη την πληροφόρηση των αγοραστών και των προµηθευτών. Οι αγοραστές
επιθυµούν να ενηµερώνονται για τα προϊόντα των προµηθευτών και τα αποθέµατά τους.
Οι προµηθευτές µέσω των προτιµήσεων των αγοραστούν µπορούν να καταγράψουν τις
τάσεις που επικρατούν στην αγορά και να προβλέψουν ποιοι τελικά θα επιβιώσουν και
ποιοι θα αποχωρήσουν από το προσκήνιο. Ξεπερνώντας τις γεωγραφικές αντιξοότητες
απελευθερώνονται οι αγορές και δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του
ηλεκτρονικού εµπορίου και πιο συγκεκριµένα των Business-to-Business (Β2Β διεπιχειρησιακών) ηλεκτρονικών συναλλαγών.
2. Οι συναλλαγές ανάµεσα στις εταιρείες είναι µια αρκετά δύσκολη υπόθεση το να
λαµβάνεις την κατάλληλη πληροφόρηση την κατάλληλη χρονική στιγµή είναι κάτι πολύ
σηµαντικό για µια εταιρεία. Οι εταιρείες αυτό που πραγµατικά χρειάζονται είναι να
χρησιµοποιήσουν το Internet ως µέσο συνεργασιών και όχι απλά ως ένα ακόµη κανάλι
διανοµής, αγορών και πωλήσεων.
3. Οι προµηθευτές δεν γνωρίζουν ακριβώς πότε οι καταναλωτές θα αγοράσουν τα
προϊόντα τους, γι αυτό το λόγο φροντίζουν να δηµιουργούν αποθέµατα για να καλύψουν
όλα τα δυνατά σενάρια. ζήτησης. Οι αγοραστές από την άλλη δεν έχουν µεγάλη
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δυνατότητα να αναζητούν και να βρίσκουν όλες τις εναλλακτικές πηγές προσφοράς των
προϊόντων κάθε φορά που η αγορά (δοµή και διάστασή της) αλλάζει.. Ο ρόλος του
Internet είναι καθοριστικός σ’ αυτό µια και δίνει την δυνατότητα της διάχυσης της
πληροφορίας γρήγορα και ανάλογα µε τις συνεχώς υπό διαµόρφωση συνθήκες των
αγορών. Με άλλα λόγια το Internet βοηθά στο να «µοιράζεται» η πληροφορία και οι
εφοδιαστικές αλυσίδες να διαθέτουν την ποσότητα των προϊόντων που ζητείται χωρίς να
δηµιουργούνται υπερβολικές ποσότητες πλεονάσµατος.

Σχήµα 1: Η γεωγραφική διασπορά των αγορών πριν την χρήση του Internet
Πηγή: www.uom.gr/emambo/1_1.pdf

Ο ρόλος του Internet στην ελαχιστοποίηση των παραπάνω προβληµάτων είναι
καθοριστικός. Το Internet µειώνει το χάσµα που δηµιουργείται από την γεωγραφική
απόσταση ανάµεσα στους αγοραστές και τους προµηθευτές, βοηθά στην συνεργασία
µεταξύ εταιρειών που µπορεί να βρίσκονται σε εκ διαµέτρου αντίθετες τοποθεσίες και
ταυτόχρονα καθιστά διαφανείς τις αγοροπωλησίες και τις συνεργασίες µεταξύ των
εταιρειών. Η διαφάνεια και η ταχύτητα στις συναλλαγές που προσφέρει το Internet
µειώνουν το υψηλό κόστος της αναζήτησης των προµηθευτών και το κόστος αναζήτησης
και εύρεσης καινούργιων αγοραστικού κοινού. Βέβαια, παρά το γεγονός ότι και για τις
δύο πλευρές η κατάσταση µοιάζει να είναι (και όντως είναι) πιο εύκολη, ο ανταγωνισµός
είναι αλήθεια ότι υπάρχει και ενδεχοµένως να αυξηθεί κιόλας.
Ηλεκτρονικό Εµπόριο (e-Commerce)
1.1.3 Προγενέστερες µορφές ηλεκτρονικού εµπορίου µεταξύ επιχειρήσεων
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ΕDI1
Η πρώτη φάση του Β2Β είναι το γνωστό πλέον σε όλους ΕDI (Electronic Data
Interchange).
To ΕDI σχεδιάστηκε ως σύστηµα, το οποίο: α) θα παραλαµβάνει µεγάλο όγκο
πληροφοριών, β) θα τις κατηγοριοποιεί και γ) θα τις προσφέρει στις εταιρείες υπό µορφή
οµάδων. Το µεγάλο πλεονέκτηµα αυτού του είδους επεξεργασίας της πληροφορίας ήταν
η µείωση των λαθών και η ελαχιστοποίηση του χρόνου των συναλλαγών των εταιρειών .
Tο µεγάλο µειονέκτηµα του η υπερβολική αύξηση του κόστους λόγω της χρήσης
εξειδικευµένων δικτύων επικοινωνίας.
Basic e-Commerce
Στην φάση αυτή έχουµε για πρώτη φορά ένα είδος ηλεκτρονικού εµπορίου ανάµεσα σε
αγοραστές και προµηθευτές χωρίς κάποιον διαµεσολαβητικό φορέα . Οι µεγάλες
εταιρείες τεχνολογίας αρχίζουν να χρησιµοποιούν τα Web sites τους ως βασικό κανάλι
πωλήσεων των προϊόντων τους. Η φάση αυτή για τις περισσότερες εταιρείες ήταν µια
φάση καταγραφής των προϊόντων τους και εξοικείωσής τους µε το καινούργιο είδος
marketing.
Παρά το γεγονός ότι σήµερα οι περισσότερες εταιρείες έχουν site και χρησιµοποιούν το
Internet, µόνο το 15% από τα sites των εταιρειών που υπάρχουν είναι σε θέση να
δέχονται παραγγελίες παγκοσµίως και µόνο το 6% αυτών µπορούν να προσφέρουν
πληροφορίες που αφορούν τις παραγγελίες και τις πωλήσεις.
Communities of Commerce
Στην φάση αυτή παρατηρείται η ραγδαία ανάπτυξη των εταιρειών που παίζουν τον
ρόλο του µεσάζοντα και ονοµάζονται third party web destinations. Οι εταιρείες αυτές
στοχεύουν στο να φέρουν σε επαφή αγοραστές και προµηθευτές στα πλαίσια µιας
αγοράς που ονοµάζεται community και δεν σχετίζεται άµεσα µε τα γεωγραφικά όρια και
πλαίσια της κάθε εταιρείας.
Όταν δίνεται η ευκαιρία να έρθουν σε επαφή οι αγοραστές και οι προµηθευτές τότε οι
επιχειρηµατικές δυνατότητες που ανοίγονται είναι τεράστιες. Αυτού του είδους οι αγορές
(“communities”) τελικά παράγουν αξία από µόνες τους µια και η αλληλεπίδραση µεταξύ
αγοραστών και προµηθευτών µε διαφορετικά ενδιαφέροντα και προτιµήσεις έχει
αποτέλεσµα να ικανοποιούνται τελικά περισσότερες ανάγκες και ενδιαφέροντα.
Collaborative Commerce
H διαφορά ανάµεσα σε αυτήν την φάση και την προηγούµενη, είναι η συµµετοχή και
υποστήριξη ενδιάµεσων διαδικασιών από ενδιάµεσους φορείς. Η πλειονότητα των
διαδικασιών παραγωγής προώθησης και πώλησης των προϊόντων µπορεί να γίνει και
ηλεκτρονικά καθιστώντας το αυτή την εναλλακτική µορφή του εµπορίου δραστική και
αποτελεσµατική ενώ ταυτόχρονα αυξάνει τον αριθµό των συνεργασιών και
1

Electronic Data Interchange, Ηλεκτρονική Μεταβίβαση ∆εδοµένων
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αλληλεπιδράσεων ανάµεσα στις εταιρείες. Το Σχήµα 3 που ακολουθεί παρουσιάζει τις
αλλαγές που έγιναν στο Εµπόριο την τελευταία δεκαετία:

Πηγή: www.uom.gr/emambo/1_1.pdf

Γενική εποπτεία Β2Β - ∆ιαφορετικές Μορφές ∆ιεπιχειρησιακών ∆ικτύων
Η δυναµική του ηλεκτρονικού εµπορίου βρίσκεται αρκετά µακριά από λύσεις point to
point οι οποίες τυπικά έχουν πολύ υψηλά κόστη. Η ευρεία διάδοση του Internet έχει
εξαλείψει τις γεωγραφικές αποστάσεις ενώ ταυτόχρονα έχει κάνει την επικοινωνία πολύ
ευκολότερο ζήτηµα, µια και µπορούµε να µιλάµε πλέον για παγκόσµια επικοινωνία,
όπου το πλήθος των συµµετεχόντων µπορεί να ξεπερνά κατά πολύ τους δύο. Θα
µπορούσε κανείς να διακρίνει τρεις κατηγορίες ηλεκτρονικού εµπορίου οι οποίες είναι οι
ακόλουθες.
Buy-side: Ένας αγοραστής πολλοί προµηθευτές. Αυτή µορφή µειώνει τα κόστη
διαδικασίας, αυξάνει όµως τον ανταγωνισµό µεταξύ των προµηθευτών
Sell-side: Ένας προµηθευτής, πολλοί αγοραστές. Ο προµηθευτής σ’ αυτήν την
περίπτωση απευθύνεται σε µεγαλύτερο αγοραστικό κοινό από το συνηθισµένο και
µειώνει τις τιµές πώλησης των προϊόντων.
Net Markets: Πολλοί αγοραστές και πολλοί προµηθευτές έρχονται σε επαφή και
πραγµατοποιούν εµπορικές συναλλαγές µέσω ενός τρίτου φορέα µέσω ενός
υποτιθέµενου εµπορικού χώρου που ονοµάζεται ‘Νet Market”ή πιο γνωστά
‘Marketplace”.
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Το διάγραµµα του Σχήµατος 4 απεικονίζει τις παραπάνω µορφές.

Πηγή: www.uom.gr/emambo/1_1.pdf

Βέβαια η διάρθρωση και η σύνθεση της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται κάθε
εταιρεία είναι ο κρίσιµος εκείνος παράγοντας που καθορίζει τελικά ποια από τις
παραπάνω µορφές του ηλεκτρονικού εµπορίου θα εφαρµοστεί.. Το πιο ενδιαφέρον
σενάριο είναι εκείνο όπου οι προµηθευτές και οι αγοραστές αντιµετωπίζουν προβλήµατα
συναλλαγών που οφείλονται σε γεωγραφικές ή επικοινωνιακές δυσκολίες µια και η
µορφή των Net Market έρχεται να δώσει µια αποτελεσµατική λύση µια και προσφέρει
την δυνατότητα ευελιξίας και ευκολία στις µεταξύ τους συναλλαγές.
Κρίσιµοι ορισµοί
Με βάση την Οδηγία 2000/31/ΕΚ για το ηλεκτρονικό Εµπόριο (η οποία παραπέµπει
στις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/84/ΕΚ), αλλά και το Π∆ 131/2003 για το ηλεκτρονικό
Εµπόριο που την ενσωµατώνει στην ελληνική έννοµη τάξη, ο ορισµός των υπηρεσιών
της κοινωνίας της πληροφορίας καλύπτει κάθε υπηρεσία που συνήθως παρέχεται εξ
αποστάσεως έναντι αµοιβής, µέσω εξοπλισµών ηλεκτρονικής επεξεργασίας και
αποθήκευσης δεδοµένων και κατόπιν ατοµικού αιτήµατος του αποδέκτη της υπηρεσίας.
Πάντως στον ορισµό εµπίπτουν και υπηρεσίες που δεν αµοίβονται από τον αποδέκτη
τους όπως η παροχή πληροφοριών on line, οι εµπορικές επικοινωνίες, οι υπηρεσίες
αναζήτησης, οι υπηρεσίες πρόσβασης και ανάκτησης δεδοµένων, εφόσον αυτές
συνιστούν οικονοµικές δραστηριότητες
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∆εν εµπίπτουν στον ανωτέρω ορισµό η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή
αντίστοιχων ατοµικών επικοινωνιών όταν βρίσκονται εκτός πλαισίου
επαγγελµατικής δραστηριότητας συµπεριλαµβανοµένου της σύναψης συµβάσεων
µεταξύ των προσώπων αυτών όπως π.χ όταν δύο φυσικά πρόσωπα τα οποία
ενεργούν εκτός της επαγγελµατικής τους ιδιότητας επιθυµούν να καταρτίσουν µια
συµαβατική σχέση.
Επίσης, η ραδιοφωνική και τηλεοπτική µετάδοση δεν αποτελούν υπηρεσίες της
κοινωνίας της πληροφορίας γιατί δεν παρέχονται κατόπιν ατοµικού αιτήµατος του
χρήστη. Η µαγνητοσκόπηση και µετάδοση όµως κατόπιν σχετικής αίτησης
περιλαµβάνονται στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας.
Ως καταναλωτής 2ορίζεται σύµφωνα µε το α.1 παρ.4 περ.α του Ν.2251/1994 «κάθε
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για το οποίο προορίζονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που
προσφέρονται στην αγορά ή το πρόσωπο που κάνει χρήση τέτοιων προϊόντων ή
υπηρεσιών ως τελικός αποδέκτης τους.»
Καταναλωτής εποµένως κατά τα ανωτέρω είναι ο τελικός αποδέκτης του αγαθού είτε
ως υποθετικός λήπτης είτε ως πραγµατικός χρήστης του πράγµατος. Εποµένως δεν
εµπίπτει στον ορισµό του καταναλωτή οι έµποροι που συναλλάσσονται µεταξύ τους στο
πλαίσιο της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. ∆ηλαδή δεν θεωρείται καταναλωτής
ένας έµπορος που αγοράζει ένα αγαθό από έναν άλλο έµπορο µε σκοπό να το
µεταπωλήσει είτε αυτούσιο, είτε µετά από επεξεργασία, είτε για να παραχωρήσει την
χρήση του σε τρίτους.
Εποµένως οι νόµοι που αφορούν στην προστασία του καταναλωτή δεν αφορούν στις
Β2Β συναλλακτικές σχέσεις, οι οποίες µπορούν στις µεταξύ τους συµφωνίες να
προβλέπουν διαφορετικές ρυθµίσεις και να καθιερώνουν άλλες πρακτικές από αυτές που
οφείλουν κατά τον νόµο να εφαρµόζουν όταν συµβάλλονται µε καταναλωτές. Εξάλλου
και η ίδια η Οδηγία 2000/31/ΕΚ σε αρκετά σηµεία της αναφέρει ότι οι διατάξεις που
περιλαµβάνει ισχύουν «..εκτός και αν έχει συµφωνηθεί άλλως από τα µέρη που δεν είναι
καταναλωτές.».
Η αναφορά αυτή είναι ενδεικτική της ελευθερίας που επικρατεί στις συµφωνίες µεταξύ
δυο επιχειρήσεων που συναλλάσσονται µέσα στα όρια της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας. Πράγµατι, εδώ, η σύµβαση που διέπει τις σχέσεις των µερών είναι και
το βασικό πλαίσιο σύµφωνα µε το οποίο θα επιλυθούν οι τυχόν διαφορές τους (και για
τον λόγο αυτό οι συµβάσεις αυτές πρέπει να περιλαµβάνουν πολύ προσεκτική και σαφή
διατύπωση). Ένας έµπορος, όµως, µπορεί να είναι και ο ίδιος καταναλωτής, όταν
συνάπτει µια σύµβαση εκτός του πλαισίου της επαγγελµατικής του φύσης, όπως λόγου
χάρη όταν συνάπτει µια σύµβαση δανεισµού µε µια Τράπεζα. Άρα η εµπορική ιδιότητα
από µόνη της δεν αρκεί για να αφαιρέσει την ασπίδα του «καταναλωτή» από κάποιον. Το
κρίσιµο στοιχείο του διαχωρισµού είναι το κατά πόσο το πρόσωπο αυτό ενεργεί ως
επαγγελµατίας ή όχι.
Πάντως για τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας Π∆ 131/2003 για το
ηλεκτρονικό Εµπόριο θεωρεί καταναλωτές στα πλαίσια των υπηρεσιών της κοινωνίας
της πληροφορίας µόνον φυσικά πρόσωπα (α.1 παρ.ε’).

2

Βλ. και οδηγία 2002/65/ΕΚ
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Ως προµηθευτής ορίζεται σύµφωνα µε το α. 1 παρ.4 περ.β του Ν.2251/1994 «κάθε
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που, κατά την άσκηση της επαγγελµατικής ή επιχειρηµατικής
του δραστηριότητας προµηθεύει προϊόντα ή παρέχει υπηρεσίες στον καταναλωτή.».
Παράλληλα αναφέρεται ρητά ότι οι διατάξεις που προστατεύουν τον καταναλωτή
ισχύουν όχι µόνον στον ιδιωτικό τοµέα, αλλά και στο δηµόσιο -σε οποιαδήποτε µάλιστα
µορφή αυτού- και στους ΟΤΑ. Επίσης, περιλαµβάνεται και ο παραγωγός ως προς την
ευθύνη του για τα ελαττωµατικά προϊόντα.
Στην ουσία εννοιολογική στοιχείο του προµηθευτή είναι η συναλλαγή να γίνεται κατά
την άσκηση της επαγγελµατικής ή επιχειρηµατικής του δραστηριότητας, ενώ θα πρέπει
να ερµηνεύεται µε την ευρεία του όρου έννοια και να περιλαµβάνονται στον όρο αυτό
και επαγγελµατίες όπως οι µεσίτες, πράκτορες, γιατροί κλπ. Το Π∆ 131/2003 για το
ηλεκτρονικό Εµπόριο δέχεται ως προµηθευτές (φορέα υπηρεσιών της κοινωνίας της
πληροφορίας για την ακρίβεια) και φυσικά και νοµικά πρόσωπα.
Επίσης , 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 έννοια 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 της κοινωνίας της
πληροφορίας σε συµµόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΟΚ και 98/48/ΕΚ».
(β) "Φορέας παροχής υπηρεσιών": κάθε φυσικό η 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 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) "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 θέληση τους, ιδίως χωρίς οικονοµικό αντάλλαγµα,
(στ) "Νοµοθετικώς κατοχυρωµένο επάγγελµα": κάθε επάγγελµα κατά την έννοια
είτε του άρθρου 1, στοιχείο δ) της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης
∆εκεµβρίου 1988, για ένα γενικό σύστηµα αναγνώρισης των διπλωµάτων τριτοβάθµιας
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εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελµατική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών
ετών ή του άρθρου 1, στοιχείο στ) της οδηγίας 92/51/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 18ης
Ιουνίου 1992, σχετικά µε δεύτερο γενικό σύστηµα αναγνώρισης της επαγγελµατικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης προς συµπλήρωση της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ,
(ζ) "Συντονισµένος τοµέας": οι προϋποθέσεις που ισχύουν στα νοµικά συστήµατα
των κρατών µελών προκειµένου για φορείς παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της
πληροφορίας ή υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται
για γενικές διατάξεις ή για διατάξεις σχεδιασµένες ειδικά για τον τοµέα αυτό.
(i) 0 συντονισµένος τοµέας αφορά απαιτήσεις προς τις οποίες πρέπει να
συµµορφώνεται ο φορέας παροχής υπηρεσιών σχετικά µε :
- Την ανάληψη δραστηριότητας παροχής υπηρεσίας της κοινωνίας της
πληροφορίας, όπως προϋποθέσεις σχετικά µε τα προσόντα, την έγκριση ή την
κοινοποίηση,
- Την άσκηση δραστηριότητας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, όπως
απαιτήσεις 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 απαιτήσεις σχετικά µε
την ευθύνη του φορέα παροχής υπηρεσιών.
(ii) Ο συντονισµένος τοµέας δεν καλύπτει απαιτήσεις όπως:
- Προϋποθέσεις σχετικά µε τα ίδια τα αγαθά,
- Προϋποθέσεις σχετικά µε την παράδοση αγαθών,
- Προϋποθέσεις σχετικά µε υπηρεσίες που δεν παρέχονται µε ηλεκτρονικά µέσα.
Το Ηλεκτρονικό Εµπόριο είναι µια νέα επιχειρηµατική πρακτική. Σύγχρονες
τεχνολογίες και µέθοδοι συνδυάζονται προκειµένου οι επιχειρήσεις να αυξήσουν την αξία
τους να ελαχιστοποιήσουν τα κόστη τους και να µεγιστοποιηθεί η δυνατότητα προσέγγισης
όσο το δυνατό περισσότερων πελατών.
Παρά του γενικού του χαρακτήρα, ο ορισµός αυτός παρουσιάζει το ηλεκτρονικό
Εµπόριο ως το µέσο και τη πρακτική µε την οποία οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες
εξυπηρετούνται. Η διαφορά του ηλεκτρονικού εµπορίου από άλλες τεχνολογίες και
διαδικασίες που εισήχθησαν καινοτοµικά στην οικονοµική και κοινωνική ζωή, είναι ότι
αποτελεί µέσο επιχειρηµατικότητας τόσο για υπάρχουσες επιχειρήσεις, όσο και για νέες
επιχειρήσεις. Στο ηλεκτρονικό Εµπόριο η τεχνολογία δηµιουργεί ευκαιρίες
επιχειρηµατικότητας και η επιχειρηµατικότητα βρίσκει διέξοδο και τρόπο εφαρµογής µε
τη χρήση της τεχνολογίας.
Ο όρος «ηλεκτρονικό Εµπόριο» καλύπτει όλες τις µορφές επιχειρηµατικότητας και για
αυτό το λόγο συχνά αναφέρεται και ως «ηλεκτρονικό επιχειρείν» (electronic business).
Οι εφαρµογές του καλύπτουν όλο τον εµπορικό κύκλο, από τη παραγωγή πρώτων υλών
µέχρι το καταναλωτή, συµπεριλαµβάνοντας και τρίτους φορείς όπως τράπεζες,
ασφαλιστικές κ.ά. Επιπλέον περιλαµβάνει και επιχειρήσεις των οποίων ο πρωταρχικός
στόχος δεν είναι αναγκαστικά το οικονοµικό κέρδος, όπως είναι τα νοσοκοµεία, και οι
υπηρεσίες κοινής ωφελείας (ΙΚΑ και άλλα δηµόσια ταµεία, ∆ΕΚΟ, Τελωνεία). Σύµφωνα
µε αυτά, καθ’όλη τη εξέλιξη του παρόντος οδηγού, όλες οι επιχειρήσεις
συµπεριλαµβάνονται, ανεξάρτητα του αντικειµενικού στόχου τους.
Το ηλεκτρονικό Εµπόριο αποτελεί το µέσο και τη πρακτική για να µειωθούν
λειτουργικά κόστη, να βελτιστοποιηθεί η εφοδιαστική αλυσίδα και να µεγιστοποιηθεί η
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προσέγγιση των πελατών. Οι τεχνολογίες και οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται προς
ικανοποίηση αυτών των σκοπών συντείνουν ουσιαστικά σε δύο κύριους στόχους:
- Στην αρτιότερη µεταφορά και ανταλλαγή πληροφορίας διαµέσου της εφοδιαστικής
αλυσίδας
- Στην βέλτιστη αξιοποίηση της πληροφορίας µέσα στην κάθε επιχείρηση – κρίκο της
εφοδιαστικής αλυσίδας
Η πληθώρα των τεχνολογιών και µεθόδων που χρησιµοποιούνται στις εφαρµογές
ηλεκτρονικού εµπορίου κατατάσσονται σε 5 κύριες κατηγορίες, οι οποίες αφορούν στο
τρόπο µε τον οποίο δηµιουργείται, αντλείται, µεταφέρεται και εκµεταλλεύεται η
πληροφορία:
1. Τεχνολογίες συλλογής πληροφοριών. Επιτρέπουν την αντικειµενική και
αποτελεσµατική συλλογή των πρωτογενών δεδοµένων στο σηµείο παραγωγής τους. Στις
τεχνολογίες αυτές εντάσσονται οι scanners, οι smart cards, τα call centres, ένα WWW
site στο οποίο καταχωρούνται πληροφορίες από ένα χρήστη κ.λπ.
2. Μέθοδοι εξασφάλισης ποιότητας της πληροφορίας. Εφαρµόζονται προκειµένου να
εξασφαλίσουν ότι το περιεχόµενο της πληροφορίας που παράγεται και λαµβάνεται είναι
της επιθυµητής ποιότητας. Οι µέθοδοι αυτές είναι απαραίτητες για την ηλεκτρονική
επικοινωνία καθιστώντας την πληροφορία επεξεργάσιµη από υπολογιστικά συστήµατα.
Εδώ εντάσσονται οι µέθοδοι κωδικοποίησης και ο τρόπος αναπαράστασής τους. Τόσο η
κωδικοποίηση, όσο και η αναπαράσταση ποικίλλει ανάλογα µε το πεδίο εφαρµογής. Ένα
παράδειγµα είναι η EAN κωδικοποίηση για προϊόντα, συσκευασίες, παλέτες και
παρτίδες, η οποία αναπαριστάνεται µε γραµµωτό κώδικα διαφόρων µεγεθών για να
αναγνωστεί από ένα σαρωτή, ή αναπαριστάνεται µε τον αντίστοιχο αριθµό για να
υποσταλθεί µέσω ενός µηνύµατος EDI.
3. Προηγµένες τεχνολογίες επικοινωνιών. Επιτρέπουν την αποτελεσµατική
ανταλλαγή των πληροφοριών µεταξύ συναλλασσόµενων, λαµβάνοντας υπ' όψη τις
επιχειρηµατικές απαιτήσεις και ενισχύουν την αυτοµατοποίηση των διαδικασιών της
επιχείρησης. Αφορά σε όλες τις µορφές επικοινωνίας µεταξύ συστηµάτων και
περιλαµβάνει το Internet, τα δίκτυα προστιθέµενης αξίας (VANs), GSM, δορυφορικά,
RF, WAP, SMS όπως επίσης και µεθόδους/ συστήµατα επικοινωνίας (EDI, Web-EDI,
XML-EDI, WWW, e-forms, κινητή τηλεφωνία κ.λπ.).
4. Συστήµατα και µέθοδοι εκµετάλλευσης και αξιοποίησης της πληροφορίας.
Αφορούν σε όλους τους µηχανισµούς (ηλεκτρονικούς, µηχανιστικούς και
χειρονακτικούς) που επιτρέπουν την διαχείριση και εκµετάλλευση της πληροφορίας
µέσα σε µία επιχείρηση. Στη κατηγορία αυτή δεσπόζουν τα ERP συστήµατα και οι
σύγχρονες µορφές τους (eXtended Resource Planning, Collaborative models).
Επίσης, περιλαµβάνονται όλων των ειδών τα συστήµατα διαχείρισης αποφάσεων
(Management Information Systems – MIS).
5. Μεθοδολογίες ανασχεδιασµού των διαδικασιών. Αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο
όλων των µεθόδων και τεχνολογιών για το ηλεκτρονικό Εµπόριο. Προετοιµάζουν την
επιχείρηση να εναρµονιστεί µε τις αρχές του Η.Ε. και να συµβαδίζει µε την αυξηµένη
και επιταχυνόµενη εισροή και εκροή της πληροφορίας που σχετίζεται µε τις διαδικασίες
της επιχείρησης, ώστε να ωφεληθεί και να επιτύχει οικονοµίες κλίµακας. Οι κλασσικές
µέθοδοι ανασχεδιασµού διαδικασιών µπορούν να ενταχθούν σε αυτή τη κατηγορία, µε τη
προϋπόθεση ότι µπορούν να συµπεριλάβουν στη φιλοσοφία τους τη διάσταση του
ηλεκτρονικού εµπορίου. Στη κατηγορία αυτή ανήκουν µέθοδοι διαµόρφωσης
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διαδικασιών, εξειδικευµένες µέθοδοι διαµόρφωσης στρατηγικής για το ηλεκτρονικό
Εµπόριο, µέθοδοι marketing στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου κ.λπ.
∆υνατότητες και επιδράσεις του ηλεκτρονικού εµπορίου
Στο ηλεκτρονικό Εµπόριο, ο οποιοσδήποτε µπορεί να θεωρεί δεδοµένο ότι η
τεχνολογία µπορεί να του προσφέρει την µέγιστη δυνατή πληροφόρηση, τη µέγιστη
δυνατή επεξεργασία της πληροφορίας και τη δηµιουργία νέας, τη µέγιστη δυνατή
προσέγγιση πελατών και την µέγιστη δυνατή ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους.
Εκείνο, το οποίο αποτελεί ειδοποιό διαφορά και επιφέρει την εκµετάλλευση ή τη κακή
χρήση του µέσου είναι η ύπαρξη της επιχειρηµατικής ικανότητας και η διαµόρφωση ενός
στρατηγικού στόχου. Στο ηλεκτρονικό Εµπόριο βρίσκει την µέγιστη πραγµατοποίησή του
ο όρος entrepreneur, ο οποίος µπορεί να συλλαµβάνει µία ιδέα αλλά και το τρόπο να την
υλοποιήσει.
Η απαιτούµενη επένδυση δεν αποτελεί πρωταρχική παράµετρο στη διαµόρφωση µίας
λύσης. Εάν πρόκειται για τη µείωση του λειτουργικού κόστους (όπως για παράδειγµα
από τη διαδικασία προγραµµατισµού διανοµής µίας προµηθεύτριας εταιρείας σε 100
σηµεία πώλησης, ή από την διαδικασία έγκριση της προµήθειας υλικού γραφής για ένα
νοσοκοµείο), η επένδυση προέρχεται από το οικονοµικό όφελος της µείωσης του
κόστους. Εάν πρόκειται για την διαµόρφωση µίας νέας επιχειρηµατικής δράσης, η
δυνατότητα του διεθνούς οικονοµικού κεφαλαίου, αλλά και οι ευκαιρίες που
συνεπάγονται για τους λεγόµενους venture capitalists (τράπεζες ή άλλους οργανισµούς)
θεωρείται διαθέσιµη.
Οι επιδράσεις του ηλεκτρονικού εµπορίου στην οικονοµική και κοινωνική
δραστηριότητα είναι δύσκολα µετρήσιµες. Ανάλογα µε το εύρος της εφαρµογής και της
σηµασίας της, οι επιδράσεις αυτές αφορούν στην µεταβολή της οικονοµικής ισορροπίας
µεταξύ των φορέων που εµπλέκονται σε µία εµπορική πράξη, στην εισαγωγή νέων
φορέων, στην επίδραση στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται, αλλά και στο
θεσµικό πλαίσιο που θα πρέπει να καλύπτει την µεταβαλλόµενη µορφή συνεργασίας.
Λόγω της πολυσχιδούς µορφής και επιδράσεων του ηλεκτρονικού εµπορίου, είναι η
πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία που µία καινοτοµία έχει τόσες πολλές οικονοµικές
και λειτουργικές προεκτάσεις, όπως επίσης και τόσο µεγάλη ταχύτητα διείσδυσης. Η
δυνατότητα αυτή του ηλεκτρονικού εµπορίου και µέχρι του σηµείου ηρεµίας του,
δηµιουργεί περιβάλλοντα ευκαιριών, αλλά και κινδύνων για όλες τις µορφές
δραστηριοτήτων.
Παράλληλα, η διαθεσιµότητα και διακίνηση πλούσιων πληροφοριών µε οποιοδήποτε
µέσο πλέον, µετακινούν το οικονοµικό και κοινωνικό ενδιαφέρον σε αυτούς που τις
κατέχουν και τις διαχειρίζονται.
Αντίστοιχα, το θεσµικό και νοµικό πλαίσιο παγκοσµίως καλείται να τοποθετηθεί σε
όλες αυτές τις επιδράσεις και να προστατέψει το πολίτη, τον καταναλωτή και τις
οικονοµίες. Η διαµόρφωση αυτού του νέου τοπίου, δηµιουργεί ανάγκες συσπείρωσης,
τόσο για την ανάπτυξη µηχανισµών άµυνας στον ανταγωνισµό, όσο και για την
σύµπτυξη δυνάµεων προκειµένου να υπάρχει η µέγιστη δυνατή εκµετάλλευση των
ευκαιριών που αναδύονται.
Με το ηλεκτρονικό Εµπόριο συντίθεται η λεγόµενη «νέα οικονοµία», η οποία µπορεί
να µεταφραστεί είτε µε την αναδιαµόρφωση των ρόλων όλων των κοινωνικών και
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οικονοµικών οµάδων, την αναµόρφωση των πλουτοπαραγωγικών αξιών, αλλά και τη
µετακίνηση του οικονοµικού ενδιαφέροντος.
Το ηλεκτρονικό Εµπόριο γνωρίζει αυτή την θεαµατική αύξηση προσέλκυσης
ενδιαφέροντος αφενός λόγω της σύντοµης ύπαρξής του και αφετέρου λόγω των
πολύπλευρων πλεονεκτηµάτων που επαγγέλλεται µε την εκµετάλλευση των
δυνατοτήτων της τεχνολογίας. Αυτή η τάση καταλήγει στην ανάπτυξη πολλών
εφαρµογών σε παγκόσµιο επίπεδο, όλες εστιασµένες σε συγκεκριµένες δραστηριότητες
και αγορές. Μετά τη πάροδο περίπου τεσσάρων χρόνων ανάπτυξης µεγάλων και
πολυδιαφηµιζοµένων εφαρµογών, έχουν αρχίσει να παρουσιάζονται τα πρώτα
συµπτώµατα αποτυχηµένων επιχειρηµατικών κινήσεων. Ένα από τα πρόσφατα
παραδείγµατα είναι το boo.com, το οποίο αντιµετωπίζει σοβαρά το ενδεχόµενο διακοπής
του, λόγω έλλειψης κεφαλαίων τα οποία θα συνεχίσουν να χρηµατοδοτούν τη
προσπάθεια διαµόρφωσης µάζας χρηστών χωρίς να δηµιουργούνται κέρδη για τους
µετόχους του.
1.1.4 Κατηγοριοποίηση ηλεκτρονικού εµπορίου
Κατηγοριοποίηση ηλεκτρονικού
συναλλάσσεται (φυσική ή νοµική)

εµπορίου

µε

βάση

την

οντότητα

που

- ∆ιεπιχειρησιακό µοντέλο (Business-to-Business ή Β2Β). Περιλαµβάνει όλες τις
εφαρµογές που καλύπτουν την επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ
επιχειρήσεων. Το κύριο ενδιαφέρον στο µοντέλο αυτό είναι η µείωση κόστους, καθώς
στις περισσότερες των περιπτώσεων οι συναλλασσόµενες επιχειρήσεις είναι ήδη
συνεργάτες. Ανάλογα µε το σηµείο εστίασης των εφαρµογών υπάρχουν υποκατηγορίες
εκ των οποίων η πιο σηµαντική είναι η business-to-government (επιχείρηση µε
κρατικούς φορείς) ή business-to-public sector. Η υποκατηγορία αυτή υποδηλώνει το
σηµείο εστίασης στο τρόπο µε τον οποίο το δηµόσιο συναλλάσσεται µε τον ιδιωτικό
τοµέα. Εδώ η συναλλαγή εν πολλοίς επιτάσσεται από το δηµόσιο φορέα, η
δραστηριοποίηση του δηµόσιου τοµέα στο ηλεκτρονικό Εµπόριο µπορεί να επιφέρει
δραστικότερες αλλαγές λόγω του όγκου του, αλλά και η ανάγκη του δηµόσιου φορέα να
εκσυγχρονιστεί είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από αυτή του ιδιωτικού.
- Μοντέλο επικοινωνίας επιχείρησης µε τον καταναλωτή (business-to-consumer ή
B2C).
Περιλαµβάνει όλες τις εφαρµογές που καλύπτουν την επικοινωνία µε το καταναλωτή
ή το πολίτη. Το κύριο ενδιαφέρον εδώ είναι η προσέγγιση όσο το δυνατό περισσοτέρων
πελατών (εάν πρόκειται για δραστηριότητα κερδοσκοπικού χαρακτήρα) ή η δυνατότητα
όσο το δυνατό µεγαλύτερης πρόσβασης πολιτών. Ακόµη όµως µεγαλύτερο ενδιαφέρον
στο µοντέλο αυτό παρουσιάζει η δυνατότητα διατήρησης των πελατών. Αυτό πηγάζει
από το γεγονός ότι ο καταναλωτής ή ο πολίτης δεν είναι υποχρεωµένος (µε βάση κάποια
σύµβαση, ή συµφωνία, όπως συµβαίνει στο διεπιχειρησιακό µοντέλο) να χρησιµοποιεί
την εν λόγω εφαρµογή. Για να µπορεί να γίνει αυτό, θα πρέπει οι υπηρεσίες που
προσφέρονται να προσδίδουν αξία (οικονοµικό όφελος, ταχύτητα, ευκολία, ασφάλεια,
εξυπηρέτηση, νέες υπηρεσίες και άλλα) στο καταναλωτή ή στο πολίτη, ώστε να θέλει να
συνεχίσει να κάνει χρήση του µέσου. Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι το µοντέλο
business-to-consumer προϋποθέτει την ύπαρξη κατάλληλων εφαρµογών business-to-
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business, προκειµένου οι υπηρεσίες που προσφέρονται προς ένα καταναλωτή να
συνδέονται µε τις υπηρεσίες και λειτουργικότητα της επιχείρησης.
- Μοντέλο επικοινωνίας καταναλωτή προς καταναλωτή (consumer-to-consumer ή
C2C).
Πρόκειται για µία νεο-εισερχόµενη υποκατηγορία του B2C που δηµιουργείται µέσα
από τα αναδυόµενα marketplaces . Σε αυτά ο στόχος είναι να επιτραπεί η εµπορική
επικοινωνία µεταξύ καταναλωτών ή πολιτών προκειµένου να γίνει η αγοραπωλησία
ειδών (κυρίως µεταχειρισµένων) ή η διενέργεια πράξεων όπως είναι η πληρωµή του
ενοικίου. Η επιδίωξη τέτοιων εφαρµογών είναι και πάλι η προσέγγιση του καταναλωτή,
αλλά µέσα από µία σειρά απλών, καθηµερινών και αναγκαίων υπηρεσιών.
Σε κανένα από τα δύο κύρια µοντέλα (B2B και B2C) δεν υπάρχουν σταθερές
τεχνολογίες, ενώ οι εφαρµογές µπορεί να ποικίλλουν εντυπωσιακά. Για παράδειγµα, το
γνωστό 131 του ΟΤΕ αποτελεί µία τέτοια εφαρµογή B2C, όπου το µέσον είναι το
συµβατικό τηλέφωνο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ΟΤΕ έκανε πρόσφατα σηµαντική
αναβάθµιση αυτής της υπηρεσίας, επεκτείνοντας τον αριθµό των τηλεφωνητών
(operators), οι οποίοι ανακοινώνουν τις θέσεις τους, είναι διαθέσιµοι όλο το 24ωρο και
δείχνουν επαγγελµατική αντιµετώπιση στο πολίτη που επικοινωνεί µαζί τους.
Κατηγοριοποίηση µε βάση το είδος προσφεροµένων υπηρεσιών
Μία άλλη σηµαντική κατηγοριοποίηση είναι αυτή που έχει διαµορφωθεί από διεθνείς
οίκους µελετητών και αξιολογητών επιχειρήσεων νέας τεχνολογίας. Η κατηγοριοποίηση
αυτή γίνεται προκειµένου η κάθε νέα εταιρεία που δηµιουργείται να µπορεί να ενταχθεί
σε ένα γενικότερο πλαίσιο και να µπορεί να συγκριθεί µε άλλες παρόµοιες. Συνήθως, η
κατηγοριοποίηση αυτή εξυπηρετεί ανάγκες χρηµατιστηρίων:
- Professional Services. Είναι εταιρείες που παρέχουν λύσεις ηλεκτρονικού
εµπορίου, ξεκινώντας από τη παροχή συµβουλευτικών εταιρειών, την χρήση προϊόντων
ή συστηµάτων τρίτων, την ανάπτυξη και ολοκλήρωση (integration) λύσεων πάνω σε
αυτά τα συστήµατα και την εγκατάσταση στο πελάτη τους.
- e-products. Είναι εταιρείες που κατασκευάζουν προϊόντα (συστήµατα, λογισµικό,
υλικό και άλλα) που έχουν µία συγκεκριµένη λειτουργικότητα και συνήθως αποτελούν
µέρος λύσεων που συνθέτουν οι εταιρείες της προηγούµενης κατηγορίας.
- e-services. Είναι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες µέσω συστηµάτων
ηλεκτρονικού εµπορίου. Τέτοιες υπηρεσίες είναι αυτές που προσφέρουν διάφορες
επιχειρηµατικές µορφές γενικής και ειδικής πληροφόρησης (cordis.lu, datastar, κ.λπ.), η
ebay.com (δηµοπρασίες).
- e-retail. Είναι εταιρείες που κάνουν λιανικό Εµπόριο διαφόρων υπηρεσιών και
προϊόντων χρησιµοποιώντας ηλεκτρονικά µέσα. Παραδείγµατα είναι η amazon.com, η
bol.com (βιβλία, CDs), το telesis-direct.gr, το inbroker.gr, smart.gr (χρηµατιστηριακά
προϊόντα και πράξεις), το telemarketing.gr, το prom.gr, το ab.gr, το tesco.com (super
markets) και άλλα.
- e-thema. Εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες και τα προϊόντα µε τα οποία
αναπτύσσονται αυτές οι υπηρεσίες. Για παράδειγµα το ariba.com, το οποίο παρέχει
υπηρεσίες ηλεκτρονικών προµηθειών και δηµοπρασιών, όπως επίσης και τα συστήµατα
µε τα οποία µία επιχείρηση µπορεί να αναπτύξει τις δικές της υπηρεσίες (µε τα προϊόντα
ORMS ή ΟΡΜΧ).
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Ηλεκτρονικό εµπόριο: ευκαιρίες και προκλήσεις
Η ταχεία ανάπτυξη του Ίντερνετ και η χρησιµοποίησή του για τη διευκόλυνση των
εµπορικών συναλλαγών διανοίγουν νέες σηµαντικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και
τους καταναλωτές στην Ευρώπη. Στην ανακοίνωση-πλαίσιο µε τίτλο «Μια ευρωπαϊκή
πρωτοβουλία για το ηλεκτρονικό εµπόριο» σηµειώνεται ότι «από τη φύση του και µόνο,
το ηλεκτρονικό εµπόριο είναι διεθνικό και ενθαρρύνει τη διασυνοριακή παραγγελία και
παράδοση αγαθών και υπηρεσιών στην ενιαία αγορά, γεγονός που συµβάλλει κατά τρόπο
ως µέσο στην τόνωση της ευρωπαϊκής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας, και
αντιπροσωπεύει έναν δυνητικά ζωτικό παράγοντα για την συνοχή και ολοκλήρωση της
Ευρώπης». Ταυτόχρονα όµως, το ηλεκτρονικό εµπόριο δηµιουργεί νέες προκλήσεις,
ιδίως στον τοµέα της έµµεσης φορολογίας. Οι νεοεµφανιζόµενες παγκόσµιες αγορές δεν
θα υπόκεινται πλέον σε γεωγραφικούς περιορισµούς. Θα καθίσταται συνεχώς
δυσχερέστερος ο εντοπισµός του τόπου και της ταυτότητας των µερών που συµµετέχουν
σε µια συναλλαγή. Η εξέλιξη αυτή φέρνει τις φορολογικές αρχές αντιµέτωπες µε
προκλήσεις των οποίων η αντιµετώπιση απαιτεί προσεκτική µελέτη σε συνεργασία µε
την επιχειρηµατική κοινότητα. Η φορολογία θα πρέπει να εφαρµοστεί µε τρόπο που να
διασφαλίζει την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου, ώστε η ανάπτυξη αυτή να
αποδειχθεί πλήρως επωφελής για την οικονοµία της ΕΕ και για την προώθηση
υψηλότερων επιπέδων απασχόλησης.
Το Ιντερνέτ, το οποίο ξεκίνησε ως εργαλείο επικοινωνίας, εξελίσσεται ταχέως σε µια
δοµή για την διεξαγωγή εµπορικών δραστηριοτήτων σε παγκόσµιο επίπεδο. Η
επιχειρηµατική κοινότητα έχει ήδη επίγνωση της δυνητικής του χρησιµοποίησης ως
µέσου µάρκετινγκ και πωλήσεων. Μέχρι στιγµής, η χρήση του Ιντερνέτ για εµπορικούς
σκοπούς αφορά κυρίως τη διαφήµιση και την παραγγελία προϊόντων. Αναπτύσσονται
άλλες καινοτόµες χρήσεις, τόσο στον τοµέα του "έµµεσου" ηλεκτρονικού εµπορίου
(ηλεκτρονική παραγγελία υλικών αγαθών) όσο και του "άµεσου" ηλεκτρονικού εµπορίου
(ηλεκτρονική παραγγελία και ανοικτής γραµµής παράδοση αγαθών και υπηρεσιών µέσω
των δικτύων). Παρότι η αγορά παραµένει µικρή, σε απόλυτους όρους, τα δίκτυα
επεκτείνονται ταχέως και καθίστανται περισσότερο περίπλοκα. Λόγω των συνεχώς
αυξανόµενων ταχυτήτων µετάδοσης και της ανάπτυξης ασφαλών µέσων πληρωµής,
αναµένεται ότι κατά τα αµέσως επόµενα έτη η αγορά αυτή θα αναπτυχθεί µε υψηλούς
ρυθµούς.
Η προσφορά όλων των αγαθών και υπηρεσιών εντός της ΕΕ υπόκειται σε φόρο βάσει
των υφιστάµενων διατάξεων περί ΦΠΑ. Αυτό ισχύει επίσης, για τις εισαγωγές αγαθών
από επιχειρήσεις και µεµονωµένους καταναλωτές καθώς και για την αγορά, εκ µέρους
επιχειρήσεων, των περισσότερων υπηρεσιών από πηγές εκτός της ΕΕ. Αν και µέχρι
τώρα ήταν σπάνιες οι περιπτώσεις άµεσης αγοράς υπηρεσιών εκ µέρους µεµονωµένων
καταναλωτών της ΕΕ, ωστόσο, στο µεγαλύτερο βαθµό, οι εν λόγω αγορές δεν υπόκεινται
σήµερα στον ΦΠΑ. Ο εν λόγω τύπος συναλλαγής, ο οποίος δυνητικά θέτει τα πιο
ακανθώδη προβλήµατα για τις φορολογικές διοικήσεις, αναµένεται να αυξηθεί
σηµαντικά καθώς οι παραδόσεις ανοιχτής γραµµής καθίστανται ταχύτερες και
περισσότερο ασφαλείς. Ακόµη όµως και στην περίπτωση που επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη
αυτή, θεωρείται ότι οι συναλλαγές αυτές δεν πρόκειται να καταστούν σηµαντικές, σε
οικονοµικούς όρους, µέχρι το έτος 2001. Αν και δεν υπάρχει άµεση ανάγκη για αλλαγές
στις τρέχουσες φορολογικές διατάξεις, ωστόσο, είναι απαραίτητη η παρακολούθηση του
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τρόπου µε τον οποίο οι αγορές αυτές εξελίσσονται και η προετοιµασία λύσεων που θα
σχεδιαστούν από κοινού µε τον ενδιαφερόµενο κλάδο. Οι λύσεις αυτού του είδους θα
πρέπει να απλουστεύουν τις υφιστάµενες φορολογικές διατάξεις και να είναι
συµβιβάσιµες µε τον ουσιαστικά αποκεντρωµένο και διεθνή χαρακτήρα των
αναδυόµενων παγκόσµιων ηλεκτρονικών αγορών.
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1.2 Ηλεκτρονικές ∆ιαδικασίες και Έγγραφα
1.2.1 Όροι ηλεκτρονικής τιµολόγησης
Το µελλοντικό νοµικό πλαίσιο για την τιµολόγηση πρέπει να λαµβάνει υπόψη την
ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Για το σκοπό αυτό, στο άρθρο 22, παράγραφος 3 , στοιχείο
γ της 6ης οδηγίας ΦΠΑ (οδηγία 77/388/ΕΟΚ), ορίζεται η γενική αρχή σύµφωνα µε την
οποία τα τιµολόγια είναι δυνατόν να εκδίδονται µε οποιοδήποτε µέσο, υλικό ή
ηλεκτρονικό υπό την προϋπόθεση της προηγούµενης ειδοποιήσεως του πελάτη προ της
πραγµατοποιήσεως της συναλλαγής, προκειµένου να εξασφαλίζεται όσο το δυνατόν
περισσότερο ο ουδέτερος χαρακτήρας τους.
Η αποδοχή αυτής της αρχής, βάσει της οποίας δεν καθορίζεται κατάλογος αποδεκτών
τεχνολογιών ή µεθόδων, αποτελεί το µοναδικό τρόπο οικοδόµησης ουδέτερου από
τεχνολογικής άποψης και συνεπώς διαχρονικού νοµικού πλαισίου. Σήµερα, η πλέον
διαδεδοµένη τεχνολογία είναι αναµφισβήτητα η τεχνολογία EDI. Ωστόσο, διατίθενται
και άλλες τεχνολογίες βασισµένες στο ∆ιαδίκτυο, οι οποίες είναι αποδεκτές από
ορισµένες φορολογικές διοικήσεις.
Μετά τη θέσπιση της γενικής αυτής αρχής, στο στοιχείο γ καθορίζεται το νοµικό
πλαίσιο για την αποδοχή των τιµολογίων που διαβιβάζονται δια της ηλεκτρονικής οδού.
Οι νέες διατάξεις αποκλείουν οποιοδήποτε σύστηµα προηγούµενης έγκρισης,
δεδοµένου ότι θα εµπόδιζε ουσιαστικά την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τιµολόγησης. Θα
ήταν δυνατόν να γίνει αποδεκτό µόνο ένα απλό σύστηµα προηγούµενης έγκρισης - το
οποίο θα µπορούσαν να επιλέξουν όλα τα κράτη µέλη - υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι
δεσµευτικό. Σε καµία περίπτωση οι φορολογικές διοικήσεις δεν θα είχαν το δικαίωµα
καταρχήν απόρριψης ή επιβολής ανασταλτικής προθεσµίας στο πλαίσιο αυτού του
συστήµατος. Η Επιτροπή τάσσεται σαφώς κατά ενός τέτοιου συστήµατος προηγούµενης
έγκρισης δεδοµένου ότι δεν το θεωρεί µακροπρόθεσµα αναγκαίο. Ωστόσο, αναγνωρίζει
ότι η ηλεκτρονική τιµολόγηση είναι σχετικά πρόσφατη πρακτική σε ορισµένα κράτη
µέλη και ότι συνεπώς το σύστηµα προηγούµενης έγκρισης ενδεχοµένως να ήταν
αναγκαίο κατά το πρώτο στάδιο της εφαρµογής της. Επιπροσθέτως, η εµπειρία έχει δείξει
ότι τα κράτη µέλη τα οποία έχουν προχωρήσει στην εφαρµογή της ηλεκτρονικής
τιµολόγησης ξεκίνησαν, ως επί το πλείστον, µε την εφαρµογή συστήµατος προηγούµενης
έγκρισης, που στη συνέχεια µετέτρεψαν σε σύστηµα απλής προηγούµενης
γνωστοποίησης, το οποίο πολλά από αυτά σχεδιάζουν να καταργήσουν. Σε τελική
ανάλυση, ένα τέτοιο σύστηµα προηγούµενης έγκρισης ενδεχοµένως να αποδειχθεί
άχρηστο. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή προτείνει να µην υπάρχει δυνατότητα εφαρµογής
του µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2005.
Πέραν αυτών των καθαρά διαδικαστικών θεµάτων, η βάση του προτεινόµενου νοµικού
πλαισίου συνίσταται σε ουσιαστικές προϋποθέσεις για την εγγύηση της τεχνικής
ασφάλειας της ηλεκτρονικής τιµολόγησης και την προστασία των συµφερόντων τόσο
των φορολογικών διοικήσεων όσο και των επιχειρηµατιών που έχουν επίγνωση της
ανάγκης ασφαλών ηλεκτρονικών τιµολογίων.
Οι προϋποθέσεις αυτές είναι οι εξής:
- Η εγγύηση της γνησιότητας της προέλευσης του τιµολογίου κατά τρόπον ώστε να
εξασφαλίζεται ο αποδέκτης ότι το τιµολόγιο προέρχεται όντως από το άτοµο που το
εξέδωσε,
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- Η εγγύηση της ακεραιότητας του περιεχοµένου του τιµολογίου (το σύνολο των
ενδείξεων περιλαµβανοµένου του αριθµού του τιµολογίου).
Για την ικανοποίηση των δυο αυτών προϋποθέσεων, κάθε ηλεκτρονικό τιµολόγιο
πρέπει να αποτελεί αντικείµενο προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής κατά την έννοια
του άρθρου 2, σηµείο 2) της οδηγίας 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 13ης ∆εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για τις
ηλεκτρονικές υπογραφές13.
∆υνάµει του άρθρου 2, παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας, η προηγµένη ηλεκτρονική
υπογραφή είναι η ηλεκτρονική υπογραφή που ανταποκρίνεται στις εξής απαιτήσεις:
συνδέεται µονοσήµαντα µε τον υπογράφοντα, είναι ικανή να τακτοποιήσει τον
υπογράφοντα, δηµιουργείται µε µέσα τα οποία ο υπογράφων µπορεί να διατηρήσει υπό
τον αποκλειστικό του έλεγχο και συνδέεται µε τα δεδοµένα στα οποία αναφέρεται κατά
τρόπο ώστε να µπορεί να εντοπισθεί οποιαδήποτε επακόλουθη αλλοίωση των εν λόγω
δεδοµένων.
Στην περίπτωση διαβίβασης τιµολογίων µε ηλεκτρονικά µέσα από χώρα µε την οποία
δεν υφίσταται νοµικό πλαίσιο αµοιβαίας συνδροµής, τα κράτη µέλη πρέπει να έχουν τη
δυνατότητα να επιβάλλουν πρόσθετους όρους για την αποδοχή αυτών των τιµολογίων
για τους σκοπούς του ΦΠΑ.
Τέλος, την ευθύνη της εξασφάλισης ότι όλοι οι υποκείµενοι στο φόρο που διεξάγουν
συναλλαγές στο έδαφός τους συµµορφούνται προς αυτούς τους όρους έχουν οι διάφορες
φορολογικές αρχές, οι οποίες για το σκοπό αυτό πρέπει να χρησιµοποιούν όλα τα
κατάλληλα µέσα ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων των σχετικών µε την
αµοιβαία συνδροµή, στην περίπτωση που η έκδοση των τιµολογίων ανατεθεί µε
υπεργολαβία σε τρίτο µέρος που δεν είναι εγκατεστηµένο στη χώρα τους.
Στόχος του καταλόγου αυτού των υποχρεώσεων δεν είναι µόνο η εξασφάλιση
ικανοποιητικού επιπέδου τεχνικής ασφάλειας για τις φορολογικές αρχές αλλά, επίσης, η
παροχή σαφούς µηνύµατος στους επιχειρηµατίες που επιθυµούν να θεσπίσουν κριτήρια
για την επιλογή του λογισµικού της τιµολόγησης. Με αυτόν τον τρόπο, θα καταστεί
δυνατή η κατάρτιση συµβατών προγραµµάτων λογισµικού και η µείωση του σχετικού
κόστους.
Επίσης, θα διευκολυνθεί το έργο της τυποποίησης που διεξάγεται επί του παρόντος σε
αυτόν τον τοµέα τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Οι επιχειρηµατίες που το επιθυµούν θα έχουν φυσικά ακόµη το δικαίωµα να
επιβάλλουν αυστηρότερους όρους. Επί παραδείγµατι, θα έχουν τη δυνατότητα να
συνοδεύουν την προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή από αναγνωρισµένο πιστοποιητικό
καθιστώντας µε αυτόν τον τρόπο την ηλεκτρονική υπογραφή νοµικά ισοδύναµη προς την
ιδιόχειρη υπογραφή. Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί επίσης, να περιλαµβάνει λεπτοµερή
στοιχεία σχετικά µε τον αριθµό εγγραφής στο ΦΠΑ του υποκείµενου στο φόρο. Ωστόσο,
η Επιτροπή εκτιµά ότι η πρακτική αυτή δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική δεδοµένου
ότι θα συνιστά πρόσθετο και δαπανηρό περιορισµό για την ηλεκτρονική τιµολόγηση, που
δεν είναι σε καµία περίπτωση απαραίτητο εφόσον δεν είναι υποχρεωτική η υπογραφή
των τιµολογίων σε χαρτί.
Επίσης, θα καταστεί δυνατό για τους επιχειρηµατίες να προωθήσουν περαιτέρω την
κατοχύρωση της ασφάλειας του περιεχοµένου του διαβιβασθέντος µνήµατος, µε τη
χρησιµοποίηση των τεχνικών κρυπτοθέτησης. Ωστόσο, η χρησιµοποίηση αυτών των
τεχνικών θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική εφόσον στόχος της κρυπτοθέτησης είναι
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βασικά η εξασφάλιση του εµπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, που δεν είναι
όµως απαραίτητη στην περίπτωση της διαδικασίας τιµολόγησης.
Αποθήκευση των τιµολογίων3
Η έννοια της υποχρέωσης «τήρησης ενός αντιγράφου» αντικαθίσταται, καταρχήν, από
τη γενικότερη υποχρέωση «αποθήκευσης των τιµολογίων που εκδίδονται και
παραλαµβάνονται µε στόχο την προσαρµογή αυτής της υποχρέωσης στην ανάπτυξη της
ηλεκτρονικής τιµολόγησης.
Εντούτοις, το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο η φύλαξη των εγγράφων είναι
υποχρεωτική µπορεί να καθορισθεί µόνο από τα ίδια τα κράτη µέλη εφόσον αυτό
εξαρτάται από καθαρά εθνικές διαδικασίες στο πλαίσιο της νοµοθεσίας για τον
φορολογικό έλεγχο.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι εναπόκειται στους επιχειρηµατίες να καθορίσουν τον τόπο
φύλαξης των εν λόγω εγγράφων που ενδεχοµένως να βρίσκεται εκτός της εθνικής
επικράτειας, ιδίως στην περίπτωση έκδοσης των τιµολογίων από τρίτο µέρος
εγκατεστηµένο σε άλλη χώρα.
Ωστόσο, η ελευθερία αυτή περιορίζεται από τις ακόλουθες δυο προϋποθέσεις:
- Οι επιχειρηµατίες πρέπει να έχουν οποτεδήποτε άµεση πρόσβαση από τις
εγκαταστάσεις τους σε όλες τις πληροφορίες που περιέχονται στο τιµολόγιο προκειµένου
να είναι σε θέση να απαντούν στις αιτήσεις για παροχή πληροφοριών που θα τους
απευθύνουν οι φορολογικές αρχές των χωρών τους. Η προϋπόθεση αυτή µπορεί µόνο να
ικανοποιηθεί στην περίπτωση της ηλεκτρονικής αποθήκευσης, δεδοµένου ότι ένα
σύστηµα αρχειοθέτησης εκτός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης θα καθιστούσε
αδύνατη την άµεση πρόσβαση,
- Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα και το ευανάγνωστο αυτών των
δεδοµένων (του συνόλου των ενδείξεων, συµπεριλαµβανοµένου του αριθµού του
τιµολογίου) κατά τη διάρκεια όλης της περιόδου της αποθήκευσης.
Τέλος, στην περίπτωση κατά την οποία τα τιµολόγια αποστέλλονται σε ηλεκτρονική
µορφή, προκειµένου να καταστεί δυνατός ο αποτελεσµατικός έλεγχος καθώς και η
ακεραιότητα των δεδοµένων, θα πρέπει να διεξαχθεί η αποθήκευση σε ηλεκτρονική
µορφή και να αποθηκευτεί συγχρόνως η ηλεκτρονική υπογραφή που τα συνοδεύει.
Στην περίπτωση που το µέσο στο οποίο είναι αποθηκεµένες οι πληροφορίες, ήτοι,
συγκεκριµένα, το ηλεκτρονικό µέσο (παραδείγµατος χάρη, σκληρός δίσκος ή CD)
βρίσκεται σε χώρα µε την οποία δεν υφίσταται νοµικό πλαίσιο για την αµοιβαία
συνδροµή όσον αφορά το φόρο προστιθέµενης αξίας αντίστοιχο µε αυτό που υπάρχει
στην Κοινότητα, τα κράτη µέλη έχουν το δικαίωµα, αν το κρίνουν αναγκαίο, να
επιβάλουν συµπληρωµατικούς όρους.

3

Βλ. κεφάλαιο 3 παρ.3.1.4 πρότασης com(650) 2000 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ
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1.2.2 Ηλεκτρονικά Έγγραφα
Στο νόµο δεν απαντάται ορισµός του ηλεκτρονικού εγγράφου4. Έτσι ως τέτοιο θα
µπορούσε, να νοηθεί µε βάση και την κοινή πείρα, κάθε έγγραφο που έχει ως ειδοποιό
χαρακτηριστικό το ότι δηµιουργείται µε τη βοήθεια της ηλεκτρονικής τεχνολογίας.
∆εδοµένου, λοιπόν, ότι είναι αδιάφορος ο τρόπος δηµιουργίας του λοιπού περιεχοµένου
του εγγράφου, εκτός από την υπογραφή, είναι προφανές ότι η ειδοποιός διαφορά του
ηλεκτρονικού εγγράφου έγκειται µόνο στο µέσο δηµιουργίας της υπογραφής του. Γι'
αυτό και ο ιστορικός νοµοθέτης δεν οµιλεί για ηλεκτρονικό έγγραφο, αλλά για
ηλεκτρονικές υπογραφές, ήτοι στο µέσο µε το οποίο βεβαιώνεται η αυθεντικότητά του.
Με την έννοια αυτή ηλεκτρονικό έγγραφο είναι κατά συνέπεια κάθε έγγραφο του οποίου
η υπογραφή παράγεται (εξ ολοκλήρου ή απλώς αποτυπώνεται) µε τη βοήθεια της
ηλεκτρονικής τεχνολογίας.
Όπως είναι προφανές, στον ορισµό αυτό περιλαµβάνονται τόσο έγγραφα που έχουν εξ
ολοκλήρου ηλεκτρονική υπόσταση όσο και έγγραφα που δεν έχουν µεν καθ' εαυτά
ηλεκτρονική, αλλά χάρτινη υπόσταση, όµως το περιεχόµενο και η υπογραφή τους
αποτυπώνονται σ' αυτά µε τη βοήθεια της ηλεκτρονικής τεχνολογίας. Με βάση το
κριτήριο αυτό θα µπορούσε κανείς να διακρίνει ανάµεσα σε ηλεκτρονικά έγγραφα
γνήσια (έγγραφα µε στενή έννοια) και µη γνήσια. Η διάκριση δεν στερείται πρακτικής
σηµασίας, στο µέτρο που η κοινοτική οδηγία 1999/93 και η πράξη προσαρµογής σ' αυτή
ρυθµίζουν µόνο το ηλεκτρονικό έγγραφο µε στενή έννοια.
Αναλυτικότερα οι δύο επί µέρους κατηγορίες ηλεκτρονικών εγγράφων θα µπορούσαν
να ορισθούν ως εξής:
α. Γνήσια ηλεκτρονικά έγγραφα ή ηλεκτρονικά έγγραφα µε στενή έννοια.
Είναι έγγραφα µε ολοκληρωτικά ηλεκτρονική υπόσταση, δηλ. καταχωρήσεις
ηλεκτρονικών δεδοµένων σε µαγνητικό υλικό (π.χ. σκληρό δίσκο, δισκέτα, zip, cd κ.λπ).
Φυσικά ούτε του γνησίου ηλεκτρονικού εγγράφου απαντάται ευθέως ρητά ο ορισµός στο
νόµο. Μολαταύτα το άρθρ.2 αρ.1 Οδ.99/93 καθορίζει έµµεσα την έννοια και το
περιεχόµενό του, όταν ορίζει τι υπογράφεται µε την ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία
συνιστά το ειδοποιό χαρακτηριστικό του ηλεκτρονικού εγγράφου, σύµφωνα µε όσα
δείχθηκαν παραπάνω. Πράγµατι το άρθρ.2 αρ.1 Οδ.99/93 ορίζει ότι η ηλεκτρονική
υπογραφή θα πρέπει να συνάπτεται µε δεδοµένα σε ηλεκτρονική µορφή, που θα
αποτελούν, λοιπόν, το υπόλοιπο περιεχόµενο του ηλεκτρονικού εγγράφου. Έτσι ως
ηλεκτρονικό έγγραφο θα µπορούσε να νοήσει κανείς, και πάλι σύµφωνα και µε την κοινή
πείρα, οποιοδήποτε (υλικό) φορέα καταχωρηµένων ηλεκτρονικών δεδοµένων. Τούτο,
καθώς η διάταξη δεν διακρίνει -και ορθά- αν τα δεδοµένα αυτά θα είναι καταχωρηµένα
σε σκληρό δίσκο, cd, zip, µικροτσίπ ή δισκέτα. Άλλωστε αυτό δεν θα διαφοροποιούσε
κατά τίποτε ούτε τη φύση του πράγµατος ούτε την ταυτότητα του σκοπού της ρύθµισης.
Πολύ περισσότερο η ίδια διάταξη καθορίζοντας το περιεχόµενο του ηλεκτρονικού
εγγράφου δεν προαπαιτεί να έχει τούτο επιπροσθέτως εκτυπωθεί ή προβληθεί στην
οθόνη του Η/Υ. Κάπως στενότερος ο ορισµός που φαίνεται να υιοθετεί ο νοµικός Σ.
Κουσούλης, που όµως συµπεριλαµβάνει στην έννοια του ηλεκτρονικού εγγράφου και το
4

Βλ. άρθρο κώστας χρίστοδούλου «είσαγωγή στα ηλεκτρονικά έγγραφα και τη ηλεκτρονική δικαιοπραξία» περιοδικό νοµική

επιθεώρηση τεύχος 30, σελ 2.
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αποτέλεσµα της επεξεργασίας των καταχωριµένων στο µαγνητικό υλικό ηλεκτρονικών
δεδοµένων, µε αποτέλεσµα η έννοια του γνήσιου ηλεκτρονικού εγγράφου να
διολισθαίνει και πάλι στο διακριτό παραδοσιακό χάρτινο έγγραφο. Σήµερα ο ίδιος
ταυτίζει το e-γγραφο µε το print-out, που ισοδυναµεί όµως µε computerfax. Ακόµη
στενότερος ο ορισµός του ηλεκτρονικού εγγράφου που υιοθετεί η νοµικός
Χ.Μιχαηλίδου, ο οποίος και µετυιοθετήθηκε τελικά σχεδόν αυτούσιος και από την πρώτη
ad hoc ελληνική δικαστική απόφαση: Ως ηλεκτρονικό έγγραφο (σ.σ. προφανώς µε στενή
έννοια) θεωρείται το σύνολο των εγγραφών δεδοµένων στο µαγνητικό δίσκο ενός
ηλεκτρονικού υπολογιστή, τα οποία, αφού γίνουν αντικείµενο επεξεργασίας,
αποτυπώνονται µε βάση τις εντολές του προγράµµατος κατά τρόπον αναγνώσιµο από τον
άνθρωπο στην οθόνη του µηχανήµατος είτε στον προσαρτηµένο εκτυπωτή του. Ο
ορισµός αυτός είναι αδικαιολόγητα διττά στενότερος του υπαγορευόµενου από την
Οδ.99/93: Πρώτον κατά το είδος του υλικού φορέα (αποκλειστικά σκληρός δίσκος) και
δεύτερον, επειδή προαπαιτεί αδικαιολόγητα να έχει εκτυπωθεί το περιεχόµενο του
ηλεκτρονικού εγγράφου ή να έχει προβληθεί σε οθόνη Η/Υ µε τη µορφή κειµένου. Κι
όµως είναι πιθανόν να λάβει κάποιος ένα ηλεκτρονικό µήνυµα- δήλωση, χωρίς να
θελήσει ποτέ να το εµφανίσει στην οθόνη του. Στην περίπτωση αυτή η λογικά συνεπής
εφαρµογή του εδώ αποκρουόµενου ορισµού θα σήµαινε ότι η µονοµερής τυπική
ηλεκτρονική έγγραφη δήλωση που περιήλθε στο λήπτη δεν υπήρξε ποτέ! Εξάλλου
υπάρχουν και συνθηµατικές ή ιδεογραµµατικές γραφές που δεν αντιστοιχούν κατ' ανάγκη
σε συγκεκριµένα γράµµατα του αλφαβήτου και ως εκ τούτου δεν µπορούν να
προβληθούν σε οθόνη, όπως π.χ. το ηλεκτρονικό έγγραφο απόφαση που καταρτίζεται µε
την πληκτρολόγηση της εντολής εκπυρσοκρότησης ενός ηλεκτρονικά κατευθυνόµενου
πυρηνικού όπλου. Φυσικά το παραπέρα ζήτηµα, δηλ. αν θα συµπεριλάβει κανείς στην
έννοια του ηλεκτρονικού εγγράφου και την ηλεκτρονική υπογραφή του, εξαρτάται από
τη θέση που θα λάβει στο γενικότερο δογµατικό πρόβληµα αν η υπογραφή είναι στοιχείο
της υπόστασης ή του κύρους ή του παραδεκτού του εγγράφου.
β. Μη γνήσια ηλεκτρονικά έγγραφα.
Μη γνήσια ηλεκτρονικά έγγραφα είναι χάρτινα έγγραφα µε περιεχόµενο και υπογραφή
ηλεκτρονικά αποτυπωµένα σ' αυτά, είναι το τηλεοµοιότυπο ή τηλοµοιότυπο (fax) και το
τηλέτυπο (telex).
Τηλεοµοιότυπο
Σύµφωνα µε το άρθρο 22α-β του Κανονισµού Συνδροµητικής Τηλεοµοιοτυπίας
(απόφαση ∆.Σ. ΟΤΕ της 13-12-1988/31-1-1989, ΦΕΚ Β 167/8-3-1989), τηλεοµοιότυπο
είναι το αντίτυπο ενός εντύπου που παράγεται στο σταθµό λήψεως µετά από πιστή
αναπαραγωγή του τελευταίου από απόσταση µε τη βοήθεια καταλλήλων τερµατικών
διατάξεων. Κατά λέξη η διαδικασία παραγωγής του τηλεοµοιοτύπου, η τηλεοµοιοτυπία
ορίζεται ως η πιστή αναπαραγωγή από απόσταση κειµένων, σχεδίων και κάθε µορφής
εντύπων µε τη βοήθεια τερµατικών διατάξεων (άρθρ.22 εδ. α), ενώ τηλεοµοιοτυπία
ονοµάζονται τα λαµβανόµενα στο σταθµό λήψεως αντίτυπα (άρθρ.22 εδ. β). Σηµειώνεται
ότι το τηλεοµοιότυπο µπορεί να συνιστά είτε ανατύπωση πρωτότυπου χάρτινου
εγγράφου που εισάγεται στον τερµατικό σταθµό αποστολής είτε πρώτη εκτύπωση στο
χαρτί ηλεκτρονικού αρχείου που ευρίσκεται στη µνήµη υπολογιστή συνδεδεµένου
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ηλεκτρονικά (διαµέσου modem) µε τον τερµατικό σταθµό αποστολής Η κατηγορία αυτή
τηλεοµοιοτύπου ονοµάζεται Computerfax (Heun, ,όπ.π. σελ. 4) και κλονίζει στην πράξη
την αξιοπιστία του fax ως αποδεικτικού µέσου.
Τηλέτυπο
Τηλέτυπο ή ακριβέστερα τηλετύπηµα είναι το έντυπο που παράγεται στον τηλέτυπο
λήψεως µετά από τηλετυπική επικοινωνία. Ως τέτοια ορίζεται από το άρθρο 8 του
Κανονισµού telex Εσωτερικού (απόφαση ∆.Σ. ΟΤΕ αρ. 301.13/671098/16-5-1974, ΦΕΚ
Β638/25-6-1974) η προσωρινή σύνδεσης δύο τηλετύπων προς διαµοιβήν εγγράφου
ανταποκρίσεως µέσω του τηλετυπικού δικτύου.
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ΜΕΡΟΣ 2ο
2. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
2.1 Έναρξη ∆ιαδικτυακών Επιχειρήσεων
2.1.1 ∆ιαδικασία ενάρξης
Το πρώτο βήµα για το στρατηγικό σχεδιασµό και την ανάπτυξη ενός δικτυακού τόπου
είναι η απάντηση στην ερώτηση «Γιατί δηµιουργείται το ηλεκτρονικό κατάστηµα;». Οι
πιθανές απαντήσεις είναι πολλές:
• Να γίνει γνωστή η επιχείρηση και να επεκταθεί σε νέες αγορές
• Να µειωθεί το κόστος του µάρκετιγκ, της πληροφόρησης, της διακίνησης προϊόντων
• Να πληροφορείται η επιχείρηση γρηγορότερα τους πελάτες και συνεργάτες της για
νέα προϊόντα, αλλαγές τιµών κλπ.
• Να ανεβάσει το επίπεδο των υπηρεσιών προς τους πελάτες και τους συνεργάτες της
(π.χ. µε σύστηµα εντοπισµού της φάσης στην οποία βρίσκεται η παραγγελία τους)
• Να δηµιουργήσει ακόµη ένα κανάλι διανοµής (στην περίπτωση προϊόντων που
διανέµονται µέσω διαδικτύου)
• Να «πουλήσει» διαφηµιστικό χώρο σε τρίτους
• Να αυξηθούν οι πωλήσεις
Τα βήµατα που πρέπει ν’ ακολουθήσει ο επιχειρηµατίας για το χτίσιµο του
ηλεκτρονικού καταστήµατος είναι τα ακόλουθα:
1. Η επιλογή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης
2. Η επιλογή του περιεχοµένου του ηλεκτρονικού καταστήµατος
3. Η επιλογή της «προσωπικότητας» του ηλεκτρονικού καταστήµατος
4. Η δοµή και οι τρόποι «πλοήγησης» µέσα στο ηλεκτρονικό κατάστηµα
5. Η εξατοµίκευση του ηλεκτρονικού καταστήµατος
Βήµα πρώτο: Το όνοµα της εταιρίας (domain name) στον κυβερνοχώρο (Ονόµατα
τύπου www.όνοµα_εταιρείας.gr )
Το όνοµα της εταιρείας (www.όνοµα εταιρείας.gr) πρέπει να κατοχυρωθεί στο ΙΠ-ΙΤΕ
(Ινστιτούτο Πληροφορικής – Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας), επίσηµο διαχειριστή
του ελληνικού «Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ονοµάτων» (Domain Name System – DNS),
στη διεύθυνση www.hostmaster.gr ή http://www.gr.
Αν θελήσει ο επιχειρηµατίας να κατοχυρώσει το όνοµα της εταιρίας µε την κατάληξη
.com (από τη λέξη commercial – εµπορικός), µπορεί να επισκεφτεί τους δικτυακούς
τόπους:
www.register.com,
http://www.namesforeveryone.com,
www.affordablenames.com.
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Εκτός από τις .com και .gr υπάρχουν και οι παρακάτω καταλήξεις:

Βήµα δεύτερο: Το περιεχόµενο του ηλεκτρονικού καταστήµατος
Το περιεχόµενο ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος χωρίζεται σε δύο µεγάλα µέρη: στον
ηλεκτρονικό κατάλογο προϊόντων, ο οποίος αποτελεί και το σκελετό του καταστήµατος
και σε όλα τα άλλα µέρη που πρέπει να υπάρχουν, για να µπορέσει ο καταναλωτής να
πληροφορηθεί, να εξυπηρετηθεί, να περιηγηθεί και γενικότερα να νιώσει άνετα, ώστε να
κάνει τις αγορές του. Ας ξεκινήσουµε πρώτα µε τον κατάλογο προϊόντων. Οι
ηλεκτρονικοί κατάλογοι που πρωτοεµφανίστηκαν δεν ήταν τίποτε περισσότερο από µια
αντιγραφή των καταλόγων από χαρτί.
Τα πλεονεκτήµατα του ηλεκτρονικού καταλόγου
1. Χαµηλό κόστος. Το συνολικό κόστος κατασκευής ενός συµβατικού (έντυπου)
καταλόγου περιλαµβάνει το κόστος σχεδιασµού, το κόστος εκτύπωσης,
επανεκτύπωσης και διανοµής. Στην περίπτωση του ηλεκτρονικού καταλόγου
υπολογίζεται το κόστος σχεδιασµού και το κόστος «εκτύπωσης» – τοποθέτησης,
δηλαδή, στο δίκτυο (χαµηλότερο από την εκτύπωση σε χαρτί). Η «διανοµή»
γίνεται αυτόµατα από το δίκτυο και, βέβαια, δεν τίθεται θέµα επανεκτύπωσης
(εκτός αν γίνει ολικός επανασχεδιασµός).
2. Συντοµότερος χρόνος έκδοσης. Η έκδοση ενός συµβατικού καταλόγου παίρνει
περισσότερο χρόνο, γιατί τα βήµατα που απαιτούνται είναι πολλά (σχεδιασµός,
υλοποίηση, φιλµ, τυπογραφείο, διανοµή). Από αυτά τα βήµατα απαιτούνται µόνο
τα δύο πρώτα για την παραγωγή ηλεκτρονικού καταλόγου.
3. H ευελιξία στην ανανέωση του υλικού. Τα προϊόντα, οι τιµές, τα χρώµατα και η
διαθεσιµότητα των προϊόντων αλλάζουν συχνά. Με τον ηλεκτρονικό κατάλογο
µπορούν να γίνουν οι ενηµερώσεις, όταν και όσο συχνά χρειάζεται, χωρίς
ιδιαίτερη ανησυχία για το αν θα εγκριθεί κονδύλιο επανεκτύπωσης καταλόγου ή
για το αν ο τυπογράφος έχει «πολλή δουλειά αυτήν την εποχή».
4. Αναβάθµιση των υπηρεσιών προς τον πελάτη. Οι πελάτες διαλέγουν τα προϊόντα
που επιθυµούν και κάνουν την παραγγελία, χωρίς να πρέπει να γράψουν ή να
τηλεφωνήσουν στην εταιρεία. Αν ο κατάλογος έχει συνδεθεί και µε τη βάση
δεδοµένων της αποθήκης του ηλεκτρονικού καταστήµατος, οι πελάτες µπορούν να
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ενηµερώνονται για τη διαθεσιµότητα των προϊόντων, καθώς και για το χρόνο
παράδοσής τους.
5. Παγκόσµια προβολή. Το ότι µεγάλος αριθµός πιθανών πελατών και συνεργατών σε
όλο τον κόσµο βλέπει (δυνητικά έστω) τον κατάλογο µε τα προϊόντα του
ηλεκτρονικού καταστήµατος, µπορεί να ωθήσει σε επιχειρηµατικά βήµατα τα οποία
διαφορετικά δεν θα τολµούσε κανείς. Έτσι, αυξάνεται η πιθανότητα επικοινωνίας
και συνεργασίας µε εταιρείες του εξωτερικού.
Βήµα τρίτο: Η «προσωπικότητα» του ηλεκτρονικού καταστήµατος
Όπως όλα τα προϊόντα, έτσι και το ηλεκτρονικό κατάστηµα µπορεί και πρέπει να έχει
τη δική του ξεχωριστή προσωπικότητα στον κυβερνοχώρο. Η προσωπικότητα που θα
επιλεγεί για το κατάστηµα δεν θα πρέπει να επηρεαστεί από τη προσωπικότητα του
επιχειρηµατία, αλλά από την προσωπικότητα του κοινού στο οποίο στοχεύει.
Βήµα τέταρτο: Εύκολη πλοήγηση του ηλεκτρονικού καταστήµατος
Η εύκολη πλοήγηση θα κάνει τον επισκέπτη να µείνει περισσότερο στο δικτυακό τόπο,
να αυτοσυστηθεί, να γνωρίσει καλύτερα τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις προσφορές
και, ενδεχοµένως, να προβεί σε περισσότερες αγορές απ’ όσες είχε αρχικά
προγραµµατίσει. Ο επισκέπτης ανακαλύπτει πιο εύκολα τις σελίδες του ηλεκτρονικού
καταστήµατος σας µε τη χρήση των παρακάτω εργαλείων πλοήγησης:
1. Μενού αρχικής σελίδας και µενού υποσελίδων. Είναι η συνηθέστερη µορφή
βοήθειας για την πλοήγηση του επισκέπτη. Το βασικό µενού της κεντρικής
σελίδας περιγράφει τις κύριες ενότητες του δικτυακού τόπου (π.χ. «Ανδρικά»,
«Γυναικεία» κλπ., στην περίπτωση καταστήµατος ρούχων), ενώ τα µενού των
υποσελίδων περιγράφουν τις επιλογές της κάθε ενότητας (π.χ. «Φούστες»,
«Φορέµατα» κλπ.)
2. Χάρτης του δικτυακού τόπου (Site map). Μοιάζει µε οργανόγραµµα εταιρείας,
µόνο που εδώ κάθε λέξη ή φράση δεν δηλώνει τµήµατα ή άτοµα, αλλά σελίδες της
δικτυακής σας παρουσίας. Κάθε λέξη είναι και παραποµπή, ώστε µε το πάτηµα του
ποντικιού να «πετάγεστε» σε όποια σελίδα θέλετε.
3. Μηχανή αναζήτησης ΜΟΝΟ για το συγκεκριµένο δικτυακό τόπο. Λειτουργεί
όπως και οι κλασικές µηχανές αναζήτησης, αλλά ψάχνει για το περιεχόµενο µε τις
λέξεις-κλειδιά που θα ζητήσει ΜΟΝΟ στο συγκεκριµένο δικτυακό τόπο. Ο
επισκέπτης µπορεί να βάλει λέξεις-κλειδιά και, αν αυτές υπάρχουν στο δικτυακό
τόπο σας, θα εµφανιστεί µια λίστα µε παραποµπές στις σελίδες όπου υπάρχουν οι
λέξεις αυτές.
4. Μπάρες (ή γραµµές) πλοήγησης. Βρίσκονται συνήθως στο κάτω µέρος της
σελίδας, ειδικά όταν αυτή ξεπερνά τη µία οθόνη και ο χρήστης πρέπει να
χρησιµοποιήσει το πλήκτρο “Page Down” του υπολογιστή, για να την
«ξεδιπλώσει». Πολλές φορές το περιεχόµενό τους είναι ίδιο µε αυτό του κεντρικού
µενού που βρίσκεται στην αρχή της σελίδας.
5. Λεκτικές παραποµπές. Βρίσκονται στο κείµενο µιας σελίδας και παραπέµπουν σε
κάποιο άλλο σηµείο του δικτυακού τόπου (τιµολογιακή πολιτική, πολιτική
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επιστροφών). Είναι χρήσιµες ως βοηθήµατα, αλλά καλό είναι να υπάρχουν και στις
µπάρες πλοήγησης ή σε κάποιο µενού, γιατί αυτά είναι που προσέχει περισσότερο ο
επισκέπτης.
Βήµα πέµπτο: «Μαζική Εξατοµίκευση»
Ο όρος Μαζική Εξατοµίκευση (στα αγγλικά: mass customization) προέρχεται από το
χώρο της παραγωγής και αφορά τη δυνατότητα κατασκευής εξατοµικευµένων προϊόντων
από µία γραµµή παραγωγής .
2.1.2 Κόστος εγχειρήµατος ηλεκτρονικού επιχειρείν
Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται ενδεικτικές τιµές κόστους ενός καταστήµατος
στο ∆ιαδίκτυο5.
∆απάνες για κατηγορία ΗΕ
Ελάχιστη δαπάνη
Μέγιστη δαπάνη
∆ηµιουργία δικτυακού τόπου ηλεκτρονικού
2000 €
10000 €
εµπορίου
Υποστήριξη ηλεκτρονικών προµηθειών
2000 €
10000 €
1500 €
8000 €
Τροποποιήσεις λογισµικού Αποθήκης
Λογιστηρίου για σύνδεση µε το e-commerce
site.
Συµµετοχή σε άλλα συστήµατα
1000 €
5000 €
«Ηλεκτρονικού επιχειρείν».
Μελέτη και µέτρα ασφαλείας για το e1000 €
5000 €
commerce site
Συστήµατα γραµµωτού κώδικα (Barcode
3000 €
8000 €
software & hardware).
Έξοδα εγκατάστασης
300 €
600 €
Εκπαίδευση προσωπικού
500 €
1200 €
Περιβάλλον ανοιχτού κώδικα ή UNIX
0€
1500€
Λογισµικό βάσεων δεδοµένων για διαχείριση
1300 €
20800 €
συναλλαγών ανοιχτού κώδικα ή UNIX .
Σύνολα
12600,00 €
70100,00 €
Τα πιο ευρέως εγκατεστηµένα συστήµατα είναι τα εξής:
α) Λειτουργικό Σύστηµα Linux µε περιβάλλον IIS, βάση δεδοµένων Microsoft SQL
Enterprise Edition, Visual Studio .net για δυναµικές ιστοσελίδες, και τέλος PHP ως back
end tool.
β) Άλλη λύση είναι η πιο φτηνή, όπου το λειτουργικό σύστηµα είναι ανοιχτού κώδικα
τύπου UNIX, βάση δεδοµένων MYSQL ή POSTGRESQL και περιβάλλον PHP για τις
ιστοσελίδες.

5

Βλ. φυλλάδιο ebusinessforum «Το αλφαβητάρι του επιχειρηµατία για την πληροφορική και το ίντερνετ

ΜΕΡΟΣ 2ο ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛ/ΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 30

________________________________________________________________________
2.2 Έγγραφα Έναρξης ∆ιαδικτυακών Επιχειρήσεων
2.2.1 Έγγραφα έναρξης εργασιών
Για την έναρξη εργασιών µιας εταιρίας που δραστηριοποιείται το ∆ιαδίκτυο
απαιτούνται διαφόρων ειδών δικαιολογητικά. Συνήθως οι περισσότερες ελληνικές
εταιρίες ξεκινούν µε φυσικά καταστήµατα και έπειτα δραστηριοποιούνται στο ∆ιαδίκτυο.
Τα δικαιολογητικά για τις ελληνικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο ∆ιαδίκτυο
είναι τα ίδια µε αυτά των φυσικών εταιριών. Τα δικαιολογητικά αυτά ανάλογα µε τη
µορφή της εταιρίας αναγράφονται παρακάτω:
Οι συνηθέστερες µορφές καταστηµάτων διαδικτύου είναι Οµόρρυθµη (Ο.Ε.),
Ετερόρρυθµη (Ε.Ε.)ή Ανώνυµη Εταιρία (Α.Ε.).
Για την έναρξη εργασιών µίας Οµόρρυθµης- Ετερόρρυθµης εταιρίας υποβάλλονται
υποχρεωτικά τα ακόλουθα έντυπα δηλώσεων:
- Μ3. ∆ήλωση Έναρξης /Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου.
- Μ7. ∆ήλωση Σχέσεων Φορολογουµένου (µε διαχειριστές, φορολογικούς
αντιπροσώπους κλπ)
- Μ8 ∆ήλωση Μελών Μη Φυσικού Προσώπου
Ανάλογα µε την περίπτωση υποβάλλονται τα ακόλουθα έντυπα δηλώσεων:
- Μ6. ∆ήλωση ∆ραστηριοτήτων
- Μ10. ∆ήλωση Εγκατάστασης Εσωτερικού (για εγκατάσταση και
δραστηριοποίηση στην Ελλάδα)
- Μ11. ∆ήλωση Εγκατάστασης Εξωτερικού (για εγκατάσταση και
δραστηριοποίηση εκτός Ελλάδος)
- Μ12. ∆ήλωση Πωλήσεων από Απόσταση (για τις επιχειρήσεις που έχουν φυσικά
υποκαταστήµατα στο εξωτερικό).
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έναρξη εργασιών µιας Οµόρρυθµης ή
Ετερόρρυθµης εταιρίας είναι τα ακόλουθα:
- Καταστατικό
- Τίτλος κυριότητας ή µισθωτήριο συµβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86.
- Βεβαίωση εγγραφής σε Επιµελητήριο, όπου απαιτείται.
- Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής από Ασφαλιστικό φορέα.
Τα δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται στη ∆.Ο.Υ. Πρέπει να φυλάσσονται στην έδρα
της επιχείρησης και να επιδεικνύονται σε κάθε φορολογικό έλεγχο, αµέσως µετά την
έναρξη εργασιών. Στην περίπτωση που συµµετέχει ως οµόρρυθµο µέλος στις Ο.Ε. ή Ε.Ε.
αλλοδαπός υπήκοος χώρας εκτός Ε.Ε. υποβάλλει άδεια παραµονής και εργασίας,
διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους και διαβατήριο επίσηµα µεταφρασµένο.
Οι δηλώσεις υποβάλλονται:
- Στην ∆.Ο.Υ. έδρας της επιχείρησης εντός 30 ηµερών από τη ∆ηµοσίευση του
Καταστατικού της Ο.Ε. ή της Ε.Ε. στ Πρωτοδικείο.
- Όλες οι δηλώσεις συµπληρώνονται σύµφωνα µε τις αναγραφόµενες όπισθεν των
εντύπων οδηγίες.
- Η ∆.Ο.Υ. χορηγεί άµεσα βεβαίωση έναρξης εργασιών.
- Σε περίπτωση προσέλευσης τρίτου προσώπου χρειάζεται σχετική εξουσιοδότηση.
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Για την έναρξη εργασιών µίας Ανώνυµης εταιρίας υποβάλλονται υποχρεωτικά τα
ακόλουθα έντυπα δηλώσεων.
- Μ3. ∆ήλωση Έναρξης /Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου.
- Μ7. ∆ήλωση Σχέσεων Φορολογουµένου
Κατά περίπτωση:
- Μ6. ∆ήλωση ∆ραστηριοτήτων (όταν δεν φτάσουν οι δραστηριότητες του εντύπου
Μ3)

Τους κωδικούς τους βρίσκουµε
από
το
ευρετήριο

Παραπάνω βλέπουµε την δεύτερη σελίδα του εντύπου Μ3 µε τα στοιχεία των
δραστηριοτήτων της επιχείρησης (φυσικό κατάστηµα) αν οι δραστηριότητες είναι
περισσότερες από 3 τότε ως ένθετο παραδίδουµε και το έντυπο Μ6.
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-

Μ10. ∆ήλωση Εγκατάστασης Εσωτερικού (για εγκατάσταση και
δραστηριοποίηση στην Ελλάδα)
Μ11. ∆ήλωση Εγκατάστασης Εξωτερικού (για εγκατάσταση και
δραστηριοποίηση εκτός Ελλάδος)
Μ12. ∆ήλωση Πωλήσεων από Απόσταση (για τις επιχειρήσεις που έχουν φυσικά
υποκαταστήµατα στο εξωτερικό).

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έναρξη εργασιών µιας Ανώνυµης εταιρίας
είναι τα ακόλουθα:
- Καταστατικό
- Έγκριση Νοµαρχίας
- Ανακοίνωση Νοµαρχίας
- Τ.Α.Π.Ε.Τ. (Ταµείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Εθνικού Τυπογραφείου)
- Τίτλος κυριότητας ή µισθωτήριο συµβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86.
- Βεβαίωση εγγραφής σε Επιµελητήριο, όπου απαιτείται.
- Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής από Ασφαλιστικό φορέα.
- Απόφαση Γενικής Συνέλευσης για τη σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Ανώνυµης Εταιρίας, εφόσον έχει συγκροτηθεί.
Τα δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται στη ∆.Ο.Υ. Πρέπει να φυλάσσονται στην έδρα
της επιχείρησης και να επιδεικνύονται σε κάθε φορολογικό έλεγχο, αµέσως µετά την
έναρξη εργασιών.
Οι δηλώσεις υποβάλλονται:
- Στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία καταχώρησης στο
Μητρώο Α.Ε. που τηρείται στην υπηρεσία εµπορίου της Νοµαρχίας.
- Όλες οι δηλώσεις συµπληρώνονται σύµφωνα µε τις αναγραφόµενες όπισθεν των
εντύπων οδηγίες.
- Η ∆.Ο.Υ. χορηγεί άµεσα βεβαίωση έναρξης εργασιών.
- Σε περίπτωση προσέλευσης τρίτου προσώπου χρειάζεται σχετική εξουσιοδότηση.
Επιπλέον για δραστηριοποίηση στο χώρο του διαδικτύου απαιτείται κατοχύρωση ενός
δικτυακού τόπου στον οποίο θα λειτουργεί το κατάστηµα.
2.2.2 Έγγραφα για απόκτηση ‘.gr domain’
Τα απαραίτητα έγγραφα που χρειάζονται ανά κατηγορία, για .gr domain, είναι τα
εξής:
Ι∆ΙΩΤΕΣ
1. Φωτοτυπία Α.∆.Τ. (2 όψεις) ή διαβατηρίου του αιτούντος
2. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας
3. Φωτοτυπία πιστωτικής κάρτας
4. Εξουσιοδότηση για χρέωση της πιστωτικής κάρτας µε βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής από Αστυνοµία ή Τράπεζα (εάν ο αιτών είναι διαφορετικός από τον κάτοχο
της κάρτας).
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
1 Φωτοτυπία Α.∆.Τ. (2 όψεις) ή ∆ιαβατηρίου του αιτούντος
2.Φωτοτυπία πιστωτικής κάρτας (οπού επιλέγεται ως µέσο πληρωµής)
3. Εξουσιοδότηση για χρέωση της πιστωτικής κάρτας µε βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής οπό Αστυνοµία ή Τράπεζα (εάν ο αιτών είναι διαφορετικός οπό τον κάτοχο
της κάρτας).
4. Σφραγίδα του επιχειρηµατία στην Αίτηση/ Σύµβαση
5.Αν ο αιτών δεν είναι ο επιχειρηµατίας, εξουσιοδότηση (ότι ο αιτών είναι
εξουσιοδοτηµένος εκ µέρους του επιχειρηµατία για να αιτηθεί/ αγοράσει την υπηρεσία)
µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από Αστυνοµία ή Τράπεζα
6.Φωτοτυπία Α.∆.Τ. (2 όψεις) ή ∆ιαβατηρίου του επιχειρηµατία (εάν δεν είναι ο
αιτών)
7.Φωτοτυπία λογαριασµού ∆ΕΗ ή ΟΤΕ
ΕΤΑΙΡΙΕΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε.
1. Φωτοτυπία Α.∆.Τ. (2 όψεις) ή ∆ιαβατηρίου του αιτούντος
2. Φωτοτυπία πιστωτικής κάρτας (όπου επιλέγεται ως µέσο πληρωµής)
3. Εξουσιοδότηση για χρέωση της πιστωτικής κάρτας µε βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής από Αστυνοµία ή Τράπεζα (εάν ο αιτών είναι διαφορετικός από τον κάτοχο
της κάρτας)
4. Σφραγίδα της επιχείρησης στην Αίτηση/ Σύµβαση
5. Εξουσιοδότηση (ότι ο αιτών είναι εξουσιοδοτηµένος εκ µέρους της εταιρίας για να
αιτηθεί/ αγοράσει την υπηρεσία) µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής οπό
Αστυνοµία ή Τράπεζα (εάν ο απών δεν είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος).
6. Φωτοτυπία του ΦΕΚ και της απόφασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου που αναφέρουν
τον νόµιµο εκπρόσωπο.
ΕΤΑΙΡΙΕΣ Ο.Ε. & Ε.Ε.
1. Φωτοτυπία Α.∆.Τ. (2 όψεις) ή ∆ιαβατηρίου του αιτούντος
2. Φωτοτυπία πιστωτικής κάρτας (όπου επιλέγεται ως µέσο πληρωµής)
3. Εξουσιοδότηση για χρέωση της πιστωτικής κάρτας µε βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής από Αστυνοµία ή Τράπεζα (εάν ο αιτών είναι διαφορετικός από τον κάτοχο
της κάρτας)
4. Σφραγίδα της επιχείρησης στην Αίτηση/ Σύµβαση
5. Εξουσιοδότηση (ότι ο αιτών είναι εξουσιοδοτηµένος εκ µέρους της εταιρίας για να
αιτηθεί/ αγοράσει την υπηρεσία) µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής οπό
Αστυνοµία ή Τράπεζα (εάν ο απών δεν είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος).
6. Φωτοτυπία του ισχύοντος καταστατικού νόµιµο θεωρηµένου από το αρµόδιο
(της έδρας) Πρωτοδικείο.
7. Υπεύθυνη ∆ήλωση του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας για την τροποποίηση
ή µη του καταστατικού µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από Αστυνοµία ή
Τράπεζα.
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Θα πρέπει η εταιρία να αναζητήσει ένα όνοµα για τον δικτυακό της τόπο. Αφού
αποφασίσει για το όνοµα αυτό θα πρέπει να κάνει µία αναζήτηση στο ΙΤΕ (Ίδρυµα
τεχνολογίας και έρευνας) για να δει αν ο δικτυακός τόπος είναι διαθέσιµος.
Αν ο δικτυακός τόπος είναι καταχωρηµένος θα προβληθεί το εξής µήνυµα:

Αν ο δικτυακός τόπος δεν είναι καταχωρηµένος θα προβληθεί το εξής µήνυµα:

Τότε η εταιρία µπορεί να κάνει αίτηση καταχώρησης ονόµατος χώρου την οποία µπορεί
να λάβει από τον δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ.
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Η αίτηση καταχώρησης ονόµατος χώρου είναι η ακόλουθη:
Αριθ. Πρωτ.
Ηµεροµηνία/Ώρα
(∆ίδονται από το Μητρώο)
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ .GR
στα πλαίσια του άρθρου 7 του Κανονισµού ∆ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων
Χώρου σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. 268/73/25-11-2002 Aπόφαση της ΕΕΤΤ ( ΦΕΚ
1617Β/31.1.2.2002)
Σηµειώστε µε √ όσα από τα
κάτωθι στοιχεία θεωρείτε
εµπιστευτικά και επιθυµείτε την
απόκριψη τους

Α. Αιτούµενο Όνοµα Χώρου
Όνοµα Χώρου:
Β. Στοιχεία Αιτούντος
Β1. Στοιχεία ταυτότητας Φυσικό Πρόσωπο
Ονοµατεπώνυµο:
ΑΦΜ/∆ΟΥ:
Τηλέφωνο:
Fax:
E-mail:
Β2α. Στοιχεία ταυτότητας Νοµικού Προσώπου
Επωνυµία:
∆ιακριτικός Τίτλος:
Νοµική µορφή:
ΑΦΜ/∆ΟΥ:
Αντικείµενο:
Τηλέφωνο:
Fax:
E-mail:
Β2β. Στοιχεία ταυτότητας Νοµίµου Εκπροσώπου (Νοµικών Προσώπων)
Ονοµατεπώνυµο:
ΑΦΜ:
Τηλέφωνο:
Fax:
E-mail:
Γ. Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση (Κατοικία – Έδρα)
Οδός- Αριθµός:

Πόλη:
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Τ.Κ.

Χώρα:
∆. Περιγραφή περιεχοµένου του δικτυακού τόπου που προτίθεστε να φιλοξενήσετε υπό
αυτό το Όνοµα Χώρου

Ε. Κωδικός Εξουσιοδότησης

Σηµείωση: Η χρήση του Κωδικού Εξουσιοδότησης συνίσταται στο ότι ο Καταχωρούµενος
δύναται να υποβάλει την αίτηση µεταβολής στοιχείων εκχώρησης σύµφωνα µε το άρθρο 8
σηµείο 3 του Κανονισµού ∆ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ

Ο
κάτωθι
υπογραφόµενος
……….………………
(επώνυµο)
…………………….
(όνοµα)
……….…….......................................................
(ιδιότητα) δηλώνω υπευθύνως σύµφωνα µε τον Νόµο 1599/86 ότι:
(α) Τα στοιχεία που δηλώνω µε την παρούσα αίτηση είναι αληθή και ακριβή
(β) ∆εν παραβιάζω εν γνώσει µου δικαιώµατα τρίτων
(γ) ∆εσµεύω το συγκεκριµένο νοµικό πρόσωπο (Μόνο σε περίπτωση
νοµικών προσώπων)
Ονοµατεπώνυµο (Κεφαλαία)

,

____/____/____
___________________________________
Υπογραφή Φυσικού Προσώπου/
Νοµίµου Εκπροσώπου (Σφραγίδα)

Οι αιτήσεις για καταχώρηση του domain name γίνονται πλέον από τους καταχωρητές.
Παλαιότερα οι αιτήσεις γινόταν µέσα από το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας και
αυτό γινόταν άµεσα σε περίπτωση που οι κάποιος δικτυακός τόπος ήταν διαθέσιµος.
Επίσης, πολλοί καταχωρητές προσφέρουν και υπηρεσίες εγκατάστασης δικτυακού
τόπου και ότι έχει σχέση µε την νοµιµοποίηση του δικτυακού τόπου τις αναλαµβάνουν οι
ίδιοι. Το ποσό που πληρώνει η εταιρία για την κατοχύρωση του ονόµατος χώρου είναι 51
€ και ισχύει για 2 έτη. Η πληρωµή γίνεται µέσω κατάθεσης στη Εθνική Τράπεζα σε
λογαριασµό που θα υποδειχθεί ή µέσω πιστωτικής κάρτας µε τη συµπλήρωση ενός από
τα έγγραφα που θα αποσταλούν µετά τα συµπλήρωση της αίτησης.
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2.3 Εργαλεία ∆ηµιουργίας Ηλεκτρονικών Καταστηµάτων
2.3.1 Πακέτα Ηλεκτρονικού Εµπορίου
Για τη δηµιουργία ηλεκτρονικών καταστηµάτων υπάρχουν εργαλεία σύµφωνα µε τα
οποία µια εταιρία µπορεί να δηµιουργήσει εύκολα και γρήγορα το ηλεκτρονικό της
κατάστηµα. Τα εργαλεία αυτά µπορεί να είναι είτε έτοιµο λογισµικό, το οποίο ο χρήστης
το εγκαθιστά στον υπολογιστή της εταιρίας και δηµιουργεί µόνος του το ηλεκτρονικό
κατάστηµα, είτε εργαλεία µε τα οποία ο χρήστης δηµιουργεί το ηλεκτρονικό του
κατάστηµα µέσα από ένα website που διαθέτει εργαλεία δηµιουργίας ενός
καταστήµατος.
Στη διάθεσή µας είχαµε το πακέτο δηµιουργίας ηλεκτρονικού καταστήµατος «Smart
Store» professional έκδοση 3,0,51 της εταιρίας Smart Store AG, η οποία εδρεύει στο
Dortmund της Γερµανίας.
Το περιβάλλον του Smart Store είναι γραµµένο και στην ελληνική γλώσσα πράγµα που
βοηθάει τον χρήστη στην κατανόηση των διαφόρων ρυθµίσεων και παραµέτρων.

Στο µενού εγκατάσταση και συγκεκριµένα στα µενού δεδοµένα προέλευσης- ρυθµίσεις
χωρών- οικονοµικά- λίστες ορίζουµε τις γενικές παραµέτρους της εταιρίας όπως
ονοµασία, διεύθυνση, όροι συναλλαγών, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, νόµισµα, κλπ.
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Περεταίρω ρυθµίσεις µπορούν να γίνουν από το µενού εργαλεία- ρυθµίσεις. Στην
καρτέλα γενικά ορίζεται η διαδροµή αποθήκευσης του ηλεκτρονικού καταστήµατος κατά
τη δηµιουργία του και η ονοµασία της σελίδας εκκίνησης, για να την εκκινεί ο χρήστηςδηµιουργός και χειροκίνητα.

Στην καρτέλα γλώσσα καταλόγου επιλέγεται η γλώσσα του καταστήµατος.
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Το λογισµικό είναι αρκετά τεκµηριωµένο και φιλικό προς το χρήστη και µπορεί να
κατανοήσει από µόνος του ορισµένες βασικές ρυθµίσεις. Στην ενότητα αυτή θα
τονίσουµε περισσότερο τις φορολογικές ρυθµίσεις. Στο υποµενού οικονοµικά – περιοχές
φορολόγησης ορίζουµε τους φορολογικούς συντελεστές και τη χώρα στην οποία θα
ισχύουν. Στην περιοχή φορολόγησης πατώντας διπλό κλικ θα εµφανιστεί το παρακάτω
µενού δηµιουργίας περιοχής φορολόγησης έχοντας τη δυνατότητα εισαγωγής µέχρι και
τέσσερις φορολογικούς συντελεστές.

Μόλις δηµιουργηθούν οι φορολογικοί συντελεστές θα προστεθούν στο αριστερό µέρος
του µενού οικονοµικά.
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Η πρότυπη περιοχή φορολόγησης η περιοχή δηλαδή που θα φορολογούνται τα
προϊόντα που αγοράζει ο χρήστης- καταναλωτής ορίζεται στο µενού διαχειριστής
προτύπων - ρυθµίσεις παραµέτρων – οικονοµικά – πρότυπη περιοχή φορολόγησηςεπεξεργασία κι εµφανίζεται το παρακάτω µενού. Από το µενού επιλέγεται το σύµβολο
που είχε ο χρήστης εισάγει στην «περιοχή φορολόγησης» για την χώρα.

Από το ίδιο υποµενού µπορεί να επιλεγεί και το κύριο νόµισµα που θα ισχύει για τις
συναλλαγές. Οι φορολογικές ρυθµίσεις για την Χώρα Ελλάδα είναι όπως απεικονίζονται
παρακάτω:
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Η τελευταία ρύθµιση που πρέπει να γίνει είναι να οριστεί και ο πρότυπος συντελεστής
ΦΠΑ, δηλαδή ο συντελεστής εκείνος που θα χρησιµοποιείται για τις συναλλαγές.
Στο µενού ρυθµίσεις χωρών- γενικά, κάνοντας διπλό κλικ στον πρότυπο συντελεστή
επιλέγουµε ένα από τα τέσσερα νούµερα τα οποία αντιστοιχούν στους τέσσερις
συντελεστές που εισήγαγε ο χρήστης- δηµουργός στην περιοχή φορολόγησης.

Ο πρώτος συντελεστής αντιστοιχεί σε ΦΠΑ 18% και οι ρυθµίσεις φαίνονται παρακάτω:

Οι παραπάνω ρυθµίσεις αφορούν τις γενικές φορολογικές ρυθµίσεις που κάνει ο
χρήστης για το ηλεκτρονικό του κατάστηµα. Επιµέρους µικρότερες φορολογικές
ρυθµίσεις γίνονται µε την εισαγωγή προϊόντων από το λογισµικό.
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Για να εισάγει ο χρήστης- δηµιουργός νέα προϊόντα µεταβαίνει στο µενού οµάδες
προϊόντων και µε δεξί κλικ εισάγει µια νέα οµάδα εµπορευµάτων.

Από την αριστερή πλευρά ο χρήστης-δηµιουργός µπορεί να εισάγει προϊόντα. Ο
πίνακας εισαγωγής προϊόντος είναι ο κάτωθι:

Ο φορολογικός συντελεστής ορίζεται χωριστά για κάθε προϊόν. Αν έχουµε προϊόντα µε
διαφορετικό φορολογικό συντελεστή, πχ 8% και 18% τότε, αν το προϊόν περιέχει
συντελεστή ΦΠΑ διαφορετικό από τον πρότυπο συντελεστή, το πρόγραµµα επιλέγει τον
δεύτερο φορολογικό συντελεστή της πρότυπης χώρας φορολόγησης (Χώρα=Ελλάδα,
Φορ.Συντ. 2= 8%).
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Όταν ο χρήστης- δηµιουργός εισάγει τα προϊόντα και έχει κάνει όλες τις απαραίτητες
ρυθµίσεις τότε θα πρέπει να δηµιουργήσει µια προεπισκόπηση του ηλεκτρονικού
καταστήµατος. Αυτό γίνεται µε το πάτηµα ενός µόνο κουµπιού.

Η πρώτη σελίδα του καταστήµατος είναι εντυπωσιακή και απεικονίζεται στο παρακάτω
σχήµα.

Ας υποθέσουµε ότι ο πελάτης επιθυµεί να αγοράσει ένα προϊόν και φτάνει στο σηµείο
που πρέπει να συµπληρώσει τη φόρµα παραγγελίας. Ο πελάτης είναι υποχρεωµένος να
συµπληρώσει τη φόρµα παραγγελίας µε τα προσωπικά του στοιχεία.
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Παρατηρούµε από τη φόρµα ότι η χώρα φορολόγησης είναι εκ των προτέρων η Ελλάδα
και στο πεδίο «Εφορία» είναι προεπιλεγµένη η Ελλάδα. Αυτό οφείλεται στις ρυθµίσεις
που έκανε ο χρήστης στον ορισµό πρότυπης περιοχής φορολόγησης και είχε επιλεγεί η
Ελλάδα «EL». Βέβαια ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει άλλη εφορία αρκεί ο
χρήστης – δηµιουργός του ηλεκτρονικού καταστήµατος να έχει δηµιουργήσει και άλλες
περιοχές φορολόγησης και να έχει ορίσει πρότυπους φορολογικούς συντελεστές.

Πράγµατι αν ο χρήστης- δηµιουργος έχει δηµιουργήσει τρεις περιοχές φορολόγησης
τότε ο πελάτης έχει να επιλέξει τρεις «Εφορίες».

Τέλος, η επόµενη φόρµα που ακολουθεί για τον πελάτη είναι ο τρόπος αποστολής των
προϊόντων.

Ο πελάτης έχει διάφορες επιβαρύνσεις και αυτές οφείλονται στις ρυθµίσεις που έχει
κάνει ο χρήστης για τους τρόπους αποστολής.
Στο λογισµικό smart store ο χρήστης έχει δηµιουργήσει 5 τρόπους αποστολής και αυτοί
εµφανίζονται στην παραπάνω φόρµα του πελάτη.

ΜΕΡΟΣ 2ο ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛ/ΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 45

________________________________________________________________________
Ο χρήστης-δηµιουργός µπορεί µέσα από το λογισµικό να δηµιουργήσει µια πληθώρα
τρόπων αποστολής καθώς και να ορίσει και διάφορους τρόπους επιβάρυνσης. Κι εδώ
δίνεται η δυνατότητα να ορίσουµε φορολογικό συντελεστή.

Τέλος, ο χρήστης µπορεί να προσδιορίσει µέσα από το λογισµικό πληθώρα τρόπων
πληρωµής. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µεταβαίνοντας στο µενού λίστες- τρόποι
πληρωµής.
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2.3.2 Web Εργαλεία δηµιουργίας ηλεκτρονικού καταστήµατος
Πλατφόρµα emporos
Η παραπάνω πλατφόρµα αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο δηµιουργίας ηλεκτρονικών
καταστηµάτων αρκεί ο χρήστης να είναι συνδροµητής στην εταιρία που φιλοξενεί το
παραπάνω εργαλείο. Ο χρήστης χρεώνεται µε κάποιο ποσό αναλόγως µε την έκδοση του
εργαλείου που επιθυµεί να χρησιµοποιήσει. Οι διαφοροποιήσεις έκδοσης του εργαλείου
αφορούν τον αριθµό προϊόντων που επιθυµεί η εταιρία να φιλοξενήσει, την
χωρητικότητα του σκληρού δίσκου που θα αποθηκευτούν τα διάφορα αρχεία και οι
ζώνες φορολογίας. Οι εκδόσεις του “emporos” είναι οι ακόλουθες:
Λογισµικό Ηλεκτρονικού Εµπορίου
Αριθµός Κωδικών Προϊόντων

Mercantec™
Mercantec
Mercantec
SoftCart Startup™ SoftCart Lite™ SoftCart™
10

100

απεριόριστος

10

απεριόριστες

50ΜΒ

150ΜΒ

200ΜΒ

Επαγγελµατικός

Εταιρικός

Εταιρικός+

∆ιαχείριση καταστήµατος µε
web browser
Απόλυτη προστασία συναλλαγών
µε Secure Sockets Layer (SSL)
Παρακολούθηση και διαχείριση
παραγγελιών
Αυτόµατη ενηµέρωση πελάτη και
πωλητή µε email.
Ειδικά χαρακτηριστικά ανά προϊόν (χρώµα,
µέγεθος, υλικό, κλπ.)

-

Ζώνες φορολογίας/αποστολών

3

Απεριόριστες Κατηγορίες Προϊόντων

-

Σύνδεση µε Χρηµατοπιστωτικούς
Οργανισµούς

-

Χωρητικότητα Σκληρού ∆ίσκου
∆ωρεάν Εικονικός Server

Το παραπάνω προϊόν αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρίας Positron SA και η πλατφόρµα
“emporos” είναι βασισµένη στην open source εφαρµογή την “OsCommerce”.
Στην διάθεσή µας είχαµε τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουµε την έκδοση Merchantec
Softcart Lite δίνοντας µας πολλές δυνατότητες.
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Το περιβάλλον του χρήστη- administrator είναι η ακόλουθη HTML σελίδα:

Ο administrator προκειµένου να εισαχθεί στην ιστοσελίδα διαχείρισης του ηλεκτρονικού
καταστήµατος πρέπει να πληκτρολογήσει τους απαραίτητους κωδικούς που θα έχει
προµηθευτεί από την εταιρία.
Στο µενού ρυθµίσεις ο administrator έχει τη δυνατότητα να ρυθµίσει τα γενικά στοιχεία
του καταστήµατος όπως ονοµασία , διεύθυνση, χώρα, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κλπ. Στο
µενού καταλόγου, ο administrator διαχειρίζεται το προϊόντα όπως φαίνεται παρακάτω:
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Στο µενού των πελατών ο administrator διαχειρίζεται πελάτες, στο µενού αναφορών ο
administrator παρακολουθεί την κίνηση των προϊόντων , ποια προϊόντα προβλήθηκαν
περισσότερο κλπ. Στο µενού µονάδες πληρωµής ο administrator διαχειρίζεται όλους τους
πιθανούς τρόπους πληρωµής που µπορούν να πραγµατοποιηθούν στο κατάστηµα.

Στο µενού εργαλεία, ο administrator διαχειρίζεται αντίγραφα ασφαλείας και είναι
ορατά µόνο από τον administrator και όχι από τους χρήστες- πελάτες.
Οι Οικονοµικές ρυθµίσεις αφορούν τα µενού «Ρυθµίσεις τοποθεσίας» και «Τοποθεσίες
Φόροι». Στο πρώτο µενού ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να ρυθµίσει τη γλώσσα, το
νόµισµα , τη χώρα και την κατάσταση της παραγγελίας. Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται
το νόµισµα του ευρώ ως προεπιλογή στις συναλλαγές.
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Επίσης, ως προεπιλεγµένη βλέπουµε και την ελληνική γλώσσα για τις συναλλαγές.

Το Μενού «Τοποθεσίες/ Φόροι» αποτελεί το ποιο σηµαντικό µενού στη φορολογία.
Για καταστήµατα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα πρέπει ο διαχειριστής να
εισάγει την χώρα µέσα από το υποµενού «Χώρες».

Επίσης, ο administrator πρέπει να καθορίσει τους φορολογικούς συντελεστές που θα
χρησιµοποιηθούν στις συναλλαγές του ηλεκτρονικού καταστήµατος και αυτό γίνεται σε
τρία βήµατα:
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1ο βήµα: Ορισµός φορολογικής ζώνης µε ονοµασία τη χώρα που δραστηριοποιείται το
ηλεκτρονικό κατάστηµα .

2ο βήµα: Ορισµός φορολογικής κλάσης. Ως φορολογική κλάση ορίζεται ένας τίτλος
ΦΠΑ που θα προσδιορίζει συγκεκριµένα εµπορεύµατα.
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3ο Βήµα: Προσδιορισµός του συντελεστή ΦΠΑ. Ο συντελεστής του ΦΠΑ που θα
χρησιµοποιηθεί στις συναλλαγές. Στο σύστηµα προσθέσαµε τον συντελεστή ΦΠΑ 18%
και 8%. Επίσης, σηµαντική είναι η ρύθµισή της προτεραιότητας σύµφωνα µε την οποία
καθορίζεται η πολλαπλή φορολόγηση. Αν οριστούν συντελεστές ΦΠΑ µε την ίδια
προτεραιότητα τότε αυτοί οι συντελεστές προστίθενται για να δώσουν την µικτή τελική
αξία του προϊόντος. Παράδειγµα αν κάποιο προϊόν κοστίζει 100 € και οριστούν δύο
συντελεστές µε την ίδια ποτεραιότητα πχ. 10% και 5% τότε η τελική αξία του προϊόντος
είναι 115 €. Αυτό συνήθως χρησιµοποιείται σε χώρες όπου επιπρατεί πολλαπλή
φορολόγηση, όπως η Αµερική, η οποία διαθέτει το «φόρο πολιτείας» και τον «γενικό
φόρο». Αν οι συντελεστές έχουν διαφορετική προτεραιότητα τότε ο φόρος
επιπροστίθεται. Στο προηγούµενο παράδειγµα το αποτέλεσµα θα ήταν 115,5 €.

Στο παρακάτω σχήµα απεικονίζεται ο η φορολογική κλάση PC tax µε συντελεστή 8 %.
∆ηλαδή τα εµπορεύµατα σχετικά µε Η/Υ θα έχουν ΦΠΑ 8%. Επίσης, ο προκαθορισµένος
συντελεστής που θα εµφανίζεται στις καταχωρήσεις του administrator εξαρτάται από την
προεπιλογή της χώρας. Ο καθορισµός των συντελεστών ΦΠΑ των προϊόντων
καθορίζονται από το µενού «κατάλογος»- εισαγωγή προϊόντος και εκεί προσδιορίζεται ο
συντελεστής ΦΠΑ.

ΜΕΡΟΣ 2ο ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛ/ΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 52

________________________________________________________________________

Το κατάστηµα από την πλευρά του χρήστη- πελάτη είναι αρκετά φιλικό και κατανοητό
στον νέο επισκέπτη-χρήστη.

Τα προϊόντα αγοράζονται µε τον ίδιο τρόπο που εφαρµόζεται στα περισσότερα
ηλεκτρονικά καταστήµατα. Αν ο χρήστης επιθυµεί να αγοράσει ένα προϊόν το εισάγει
στο καλάθι. Όταν επιθυµεί να προχωρήσει στην αγορά του τότε το σύστηµα του δίνει τη
δυνατότητα να εγγραφεί κι αν είναι ήδη γραµµένος να πληκτρολογήσει τους κωδικούς
του.
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Τα βήµατα που ακολουθεί µέχρι την ολοκλήρωση είναι :
- Συµπλήρωση των προσωπικών του στοιχείων και τον τόπο αποστολής
- Πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο πληρωµής
- Επιβεβαίωση

Προτού ολοκληρωθεί η παραγγελία βλέπουµε ένα συνοπτικό πίνακα µε τα στοιχεία
που έχει δώσει ο χρήστης – πελάτης για να παραλάβει το προϊόν. Με την επιλογή της
χώρας (Ελλάδα) στην φόρµα «πληροφορίες αποστολής» εµφανίστηκε και ο συντελεστής
ΦΠΑ hellas 18 %. Αυτό έγινε γιατί ο administrator επέλεξε για την χώρα Ελλάδα το
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προϊόν να φορολογηθεί µε συντελεστή 18% και ο χρήστης γιατί επέλεξε ως τόπο- χώρα
αποστολής την Ελλάδα. Αν ο χρήστης- πελάτης επέλεγε ως χώρα αποστολής την
Γερµανία δεν θα επιλεγόταν φορολογικός συντελεστής.

Από την καταχώρηση των εµπορευµάτων ο administrator µπορεί να επιλέξει διάφορους
φορολογικούς συντελεστές και η µικτή τιµή υπολογίζεται όπως φαίνεται παρακάτω:

Η ίδια τιµή για κάθε προϊόν θα εµφανίζεται και στο κατάστηµα.
Αναλόγως λοιπόν µε το προϊόν που επιλέγει ο χρήστης για την παραλαβή των
προϊόντων εµφανίζεται και ο ανάλογος φορολογικός συντελεστής σύµφωνα µε το προϊόν
που αντιστοιχεί.
Το µειονέκτηµα της πλατφόρµας αυτής είναι ότι απευθύνεται σε πελάτες οι οποίοι
επιθυµούν να δηµιουργήσουν ηλεκτρονικά καταστήµατα εντός µιας χώρας και οι
παραλήπτες των προϊόντων να βρίσκονται στην ίδια χώρα µε το ηλεκτρονικό κατάστηµα
ή να είναι ιδιώτες έτσι ώστε ο τόπος φορολογίας να είναι αυτός που είναι εγκατεστηµένο
το ηλεκτρονικό κατάστηµα. ∆εν µας δόθηκε η δυνατότητα επιλογής µεταξύ απόδειξης ή
τιµολογίου. Επίσης, στην έκδοση που διαθέταµε δεν είχαµε τη δυνατότητα να ορίσουµε
πολλούς φορολογικούς συντελεστές.
Τα συµπεράσµατά µας από τη δηµιουργία ηλεκτρονικού καταστήµατος τόσο από το
πακέτο Smart Store όσο και µέσα από το δικτυακό τόπο της Positron κάνοντας χρήση
του εργαλείου “emporos” ήταν άκρως ικανοποιητικά. Ο χρήστης στο πακέτο smart store
έχει πλήθος επιλογών παραµετροποίησης του δικτυακού τόπου έχει όµως και πρόσθετα
έξοδα όσον αφορά τους εξυπηρετητές που θα φιλοξενούν το ηλεκτρονικό κατάστηµα
όπως επίσης και έξοδα για ανθρώπους που θα το συντηρούν και θα το επιβλέπουν. Το
κόστος του Smart Store professional είναι 949 € ενώ η ετήσια άδεια χρήσης του
εργαλείου Mercantec SoftCart pro είναι 1440 €. Το αυξηµένο κόστος χρήσης του
εργαλείου συµπεριλαµβάνει φιλοξενία στους εξυπηρετητές της εταιρίας πολύ καλή
υποστήριξη και αρκετά γρήγορες ταχύτητες κατασκευής. Η επιλογή του κατάλληλου
εργαλείου – λογισµικού εξαρτάται από τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του χρήστη.
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Η πλατφόρµα του ηλεκτρονικού καταστήµατος eshop είναι βασισµένη σε περιβάλλον
ανοιχτού κώδικα. Οι πωλήσεις του καταστήµατος ακολουθούν µια ανοδική τάση τα δυο
τελευταία έτη και αυτό γιατί το κατάστηµα το έτος 2003 άλλαξε το περιβάλλον του
ηλεκτρονικού της καταστήµατος µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ακόµα πιο φιλικό προς το
χρήστη και η αποστολή των προϊόντων µπορεί να πραγµατοποιηθεί και στο εξωτερικό.
Παρακάτω απεικονίζεται ο πίνακας των κερδών της εταιρίας eshop για τα έτη 2002 και
2003.
2003
2002
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ Η ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ

5.252.361,61
4.747.374,74
504.986,87

1.723.005,12
1.583.182,62
139.822,50

504.986,87

139.822,50

127.814,26

-82.716,28

Επίσης, ικανοποιητικές πωλήσεις έχει το ηλεκτρονικό κατάστηµα που βρίσκεται στη
διεύθυνση www.tael.org, µε αντικείµενο εργασιών την πώληση ψηφιακών προϊόντων και
το οποίο έχει δηµιουργηθεί µε το πακέτο smartstore.
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ΜΕΡΟΣ 3ο
3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
3.1 Φορολογία και Ηλεκτρονικό Εµπόριο
3.1.1 Κανόνες τιµολόγησης και ρυθµίσεις ΦΠΑ ηλεκτρονικών υπηρεσιών
Ο κώδικας βιβλίων και στοιχείων και συγκεκριµένα το άρθρο 186 ορίζει τους τρόπους
ενηµέρωσης των βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων Σύµφωνα µε το νόµο 2193 του
2003 έχουν επιβληθεί κανόνες ηλεκτρονικής τιµολόγησης και ρυθµίσεις ΦΠΑ
ηλεκτρονικών υπηρεσιών οι οποίοι προστίθενται στο Άρθρο 18 του Κ.Β.Σ. µε το άρθρο
18α και είναι οι ακόλουθοι:
1. Ο επιτηδευµατίας οφείλει να εξασφαλίζει από την έκδοση τιµολογίου σύµφωνα µε
τα οριζόµενα από τις διατάξεις του κώδικα αυτού, καθώς επίσης εξ ονόµατος του και για
λογαριασµό του από τον πελάτη του ή από τρίτον, για τις παραδόσεις αγαθών ή παροχή
υπηρεσιών που πραγµατοποιούνται από αυτόν είτε στο εσωτερικό της χώρας είτε σε
άλλα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε σε τρίτη χώρα.
2. Τα πρόσωπα που εκδίδουν τιµολόγιο εξ ονόµατος και για λογαριασµό του
επιτηδευµατία µπορεί να είναι εγκατεστηµένα στην Ελλάδα, σε άλλα κράτη - µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα, µε τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
α) Τα πρόσωπα αυτά να είναι φορολογικά υπαρκτά και να αποδεικνύεται η άσκηση
δραστηριότητας στη χώρα εγκατάστασης τους από επίσηµο έγγραφο της οικείας
φορολογικής αρχής πριν την έκδοση του πρώτου τιµολογίου.
β) Να έχει καταρτισθεί έγγραφη συµφωνία µεταξύ τους, η οποία να έχει κατατεθεί
στην αρµόδια ∆. Ο. Υ. του επιτηδευµατία για λογαριασµό του οποίου ο πελάτης ή ο
τρίτος εκδίδει τιµολόγια.
Στο συµφωνητικό αυτό περιέχονται τουλάχιστον τα πλήρη στοιχεία των
συµβαλλοµένων, η ακριβής διεύθυνση της εγκατάστασης από την οποία θα εκδίδονται τα
τιµολόγια, καθώς και ρητή αποδοχή της συγκεκριµένης διαδικασίας, που καθορίζεται µε
το άρθρο αυτό.
γ) Όταν εκδίδονται τιµολόγια από τον πελάτη του επιτηδευµατία, στο συµφωνητικό
αναφέρονται επιπλέον και οι όροι της τιµολόγησης, καθώς και οι διαδικασίες αποδοχής
του κάθε τιµολογίου από τον επιτηδευµατία. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και στην
περίπτωση έκδοσης τιµολογίων από τον πελάτη ή τον τρίτο που είναι εγκατεστηµένος σε
χώρα µε την οποία δεν υφίσταται νοµική πράξη για την αµοιβαία συνδροµή µε την
προβλεπόµενη από τις διατάξεις του Ν. 1402/1983 (ΦΕΚ 167 Α1), του Ν. 1914/1990
(ΦΕΚ 178 Α') και τον Κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 218/1992 του Συµβουλίου της 27ης
Ιανουαρίου 1992 (Επίσηµη Εφηµερίδα EL 024/1.2.1992 σελ. 001-005).
δ) Τα εκδιδόµενα τιµολόγια από τον πελάτη του επιτηδευµατία ή τον τρίτο πρέπει να
φέρουν τα πλήρη στοιχεία του πελάτη ή του τρίτου, καθώς και του επιτηδευµατία για
λογαριασµό του οποίου εκδίδονται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του Κώδικα
αυτού διακριτά και µε σαφή αναφορά στην ιδιότητα εκάστου και ειδικότερα:
6

Βλ. Άρθρο 1 του Νόµου 3193/03,
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αα) Ο πελάτης ανεξάρτητα του τόπου εγκατάστασης του εκδίδει το τιµολόγιο στο
όνοµα και για λογαριασµό του επιτηδευµατία µε την ένδειξη "αυτοτιµολόγηση".
Ειδικά όταν ο πελάτης είναι εγκατεστηµένος στην Ελλάδα, τα τιµολόγια
εκδίδονται από ιδιαίτερη σειρά κατά προµηθευτή.
ββ) Ο τρίτος ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης του εκδίδει τα τιµολόγια
στο όνοµα και για λογαριασµό του επιτηδευµατία µε την ένδειξη "ανάθεση
τιµολόγησης".
ε) Για τα τιµολόγια που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής
ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα αυτού.
3. Στο τιµολόγιο, πέρα των όσων ορίζονται από τις κατ' ιδίαν διατάξεις του Κώδικα
αυτού, αναγράφονται υποχρεωτικά και οι ακόλουθες ενδείξεις:
α) Όταν η πράξη απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α. ή όταν ο πελάτης είναι υπόχρεος στο
Φ.Π.Α., η αντίστοιχη εθνική διάταξη ή κάθε άλλη διάταξη σύµφωνα µε την οποία η
παράδοση απαλλάσσεται ή υπάγεται στη διαδικασία αντιστροφής της επιβάρυνσης.
β) Επί ενδοκοινοτικής παράδοσης ενός καινούργιου µεταφορικού µέσου, τα
στοιχεία που απαριθµούνται στο άρθρο 11 παρ. 4 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000,
ΦΕΚ248 Α').
γ) Όταν εφαρµόζεται το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους, η αναφορά στο άρθρο 43
ή 45 του Κώδικα Φ.Π.Α. ή σε οποιαδήποτε άλλη διάταξη σύµφωνα µε την οποία έχει
εφαρµοστεί το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους.
δ) Όταν ο υπόχρεος στο Φ.Π.Α. είναι φορολογικός αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος
κατά την έννοια του άρθρου 35 του Κώδικα Φ.Π.Α., τα πλήρη στοιχεία του
προσώπου αυτού, καθώς και ο Α.Φ.Μ. του.
4.Τα στοιχεία που εκδίδονται για συναλλαγές στο εσωτερικό της χώρας και
εκφράζονται σε ξένη γλώσσα και νόµισµα απαιτείται για λόγους ελέγχου να
διατυπώνονται και στην ελληνική γλώσσα και στο εθνικό νόµισµα (ευρώ).
5. Τα τιµολόγια που εκδίδονται κατ' εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού
είναι δυνατόν να αποστέλλονται σε χαρτί ή, υπό τον όρο της αποδοχής του παραλήπτη,
µε ηλεκτρονικά µέσα.
6. Τα τιµολόγια που διαβιβάζονται µε ηλεκτρονικά µέσα γίνονται δεκτά υπό την
προϋπόθεση ότι η γνησιότητα της προέλευσης τους και
η ακεραιότητα του
περιεχοµένου τους εξασφαλίζεται:
α) είτε µέσω προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις
διατάξεις του Π.∆. 150/ 2001 (ΦΕΚ125 Α1),
β) είτε µέσω ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδοµένων (EDI), όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 2 της σύστασης 1994/8207Ε.Κ. της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 1994
(Επίσηµη Εφηµερίδα Ε.Κ. EL 388/28.12.1994), εφόσον η συµφωνία σχετικά µε
αυτήν την ανταλλαγή προβλέπει τη χρησιµοποίηση διαδικασιών που να
εξασφαλίζουν τη γνησιότητα της προέλευσης και την ακεραιότητα των δεδοµένων.
Ειδικά στην περίπτωση συναλλαγών µε το εξωτερικό (µέσα στην κοινότητα ή µε
τρίτη χώρα) απαιτείται ως απαραίτητο ένα επί πλέον συνοπτικό έγγραφο σε χαρτί, το
οποίο να περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία των αντισυµβαλλοµένων και τη συνολική
αξία της συναλλαγής. Το ανωτέρω έγγραφο δεν απαιτείται εφόσον φυλάσσονται
αντίτυπα των τιµολογίων.
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7. Όταν διαβιβάζεται πλήθος τιµολογίων µε ηλεκτρονικά µέσα προς τον ίδιο
αποδέκτη, οι κοινές ενδείξεις στα διάφορα τιµολόγια µπορούν να αναφέρονται µια µόνο
φορά µε την προϋπόθεση ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στο σύνολο των πληροφοριών
κάθε τιµολογίου.
8. Ο επιτηδευµατίας οφείλει να µεριµνά για την αποθήκευση των αντιγράφων των
τιµολογίων που εκδίδονται από τον ίδιο ή εξ ονόµατος του και για λογαριασµό του. από
τον πελάτη του ή από τρίτους, καθώς και όλων των τιµολογίων που λαµβάνει. Αντίτυπα
των τιµολογίων που εκδίδονται εξ ονόµατος και για λογαριασµό του επιτηδευµατία,
παραδίδονται σε αυτόν µέσα στην προθεσµία που ορίζει ο κώδικας για την ενηµέρωση
των τηρούµενων βιβλίων.
9. Ο επιτηδευµατίας µπορεί να καθορίζει τον τόπο αποθήκευσης, υπό τον όρο να
θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών, έπειτα από οποιαδήποτε αίτηση τους, τα
τιµολόγια ή τις πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί, µέσα στις προθεσµίες που τίθενται
µε την αίτηση των αρχών αυτών, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Όταν ο τόπος
αποθήκευσης ευρίσκεται εκτός Ελλάδας, υποχρεούται να γνωστοποιεί άµεσα στην
αρµόδια ∆.Ο.Υ. πριν την αποθήκευση, τον τόπο αυτόν, καθώς και κάθε µεταβολή του
τόπου αυτού.
10. Όταν η αποθήκευση δεν πραγµατοποιείται µε ηλεκτρονικά µέσα που να
εξασφαλίζουν την πλήρη και επιγραµµική (on line) πρόσβαση στα σχετικά δεδοµένα, ο
επιτηδευµατίας υποχρεούται να αποθηκεύει σε χαρτί, στο εσωτερικό της χώρας τα
τιµολόγια σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κώδικα αυτό. καθώς και όλα τα τιµολόγια που
λαµβάνει, ανεξάρτητα από την αρχική τους µορφή µε την οποία διαβιβάστηκαν.
11. Όταν η αποθήκευση γίνεται σε χώρα µε την οποία δεν υφίσταται νοµική πράξη
για την αµοιβαία συνδροµή µε την προβλεπόµενη από τις διατάξεις του Ν. 1402/1983,
του Ν. 1914/1990 και τον Κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 218/1992 του Συµβουλίου της 27ης
Ιανουαρίου 1992 και σχετικά µε το δικαίωµα πρόσβασης µε ηλεκτρονικά µέσα,
τηλεκφόρτωσης και χρήσης που προβλέπεται στην παράγραφο 14. Ο επιτηδευµατίας
υποχρεούται να αποθηκεύει σε χαρτί, στο εσωτερικό της χώρας, τα τιµολόγια κατά τα
οριζόµενα στον Κώδικα αυτόν, καθώς και τα τιµολόγια που λαµβάνει, ανεξάρτητα από
την αρχική τους µορφή µε την οποία διαβιβάστηκαν.
12. Η γνησιότητα της προέλευσης και η ακεραιότητα του περιεχοµένου, καθώς και το
ευανάγνωστο των τιµολογίων που αποθηκεύονται
µε ηλεκτρονικά µέσα
εξασφαλίζεται για όσο χρόνο προβλέπουν οι διατάξεις του Κώδικα αυτού. Η αδυναµία
αναπαραγωγής του περιεχοµένου τους λογίζεται ως µη διαφύλαξη των σχετικών
φορολογικών στοιχείων.
13. Όταν τα τιµολόγια αποθηκεύονται ή διαβιβάζονται µε ηλεκτρονικά µέσα,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού, αποθηκεύονται και τα δεδοµένα που
εξασφαλίζουν τη γνησιότητα της προέλευσης και την ακεραιότητα του
περιεχοµένου του κάθε τιµολογίου, τα οποία δεν επιτρέπεται να τροποποιηθούν και
πρέπει να είναι ευανάγνωστα για όσο χρόνο ορίζεται η διάρκεια φύλαξης τους από τον
Κώδικα αυτόν.
14. Όταν ο επιτηδευµατίας αποθηκεύει τα τιµολόγια τα οποία εκδίδει ή λαµβάνει µε
ηλεκτρονικά µέσα εξασφαλίζοντας επιγραµµική (on line) πρόσβαση στα δεδοµένα και ο
τόπος αποθήκευσης ευρίσκεται σε άλλο κράτος - µέλος, για τους σκοπούς του άρθρου
αυτού η φορολογική αρχή έχει δικαίωµα πρόσβασης µε ηλεκτρονικά µέσα,
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τηλεκφόρτωσης και χρήσης αυτών των τιµολογίων, όπου είναι αναγκαίο για το
φορολογικό έλεγχο.
15. Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, µε τον όρο "διαβίβαση και αποθήκευση
τιµολογίου µε ηλεκτρονικά µέσα" νοείται η διαβίβαση ή η θέση στη διάθεση του
αποδέκτη και η αποθήκευση, που πραγµατοποιούνται µέσω ηλεκτρονικών εξοπλισµών
για την επεξεργασία (συµπεριλαµβανοµένης της ψηφιακής συµπίεσης) και την
αποθήκευση δεδοµένων και µέσω τηλεφωνικής γραµµής, ραδιοφωνικής µετάδοσης,
οπτικής ίνας ή άλλων ηλεκτροµαγνητικών µέσων.
16. Ως στοιχεία που επέχουν θέση τιµολογίου γίνονται δεκτά όλα τα έγγραφα ή
µηνύµατα σε χαρτί ή µε ηλεκτρονική µορφή, τα οποία πληρούν τους όρους που
καθορίζονται από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού.
17. Για κάθε παράβαση σχετικά µε την ακρίβεια, πληρότητα, γνησιότητα και λοιπές
απαιτήσεις που αφορούν τα ανωτέρω τιµολόγια που εκδίδονται, επιβάλλονται οι
προβλεπόµενες από τις διατάξεις του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ179 Α1) και του Ν. 1809/1988
(ΦΕΚ 222 Α') κυρώσεις σε βάρος του αρχικά υπόχρεου επιτηδευµατία. Επίσης, κυρώσεις
επιβάλλονται και στα πρόσωπα που εκδίδουν τιµολόγια εξ ονόµατος και για λογαριασµό
του επιτηδευµατία στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τις διατάξεις των ίδιων νόµων.
18. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών µπορεί:
α) να επιβάλλονται στους επιτηδευµατίες που πραγµατοποιούν παραδόσεις αγαθών ή
παροχή υπηρεσιών στο εσωτερικό της χώρας πρόσθετοι όροι έκδοσης των
τιµολογίων από τους πελάτες τους ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασης τους, ή
ειδικοί όροι στην περίπτωση που ο πελάτης ή ο τρίτος που εκδίδει τα τιµολόγια είναι
εγκατεστηµένος σε χώρα µε την οποία δεν υφίσταται νοµική πράξη για την αµοιβαία
συνδροµή που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1402/1983, του Ν. 1914/1990
και από τον Κανονισµό (Ε.Ο.Κ.) αριθ. 218/1992 του Συµβουλίου της 27ης
Ιανουαρίου 1992,
β) να προβλέπονται ειδικοί όροι για την ηλεκτρονική έκδοση τιµολογίων σχετικά µε
παραδόσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που πραγµατοποιούνται στο εσωτερικό της
χώρας, από χώρα µε την οποία δεν υφίσταται νοµική πράξη για την αµοιβαία
συνδροµή ανάλογης εµβέλειας µε την προβλεπόµενη από τις Οδηγίες 76/308/Ε.Ο.Κ.
και 77/799/Ε.Ο.Κ. και από τον Κανονισµό (Ε.Ο.Κ.) αριθ. 218/1992,
γ) να επιβάλλονται και άλλοι ειδικοί όροι που να απαγορεύουν ή να περιορίζουν την
αποθήκευση των τιµολογίων σε χώρα µε την οποία δεν υφίσταται νοµική πράξη
σχετικά µε την αµοιβαία συνδροµή ανάλογης εµβέλειας µε την προβλεπόµενη από τις
Οδηγίες 76/308/Ε. Ο. Κ. και 77/799/ Ε.Ο.Κ. και από τον κανονισµό (Ε.Ο.Κ.) αριθ.
218/1992 και σχετικά µε το δικαίωµα πρόσβασης µε ηλεκτρονικά
µέσα,
τηλεκφόρτωσης και χρήσης που προβλέπεται στην παράγραφο 14,
δ) να καθορίζονται οι όροι αποδοχής και άλλων µεθόδων σχετικά µε τη διαβίβαση
των τιµολογίων µε ηλεκτρονικά µέσα.
ε) να καθορίζονται οι λεπτοµερείς κανόνες των πρόσθετων όρων της
τιµολόγησης και των διαδικασιών αποδοχής του κάθε τιµολογίου µεταξύ του
επιτηδευµατία και του πελάτη του στις έγγραφες συµφωνίες της παραγράφου 2.
Σηµαντικές πληροφορίες µας δίνει επίσης το Άρθρο 35 του κώδικά ΦΠΑ7:
Σηµαντικοί ορισµοί κατά το παρόν άρθρο:
7

Βλ. άρθρο 35α του Νόµου 3259/2004
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α) "µη εγκατεστηµένος υποκείµενος στο φόρο", ο υποκείµενος στο φόρο που δεν έχει
την έδρα της οικονοµικής δραστηριότητας του ή µόνιµη εγκατάσταση στο έδαφος της
Κοινότητας και δεν απαιτείται να εγγραφεί για σκοπούς του Φ.Π.Α., σε οποιοδήποτε
κράτος - µέλος της Κοινότητας,
β) "ηλεκτρονικές υπηρεσίες" και "υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά", οι
υπηρεσίες που αναφέρονται στην περίπτωση ια' της παραγράφου 3 του άρθρου 14,
γ) "κράτος - µέλος αναγνώρισης", το κράτος – µέλος, το οποίο επιλέγει ο µη
εγκατεστηµένος υποκείµενος στο φόρο για να δηλώσει τη δραστηριοποίηση του ως
υποκείµενου στο φόρο στο έδαφος της Κοινότητας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου αυτού,
δ) "κράτος - µέλος κατανάλωσης"; το κράτος - µέλος στο οποίο θεωρείται ότι
πραγµατοποιείται η παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, σύµφωνα µε την περίπτωση
ια' της παραγράφου 3 του άρθρου 14,
ε) "ειδική δήλωση φόρου προστιθέµενης αξίας", η δήλωση που περιλαµβάνει τις
απαραίτητες πληροφορίες για τον προσδιορισµό του ποσού του φόρου που οφείλεται σε
κάθε κράτος- µέλος.
Επιτρέπεται ο µη εγκατεστηµένος στην Κοινότητα υποκείµενος στο φόρο, ο οποίος
παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε µη υποκείµενο στο φόρο, ο οποίος είναι
εγκατεστηµένος ή έχει τον τόπο της κατοικίας του ή της συνήθους διαµονής του σε
κράτος - µέλος της Κοινότητας, να χρησιµοποιεί το ειδικό καθεστώς σύµφωνα µε τις
ακόλουθες διατάξεις. Το ειδικό καθεστώς ισχύει για το σύνολο των πράξεων αυτών που
πραγµατοποιούνται εντός της Κοινότητας.
Ο µη εγκατεστηµένος υποκείµενος στο φόρο, ο οποίος επιλέγει ως κράτος - µέλος
αναγνώρισης την Ελλάδα και υπάγεται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου αυτού
υποχρεούται να δηλώνει την ένταξη και την έξοδο του από το καθεστώς αυτό µε την
υποβολή, ηλεκτρονικά, της κατά περίπτωση σχετικής δήλωσης. Με τη δήλωση
αναγνώρισης ο µη εγκατεστηµένος υποκείµενος στο φόρο δηλώνει το ονοµατεπώνυµο ή
την επωνυµία του. την ταχυδροµική του διεύθυνση, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και
ιστοσελίδες που διαθέτει, αριθµό φορολογικού µητρώου, αν του χορηγήθηκε στη χώρα
του, καθώς και ότι δεν διαθέτει Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. εντός της Κοινότητας. Ο µη
εγκατεστηµένος υποκείµενος στο φόρο δηλώνει κάθε αλλαγή των παραπάνω στοιχείων.
Μετά την υποβολή της δήλωσης αναγνώρισης χορηγείται ειδικός κωδικός αριθµός
αναγνώρισης στον µη εγκατεστηµένο υποκείµενο στο φόρο. Ο αριθµός αυτός
κοινοποιείται µε ηλεκτρονικά µέσα στον µη εγκατεστηµένο υποκείµενο στο φόρο.
Ο µη εγκατεστηµένος υποκείµενος στο φόρο διαγράφεται από το µητρώο αναγνώρισης
εάν:
α) γνωστοποιεί ο ίδιος ότι δεν παρέχει πλέον ηλεκτρονικές υπηρεσίες,
β) διαπιστωθεί ότι η φορολογητέα του δραστηριότητα έχει τερµατιστεί,
γ) δεν πληροί πλέον τις απαραίτητες προδιαγραφές που του επιτρέπουν να
χρησιµοποιεί το ειδικό καθεστώς,
δ) έχει επανειληµµένα παραλείψει να συµµορφωθεί προς τους κανόνες που αφορούν
το ειδικό καθεστώς.
Ο φόρος καταβάλλεται συγχρόνως µε την υποβολή της ειδικής δήλωσης. Στην ειδική
δήλωση Φ.Π.Α. περιλαµβάνονται ο ειδικός κωδικός αριθµός αναγνώρισης και η
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συνολική αξία της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών, χωρίς το Φ.Π.Α., για τη
φορολογική περίοδο, καθώς και το συνολικό ποσό του φόρου που αντιστοιχεί σε κάθε
κράτος - µέλος κατανάλωσης στο οποίο οφείλεται φόρος. Αναφέρονται επίσης, οι
ισχύοντες φορολογικοί συντελεστές και το συνολικό ποσό του φόρου που οφείλεται.
Η ειδική δήλωση του Φ.Π.Α. συµπληρώνεται σε ευρώ.
Αν η παροχή υπηρεσιών έχει πραγµατοποιηθεί σε άλλο νόµισµα, κατά τη συµπλήρωση
της ειδικής δήλωσης λαµβάνεται υπόψη η συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει την
τελευταία ηµέρα της φορολογικής περιόδου. Η µετατροπή γίνεται σύµφωνα µε τις
συναλλαγµατικές ισοτιµίες που δηµοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την ηµέρα
εκείνη ή εάν δεν υπήρξε δηµοσίευση τη συγκεκριµένη ηµέρα, τις ισοτιµίες της επόµενης
ηµέρας δηµοσίευσης.
Στα πρόσωπα που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου δεν
παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης του φόρου εισροών. Τα πρόσωπα που εντάσσονται στο
ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου δικαιούνται επιστροφής, σύµφωνα µε την παρ. 5
του άρθρου 34. χωρίς να απαιτείται η πλήρωση του όρου περί αµοιβαιότητας που
περιλαµβάνεται στην παράγραφο αυτήν. Ο µη εγκατεστηµένος υποκείµενος στο φόρο
καταγράφει µε επαρκείς λεπτοµέρειες τα στοιχεία των συναλλαγών που καλύπτονται από
το ειδικό καθεστώς του άρθρου αυτού: ώστε να µπορούν οι φορολογικές αρχές του
κράτους - µέλους κατανάλωσης να επαληθεύουν την ακρίβεια της ειδικής δήλωσης
Φόρου Προστιθέµενης Αξίας. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να διατίθενται ηλεκτρονικά,
κατόπιν αίτησης, στο κράτος -µέλος αναγνώρισης και στο κράτος - µέλος κατανάλωσης
και πρέπει να| διατηρούνται επί διάστηµα δέκα ετών, αρχής γενοµένης από το τέλος του
έτους κατά το οποίο έγινε η συναλλαγή.
Ο µη εγκατεστηµένος στην Κοινότητα υποκείµενος στο φόρο δεν έχει υποχρέωση
ορισµού φορολογικού αντιπροσώπου, για την εφαρµογή του ειδικού καθεστώτος του
άρθρου αυτού.
Η ∆ιεύθυνση Φ.Π.Α. του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών ορίζεται αρµόδια
υπηρεσία για:
α) Την ηλεκτρονική παραλαβή των αιτήσεων για την χορήγηση ειδικού αριθµού
αναγνώρισης.
β) Την επαλήθευση της εγκυρότητας των στοιχείων του αιτούντος, καθώς και τη
χορήγηση του ειδικού αριθµού αναγνώρισης,
γ) Την ηλεκτρονική παραλαβή της ειδικής δήλωσης Φ.Π.Α.
δ) Την επιβεβαίωση της καταβολής του οφειλόµενου φόρου.
ε) Την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των κρατών - µελών για την επαλήθευση της
ακρίβειας των συναλλαγών, οι οποίες καλύπτονται από το ειδικό καθεστώς του
άρθρου αυτού.
στ) την κατανοµή των ποσών που αναλογούν στα άλλα κράτη - µέλη µε βάση τα
στοιχεία των ειδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και της Τράπεζας της Ελλάδος.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ορίζεται ο χρόνος και ο
τρόπος υποβολής των δηλώσεων του άρθρου αυτού, το περιεχόµενο τους: τα στοιχεία
που υποβάλλονται µε αυτές, ο τρόπος καταβολής του φόρου, η δηµιουργία αντίστοιχων
κωδικών του Κρατικού Προϋπολογισµού και των Λογαριασµών Καταθέσεων της
Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα."
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Έντυπη µορφή τιµολογίων
∆εν απαγορεύεται από την ισχύουσα νοµοθεσία η ηλεκτρονική τιµολόγηση, πρέπει
όµως σε κάθε περίπτωση το τιµολόγιο να εκδίδεται και εντύπως. Οι διατάξεις της
σχετικής Οδηγίας περί ηλεκτρονικής τιµολόγησης δεν έχουν ακόµα εισαχθεί στο
εσωτερικό δίκαιο. Υποχρέωση εφαρµογής της σχετικής Οδηγίας υπάρχει από 1.1.2004.
Όσον αφορά την έντυπη έκδοση των τιµολογίων οι ακόλουθες ενδείξεις είναι
υποχρεωτικές από τους επιτηδευµατίες προκειµένου να είναι νόµιµα τα έντυπα
τιµολόγια:
− Η ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου,
− Αλληλοδιάδοχος αριθµός, βασισµένος σε µια ή περισσότερες σειρές, ο οποίος
χαρακτηρίζει το τιµολόγιο µε µοναδικό τρόπο,
− Ο αριθµός φορολογικού µητρώου ΦΠΑ, που αναφέρεται στην παράγραφο 1,
εδάφιο γ, βάσει του οποίου ο υποκείµενος στο φόρο πραγµατοποίησε την παράδοση
των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών,
− Ο αριθµός φορολογικού µητρώου ΦΠΑ του πελάτη, που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 εδάφιο γ, βάσει του οποίου πραγµατοποιήθηκε παράδοση αγαθών ή
παροχή υπηρεσιών για την οποία είναι υπόχρεος στο φόρο ή παράδοση αγαθών που
αναφέρεται στο άρθρο 28γ, τίτλος Α,
− Το πλήρες όνοµα και η πλήρης διεύθυνση του υποκείµενου στο φόρο και του
πελάτη του,
− Η ποσότητα και φύση των παραδιδόµενων αγαθών ή η έκταση και η φύση των
παρεχοµένων υπηρεσιών,
− Η ηµεροµηνία κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε ή ολοκληρώθηκε η παράδοση
των αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών ή η ηµεροµηνία κατά την οποία καταβλήθηκε η
προκαταβολή που αναφέρεται στο στοιχείο α, δεύτερο εδάφιο, εφόσον η εν λόγω
ηµεροµηνία είναι καθορισµένη και διαφέρει από την ηµεροµηνία έκδοσης του
τιµολογίου,
− Η φορολογητέα βάση για κάθε συντελεστή ή απαλλαγή, η τιµή µονάδας χωρίς
φόρο καθώς και οι ενδεχόµενες εκπτώσεις και επιστροφές εφόσον δεν
περιλαµβάνονται στην τιµή µονάδας,
− Ο ισχύων συντελεστής,
− Το ποσό του οφειλοµένου φόρου, εκτός εάν εφαρµόζεται ειδικό καθεστώς για το
οποίο η παρούσα οδηγία αποκλείει την ένδειξη αυτή,
− Σε περίπτωση απαλλαγής ή όταν ο πελάτης είναι υπόχρεος στο φόρο, η αναφορά
στην κατάλληλη διάταξη της παρούσας οδηγίας ή στην αντίστοιχη εθνική διάταξη ή
σε κάθε άλλη ένδειξη σύµφωνα µε την οποία η παράδοση απαλλάσσεται ή υπάγεται
στη διαδικασία αντιστροφής της επιβάρυνσης,
− Σε περίπτωση ενδοκοινοτικής παράδοσης ενός καινούργιου µεταφορικού µέσου, τα
στοιχεία που απαριθµούνται στο άρθρο 28α, παράγραφος 2,
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− Σε περίπτωση εφαρµογής του καθεστώτος του περιθωρίου κέρδους, η αναφορά στο
άρθρο 26 ή στο άρθρο 26α ή στις αντίστοιχες εθνικές διατάξεις ή σε οποιαδήποτε
άλλη ένδειξη σύµφωνα µε την οποία έχει εφαρµοστεί το καθεστώς του περιθωρίου
κέρδους,
− Όταν ο υπόχρεος στον φόρο είναι φορολογικός αντιπρόσωπος κατά την έννοια του
άρθρου 21 παράγραφος 2, ο αριθµός φορολογικού µητρώου (ΦΠΑ) που αναφέρεται
στην παράγραφο 1 εδάφιο γ αυτού του φορολογικού αντιπροσώπου, καθώς και το
πλήρες ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνσή του.
Τα κράτη µέλη δύνανται να απαιτήσουν από τους υποκείµενους στον φόρο που είναι
εγκατεστηµένοι στο έδαφός τους και οι οποίοι πραγµατοποιούν παραδόσεις αγαθών ή
παροχές υπηρεσιών στο έδαφός τους, να αναφέρουν τον αριθµό φορολογικού µητρώου
ΦΠΑ του πελάτη τους, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εδάφιο γ, και σε άλλες
περιπτώσεις πλην των αναφεροµένων στην τέταρτη περίπτωση του πρώτου εδαφίου. Τα
κράτη µέλη δεν απαιτούν να υπογράφονται τα τιµολόγια.
Τα ποσά που αναφέρονται στα τιµολόγια είναι δυνατόν να εκφράζονται σε
οποιοδήποτε νόµισµα, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό του οφειλόµενου φόρου
εκφράζεται στο εθνικό νόµισµα του κράτους µέλους στο οποίο πραγµατοποιείται η
παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών µε τη χρήση του µηχανισµού
µετατροπής που προβλέπεται στο άρθρο 11 τίτλος Γ παράγραφος 2.
Όταν αυτό απαιτείται για λόγους ελέγχου, τα κράτη µέλη δύνανται να απαιτούν
µετάφραση στην εθνική τους γλώσσα των τιµολογίων για παραδόσεις αγαθών ή παροχές
υπηρεσιών πραγµατοποιούµενες στο έδαφός τους καθώς και των τιµολογίων που
λαµβάνονται από τους υποκείµενους στον φόρο οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι στο
έδαφός τους.
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3.2 Ενδοκοινοτικά Ζητήµατα ΦΠΑ / V.I.E.S.
3.2.1 ∆ιαχείριση και είσπραξη του ΦΠΑ
Πρόθεση της Επιτροπής είναι, η πρόταση αυτή να προσφέρει ένα σαφές πλαίσιο για
την εφαρµογή, είσπραξη και επιστροφή του ΦΠΑ στις ηλεκτρονικές παραδόσεις.
Κατά τη διάρκεια µιας συναλλαγής, για να µπορέσει ο προµηθευτής να αποφασίσει
σωστά για την φορολόγηση, πρέπει να διαθέτει ορισµένες βασικές πληροφορίες:
- Τη φορολογική ιδιότητα του πελάτη για να προσδιορίσει κατά πόσον ο λήπτης
διαθέτει αριθµό ΦΠΑ ή είναι ιδιώτης καταναλωτής. Τα µέτρα για τον εκσυγχρονισµό του
συστήµατος VIES που έχει ήδη ξεκινήσει η Επιτροπή, θα διασφαλίσουν τη διάθεση των
πληροφοριών αυτών στους εµπορευόµενους, όταν και όπου πρέπει. Πρέπει να
επιβάλλεται φόρος στις παραδόσεις προς µία επιχείρηση που διαθέτει αριθµό ΦΠΑ στο
ίδιο κράτος µέλος (στη συνέχεια ο λήπτης δηλώνει το φόρο αυτό κατά το συνήθη τρόπο)
ενώ ο προµηθευτής δεν απαιτεί φόρο από µία επιχείρηση που διαθέτει αριθµό ΦΠΑ σε
άλλο κράτος µέλος και ο λήπτης δηλώνει το φόρο δυνάµει του µηχανισµού αντίστροφης
επιβάρυνσης.
- Στην περίπτωση που ο λήπτης είναι ιδιώτης καταναλωτής ή είναι εγκατεστηµένος
εκτός της Κοινότητας, απαιτείται να ληφθεί απόφαση σχετικά µε την αρµόδια
δικαιοδοσία για φορολογικούς σκοπούς. Εάν, βάσει των διαθέσιµων πληροφοριών,
µπορεί εύλογα να καθοριστεί ότι ο τόπος εγκατάστασης του λήπτη είναι εκτός της
Κοινότητας, τότε δεν απαιτείται φόρος. Λόγω του τρόπου µε τον οποίο λειτουργεί ήµερα
το ηλεκτρονικό εµπόριο on-line, έχουν εκφραστεί ορισµένες ανησυχίες ως προς τη
δυνατότητα πρόσβασης των φορέων στις πληροφορίες αυτές, δεδοµένου ότι το πρότυπο
ανταλλαγής δεδοµένων δεν σχεδιαστεί για το σκοπό αυτό. Τα πρότυπα και τα επίπεδα
επαλήθευσης αναπτύσσονται ακόµη και πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα η επίτευξη
µεγαλύτερης βεβαιότητας για φορολογικούς σκοπούς καθώς και η εναρµόνιση των
συναλλαγών. Στόχος είναι να υπάρξει ένας επαληθεύσιµος δείκτης που να µπορεί να
παρέχει αποδεκτές πληροφορίες για τον τόπο κατανάλωσης (που σύµφωνα µε την
ορολογία της οδηγίας αναφέρεται ως τόπος της παροχής). Λαµβάνοντας υπόψη τις
πληροφορίες στις οποίες υπάρχει σήµερα πρόσβαση κατά τη διάρκεια των παραδόσεων
on-line προς µη υποκείµενους στο φόρο, η συνήθης εµπορική πρακτική να ζητείται µία
επαληθεύσιµη διεύθυνση τιµολόγησης για την πιστωτική κάρτα (προκειµένου να
ενισχυθεί η ασφάλεια και να καταπολεµηθεί η απάτη) ίσως αποτελεί προς το παρόν την
καλύτερη λύση. Όσον αφορά τα στοιχεία της διεύθυνσης, µόνο η ένδειξη της χώρας είναι
απαραίτητη για τη φορολόγηση, ενώ άλλα στοιχεία σχετικά µε τον πελάτη δεν είναι ούτε
απαραίτητα, ούτε σηµαντικά. Ωστόσο, είναι πιθανό ότι οι πιστωτικές κάρτες θα παύσουν
να κυριαρχούν ως µέσον πληρωµής για τις συναλλαγές on-line, διότι εν τω µεταξύ
αναπτύσσονται άλλα συστήµατα πληρωµής. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να
εργάζεται, κυρίως στα πλαίσια του ΟΟΣΑ, για τον προσδιορισµό κατάλληλων και
προσιτών µέτρων προσδιορισµού του τόπου της παροχής. 'Όπως για τις πιστωτικές
κάρτες, η µόνη απαραίτητη πληροφορία είναι η ένδειξη της χώρας κατοικίας ή
οποιοδήποτε άλλο ανάλογο στοιχείο, οπότε αυτό δεν αποτελεί εµπόδιο για τη
χρησιµοποίηση των ανώνυµων συστηµάτων πληρωµής.
- Το φορολογικό συντελεστή που εφαρµόζεται στη συναλλαγή. Σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις, όσον αφορά τις πωλήσεις σε καταναλωτές εντός της Κοινότητας,
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πρόκειται για τον κοινό συντελεστή ΦΠΑ του κράτους µέλους όπου διαθέτει αριθµό
ΦΠΑ ο προµηθευτής. Στο πλαίσιο αυτό, θα µπορούσε να εξεταστεί η περίπτωση κατά
την οποία είναι πιθανή η εφαρµογή διαφορετικών φορολογικών συντελεστών σε
προφανώς οµοειδή εµπορεύµατα και υπηρεσίες. Η Επιτροπή προτίθεται να εξετάσει το
ζήτηµα αυτό στα πλαίσια της επόµενης αναθεώρησης του παραρτήµατος Η΄ της 6ης
οδηγίας ΦΠΑ, όπου κατονοµάζονται οι προµήθειες αγαθών και υπηρεσιών στις οποίες
µπορεί να επιβληθεί µειωµένος συντελεστής ΦΠΑ.
Εκτός από τη χρέωση και την είσπραξη του φόρου, είναι υποχρεωτικό να καταβληθούν
στη φορολογική διοίκηση και να παρασχεθούν τα απαιτούµενα λογιστικά βιβλία και
δηλώσεις. Ειδικότερα για το ηλεκτρονικό εµπόριο, οι φορολογικές διοικήσεις πρέπει να
λάβουν όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε η διαδικασία αυτή να περατώνεται ηλεκτρονικά και
on-line. Αυτή η δυνατότητα χαρακτηρίζει όλο και περισσότερο τη σχέση µεταξύ
φορολογουµένων και υπηρεσιών σε κάποια κράτη µέλη, όµως πρέπει να γίνει αποδεκτή
ως κανόνας.
Οι παροχές µε ηλεκτρονικά µέσα είναι παροχές υπηρεσιών, και αυτό καθίσταται ήδη
σαφές στο άρθρο 6 της ισχύουσας οδηγίας. Η πρόταση δεν έχει ουδεµία επίπτωση στις
υπηρεσίες άνευ ανταλλάγµατος, όπως δωρεάν πρόσβαση στο Internet ή δωρεάν
τηλεφορτώσεις (βάσει του άρθρου 2 της οδηγίας καθίσταται σαφές ότι µόνο οι υπηρεσίες
που παρέχονται εξ επαχθούς αιτίας υπόκεινται στον ΦΠΑ). Το πεδίο εφαρµογής
καλύπτει µόνο τις ακόλουθες υπηρεσίες, εφόσον παρέχονται µε ηλεκτρονικά µέσα εξ
επαχθούς αιτίας, περιλαµβάνει δε και την απόδοση των δικαιωµάτων χρήσης σειράς
υπηρεσιών:
— Πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές, επιστηµονικές, εκπαιδευτικές
δραστηριότητες ή δραστηριότητες αναψυχής και άλλες παρόµοιες δραστηριότητες,
µεταξύ άλλων τις δραστηριότητες των οργανωτών των εν λόγω δραστηριοτήτων, και
εφόσον είναι σκόπιµο, την παροχή βοηθητικών υπηρεσιών (άρθρο 9 παράγραφος (2)
εδάφιο (γ) πρώτη περίπτωση)· εδώ περιλαµβάνονται όλες οι µορφές
ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης καθώς και άλλων µεταδόσεων ήχου και εικόνας, που
διατίθενται και παραδίδονται µε ηλεκτρονικά µέσα·
— Λογισµικό: εδώ, περιλαµβάνονται, για παράδειγµα, τα παιχνίδια για
ηλεκτρονικούς υπολογιστές·
— Επεξεργασία δεδοµένων (άρθρο 9 (2) (ε) τρίτη περίπτωση) και περιλαµβάνει ρητά
τις υπηρεσίες πληροφορικής, µεταξύ άλλων τη φιλοξενία και τον σχεδιασµό σελίδων
web ή παρόµοιες υπηρεσίες·
— Παροχή πληροφοριών.
Οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να φορολογούνται στον τόπο κατανάλωσης.
Ωστόσο, οι ισχύοντες κανόνες του άρθρου 9, ειδικότερα των παραγράφων (1) και (2)
(γ) και (ε) της 6ης οδηγίας προβλέπουν ότι:
— Οι παροχές φορέων εγκατεστηµένων σε τρίτη χώρα προς µη υποκείµενους στο
φόρο στην ΕΕ, απαλλάσσονται του ΦΠΑ, ενώ οι φορείς που είναι εγκατεστηµένοι
στην ΕΕ εφαρµόζουν τον ΦΠΑ στις υπηρεσίες αυτές, δεδοµένου ότι ο τόπος παροχής
των υπηρεσιών αυτών είναι συνήθως ο τόπος εγκατάστασης του προµηθευτή
(παρόµοιες περιπτώσεις δεν καλύπτονται από το άρθρο 9 (2) (ε) και υπάγονται στον
βασικό κανόνα του άρθρου 9 (1))·
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— Για τις παροχές των υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 9 (2) (γ), από φορείς
εγκατεστηµένους στην ΕΕ, προς πελάτες σε τρίτες χώρες ή προς υποκείµενους στο
φόρο εγκατεστηµένους στην Κοινότητα, όχι όµως στην ίδια χώρα µε τον
προµηθευτή, µπορεί να εφαρµόζεται ΦΠΑ, διότι ο τόπος παροχής είναι ο τόπος όπου
υλικά παρέχονται υπηρεσίες.
Τούτο συνεπάγεται στρεβλώσεις του ανταγωνισµού εις βάρος των φορέων που είναι
εγκατεστηµένοι στην ΕΕ. Κατά συνέπεια, η πρόταση προβλέπει, ως βασικό κανόνα, ότι
µεταφέρεται η παροχή των προαναφερόµενων υπηρεσιών, στον τόπο της έδρας της
επιχείρησης του πελάτη ή στον τόπο σταθερής εγκατάστασης όπου παρέχεται η υπηρεσία
ή, στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος τόπος, στον τόπο µόνιµης κατοικίας ή
συνήθους διαµονής (άρθρο 9 (2) (στ) πρώτη υποπαράγραφος της πρότασης). Στην
περίπτωση που ο πελάτης είναι υποκείµενος στο φόρο και εγκατεστηµένος σε χώρα
διαφορετική από αυτήν όπου είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής, είναι υπεύθυνος για
την καταβολή του φόρου (βλέπε άρθρο 1 παράγραφος (3)).
Αφετέρου, στην περίπτωση που οι παροχές γίνονται από υποκείµενους στο φόρο
(εγκατεστηµένους εντός ή εκτός της Κοινότητας) προς µη υποκείµενους στο φόρο
εγκατεστηµένους στην Κοινότητα, η πρόταση εισάγει ειδική διάταξη κατά την οποία ο
τόπος παροχής καθορίζεται στο κράτος µέλος στο οποίο ο προµηθευτής διαθέτει αριθµό
ΦΠΑ (άρθρο 9 (2) (στ) δεύτερη υποπαράγραφος). Η διάταξη αυτή ισχύει υπό τις εξής
προϋποθέσεις
— Ο προµηθευτής πρέπει να διαθέτει αριθµό ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις. Για τους προµηθευτές οι οποίοι είναι υλικά εγκατεστηµένοι στην
Κοινότητα, ισχύουν οιδιατάξεις τις οποίες ορίζουν τα κράτη µέλη, σύµφωνα µε το
άρθρο 22 (1) (γ) της Οδηγίας. Για τους προµηθευτές που είναι εγκατεστηµένοι εκτός
της Κοινότητας, εφαρµόζεται ένα νέο άρθρο 22 (1) (στ), το οποίο προβλέπει η
παρούσα πρόταση (αυτό βρίσκεται στο άρθρο 1 αριθ. 4 (β) της πρότασης)·
— Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται σε µη υποκείµενους στο φόρο εγκατεστηµένους
στην Κοινότητα. Στην περίπτωση αυτή:
ι) Ο προµηθευτής θεωρείται ότι είναι σταθερά εγκατεστηµένος στο κράτος µέλος
όπου διαθέτει αριθµό, ωστόσο, µόνο για τις υπηρεσίες που καλύπτονται από το νέο
άρθρο 9 (2) (στ) και παρέχονται δυνάµει αυτού του αριθµού ΦΠΑ·
ιι) Ο τόπος παροχής, είναι ο τόπος όπου θεωρείται ότι έχει σταθερή εγκατάσταση ο
υποκείµενος στο φόρο.
Οι όροι «µε ηλεκτρονικά µέσα», ορίζονται στην τρίτη υποπαράγραφο του άρθρου 9 (2)
(στ).
∆εν περιλαµβάνουν την παράδοση ηλεκτρονικού περιεχοµένου µε ενσώµατη µορφή
(όπως τα CD ή τα DVD).
Η ως άνω πρόταση συνοψίζεται ως εξής :
• Για τις υπηρεσίες που παρέχονται από φορέα µη εγκατεστηµένο στην ΕΕ, σε ένα
πελάτη στην ΕΕ, ο τόπος φορολογίας θα είναι εντός της ΕΕ, κατά συνέπεια θα
υπόκεινται στον ΦΠΑ·
• Όταν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από φορέα εγκατεστηµένο στην ΕΕ προς ένα
πελάτη µη εγκατεστηµένο στην ΕΕ, ο τόπος της φορολογίας θα είναι αυτός όπου
βρίσκεται ο πελάτης, και οι υπηρεσίες δεν υπόκεινται στον ΦΠΑ της ΕΕ·
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• Όταν ένας φορέας της ΕΕ παρέχει τις υπηρεσίες αυτές σε υποκείµενο στο φόρο
(δηλαδή σε άλλη επιχείρηση) σε άλλο κράτος µέλος, ο τόπος της παροχής είναι ο τόπος
εγκατάστασης του πελάτη·
• Όταν ο ίδιος φορέας, παρέχει τις υπηρεσίες αυτές σε ιδιώτη στην ΕΕ ή σε υποκείµενο
στο φόρο στο ίδιο κράτος µέλος, ο τόπος παροχής είναι ο τόπος εγκατάστασης του
προµηθευτή.
3.2.2 Το σύστηµα V.I.E.S για την ενιαία αγορά.
Με τη δηµιουργία της ενιαίας αγοράς την 1η Ιανουαρίου 1993, οι δηµοσιονοµικοί
έλεγχοι που βασίζονταν στη φορολογία των τελωνείων καταργήθηκαν στα εσωτερικά
σύνορα (της Ε.Ε.) και εισήχθη ένα νέο σύστηµα ελέγχου Φ.Π.Α. για το ενδοκοινοτικό
εµπόριο. Το πιο σηµαντικό όφελος από την εξέλιξη αυτή ήταν η µείωση της
γραφειοκρατικής διαδικασίας στις επιχειρήσεις, µε την εξάλειψη κάπου 60
εκατοµµυρίων τελωνειακών εγγράφων ανά έτος. Κάτω από το νέο καθεστώς Φ.Π.Α., οι
ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών απαλλάσσονται από την υποχρέωση του Φ.Π.Α. στο
Κράτος- Μέλος αποστολής και επιβαρύνονται στο Κράτος- Μέλος υποδοχής.
Εποµένως κάθε φορολογούµενος που πραγµατοποιεί ενδοκοινοτικές παραδόσεις πρέπει
να είναι σε θέση να ελέγξει γρήγορα και εύκολα, αν οι πελάτες του σε κάποιο άλλο
Κράτος Μέλος είναι και αυτοί φορολογούµενοι και διαθέτουν έναν έγκυρο αριθµό
Φ.Π.Α. Για τον σκοπό αυτό, κάθε φορολογική αρχή διατηρεί µια ηλεκτρονική βάση
δεδοµένων, που περιέχει τα στοιχεία µητρώου Φ.Π.Α των εµπόρων της. Τέτοιες
πληροφορίες περιλαµβάνουν τον αριθµό Φ.Π.Α, την ηµεροµηνία έναρξης, την επωνυµία,
τη διεύθυνση και την ηµεροµηνία της διακοπής (του αριθ.Φ.Π.Α.).
Ένα πληροφορικό σύστηµα ανταλλαγής πληροφοριών Φ.Π.Α (V.I.E.S.)
δηµιουργήθηκε για να επιτρέψει τη ροή των σχετικών στοιχείων στο εσωτερικό της
Κοινότητας, το οποίο:
•

Επιτρέπει στις επιχειρήσεις να λαµβάνουν έγκυρη επιβεβαίωση των αριθµών
Φ.Π.Α των εµπορικών συνεργατών τους

•

Επιτρέπει στις διοικήσεις Φ.Π.Α να επιτηρούν και να ελέγχουν τις κατάλληλες
πληροφορίες ενδοκοινοτικού εµπορίου για τον εντοπισµό κάθε είδους
παρατυπιών

Η αρµόδια υπηρεσία για τον έλεγχο του ενδοκοινοτικού εµπορίου σε κάθε ΚράτοςΜέλος, το Central Liaison Office (CLO), έχει άµεση πρόσβαση µέσω του συστήµατος
VIES στη βάση δεδοµένων µητρώου Φ.Π.Α και στοιχείων ενδοκοινοτικών πωλήσεων
των άλλων Κρατών Μελών.
Για να εγγραφεί κάποιος επιτηδευµατίας που έχει έδρα την Ελλάδα στο σύστηµα vies
θα πρέπει να εγγραφεί στο σύστηµα του taxisnet του υπουργείου οικονοµικών, το οποίο
βρίσκεται στη σελίδα www.taxisnet.gr.
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Ο επιτηδευµατίας, προτού ξεκινήσει την εγγραφή στο σύστηµα θα διαβάσει τις
οδηγίες. Μετά την αποδοχή των όρων, ο χρήστης µεταφέρεται στο πρώτο βήµα
εγγραφής, µε την εισαγωγή του ΑΦΜ του όπως φαίνεται παρακάτω:

Ακολουθούν άλλα τέσσερα βήµατα για την συµπλήρωση των υπολοίπων στοιχείων του
επιτηδευµατία.
Για να επαληθεύσει κάποιος την ορθότητα του ΑΦΜ του πελάτη ή προµηθευτή και να
δει αν αυτός ανήκει στο σύστηµα VIES τότε θα πρέπει να εισάγει το ΑΦΜ του στο
επίσηµο site ανταλλαγής πληροφοριών για το φόρο προστιθέµενης αξίας της ευρωπαϊκής
ένωσης, το οποίο βρίσκεται στην διεύθυνση:
http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/vies/el/vieshome.htm
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Στην πρώτη οθόνη εισάγουµε τα στοιχεία του ενδιαφεροµένου τα οποία είναι: το
κράτος µέλος στο οποίο ανήκει και τον αριθµό ΦΠΑ του επιτηδευµατία. Αφού
εισάγουµε τα στοιχεία και πατήσουµε επαλήθευση το σύστηµα θα µας ειδοποιήσει για
την εγκυρότητα του ΦΠΑ. Αν είναι έγκυρος τότε θα εµφανίσει το µήνυµα «Ναι ο
αριθµός ΦΠΑ ισχύει».

Αφού πραγµατοποιηθούν διάφορες συναλλαγές ο επιτηδευµατίας µπορεί να υποβάλει
ηλεκτρονικά την περιοδική δήλωση ΦΠΑ και τον περιοδικό πίνακα ενδοκοινοτικών
παραδόσεων (βλ.σελίδα 71) ή αποκτήσεων, οποίος υποβάλλεται συνήθως µετά από κάθε
ηµερολογιακό τρίµηνο στο site www.taxisnet.gr επιλέγοντας το e-VIES.
Όταν µια συναλλαγή πραγµατοποιείται από επιτηδευµατία, ο οποίος δεν ανήκει σε
κάποιο κράτος µέλος της ΕΕ τότε θα πρέπει να εγγραφεί σε κάποια χώρα της ΕΕ
προκειµένου να αποκτήσει λογαριασµό ΦΠΑ (VAT account) και να αναγνωριστεί από τι
κράτος µέλος της ΕΕ. Ο επιτηδευµατίας έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αυτός τη χώρα
της ΕΕ που θα αποκτήσει λογαριασµό ΦΠΑ και σύµφωνα µε το σχέδιο αυτό αν ο
επιτηδευµατίας έχει πελάτες σε διάφορες χώρες της ΕΕ δεν χρειάζεται να εγγραφεί σε
κάθε µια από αυτές αλλά µόνο σε µία της αρεσκείας του. Για να αποκτήσει κάποιος
λογαριασµό ΦΠΑ στην Ελλάδα θα πρέπει να εγγραφεί στην παρακάτω διεύθυνση:
http://ecom.e-oikonomia.gr/ecom/
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Ο µη εγκατεστηµένος στη κοινότητα υποκείµενος στο φόρο επιτηδευµατίας, ο οποίος
έχει εγγραφεί στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση µπορεί να πραγµατοποιήσει
συναλλαγές και να υποβάλλει ηλεκτρονικά µόνο, την ειδική δήλωση Φόρου
Προστιθέµενης Αξίας. Στην περίπτωση που ο επιτηδευµατίας επιθυµεί να εγγραφεί στο
φορολογικό σύστηµα της Ελλάδας και έχει λάβει ειδικό κωδικό αναγνώρισης στην
Ελλάδα, υποβάλει ηλεκτρονικά την ειδική δήλωση ΦΠΑ κάθε ηµερολογιακό τρίµηνο και
µέχρι την 20η ηµέρα του µήνα που ακολουθεί το τρίµηνο αναφοράς. Σε περίπτωση που
κατά την διάρκεια του τριµήνου αναφοράς δεν διενεργήθηκαν παροχές ηλεκτρονικών
υπηρεσιών, υποβάλλεται µηδενική ειδική δήλωση του φόρου προστιθέµενης αξίας.
Ο εγκαταστηµένος σε τρίτη χώρα υποκείµενος, ταυτόχρονα µε την υποβολή της ειδικής
δήλωσης του φόρου προστιθέµενης αξίας, µεταφέρει το οφειλόµενο ποσό φόρου που έχει
καταβληθεί στον ειδικό λογαριασµό της Τράπεζας της Ελλάδος. Τα έξοδα µεταφοράς
(προµήθειας) του καταβαλλόµενου ποσού φόρου στον ειδικό λογαριασµό της Τράπεζας
της Ελλάδος, βαρύνουν τον µη εγκαταστηµένο στην Κοινότητα υποκείµενο.
Τα στοιχεία του ειδικού λογαριασµού της Τράπεζας της Ελλάδος έχουν ως ακολούθως:
• Ταχ. ∆/νση: Πανεπιστηµίου 21, Αθήνα, ΕΛΛΑΣ.
• Αριθµός λογαριασµού: 234104 3490
• Τίτλος:" Ε.∆ Λογαριασµός κατάθεσης απαιτήσεων που εισπράττονται από τις
αρµόδιες αρχές στην Ελλάδα, για λογαριασµό της ίδιας και των λοιπών κρατών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, από Φ.Π.Α επί υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά"
• ΙΒΑΝ: GR 390100023000000 2341043490
• SWIFT CODE (BIC): BNGR GR ΑΑ
Ο εγκαταστηµένος σε τρίτη χώρα υποκείµενος, παράλληλα µε την κατάθεση του ποσού
που αντιστοιχεί στο οφειλόµενο φόρο, βάσει της ειδικής δήλωσης Φ.Π.Α, οφείλει να
δηλώνει και τα ακόλουθα στοιχεία:
• Τον ειδικό αριθµό αναγνώρισης, που του έχει χορηγηθεί, και
• Το έτος και το ηµερολογιακό τρίµηνο αναφοράς, για το οποίο οφείλεται το
συγκεκριµένο ποσό του φόρου.
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Η έντυπη µορφή του πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων απεικονίζεται παρακάτω:
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Περιεχόµενο και υπόχρεοι υποβολής του πίνακα
Τον πίνακα αυτόν υποβάλλουν τα πρόσωπα που εξατοµικεύονται στην Ελλάδα µε
αριθµό µητρώου ΦΠΑ (Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α.) και πραγµατοποιούν πωλήσεις αγαθών και
λοιπές αποστολές αγαθών σε κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς χρέωση ΦΠΑ,
αφού πρώτα επαλήθευσαν, µέσω του VIES τον ΑΦΜ/Φ.Π.Α. του παραλήπτη. ∆εν
περιλαµβάνονται α παροχές υπηρεσιών προς άλλα κράτη µέλη, οι εξαγωγές προς τρίτες
(µη κοινοτικές) χώρες, οι εγχώριες παραδόσεις που επιβαρύνονται ή απαλλάσσονται του
Φ.Π.Α σύµφωνα µε άλλες διατάξεις.
Ειδικότερα στον πίνακα αναγράφονται:
α)Οι παραδόσεις αγαθών προς πρόσωπα εγκατεστηµένα σε άλλο κράτος µέλος
εξατοµικευµένα µε αριθµό µητρώου ΦΠΑ (Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α.).
β)Η µετακίνηση αγαθών από υποκείµενο εγκατεστηµένο στην Ελλάδα προς άλλο
κράτος µέλος, για τις ανάγκες της επιχείρησης του, θεωρείται ως παράδοση, σύµφωνα µε
την παράγραφο 3 του άρθρου 7 το υ ν. 2859/2000. Στην περίπτωση αυτή, ως αριθµός
µητρώου ΦΠΑ του αγοραστή αναγράφεται αυτός µε τον οποίο ο κοινοτικός υποκείµενος
εξατοµικεύεται ή του φορολογικού του εκπρόσωπου στο κράτος µέλος άφιξης της
µεταφοράς, και ως αξία, η τρέχουσα τιµή αγοράς ή αν δεν υπάρχει αυτή το κόστος των
αγαθών κατά το χρόνο πραγµατοποίησης της πράξης, (περίπτωση α'παραγρ. 2 του
άρθρου 19 ν. 2859/2000).
γ)Η παράδοση καινούργιων µεταφορικών µέσων (υπέρ. β', γ παρ. 4του άρθρου 11
)προς πρόσωπα µε Α.Φ.Μ./Φ .Π Α. εγκαταστηµένα σε άλλο Κράτος Μέλος, καθώς και η
παράδοση προϊόντων που υπάγονται στον ειδικό φόρο κατανάλωσης (οινοπνευµατώδη,
πετρελαιοειδή και καπνοβιοµηχανικά).
δ) Οι οιονεί ενδοκοινοτικές τριγωνικές παραδόσεις αγαθών. Η αξία αυτών
καταχωρείται στην ιδιαίτερη στήλη 6. Παράδειγµα: Έστω τρεις υποκείµενοι (α, β, γ)
εγκαταστηµένοι αντίστοιχα σε τρία Κράτη Μέλη (Α, Β, Γ). Στην περίπτωση που ο α
τιµολογεί αγαθά στο β και αυτός τα τιµολογεί στο γ, ενώ τα αγαθά αποστέλλονται
απευθείας από τον α στο γ, τότε θεωρείται πως έχουµε µα κανονική παράδοση από τον α
στο β καµία τριγωνική παράδοση από το β στο γ.
ε) Οι εκπτώσεις που χορηγούνται και οι επιστροφές που πραγµατοποιούνται για
ενδοκοινοτικές παραδόσεις που έχουν ήδη αναγραφεί σε προηγούµενο τιµολόγιο, είτε
µέσα στο ίδιο ηµερολογιακό τρίµηνο, είτε σε παλαιότερο καταχωρούνται στην Ι∆ΙΑ
ΣΕΙΡΑ αφαιρετικά από τις παραδόσεις. Σηµειώνεται ότι, σε περίπτωση αρνητικού
αποτελέσµατος αυτό αναγράφεται µε το πρόσηµο (-)πλην, ενώ σε περίπτωση
µηδενικού, αναγράφεται ο αριθµός Ο.
Πού, πότε και πώς υποβάλλεται ο πίνακας
Ο πίνακας αυτός περιλαµβάνει τα στοιχεία της παραπάνω παραγράφου για κάθε
ηµερολογιακό τρίµηνο. Υποβάλλεται από τον υπόχρεο µόνο µέσο ΤΑΧΙSnet εκτός
κάποιων εξαιρέσεων. Η προθεσµία υποβολής του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
ενδοκοινοτικών παραδόσεων είναι εκείνη που ορίζεται κάθε φορά για την ηλεκτρονική
υποβολή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ του τρίτου µήνα της τρίµηνης χρονικής περιόδου
για την οποία υποβάλλεται. Είναι πιθανό αυτή η προθεσµία να διαφοροποιείται σε
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περίπτωση υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ηλεκτρονικά µέσω TAXISnet και
της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ στη ∆ΟΥ και το αντίστροφο.
Οι πίνακες ενδοκοινοτικών παραδόσεων / αποκτήσεων υποβάλλονται έντυπα στις
ακόλουθες περιπτώσεις:8
α) Σε ειδικές και µόνο περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας υποβολής των παραπάνω
πινάκων µέσω του συστήµατος (Taxis net), δύναται οι υποκείµενοι να υποβάλλουν
αυτούς στην αρµόδια ∆.Ο.Υ.
β) Από τους υποκείµενους που η επιχείρησή τους έχει τεθεί σε εκκαθάριση,
πτώχευση, αδράνεια ή παύση, εφόσον έχει υποβληθεί ανάλογη δήλωση,
γ) Από τις επιχειρήσεις που µετασχηµατίζονται, µετατρέπονται, συγχωνεύονται,
διασπώνται ή απορροφώνται,
δ) Από το ∆ηµόσιο, τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, τους ∆ήµους, τις
Κοινότητες, τους Συνεταιρισµούς και γενικά τα Νοµικά Πρόσωπα µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα,
ε) Από την Τράπεζα της Ελλάδος,
στ) Από τους υποκείµενους που δεν έχουν υποχρέωση υποβολής περιοδικών
δηλώσεων Φ.Π.Α, π.χ. αγρότες του ειδικού καθεστώτος, γιατροί, δικηγόροι,
συµβολαιογράφοι, κ.λ.π.
ζ) Από τους υποκείµενους που διενήργησαν παύση και επανέναρξη εργασιών εντός
της ίδιας τρίµηνης ηµερολογιακής περιόδου αναφοράς και για τον ανακεφαλαιωτικό
πίνακα που θα πρέπει να υποβάλλουν για πράξεις που διενήργησαν από την ηµεροµηνία
επανέναρξης µέχρι το τέλος της οικείας τρίµηνης ηµερολογιακής περιόδου αναφοράς,
εφόσον προηγήθηκε υποβολή τριµηνιαίου ανακεφαλαιωτικού πίνακα για πράξεις που
διενεργήθηκαν την περίοδο προ της παύσης εργασιών.
η) Οι εκπρόθεσµοι καθώς και οι συµπληρωµατικοί -τροποιητικοί Ανακεφαλαιωτικοί
Πίνακες Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων καθώς και οι ανακεφαλαιωτικοί
πίνακες που για οποιοδήποτε λόγο υποβάλλονται σε έντυπη µορφή.
Στην περίπτωση διπλής υποβολής ανακεφαλαιωτικών πινάκων για την ίδια περίοδο
µέσω του συστήµατος Τaxis net και µέσω ∆.Ο.Υ., γίνονται δεκτοί οι ήδη υποβληθέντες
στην ∆.Ο.Υ. ενώ απορρίπτονται οι υποβληθέντες µέσω Τaxis net.
Αν στο συγκεκριµένο τρίµηνο ο υπόχρεος δεν πραγµατοποίησε ενδοκοινοτικές
παραδόσεις δεν υποχρεούται να υποβάλλει τον πίνακα. Σε περίπτωση υποβολής
δήλωσης οριστικής παύσης εργασιών, θα συνυποβάλλεται στη ∆ΟΥ κα ο
ανακεφαλαιωτικός πίνακας µε την περιοδική δήλωση της τελευταίας φορολογικής του
περιόδου, εφόσον έχουν πραγµατοποιηθεί πράξεις της παραπάνω παραγράφου µέσα στο
ηµερολογιακό τρίµηνο που υποβλήθηκε η δήλωση διακοπής.
Επισηµαίνεται ότι, µε την υποβολή του ανακεφαλαιωτικού πίνακα θα επιδεικνύονται
και οι αντίστοιχες περιοδικές δηλώσεις της οικείας περιόδου, προκειµένου να
επαληθεύεται το σύνολο των ενδοκοινοτικών παραδόσεων που αναγράφονται σε αυτόν,
εφόσον όλες οι περιοδικές δηλώσεις που αφορούν το τρίµηνο έχουν υποβληθεί στη ∆ΟΥ.
Σε αντίθετη περίπτωση δεν υφίσταται αυτή η υποχρέωση (Ισχύει µόνο στην περίπτωση
υποβολής στη ∆ΟΥ εµπρόθεσµου αρχικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα).

8

Βλ. άρθρο 1 ΠΟΛ1091/10-7-2003
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∆ιορθωτική υποβολή του πίνακα
Σε περίπτωση που κατά την αρχική υποβολή του πίνακα δεν δηλώθηκε συγκεκριµένη
ενδοκοινοτική παράδοση ή καταχωρήθηκε λανθασµένα ο αριθµός µητρώου ΦΠΑ του
αγοραστή ή η αξία της παράδοσης ή αν υπήρξαν νεότερα στοιχεία, που δεν ήταν δυνατό
να προβλεφθούν κατά την αρχική υποβολή του πίνακα (π.χ. συµπληρωµατική χρέωση
πελάτη µε τόκους υπερηµερίας), θα πρέπει να υποβληθεί διορθωτικός πίνακας. Η
συµπλήρωση του πίνακα θα γίνει µε τα στοιχεία, όπως αυτά προκύπτουν µετά την
αναθεώρηση τους µε µία εγγραφή µόνο για κάθε αγοραστή που τα δεδοµένα του
µεταβάλλονται, στην οποία θα γράφονται τα στοιχεία όπως αυτά προκύπτουν µετά τη
διόρθωση. Στην περίπτωση λανθασµένης αρχικής αναγραφής του Α.Φ.Μ./Φ. Π. Α του
αγοραστή θα γραφεί ο λανθασµένος εκ νέου και οι στήλες των αξιών θα παραµείνουν
κενές. Στην αµέσως επόµενη σειρά θα γραφεί ο ορθός Α Φ. Μ. /Φ.Π.Α µε τα σωστά
στοιχεία κατά τις προθεσµίες που ορίζονται για την υποβολή του αρχικού πίνακα, σε
έντυπη µορφή στην αρµόδια ∆ΟΥ.
Στην περίπτωση που ατοµική επιχείρηση προβεί σε διακοπή εργασιών και στη
συνέχεια σε νέα έναρξη εργασιών κατά τη διάρκεια του ίδιου ηµερολογιακού
(φορολογικού) τριµήνου, θα πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:
α) Κατά την διακοπή των εργασιών, µαζί µε τις υπόλοιπες δηλώσεις ΦΠΑ, θα
υποβάλλει και έναν (1) ΑΡΧΙΚΟ ανακεφαλαιωτικό πίνακα µε τις ενδοκοινοτικές
παραδόσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί κατά το ως άνω χρονικό διάστηµα, σε έντυπη
µορφή στη ∆ΟΥ.
β) Επίσης, να υποβάλλει ΑΡΧΙΚΟ ανακεφαλαιωτικό πίνακα αναγράφοντας τις νέες
ενδοκοινοτικές παραδόσεις που πραγµατοποίησε κατά το διάστηµα της επανέναρξης .
Εκπρόθεσµη, ανακριβής ή µη υποβολή του πίνακα
Σε περίπτωση ανακριβούς, εκπρόθεσµης ή µη υποβολής του Πίνακα, επιβάλλεται το
πρόστιµο που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 2523/97. Τα πρόσωπα που
παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την κείµενη φορολογική
νοµοθεσία υπόκεινται για κάθε παράβαση σε πρόστιµο που ορίζεται από σαράντα
χιλιάδες (40.000) δραχµές (ή 117 €) µέχρι τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) δραχµές ή
1170 €. Το πρόστιµο αυτό επιβάλλεται στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται η επιβολή
πρόσθετου φόρου ή δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή. Ειδικά όποιος κατέχει και
χρησιµοποιεί αριθµούς φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ.) περισσότερους από έναν
υπόκειται σε πρόστιµο που ορίζεται σε δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) δραχµές ή 30000
€. Επίσης, σε πρόστιµο πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) δραχµών ή 15000 € υπόκεινται
και όποιος αναγράφει στα φορολογικά του στοιχεία αριθµό φορολογικού µητρώου
(Α.Φ.Μ.) που ανήκει σε άλλο πρόσωπο ή που δεν έχει χορηγηθεί σε αυτόν. ∆εν
επιβάλλεται το πρόστιµο του πρώτου εδαφίου επί ανακρίβειας της δήλωσης, εφόσον το
ύψος της προκύπτουσας διαφοράς κύριου και συµπληρωµατικού φόρου, τέλους ή
εισφοράς ανέρχεται µέχρι του ποσού για το οποίο αµελείται η βεβαίωση κατά τις
κείµενες διατάξεις.
Η εκπρόθεσµη υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα γίνεται σε κάθε περίπτωση σε
έντυπη µορφή στην αρµόδια ∆ΟΥ.
Παρόµοιος είναι και ο πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων.
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Αλγόριθµοι που χρησιµοποιούνται από τα κράτη µέλη για το σχηµατισµό των
αριθµών φορολογικού µητρώου ΦΠΑ
VAT identification number structure

Κράτος µέλος

Structure

Format*

AT-Αυστρία

ATU999999991

1 τµήµα από 9 χαρακτήρες

BE-Βέλγιο

BE999999999

1 τµήµα από 9 ψηφία

CY-Κύπρος

CY99999999L

1 τµήµα από 9 χαρακτήρες

CZ-Τσεχική
∆ηµοκρατία

CZ99999999 or
CZ999999999 or
CZ9999999999

1 τµήµα από 8, 9 ή 10 ψηφία

DE-Γερµανία

DE999999999

1 τµήµα από 9 ψηφία

DK-∆ανία

DK99 99 99 99

4 τµήµατα από 2 ψηφία

EE-Εσθονία

EE999999999

1 τµήµα από 9 ψηφία

EL-Ελλάδα

EL999999999

1 τµήµα από 9 ψηφία

ES-Ισπανία

ESX9999999X2

1 τµήµα από 9 χαρακτήρες

FI-Φινλανδία

FI99999999

1 τµήµα από 8 ψηφία

FR-Γαλλία

FRXX 999999999

1 τµήµα από 2 χαρακτήρες, 1
τµήµα από 9 ψηφία

GB-Ηνωµένο Βασίλειο GB999 9999 99 or
GB999 9999 99 9993 or
GBGD9994 or
GBHA9995

1 τµήµα από 3 ψηφία, 1 τµήµα από
4 ψηφία και 1 τµήµα από 2 ψηφία;
ή το επάνω να ακολουθείται από
τµήµα από 3 ψηφία; ή 1 τµήµα από
5 χαρακτήρες

HU-Ουγγαρία

HU99999999

1 τµήµα από 8 ψηφία

IE-Ιρλανδία

IE9S99999L

1 τµήµα από 8 χαρακτήρες

IT-Ιταλία

IT99999999999

1 τµήµα από 11 ψηφία

LT-Λιθουανία

LT999999999 or

1 τµήµα από 9 ψηφία, or 1 τµήµα
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LT999999999999

από 12 ψηφία

LU-Λουξεµβούργο

LU99999999

1 τµήµα από 8 ψηφία

LV-Λεττονία

LV99999999999

1 τµήµα από 11 ψηφία

MT-Μάλτα

MT99999999

1 τµήµα από 8 ψηφία

NL-Κάτω Χώρες

NL999999999B996

1 τµήµα από 12 χαρακτήρες

PL-Πολωνία

PL9999999999

1 τµήµα από 10 ψηφία

PT-Πορτογαλία

PT999999999

1 τµήµα από 9 ψηφία

SE-Σουηδία

SE999999999999

1 τµήµα από 12 ψηφία

SI-Σλοβενία

SI99999999

1 τµήµα από 8 ψηφία

SK-Σλοβακία

SK9999999999

1 τµήµα από 10 ψηφία

*: Format δεν περιλαµβάνει τους 2 αρχικούς χαρακτήρες
9: Ψηφίο
X: Γράµµα ή ψηφίο
S: Γράµµα, Ψηφίο, "+" ή "*"
L: Γράµµα
Σχόλια:
1
: Το πρώτο γράµµα µετά το πρόθεµα είναι πάντα "U".
2
: Ο πρώτος και ο τελευταίος χαρακτήρας µπορεί να είναι αλφαριθµητικός ή
αριθµητικός, αλλά δεν µπορεί να είναι και οι δύο αριθµητικοί.
3
: Αναγνωρίζει υποκαταστήµατα εµπόρων.
4
: Αναγνωρίζει τµήµατα κυβερνήσεων.
5
: Αναγνωρίζει αρχές υγείας.
6
: Η 10η θέση µετά το πρόθεµα είναι πάντα "B".
3.2.3 ∆ιευκρινίσεις ελέγχου ΦΠΑ στις ενδοκοιντικές παραδόσεις
Λόγω δηµιουργίας προβληµάτων9 κατά τον έλεγχο των ενδοκοινοτικών παραδόσεων
που πραγµατοποιούν ελληνικές επιχειρήσεις υποκείµενες στο ΦΠΑ προς επιχειρήσεις
των άλλων κρατών - µελών, επίσης υποκείµενες στο ΦΠΑ, στη χώρα τους και
προκειµένου να εφαρµοστούν οµοιόµορφα οι διατάξεις των άρθρων 2, παρ. 3 του άρθρου
7 και υπέρ. α' της παρ. 1 του άρθρου 22α' του Ν.1642/1986, όπως ισχύει, σε συνδυασµό

9

∆ιευκρινήσεις στην ΠΟΛ. 1106/26.04.1999.
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µε τις διατάξεις του σηµείου Α' του άρθρου 28γ' της Οδηγίας (ΕΟΚ) αριθ. 77/388 (6η
οδηγία ΦΠΑ), τέθηκαν τα εξής:
Απαραίτητες σωρευτικά προϋποθέσεις για την πραγµατοποίηση ενδοκοινοτικών
παραδόσεων και, κατ' επέκταση, έκδοση από τον Έλληνα πωλητή Τιµολογίου χωρίς
ΦΠΑ είναι:
1. Η εγγραφή των υποκειµένων στο φόρο Ελλήνων πωλητών στο σύστηµα των
ενδοκοινοτικών συναλλαγών VIES, µε την υποβολή δήλωσης µεταβολών στην αρµόδια
∆ΟΥ.
2. Η επαλήθευση από τους υποκείµενους στο φόρο Έλληνες πωλητές του
ΑΦΜ/ΦΠΑ του αλλοδαπού αγοραστή, αν δηλαδή αυτός ο ΑΦΜ/ΦΠΑ είναι
εγγεγραµµένος στο σύστηµα VIES στη χώρα του. Η επαλήθευση γίνεται γραπτά από τη
∆ιεύθυνση ΦΠΑ, Τµήµα ∆' (VIES).
3. Η αποστολή ή η µεταφορά των αγαθών από την Ελλάδα στο άλλο κράτος - µέλος,
η οποία πρέπει οπωσδήποτε να αποδεικνύεται εγγράφως. ∆ιευκρινίζουµε ότι, κατά τη
στιγµή της έκδοσης του Τιµολογίου χωρίς ΦΠΑ, ο Έλληνας πωλητής πρέπει να είναι
βέβαιος για τη µεταφορά των αγαθών στο άλλο κράτος - µέλος.
Συνεπώς, η αποστολή ή µεταφορά πρέπει να αποδεικνύεται µε φορτωτικά ή άλλα
συνοδευτικά έγγραφα των αγαθών.
Ειδικότερα:
α) Στην περίπτωση µεταφοράς των αγαθών µε ιδιωτικής χρήσης µεταφορικά µέσα
του Έλληνα πωλητή των αγαθών, απαιτούνται εκτός του Τιµολογίου πώλησης:
αα) Φορτωτική ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο του θαλάσσιου µέσου µεταφοράς του
µεταφορικού µέσου (ΦΙΧ αυτοκινήτου) και ∆ελτίο Αποστολής των αγαθών.
ββ) Εφόσον πρόκειται για οδική µεταφορά, εκτός του ∆ελτίου Αποστολής επί του
οποίου πρέπει να αναγράφεται και ο αριθµός του ΦΙΧ αυτοκινήτου, αποδείξεις
διοδίων, τελών διέλευσης και άλλων επιβαρύνσεων και δαπανών που
πραγµατοποιήθηκαν στο άλλο κράτος - µέλος για το συγκεκριµένο ΦΙΧ αυτοκίνητο ή
κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διέλευση του µεταφορικού µέσου
(ΦΙΧ) από τρίτες χώρες κατά τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο.
β) Στην περίπτωση µεταφοράς των αγαθών από την Ελλάδα σε άλλο κράτος – µέλος
µε µεταφορικά µέσα ∆ηµοσίας Χρήσεως, ως αποδεικτικά στοιχεία της µεταφοράς των
αγαθών θεωρούνται τα οικεία φορτωτικά έγγραφα του µεταφορέα (φορτωτική, διεθνές
µεταφορικό έγγραφο CMR).
γ) Σε περίπτωση µεταφοράς των αγαθών µε µεταφορικά µέσα του αλλοδαπού
αγοραστή κατά τη στιγµή της έκδοσης του φορολογικού στοιχείου από τον πωλητή, δεν
αποδεικνύεται η µεταφορά των αγαθών σε άλλο κράτος - µέλος.
Συνεπώς, δεν είναι δυνατό να τηρηθεί η τρίτη προϋπόθεση για την έκδοση του
Τιµολογίου χωρίς ΦΠΑ.
Επισηµαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση που οι ∆ιοικήσεις των άλλων κρατών – µελών
θέτουν στην Υπηρεσία ερωτήµατα για έλεγχο ενδοκοινοτικών συναλλαγών (αµοιβαία
συνδροµή), πρέπει να τους αποστείλουν απαραίτητα ως αποδεικτικό στοιχείο της
πραγµατοποίησης των ενδοκοινοτικών συναλλαγών (εκτός από τα Τιµολόγια, Τραπεζικά
και λοιπά έγγραφα) και τα µεταφορικά έγγραφα.
Κατόπιν των ανωτέρω, οι προϊστάµενοι των αρµοδίων ∆ΟΥ πρέπει να επιστήσουν την
προσοχή τους ώστε:
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- Κατά τον έλεγχο των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, να στέλνουν πάντα τα οικεία
µεταφορικά έγγραφα που αποδεικνύουν τη συναλλαγή. Οι ελληνικές επιχειρήσεις που
τιµολόγησαν αλλοδαπούς αγοραστές υποκείµενους στο φόρο στη χώρα τους, χωρίς να
υπολογίσουν ΦΠΑ στο Τιµολόγιο που εξέδωσαν, αλλά δεν διαθέτουν µεταφορικά
έγγραφα για να αποδείξουν ότι τα αγαθά µεταφέρθηκαν σε άλλο κράτος - µέλος, να
ελεγχθούν άµεσα, προκειµένου να καταβάλουν τον αναλογούντα ΦΠΑ και να υποβάλουν
τροποιητικούς ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών παραδόσεων.
- Σε περίπτωση που ήδη πραγµατοποιήθηκαν από τις ∆ΟΥ επιστροφές πιστωτικών
υπολοίπων του φόρου εισροών των πιο πάνω επιχειρήσεων (σύµφωνα µε τις διατάξεις
των ΠΟΛ.1078/1991 ή ΠΟΛ.1185/1988 Αποφάσεων του Υπουργού Οικονοµικών) που
δήλωσαν ότι πραγµατοποίησαν ενδοκοινοτικές παραδόσεις, αλλά δεν µπορούν να
αποδείξουν την πραγµατοποίηση των συναλλαγών αυτών, γιατί δεν τηρούνται οι τρεις
προϋποθέσεις σωρευτικά, όπως προαναφέρονται, να ελεγχθούν κατά προτεραιότητα,
προκειµένου να καταβληθεί άµεσα στο ∆ηµόσιο ο φόρος που κακώς επιστράφηκε. Τα
αποτελέσµατα των ελέγχων πρέπει να κοινοποιηθούν, το συντοµότερο δυνατό, στο
Τµήµα ∆' (VIES) της 14ης ∆ιεύθυνσης ΦΠΑ, συνυποβάλλοντας και αντίγραφα των
διορθωµένων ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων, προκειµένου να
διορθωθούν τα αρχεία του VIES στα πλαίσια της αµοιβαίας συνδροµής µεταξύ των
κρατών - µελών.
- Σε περίπτωση που οι εν λόγω ελληνικές επιχειρήσεις έχουν υπαχθεί στις διατάξεις
της ΠΟΛ.1262/1993 Απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών και αγοράζουν χωρίς ΦΠΑ
πρώτες ύλες, υλικά συσκευασίας κ.λπ. τα οποία ενσωµατώνονται στα αγαθά που
εξάγονται ή πωλούνται σε άλλα κράτη - µέλη, πρέπει να φροντίσουν ώστε να
αναµορφωθεί το όριο (πλαφόν) που, βάσει της απόφασης αυτής, µπορούν να αγοράζουν
χωρίς ΦΠΑ, εφόσον δεν αποδεικνύεται η µεταφορά των αγαθών σε άλλο κράτος - µέλος,
οπότε θεωρείται ότι αυτά διατέθηκαν στο εσωτερικό της χώρας.
Εξυπακούεται ότι το όριο απαλλαγής της επόµενης δωδεκάµηνης χρονικής ή
δωδεκάµηνης διαχειριστικής περιόδου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπέρ. ζ' της παρ. 1
του άρθρου 20 του Ν.1642/1986, θα υπολογίζεται βάσει των τροποποιηµένων
ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων, όπως αυτοί προκύπτουν µετά
από την αφαίρεση των συναλλαγών για τις οποίες δεν υπάρχουν µεταφορικά έγγραφα,
οπότε δεν αποδεικνύεται η µεταφορά των αγαθών σε άλλο κράτος - µέλος.
- Να ελέγχονται οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην
υπ' αριθ. 1126849/1431/∆Ε-Α/ΠΟΛ.1281/6.11.1998 Εγκύκλιο ∆ιαταγή του Υπουργού
Οικονοµικών, γιατί η χώρα µας πρέπει να δίνει σαφείς και ακριβείς απαντήσεις στα
ερωτήµατα που θέτουν οι ∆ιοικήσεις των άλλων κρατών - µελών, στα πλαίσια των
ελέγχων των ενδοκοινοτικών συναλλαγών (αµοιβαία συνδροµή).
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3.3 Λογισµικό Φορολογίας των ∆ιαδικτυακών Επιχειρήσεων
3.3.1 Πληροφοριακό σύστηµα διεκπαιρέωσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών
Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε τα πληροφοριακά συστήµατα και τους
µηχανισµούς φορολόγησης που χρησιµοποιούν διάφορα ηλεκτρονικά καταστήµατα. Πριν
αναφέρουµε τους µηχανισµούς αυτούς θα περιγράψουµε πως γίνεται µια ηλεκτρονική
συναλλαγή.
Ο χρήστης εισέρχεται στο δικτυακό τόπο που θέλει να πραγµατοποιήσει µια
συναλλαγή από το ∆ιαδίκτυο. Οι ελληνικοί δικτυακοί τόποι ζητούν από τους χρήστες να
εγγραφούν στο σύστηµα εισάγοντας τα στοιχεία τους.

Αφού η εισαγωγή των στοιχείων είναι επιτυχής, ο χρήστης – καταναλωτής περιηγείται
στον δικτυακό τόπο και όταν βρει κάποιο προϊόν της αρεσκείας του για αγορά το
προσθέτει στο «καλάθι των αγορών του». Στο παρακάτω σχήµα απεικονίζεται το
εικονίδιο «προσθήκη στο καλάθι αγορών».

Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει πολλά προϊόντα όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα, τα
οποία φαίνονται πατώντας την επιλογή « καλάθι των αγορών» και µπορεί να διαγράψει
προϊόντα τα οποία δεν επιθυµεί να βρίσκονται στο καλάθι των αγορών του.
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Όταν έρθει η στιγµή για αγορά τότε ο χρήστης επιλέγει την ολοκλήρωση της
συναλλαγής. Τα βήµατα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής είναι ο τόπος αποστολής
και ο τρόπος πληρωµής και αυτός διαφέρει στα διάφορα ελληνικά δικτυακά
καταστήµατα. Για παράδειγµα στο δικτυακό τόπο www.plaisio.gr ο χρήστης έχει τη
δυνατότητα να επιλέξει 15 τόπους αποστολής.

Σηµαντικό βήµα σε µια ηλεκτρονική συναλλαγή είναι ο τρόπος πληρωµής. Οι επιλογές
πληρωµής που διαθέτει το ηλεκτρονικό κατάστηµα eshop είναι: µε πιστωτική κάρτα και
επιλογή δόσεων, µε αντικαταβολή, µε κατάθεση σε λογαριασµούς εθνικής τράπεζας και
alpha bank. Οι επιλογές αυτές απεικονίζονται παρακάτω:
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Αφού ο χρήστης επιλέξει τον τρόπο πληρωµής, επιβεβαιώνει την παραγγελία του
πατώντας το κουµπί «επιβεβαίωση».
Με κάθε τρόπο πληρωµής απαραίτητη είναι και η έκδοση του παραστατικού το οποίο
θα αποσταλεί µαζί µε το προϊόν. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την έκδοση
απόδειξης ή τιµολογίου.

Όταν επιλεγεί η έκδοση τιµολογίου ο χρήστης πρέπει να έχει συµπληρώσει τα εξής
επιπλέον στοιχεία στην καρτέλα του: εταιρία, δραστηριότητα, ΑΦΜ, ∆ΟΥ και
διεύθυνση της εταιρίας αλλιώς το σύστηµα θα βγάλει το παρακάτω µήνυµα:

ΜΕΡΟΣ 3ο ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

82
________________________________________________________________________
Επιπλέον, η εφορία έχει επιβάλει πρόσθετους κανόνες για την συµλήρωση των
ηλεκτρονικών παραστατικών οι οποίοι είναι η συµπληρώση της πόλης , του νοµού, της
διεύθυνσης και του ταχυδροµικόυ κώδικα.
Όταν όλα τα στοιχεία συµπληρωθούν και ολοκληρωθεί η συναλλαγή τότε εµφανίζεται το
ακόλουθο µήνυµα:

Ο αριθµός της παραγγελίας (120742) µπορεί να χρησιµοποιηθεί από το χρήστη για να
δει µέσα από το δικτυακό τόπο του καταστήµατος την εξέλιξη της παραγγελίας. Επίσης,
η εταιρία πλαίσιο στέλνει και µήνυµα στο κινητό για παραγγελίες που αφορούν την
παράδοση µέσω µεταφορικών οχηµάτων του καταστήµατος, αναγράφοντας την ηµέρα
παραλαβής .
Ο διαχειριστής του Πληροφορικού Συστήµατος του ηλεκτρονικού καταστήµατος
λαµβάνει την παραγγελία και ξεκινά η διαδικασία διεκπεραίωσης της παραγγελίας. Το
δικτυακό κατάστηµα πλαίσιο χρησιµοποιεί το σύστηµα SAP για την διαχείριση όλων των
τµηµάτων της. Το SAP αποτελεί µια ολοκληρωµένη λύση για µεγάλα καταστήµατα τα
όποια διαθέτουν πληθώρα προϊόντων, όγκο συναλλαγών και πολλά τµήµατα.

Το πρώτο µενού του προγράµµατος µας εµφανίζει τα διάφορα τµήµατα της εταιρίας
και θα τονίσουµε το ιδιαίτερα το µενού «πελάτες» του οικονοµικού τµήµατος της
εταιρίας και το µενού «Παραγγελίες» του τµήµατος παραγγελιών.
Αµέσως µετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής ενός χρήστη ενηµερώνονται τα
παρακάτω τµήµατα µε σειρά προτεραιότητας:
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- Τµήµα παραγγελιών
- Η αποθήκη
- Το λογιστήριο
- Ο µεταφορέας
Το τµήµα παραγγελιών διαχειρίζεται και τις παραγγελίες που πραγµατοποιούνται
µέσω του διαδικτύου και εµφανίζεται η παρακάτω καρτέλα στον αρµόδιο του τµήµατος
παραγγελιών:

Επίσης, ο διαχειριστής του ΠΣ του τµήµατος παραγγελιών µπορεί να έχει πρόσβαση
στην καρτέλα του πελάτη και σε επιπλέον στοιχεία του προϊόντος. Πατώντας το κουµπί
κάτω αριστερά ενηµερώνεται το τµήµα αποθήκης σχετικά µε το προϊόν που πρόκειται να
ετοιµάσει (πχ να το συσκευάσει).

Έπειτα το λογιστήριο έχει τα εξής στοιχεία τα χέρια του: από το µενού Πελάτες προβολή, µπορεί να δεί την καρτέλα του πελάτη µε τα ακριβή στοιχεία του και το είδος
της συναλλαγής.
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Η καρτέλα πελάτη απεικονίζεται παρακάτω:

Επίσης, έχει τη δυνατότητα να εµφανίσει και το ιστορικό συναλλαγών κάποιου πελάτη
δηλαδή τις συναλλαγές που έχει πραγµατοποιήσει κάποιος πελάτης σε συγκεκριµένο
χρονικό διάστηµα. Το παρακάτω σχήµα δείχνει αυτή τη δυνατότητα µε τη µορφή
προβολής ενός συνόλου άρθρων, το οποίο δεν διαφέρει αρκετά από τα λογιστικά
προγράµµατα που κυκλοφορούν στην αγορά.

Κινήσεις πελάτη

Ποσά κινήσεων πελάτη

Χρεωστικό ή πιστωτικό
υπόλοιπο πελάτη
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Στο σύστηµα οι περισσότερες συναλλαγές είναι κωδικοποιηµένες δηλαδή για κάθε
κίνηση , για κάθε πελάτη, για κάθε προϊόν δηµιουργείται ένας µοναδικός κωδικός, ο
οποίος µεταφέρεται και στα υπόλοιπα τµήµατα.
Η επόµενη κίνηση του λογιστηρίου είναι να κάνει την εγγραφή της συναλλαγής. Η
εγγραφή εµφανίζεται παρακάτω:

Το σύστηµα SAP µε το δικό του τρόπο έχει πραγµατοποιήσει την εγγραφή στο
σύστηµα . Το λογιστικό σχέδιο του λογιστηρίου του καταστήµατος έχει δηµιουργηθεί
ανάλογα µε τις ανάγκες. Οι πωλήσεις µέσω του διαδικτύου έχουν κωδικό 7000000001
«πωλήσεις µέσω διαδικτύου» ο ΦΠΑ έχει κωδικό 5400700118, ο πελάτης έχει τον
κωδικό του, ο οποίος έχει δηµιουργηθεί και µεταφερθεί από τα υπόλοιπα τµήµατα.
Ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι ότι ο κάθε κωδικός είναι κοινός για όλα τα τµήµατα.
Ο κωδικός του πελάτη στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι 244671 και τέλος ο
λογαριασµός ταµείο είναι χωρισµένος ανά περιοχές και στο παράδειγµά µας το ταµείο
που βρίσκεται στην Μεταµόρφωση Αθηνών έχει κωδικό 3800000100.
Τέλος ο διαχειριστής του ΠΣ έχει τη δυνατότητα να δει την εξέλιξη της παραγγελίας
και να παρακολουθήσει τις κινήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί από κάθε τµήµα.

Στο παραπάνω σχήµα βλέπουµε τα τµήµατα του καταστήµατος , το ποσό της
συγκεκριµένης συναλλαγής του χρήστη και δεξιά στο πράσινο πλαίσιο την κατάσταση
του κάθε τµήµατος.
Πιο αναλυτικά όταν πραγµατοποιηθεί µια πώληση µέσω του διαδικτύου τότε η
κατάσταση αναγράφεται ως «ολοκληρωµένη». Όταν πραγµατοποιηθεί η παράδοση του
προϊόντος και ή αίτηση συλλογής ( τα δύο στοιχεία αναφέρονται µαζί) η κατάσταση
αναγράφεται ως «ολοκληρωµένη». Όταν το προϊόν έχει συσκευαστεί τότε η διαδικασία
αυτή αναφέρεται ως χορήγηση υλικού και η κατάσταση αναγράφεται ως «πλήρης». Όταν
έχει κοπεί το παραστατικό από το λογιστήριο τότε η κατάσταση αναγράφεται ως
«ολοκληρωµένη» και τέλος όταν πραγµατοποιηθεί και η λογιστική εγγραφή τότε η
κατάσταση αναγράφεται ως «εκκαθαρισµένη».
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3.3.2 Είδη περιοδικών δηλώσεων
Όταν η ηλεκτρονική επιχείρηση δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο τότε στο τέλος
κάθε µήνα θα πρέπει να υποβάλλεται µια περιοδική δήλωση ΦΠΑ µε την οποία θα
καταγράφονται οι πωλήσεις φυσικού και ηλεκτρονικού καταστήµατος. Η δήλωση αυτή
υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά µέσω της υπηρεσίας taxis net είτε στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. σε
έντυπη µορφή.
Η έντυπη µορφή απεικονίζεται παρακάτω:

Οι συναλλαγές ηλεκτρονικού εµπορίου
φορολογούνται µε ΦΠΑ 18% και
συµπληρώνεται το πεδίο µε κωδικό 303.
και ο φόρος που αναλογεί στο πεδίο µε
κωδικό 333.

Ανάλογα µε τις πωλήσεις και την τοποθεσία αποστολής των εµπορευµάτων
συµπληρώνονται τα ανάλογα πεδία.
Όταν η επιχείρηση πραγµατοποιεί πωλήσεις στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής ένωσης τότε
στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. η επιχείρηση υποβάλει τα εξής έντυπα:
1. Περιοδική δήλωση ΦΠΑ. (Υποβάλλεται κάθε τρίµηνο από εταιρίες µε βιβλία Β
κατηγορίας και κάθε µήνα από εταιρίες µε βιβλία Γ κατηγορίας ).

Για πωλήσεις στην κοινότητα
συµπληρώνεται το πεδίο 309
«ενδοκοινοτικές παραδόσεις, εξαγωγές
απαλλασσόµενες µε δικαίωµα έκπτωσης
και το πεδίο 342 Συνολικές ενδοκοινοτικές
παραδόσεις.
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2. Πίνακας ενδοκοινοτικών παραδόσεων ή ανακεφαιωτικό listing (Υποβάλλεται κάθε
τρίµηνο µαζί µε τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ από εταιρίες µε Β κατηγορία βιβλίων. Οι
Α.Ε. υποβάλουν αυτόν τον πίνακα κάθε µήνα).

Τα στοιχεία της συναλλαγής συµπληρώνονται στον παραπάνω πίνακα αναγράφοντας
τη χώρα του αγοραστή το πρόθεµα και το ΦΠΑ σύµφωνα µε την δοµή που επιβάλλει η
Ευρωπαϊκή Ένωση, την αξία και τις τυχόν τριγωνικές διαδικασίες.
3. Πίνακας Intrastat ( Συνυποβάλλεται ταυτόχρονα µε την περιοδική δήλωση ΦΠΑ
ανάλογα µε τη κατηγορία βιβλίων εφόσον τα έσοδα έχουν υπερβεί το κατώφλι των
29000 € (27500 € για το 2004). Σηµειώνεται ότι τα έσοδα δεν µηδενίζονται µε την
πάροδο του έτους).
Ο πίνακας αυτός χρησιµοποιείται για την υποβολή στην ΕΣΥΕ , στατιστικών στοιχείων
από τους υπόχρεους παροχής πληροφοριών σχετικά µε τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές
αγαθών που πραγµατοποιούν. Υπόχρεοι καταβολής αυτής της δήλωσης θεωρούνται οι
υποκείµενοι στο ΦΠΑ, τα νοµικά πρόσωπα που δεν υπόκεινται στο ΦΠΑ και οι
υποκείµενοι στο ΦΠΑ που πραγµατοποιούν πράξεις που δεν τους παρέχουν κανένα
δικαίωµα έκπτωσης, εφόσον , για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές αγαθών που
πραγµατοποιούν, υποχρεούνται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση είτε στο κράτος
µέλος αποστολής είτε στο κράτος µέλος άφιξης.
‘Eντυπη µορφή δήλωσης intrastat

Ηλεκτρονική µορφή δήλωσης intrastat

Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι η προθεσµία υποβολής αυτών των παραστατικών είναι
µεγαλύτερη όταν υποβάλλονται µέσω ίντερνετ και η εκπρόθεσµη υποβολή τους είτε
έντυπη είτε µέσω διαδικτύου επιφέρει κυρώσεις. Ο πίνακας ενδοκοινοτικών παραδόσεων
και η περιοδική δήλωση ΦΠΑ µπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά µέσα από το site
www.taxisnet.gr και το έντυπο intrastat µπορεί να υποβληθεί από το site της ΕΣΥΕ
www.esye.gr.
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3.3.3 Έλεγχος ηλεκτρονικών καταστηµάτων
Προκειµένου να διασφαλιστεί αποτελεσµατικότερος έλεγχος σε τέτοιου είδους
καταστήµατα, το υπουργείο οικονοµίας και οικονοµικών έχει θεσπίσει µια σειρά από
µέτρα που πρέπει να παίρνονται από τις επιχειρήσεις προκειµένου να διευκολύνεται ο
έλεγχος και να αποφεύγεται η φοροδιαφυγή, όπως η Ειδική Ασφαλής Φορολογική
∆ιάταξη Σήµανσης Στοιχείων (ΕΣΦ∆ΣΣ). Με το τον Νόµο 3052/2002 προβλέπεται αυτός
ο ειδικός τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων και είναι υπόχρεοι όλοι οι
επιτηδευµατίες της χώρας που εκδίδουν τα φορολογικά τους στοιχεία µηχανογραφικά.
Υπάρχουν κάποια µηχανήµατα τα οποία συνδέονται µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή
και µαζί µε το παραστατικό που εκδίδουν είτε για ηλεκτρονικές συναλλαγές είτε για
συναλλαγές που πραγµατοποιούνται στα φυσικά καταστήµατα, εκδίδεται και ένας
µεγάλος αριθµός, ο οποίος απεικονίζει τη µοναδικότητα της συναλλαγής.
∆ιάφορες εταιρίες έχουν προωθήσει στην αγορά µηχανήµατα τέτοιου είδους. Το πιο
ευρέως διαδεδοµένο µηχάνηµα για ηλεκτρονικά καταστήµατα είναι το µηχάνηµα
“TaxLine” της εταιρίας Quest. Αυτό ισχύει γιατί το µηχάνηµα µπορεί να συνεργαστεί µε
όλες τις πλατφόρµες των σηµερινών ηλεκτρονικών καταστηµάτων.

Το µηχάνηµα της quest
TaxLine 1000

Κατά την έκδοση παραστατικού από εκτυπωτή ή από φορολογική ταµειακή µηχανή το
µηχάνηµα εκδίδει και µία απόδειξη µε κωδικοποιηµένα στοιχεία της συναλλαγής. Το
απόκοµµα δείχνει όπως η παρακάτω εικόνα:
Ηµερήσιος και
Αύξων αριθµός

γενικός

Προηγµένη Ασφαλής Ηλεκτρονική
Ψηφιακή Σύνοψη.
Αριθµός Μητρώου της ΕΑ∆ΦΣΣ.
EXO=άδεια καταλληλότητας
03=Έτος Κατασκευής
0=Αντικατάσταση µνήµης
01433=Σειριακός εργοστασιακός αριθµός

Το παραστατικό, το οποίο εκδίδεται προς τον πελάτη αναγράφει και έναν αριθµό, ο
οποίος παράγεται από το µηχάνηµα και είναι µοναδικός για κάθε συναλλαγή. Ανάλογα
µε το υπάρχον πρόγραµµα έκδοσης παραστατικού των καταστηµάτων το taxline
συνεργάζεται µε αυτά και δίνεται η δυνατότητα να αναγραφεί ο αριθµός αυτός σε όποιο
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σηµείο του παραστατικού επιθυµεί. Για την καλύτερη κατανόηση απεικονίζουµε µια
απόδειξη λιανικής πώλησης του www.e-shop.gr .

Μοναδικός αριθµός συναλλαγής από το taxline 1000 που εκδίδεται στο παραστατικό.
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Η Συµβολοσειρά Σήµανσης δηµιουργείται από την ΕΑΦ∆ΣΣ µε την χρήση ειδικού
αλγόριθµου δηµιουργίας Συνόψεων (Secure Hash Algorithm, SHA-1), από την
επεξεργασία των εξής δεδοµένων :
- Όλους τους εκτυπώσιµους χαρακτήρες στο στοιχείο
- Τον αριθµό µητρώου της ΕΑΦ∆ΣΣ ,
ο οποίος αποτελείται από τα 3
χαρακτηριστικά γράµµατα της άδειας καταλληλότητας, έναν κενό χαρακτήρα
(διάστηµα) και µια αλληλουχία 8 αριθµητικών ψηφίων, εκ των οποίων τα 2 πρώτα
προσδιορίζουν τα 2 τελευταία ψηφία του έτους κατασκευής, το επόµενο την πιθανή
αντικατάσταση της φορολογικής µνήµης (0 εάν δεν έχει γίνει αντικατάσταση, 9 για
την πρώτη αντικατάσταση, 8 για την δεύτερη, κλπ) και τα 5 τελευταία αποτελούν τον
σειριακό εργοστασιακό αριθµό παραγωγής της ΕΑΦ∆ΣΣ.
- Τον γενικό και ηµερήσιο αύξοντα αριθµό σήµανσης που δίδεται από την ΕΑΦ∆ΣΣ
- Την Ηµεροµηνία και Ώρα της σήµανσης που δίδεται επίσης από την ΕΑΦ∆ΣΣ

Τα πλεονεκτήµατα αυτών των µηχανηµάτων για τα καταστήµατα είναι αρκετά και
αναφέρονται παρακάτω:
• Απαλλάσσει από την θεώρηση των Φορολογικών της Στοιχείων (∆. Αποστολής,
Τιµολόγια κ.α).
• Καταργεί την φυσική αποθήκευση αντιγραφών τηρώντας τα σε Ηλεκτρονικό
Αρχείο
• Μειώνει τα κόπος εκτύπωσης και αποθήκευσης ίων Φορολογικών Στοιχείων.
• Λειτουργεί ανεξάρτητα από το πρόγραµµα Εµπορικής ∆ιαχείρισης παρέχοντας στην
επιχείρηση την δυνατότητα αναβάθµισης ή αντικατάστασης του προγράµµατος
χρησιµοποιώντας την ιδία ΕΑΦ∆ΣΣ (Ειδική Ασφαλής Φορολογική ∆ιάταξη
Σήµανσης Στοιχείων).
• Συνεργάζεται µε οποιοδήποτε Dos under Windows ή Windows πρόγραµµα
Εµπορικής ∆ιαχείρισης,
• Υποστηρίζεται από το λογισµικό Tax Soft 1000 ΤΥΠΟΥ Α παρέχοντας τη
δυνατότητα λειτουργίας ακόµη και στις πλέον περίπλοκες ∆ικτυακές Εγκαταστάσεις.
• Υποστηρίζει Single user-Single printing, Single user-Multi printing, Multi userSingle printing, Multi user-Multi printing εγκαταστάσεις.
• Υποστηρίζει Multi Company εγκαταστάσεις.
• Έχει τη δυνατότητα υποστήριξης πόντος είδους Φορολογικών Στοιχείων
ανεξαρτήτως του πλήθους των σελίδων τους.
Τα δελτία που µπορούν να εκδοθούν από µια συσκευή ΕΑ∆ΦΣΣ είναι τα ακόλουθα:
- ∆ελτίο Φορολογικής Σήµανσης Στοιχείου (∆ΦΣΣ),
- ∆ελτίο Συνόψεων - Υπογραφών Ηµέρας (∆ΣΥΜ),
- ∆ελτίο Ηµερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήµανσης Στοιχείων (∆ΗΦΑΣΣ) –
«Ζ» και
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-

∆ελτίο Ανάγνωσης Περιόδου Φορολογικής Μνήµης Ηµερήσιων Συνόψεων
(∆ΠΑΦΜΗΣ), το οποίο επίσης ονοµάζεται «Ειδικό Φορολογικό ∆ελτίο» (ΕΦ∆)
και η έκδοσή του υποχρεωτικά περιλαµβάνει στην αρχή και στο τέλος της
εκτύπωσης κάθε τέτοιου δελτίου, τις χαρακτηριστικές ενδείξεις «Ειδικό
Φορολογικό ∆ελτίο - Έναρξη» και « Ειδικό Φορολογικό ∆ελτίο –Λήξη»,
αντίστοιχα.

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω το µηχάνηµα της Quest Taxline 1000 µπορεί να
συνεργαστεί µε οποιαδήποτε πλατφόρµα και λογισµικό ηλεκτρονικού εµπορίου. Το
λογισµικό που περιέχεται µε το µηχάνηµα της Quest βοηθάει την επιχείρηση στον τρόπο
εκτύπωσης των τιµολογίων, δηλαδή βοηθά στον προσδιορισµό των µερών που µπορεί να
εκτυπωθεί ο µοναδικός αριθµός συναλλαγής. Όµως πέρα από το λογισµικό αυτό δίνεται
και η δυνατότητα από το κατάστηµα να επιλέξει αυτή το λογισµικό ή να το
κατασκευάσει ανάλογα µε τις απαιτήσεις της, µε το οποίο θα τυπώνονται τα παραστατικά
των συναλλαγών και να συνεργάζεται µε το λογισµικό του µηχανήµατος έτσι ώστε να
τυπώνεται τα απαραίτητα στοιχεία στο παραστατικό. Το λογισµικό αυτό που θα
δηµιουργήσει το κατάστηµα για την εκτύπωση των παραστατικών πρέπει να σταλεί
οπωσδήποτε στην εφορία ή σε ανάλογο τµήµα του υπουργείου οικονοµικών για έλεγχο
αποτελεσµατικότητας. Ουσιαστικά το κατάστηµα στέλνει το κώδικα του λογισµικού της
και µετά την πάροδο ενός χρονικού διαστήµατος η υπηρεσία ενηµερώνει το κατάστηµα
για την έγκριση ή µη του λογισµικού.
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3.4 Πρόστιµα Βιβλίων και Στοιχείων του Ν.2325/1997
Σύµφωνα µε το νόµο 2325/1997 ορίζονται πρόστιµα για φορολογικές παραβάσεις που
αφορούν τα βιβλία και τα στοιχεία του Κ.Β.Σ. Σύµφωνα µε αυτό το νόµο ορίζονται τόσο
διοικητικές όσο και ποινικές κυρώσεις.
3.4.1 ∆ιοικητικές κυρώσεις
Οι διοικητικές κυρώσεις για τα βιβλία και τα στοιχεία αναφέρονται συγκεκριµένα από
τα άρθρα 5 και 6 του νόµου αυτού. Στο παρακάτω άρθρο που ακολουθεί (άρθρο 5)
ορίζονται τα πρόστιµα για παραβάσεις του Κ.Β.Σ.
1. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992
ΦΕΚ 84 Α’) τιµωρείται µε πρόστιµο που προσδιορίζεται κατ’ αντικειµενικό τρόπο. Για
το σκοπό αυτόν καθιερώνονται δύο βάσεις υπολογισµού, συντελεστές βαρύτητας, και
ανώτατα όρια (οροφές). Οι παραβάσεις διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, γενικές και
αυτοτελείς.
2. Για την εφαρµογή του αντικειµενικού συστήµατος δίδονται οι πιο κάτω
εννοιολογικοί προσδιορισµοί:
α) Βάση Υπολογισµού Νο 1 (ΒΑΣ.ΥΠ. 1) είναι το αντικειµενικό ποσό επί του οποίου
εφαρµόζονται οι συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριµένες παραβάσεις, όπως στις
κατ’ ιδίαν διατάξεις ορίζεται. Το ποσό της βάσης αυτής κλιµακώνεται ανάλογα µε
την κατηγορία των βιβλίων, που υποχρεούται να τηρεί κάθε υπόχρεο πρόσωπο του
Κ.Β.Σ., ως εξής:
α.α. Για µη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων ή τηρούντες βιβλία Α’ κατηγορίας 293
ευρώ.
α.β. Για υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων Β’ κατηγορίας 586 ευρώ.
α.γ. Για υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας 880 ευρώ.
Για τους ιδρυτές επιχειρήσεων επιβάλλονται τα πρόστιµα που προβλέπονται για τους
υπόχρεους σε τήρηση Β’ κατηγορίας βιβλίων, εκτός από τους ιδρυτές Ε.Π.Ε. και Α.Ε.
για τους οποίους επιβάλλονται τα πρόστιµα που προβλέπονται για τους υπόχρεους σε
τήρηση Γ’ κατηγορίας βιβλίων.
Ιδρυτές επιχειρήσεων ατοµικών , ΟΕ, ΕΕ :586 €.
Ιδρυτές ΕΠΕ και ΑΕ : 880 €.
β) Βάση Υπολογισµού Νο 2 (ΒΑΣ.ΥΠ. 2) είναι το αντικειµενικό ποσό επί του οποίου
εφαρµόζονται οι συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριµένες παραβάσεις, όπως στις
κατ’ ιδίαν διατάξεις ορίζεται. Το ποσό της βάσης αυτής ισούται µε την αξία της
συναλλαγής ή του στοιχείου ή µέρους αυτών, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.,
κατά περίπτωση.
γ) Συντελεστής βαρύτητας είναι ο αριθµός που κλιµακώνεται ανάλογα µε τη
σοβαρότητα της παράβασης και εφαρµόζεται στην αντίστοιχη βάση υπολογισµού.
δ) Ανώτατο όριο (οροφή) είναι το ποσό, το οποίο δεν µπορεί να υπερβεί το
επιβαλλόµενο πρόστιµο και εφαρµόζεται στις αυτοτελείς παραβάσεις, µε εξαίρεση
αυτές για τις οποίες ισχύει η βάση υπολογισµού Νο 2 (ΒΑΣ.ΥΠ. 2).
ε) Γενικές παραβάσεις είναι αυτές, για τις οποίες επιβάλλεται ένα ενιαίο πρόστιµο,
ανά διαχειριστική περίοδο, ανεξάρτητα από το πλήθος αυτών.
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στ) Αυτοτελείς παραβάσεις είναι αυτές, που ορίζονται στην παράγραφο 8 του άρθρου
αυτού για τις οποίες επιβάλλεται ιδιαίτερο πρόστιµο για κάθε παράβαση.
3. Για κάθε πράξη ή παράλειψη των διατάξεων του άρθρου αυτού, που διαπιστώνεται
σε διαφορετικό χρόνο εντός της ίδιας χρήσεως, επιβάλλεται ιδιαίτερο πρόστιµο. Ειδικά
αν διαπιστώνονται στον ίδιο χρόνο, πράξεις ή παραλείψεις, που αφορούν το ίδιο βιβλίο ή
στοιχείο, επιβάλλεται κατά περίπτωση το βαρύτερο πρόστιµο.
4. Πράξεις ή παραλείψεις, που συνιστούν παράβαση των διατάξεων αυτών και
ανάγονται σε περισσότερες της µιας διαχειριστικές περιόδους κρίνονται αυτοτελώς, και
εκδίδεται χωριστή, κατά διαχειριστική περίοδο, απόφαση επιβολής προστίµου. Οι
παραβάσεις µη διαφύλαξης των βιβλίων, των στοιχείων και λοιπών δικαιολογητικών
εγγραφών ή µη επίδειξης αυτών ανάγονται στο χρόνο που διαπιστώνονται ή
πιστοποιούνται και εάν ο χρόνος αυτός είναι µετά τη διαχειριστική περίοδο που έπαυσε
να υφίσταται το πρόσωπο, χρόνος αναγωγής των παραβάσεων λογίζεται η τελευταία
διαχειριστική περίοδος αυτού. Τα ανωτέρω ισχύουν ανεξάρτητα από τα έτη στα οποία
αναφέρονται και αφορούν τα βιβλία, τα στοιχεία και λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών,
επιφυλασσόµενων των διατάξεων του άρθρου 30 του Π.∆. 186/1992.
5. Κατ’ εξαίρεση, δεν επιβάλλεται πρόστιµο όταν:
α) έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία χωρίς την τήρηση ενιαίας αρίθµησης ή µε
επανάληψη αυτής ή
β) έχουν εκδοθεί αθεώρητα φορολογικά στοιχεία, αντί θεωρηµένων, εφόσον στις άνω
περιπτώσεις έχουν εκδοθεί από παραδροµή και έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία
εµπρόθεσµα και δηλώθηκε εγγράφως από τον υπόχρεο στον προϊστάµενο της
αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας η παράλειψη αυτή, πριν από τη
διαπίστωση της από οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο,
γ) για συγκεκριµένη συναλλαγή έχει εκδοθεί το µη προσήκον φορολογικό στοιχείο,
εφόσον το εκδοθέν περιλαµβάνει τουλάχιστον τα δεδοµένα του προβλεπόµενου, έχει
εκδοθεί στον οριζόµενο γι’ αυτό χρόνο και φέρει θεώρηση στην περίπτωση που
απαιτείται,
δ) δεν έχουν διαφυλαχθεί από τον κατά περίπτωση υπόχρεο τα επιπλέον
προαιρετικώς εκδοθέντα αντίτυπα,
ε) δεν έχουν εκδοθεί από τον υπόχρεο δελτία αποστολής για τις περιπτώσεις:
παράδοσης επιστρεφόµενων αγαθών αξίας µέχρι και 880 ευρώ ή παράδοσης αγαθών
προς επισκευή, συντήρηση ή άλλη αιτία που δεν συνεπάγεται απόκτηση εσόδων για
τον υπόχρεο, εφόσον για τις προαναφερόµενες περιπτώσεις έχουν εκδοθεί από τον
παραλήπτη των αγαθών δελτία αποστολής, κατά τις διατάξεις της περίπτωσης β’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ. και αποδεικνύεται µε αντίτυπο ή
φωτοαντίγραφο του σχετικού δελτίου αποστολής,
στ) έχουν εκδοθεί δελτία αποστολής µε γενική (ελλιπή) περιγραφή των ειδών εφόσον
σκοπός της διακίνησης είναι ο δειγµατισµός άνευ παραδόσεως των ειδών και δεν
τηρείται βιβλίο αποθήκης,
ζ) διαπιστώνονται παρατυπίες ή παραλείψεις που αποτελούν τυπικές παραβάσεις που
δεν καταγράφονται σε αυτές που επηρεάζουν το κύρος των βιβλίων και στοιχείων ως
ανακριβών ή δεν καθιστούν εξαιρετικά δυσχερείς τις ελεγκτικές επαληθεύσεις,
εφόσον οφείλονται σε παραδροµή ή συγγνωστή πλάνη, εκτός εάν προηγούµενα έχει
γίνει αποδεδειγµένα υπόδειξη από οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο ή φορολογική
αρχή για την ορθή εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ.,
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η) πρόκειται για υποθέσεις που έχουν ήδη ελεγχθεί µε τακτικό φορολογικό έλεγχο
και έχουν εκδοθεί οριστικά φύλλα ελέγχου ή πράξεις προσδιορισµού του φόρου στη
φορολογία εισοδήµατος και στο Φ.Π.Α. ή για υποθέσεις που έχουν περαιωθεί ως
προς τις φορολογίες αυτές µε οποιονδήποτε τρόπο, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις για
τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 68 παρ. 2 του Ν.
2238/1994 και 39 παρ. 3 του Ν. 1642/1986. Οι διατάξεις της παραγράφου 8 του
άρθρου 1 του παρόντος έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τα πρόστιµα του άρθρου
αυτού.
6. Για τις γενικές παραβάσεις λαµβάνεται υπόψη η Βάση Υπολογισµού Νο 1
(ΒΑΣ.ΥΠ. 1) και εφαρµόζεται ο συντελεστής βαρύτητας µε αριθµητική τιµή ένα (1).
Ένα πρόστιµο ανά διαχειριστική περίοδο:
Α κατηγορία: 293 €.
Β κατηγορία: 586 €.
Γ κατηγορία: 880 €.
Κατ’ εξαίρεση, για τις πιο κάτω παραβάσεις ο συντελεστής βαρύτητας καθορίζεται ως
εξής:
α) Σε µη τήρηση βιβλίων τρίτης κατηγορίας ή τήρηση κατώτερης αυτής σε δύο (2).
Πρόστιµο: 880*2=1760 €.
β) Σε µη τήρηση πρόσθετων βιβλίων του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 και
της παραγράφου 5 του άρθρου 10, σε δύο (2) για κάθε βιβλίο.
Πρόστιµο: Α κατηγορία 586*2=1172 €.
Β κατηγορία 880*2= 1760 €.
Από 1/1/2003 τηρούνται µηχανογραφικά: α) αποθήκευσης, β) Κίνησης οχηµάτων γ)
προσωρινής εναπόθεσης. Η µη διαφύλαξη του CD και η αδυναµία αναπαραγωγής του
περιεχοµένου αυτού εξοµοιούνται µε τη µη τήρηση του βιβλίου που εµπεριέχεται σε
αυτά.
γ) Σε µη τήρηση βιβλίων αποθήκης ή παραγωγής κοστολογίου και τεχνικών
προδιαγραφών, σε δύο (2), ανεξάρτητα αν η παράλειψη αφορά ένα ή περισσότερα
από αυτά. Αφορά βιβλία Γ κατηγορίας και επιβάλλεται ένα πρόστιµο 880*2=1760 €.
δ) Σε περίπτωση ελλιπούς περιγραφής του είδους των αγαθών ή υπηρεσιών στα
βιβλία ή στοιχεία, σε δύο (2). Τα πρόστιµα είναι τα ίδια όπως στην παράγραφο 6.1 του
άρθρου 5.
ε) Σε περίπτωση µη επίδειξης των βιβλίων και στοιχείων, µετά από προηγούµενη
πρόσκληση, σε δύο (2).
στ) Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης ενηµέρωσης του βιβλίου απογραφών ή µη
τήρησης αυτού, σε τρία (3). Ειδικά, όταν επιβάλλεται το πρόστιµο της περίπτωσης η’
δεν επιβάλλεται το πρόστιµο της περίπτωσης αυτής.
Περίπτωση µη σύνταξης και µη καταχώρησης ισολογισµού
Β κατηγορία: 586*3=1760 €.
Γ κατηγορία: 880*3=2640 €.
ζ) Σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής στοιχείων του άρθρου 20 µετά το τέλος του
έτους που έληξε η προθεσµία υποβολής τους, καθώς και στις περιπτώσεις
παράλειψης καταχώρησης αντισυµβαλλοµένων ή ανακριβούς καταχώρησης της
αξίας, εφόσον οι ανωτέρω παραλείψεις και ανακρίβειες αφορούν µεγέθη συνολικής
αξίας πάνω από 14.673 ευρώ, σε τρία (3). Ο ίδιος συντελεστής ισχύει και σε
περίπτωση µη υποβολής στοιχείων, εκτός αν ο υπόχρεος µέχρι τη λήξη της
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προθεσµίας εξώδικης επίλυσης της διαφοράς ή άσκησης εµπρόθεσµης προσφυγής
υποβάλλει εκπρόθεσµα τα στοιχεία και προκύπτει ότι τα συνολικά µεγέθη είναι µέχρι
του ορίου του προηγούµενου εδαφίου, οπότε εφαρµόζεται Σ.Β. ίσος µε τη µονάδα. Ο
συντελεστής βαρύτητας του πρώτου εδαφίου ισχύει και σε περίπτωση µη υποβολής
ισοζυγίων ή εκπρόθεσµης υποβολής τους, µετά την παρέλευση εξαµήνου από την
προθεσµία υποβολής.
η) Σε περίπτωση µη σύνταξης ή µη εµπρόθεσµης σύνταξης και καταχώρησης του
ισολογισµού, σε τέσσερα (4).
Για βιβλία Γ κατηγορίας επιβάλλεται ένα πρόστιµο 880*4=3520 €.
θ) Σε περίπτωση παρεµπόδισης του προληπτικού φορολογικού ελέγχου µε θετικές
ενέργειες, σε πέντε (5).
Α κατηγορία: πρόστιµο 293*5=1465 €.
Β κατηγορία: πρόστιµο 586*5=2930 €.
Γ κατηγορία: πρόστιµο 880*5=4400 €.
ι) Σε περίπτωση µη τήρησης αναλυτικής λογιστικής (οµάδα 9) του π.δ.1123/1980 και
µη εξαγωγής αποτελέσµατος σε βραχύχρονη ή ετήσια βάση, σε τέσσερα (4).
Μέχρι 29/09/2002 πρόστιµο 880 €. Από 24/09/2002 πρόστιµο 880*4=3520 €. Σε
πληµµελή τήρηση πρόστιµο 880 €, χωρίς Συντελεστή Βαρύτητας.
ια) Σε περίπτωση µη επίδειξης σε προληπτικό έλεγχο των πρόσθετων βιβλίων του
δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 και της παραγράφου 5 του άρθρου 10, σε πέντε
(5).
Α κατηγορία: πρόστιµο 293*5=1465 €.
Β κατηγορία: πρόστιµο 586*5=2930 €.
Γ κατηγορία: πρόστιµο 880*5=4400 €.
7. Στο πρόστιµο που ορίζεται από τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2
του άρθρου αυτού υπόκεινται και ο διευθυντής ή οποιοσδήποτε άλλος µισθωτός των
υπόχρεων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. ή ο νοµικός ή ο λογιστικός ή ο
φορολογικός ή ο οικονοµικός σύµβουλος και εν γένει κάθε τρίτος, ο οποίος
αποδεδειγµένα συµπράττει στις πράξεις ή στις παραλείψεις που έχουν ως συνέπεια τα
βιβλία και στοιχεία να µην εµφανίζουν την πραγµατική κατάσταση. Το ίδιο πρόστιµο
επιβάλλεται και σε εκείνον που υπογράφει τον ισολογισµό και το λογαριασµό
αποτελεσµάτων χρήσης λογιστή - φοροτεχνικό, εφόσον δεν έχει τέτοιο δικαίωµα.
Α κατηγορία: πρόστιµο 293 €.
Β κατηγορία: πρόστιµο 586 €.
Γ κατηγορία: πρόστιµο 880 €.
8. Οι παρακάτω περιπτώσεις, για την επιβολή του αντικειµενικού προστίµου,
θεωρούνται αυτοτελείς παραβάσεις, για τις οποίες εφαρµόζεται η Βάση Υπολογισµού
Νο 1 (ΒΑΣ.ΥΠ. 1) ο δε συντελεστής βαρύτητας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, έχει
αριθµητική τιµή ένα (1).
α) Η παράλειψη έκδοσης κάθε στοιχείου, που ορίζεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ..
Κατ’ εξαίρεση η µη έκδοση ∆ελτίων Αποστολής από αγρότες του ειδικού
καθεστώτος Φ.Π.Α. θεωρείται γενική παράβαση, επιφυλασσόµενων των διατάξεων
της περίπτωσης α’ της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού. Ως παράλειψη έκδοσης
στοιχείου λογίζεται και η µη καταχώρηση σερβιρισθέντων ειδών στα δελτία
παραγγελίας.(Πρόστιµο σε ΚΤΕΛ λόγω µη έκδοσης εισιτηρίων).
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β) Η έκδοση καθενός αθεώρητου στοιχείου, όταν από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.
προβλέπεται η έκδοση θεωρηµένου. Ειδικά, όταν τα στοιχεία αυτά έχουν εκδοθεί εκ
παραδροµής αθεώρητα και έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία πριν από οποιονδήποτε
έλεγχο θεωρείται γενική παράβαση.
(Στην περίπτωση που εκδίδεται οικιοθελώς αθεώρητο στοιχείο χωρίς να υποχρεούται
στην έκδοση δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίµου).
γ) Η µη αναγραφή ή η ανακριβής αναγραφή σε καθένα από τα στοιχεία που
αναφέρονται στην ανωτέρω περίπτωση α’ του ονοµατεπωνύµου ή της επωνυµίας,
καθώς και του Α.Φ.Μ. του αντισυµβαλλόµενου, του είδους, της ποσότητας και της
αξίας ή της αµοιβής. Ειδικά, σε περίπτωση µη αναγραφής του ονοµατεπωνύµου στις
αποδείξεις λιανικής πώλησης, όταν αυτές αφορούν πωλήσεις αγαθών, εκπιπτόµενες
στη φορολογία εισοδήµατος, θεωρείται γενική παράβαση.
δ) Η µη καταχώρηση κάθε στοιχείου ή εγγράφου αγοράς, πώλησης, εσόδου, εξόδου,
εφόσον δεν επιβλήθηκε πρόστιµο των περιπτώσεων α’ (παράλειψη έκδοσης κάθε
στοιχείου) και γ’ (Μη αναγραφή στοιχείων αντισυµβαλλοµένου) . Καταλογίζεται µια
γενική παράβαση, ανεξαρτήτως του αριθµού των στοιχείων εφόσον είναι κάτω των 880
€.
ε) Η κάθε ανακριβής καταχώρηση των αναφεροµένων στην προηγούµενη περίπτωση,
εφόσον δεν επιβλήθηκε πρόστιµο της περίπτωσης γ’ (Μη αναγραφή στοιχείων
αντισυµβαλλοµένου). Καταλογίζεται µια γενική παράβαση, ανεξαρτήτως του αριθµού
των στοιχείων εφόσον είναι κάτω των 880 €.
στ) Η κάθε µη καταχώρηση ή η ανακριβής καταχώρηση στοιχείου απογραφής.
Καταλογίζεται µια γενική παράβαση, ανεξαρτήτως του αριθµού των στοιχείων εφόσον
είναι κάτω των 880 €.
ζ) Η καθεµία καταχώρηση ανύπαρκτης πώλησης ή ανύπαρκτου εσόδου και στοιχείου
απογραφής.
Από 29/04/2002 για ποσά:
ι) κάτω των 880 €, επιβάλλεται ένα πρόστιµο για την κάθε ανύπαρκτη καταχώρηση,
µε οροφές και
ιι) άνω των 880 € επιβάλλεται το διπλάσιο της αξίας.
Μέχρι 23/09/2002 για ποσά άνω των 880 €, επιβάλλεται το πρόστιµο µε βάση την
κατηγορία των βιβλίων.
Κατ’ εξαίρεση10 παραβάσεις της περίπτωσης αυτής και των περιπτώσεων δ’, ε’ και
στ’ θεωρούνται γενικές µέχρι ποσό συνολικής διαφοράς, κατά περίπτωση, 880 ευρώ
από 01/01/2002.
Παράδειγµα: έστω 12 καταχωρήσεις ανύπαρκτων εσόδων των 130 € το καθένα, µε
βιβλία Β κατηγορίας το πρόστιµο που θα επιβληθεί θα έχει ως εξής:
Για τις πρώτες 6 καταχωρήσεις 6*130=780 €.
Μια παράβαση ( µέχρι 880 €) 1*586=586 €.
Για τα υπόλοιπες 5 αυτοτελείς 5*586=2930 €.
Σύνολο
4296 €.
η) Η κάθε µη καταχώρηση ή η ανακριβής καταχώρηση των στοιχείων που
προσδιορίζουν το ύψος της συναλλαγής, στα πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από τις
διατάξεις των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. και τις αποφάσεις του
10
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Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση νόµου
και καθιερώνουν την υποχρέωση τήρησης πρόσθετων βιβλίων. Η µη καταχώρηση
στα πρόσθετα βιβλία του προηγούµενου εδαφίου, εφόσον έχουν εκδοθεί τα στοιχεία
εσόδου, θεωρείται γενική παράβαση.
Αν διαπιστωθούν παραβάσεις από τον ίδιο έλεγχο που προσδιορίζουν το ύψος της
συναλλαγής και παραβάσεις που δεν προσδιορίζουν το ύψος της συναλλαγής,
επιβάλλεται πρόστιµο βαρύτερης παράβασης.
θ) Η µη διαφύλαξη κάθε βιβλίου και στελέχους στοιχείων των πενήντα (50) φύλλων
ή ανά πενήντα (50) κινητά φύλλα, που ορίζονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και για
όσο χρόνο ορίζεται, εκτός αν η µη διαφύλαξη οφείλεται αποδειγµένα σε ανώτερα βία.
ι) Η µη εµπρόθεσµη εκτύπωση κάθε βιβλίου, του µηνιαίου ισοζυγίου γενικού
καθολικού και της µηνιαίας κατάστασης του βιβλίου αποθήκης.
ια) Η µη κάλυψη από τα προγράµµατα λογισµικού των υποχρεώσεων που
προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 23 και 24 του Κ.Β.Σ., ως και η µη
τήρηση καθεµιάς από τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται από τα άρθρα αυτά.
9. Κάθε φορά που διενεργείται φορολογικός έλεγχος και διαπιστώνονται
επαναλαµβανόµενες εντός της ίδιας διαχειριστικής περιόδου αυτοτελείς, κατά τις
διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου, παραβάσεις, για τις οποίες προβλέπεται η
επιβολή προστίµων µε βάση την κατηγορία βιβλίων, κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση
α’ της παραγράφου 2, το ανώτατο όριο του προστίµου δεν µπορεί να υπερβεί κατά την
πρώτη έκδοση απόφασης επιβολής προστίµου το δεκαπενταπλάσιο των προστίµων
αυτών, για κάθε κατηγορία παραβάσεων των περιπτώσεων της προηγούµενης
παραγράφου και κατά τη δεύτερη έκδοση απόφασης επιβολής προστίµου το
τριακονταπλάσιο των προστίµων αυτών, για κάθε ως άνω κατηγορία παράβασης11. Σε
περίπτωση διαπίστωσης για τρίτη φορά της διάπραξης των παραβάσεων αυτών δεν
ισχύει περιορισµός ως προς το ανώτατο όριο αυτών των προστίµων.
ΑΑ| Κατ.Βιβλίων
Α
Β
Γ
Πρώτη φορά
15*293=4395
15*586=8790
15*880=13200
∆εύτερη φορά
30*293=8790
30*586=17580
30*880=26400
Τρίτη φορά
Για το σύνολο των διαπιστωµένων παραβάσεων
10. Οι παρακάτω περιπτώσεις, επίσης, θεωρούνται αυτοτελείς παραβάσεις, για τις
οποίες εφαρµόζεται η Βάση Υπολογισµού Νο 2 (ΒΑΣ.ΥΠ. 2), όπως ειδικότερα
προσδιορίζεται στις κατ’ ιδία διατάξεις, µε τις οποίες προσδιορίζεται και η τιµή του κατά
περίπτωση ισχύοντος συντελεστή βαρύτητας:
α) Όταν η παράβαση αναφέρεται σε µη έκδοση ή σε ανακριβή έκδοση των στοιχείων,
που ορίζονται από τον Κ.Β.Σ. και έχει ως αποτέλεσµα την απόκρυψη της συναλλαγής
ή µέρους αυτής ή δε αποκρυβείσα αξία είναι µεγαλύτερη των 880 ευρώ, επιβάλλεται
πρόστιµο για κάθε παράβαση ίσο µε την αξία της συναλλαγής ή του µέρους αυτής
που αποκρύφτηκε. Θεωρείται απόκρυψη της συναλλαγής και επιβάλλεται πρόστιµο
ίσο µε τη συνολική της αξία και η περίπτωση διακίνησης αγαθών χωρίς το
συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο, που προβλέπεται από τον Κ.Β.Σ.. Όταν δεν είναι
δυνατός ο προσδιορισµός της αξίας της συναλλαγής επιβάλλεται το πρόστιµο που
ορίζεται από την περίπτωση α’ της παραγράφου 2, κατά περίπτωση. Ειδικά στις
περιπτώσεις που προκύπτει το ύψος της συνολικής αποκρυβείσας αξίας, χωρίς να
11
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προσδιορίζεται το πλήθος των συναλλαγών ως και η αξία µιας εκάστης ξεχωριστά,
επιβάλλεται πρόστιµο ισόποσο της συναλλαγής, το οποίο σε καµιά περίπτωση δεν
µπορεί να υπερβεί το δεκαπενταπλάσιο της ΒΑΣ. ΥΠ.1, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις
που ο υπόχρεος τηρεί βιβλίο αγορών, οπότε το ανωτέρω πρόστιµο επιβάλλεται
µειωµένο κατά πενήντα τοις εκατό (50%).
Σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να υπερβεί το 15 πλάσιο δηλαδή:
Α κατηγορία: 293*15=4935-50%=
2197 €
Β κατηγορία: 586*15=
8970 €
Γ κατηγορία: 880*15=
13200 €
β) Η έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων και η λήψη εικονικών, η
νόθευση αυτών, καθώς και η καταχώρηση στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν
έχουν πραγµατοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο, συνιστά ιδιάζουσα
φορολογική παράβαση και επισύρει πρόστιµο ίσο µε το διπλάσιο της αξίας κάθε
στοιχείου ή καταχώρησης, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. εφόσον αυτή είναι
µεγαλύτερη των οκτακοσίων ογδόντα (880) ευρώ. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται
ιδιαίτερη κατηγορία αυτοτελούς παράβασης και επιβάλλεται το πρόστιµο κατ'
εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 8 και 9. Αν η αξία του στοιχείου είναι
µερικώς εικονική, το ως άνω πρόστιµο επιβάλλεται για το µέρος της εικονικής αξίας.
Όταν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισµός της µερικώς εικονικής αξίας το πρόστιµο
της περίπτωση αυτής, επιβάλλεται µειωµένο κατά πενήντα τοις εκατό (50%). Η ίδια
µείωση ισχύει και για το λήπτη εικονικού στοιχείου στην περίπτωση που η
εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη. Κατ’ εξαίρεση στην
περίπτωση έκδοσης αποδείξεων από φορολογική ταµειακή µηχανή (φ.τ.µ) του ν.
1809/1988, στις οποίες τα εκτυπούµενα ατοµικά στοιχεία του εκδότη δεν
ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα, επιβάλλεται πρόστιµο σύµφωνα µε τις
διατάξεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2, εφόσον οι εκδοθείσες αποδείξεις
έχουν καταχωρηθεί εµπρόθεσµα στα τηρούµενα βιβλία του κατόχου - χρήστη
επιτηδευµατία, η δε φ.τ.µ. έχει δηλωθεί από αυτόν στην αρµόδια δηµόσια οικονοµική
υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 1809/1988.
γ) Στα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., λήπτες εικονικών
φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολο ή µέρος αυτής,
επιβάλλεται το πρόστιµο που προβλέπεται για την περίπτωση γ' της παραγράφου 8
του άρθρου αυτού, ανεξαρτήτως της αξίας των στοιχείων αυτών. Εφόσον η
εικονικότητα των στοιχείων του προηγούµενου εδαφίου ανάγεται αποκλειστικά στο
πρόσωπο του εκδότη, δεν επιβάλλεται πρόστιµο στους αγρότες – λήπτες των
στοιχείων.
11. Για την εφαρµογή των διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου και των
περιπτώσεων α’ και γ' της παραγράφου 8, εφόσον καταλογίζονται αυτοτελείς παραβάσεις
για τα φορολογικά στοιχεία αξίας, δεν καταλογίζονται, για την ίδια αιτία, όµοιες
παραβάσεις για τα αντίστοιχα δελτία αποστολής, ανεξάρτητα από το αν τα στοιχεία αυτά
εκδίδονται από διαφορετικά πρόσωπα. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου ισχύουν
αναλόγως σε κάθε περίπτωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων που αναφέρονται στην
ίδια συναλλαγή ή πράξη, καθώς και για τις παραβάσεις της περίπτωσης η’ της
παραγράφου 8. ∆εν καταλογίζεται ιδιαίτερη παράβαση για την καταχώρηση εικονικών,
πλαστών ή νοθευµένων στοιχείων, εφόσον επιβάλλεται πρόστιµο της περίπτωσης β’ της
προηγούµενης παραγράφου, ανεξάρτητα από τον χρόνο στον οποίο ανάγεται η
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παράβαση. (Οι διατάξεις της προηγουµένης παραγράφου καταλαµβάνουν και τις
εκκρεµείς στις φορολογικές αρχές, στα ∆ιοικητικά δικαστήρια και το Συµβούλιο της
Επικρατείας υποθέσεις. — Άρθρο 40 παρ. 17 του ν. 3220/2004.)
12. Όπου σε άλλες διατάξεις γίνεται αναφορά σε παραβάσεις ή πρόστιµα του π.δ/τος
99/1977 – Κ.Φ.Σ. – (ΦΕΚ 34 Α’) ή του π.δ/τος 186/1992 – Κ.Β.Σ., νοούνται οι
παραβάσεις και τα πρόστιµα του παρόντος νόµου.
Επίσης, µε το άρθρο 6 αναφέρονται τα πρόστιµα Φ.Π.Α για πλαστά ή εικονικά
τιµολόγια
1. Στο Φ.Π.Α. όταν µετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι ο υποκείµενος στο φόρο, ως
λήπτης εικονικού φορολογικού στοιχείου ή στοιχείου, το οποίο νόθευσε αυτός ή άλλοι
για λογαριασµό του, διενήργησε έκπτωση φόρου εισροών ή έλαβε επιστροφή φόρου,
σύµφωνα µε τις διατάξεις περί Φ.Π.Α., ή ως εκδότης δεν απέδωσε φόρο, µε βάση
πλαστά, εικονικά ή νοθευµένα φορολογικά στοιχεία, επιβάλλεται ειδικό πρόστιµο
ισόποσο µε το τριπλάσιο του φόρου που εξέπεσε ή που επιστράφηκε ή δεν απέδωσε,
ανεξάρτητα αν δεν προκύπτει τελικά ποσό φόρου για καταβολή. Το πρόστιµο αυτό
επιβάλλεται και στα πρόσωπα του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. που έλαβαν επιστροφή
φόρου µε βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευµένα φορολογικά στοιχεία που εξέδωσαν οι
ίδιοι.
2. Η έννοια των πλαστών και εικονικών12 στοιχείων ορίζεται από τις διατάξεις των
παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 19 του παρόντος νόµου και αναφέρονται παρακάτω:
Θεωρείται ως πλαστό και το φορολογικό στοιχείο που έχει διατρηθεί ή σφραγιστεί µε
οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να έχει καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία της αρµόδιας
φορολογικής αρχής σχετική πράξη θεώρησής του και εφόσον η µη καταχώρηση τελεί σε
γνώση του υπόχρεου για τη θεώρηση του φορολογικού στοιχείου. Θεωρείται επίσης, ως
πλαστό το φορολογικό στοιχείο και όταν το περιεχόµενο και τα λοιπά στοιχεία του
πρωτότυπου ή αντίτυπου αυτού είναι διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο
στέλεχος του ίδιου στοιχείου.
Εικονικά είναι το στοιχείο που εκδίδεται για συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολό της ή
για µέρος αυτής ή για συναλλαγή που πραγµατοποιήθηκε από πρόσωπα διαφορετικά από
αυτά που αναγράφονται στο στοιχείο ή το ένα από αυτά είναι άγνωστο φορολογικώς
πρόσωπο, µε την έννοια ότι δεν έχει δηλώσει την έναρξη του επιτηδεύµατός του ούτε
έχει θεωρήσει στοιχεία στην κατά τόπο αρµόδια, σύµφωνα µε την αναγραφόµενη στο
στοιχείο διεύθυνση, δηµόσια οικονοµική υπηρεσία. Εικονικό είναι επίσης, το στοιχείο
που φέρεται ότι εκδόθηκε ή έχει ληφθεί από εικονική εταιρία, κοινοπραξία, κοινωνία ή
άλλη οποιασδήποτε µορφής επιχείρηση ή από φυσικό πρόσωπο για το οποίο
αποδεικνύεται ότι είναι παντελώς αµέτοχο µε τη συγκεκριµένη συναλλαγή, οπότε στην
τελευταία αυτή περίπτωση η σχετική διοικητική κύρωση επιβάλλεται, καθώς και η
ποινική δίωξη ασκείται κατά του πραγµατικού υπευθύνου που υποκρύπτεται.
Τα φορολογικά στοιχεία στα οποία αναγράφεται αξία συναλλαγής κατώτερη της
πραγµατικής θεωρούνται πάντοτε για τους σκοπούς του παρόντος νόµου ως ανακριβή,
ενώ τα φορολογικά στοιχεία στα οποία αναγράφεται αξία µεγαλύτερη της πραγµατικής
θεωρούνται ως εικονικά κατά το µέρος της µεγαλύτερης αυτής αξίας.
∆εν είναι εικονικό το φορολογικό στοιχείο που εξέδωσε ή έλαβε η κοινωνία κληρονόµων
12

Αποφ. Υπ.οικ.πολ. 1053/1995
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ή ο κληρονόµος ή σύζυγος ή τέκνο αποβιώσαντος ή συνταξιοδοτηθέντος συζύγου ή
γονέα, το οποίο φέρεται ότι εκδόθηκε ή λήφθηκε από τον αποβιώσαντα ή
συνταξιοδοτηθέντα επιτηδευµατία, εφόσον αφορά πραγµατική συναλλαγή και πριν από
κάθε είδους φορολογικό έλεγχο, έχει καταχωρηθεί στα βιβλία τόσο του λαµβάνοντα, όσο
και του εκδώσαντα το στοιχείο, η αξία αυτού να έχει συµπεριληφθεί στις οικείες
δηλώσεις Φ.Π.Α. και Φορολογίας Εισοδήµατος και έχει γίνει η απόδοση των φόρων που
προκύπτουν από το στοιχείο αυτό. Σε περίπτωση που η κατά το προηγούµενο εδάφιο
έκδοση φορολογικών στοιχείων συνεχίζεται µετά την πάροδο εξαµήνου από το χρόνο
που προέκυψε η µεταβολή στο φορέα της επιχείρησης, επιβάλλεται σε βάρος του
ασκούντος την επιχείρηση το πρόστιµο της παραγράφου 2 περιπτώσεις α' (Πρόστιµο
ανάλογα µε την κατηγορία τήρησης βιβλίων) και ε' (Ένα πρόστιµο ανά διαχειριστική
περίοδο ανεξάρτητα από το πλήθος αυτών) του άρθρου 5 του ν. 2523/1997.
3.4.2 Ποινικές κυρώσεις
Σύµφωνα µε το άρθρο 19 ορίζονται ποινικές κυρώσεις για αδικήµατα φοροδιαφυγής
από έκδοση ή αποδοχή πλαστών ή εικονικών στοιχείων.
1. Όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθώς και όποιος
αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία ή νοθεύει τέτοια στοιχεία, ανεξάρτητα από το
αν διαφεύγει ή µη την πληρωµή φόρου, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον
τριών (3) µηνών. Ειδικά, όποιος εκδίδει ή αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία για
ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της ή για µέρος αυτής, τιµωρείται:
α) µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους, εφόσον η συνολική αξία των εικονικών
φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και
β) µε κάθειρξη µέχρι δέκα (10) ετών, εφόσον το ως άνω ποσό υπερβαίνει τις εκατόν
πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ. Όταν η συνολική αξία των πλαστών και εικονικών
φορολογικών στοιχείων, για την πλαστότητα ή εικονικότητα των οποίων
καταδικάζεται ο δράστης, υπερβαίνει το ποσό των ογδόντα εκατοµµυρίων
(80.000.000) δραχµών, επιβάλλεται ως παρεπόµενη ποινή το κλείσιµο του
καταστήµατος, γραφείου, εργοστασίου, εργαστηρίου, αποθήκης και γενικά
επαγγελµατικής εγκατάστασης αυτού µέχρι ένα (1) µήνα. Η εκτέλεση της
παρεπόµενης αυτής ποινής ουδεµία ασκεί επίδραση στις ενοχικές σχέσεις ταυ
επιτηδευµατία µε τους µισθωτούς που συνδέονται µε αυτόν µε σύµβαση παροχής
εξαρτηµένης εργασίας.
2. Το αδίκηµα του άρθρου αυτού είναι αυτοτελές και ανεξάρτητο από τα αδικήµατα,
που προβλέπονται και τιµωρούνται µε τις λοιπές ποινικές διατάξεις του παρόντος νόµου.
Ακόµη το άρθρο 18 ορίζει κυρώσεις για αδικήµατα φοροδιαφυγής για µη απόδοση ή
ανακριβή απόδοση ΦΠΑ, τελών και εισφορών.
Αδίκηµα µη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης στο ∆ηµόσιο του φόρου προστιθέµενης
αξίας, του φόρου κύκλου - εργασιών και των παρακρατούµενων και επιρριπτόµενων
φόρων, τελών ή εισφορών διαπράττει ο φορολογούµενος, ο οποίος προκειµένου να
αποφύγει την πληρωµή αυτών δεν απέδωσε ή απέδωσε ανακριβώς τους άνω φόρους,
τέλη ή εισφορές ή συµψήφισε ή εξαπατώντας τη φορολογική αρχή έλαβε επιστροφή
Φ.Π.Α., τιµωρούµενος:
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α) µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους, εφόσον το προς απόδοση ποσό του
κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς ή το ποσό του Φ.Π.Α. που συµψηφίσθηκε ή
επιστράφηκε ή δεν αποδόθηκε, υπερβαίνει σε ετήσια βάση το ποσό του ενός
εκατοµµυρίου (1.000.000) δραχµών και από 1/1/2002 το ποσό των 3000 € και
β) µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών, εφόσον το ως άνω ποσό υπερβαίνει σε ετήσια βάση
τα είκοσι πέντε εκατοµµύρια (25.000.000) δραχµές και από 1/1/2002 το ποσό των
75000 €.
Σε περίπτωση συρροής περισσότερων τέτοιων φόρων, τελών ή εισφορών τα ως άνω
ποσά υπολογίζονται ξεχωριστά για κάθε µερικότερο φόρο, τέλος ή εισφορά.
Η µη απόδοση του ΦΠΑ που οφείλεται σε εσφαλµένο υπολογισµό των ποσοστών και
εκπτώσεων του φόρου εκροών και δεν έγινε καθ’ υποτροπή, δεν αποτελεί µη νόµιµη
ενέργεια και στην επιβολή προστίµου. Η εκπρόθεσµη απόδοση του ΦΠΑ δεν είναι πλέον
αξιόποινη πράξη.
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ΜΕΡΟΣ 4ο
4. ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
4.1 Νόµιµοποίηση Εµπορικής Επιχείρησης στο ∆ιαδίκτυο
Με βάση τις σχετικές νοµοθετικές ρυθµίσεις µια εταιρία µε ηλεκτρονική παρουσία
πρέπει να παρέχει µια σειρά από πληροφορίες, επιβεβαιώσεις, δηλώσεις, πιθανές ρήτρες
αποποίησης ή περιορισµού της ευθύνης του προµηθευτή κ.α. Γίνεται εποµένως
αντιληπτό ότι ο γραφιστικός-στιλιστικός αλλά και ο τεχνολογικός σχεδιασµός ενός
εµπορικού website πρέπει να ανταποκρίνεται και στις νοµικές απαιτήσεις που απορρέουν
της συγκεκριµένης δραστηριότητας. Απώτερος στόχος για κάθε εταιρία πρέπει να είναι η
παρουσία της στο ∆ιαδίκτυο να συνδυάζει την εµπορικότητα µε την νοµιµότητα.
4.1.1 Domain Name
Μια εταιρία καταρχήν προκειµένου να εξασφαλίσει την on line παρουσία της θα πρέπει
να προβεί στην απόκτηση ενός ονόµατος χώρου (domain name).
Τεχνικά, η ηλεκτρονική διεύθυνση µιας ιστοσελίδας στο ∆ιαδίκτυο δεν είναι τίποτε
άλλο παρά ένας πολυψήφιος αριθµός που αποτελείται από µια σειρά τεσσάρων αριθµών
που δεν ξεπερνούν τα τρία ψηφία ο καθένας, οι οποίοι χωρίζονται µεταξύ τους µε τελείες
και αναγνωρίζονται από τον υπολογιστή από τα δεξιά προς τα αριστερά. Η διεύθυνση
αυτή ονοµάζεται και διεύθυνση στο πρωτόκολλο διαδικτύου (IP-Internet Protocoladdress).
λ.χ. 164.54.123.103
Το σύστηµα αυτό αν και είναι λειτουργικά και τεχνολογικά άρτιο, είναι εξαιρετικά
δύσχρηστο και πολύπλοκο για τους χρήστες, οι οποίοι θα έπρεπε κάθε φορά να
αποµνηµονεύουν πολλούς αριθµούς προκειµένου να επισκεφτούν την ιστοσελίδα που
επιθυµούν. Για τον λόγο αυτό καθιερώθηκε ένα σύστηµα, το οποίο είναι πιο φιλικό προς
τον άνθρωπο (human friendly) και συνάδει και µε την εµπορική πλευρά του Ίντερνετ,
διευκολύνοντας έτσι την ανάπτυξη και την διάδοση των συναλλαγών.
Το domain name λοιπόν αποτελείται από ένα όνοµα της επιλογής του χρήστη,
(µεταβλητό στοιχείο και κατάληξη) το οποίο σχετίζεται µοναδικά µε έναν αριθµό ΙΡ,
όπως αυτός περιγράφηκε ανωτέρω, τον οποίο αριθµό ο διαδικτυακός επισκέπτης δεν
χρειάζεται να γνωρίζει. Το µόνο που πρέπει να συγκρατεί ο χρήστης είναι την (ακριβή)
ονοµασία του website που επισκέφτηκε.
Σε αρκετές περιπτώσεις οι καταναλωτές καλούνται να µαντέψουν το όνοµα της
ιστοσελίδας δεδοµένου ότι δεν γνωρίζουν το domain name του website που τους
ενδιαφέρει. Συνήθως επιλέγουν είτε το ίδιο το όνοµα της εταιρίας, είτε κάποιο από τα
ποιο δηµοφιλή προϊόντα της προκειµένου να καταφέρουν να βρουν την δικτυακή σελίδα
που θέλουν να επισκεφθούν. Για τον λόγο αυτό οι εταιρίες πρέπει να είναι πολύ
προσεκτικές ως προς την επιλογή του domain name και να προσπαθούν να
χρησιµοποιούν ονόµατα ευκολοµνηµόνευτα, που να σχετίζονται άµεσα µε την επωνυµία
ή µε την εν γένει εµπορική παρουσία τους.
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Το domain name αποτελείται από δύο στοιχεία: το µεταβλητό, που είναι εκείνο που
βρίσκεται αριστερά και που διαµορφώνεται ανάλογα µε την επιλογή του χρήστη (και την
διαθεσιµότητα του ονόµατος), ενώ το δεύτερο στοιχείο, η κατάληξη (Top Level
Domain), βρίσκεται στο δεξί µέρος του domain name και δηλώνει:
- Είτε την ευρύτερη κατηγορία στην οποία αυτό ανήκει (generic Top Level DomaingTLD) π.χ .com, .int, .org
- Είτε την χώρα όπου έγινε η καταχώρηση του ονόµατος (country code Top Level
Domain-ccTLD) π.χ .gr, .fr, .be, .it
Έτσι, ένα όνοµα χώρου µπορεί να έχει την µορφή www.ebusinessforum.gr ή την
µορφή www.ebusinessforum.com.
Ορισµός ονόµατος χώρου (domain name)
Σύµφωνα µε τον ορισµό που δίνεται στο άρθρο 2 της Απόφασης 268/73 της ΕΕΤΤ,
domain name είναι ένα αλφαριθµητικό στοιχείο, το οποίο εξατοµικεύει κατά τρόπο
µοναδικό έναν υπολογιστή συνδεδεµένο σε δίκτυο Σύµφωνα µε τις αρχές του
Συστήµατος Ονοµατοδοσίας Πεδίου (DNS).
Η ΕΕΤΤ είναι αποκλειστικά αρµόδια για την εκχώρηση ονοµάτων χώρου «.gr» 2ου
επιπέδου µε την κατάληξη αυτή (π.χ www.ebusinessforum.gr) και 3ου επιπέδου (π.χ
www.ebusinessforum.org.gr) των οποίων µόνο το τρίτο επίπεδο είναι µεταβλητό πεδίο.
Το όνοµα χώρου µε την κατάληξη «.gr» αποτελείται Σύµφωνα µε το α.3 παρ.1 από
αλφαριθµητικούς χαρακτήρες του λατινικού αλφαβήτου και τον ειδικό χαρακτήρα [-]. Τα
ονόµατα χώρου µε κατάληξη «.gr» έχουν µήκος από 3 ως 63 χαρακτήρες (µη
συµπεριλαµβανοµένης της κατάληξης «.gr». Σηµαντικό είναι εξάλλου το γεγονός ότι δεν
υπάρχει διαφορά µεταξύ κεφαλαίων ή µικρών χαρακτήρων.
Επιλογή του domain name
Η επιλογή του domain name είναι νευραλγικής σηµασίας για την εταιρία και γι’ αυτό
τον λόγο πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή και µε την στάθµιση ορισµένων
κρίσιµων παραγόντων:
Το µεταβλητό στοιχείο πρέπει να µοιάζει (αν όχι να ταυτίζεται) όσο το δυνατόν
περισσότερο µε την εµπορική επωνυµία της εταιρίας ή µε το όνοµα του προϊόντος της
που είναι το πιο δηµοφιλές και γνωστό στους καταναλωτές. Απώτερος στόχος είναι να
µπορεί το αγοραστικό κοινό να βρίσκει εύκολα τον δικτυακό τόπο της εταιρίας
προκειµένου να αυξηθεί η επισκεψιµότητα και κατά συνέπεια και η δυνατότητα
κερδοφορίας.
Η επιλογή της κατάληξης του domain name είναι άλλο ένα ζήτηµα που πρέπει να
απασχολήσει τις εταιρίες δεδοµένου ότι είναι ένα στοιχείο που χρειάζεται να
αποφασιστεί σταθµίζοντας κάποια κριτήρια. Τέτοια κριτήρια µπορεί να είναι:
- H αγορά στην οποία στοχεύει το web site. Λόγου χάρη αν στόχος είναι η πώληση
προϊόντων/υπηρεσιών στην Ελλάδα, εξυπηρετεί το «.gr», ή και το «.com», το οποίο
µπορεί να επηρεάσει την καταναλωτική συνείδηση προσδίδοντας έναν “διεθνή” αέρα
στην εταιρία. Από την άλλη αν η εταιρία επιθυµεί να επεκταθεί στην Παγκόσµια αγορά
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συνήθως καταλήγει στην επιλογή του «.com» ή επιλέγει κάποιο από τα υπόλοιπα ευρέως
διαδεδοµένα και γνωστά gTLDs όπως τα, «.net», «.int» κλπ.
- Oι κανόνες που διέπουν την εκχώρηση και διατήρηση του δικαιώµατος επί του
ονόµατος χώρου. Κάθε Φορέας που είναι αρµόδιος για την εκχώρηση και καταχώρηση
ονοµάτων χώρου υιοθετεί διαφορετικές ρυθµίσεις αναφορικά στην απόκτηση και
διατήρηση των domain name. Οι κανόνες αυτοί ασκούν σηµαντική επιρροή στην
οικονοµική και νοµική ισχύ του δικαιώµατος. Παραδείγµατος χάρη το ελληνικό όνοµα
χώρου στερούταν µέχρι πρόσφατα της δυνατότητας µεταβίβασης, γεγονός που µείωνε
αναµφισβήτητα τον ρόλο του ως οικονοµικού στοιχείου (έστω και άυλου) της εταιρίας.
Τόσο η επιλογή του µεταβλητού στοιχείου του ονόµατος χώρου όσο και η διαδικασία
καταχώρησης και διατήρησης του δικαιώµατος µε κατάληξη «.gr» είναι ζητήµατα από τα
οποία απορρέουν πληθώρα νοµικών ζητηµάτων σηµαντικών για την εύρυθµη λειτουργία
του ηλεκτρονικού εµπορίου
Εκχώρηση ονόµατος χώρου µε κατάληξη «.gr»
Η εκχώρηση των ονοµάτων χώρου µε κατάληξη «.gr» διέπεται (α.3 παρ.7) από την
αρχή της χρονικής προτεραιότητας . Το δικαίωµα επί του ονόµατος αυτού αποκτάται από
την εκχώρησή του Σύµφωνα µε την παρούσα ανατρέχει όµως στον χρόνο υποβολής της
αίτησης εκχώρησης στον Καταχωρητή.
Αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
Σηµαντική αλλαγή επιφέρει η Απόφαση 268/73 της ΕΕΤΤ ανοίγοντας πλέον τον δρόµο
και σε αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που επιθυµούν να αποκτήσουν domain
name µε κατάληξη «.gr». Μέχρι το χρονικό σηµείο της ψήφισης της Απόφασης µόνον
όσοι είχαν ελληνικό ΑΦΜ δικαιούταν να αποκτήσουν ιστοσελίδα µε κατάληξη «.gr».
Ρητά πλέον µε την ειδική πρόβλεψη του α.3 παρ.8 καταργείται ο ανασταλτικός αυτός
παράγοντας και απελευθερώνεται η «αγορά» των ελληνικών domain name µε την
συµµετοχή και αλλοδαπών προσώπων.
Η καινοτοµία αυτή είναι καθοριστικής σηµασίας δεδοµένου ότι παύει πλέον να
ταυτίζεται η κατάληξη «.gr» µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται απαραίτητα στον (ή
και στον) ελληνικό χώρο. Εποµένως κρίνεται απαραίτητο η εταιρία να παρέχει όλες
εκείνες τις πληροφορίες που είναι σχετικές µε την ταυτότητα και τα αγαθά που
εκπορεύεται, οι οποίες εξάλλου προβλέπονται ρητά τόσο από την Οδηγία 2000/31/ΕΚ
όσο και από το α.4 του Π∆ 131/2003 για το ηλεκτρονικό εµπόριο. Ο καταναλωτής πρέπει
να γνωρίζει ότι δεν συναλλάσσεται µε ελληνική εταιρία .
Εξάλλου έχει ιδιαίτερη σηµασία και για την προσέλκυση ξένων επιχειρήσεων στην
ελληνική αγορά έστω και εξ αποστάσεως. Μια ξένη εταιρία µπορεί πλέον να στραφεί µε
µεγαλύτερη ευκολία στην ελληνική αγορά, αποφεύγοντας µάλιστα κάθε έξοδο
εγκατάστασης και κάθε γραφειοκρατική διαδικασία που θα επέβαλλε η φυσική
εγκατάστασή της στην Ελλάδα.
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Άρση περιορισµού των προς απόκτηση ονοµάτων από ένα πρόσωπο
Παράλληλα Σηµαντική είναι και η άρση του προγενέστερου περιορισµού στον αριθµό
των ονοµάτων χώρου µε κατάληξη «.gr» που µπορεί να έχει ένα πρόσωπο. Πλέον
Σύµφωνα και µε το λεκτικό της παρ.9 του α.3 δεν υφίσταται κανένας περιορισµός και
κάθε πρόσωπο φυσικό ή νοµικό µπορεί να αποκτήσει όσα ονόµατα επιθυµεί.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι στο ελληνικό όνοµα χώρου τα προβλήµατα πολλαπλής και
καταχρηστικής κατοχύρωσης (γνωστό στην διεθνή πρακτική και ως cybersquatting)
είχαν σε µεγάλο βαθµό περιοριστεί από την παλαιότερη απόφαση της ΕΕΤΤ που θέσπιζε
την αρχή ένα πρόσωπο-µια καταχώρηση αποκλείοντας έτσι την δυνατότητα πολλαπλών
καταχωρήσεων τουλάχιστον από τα φυσικά πρόσωπα.
Η ανωτέρω µεταστροφή, η υιοθέτηση δηλαδή του απεριόριστου αριθµού ονοµάτων
χώρου ανά πρόσωπο, θα µπορούσε να κριθεί υπό το πρίσµα της ευρύτερης
απελευθέρωσης της αγοράς των domain names στην Ελλάδα. Το ελληνικό όνοµα χώρου
καθίσταται σιγά σιγά ένα αγαθό εµπορικά εκµεταλλεύσιµο τόσο από τον δικαιούχο του
(καθιέρωση µεταβίβασης) όσο και από εταιρίες που θέλουν δραστηριοποιηθούν στον
χώρο της καταχώρησης των ονοµάτων πεδίου (άρση του µονοπωλίου του ΙΠ/ΙΤΕ ως
Καταχωρητή- βλέπε κατωτέρω).
Για τον λόγο αυτό όπως θα αναλυθεί και παρακάτω (βλ. διακριτικά γνωρίσµατα) είναι
απαραίτητη η δηµιουργία ενός συµπαγούς νοµικού πλαισίου που να αποσαφηνίζει την
νοµική φύση και την ισχύ των ονοµάτων πεδίου και να παρουσιάζει µε ξεκάθαρο τρόπο
τις διαδικασίες απόκτησης, απόρριψης ή αφαίρεσης του δικαιώµατος πάνω στο domain
name. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Απόφαση 268/73 της ΕΕΤΤ δεν αναφέρεται µε
σαφήνεια στις αναγκαίες ενέργειες. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:
1. Ορίζεται (α.5 παρ.2 περ.α) ότι η αίτηση για την απόκτηση του ονόµατος χώρου
µπορεί να απορριφθεί αν συγκρούεται µε προγενέστερο δικαίωµα τρίτου, (πχ. Σήµα, µε
το οποίο συνδέεται συνήθως η επιχείρηση ή διακριτικό γνώρισµα) Σύµφωνα µε το
ελληνικό δίκαιο, χωρίς να αναφέρεται µε ποιόν τρόπο θα πρέπει να αποδειχτεί η
σύγκρουση.
2. Επιπρόσθετα, ορίζεται µεν η δυνατότητα προσωρινής απενεργοποίησης (πριν
αποφασίσει η ΕΕΤΤ για οριστική διαγραφή) µετά από απόφαση δικαστηρίου (ή
διαιτησίας). (Για παράδειγµα προσωρινή απενεργοποίηση συµβαίνει όταν δεν έχουν
προσδιοριστεί ασφαλιστικά µέτρα).
3. Αντιθέτως ορίζεται σαφώς (α.6 παρ.1 περ.β αποφ.268/73 ΕΕΤΤ) ότι προκειµένου
για την οριστική διαγραφή απαιτείται αµετάκλητη απόφαση δικαστηρίου ή διαιτητικής
αρχής. Κρίνεται όµως εξεταστέα η πρακτική αξία της ανωτέρω διάταξης. Το ∆ιαδίκτυο
είναι ένας συναλλακτικός χώρος µε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό την µεγιστοποίηση της
ταχύτητας των πράξεων και τις γρήγορες διαδικασίες. Το να περιµένει κανείς την έκδοση
αµετάκλητης δικαστικής απόφασης προκειµένου να αποκτήσει on line παρουσία είναι το
λιγότερο ουτοπικό. Η διαδικασία είναι εξαιρετικά χρονοβόρα (στην καλύτερη περίπτωση
1 έτος και 5 µήνες) έτος , τα έξοδα που θα χρειαστούν υπέρογκα ενώ θα βρίσκεται σε µια
κατάσταση αναµονής για πολύ µεγάλη χρονική περίοδο.
Εξάλλου και το καθεστώς της προσωρινής διαγραφής δεν βοηθάει στην επίτευξη του
σκοπού που είναι η απόδοση του δικαιώµατος στον πραγµατικό δικαιούχο του (όλοι
αναζητούν την οριστική διαγραφή ενός domain name από την ΕΕΤΤ) . Τούτο διότι
κανένα από τα µέρη που ερίζουν για το όνοµα δεν θα µπορεί να το χρησιµοποιεί για όσο
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χρονικό διάστηµα διαρκεί η διαµάχη, στερώντας έτσι και από τον αληθινό δικαιούχο το
δικαίωµα χρήσης του ονόµατος. Με τον τρόπο αυτό αποδυναµώνεται σε µεγάλο βαθµό
το επίπεδο της νοµικής προστασίας που παρέχεται στα ονόµατα χώρου. Το γεγονός αυτό
σε συνδυασµό µε τα όσα αναλύονται κατωτέρω για την σχέση των domain names µε τα
διακριτικά γνωρίσµατα δηµιουργεί προβληµατισµούς και αβεβαιότητα για την φύση του
εν λόγω δικαιώµατος.
∆ικαιώµατα επί διακριτικών γνωρισµάτων
Το πρόβληµα
Το κυριότερο χαρακτηριστικό του ονόµατος χώρου είναι ότι αυτό είναι µοναδικό για
κάθε όνοµα (µεταβλητό στοιχείο) και ότι δεν µπορεί να επαναληφθεί κάτω από την ίδια
κατάληξη. Αυτό συµβαίνει για τους εξής λόγους:
1. Το domain name, όπως προαναφέρθηκε, τεχνικά µεταφράζεται σε µια σειρά από
αριθµούς, οι οποίοι αντιστοιχούν σε ένα και µόνον όνοµα κάθε φορά.
2. Είναι δυσδιάστατο, που σηµαίνει ότι δεν µπορεί να λάβει διαφορετικές µορφές και
σχήµατα, όπως λόγου χάρη το σήµα µιας εταιρίας. Αποτελείται από µια σειρά από
γράµµατα και µπορεί να σχηµατίσει µια λέξη ή πρόταση, µε µια συγκεκριµένη και
µόνον γραµµατοσειρά σε ένα και µόνον χρώµα. Τούτο, πρακτικά έχει ως συνέπεια
ότι δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί το ίδιο όνοµα µε διαφορετική απεικόνιση όπως
συµβαίνει στον φυσικό κόσµο.
3. Επιπλέον, νοµικά, ισχύει η αρχή της χρονικής προτεραιότητας (first come, first
served), οπότε, καταρχήν, ο πρώτος που θα κάνει αίτηση για το µοναδικό κάθε φορά
όνοµα χώρου θα αποκτήσει και το δικαίωµα σε αυτό.
Εποµένως κάτω από την κατάληξη «.gr» θα µπορεί να υπάρξει µόνον ένα domain name
www.cocacola.gr , www.nike.gr, www.everest.gr, www.grigoris.gr κλπ.
Η µοναδικότητα αυτή του domain name δηµιουργεί ποικίλα προβλήµατα στον
εµπορικό κόσµο. Είναι αναµενόµενο ότι κάθε εταιρία επιθυµεί να χρησιµοποιεί ως
διαδικτυακή διεύθυνσή της το όνοµα εκείνο που χρησιµοποιεί και στις κανονικές
συναλλαγές. Στην εµπορική όµως πρακτική ήταν σύνηθες δυο ή περισσότερες
επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται κάτω από την ίδια επωνυµία, ιδιαίτερα δεν αν τα
αγαθά τα οποία εκπορεύονται είναι άσχετα µεταξύ τους. Σε κάθε περίπτωση πάντως
εφόσον δεν προκαλούταν οποιαδήποτε ηχητική ή οπτική σύγχυση µεταξύ των ονοµάτων,
δύο εταιρίες µπορούσαν να λειτουργούν οµαλά χρησιµοποιώντας το ίδιο όνοµα.
Εξάλλου είναι ευρύτατα διαδεδοµένη η πρακτική της χρησιµοποίησης του
ονοµατεπώνυµου ενός φυσικού προσώπου ως εµπορικής επωνυµίας. Το γεγονός αυτό
είναι αναφαίρετο δικαίωµα του ατόµου που απορρέει άµεσα από το δικαίωµα στο όνοµα
και στην προσωπικότητά του (α. 58-59ΑΚ). Με την χρήση του διαδικτύου ως ενός νέου
και πολλά υποσχόµενου δίαυλου εµπορικής διάθεσης και συναλλαγής όλες αυτές οι
εταιρίες είναι λογικό να επιχειρούν να αποκτήσουν ψηφιακή παρουσία κάτω από την
ηλεκτρονική διεύθυνση που αντιστοιχεί και στην επωνυµία τους.
Όπως, όµως, περιγράφηκε ανωτέρω µόνον ένας θα µπορέσει να αποκτήσει το όνοµα
στο Ίντερνετ, ανεξάρτητα από το πόσοι έχουν δικαίωµα σε αυτό στον φυσικό κόσµο.
Εποµένως θα µπορέσει να υπάρξει µόνον ένα www.papadopoulos.gr, ακόµη και αν το
όνοµα αυτό συνδέεται µε χιλιάδες Έλληνες. Η ιδιαιτερότητα αυτή του Συστήµατος
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δηµιουργεί µια πληθώρα νοµικών προβληµατισµών αναφορικά στο δικαίωµα πάνω στο
όνοµα χώρου και στην ενδεχόµενη σύγκρουσή του µε κάποιο διακριτικό γνώρισµα ή µε
κάποιο άλλο δικαίωµα πάνω στο ίδιο όνοµα που έχει θεµελιωθεί από την κείµενη
νοµοθεσία.
Η καινούρια ρύθµιση
Κάθε domain name όπως προαναφέρθηκε αντιστοιχεί σε έναν πολυψήφιο αριθµό, ο
οποίος διακρίνει τον υπολογιστή που τον φέρει από κάθε άλλο διασυνδεδεµένο
υπολογιστή. Ο αριθµός αυτός αποτελεί εποµένως την ηλεκτρονική ταυτότητα του
υπολογιστή στο ∆ιαδίκτυο. Λειτουργεί δηλαδή εν προκειµένω ως τεχνικό γνώρισµα, ως
κωδικός απαραίτητος για την επικοινωνία υπολογιστών µεταξύ τους. ∆εν έχει καµία
απολύτως σηµασία το ποιος θα είναι ο αριθµός αυτός για την επιτέλεση της τεχνικής
αυτής λειτουργίας.
Πέρα όµως από την ηλεκτρονική ταυτότητα ενός υπολογιστή το domain name
υποδηλώνει και την σύνδεση µε µια ιστοσελίδα που φιλοξενείται σε έναν συγκεκριµένο
υπολογιστή και αφορά σε ένα πρόσωπο (φυσικό ή νοµικό), ένα προϊόν, ένα πνευµατικό
δηµιούργηµα, µια ιδέα, έναν οργανισµό, µια δραστηριότητα κλπ. Η θεωρία αλλά και η
πρόσφατη νοµολογία δέχεται ότι και το όνοµα χώρου αποτελεί ένα στοιχείο που
εξατοµικεύει ορισµένη επιχείρηση και την καθιστούν αναγνωρίσιµη ανάµεσα σε τόσες
άλλες. Εξάλλου το όνοµα χώρου χρησιµοποιείται στην αλληλογραφία, στα διαφηµιστικά
µηνύµατα, στην εν γένει επικοινωνιακή πολιτική της εταιρίας, ως ένα στοιχείο που
προσδίδει µοναδικότητα στην εταιρία και την καθιστά διακριτή στον χώρο
δραστηριοποίησής της.
Παρ’όλ’αυτά κατηγορηµατική είναι η ρύθµιση της ΕΕΤΤ που αφορά στα δικαιώµατα
επί διακριτικών γνωρισµάτων µιας επιχείρησης και των προϊόντων της. Συγκεκριµένα η
Απόφαση αναφέρει στο α.3 παρ.10 ότι Φορέας του δικαιώµατος επί του ονόµατος χώρου
δεν αποκτά κανένα δικαίωµα διακριτικού γνωρίσµατος επί επιχείρησης, προϊόντος ή
υπηρεσίας και µόνον µε την Εκχώρηση του domain name. Ο µοναδικός τρόπος για την
απόκτηση τέτοιου δικαιώµατος είναι δια µέσου της κείµενης ελληνικής νοµοθεσίας.
Εξάλλου και στο στάδιο της Αίτησης για την Εκχώρηση του domain name ο αιτών
υπογράφει υπεύθυνη δήλωση όπου αναφέρει ότι στο βαθµό που είναι σε θέση να
γνωρίζει δεν παραβιάζονται δικαιώµατα τρίτων.(α.7 παρ.2)
Επιπλέον η Απόφαση αποκτά ακόµη πιο επιτακτικό χαρακτήρα, αναφέροντας ρητά ότι
η παρούσα Απόφαση σε καµία περίπτωση δεν περιορίζει τα δικαιώµατα επί διακριτικών
γνωρισµάτων ή πνευµατικής ιδιοκτησίας. (α.3 παρ.11).
∆ίνεται εποµένως ένα σαφές προβάδισµα στις ισχύουσες νοµοθετικές ρυθµίσεις για τα
διακριτικά γνωρίσµατα και την πνευµατική ιδιοκτησία καθώς και στα δικαιώµατα εκείνα
που έχουν κατοχυρωθεί προγενέστερα της Εκχώρησης του ονόµατος χώρου µε κατάληξη
«.gr». Εξάλλου η Απόφαση θεσπίζει στο α.5 παρ.2α ως λόγο απόρριψης της Αίτησης
Εκχώρησης την σύγκρουση του ονόµατος χώρου µε κατάληξη «.gr» µε κάποιο
προηγούµενο δικαίωµα, το οποίο έχουν τρίτοι Σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο.
Ουσιαστικά ο νοµοθέτης δεν φαίνεται να καταργεί εντελώς την διακριτική δύναµη του
ονόµατος χώρου, αλλά να περιορίζει πλήρως την ισχύ του σε σχέση µε οποιοδήποτε
διακριτικό γνώρισµα που έχει αποκτηθεί µε την παραδοσιακή νοµική οδό. Με τον τρόπο,
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όµως, που διατυπώνεται η συγκεκριµένη ρύθµιση δεν προκύπτει µε σαφήνεια ποια είναι
η νοµική φύση του ονόµατος χώρου.
Εξάλλου, δεν είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς θα συµβεί αν κάποιος αποκτήσει διακριτικό
γνώρισµα µεταγενέστερα από ένα domain name. Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία δεν µπορεί
κάποιος µε προγενέστερο δικαίωµα να διαγράψει ένα όνοµα χώρου. Οι απόψεις των
δικηγόρων όµως διίστανται και δεν µπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς τι µπορεί να
γίνει στην συγκεκριµένη περίπτωση. Ίσως τελικά η νέα αυτή ρύθµιση να κάµπτει
ουσιαστικά την αρχή της προτεραιότητας. Αυτό το τελευταίο ειδικά θα δηµιουργούσε
µεγάλη αναστάτωση στις συναλλαγές δεδοµένου ότι θα αποδυνάµωνε πλήρως τα
ονόµατα χώρου. Θα καθίσταντο δηλαδή αυτά ανά πάσα στιγµή ευάλωτα σε προσβολή
από κάποιον που θα αποκτούσε διακριτικό γνώρισµα που θα ταυτιζόταν (ή θα
προκαλούσε σύγχυση) µε το ήδη υπάρχον όνοµα χώρου. Θα κινδύνευε δηλαδή ο
δικαιούχος του ονόµατος χώρου να χάσει το δικαίωµά του παρά την µακρά χρήση αυτού,
την απόκτηση φήµης, την διαφήµιση του κλπ. ∆εν µένει παρά να αναµένουµε τις πρώτες
σχετικές νοµολογιακές αποφάσεις που θα κρίνουν το ζήτηµα και θα αποδώσουν την
ορθή ερµηνεία της σχετικής ρύθµισης.
Παράλληλα, τα ζητήµατα αυτά θα δηµιουργήσουν µεγάλο πρόβληµα και στο θέµα της
µεταβίβασης του domain name (βλέπε κατωτέρω) διότι θα δυσχεραίνουν την δυνατότητα
οικονοµική αποτίµησης ενός στοιχείου που δεν έχει ξεκάθαρη νοµική ισχύ και που δεν
είναι σαφής η συναλλακτική του αξία.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει η εταιρία που χρησιµοποιεί ένα συγκεκριµένο όνοµα
χώρου στο ∆ιαδίκτυο να το κατοχυρώσει και ως διακριτικό της γνώρισµα µε βάση
τις κείµενες διατάξεις ώστε να αποφύγει τυχόν µελλοντικές συγκρούσεις και να
αυξήσει την νοµική ισχύ του δικαιώµατός της πάνω στο συγκεκριµένο όνοµα.
Για τον λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητο η εταιρία να ελέγχει πρώτα την δυνατότητα
κτήσης του ονόµατος στον φυσικό κόσµο µε βάση τις ισχύουσες ρυθµίσεις πάνω στα
διακριτικά γνωρίσµατα (επωνυµία, σήµα) και στην συνέχεια να ερευνά αν το ίδιο όνοµα
µπορεί να αποκτηθεί και ως domain name.
Αρκεί η διαπίστωση ότι το συγκεκριµένο όνοµα δεν ανήκει σε κάποιον άλλον και δεν
προκαλεί σύγχυση µε προγενέστερο δικαίωµα πάνω σε όνοµα. Κατόπιν υποβάλλεται
αίτηση και για την απόκτηση του διακριτικού γνωρίσµατος και για το domain name.
Τούτο διότι η απόκτηση του σήµατος είναι πολύ χρονοβόρα για τους ρυθµούς του
διαδικτύου (το λιγότερο 9 µήνες µε 1 χρόνο) ενώ το όνοµα χώρου αποκτάται άµεσα
(µέσα σε 15 µέρες- α.7 παρ.12 Απόφασης 268/73 ΕΕΤΤ).
Σηµαντική πάντως, παρ’όλες τις επιφυλάξεις που αναλύθηκαν ανωτέρω, θα αποδειχθεί
για την συναλλακτική πρακτική και η θεσµοθέτηση της οριστικής διαγραφής domain
name µε κατάληξη «.gr» µετά την ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ απόφαση αρµόδιας δηµοσιάς αρχής
ή δικαστηρίου ή απόφασης διαιτητικού οργάνου οι οποίες να είναι εκτελεστές στην
Ελλάδα µε την οποία θα αναγνωρίζεται Σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο προγενέστερο
δικαίωµα τρίτου στο όνοµα χώρου
Η σπουδαιότητα της εν λόγω ρύθµισης έγκειται στο γεγονός ότι επιβάλλει στην ΕΕΤΤ
να προβεί στην διαγραφή του ονόµατος ανεξάρτητα µε το αν την διατάσσει δια τούτο η
απόφαση του δικαστηρίου. Έτσι αποφεύγεται το πρόβληµα που δηµιουργήθηκε µε
διάφορες πρώιµες δικαστικές αποφάσεις (κυρίως ασφαλιστικά µέτρα) που ναι µεν
αναγνώριζαν το δικαίωµα του τρίτου στο όνοµα, αλλά δεν απαιτούσαν από την ΕΕΤΤ να
πράξει ανάλογα.
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Η ρύθµιση αυτή συµπληρώνεται και από την δυνατότητα προσωρινής
απενεργοποίησης και προσωρινή αποχή από την χρήση του domain name µέχρι την
έκδοση απόφασης δηµοσιάς αρχής, δικαστηρίου ή και διοικητικής απόφασης εκτελεστής
στην Ελλάδα.
Πάντως ακόµη και αν διαγραφεί οριστικά το όνοµα χώρου που προσβάλλει
προγενέστερο δικαίωµα τρίτου, η Απόφαση δεν καθιερώνει και µεταβίβαση του
δικαιώµατος στον δικαιούχο του ονόµατος. (Η απόφαση εδώ ορίζει µόνο τη διαγραφή
και όχι την µεταβίβαση).Προφανώς θα πρέπει να διατάσσει σχετικά η απόφαση του
δικαστηρίου ή θα απαιτείται να κινήσει ο ίδιος ο δικαιούχος την διαδικασία
καταχώρησης. Σε κάθε περίπτωση πάντως επιβάλλεται στο αγωγικό δικόγραφο να
προστίθεται το αίτηµα για άµεση µεταβίβαση του ονόµατος στον δικαιούχο σε
περίπτωση αµετάκλητης ευδοκίµησης της αξίωσης ώστε να περνά το domain name
κατευθείαν στον νόµιµο δικαιούχο.
4.1.2 Περιπτωσιολογία Αποφυγής Ονοµάτων διαδικτύου
1.Όνοµα ∆ιαδικτύου πανοµοιότυπο µε διακριτικό γνώρισµα
Στην περίπτωση που το όνοµα διαδικτύου είναι πανοµοιότυπο µε προϋπάρχον
διακριτικό γνώρισµα του υλικού κόσµου αλλά δεν συντρέχει περίπτωση οµοειδούς
δραστηριότητας τίθεται το ερώτηµα κατά πόσο ο δικαιούχος του διακριτικού
γνωρίσµατος του υλικού κόσµου έχει τη δυνατότητα να προσφύγει κατά του δικαιούχου
πανοµοιότυπου ονόµατος ∆ιαδικτύου, ο οποίος ασκεί εντελώς διαφορετικό αντικείµενο
εµπορίας. Θα πρέπει να εξετασθεί, ειδικότερα, αν στοιχειοθετείται κίνδυνος σύγχυσης
µεταξύ των δύο επιχειρήσεων . (Η µοναδικότητα του ονόµατος ∆ιαδικτύου, σε
συνδυασµό µε την αρχή της χρονικής προτεραιότητας που ισχύει στην κατοχύρωση του,
προκαλούν τριβές µεταξύ δικαιούχων όµοιων διακριτικών γνωρισµάτων, οι οποίοι
διαγκωνίζονται για την απόκτηση εκείνου του ονόµατος ∆ιαδικτύου που αντιστοιχεί
πλήρως στο διακριτικό τους γνώρισµα). Σε περίπτωση που ο κάτοχος ονόµατος
∆ιαδικτύου που αντιστοιχεί πλήρως στο διακριτικό τους γνώρισµα στον εµπορικό του
κλάδο, τότε προφανώς δεν µπορεί να στοιχειοθετηθεί κανενός είδους προσβολή.
Υποστηρίζεται µάλιστα ότι, ακόµη κι αν ο κάτοχος ονόµατος ∆ιαδικτύου δεν έκανε µέχρι
τώρα χρήση της ένδειξης στις συναλλαγές, δηλαδή στον υλικό κόσµο, ακόµη και τότε
είναι δυνατό να µην ευοδωθεί ο δικαστικός αγώνας του δικαιούχου, ιδιαίτερα µάλιστα
όταν δεν µπορεί να αποδειχθεί συνδροµή κακής πίστης στην καταχώρηση του ονόµατος
∆ιαδικτύου.
Η δεύτερη περίπτωση που θα πρέπει να εξεταστεί όταν το όνοµα ∆ιαδικτύου είναι
πανοµοιότυπο µε διακριτικό γνώρισµα εκείνης της οµοειδούς δραστηριότητας του
κατόχου ονόµατος ∆ιαδικτύου και του δικαιούχου προϋπάρχοντος διακριτικού
γνωρίσµατος. Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ν.146/1914, η χρησιµοποίηση ένδειξης που
έχει καταστεί γνωστή στις συναλλαγές από άλλον και µάλιστα στον ίδιο τοµέα εµπορικής
δραστηριότητας, αποτελεί πρόδηλα ανταγωνιστική πράξη.
Στην προκείµενη περίπτωση πέρα από την ύπαρξη των προϋποθέσεων κινδύνου
συγχύσεως, θα πρέπει να εξεταστεί αν η κατοχύρωση του ονόµατος ∆ιαδικτύου έλαβε
χώρα κακόπιστα. Για την ύπαρξη κακοπιστίας της καταχώρησης θα πρέπει να αποδειχθεί
εν προκειµένω αν ο καταχωρών το όνοµα ∆ιαδικτύου γνώριζε ότι µε την παραχώρηση
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του αυτή υπήρχε κίνδυνος βλάβης της περιουσίας του δικαιούχου του διακριτικού
γνωρίσµατος (όπως για παράδειγµα γνώση της ύπαρξης του λεκτικού ή γραµµατικού
συνδυασµού του καταχωρούµενου ονόµατος ∆ιαδικτύου, σε προϋπάρχον διακριτικό
γνώρισµα του υλικού κόσµου και σκοπός εκµετάλλευσης της καθιέρωσης αυτού στις
συναλλαγές ώστε να αποσπάσει πελατεία στο χώρο του ∆ιαδικτύου).
Το ζήτηµα δυσχεραίνει,- όταν ο κάτοχος του ονόµατος ∆ιαδικτύου µπορεί να
επικαλεστεί και αυτός δικαίωµα επί της ένδειξης, επειδή οι κύκλοι της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας των αντιδίκων δεν εφάπτονται γεωγραφικά µέσα στην ελληνική
επικράτεια. Σε αυτή την περίπτωση δυσχεραίνει και για απόδειξη της κακοπιστίας της
καταχώρησης του ονόµατος ∆ιαδικτύου αλλά και η απόδειξη ύπαρξης κινδύνου
σύγχυσης στο καταναλωτικό κοινό.
Σε κάθε περίπτωση, ιδιαίτερης βαρύτητας θα είναι η διαπίστωση, µέχρι ποιου σηµείου
έχει καταστεί γνωστό το διακριτικό γνώρισµα στους συναλλακτικούς κύκλους. Αν
πρόκειται για σήµα φήµης, τότε είναι πολύ πιθανό πως η έλλειψη συνάφειας εµπορικής
δραστηριότητας δεν θα είναι αρκετή για να αποκλείσει τόσο την πρόσκληση σύγχυσης
στο καταναλωτικό κοινό όσο και την κακοπιστία της καταχώρησης ονόµατος ∆ιαδικτύου
πανοµοιότυπου µε το σήµα φήµης, είναι ικανή να θεµελιώσει την κακόπιστη
καταχώρηση όπως αυτή αναλύθηκε και προσδιορίστηκε ανωτέρω.2. Όνοµα ∆ιαδικτύου παραπλήσιο προς διακριτικό γνώρισµα
Μια συνήθης πρακτική των ανταγωνιστών ενός προϊόντος ή µιας εταιρείας ώστε να
εκµεταλλευθούν την επιτυχία των τελευταίων είναι η παραποίηση του διακριτικού
γνωρίσµατος, κατά τρόπο ώστε να παραπέµπει συνειρµικά στην επιχείρηση του
πραγµατικού δικαιούχου. Κατά συνέπεια αν µια εταιρία προχωρούσε στην κατοχύρωση
του διακριτικού της γνωρίσµατος ως όνοµα ∆ιαδικτύου και διαπίστωνε την ύπαρξη
ιστοσελίδας µε παρεµφερή ονοµασία πχ. Abibas.gr ή www.Koka Cola.gr) και συναφή
δραστηριότητα τότε µπορεί να στοιχειοθετηθεί η βασιµότητα της αξίωσης άρσης της
προσβολής από τη χρήση τόσο υπό το πρίσµα άρσης της προσβολής από την χρήση τόσο
υπό το πρίσµα των προϋποθέσεων του κινδύνου σύγχυσης όσο και της κακοπιστίας της
καταχώρησης βάση τω άρθρων 1,13 ν. 146/1945.
Η αντιµετώπιση όµως του προβλήµατος θα είναι διαφορετική όταν υπάρχει ένα
πρόσθετο διαφοροποιητικό στοιχείο: η ανυπαρξία οµοειδούς δραστηριότητας. Και σε
αυτή την περίπτωση ο δικαιούχος του διακριτικού γνωρίσµατος θα πρέπει να επικαλεστεί
επιχειρήµατα ικανά να θεµελιώσουν κίνδυνο σύγχυσης και κακόπιστης καταχώρησης του
ονόµατος ∆ιαδικτύου. Πρέπει να παρατηρηθεί πάντως ότι µε δεδοµένο το πεπερασµένο
των επιλογών των αιτούντων στο σύστηµα ονοµατοδοσίας προωθείται η από
η
άποψη που επιτρέπει την ύπαρξη ονοµάτων ∆ιαδικτύου, παρόµοιων µε διακριτικά
γνωρίσµατα τρίτων περιορίζοντας έτσι ο πεδίο προστασίας των τελευταίων.
3. Όνοµα ∆ιαδίκτυο παρόµοιο προς διακριτικό γνώρισµα
Στις περιπτώσεις που το όνοµα ∆ιαδικτύου, το οποίο καταχωρείται από τρίτο είναι
παρόµοιο µε κάποιο σήµερα ή άλλο διακριτικό γνώρισµα θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά
υπόψη οι τεχνικές ιδιαιτερότητες του ∆ιαδικτύου, οι οποίες επιφέρουν σηµαντικές
αλλαγές στο τρόπο ερµηνείας και θεώρησης του κινδύνου συγχύσεως σε σχέση µε το
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πώς γινόταν αντιληπτός στις συναλλαγές και στη θεωρία µέχρι σήµερα. Συγκεκριµένα, η
προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών στο ∆ιαδίκτυο βασίζεται κατά κανόνα σε τεχνικές
«pull", δηλαδή ο καταναλωτής αναζητά εντοπίζει και «τραβάει» τα αγαθά που τον
ενδιαφέρουν, σε αντίθεση µε τον συνήθη στις συναλλαγές τρόπο, που στηριζόταν σε
τεχνικές "push" όπου τα αγαθά σπρώχνονται» στον καταναλωτή και ο ρόλος του
καταναλωτή κατά συνέπεια είναι παθητικός. Συνεπώς η ανεύρεση µιας διεύθυνσης στο
∆ιαδίκτυο γίνεται µόνο µε πρωτοβουλία του ενδιαφερόµενου να εντοπίσει τη
συγκεκριµένη διεύθυνση. Αν ο χρήσης του ∆ιαδικτύου -καταναλωτής θελήσει να
ανατρέξει σε συγκεκριµένη ιστοσελίδα θα πρέπει να σχηµατίσει ακριβώς το γραµµατικό
ή λεκτικό συνδυασµό που αντιστοιχεί στο σήµα του υλικού κόσµου και όχι παρόµοιο
αυτού. Έτσι για παράδειγµα ο ενδιαφερόµενος για την διεύθυνση της ασπιρίνης θα
πρέπει να πληκτρολογήσει την ονοµασία ∆ιαδικτύου aspirin αποκλείοντας συνεπώς τον
κίνδυνο σύγχυσης µε την ενδεχόµενη παρόµοια ονοµασία aspiridorol. Ακόµα κι αν δεν
γνωρίζει την ακριβή διεύθυνση, η µηχανή αναζήτησης δεν πρόκειται να τον µεταφέρει
στην ιστοσελίδα της aspiridorol αλλά της aspirin.
Συµπερασµατικά λοιπόν ο
κίνδυνος σύγχυσης
µεταξύ παρόµοιων σηµείων που χρησιµοποιούνται ως ονοµασίες
∆ιαδικτύου είναι περιορισµένος.
Στη γερµανική νοµολογία διίστανται οι απόψεις σχετικά µε το κατά πόσο µία
ασήµαντη διαφοροποίηση (οι διαφοροποιήσεις εντοπίζονται κυρίως στη διάστιξη) στο
second, level domain οδηγεί στην πρόκληση ή όχι σύγχυση στους χρήστες- καταναλωτές.
Ενδεικτικά αναφέρονται παραδείγµατα από τη γερµανική νοµολογία.· To OLG Munchen
έκρινε ότι µεταξύ των ονοµάτων intershop και intershopping υπάρχει κίνδυνος
συγχύσεως. Παροµοίως το LG Dusseldorf έκρινε ότι υπάρχει σύγχυση µεταξύ των
ονοµάτων «Klugsuchen.de» και «Klug-suchen.de». αντίθετα το LG Dusseldorf έκρινε ότι
µεταξύ των ονοµάτων «donline.de» και «Τ-online.de» δεν υφίσταται κίνδυνος
συγχύσεως. Σχετικά µε τις παύλες που χωρίζουν περισσότερες λέξεις τονίζεται ότι δεν
υπάρχει οµοφωνία στη γερµανική νοµολογία. Έτσι- To LG Koblenz έκρινε ότι δεν
δηµιουργείται κίνδυνος συγχύσεως όταν µεταξύ περισσοτέρων λέξεων που σχηµατίζουν
το όνοµα ∆ιαδικτύου υπάρχουν παύλες (alles-uber-wein αντί allesuberwein). Ακριβώς το
αντίθετο αποφάσισε το LG Koln.
4. Όνοµα ∆ιαδίκτυο πανοµοιότυπο µε διακριτικό γνώρισµα, το οποίο είναι
κατοχυρωµένο σε διαφορετικό γενικό επίπεδο ονοµάτων (top level domain name) ή
κωδικό χώρας (ccTLD) από τον κάτοχο του.
Μια άλλη ιδιάζουσα µορφή σύγκρουσης είναι όταν ο δικαιούχος, διακριτικού
γνωρίσµατος κατοχυρώνει το επιθυµητό όνοµα ∆ιαδικτύου, διαπιστώνει όµως την
ύπαρξη πανοµοιότυπου ονόµατος ∆ιαδικτύου σε διαφορετικό κωδικό χώρας ή σε έ α από
τα γενικά ονόµατα ανώτατου επιπέδου, (πχ. Μια εταιρία κατοχυρώνει το domain name
www.taradilis.gr αλλά διαπιστώνει την ύπαρξη άλλου ονόµατος και συγκεκριµένα
www.taradilis.com ή www.taradilis.fr).
Θα πρέπει να επαναληφθεί ότι, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία 'χει κατοχυρωθεί
το όνοµα ∆ιαδικτύου, η εµβέλεια του είναι οικουµενική. Συγκεκριµένα, την ίδια ζηµιά
που θα προξενούσε ένα domain name καταχωρηµένο στην Ελλάδα προκαλεί και η
καταχώρηση του στις Η.Π.Α. ή τη Γαλλία ή οπουδήποτε αλλού. Ο κάθε χρήστηςυποψήφιος καταναλωτής, µπορεί να επισκεφθεί την συγκεκριµένη ιστοσελίδα από
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οπουδήποτε, άρα και από την ηµεδαπή. Αν λοιπόν ο κάτοχος του ονόµατος ∆ιαδικτύου
www.taradilis.com είναι µία αλλοδαπή εταιρία, που καµία σχέση δεν έχει µε την
ελληνική αγορά αλλά και εµπορική δραστηριότητα διάφορη εκείνης της ελληνικής
επιχείρηση (που έχει κατοχυρώσει το όνοµα ∆ιαδικτύου www.taradilis.gr). τότε
προφανώς αποκλείεται η συνδροµή ή κινδύνου συγχύσεως, κακόπιστης καταχώρησης
και κατά συνέπεια αθέµιτου ανταγωνισµού.
Με µεγαλύτερη όµως συχνότητα εµφανίζεται το αντίθετο φαινόµενο, δηλαδή η ύπαρξη
ενός ονόµατος ∆ιαδικτύου κάτω από κάποιον κωδικό χώρας, το οποίο έρχεται σε
σύγκρουση µε όνοµα ∆ιαδικτύου στο γενικό επίπεδο [.com], [.net] που έχει κατοχυρώσει
άλλη επιχείρηση.
Οι περισσότερες φηµισµένες επιχειρήσεις χρησιµοποιούν το όνοµα γενικού επιπέδου
com, το οποίο ακτινοβολεί εκ προοιµίου µια παγκοσµιότητα. Η επιτυχία του συνδυασµού
ονόµατος ∆ιαδικτύου και [.com] αλλά και η οικουµενικότητα της ιστοθέσης
δηµιούργησαν την εντύπωση στις επιχειρήσεις αυτές ότι έχουν εξασφαλίσει τόσο τα
διακριτικά τους γνωρίσµατα όσο και τα ονόµατα ∆ιαδικτύου που κατοχύρωσαν σε
παγκόσµιο επίπεδα. Για να µπορέσουν όµως οι εταιρίες αυτές να διασφαλίσουν το όνοµα
∆ιαδικτύου που επιθυµούν σε παγκόσµιο επίπεδο απαιτείται η κατοχύρωση σε κάθε
κωδικό χώρος χωριστά! Και υπάρχουν 243 κωδικοί χώρας (ccTLD)...
5. Ιδιωτική χρήση ονόµατος ∆ιαδικτύου πανοµοιότυπου ή παραπλήσιου προς το
επίµαχο διακριτικό γνώρισµα
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση που µια εταιρία παρεµποδίζεται στην
κατοχύρωση επειδή το επίµαχο όνοµα ∆ιαδικτύου έχει κατοχυρωθεί ήδη από τρίτο
ιδιώτη, από κάποιον δηλαδή που έχει δηµιουργήσει µια ιστοσελίδα για καθαρά
προσωπικούς, µη βιοποριστικούς λόγους.
Σε αυτή την εκδοχή η στοιχειοθέτηση προσβολής διακριτικού γνωρίσµατος από το
πρίσµα του αθεµίτου ανταγωνισµού είναι µάλλον αδύνατη από τη στιγµή που ο κάτοχος
του domain name δεν ανήκει καν στον εµπορικό κόσµο. Θα πρέπει ίσως να
επισηµάνουµε µια εξαίρεση σε αυτή την περίπτωση. Αν το καταχωρηµένο έστω και για
ιδιωτική χρήση όνοµα ∆ιαδικτύου προσβάλλει σήµα φήµης τότε, και πάλι βάσει τα
πραγµατικά περιστατικά θα πρέπει να εξεταστεί αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις
κακόπιστης καταχώρησης εκ µέρους του ιδιώτη µε σκοπό την εξασθένιση ή την
υπόσκαψη του σήµατος.
Μια άλλη περίπτωση είναι όταν η δικαιούχος εταιρία κωλύεται και πάλι στην
καταχώρηση, επειδή το domain name έχει ήδη παραχωρηθεί σε κάποιον µε το όνοµα της
εταιρίας, ο οποίος ιδιαζόντως ενηµερωµένος περί τα του κυβερνοχώρου, έχει
κατασκευάσει µόνος του µια ιστοσελίδα, µε σκοπό την παρουσίαση των εξελίξεων στο
∆ιαδίκτυο και µε απώτερο στόχο την ανύψωση της ιστοθέσης του σε ένα φόρουµ
ανταλλαγής απόψεων και σκέψεων γύρω από την ανάπτυξη του Internet στην Ελλάδα. Η
δραστηριότητα αυτή, σηµειώνεται, στερείται παντελώς εµπορικού χαρακτήρα, καθώς σε
αυτήν απουσιάζει οποιαδήποτε σχετική αναφορά. Και σε αυτή την περίπτωση ισχύουν
όσα ανωτέρω αναφέρθηκαν.
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Εφαρµογή των διατάξεων του Α.Κ. [57-58] περί ονόµατος στα ονόµατα ∆ιαδικτύου
Σύµφωνα µε το άρθρο 57 εδ.α' ΑΚ «όποιος προσβάλλεται παράνοµα στην
προσωπικότητα που έχει δικαίωµα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να µην
επαναληφθεί στο µέλλον.» Ως στοιχείο της προσωπικότητας θεωρείται και το όνοµα.
Εκτός από τη γενική διάταξη του άρθρου 57 ΑΚ προβλέπεται ειδική προστασία του
δικαιώµατος στο όνοµα στο άρθρο 58 ΑΚ.
Ό,τι ορίζεται για την προστασία του δικαιώµατος στο όνοµα για τα φυσικά πρόσωπα
εφαρµόζεται αναλογικά και για την επωνυµία των νοµικών προσώπων- σωµάτων,
εταιριών κλπ καθώς και για τα διακριτικά γνωρίσµατα.
Η ελληνική νοµολογία και θεωρία δέχονται ότι σε περίπτωση που ένα όνοµα
∆ιαδικτύου έρχεται σε σύγκρουση µε διακριτικό γνώρισµα επιχείρησης του υλικού
κόσµου είναι δυνατή η εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 57 και 58 ΑΚ. Ειδικότερα
γίνεται επίκληση της δικονοµικής δυνατότητας της αξίωσης άρσης και παράλειψης της
προσβολής που προκαλείται από την κατοχύρωση και χρήση διακριτικού γνωρίσµατος
του υλικού κόσµου ως ονόµατος ∆ιαδικτύου από µη δικαιούχο. Πρόκειται για µια πολύ
γνωστή δικονοµική δυνατότητα στο χώρο των διακριτικών γνωρισµάτων και επιχειρείται
η εφαρµογή της και στο χώρο των ονοµάτων ∆ιαδικτύου.
Προς υποστήριξη µάλιστα της συγκεκριµένης θέσης έχει διατυπωθεί η άποψη ότι τα
ονόµατα ∆ιαδικτύου στην πλειοψηφία των περιπτώσεων λειτουργούν ως το όνοµα µε το
οποίο δραστηριοποιείται µια επιχείρηση στο ∆ιαδίκτυο. Η άποψη ουσιαστικά ταυτίζει
τα ονόµατα ∆ιαδικτύου µε τα διακριτικά γνωρίσµατα του υλικού κόσµου µια εξίσωση
που παραβλέπει τη διαφορά µεταξύ των δύο όπως έχει αναφερθεί και σε άλλο σηµείο. Η
ταύτιση αυτή οδηγεί στο επισφαλές συµπέρασµα ότι τα ονόµατα ∆ιαδικτύου στην ουσία
λειτουργούν ως η προβολή των διακριτικών γνωρισµάτων του υλικού κόσµου, στον
ηλεκτρονικό κόσµο. Τα ονόµατα ∆ιαδικτύου δεν ταυτίζονται µε την εµπορική επωνυµία,
διακριτικό τίτλο, σήµα, εµπορικό τίτλο. Κατά συνέπεια από τη στιγµή που δεν πληρούται
η νοµοτυπική µορφή των άρθρων 57 και 58 ΑΚ δεν θα πρέπει να γίνεται και επίκληση
αυτών.
Στην απόφαση 868/2001 του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πατρών γίνεται σαφής
διάκριση µεταξύ domain name και διακριτικού γνωρίσµατος του υλικού κόσµου.
Θα πρέπει πάντως να αναφερθεί ότι στη συγκεκριµένη απόφαση ο δικαστής αναζητεί
τη χρυσή τοµή µεταξύ του δογµατικά ορθού νοµικού χαρακτηρισµού των ονοµάτων
∆ιαδικτύου και της πρακτικής αναγκαιότητας. Συγκεκριµένα γίνεται λόγος στο ότι θα
πρέπει να αποδίδεται στα ονόµατα ∆ιαδικτύου, κατά έµµεσο έστω τρόπο, η λειτουργία
των διακριτικών γνωρισµάτων (δηλαδή γίνεται λόγος για απόδοση στα ονόµατα
∆ιαδικτύου µιας οιονεί λειτουργίας διακριτικού γνωρίσµατος). Και η ratio για την
απόδοση µιας τέτοιας λειτουργίας στα ονόµατα ∆ιαδικτύου είναι-απλώς- η διαφύλαξη
των οικονοµικών συµφερόντων των επιχειρήσεων, θέση, η οποία κατά την έποψη του
γράφοντος είναι λανθασµένη, αφού για την προστασία των επιχειρήσεων αυτών αρκεί η
επίκληση των διατάξεων του αθέµιτου ανταγωνισµού.
Επιπλέον θα πρέπει να αναφερθεί και µία ακόµα άποψη για το ορθό ή όχι της
επίκλησης των άρθρων 57 και 58 »Κ. Συνηθίζεται η συνεχής διεύρυνση των
περιπτώσεων που υπάγονται στα άρθρα 57 και 58 ΑΚ και κατά συνέπεια και η διεύρυνση
της προστασίας που παρέχεται. Ωστόσο, η συνεχής αυτή διεύρυνση δεν θα πρέπει
απαραίτητα, να θεωρείται ότι είναι και σωστή. Υποδηλώνει αδυναµία (ή ακόµα και
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έλλειψη), εκ µέρους όσων την επιχειρούν, να ερµηνεύσουν ορθά και να εφαρµόσουν το
νοµοθετικό-θεσµικό πλαίσιο που κατά περίπτωση θα πρέπει να εφαρµόζεται σε
συγκεκριµένη βιοτική σχέση. Συγκεκριµένα η επίκληση των διατάξεων για προσβολή της
προσωπικότητας αφορά- µόνο- προσβολή του σκληρού πυρήνα του δικαιώµατος και σε
καµία περίπτωση προσβολές που κινούνται καθαρά στην περιφέρεια του δικαιώµατος.
Και µία από τις περιπτώσεις όπου η προσβολή δεν αφορά τον πυρήνα του δικαιώµατος,
ώστε να δικαιολογεί επίκληση του 57ΑΚ είναι και όταν υπάρχει σύγκρουση ονόµατος
∆ιαδικτύου µε διακριτικό γνώρισµα του υλικού κόσµου.
Σε αυτή την περίπτωση που συγκρούεται ένα όνοµα ∆ιαδικτύου µε ένα διακριτικό
γνώρισµα του υλικού κόσµου, ο απλός κίνδυνος σύγχυσης που πιθανώς δηµιουργεί η
χρήση του ξένου ονόµατος δεν αρκεί για να θεµελιώσει προσβολή του δικαιώµατος στο
όνοµα. Οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει το νέο µέσο δεν επιτρέπουν µια διευρυµένη
προστασία του δικαιώµατος στο όνοµα. To LG Mannhein δέχθηκε ότι η άνευ ετέρου
εφαρµογή των κανόνων για την προστασία ονοµάτων ή σηµάτων σε περιπτώσεις
σύγκρουσης αυτών µε ονόµατα ∆ιαδικτύου, ενέχει κίνδυνο να αποτελέσει σηµαντικό
εµπόδιο για την εξέλιξη του νέου µέσου. Και αυτό γιατί αν έπρεπε παρόµοια ονόµατα να
µην καταχωρούνται ως ονόµατα ∆ιαδικτύου και µε δεδοµένο ότι οι επιθυµητές
ονοµασίες είναι ολιγοψήφιες, µετά από ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα δεν θα ήταν
δυνατή η καταχώρηση ονοµάτων ∆ιαδικτύου. Ως εκ τούτου, προσβολή του δικαιώµατος
στο όνοµα υφίσταται, µόνο όταν το όνοµα ∆ιαδικτύου ταυτίζεται µε το όνοµα του
δικαιούχου ή έχει ιδιαίτερη σχέση µε αυτό. Χαρακτηριστική είναι η απόφαση του LG
Berlin στην οποία κρίνεται ότι το όνοµα ∆ιαδικτύου «anwalts-verein.de» δηµιουργεί την
εντύπωση ότι κάτοχος της συγκεκριµένης ιστοθέσης είναι ο δικηγορικός σύλλογος της
Γερµανίας (Deutscher Anwaltsverein) καθώς και η απόφαση του LG Nurberg
«pinakothek.de» δηµιουργεί την εντύπωση ότι σχετίζεται µε τη γνωστή πινακοθήκη του
Μονάχου (Alte Pinakothek).
Τέλος θα πρέπει να παρατηρηθεί πως είναι αυτονόητο ότι δεν υπάρχει προσβολή κατά
την έννοια του άρθρου 58ΑΚ, αν κάποιος δικαιούται να χρησιµοποιεί όνοµα, το οποίο
ταυτίζεται µε το όνοµα άλλου προσώπου (κυρίως στην περίπτωση συνωνυµίας).
4.1.3 Καταχωρητές domain name
Η Απόφαση 268/73 ορίζει ως Καταχωρητή το πρόσωπο εκείνο προς το οποίο γίνονται
αιτήσεις εκχώρησης από τους ενδιαφερόµενους να τους καταχωρηθεί όνοµα χώρου µε
κατάληξη «.gr» και ο οποίος πρέπει πάντοτε να τηρεί κατ’ελάχιστον κάποιες
διαδικαστικές προϋποθέσεις και να παρέχει τις ασφαλιστικές δικλείδες που
περιγράφονται στο Παράρτηµα Β της παραπάνω Απόφασης. Σύµφωνα µε το άρ.13
ουσιαστικά είναι νοµικά πρόσωπα ελληνικά ή αλλοδαπά τα οποία πρέπει πάντοτε να
πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές. Το µόνο που απαιτείται προκειµένου να ξεκινήσει
την λειτουργία του ένας Καταχωρητής είναι µια απλή Γνωστοποίηση προς την ΕΕΤΤ την
οποία είναι υποχρεωµένη να κοινοποιήσει άµεσα στο ειδικό Μητρώο και στην
ιστοσελίδα της. Ο Καταχωρητής δύναται να αρχίσει την λειτουργία του από την
δηµοσίευση της γνωστοποίησης.
Ουσιαστικά δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερες οντότητες να διαδραµατίσουν τον
ρόλο του Καταχωρητή µια λειτουργία που είχε αρχικά ανατεθεί αποκλειστικά στο
Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας στην Κρήτη. Η συγκεκριµένη υπηρεσία γίνεται τµήµα
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της ελεύθερης αγοράς, µε δυνατότητα συµµετοχής πολλών παικτών. Εισάγεται µάλιστα
η διαδικασία της αλλαγής Καταχωρητή οποιαδήποτε στιγµή ο Φορέας του domain name
το θελήσει (α.9).
Προσωρινά και µέχρι νεωτέρας αποφάσεως της ΕΕΤΤ το ΙΤΕ-ΙΠ της Κρήτης διατηρεί
τον ρόλο του Καταχωρητή και του Μητρώου των ονοµάτων χώρου µε κατάληξη «.gr»
(µολονότι οι δύο αυτοί ρόλοι είναι µεταξύ τους ασυµβίβαστοι Σύµφωνα µε το α.12
παρ.12).
4.1.4 ∆ιάρκεια δικαιώµατος domain name
Το δικαίωµα που αποκτάται από την Εκχώρηση Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη «.gr»
διαρκεί για 2 χρόνια από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης εκχώρησης, µε
δικαίωµα διαρκούς ανανέωσης για αλλεπάλληλες περιόδους δύο ετών. Με την λήξη της
διετίας το όνοµα χώρου µε κατάληξη «.gr» απενεργοποιείται αυτοµάτως από το Μητρώο
(α.10 παρ5).
4.1.5 Μεταβίβαση του domain name
Νέα ρηξικέλευθη ρύθµιση είναι εκείνη που προβλέπει το µεταβιβαστό του domain
name. Καθιερώνεται ειδική διαδικασία µεταβίβασης από το πρόσωπο που έχει
καταχωρήσει το όνοµα σε κάποιο άλλο. Σκοπός της διαδικασίας είναι να αποφευχθεί
κατά το δυνατό η πιθανότητα παράνοµης πράξης ή εκµετάλλευσης της δυνατότητας
µεταβίβασης. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο άρθρο 11 παρ.2 ο Καταχωρών
ουσιαστικά εκδύεται του δικαιώµατός του, το οποίο πλέον το αποκτά το πρόσωπο στο
οποίο µεταβιβάζεται το όνοµα χώρου µε κατάληξη «.gr» Ειδικότερα για την µεταβίβαση
απαιτείται να επιληφθεί του θέµατος η ΕΕΤΤ και να εκδώσει σχετική απόφαση. Οι
ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν µια σειρά από δικαιολογητικά και από δηλώσεις και στην
συνέχεια τα υποβάλλουν στον Καταχωρητή. Εκείνος µε την σειρά του αποστέλλει
ηλεκτρονικά χρησιµοποιώντας προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή που συνοδεύεται από
αναγνωρισµένο πιστοποιητικό, όλα τα στοιχεία της µεταβίβασης. Παράλληλα εσωκλείει
µια έκθεση για το αν πληρούνται ή όχι οι όροι της µεταβίβασης, η οποία όµως δεν είναι
υποχρεωτική για την ΕΕΤΤ. Η ΕΕΤΤ πρέπει να αποδεχτεί ή να απορρίψει την Αίτηση
εντός 7 ηµερών . Η αποδοχή τεκµαίρεται αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία του
7ηµέρου.
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4.2 Ρύθµιση σχέσεων µεταξύ Εταιρίας και Παρόχων Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου
4.2.1 Σύµβαση παροχής σύνδεσης στο ∆ιαδίκτυο
«Σύµβαση παροχής σύνδεσης στο ∆ιαδίκτυο» ονοµάζεται η συµφωνία µε την οποία
ένας Παροχέας υποχρεούται να παράσχει στον χρήστη πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο και ο
χρήστης να καταβάλει την συµφωνηθείσα συνδροµή συµµωρφούµενος προς τους
συµφωνηµένους όρους και την κείµενη νοµοθεσία. Είναι µια πράξη εµπορική (είτε
αντικειµενικώς, είτε υποκειµενικώς) ενώ από σκοπιάς αστικού δικαίου είναι διαρκής
µικτή αµφοτεροβαρής Σύµβαση δεδοµένου ότι περιέχει στοιχεία εντολής, µίσθωσης
πράγµατος, µίσθωσης έργου και ανεξάρτητων υπηρεσιών (η οποία µάλιστα µπορεί
θεωρητικά να συναφθεί και προφορικά).
Η Σύµβαση είναι ενδεχοµένως πιο Σηµαντική από τα νοµοθετικά κείµενα γιατί
ρυθµίζει λεπτοµερειακώς την σχέση µεταξύ του παρόχου και του χρήστη, µε βάση
Συγκεκριµένα κάθε φορά τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές ασφαλείας
Ειδικότερα για την Σύµβαση φιλοξενίας στο ∆ιαδίκτυο
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η κατάρτιση της σχετικής σύµβασης φιλοξενίας
(web hosting) µιας εµπορικής ιστοσελίδας (βλ. κατωτέρω υπό ∆ για την ευθύνη των
Παροχέων Φιλοξενίας ως προς το περιεχόµενο της ιστοσελίδας). Το εταιρικό website
είναι η εικόνα της εταιρίας στον κυβερνοχώρο. Αποτελεί την «βιτρίνα» ενός µαγαζιού
και για τον λόγο αυτό πρέπει να είναι σχεδιασµένο µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελεί
πόλο έλξης για το καταναλωτικό κοινό. Στο Ίντερνετ όµως Σηµαντικό ρόλο
διαδραµατίζει και η τεχνική αρτιότητα του ιστότοπου, η οποία σε µεγάλο βαθµό (διότι
µην ξεχνάµε και την ύπαρξη και άλλων Παρόχων-όπως αυτός του χρήστη-, του φορέα
παροχής τηλεπικοινωνίας-ΟΤΕ ή άλλη ιδιωτική εταιρία- κλπ) εξαρτάται από τον Πάροχο
που έχει επιλέξει η εταιρία να φιλοξενήσει την σελίδα της.
Εποµένως η άρτια διαδικτυακή παρουσία µιας ιστοσελίδας, εκτός από την σωστή
εικαστική της εικόνα συνδέεται άµεσα και µε την λειτουργικότητα της, όπως την
ταχύτητα µε την οποία µπορούν να µεταδίδονται οι πληροφορίες στους χρήστης, την
συνεχή διαθεσιµότητα του δικτύου που την στηρίζει και την αποφυγή τεχνικών βλαβών
και άλλων παρόµοιων προβληµάτων.
Ο φορέας συνήθως που είναι αρµόδιος για την τεχνολογικά άρτια παρουσία µιας
ιστοσελίδας στο Ίντερνετ είναι ο Πάροχος Υπηρεσιών Φιλοξενίας Ιστοσελίδων, δηλαδή
οι φορείς εκείνοι που παρέχουν και την σύνδεση στους χρήστες, ήτοι οι ISPs .
Η «Σύµβαση φιλοξενίας ιστοσελίδας» στο ∆ιαδίκτυο είναι, Σύµφωνα µε το λεκτικό του
α. 11 παρ.1 το Π∆ 131/2003 για το ηλεκτρονικό εµπόριο, η παροχή µιας υπηρεσίας της
κοινωνίας της πληροφορίας συνισταµένης στην µετάδοση πληροφοριών που παρέχει ο
αποδέκτης της υπηρεσίας σε ένα δίκτυο επικοινωνιών. Για τις πληροφορίες αυτές
(δηλαδή το περιεχόµενο της ιστοσελίδας) την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο ίδιος ο
αποδέκτης, δηλαδή η επιχείρηση.
Στην ουσία έχουµε:
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- Μια Σύµβαση web-hosting όπου ο ISP παρέχει όλες τις υπηρεσίες της πρόσβασης
και της σύνδεσης στο ∆ιαδίκτυο και τον φιλοξενεί στον server του (διακοµιστή)
δίνοντάς του συγκεκριµένη διεύθυνση (IP address) ή
- Μια Σύµβαση web-housing όπου ο ISP απλά παρέχει την σύνδεση και την
ανάρτηση στο Ίντερνετ, ενώ ο server (ο διακοµιστής) ανήκει στην ίδια την εταιρία
α.) Από την πλευρά του ISP:
Η Σύµβαση φιλοξενίας περιλαµβάνει από την πλευρά του ISP δύο κύριες παροχές ενώ
µπορούν να προστεθούν και αρκετές παρεπόµενες (οι οποίες όµως συνήθως χρεώνονται
επιπρόσθετα):
1. Kύρια είναι η παροχή της εξασφάλισης της απαραίτητης χωρητικότητας
µνήµης για την φιλοξενία του εταιρικού ιστότοπου. Κάθε ιστότοπος (website) µπορεί να
αποτελείται από πολλές ιστοσελίδες (webpages), ανάλογα µε τις ανάγκες της εταιρίας,
τον αριθµό των αγαθών που θέλει να προβάλλει, τις υπηρεσίες που θέλει να παρέχει, το
εικαστικό µοντέλο που θέλει να ακολουθήσει κλπ. Σε γενικές γραµµές πάντως ο ISP
οφείλει να παρέχει την δυνατότητα στην φιλοξενούµενη εταιρία να προσθέσει και άλλες
ιστοσελίδες. Πρέπει δηλαδή η Σύµβαση να έχει προβλέψει για την πιθανότητα της
αύξησης των αναγκών της εταιρίας σε χωρητικότητα (µε το ανάλογο βέβαια αντίτιµο)
και να είναι σε θέση ο Πάροχος να της παραχωρήσει τον αντίστοιχο χώρο την στιγµή που
θα τον χρειαστεί.
Στο πλαίσιο της ανωτέρω παροχής εντάσσεται και η ρύθµιση για το θέµα τις
ανανέωσης των πληροφοριών που αναρτά η επιχείρηση στον ιστοτόπο της. Πρέπει
δηλαδή να έχει πρόσβαση σε αυτόν ανά πάσα στιγµή προκειµένου να διορθώσει, να
διαφοροποιήσει ή να αλλάξει τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προβάλλει στο ∆ιαδίκτυο.
Οι τροποποιήσεις γίνονται από την ίδια την εταιρία, η οποία συνήθως χρησιµοποιεί
ειδικούς τεχνικούς προς τον σκοπό αυτό, όπως εταιρίες σχεδιασµού ιστοσελίδων
(webdesigners). Οι εταιρίες αυτές αναλαµβάνουν την δηµιουργία του website αλλά και
την συντήρησή του ανάλογα µε τις απαιτήσεις της εταιρίας. Έτσι ο ISP πρέπει να δίνει
στον πελάτη της ή/και στα πρόσωπα που τον συνδράµουν την σχετική διεύθυνση και
κάποιον ειδικό κωδικό που θα τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο για να
τον διαχειρίζονται ανάλογα.
2. Kύρια παροχή είναι και η υποχρέωση του Παρόχου να παραχωρεί στους τρίτους
που θέλουν να τον επισκεφτούν απρόσκοπτη πρόσβαση τον εταιρικό ιστότοπο. Να
χρησιµοποιεί δηλαδή το συµβατό εκείνο λογισµικό που θα τους επιτρέπει να
«κατεβάζουν» το website στον υπολογιστή τους και κυρίως να χρησιµοποιεί τις
κατάλληλες εκείνες τεχνικές υποδοµές που θα εξασφαλίζουν µεγάλη ταχύτητα
µετάδοσης των δεδοµένων της σελίδας και θα αποτρέπουν κατά το δυνατόν τις πιθανές
βλάβες του δικτύου του.
Η διαφύλαξη εξάλλου της ασφάλειας του Συστήµατος είναι ένα από τα πιο σηµαντικά
ζητήµατα που πρέπει να προβλέπονται στην Σύµβαση φιλοξενίας, υποχρέωση που
προβλέπεται και από την Οδηγία 2002/58/ΕΚ α.4 παρ.1. Ο ISP οφείλει να διατηρεί ένα
υψηλό επίπεδο ασφάλειας χρησιµοποιώντας την απαιτούµενη τεχνολογία που θα είναι σε
θέση να στηρίζει και τα επιπρόσθετα µέτρα ασφαλείας που ενδέχεται να εφαρµόσει η
εταιρία. Εξάλλου ο ISP οφείλει, εφόσον διαπιστώσει κάποιο µεγάλο κίνδυνο, να
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ενηµερώσει σχετικά το «κοινό», τόσο δηλαδή την εταιρία, όσο και τους χρήστες,
προκειµένου να λάβουν τις απαραίτητες προφυλάξεις.
Γενικά πάντως θα πρέπει ο Πάροχος να αναβαθµίζει τακτικά τον εξοπλισµό του, να
ελέγχει τα συστήµατά του και να παρέχει ειδικές τεχνικές για την αποφυγή
ανεπιθύµητων επιθέσεων (λχ hacking, trojan horses, viruses κλπ). Παράλληλα, θα πρέπει
να λαµβάνει ειδική µέριµνα για την προστασία των δεδοµένων που διακινούνται και να
διαθέτει µια βάση δεδοµένων όπου θα µπορούν να αποθηκεύονται τα ηλεκτρονικά
µηνύµατα (κάτι που προβλέπεται ρητά από την Οδηγία 2002/58/ΕΚ, αναµένουµε δε να
δούµε την εναρµόνιση της συγκεκριµένης διάταξης και στο ελληνικό δίκαιο)
3. Παρεπόµενες παροχές µπορεί να είναι ενδεικτικά η επεξεργασία των στατιστικών
στοιχείων που παρέχει η επεξεργασία των πληροφοριών της επίσκεψης των χρηστών
στον εµπορικό ιστότοπο, η σύνδεση της σελίδας µε µηχανές αναζήτησης δίνοντας
κάποιες λέξεις κλειδιά για την διευκόλυνση της αναζήτησης της από τους χρήστες, η
δηµιουργία λογαριασµών ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για περισσότερους owners κ.α
β.) Από την πλευρά της εταιρίας:
Από την πλευρά της εταιρίας η Σύµβαση φιλοξενίας περιέχει µια κύρια υποχρέωση, η
οποία συνίσταται στην προσήκουσα καταβολή της αµοιβής του ISP που αντιστοιχεί στις
παρεχόµενες από εκείνον υπηρεσίες. Μεγάλο τµήµα όµως και της δικής της συµµετοχής
στην εν λόγω σχέση αποτελεί και η τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας που ενδέχεται
να θέσει ο Πάροχος. Άρα θα πρέπει και η ίδια να διαφυλάσσει τους κωδικούς πρόσβασης
που της παρέχονται (πιθανότατα να τους αλλάζει σε τακτά χρονικά διαστήµατα), να µην
αναρτά παράνοµο και ανήθικο περιεχόµενο στις σελίδες της, να µην παραβιάζει τυχόν
δικαιώµατα τρίτων (όπως δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας), να µην τελεί
επικίνδυνες για το σύστηµα πράξεις (όπως µετάδοση ιών, αποστολή µµαζικών emails
κ.α).
Η παραβίαση των ανωτέρω υποχρεώσεων συνιστά κακή χρήση του διαδικτύου και έχει
ως συνέπεια την διακοπή της σύνδεσης µε καταγγελία της σύµβασης.
Η αναγκαία συµµετοχή/παρεµβολή του ISP στις συναλλαγές µέσω ανοιχτών
δικτύων
Σε κάθε περίπτωση πάντως πρέπει να γίνει ξεχωριστή αναφορά και µνεία της
(αναγκαίας) συµµετοχής/παρεµβολής του ISP σε κάθε πράξη που τελείται από το
Internet. Ο ISP, παρ’ολ’αυτά, είναι ένας φορέας (ή και περισσότεροι) της απολύτου
επιλογής της επιχείρησης. Κατά συνέπεια για οποιαδήποτε παράβαση των καθηκόντων
του που µπορεί να βλάψουν τον καταναλωτή/χρήστη, ευθύνεται και η επιχείρηση, η
οποία δεν µπορεί να εντάξει τις ανωτέρω παραβιάσεις «...στα γεγονότα ή περιστατικά για
τα οποία δεν ευθύνεται κανένα από τα µέρη της συναλλαγής (δηλαδή ανωτέρα βία)».
Εποµένως, εκτός των άλλων όρων της, η Σύµβαση παροχής σύνδεσης στο ∆ιαδίκτυο
πρέπει να περιέχει πολύ προσεκτική διατύπωση και να περιγράφει λεπτοµερώς τις
τεχνικές λειτουργίες που οφείλει να διαθέτει ο Πάροχος (µέσω ενός SLA), όπως
ενδεικτικά: 
- Το επιθυµητό επίπεδο χρησιµοποιούµενης τεχνολογίας (κάτω από το οποίο ο
Πάροχος δεν πρέπει να πέσει),
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- Τα µέσα ασφαλείας που διατίθενται ανά πάσα στιγµή για την προστασία από
ανεπιθύµητες εισβολές (όπως το hacking),
- Την δυνατότητα καταγραφής της συναλλαγής και των επισκεπτών της ιστοσελίδας
- Tην συντήρηση και Αναβάθµιση (maintenance & upgrade) της
χρησιµοποιούµενης τεχνολογίας, τόσο αναφορικά στην ταχύτητα της σύνδεσης όσο
και στην παρουσία του ιστότοπου στο ∆ιαδίκτυο
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους όρους εκείνους που αφορούν στον χρόνο
αντίδρασης του Παρόχου (response time) σε περίπτωση τεχνικού προβλήµατος για το
οποίο ευθύνεται ο ίδιος ο Πάροχος. Πρέπει να τίθενται Συγκεκριµένα χρονικά περιθώρια
επιδιόρθωσης ανάλογα µε την φύση του προβλήµατος και να προβλέπονται (κυρίως όταν
πρόκειται για ιστοσελίδες µε µεγάλο όγκο εργασιών όπως Τράπεζες, Πολυεθνικές
Εταιρίες, marketplaces κλπ) αυστηρές και κλιµακούµενες ποινικές ρήτρες σε περίπτωση
αναιτιολόγητης καθυστέρησης.
Το α.9 του Ν.2867/2000 που ρυθµίζει τα δικαιώµατα που αποκτούν ο χρήστες από τις
συµβάσεις παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ορίζει ότι, εκτός των βασικών του
δικαιωµάτων, κάθε χρήστης έχει:
α) ∆ικαίωµα σύνδεσης στο ∆ιαδίκτυο µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα από την
υποβολή της σχετικής αίτησης που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δύο εβδοµάδες
β) ∆ικαίωµα ακώλυτης και ποιοτικής χρήσης των νοµίµως παρεχόµενων
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
γ) ∆ικαίωµα λήψης αναλυτικών λογαριασµών χρέωσης
δ) ∆ικαίωµα να διατηρεί εµπιστευτικό και απόρρητο το χαρακτήρα των επικοινωνιών
του
ε) ∆ικαίωµα ίσης µεταχείρισης από τους παροχείς πρόσβασης σε θέµατα
τιµολόγησης και
στ) ∆ικαίωµα να ζητά την ελληνική γλώσσα για οποιαδήποτε παρεχόµενη υπηρεσία
Εξάλλου κάθε χρήστης δικαιούται να ζητήσει από τους Παρόχους άµεση και πλήρη
αποκατάσταση οποιασδήποτε θετικής ή αποθετικής ζηµιάς ή και ηθικής βλάβης λόγω
ελλιπούς ή ελαττωµατικής κατασκευής, εγκατάστασης ή λειτουργίας των δικτύων ή
υπηρεσιών. Επίσης, η αδικαιολόγητη διακοπή υπηρεσίας προς τους χρήστες γεννά
δικαίωµα αποζηµίωσής τους.
Παράλληλα, η ΥΑ 68141/4-7-95 στο α.4 αναφέρει ότι ο Παροχέας οφείλει να
γνωστοποιεί δηµοσίως τα τεχνικά χαρακτηρίστηκα, τα τιµολόγια καθώς και τις συνθήκες
παροχής των παρεχόµενων από αυτόν υπηρεσιών και ιδίως την διαδικασία υποβολής της
αίτησης από τον υποψήφιο χρήστη, την προθεσµία ικανοποίησης της αίτησης, τον χρόνο
άρσης ενδεχόµενων βλαβών. Ενώ παράλληλα το α.9 επιτρέπει την διακοπή της σύνδεσης
µόνο λόγω µη ανταπόκρισης του χρήστη στις συµβατικές του υποχρεώσεις και λόγω
καταστροφής ή βλάβης του τηλεπικοινωνιακού δικτύου ένεκα ανωτέρας βίας.
Πρέπει να γίνεται αντιληπτό ότι η Σύµβαση αυτή αποτελεί µια Σύµβαση προσχώρησης
(βλ. κατωτέρω Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας και Γενικοί Όροι των Συναλλαγών), η
οποία πρέπει να κρίνεται υπό το πρίσµα του Ν.2251/1994 δεδοµένου ότι ο χρήστης του
διαδικτύου συνιστά καταναλωτή ενώ ο Παροχέας προµηθευτή κατά την έννοια του α. 1
παρ 4 α&β. Η πλειονότητα των όρων της συµφωνίας, εξάλλου, συνιστούν γενικούς
όρους των συναλλαγών και ελλοχεύουν τον κίνδυνο από την πλευρά του παρόχου να
κριθούν καταχρηστικοί και να ακυρωθούν υπέρ του καταναλωτή. Το α.8 του ανωτέρω
νόµου ρυθµίζει την ευθύνη του παρόχου στο πλαίσιο της ευθύνης του παρέχοντος
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υπηρεσία,, ενώ το α. 9 ρυθµίζει το θέµα της διαφήµισης. Τέλος το α.10 προβλέπει τη
δυνατότητα άσκησης συλλογικής αγωγής για την προστασία των χρηστών του δικτύου
ως καταναλωτών.
4.2.2 Ευθύνες των Παρόχων ∆ιαδικτυακών Υπηρεσιών (ISPs)
Για τους πρώτους χρήστες του το ∆ιαδίκτυο ήταν ένας δηµόσιος χώρος, χωρίς σύνορα
και έλεγχο, ένα “forum without keepers”, όπου τα πάντα µπορούσαν να ειπωθούν , µια
ουτοπία ελευθερίας χωρίς όρια. Στην Αµερική, την πρωτοπόρο χώρα στον τοµέα, τα
πρώτα όρια στην απόλυτη αυτή ελευθερία τέθηκαν από την οργάνωση ISOC (Internet
Society Club)13, ένα διεθνές club οπαδών του Internet, µη κυβερνητικό, µη
κερδοσκοπικό, που βρίσκεται στη Virginia των Ηνωµένων Πολιτειών. Από το 1992,
ηµεροµηνία ίδρυσης του, ανάµεσα στις άλλες ασχολίες του, αποσκοπεί στην
αυτορύθµιση των παρόχων περιεχοµένου και στην λειτουργία τους χωρίς a priori
λογοκρισία. Έτσι, η αυτορύθµιση, µε τη µορφή κωδίκων καλής συµπεριφοράς και
δεοντολογίας εµφανίσθηκε αρχικά ως το µόνο µέσο ελέγχου του πληροφοριακού on line
περιεχοµένου.
Σύντοµα έγινε αντιληπτό ότι η αυτορύθµιση δεν επαρκούσε ως το µόνο µέσο ελέγχου.
Το κυρίαρχο χαρακτηριστικό αυτού του νέου µέσου είναι η ταχύτητα µε την οποία
κυκλοφορεί η πληροφορία και ο ανυπολόγιστος αριθµός των αποδεκτών της στον κόσµο
που θέτουν σε κίνδυνο θεµελιώδη ανθρώπινα δικαιώµατα : η καριέρα ενός έργου µπορεί
να καταστραφεί µέσα σε λίγες µέρες, η τιµή ενός ατόµου µπορεί να θιγεί ανεπανόρθωτα
µέσα σε λίγα λεπτά….
Ο “εικονικός κόσµος” έχει εντούτοις πολύ “πραγµατικές” συνέπειες! Απέναντι σε
αυτόν τον κίνδυνο εµφανίστηκε επιτακτική η ανάγκη µιας κρατικής κανονιστικής
παρέµβασης.
Η ρύθµιση του επιζήµιου περιεχοµένου που κυκλοφορεί στο ∆ιαδίκτυο δεν είναι ένα
εύκολο έργο… Τα αγαθά - µε την ευρεία έννοια του όρου-που απειλούνται, οι
παράνοµες πράξεις που προσπαθούµε να προλάβουµε ή να καταστείλουµε παραµένουν
τα ίδια όπως και στον πραγµατικό κόσµο. Το µέσο µε το οποίο διαπράττονται και η
µορφή που παίρνουν αλλάζει, καθιστώντας την αναγνώριση και ταυτοποίηση των
ενεργειών και των προσώπων που συµβάλλουν στην υλοποίηση τους πιο περίπλοκες.
Πίσω από ένα επιζήµιο µήνυµα παραµένει ένα φυσικό πρόσωπο, αλλά µε την εξαίρεση
της περίπτωσης που κατέχει την τεχνογνωσία και τα µέσα να θέσει µόνο του το µήνυµα
online, θα χρειαστεί τη συνδροµή ενός Παροχέα φιλοξενίας (web host). Άπαξ και η
πληροφορία τεθεί online η πρόσβαση σε αυτήν θα επιτευχθεί δια της µεσολάβησης του
παροχέα σύνδεσης (internet access provider) και των µέσων πλοήγησης (navigation
tools).
Ο πρώτος υπεύθυνος εννοείται ότι παραµένει ο συγγραφέας αυτών των επιζήµιων ή
παράνοµων διαδόσεων. Ωστόσο, η δικαστική δίωξη του µπορεί να αποδειχτεί απατηλή ή
αναποτελεσµατική, είτε γιατί είναι αδύνατη η ταυτοποίηση ή η σύλληψη του σε µια
µακρινή χώρα, είτε γιατί δεν θα διαθέτει την οικονοµική ευχέρεια να πληρώσει τα υψηλά
ποσά της πλήρης επιδικασθείσας αποζηµίωσης. Εξάλλου, είναι πολύ πιθανό η δίωξη
κατά του αρχικού δράστη να µην εµποδίσει την παραπέρα διάδοση του παράνοµου
13

www.isoc.org
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περιεχοµένου γιατί, για παράδειγµα θα µεταφέρει την πληροφορία σε άλλον server.
Αντιθέτως, η δίωξη κατά του «µεσάζοντα» θα µπορούσε να επιφέρει την ολική
παρεµπόδιση πρόσβασης στην πληροφορία14.
Ο όρος «µεσάζοντες» χρησιµοποιείται εδώ για να καταδείξει όλους τους
παρεµβαίνοντες παρόχους υπηρεσιών (ιδίως ISPs) που µεσολαβούν ανάµεσα στον
συγγραφέα και τον αποδέκτη της πληροφορίας στο Ιnternet. Η «ουδετερότητα» που
επικαλέστηκαν αρχικά οι µεσάζοντες ένεκα του τεχνικού κυρίως ρόλου τους, δεν έπεισε
το νοµοθέτη που αρκετά Σύντοµα προσπάθησε να σκιαγραφήσει το πλαίσιο, τις
προϋποθέσεις και τις περιπτώσεις απαλλαγής από την ευθύνη τους.
Οι λόγοι της ενδεχόµενης ευθύνης τους µπορούν να ανιχνευθούν σε πολύ διαφορετικά
πεδία: προσβολή της ιδιωτικής ζωής και της προσωπικότητας, προσβολή των
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, προώθηση παιδεραστίας...Έπρεπε όλα τα θέµατα
να αντιµετωπισθούν µε τον ίδιο τρόπο; Αυτή ήταν η διαµάχη ανάµεσα στην οριζόντια ή
πλάγια (όµοια αντιµετώπιση για όλους τους ενδεχόµενους λόγους ευθύνης) προσέγγιση
και την κάθετη ή ειδική (ξεχωριστή αντιµετώπιση για κάθε λόγο). Ο Γερµανός νοµοθέτης
επέλεξε την οριζόντια προσέγγιση στον νόµο της 1ης Αυγούστου 1997 « Information and
communication Services Act15 », ενώ ο Αµερικανός νοµοθέτης µε το νοµοθέτηµα «
Digital Millenium Copyright Act16» προτίµησε την ειδική προσέγγιση στην σκιαγράφηση
της ευθύνης των µεσαζόντων λόγω προσβολής δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας
και Συγκεκριµένα λόγω της συνεργίας στις σχετικές πράξεις. Ο ευρωπαίος νοµοθέτης
υιοθέτησε αρχικά την οριζόντια προσέγγιση στην Οδηγία 2000/31 για το ηλεκτρονικό
εµπόριο, αλλά στη συνέχεια προτίµησε την οδό της κάθετης προσέγγισης στη Οδηγία
2001/29 για την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος του δηµιουργού και των
συγγενικών δικαιωµάτων στην κοινωνία της πληροφορίας. Η κάθε προσέγγιση έχει τα
πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της. ( Στην Ελλάδα εφαρµόζονται και οι δύο
οδηγίες).
Αυτό που παραµένει αδιαµφισβήτητο είναι η ανάγκη για µια Παγκόσµια
νοµοθετική προσέγγιση προκειµένου να καταλήξουµε σε ένα αποτελεσµατικό
δίκαιο. Ο αγώνας ενάντια στις παράνοµες συµπεριφορές και περιεχόµενα απαιτεί ένα
διεθνές consensus για να αποφευχθεί η δηµιουργία «ψηφιακών παραδείσων» εξαιτίας
συγκρούσεων νόµων και ετερογενών προσεγγίσεων. Ο διασυνοριακός χαρακτήρας του
διαδικτύου αποκρυσταλλώνει µια από τις µεγαλύτερες δυσκολίες την Νοµοθετικής
Τέχνης.
Σε αυτό το πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη πάρει πολύτιµες πρωτοβουλίες για
την εναρµόνιση της αντιµετώπισης του θέµατος της ευθύνης στην κοινωνία της
πληροφορίας συµπεριλαµβάνοντας στις δυο προαναφερθείσες Οδηγίες ρυθµίσεις
σχετικές µε το πρόβληµα. Τα κείµενα αυτά αποτελούν σηµεία αναφοράς για την Ελλάδα.
H ευθύνη των Παροχέων Φιλοξενίας ως προς το περιεχόµενο της ιστοσελίδας (WEB
HOSTS)

14

Βλ. www.eff.org/pub/Alerts/foreign-and -local/cserv.press-rel

15

Βλ. αγγλική έκδοση στην διεύθυνση http://www.idd/rahmen/iukdgebt.htm

16

Βλ. αγγλική έκδοση στην διεύθυνση: http://www.eff.org/ip/DMCA/hr2281_dmca_law_1998102_p.1105_304.htm
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Η αποστολή ενός παροχέα φιλοξενίας είναι να παρέχει χώρο στον σκληρό δίσκο του
για να αποθηκεύει τις πηγές (resources) του χρήστη και στη συνέχεια µε τη χρήση ενός
λογισµικού (όπως ένας web server) να χειρίζεται τις αιτήσεις των άλλων χρηστών και
την πρόσβαση σε αυτές τις πηγές (βλ και ανωτέρω υπό Β για την Σύµβαση φιλοξενίας).
Ο πιο ορατός τύπος παροχέα φιλοξενίας για εµάς τους µη τεχνικούς χρήστες του
διαδικτύου είναι ο web host ενός web site γιατί το όνοµα του εµφανίζεται στην διεθνή
διεύθυνση URL (Uniform Resource Locator) των επισκεπτόµενων ιστοσελίδων. Οι
περισσότεροι εξάλλου παροχείς σύνδεσης (Internet Access Providers) προσφέρουν χώρο
για τις ιστοσελίδες των συνδροµητών τους χρησιµοποιώντας έναν web server που
επιτρέπει στους άλλους χρήστες την πρόσβαση στις πηγές µέσω του πρωτοκόλλου HTTP
(Hypertext Transfer Protocol). Συνήθως ο web host δηµιουργεί έναν κατάλογο όπου είναι
αποθηκευµένη η ιστοσελίδα του συνδροµητή. Σ’ αυτόν τον κατάλογο ο συνδροµητής
τοποθετεί τη σελίδα υποδοχής (home page), συνήθως µε τη µορφή index.html ή
home.html, που περιέχει συνδέσµους (links) προς άλλες σελίδες και που στο σύνολό τους
αποτελούν την ιστοσελίδα. Ο συνδροµητής είναι συνήθως ελεύθερος να δηµιουργήσει
υποκαταλόγους για να διευκολύνει τη διαχείριση της ιστοσελίδας του και να µπορεί να
αφαιρέσει ή να προσθέσει στοιχεία ανάλογα µε τη θέληση του.
Ο αρχικός ελεγκτής της ιστοσελίδας είναι ο ιδιοκτήτης της που κανονικά επιφέρει τις
αλλαγές στην ιστοσελίδα µέσω ενός κωδικού FTP “password- controlled FTP” (File
Transfer Protocol). Ο παροχέας φιλοξενίας διατηρεί τον τελικό έλεγχο και µπορεί να
σβήσει τα αρχεία ή να εµποδίσει την πρόσβαση στην ιστοσελίδα υπο τη επιφύλαξη των
συµβατικών όρων και της συµφωνίας του συνδροµητή. Ωστόσο, στην πραγµατικότητα οι
περισσότεροι web hosts δεν εξετάζουν το περιεχόµενο των αρχείων παρά µόνο
εφόσον υπάρξει διαµαρτυρία από κάποιον τρίτο.
Εξάλλου στο συµβόλαιο ανάµεσα στον παροχέα φιλοξενίας και τον συνδροµητή του
βρίσκουµε συχνά όρους σχετικούς µε την ενδεχόµενη ευθύνη εκ του περιεχοµένου. Ο
web host προσπαθεί να απαλλαγεί περιλαµβάνοντας ρήτρες αποποίησης της ευθύνης.
Αυτές οι ρήτρες κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν καταχρηστικές και σε κάθε περίπτωση
δεν θα µπορούσαν να ισχύσουν ως «πιστοποιητικά ανευθυνότητας».
Ο web host είναι ο πιο ορατός στόχος σε περίπτωση που οι αποθηκευµένες πηγές
προκαλούν βλάβη στα δικαιώµατα κάποιου τρίτου εφόσον έχει αντίγραφα αυτών των
πηγών, έχει έναν ορισµένο έλεγχο πάνω τους και µπορεί να εξετάσει το περιεχόµενο της
πληροφορίας πριν τη θέσει στη διάθεση των άλλων χρηστών. η κοινοτική και η ελληνική
νοµοθεσία προβλέπει απαλλαγή από την ευθύνη όπως φαίνεται παρακάτω.
α. Κοινοτικό πλαίσιο
Ο Ευρωπαίος νοµοθέτης υπήρξε αρκετά επιεικής απέναντι στους παροχείς φιλοξενίας.
Η Οδηγία 2000/31 προσδιόρισε το καθεστώς απαλλαγής από τη ευθύνη τους σε δυο
άρθρα, τα άρθρα 14 και 15.
Το άρθρο 15 που απευθύνεται στο σύνολο των παροχέων υπηρεσιών , θέτει την αρχή
της απουσίας γενικής υποχρέωσης ελέγχου, ενώ το άρθρο 14 θέτει εν συνεχεία τους
όρους απαλλαγής από την ευθύνη των παροχέων φιλοξενίας (web hosts).
Ωστόσο, η αρχή του περιορισµού της ευθύνης του παροχέα φιλοξενίας δεν είναι
απόλυτη ιδίως αν διαβαστεί σε συνδυασµό µε το σηµείο 46 της εισηγητικής έκθεσης της
Οδηγίας: «Προκειµένου να απολαύει του περιορισµού της ευθύνης, ο φορέας παροχής

ΜΕΡΟΣ 4ο ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

123
________________________________________________________________________
υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, η οποία συνίσταται σε αποθήκευση
πληροφοριών, µόλις πληροφορηθεί αποδεδειγµένως ή αντιληφθεί ότι πρόκειται για
παράνοµες δραστηριότητες, οφείλει ταχέως να τις αποσύρει ή να τις καταστήσει
απρόσιτες. Η απόσυρση των πληροφοριών ή η απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτές
οφείλει να επιχειρείται τηρούµενης της αρχής της ελευθερίας της έκφρασης και των
οικείων εθνικών διαδικασιών. Η παρούσα Οδηγία δεν θίγει τη δυνατότητα των κρατών
µελών να θεσπίζουν ειδικές προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται άµεσα, πριν
από την απόσυρση των πληροφοριών ή την παρεµπόδιση της πρόσβασης σε αυτές»
Η Οδηγία δεν διευκρινίζει από ποιο σηµείο και Σύµφωνα µε ποιους όρους θεωρείται
ότι επαρκή γνώση της ύπαρξης του παράνοµου περιεχοµένου που είναι αποθηκευµένο
στον server του.
Ωστόσο, τα άρθρα 14-3 και 17-1 σε συνδυασµό µε το σηµείο 40 της εισηγητικής
έκθεσης της Οδηγίας, καλούν τα κράτη µέλη να υιοθετήσουν ειδικές διαδικασίες για
την γνωστοποίηση, απόσυρση και ενδεχοµένως επαναφορά των αµφισβητούµενων
ιστοσελίδων, ακολουθώντας το παράδειγµα του οµοσπονδιακού αµερικανικού νόµου
Digital Millenium Copyright Act που έχει θεσµοθετήσει τέτοιες διαδικασίες « notice and
take down » και « notice and put back » προκειµένου να απαλλαχθεί της ευθύνης του ο
web host.
β. Η ρύθµιση κατά το Π∆ 131/2003
Το Π∆ 131/2003 για την εναρµόνιση µε την Οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο
αποτελεί στα Συγκεκριµένα θέµατα πιστή µεταφορά του κοινοτικού κειµένου στο εθνικό.
Ο Έλληνας νοµοθέτης δεν δείχνει την πρόθεση να εξειδικεύσει τις γενικές αρχές που
θέτει η Οδηγία και ιδίως δεν προβαίνει σε πρόβλεψη διαδικασιών γνωστοποίησης,
απόσυρσης και ενδεχόµενης αποκατάστασης του αµφισβητούµενου περιεχοµένου.
Ευθύνη των Παροχέων Σύνδεσης στο ∆ιαδίκτυο (Internet Access Providers)
Η βασική αποστολή ενός παροχέα σύνδεσης (Internet Access Provider) είναι η
πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο (βλ και ανωτέρω υπό Α για την Σύµβαση παροχής σύνδεσης
στο ∆ιαδίκτυο). Σε αυτήν την περίπτωση µεταφέρει την πληροφορία που παρήγαγε
κάποιος τρίτος. Περιορίζεται στο να επιτύχει την υλική σύνδεση του συνδροµητή στο
Internet. Ο συνδροµητής είναι έπειτα ελεύθερος να λάβει όλες τις διαθέσιµες
πληροφορίες.
Ο ρόλος τους είναι αυτός του απλού µεταφορέα και δεν έχει καµία σχέση µε το
πληροφοριακό περιεχόµενο που µεταφέρει. ∆εν έχει την υποχρέωση ελέγχου τις
πληροφορίας που µεταφέρει και ακόµη περισσότερο δεν µπορεί να εµποδίσει την
πρόσβαση σε κάποια ιστοσελίδα. Το µόνο που µπορεί να κάνει είναι να παρέχει κάποια
εργαλεία φιλτραρίσµατος στους χρήστες.
Παράδειγµα: Υπόθεση «J’accuse» v AFA- Γαλλία
Πρόσφατα µια µεγάλη υπόθεση17 στη Γαλλία έδωσε την αφορµή για να διερευνηθούν
αυτά τα ερωτήµατα. ∆ιάφορες οργανώσεις αγώνα ενάντια στον ρατσισµό, ανάµεσα τους
17
TGI Paris, 12 juillet 2001, aff. Association J’accuse ! Action internationale pour la justice, AIPJ, La Licra et autres c/
Association française d’accès et des services Internet (AFA), 13 fournisseurs d’accès et prestataires techniques d’Internet
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και η οργάνωση «J’accuse!» ενήγαγαν 13 παρόχους σύνδεσης, εκπροσωπούµενους από
την AFA (Association des Fournisseurs d’Access), τον γαλλικό σύνδεσµο των παρόχων
σύνδεσης, τον Γάλλο συγγραφέα προσωπικών σελίδων και τον Αµερικανό παροχέα
φιλοξενίας του (web host). Οι οργανώσεις ζητούσαν να υποχρεωθούν οι παροχείς
σύνδεσης να ελέγχουν την πρόσβαση των Γάλλων χρηστών στην ιστοσελίδα ρατσιστικού
περιεχοµένου “Front 14”.
Οι Παροχείς από την πλευρά τους προέβαλαν ποικίλες ενστάσεις:
- Το συλλογικό και απεριόριστο χαρακτήρα του αιτήµατος,
- Την ανάγκη να υποδειχθούν οι URL των ιστοσελίδων των οποίων το περιεχόµενο
ήταν έκδηλα παράνοµο,
- Την προγενέστερη δίωξη των ίδιων των συγγραφέων,
- Την τεχνική αδυναµία οργάνωσης µιας παρόµοιας παρεµπόδισης πρόσβασης
και
- Την υποχρέωση ουδετερότητας λόγω του ρόλου τους ως τεχνικοί
µεσολαβητές στις τηλεπικοινωνίες.
Με µια προδικαστική απόφαση του το δικαστήριο ζήτησε να υποδειχθούν µάρτυρες
και από τις δυο πλευρές ώστε υπάρξει βαθύτερη µελέτη του θέµατος σε τεχνικό και
ηθικό επίπεδο.
Κατά την ακρόαση των µαρτύρων, τρεις εµπειρογνώµονες παραδέχτηκαν την
δυνατότητα υλοποίησης ενός παρόµοιου φιλτραρίσµατος, ιδίως στο επίπεδο της
διεύθυνσης IP (Internet Protocol). Ωστόσο, δεν υπήρξε οµοφωνία ως προς τη
σκοπιµότητα µιας ενδεχόµενης επιβολής σχετικής υποχρέωσης εις βάρος των παρόχων
σύνδεσης.
Στην απόφαση που εκδόθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2001, το βασικό αίτηµα των
οργανώσεων που συνίστατο στην επιβολή φιλτραρίσµατος και στη συµβολική
αποζηµίωση του 1€ δεν έγινε αποδεκτό.
Πράγµατι αν και ο δικαστής αναγνωρίζει τον κίνδυνο να δηµιουργηθούν «παράδεισοι
του διαδικτύου», όπου οι κυβερνο-εγκληµατίες κάθε είδους θα µπορούν να
επωφελούνται από ένα ευνοϊκό νοµικό περιβάλλον και από την ουδετερότητα των
τεχνικών µεσαζόντων, διαπιστώνει ότι οι παροχείς σύνδεσης δεν έχουν καµία άλλη
υποχρέωση παρά µόνο τη διάθεση στον συνδροµητή εργαλείων φιλτραρίσµατος18.
α. Κοινοτικό ∆ίκαιο
Οι κοινοτικές Οδηγίες επιβάλλουν την αρχή της έλλειψης ευθύνης σε ότι αφορά στο
µεταδιδόµενο περιεχόµενο, αφήνοντας ωστόσο, τη δυνατότητα στα κράτη µέλη να
προβλέψουν ένα πιο αυστηρό πλαίσιο σε σχέση µε την ευθύνη των παρόχων σύνδεσης.
Η Οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο διευκρινίζει ότι τα κράτη µέλη δεν πρέπει να
επιβάλλουν στους παρόχους υπηρεσιών µια γενική υποχρέωση ελέγχου των
πληροφοριών που αποθηκεύουν ή µεταδίδουν (η περίπτωση των παροχέων σύνδεσης) ή
µια γενική υποχρέωση να ερευνούν ενεργά τα γεγονότα ή τις περιστάσεις που

18

Βλέπε και το άρθρο του Jean- Raymond Lemaire, ενός από τους τρεις εµπειρογνώµονες στην διεύθυνση http://www.afaFrance.com/html/action/01002_note_afa.doc
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φανερώνουν παράνοµες δραστηριότητες. Αυτός ο κανόνας ωστόσο, δεν εµποδίζει µια
δικαστική αρχή να ζητήσει από έναν παροχέα υπηρεσίας να ελέγχει µία ιστοσελίδα για
µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο µε στόχο την πρόληψη ή την καταστολή ποινικών
παραβάσεων.
Το άρθρο 12 αντιµετωπίζει την περίπτωση της απλής µεταφοράς (simple transportmere conduit), η οποία καλύπτει ταυτόχρονα και την περίπτωση της µετάδοσης και της
παροχής σύνδεσης που µας αφορά. Η προϋπόθεση για να επωφεληθεί ο παροχέας αυτής
της απαλλαγής είναι να µην παίζει κανέναν ενεργό ρόλο:
1. Ούτε στην προέλευση (να µην παίρνει την απόφαση να προχωρήσει την
µετάδοση),
2. Ούτε στον προορισµό(να µην επιλέγει τους αποδέκτες της µετάδοσης, για
παράδειγµα τους αποδέκτες ενός ηλεκτρονικού ταχυδροµείου),
3. Ούτε και στο περιεχόµενο το ίδιο (να µην προβαίνει σε επιλογή αλλά να
παρεµβαίνει ως απλός αναµεταδότης).
Η Οδηγία παρ’ όλ’αυτά αφήνει την δυνατότητα στα κράτη µέλη να απαιτήσουν από
τον Παροχέα να θέσει τέλος σε µια παράνοµη ενέργεια ή να την προλάβει.
Η Οδηγία προσδιορίζει επίσης, στο άρθρο 13 «Αποθήκευση σε κρυφή µνήµη» τις
προϋποθέσεις απαλλαγής από την ευθύνη στην περίπτωση της «αυτόµατης, ενδιάµεσης
και προσωρινής αποθήκευσης»(caching) των πληροφοριών, µια ενέργεια συµφυή στη
λειτουργία των παροχέων σύνδεσης µε σκοπό την επιτάχυνση των επικοινωνιών on line
(γενικότερα το cashing δεν απαγορεύεται γιατί οι ιστοσελίδες των µηχανών αναζήτησης
αποθηκεύονται µε βάση την κίνησή τους και την προτιµησή τους από τους χρήστες και
µια παλαιά ιστοσελίδα να βρίσκεται ακόµη υποθηκευµένη στους server των µηχανών
αυτών. Σε περίπτωση απαγορευµένου περιεχοµένου στην Ελλάδα υπάρχει νοµοθετικό
κενό).
Έτσι, ο Παροχέας οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια επίδρασης στο µεταδιδόµενο
περιεχόµενο ή παρεµβολής στα τεχνικά συστήµατα και να σέβεται τους κανόνες και τα
standards σε σχέση µε την πρόσβαση στην πληροφορία και την ανανέωση της (up date).
Ταυτόχρονα επιβάλλεται να αποσύρει γρήγορα µια «βλαβερή» πληροφορία ή και να
εµποδίσει την πρόσβαση σε αυτήν εφόσον έχει επαρκή γνώση ότι οι πληροφορίες έχουν
αποσυρθεί από το σηµείο του δικτύου στο οποίο βρίσκονταν αρχικά ή η πρόσβαση σε
αυτές κατέστη αδύνατη ή απαγορεύθηκε.
Η Οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο συµπληρώνεται από την Οδηγία 29/2001 για την
εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος του δηµιουργού και των συγγενικών
δικαιωµάτων στην κοινωνία της πληροφορίας ιδίως σε ότι αφορά την ευθύνη των
Παρόχων σύνδεσης.
Η Οδηγία 2001/29/ΕΚ προβλέπει στο άρθρο 5.1 µε τον τίτλο «Εξαιρέσεις και
περιορισµοί» ότι: «Οι αναφερόµενες στο άρθρο 2 προσωρινές πράξεις αναπαραγωγής
(buffering), οι οποίες είναι µεταβατικές ή Παρεπόµενες και οι οποίες αποτελούν
αναπόσπαστο και ουσιώδες τµήµα µιας τεχνολογικής µεθόδου, έχουν δε ως
αποκλειστικό σκοπό να επιτρέψουν την εντός δικτύου µετάδοση µεταξύ τρίτων µέσω
διαµεσολαβητή ενός έργου ή άλλου προστατευοµένου αντικειµένου και οι οποίες δεν
έχουν καµία ανεξάρτητη οικονοµική σηµασία, εξαιρούνται από το δικαίωµα
αναπαραγωγής που προβλέπεται στο άρθρο 2».
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Η δε παράγραφος 5 του ιδίου άρθρου διευκρινίζει ότι οι προβλεπόµενες εξαιρέσεις
εφαρµόζονται µόνο σε ορισµένες ειδικές περιπτώσεις οι οποίες δεν αντίκεινται στην
κανονική εκµετάλλευση του έργου ή άλλου προστατευοµένου αντικειµένου και δεν
θίγουν αδικαιολογήτως τα έννοµα συµφέροντα του δικαιούχου.
Παρατηρούµε ότι η συµφωνία των δυο Οδηγιών δεν είναι πολύ ευδιάκριτη. Οι
ενέργειες της αποθήκευσης σε κρυφή µνήµη εξαιρούνται από το δικαίωµα
αναπαραγωγής του δικαιούχου πνευµατικής ιδιοκτησίας αν ανταποκρίνονται ταυτόχρονα
στις προϋποθέσεις που θέτει το προαναφερθέν άρθρο 5.1 και σε αυτές της Οδηγίας για το
ηλεκτρονικό εµπόριο; Ή οι τεχνικοί Πάροχοι υπηρεσιών που υλοποιούν την αποθήκευση
σε κρυφή θα απαλλάσσονται της ευθύνης άπαξ και πληρούνται οι προϋποθέσεις της
δεύτερης Οδηγίας;
Αν και η αποθήκευση σε κρυφή µνήµη έχει γίνει κοινή πρακτική για τους Παρόχους
σύνδεσης που διευκολύνει την αποστολή τους (χωρίς όµως να είναι αναπόφευκτη),
ωστόσο, υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος να προσκρούσει στα νόµιµα συµφέροντα τρίτων,
παραβιάζοντας τα τεχνικά µέτρα ελέγχου πρόσβασης σε προστατευόµενα περιεχόµενα,
αποδοχής πληρωµών ή απλούστερα καταµέτρησης του αριθµού των χρήσεων του
περιεχοµένου από έναν συγκεκριµένο χρήστη Σε κάθε περίπτωση ο κανόνας είναι
αυτός της απαλλαγής των Παρόχων σύνδεσης από την ευθύνη για τις συγκεκριµένες
πράξεις και η καταδίκη τους για προσβολή δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας
είναι δύσκολη, αν όχι ανέφικτη υπό αυτές τις συνθήκες.
β. Η ρύθµιση κατά το Π∆ 131/2003
Το Π∆ 131/2003 για το ηλεκτρονικό εµπόριο έχει ενσωµατώσει στα άρθρα 11 και 12
τα αντίστοιχα άρθρα της σχετικής Οδηγίας για την "Απλή Μετάδοση" και την
"Αποθήκευση σε κρυφή µνήµη". ∆εν απαντάται καµία διευκρίνιση ή επιπλέον πρόβλεψη
του εθνικού νοµοθέτη, αν και όπως προαναφέρθηκε υπήρχε η δυνατότητα για περαιτέρω
εξειδίκευση. Το µέλλον είναι πιθανόν να θέσει την ελληνική δικαιοσύνη ενώπιον των
θεµάτων «πληροφοριακής» ευθύνης των ISPs. Ωστόσο, το δυσκολότερο κοµµάτι
παραµένει η διεθνής ρύθµιση τους καθώς η έννοια του παράνοµου περιεχοµένου φέρνει
αντιµέτωπες δικαϊκές και µη κουλτούρες και η επιβολή κυρώσεων προσκρούει σε
προβλήµατα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.
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4.3 Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας και Γενικοί Όροι των Συναλλαγών
Για την εύρυθµη λειτουργία µιας ιστοσελίδας στον χώρο του διαδικτύου, δεδοµένου
µάλιστα ότι πρόκειται για έναν καινούριο εµπορικό δίαυλο, όπου δεν έχουν ακόµη
καθοριστεί µε σαφήνεια τα συναλλακτικά ήθη και έθιµα, κρίνεται απαραίτητο κάθε
εµπορική ιστοσελίδα να παρέχει ειδικά links, banners ή ενότητες στις οποίες να
περιγράφονται οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας, να περιλαµβάνονται τυχόν απαλλακτικές
ρήτρες και να πληροφορούν τους χρήστες για τους πιθανούς ΓΟΣ.
O ειδικός σύνδεσµος θα πρέπει να τοποθετείται σε θέση ιδιαίτερα εύληπτη και να είναι
προσβάσιµος από κάθε επιµέρους σελίδα, ενώ η γλώσσα των όρων χρήσης και των ΓΟΣ
θα πρέπει να είναι κατανοητή και σαφής.
Ένα κοινό χαρακτηριστικό των συµβάσεων που καταρτίζονται στο ∆ιαδίκτυο, αλλά και
των Όρων Χρήσης που αναρτώνται στους εµπορικούς ιστότοπους είναι ότι καταρτίζονται
συνήθως:
- Είτε ως συµβάσεις προσχώρησης, βάση δηλαδή ηλεκτρονικών εγγράφων που έχουν
συνταχθεί από πριν και τα οποία περιλαµβάνουν συγκεκριµένους όρους χωρίς να
αποτελέσουν ουδέποτε αντικείµενο διαπραγµάτευσης,
- Είτε µε προδιατυπωµένους Γενικούς Όρους των Συναλλαγών.
Παρακάτω απεικονίζεται ένας δικτυακός τόπος, ο οποίος έχει συµµορφωθεί µε τις νέες
ρυθµίσεις και έχει τοποθετήσει τους γενικούς όρους συναλλαγών σε εµφανές σηµείο.

(άλλα ελληνικά site µε Γ.Ο.Σ.: www.tael.gr, Βιβλιοπωλείο γραφή,

ΜΕΡΟΣ 4ο ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

128
________________________________________________________________________
Όλα τα ανωτέρω στοιχεία υποδηλώνουν την ανισορροπία σχέσεως µεταξύ των
συµβαλλόµενων και αναδυκνείουν την εταιρία ως το ισχυρό διαπραγµατευτικά µέλος, το
οποίο και ρυθµίζει όλη την συναλλακτική σχέση, ενώ µπορεί να επιφόρτισε τον
χρήστη/καταναλωτή µε ευθύνες οι οποίες δεν αποτελούν πραγµατικά υποχρέωσή του.
Ελλοχεύει εποµένως πάντοτε ο κίνδυνος οι συµβάσεις που καταρτίζονται µε τους
ανωτέρω τρόπος να εκδύουν τον πελάτη από τα δικαιώµατά του και να τον καθιστούν
νοµικά και δικονοµικά αδύναµο.
4.3.1 Γενικοί Όροι των Συναλλαγών (ΓΟΣ)
Το άρθρο 2 παρ.1 του Ν.2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή παρέχει τον
ορισµό για τους Γενικούς Όρους των Συναλλαγών (ΓΟΣ)
1. Είναι συµβατικοί όροι
2. Οι οποίοι έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων
3. Προορίζονται να αποτελέσουν οµοιόµορφο περιεχόµενο απροσδιόριστου αριθµού
µελλοντικών συµβάσεων και
4. Τίθενται από τον έναν συµβαλλόµενο στον άλλο κατά την κατάρτιση της
σύµβασης
Συνήθως λοιπόν οι εταιρίες έχουν από πριν ετοιµάσει και διατυπώσει τους Γενικούς
Όρους της συναλλαγής που πρόκειται να πραγµατοποιηθεί στο web site τους και ο
χρήστης/καταναλωτής πρέπει ή να τους αποδεχτεί όλους ως έχουν και να προσχωρήσει
στην σύµβαση ή να αρνηθεί και να λήξει εκεί η συναλλαγή. Το ισχυρό οικονοµικά µέρος
(έστω και θεωρητικά για την συγκεκριµένη συναλλαγή) και ο καταναλωτής δεν κάνουν
καµία διαπραγµάτευση και ούτε συζητούν µε κανέναν τρόπο τους επιµέρους όρους, οι
οποίοι είναι διαµορφωµένοι για να εφαρµόζονται σε κάθε περίπτωση και να
απευθύνονται σε όλο το φάσµα του καταναλωτικού κοινού.
Οι ΓΟΣ αποτελούν ολόκληρο το περιεχόµενο ή τµήµα της υπό σύναψη σύµβασης
ανεξάρτητα από τον τύπο ή την νοµική της φύση. Περιλαµβάνονται είτε στην ιστοσελίδα
της επιχείρησης, είτε συνοδεύουν τα emails που στέλνει στους χρήστες
Ο Ν.2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή τυγχάνει εφαρµογής και στις
ηλεκτρονικές συµβάσεις. Για τον λόγο αυτό οι επιχειρήσεις/προµηθευτές πρέπει να
δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο µε τον οποίο παρουσιάζουν προς το καταναλωτικό
κοινό όρους οι οποίοι πιθανόν να κριθούν ως ΓΟΣ (τέτοιοι είναι συνήθως οι όροι χρήσης
του website, ρήτρες αποποίησης της ευθύνης κλπ.).
Ενώ, λοιπόν, ο δικαστικός έλεγχος µιας ατοµικά καταρτιζόµενης σύµβασης
επιτρέπεται µόνον κατ’εξαίρεση και γίνεται µε αυστηρά και σαφή στοιχεία, ο έλεγχος
των ΓΟΣ επιτυγχάνεται τόσο από τον έλεγχο της ένταξής τους στην εκάστοτε
συγκεκριµένη σύµβαση και στην ερµηνεία τους όσο και µέσω του ελέγχου του ίδιου του
περιεχοµένου τους. Η ερµηνεία των ΓΟΣ σε αντίθεση µε τις ατοµικές συµβάσεις γίνεται
µε βάση αντικειµενικά κριτήρια, ενώ κάθε ασαφής δήλωση ερµηνεύεται σε βάρος του
συντάκτη µε σκοπό την προστασία του αντισυµβαλλόµενου. Όπως γίνεται αντιληπτό, ο
χαρακτηρισµός µιας σύµβασης ως µαζικής ή ατοµική είναι µια νοµική κρίση που πολλές
φορές σχηµατίζεται µε µεγάλη δυσκολία.
Ο δικαστικός έλεγχος των ΓΟΣ διέρχεται από τρία στάδια:
1. Ελέγχεται η ίδια η ένταξη των ΓΟΣ στην σύµβαση
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2. ∆ιενεργείται έλεγχος δια µέσου των ειδικών ερµηνευτικών κανόνων που ισχύουν
για του ΓΟΣ
3. Ελέγχεται και το ίδιο το περιεχόµενο των ΓΟΣ µε κύριο γνώµονα την απαγόρευση
των αθέµιτων όρων (ήτοι των καταχρηστικών ρητρών), οι οποίοι διαταράσσουν την
συµβατική ισορροπία των εκατέρωθεν δικαιωµάτων και υποχρεώσεων.
Σηµαντικό στοιχείο για την υπαγωγή ενός συµβατικού όρου στον έλεγχο των ΓΟΣ
είναι αφενός η προδιατύπωσή του και αφετέρου η έλλειψη ατοµικής διαπραγµατευσής
του. Ως τέτοιοι δηλαδή θεωρούνται οι όροι που έχουν από πριν θεσπιστεί από τον
προµηθευτή και που γίνονται κοµµάτι της σύµβασης χωρίς η βούληση του καταναλωτή
να είναι σε θέση να επηρεάσει το περιεχόµενό τους.
Προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται προκειµένου οι ΓΟΣ να µπορούν να ενταχθούν
στην συναλλαγή
Το α. 2 παρ.1 του Ν. 2251/1994 αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «οι ΓΟΣ δεν δεσµεύουν
τον καταναλωτή αν κατά την κατάρτιση της σύµβασης τους αγνοούσε ανυπαιτίως και ο
προµηθευτής δεν του υπέδειξε την ύπαρξή τους ή του στέρησε την δυνατότητα να λάβει
πραγµατική γνώση του περιεχοµένου τους.»
Καθίσταται άρα σαφές ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να παρέχουν όλα τα εχέγγυα ότι ο
καταναλωτής θα ενηµερωθεί για του ΓΟΣ που χρησιµοποιούν παρέχοντας σε αυτόν την
δυνατότητα να τους διαβάσει και να είναι πλήρως ενηµερωµένος για αυτούς, ανεξάρτητα
από το γεγονός ότι δεν του δίνεται η δυνατότητα για διαπραγµάτευση. Πρέπει οι ΓΟΣ να
είναι κατά τέτοιο τρόπο εµφανή ώστε να µην µπορεί σε καµία περίπτωση να επικαλεστεί
ο πελάτη/καταναλωτής ότι δεν γνώριζε την ύπαρξή τους ή ακόµη και αν το ισχυριστεί, να
θεωρηθεί ότι αυτό οφείλεται καθαρά σε αµέλεια του ιδίου.
Άρα η εταιρία πρέπει να ακολουθήσει τα κατωτέρω προκειµένου να διασφαλίσει τα
συµφέροντά της:
1. Να επιστήσει την προσοχή των επισκεπτών της στους ΓΟΣ επί παραδείγµατι:
- Είτε µε ειδικό link (σύνδεσµο) στην πρώτη σελίδα του website της,
(homepage) το οποίο να περιλαµβάνει όλους τους όρους της σύµβασης και
τους ΓΟΣ
- Είτε στην αρχή της συναλλαγής ή πριν από την ολοκλήρωσή της, ο
χρήστης να περνάει υποχρεωτικά από µια ιστοσελίδα που περιλαµβάνει όλους
τους όρους τους οποίους και να πρέπει να αποδέχεται προκειµένου να
συνεχίσει την διαδικασία
- Είτε µε ειδικό εικονίδιο που να αποστέλλει email στον χρήστη µε τους
όρους
- Είτε µε ειδικό link πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής δίπλα στο
εικονίδιο «Αποδέχοµαι» (I Accept)
- Ή µε οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο
2. Οι όροι να είναι ευανάγνωστοι (κατά προτίµηση µεγέθη 9,10,11 της
γραµµατοσειράς) και να Περιλαµβάνονται σε εµφανές-κεντρικό σηµείο του
ηλεκτρονικού εγγράφου
3. Να υπάρχει ρητή αναφορά ότι οι συγκεκριµένοι όροι αποτελούν ΓΟΣ
4. Οι ΓΟΣ να είναι διατυπωµένη στην γλώσσα της συναλλαγής (για ελληνικά
websites ασφαλώς στα ελληνικά). Προσοχή γιατί µόνη η χρήση ενός διακοµηστή
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(server) εγκατεστηµένου στο εξωτερικό δεν αρκεί για να προσδώσει στοιχεία
αλλοδαπότητας στην διαδικτυακή συναλλαγή.
Σε κάθε περίπτωση πάντως σκοπός των ανωτέρω θα πρέπει να είναι να αποκτήσουν οι
χρήστες (όσοι το επιθυµούν) γνώση του περιεχοµένου των όρων αυτών και όχι απλά να
ενηµερωθούν για την ύπαρξή τους.
Η ερµηνεία των ΓΟΣ γίνεται µε βάση την αληθινή βούληση εκείνου που τους
καταρτίζει και όχι µε αυστηρή προσήλωση στις λέξεις (α.173ΑΚ), λαµβάνοντας υπόψη
πάντοτε την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη (α.200ΑΚ). Επίσης, χρήζουν
εφαρµογής και οι ειδικοί ερµηνευτικοί κανόνες των παραγράφων 4 & 5 του α.2
Ν.2251/1994.
Προβλήµατα στην εφαρµογή των γενικών διατάξεων των ΓΟΣ στο ηλεκτρονικό
εµπόριο
Ο συνδυασµός των ανωτέρω παρουσιάζει ορισµένες δυσχέρειες19 αναφορικά στην
εφαρµογή τους στο ηλεκτρονικό εµπόριο.
1. Σύµφωνα µε α.200ΑΚ πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το νόηµα που θα µπορούσε να
προσδώσει στους ΓΟΣ ο µέσος-λογικός και έντιµος χρήστης (όχι ο εξειδικευµένος). Με
βάση όµως τον ορισµό που παρέχεται στον Ν.2251/1994 (παρ5α του α.2) οι καταναλωτές
του διαδικτύου πρέπει να χωριστούν σε δύο κύκλους:
- έναν ευρύτερο που αφορά όλους τους καταναλωτές, όταν πρόκειται για µια
συναλλαγή που µπορεί να πραγµατοποιηθεί και µέσω του Ίντερνετ (π.χ πώληση ενός
προϊόντος όπως ρούχο, βιβλίο, έπιπλο κλπ) και
- έναν στενότερο που αφορά µόνον τους χρήστες, όταν πρόκειται για µια
συναλλαγή δυνάµενη να πραγµατοποιηθεί µόνον µέσω του διαδικτύου (πχ. σύµβαση
παραχώρησης χρήσης λογισµικού κλπ.).
Άρα δηµιουργείται αβεβαιότητα για το ποιος θεωρείται ως µέσος συνετός χρήστης
στις ηλεκτρονικές συναλλαγές (δηλαδή ποια είναι τα ιδιαίτερα εκείνα χαρακτηριστικά
που πρέπει να επιδείξει ο χρήστης/ καταναλωτής ώστε να τον θεωρήσει το δικαστήριο
ως µέσο-συνετό)
2. Επιπλέον κρίσιµο είναι να καθοριστεί και το τι αποτελεί συναλλακτική πρακτική στις
διαδικτυακές συναλλαγές.
Το ∆ιαδίκτυο αποτελεί έναν νέο συναλλακτικό χώρο. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές
παρουσιάζουν µεγάλη ποικιλία στον τρόπο διεξαγωγής τους και διαφέρουν σηµαντικά σε
σχέση µε τις συµβατικές off line συναλλαγές και τις εκεί εφαρµοζόµενες πρακτικές.
Αρκετές υπηρεσίες ή τρόποι προώθησης και πώλησης προϊόντων αποτελούν νέες
εφαρµογές που δεν βρίσκουν αντιστοιχία σε ανάλογες παλαιότερες λειτουργίες (έστω και
εκτός διαδικτύου) και άρα δεν έχουν κανένα απολύτως µέτρο σύγκρισης. Χρήσιµη θα
προβεί στον τοµέα αυτό και η συµβολή της νοµολογίας, η οποία θα θέσει τα όρια και τα
πιθανά κριτήρια για τον προσδιορισµό της ακολουθούµενης συναλλακτική πρακτικής
στο Ίντερνετ.
19

βλ. Καράκωστας, «∆ίκαιο & Ίντερνετ- Νοµικά ζητήµατα του ∆ιαδικτύου»
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Προϋποθέσεις για την αποφυγή κήρυξης καταχρηστικών των ΓΟΣ
Όπως προαναφέρθηκε, µε τους ΓΟΣ ο καταναλωτής έχει διαπραγµατευτική µειονεξία
απέναντι στον έµπορο-προµηθευτή, ενώ παράλληλα παρέχουν την δυνατότητα στον
τελευταίο να µετακυλίσει τον κίνδυνο τον οποίο η κείµενη νοµοθεσία επιφορτίζει στον
ίδιο.
Το α.2 παρ.6 & 7 Ν.2251/1994 αναφέρεται στις προϋποθέσεις για την κήρυξη της
καταχρηστικότητας των ΓΟΣ. Οι όροι αυτοί πρέπει:
- Να µην ασαφείς,
- Να είναι όσο το δυνατόν πιο συγκεκριµένοι παρέχοντας στον πελάτη ήδη κατά
την σύναψη της σύµβασης τα συγκεκριµένα κριτήρια που θα αποτελέσουν την
βάση µιας ενδεχόµενης αλλαγής,
- Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνεται η ενηµέρωση του πελάτη σε εύλογο
χρονικά διάστηµα πριν από την οποιαδήποτε µετατροπή κάποιων όρων ή
προϋποθέσεων,
- Να µην επιφυλάσσουν στον προµηθευτή το δικαίωµα µονοµερούς
τροποποίησης ή λύσης της σύµβασης χωρίς ορισµένο, ειδικό και σπουδαίο λόγο,
σύµφωνα µε άρθρο 2 παράγραφος 7 εδφ.3 του Ν.2251/94
Ο Ν.2251/94 παρέχει στις Ενώσεις Καταναλωτών, που αριθµούν άνω των 500 µελών, το
δικαίωµα συλλογικής αγωγής µε αίτηµα την παράλειψη της παράνοµης συµπεριφοράς
του προµηθευτή, ακόµη και πριν αυτή εκδηλωθεί και χρηµατική ικανοποίηση λόγω
ηθικής βλάβης (άρθρο 10 παράγραφος 9).
4.3.2 Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας (Terms of use)
Μπορούν να περιλαµβάνουν ενδεικτικά:
- Όλες τις εκ του νόµου επιβαλλόµενες πληροφορίες για την σύναψη των συµβάσεων
που αναφέρονται στις Οδηγίες 97/7/ΕΚ και 2000/31/ΕΚ (α. 4 Ν.2251/1994 και Π∆
131/2003)- βλ. κατωτέρω υπό ΙΙ
- Ειδικό όρο που να ορίζει να οριοθετεί κατά το δυνατό τους γενικούς όρους όπως
«ανωτέρα βία, άσκηση δέουσας επιµέλειας κλπ», δεδοµένου ότι δεν έχουν διαµορφωθεί
ακόµη πάγιες νοµολογιακές ή και συναλλακτικές πρακτικές πάνω στα συγκεκριµένα
ζητήµατα. Το Internet, όπως προαναφέρθηκε, είναι ένας νέος συναλλακτικός δίαυλος, µε
ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά που δηµιουργούν νέα συναλλακτικά ήθη.
Το πρόβληµα µε το ∆ιαδίκτυο είναι κατά πόσο στον σχηµατισµό της κρίσης για τις
γενικές ρήτρες θα πρέπει ο δικαστής να λάβει υπόψη του µόνον την συµπεριφορά των
χρηστών του Ίντερνετ ή θα πρέπει να περιλάβει την εµπορική συµπεριφορά στο γενικό
της πλαίσιο.
- Σε περίπτωση που το site κάνει χρήση cookies ή άλλου παρεµφερούς λογισµικού να
γίνεται ειδική αναφορά για αυτό και να αναλύονται οι λόγοι χρήσης. Η Οδηγία
2002/58/ΕΚ για την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της
προσωπικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ρητά αναφέρει ότι τα
κατασκοπευτικά λογισµικά (λ.χ cookies) και τα κάθε είδους κρυφά αναγνωριστικά
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στοιχεία θα πρέπει να επιτρέπονται µόνον για θεµιτούς σκοπούς και εφόσον το
γνωρίζουν οι χρήστες.
- Να γίνεται επίσης, συγκεκριµένη αναφορά στους όρους, τα µέσα και τους φορείς
που πραγµατοποιούν την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων του
χρήστη/πελάτη µε βάση τους Ν. 2472/1997 και 2774/1999.
- Μεγάλη βαρύτητα πρέπει να δίνεται στα θέµατα της ασφάλειας των συναλλαγών
γενικά. Κρίνεται αναγκαίο να γίνει σαφής διαχωρισµός των δύο στοιχείων που θα
αποτελέσουν ουσιαστικά αντικείµενο της ασφάλειας ήτοι από την µια η εµπορική
συναλλαγή (παραγγελία, πιστοποίηση ταυτότητας, πληρωµή κλπ) και από την άλλη τα
προσωπικά δεδοµένα (συλλογή, επεξεργασία, διασύνδεση κ.λ.π). Το καθένα από αυτά
χρειάζεται εντελώς διαφορετικά επίπεδα και µεθόδους προστασίας, τόσο από
τεχνολογικής και οργανωτικής όσο και νοµικής άποψης.
Επί παραδείγµατι το άρθρο 10 του Ν.2472/1997, προβλέπει ρητά ότι ο βαθµός
προστασίας που οφείλει να λαµβάνει ο υπεύθυνος επεξεργασίας για την ασφάλεια των
προσωπικών δεδοµένων ορίζεται από τις σχετικές οδηγίες της Αρχής Προστασίας
Προσωπικών ∆εδοµένων. Από την άλλη µεριά αναφορικά στα on line συστήµατα
πληρωµών, σύµφωνα µε την Πράξη του Συµβουλίου Νοµισµατικής Πολιτικής
αρ.50/31.7.2002, αρµόδιο για την επίβλεψη και την διαπίστωση της επάρκειας της
τεχνικής υποδοµής και των διαδικασιών που διασφαλίζουν την αυθεντικότητα των
συναλλαγών είναι το Συµβούλιο Νοµισµατικής Πολιτικής.
Παρατηρούµε εποµένως ότι για το θέµα της ασφάλειας δύο ( ή και περισσότερα)
όργανα είναι αρµόδια για τον έλεγχο και την διαπίστωση της τήρησης των
προβλεπόµενων ορίων. Ενδέχεται εποµένως για διαφορετικές συναλλακτικές πράξεις να
επιβάλλεται και διαφορετικό επίπεδο προστασίας. Πρέπει, άρα, να είναι σαφές µέχρι
ποιο σηµείο αρµόδια για την ασφαλή διεξαγωγή των πράξεων είναι η εταιρία και από πιο
σηµείο και πέρα αναλαµβάνουν την ευθύνη άλλοι φορείς (όπως πχ οι Τράπεζες που είναι
υπεύθυνες για την ολοκλήρωση της πληρωµής)
- Να γίνεται αναφορά στις τεχνικές και στο επίπεδο ασφάλειας της ιστοσελίδας ώστε
να είναι ενήµερος ο χρήστης για την παρεχόµενη ασφάλεια και να είναι σε θέση να
επιλέξει αν θέλει να συναλλαχθεί µε την συγκεκριµένη ιστοσελίδα ή όχι.
- Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός οι Όροι Χρήσης δύνανται να
περιλαµβάνουν και Γενικούς Όρους των Συναλλαγών. Άρα προσοχή στην
καταχρηστικότητα κατά τα ανωτέρω περιγραφόµενα.
- Ειδικές ρήτρες αποποίησης ή/και περιορισµού της ευθύνης που θα πρέπει όµως
ούτως ή άλλως να ανακοινώνονται στους καταναλωτές µέσω του website µε τρόπο
εµφανή, σαφή και ξεκάθαρο. Προσοχή και εδώ στον κίνδυνο της καταχρηστικότητας. Σε
περίπτωση ακύρωσης τέτοιας ρήτρας ως καταχρηστικής η ευθύνη παραµένει πλήρης και
απεριόριστη.
Αρχή της χώρας προέλευσης του φορέα παροχής υπηρεσιών
Κοινοτική ρύθµιση20

20

Πεταλάς Βασίλης, βλ. «Παρατηρήσεις στο από 23-01-03 Κείµενο εργασίας οµάδας ∆1», βλ. www.ebusinessforum.gr
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Η Οδηγία 2000/31 για το ηλεκτρονικό εµπόριο στο άρθρο 3 παρ.1 καθιερώνει την αρχή
της χώρας προέλευσης (country of origin principle) . Το δίκαιο της χώρας του φορέα
παροχής υπηρεσιών θα διέπει κάθε υπηρεσία της κοινωνίας των πληροφοριών εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Προσπαθώντας να οριοθετήσει αυτήν την αρχή, η Οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο
στο άρθρο 2, συνδέει την εγκατάσταση µε την άσκηση µίας οικονοµικής δραστηριότητας
για αόριστη χρονική διάρκεια. Η παρουσία και η χρήση τεχνικών µέσων και τεχνολογιών
που χρησιµοποιούνται για την παροχή της υπηρεσίας δεν αποτελούν εγκατάσταση του
φορέα. Και σαν ενίσχυση των παραπάνω, τονίζεται, στο εισαγωγικό σηµείωµα στην
σκέψη 8, ότι, προκειµένου να υπάρχει ασφάλεια δικαίου και για τους φορείς υπηρεσιών
και για τους αποδέκτες τους, οι νοµικές υπηρεσίες πρέπει να υπόκεινται µόνο στο νοµικό
καθεστώς του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο φορέας παροχής.
Εξάλλου ως Φορέας παροχής των υπηρεσιών (α.2β Οδηγίας) θεωρείται κάθε φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο που παρέχει µια υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας. Ο
προσδιορισµός του τόπου εγκατάστασης του φορέα παροχής υπηρεσιών πρέπει να
γίνεται σύµφωνα µε την νοµολογία του ∆ΕΚ. Σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο, η
έννοια της εγκατάστασης συνεπάγεται την επ’ αόριστον ουσιαστική άσκηση οικονοµικής
δραστηριότητας µέσω µιας µόνιµης εγκατάστασης. Η προϋπόθεση αυτή πληρούται και
όταν η εταιρία έχει συσταθεί για ορισµένο χρονικό διάστηµα.
Ο τόπος εγκατάστασης µιας εταιρίας που δραστηριοποιείται µόνον µέσω του Ιντερνετ
και συγκεκριµένα µέσω ενός ιστότοπου, δεν βρίσκεται-κατά την ρητή πρόβλεψη της
Οδηγίας- στο µέρος όπου είναι η τεχνικός της εξοπλισµός. Αντιθέτως ως τόπος
εγκατάστασης λογίζεται το σηµείο όπου ασκείται η ουσιαστική οικονοµική της
δράση(π.χ το κέντρο λήψης των αποφάσεων, ο τόπος όπου συγκαλείται το ∆.Σ της κλπ).
Εποµένως σε περίπτωση περισσότερων τόπων παροχής υπηρεσιών του Φορέα πρέπει να
προσδιοριστεί ο ακριβής τόπος άσκησης της οικονοµικής δραστηριότητας. Σύµφωνα
πάντως µε την κρατούσα νοµολογιακή πρακτική ως τόπος εγκατάσταση, σε περίπτωση
αµφιβολίας, λογίζεται το κέντρο των δραστηριοτήτων της περί ου λόγος υπηρεσίας.
Με βάση τις διατάξεις της Σύµβασης της Ρώµης του 1980 που διέπει τις εµπορικές
συµβάσεις, τα µέρη έχουν δικαίωµα ελεύθερης επιλογής του εφαρµοστέου δικαίου και
τότε η ισχύς της κάθε συµβάσεως καθορίζεται από το δίκαιο της χώρας επιλογής (άρθρο
3). Αν τα συµβαλλόµενα µέρη δεν έχουν ορίσει ρητά ή σιωπηρά το εφαρµοστέο στη
σύµβαση τους δίκαιο, η σύµβαση διέπεται από το δίκαιο της χώρας µε την οποία
συνδέεται στενότερα (άρθρο 4 παρ.1).
Κατά την ίδια διάταξη τεκµαίρεται ότι η σύµβαση συνδέεται στενότερα µε τη χώρα
όπου, ο συµβαλλόµενος που οφείλει να εκπληρώσει τη χαρακτηριστική παροχή, έχει
κατά το χρόνο σύναψης της συµβάσεως τη συνήθη διαµονή του, και, αν η σύµβαση
συνάπτεται κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας µε τη χώρα, όπου
βρίσκεται η κύρια εγκατάσταση του, η χώρα µπορεί να βρίσκεται εντός ή εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριµένα, ενώ στη Σύµβαση των Βρυξελλών είναι
αναγκαίο και τα δύο µέρη σε µία διαµάχη να είναι εγκατεστηµένα εντός Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η Σύµβαση της Ρώµης έχει ισχύ όταν ένα δικαστήριο εντός της Ε.Ε. έχει
δικαιοδοσία να επιλύσει τη διαφορά, ενώ είναι αδιάφορο αν τα µέρη στη συγκεκριµένη
διαφορά βρίσκονται εντός ή εκτός Ε.Ε.
Και οι ρυθµίσεις της Οδηγίας 2000/31 στο άρθρο 3 παρ.1 και το άρθρο 4 της Σύµβασης
της Ρώµης, καταλήγουν ουσιαστικά στο ίδιο συµπέρασµα : τον κανόνα της εφαρµογής
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του δικαίου της χώρας εγκατάστασης του προµηθευτή, µε κύριο σηµείο αναφοράς το αν
βρίσκεται εντός ή εκτός Ε.Ε..
Η προστασία όµως που δύναται να εξασφαλιστεί για τον αποδέκτη των υπηρεσιών
(φυσικό ή νοµικό πρόσωπο), διαφέρει, ανάλογα µε το αν η χώρα του προµηθευτή είναι
εντός ή εκτός Ένωσης. Ο προµηθευτής-παροχέας που θα βρίσκεται εγκατεστηµένος
εκτός Ένωσης, δε θα στηρίζεται νοµικά στο άρθρο 3 παρ. 1 της Οδηγίας 2000/31, ή
όποιας άλλης στο εγγύς µέλλον, αλλά στο άρθρο 4 της Σύµβασης της Ρώµης.
Ειδικά για µία κατηγορία συµβάσεων που αφορούν ενσώµατα κινητά πράγµατα ή
παροχή υπηρεσιών που συνάπτονται µε έναν καταναλωτή, καθώς και τις πιθανές
συµβάσεις χρηµατοδότησης τους, το άρθρο 5 παρ. 2 της Σύµβασης της Ρώµης, ορίζει ότι,
αν υπήρχε επιλογή δικαίου από τα αντισυµβαλλόµενα µέρη, οι κανόνες αναγκαστικού
δικαίου που αφορούν κυρίως την προστασία του καταναλωτή εφαρµόζονται άµεσα,
ανεξάρτητα από την επιλογή του δικαίου που έγινε από τα µέρη. Ο καταναλωτήςαποδέκτης δηλαδή, προστατεύεται, ακόµα και αν το δίκαιο της χώρας του είναι αντίθετο
από το δίκαιο της χώρας του εγκατεστηµένου φορέα παροχής υπηρεσιών, σύµφωνα και
µε το άρθρο 3 παρ. 1 της οδηγίας 2000/31. Έχουµε λοιπόν µία µορφής σύγκρουσης
δικαίου.
Το µείζον ζήτηµα είναι πάντα η επιλογή δικαίου. Η αναφορά αναφέρεται ειδικά στη
σύµβαση της Ρώµης παράλληλα µε την Οδηγία 2000/31 και τη Σύµβαση των
Βρυξελλών, γιατί είναι η µόνη που αναφέρεται σε αγαθά και υπηρεσίες ταυτόχρονα. Οι
προβληµατισµοί σε µία ηλεκτρονική εµπορική συναλλαγή είναι πολλοί. Και ο
δικαιοδοτικός προσδιορισµός της ευθύνης του φορέα παροχής είναι ένα από τα πιο
σηµαντικά.
Εσωτερικό ∆ίκαιο
Το Π∆ 131/2003, ακολουθεί πιστά την ρύθµιση που υιοθετήθηκε σε κοινοτικό επίπεδο.
Έτσι, σύµφωνα µε το α. 2 παρ.1 του εν λόγω Π∆, ως εφαρµοστέο δίκαιο για την
ηλεκτρονική δικαιοπραξία ορίζεται, αποκλίνοντας έτσι από την γενική ρύθµιση του
α.25ΑΚ, το ελληνικό δίκαιο, εφόσον η Ελλάδα είναι ο τόπος εγκατάστασης του
προµηθευτή. Προκειµένου να είναι η Ελλάδα ο τόπος αυτός πρέπει ο προµηθευτής να
ασκεί πραγµατικά εδώ την οικονοµική του δραστηριότητα.
Η επιλογή του παραπάνω ορισµού και από τον Έλληνα νοµοθέτη µπορεί ενδεχοµένως
να αιτιολογηθεί ως εξής:
Η λειτουργία του διαδικτύου και των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών επιτρέπουν την
εύκολη εγκατάσταση και διαχείριση των τεχνικών µέσων µιας εµπορικής ιστοσελίδας σε
οποιοδήποτε µέρος του κόσµου, ανεξάρτητα µε το αν στο µέρος αυτό
πραγµατοποιούνται οι συναλλαγές της εταιρίας ή όχι. Αν ο νοµοθέτης προέκρινε ως τόπο
εγκατάστασης το µέρος όπου ο έµπορος έχει τοποθετήσει απλώς την τεχνική του
υποδοµή αυτό θα είχε αρνητικό αντίκτυπο και σε άλλους τοµείς του δικαίου, όπως λ.χ
τον φορολογικό. ∆ιότι, στην περίπτωση αυτή, οι εταιρίες θα επέλεγαν να στήσουν τον
τεχνολογικό τους εξοπλισµό σε περιοχές που θα παρείχαν φορολογικές ελαφρύνσεις
(τους γνωστούς και ως φορολογικούς παραδείσους), αποφεύγοντας έτσι να
φορολογηθούν στον τόπο όπου ασκείται πραγµατικά και ουσιαστικά η οικονοµική τους
δραστηριότητα.
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Παρ’ολ’αυτά ο ανωτέρω κανόνας ιδιωτικού δικαίου που θεσπίζεται και από το Π∆
131/2003, τηρείται πάντοτε µε την επιφύλαξη της προστασίας του καταναλωτή. Η
Σύµβαση της Ρώµης, εξάλλου, η οποία ισχύει και στην εσωτερική έννοµη τάξη,
προβλέπει στο α.5 παρ2-3 ότι, σε περίπτωση που το δίκαιο του τόπου διαµονής του
παθητικού καταναλωτή παρέχει υψηλότερο επίπεδο προστασίας θα εφαρµόζεται το
δίκαιο αυτό.
Επίσης, ο Άρειος Πάγος σε µία πρόσφατη απόφαση του, την 591/2002 , που αν και δεν
αφορά ηλεκτρονικές συµβάσεις και διαιτησία, εφαρµόζεται αναλογικά, επιβεβαίωσε τα
όρια εφαρµογής της Σύµβασης της Ρώµης. Με τη νοµική βάση εκ της αποφάσεως ,
ενστάσεις περί καταστρατήγησης του νόµου µέσω της συµβατικής επιλογής αλλοδαπού
δικαίου πρέπει να απορρίπτονται ως άνευ αντικειµένου. Η αποδοχή της πραγµατικής
έδρας ενός νοµικού προσώπου, λαµβάνοντας υπόψη και τις ειδικές συνθήκες που
πηγάζουν από την άσκηση κεντρικής διοίκησης και οικονοµικής δραστηριότητας για µία
διάρκεια, είναι νοµικά βάσιµη. Η κεντρική διοίκηση ενός νοµικού προσώπου και η κύρια
εγκατάσταση ενός φυσικού όταν ενεργεί στα πλαίσια της επαγγελµατικής του
δραστηριότητας σε ένα νοµοθετικώς αναγνωρισµένο επάγγελµα (όπως απαιτείται από
την Οδηγία 2000/31) αποτελούν µία σειρά µαχητών τεκµηρίων, σύµφωνα µε το άρθρο 4
παρ. 2 της Σύµβασης της Ρώµης.
Εποµένως, ο κανόνας του τόπου εγκατάστασης του προµηθευτή θα πρέπει και στην
περίπτωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών να κάµπτεται υπέρ του καταναλωτή.
4.3.3 Κανονισµοί Αυτορύθµισης
Καθοριστική σηµασία αναφορικά στην οµαλή διεξαγωγή των συναλλαγών στο
∆ιαδίκτυο καθώς και στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των καταναλωτών µε το να
καλλιεργηθεί ένα αίσθηµα ασφάλειας για την οµαλή έκβαση των ηλεκτρονικών
συναλλαγών είναι και η δηµιουργία Μηχανισµών Αυτορύθµισης. Οι µηχανισµοί αυτοί
αναφέρονται σε εξειδικευµένα ζητήµατα των ηλεκτρονικών συναλλαγών και επιχειρούν
να παράσχουν τέτοια µεθοδολογία και τέτοια διαδικασία που είναι σε θέση να
δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για την µέγιστη δυνατή ασφάλεια (νοµική και τεχνική)
της συγκεκριµένης εµπορικής πράξης. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής τρόποι:
1. Υιοθέτηση Κώδικα ∆εοντολογίας: Το Π∆ 131/2003 για το ηλεκτρονικό εµπόριο
στο άρθρο 15 καθιερώνει την υλοποίηση τέτοιων εγγράφων τα οποία θα συντάσσονται
σε επίπεδο Επαγγελµατικών Ενώσεων και Ενώσεων Καταναλωτών και υπό την ασπίδα
της έγκρισης από το Υπουργείο Ανάπτυξης θα δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της
Κυβέρνησης και θα αποκτούν άρα δεσµευτικό χαρακτήρα.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί o Code of Conduct in Regard to Fair Competition
in Electronic Commerce ή ο Κώδικας ∆εοντολογίας για το ηλεκτρονικό εµπόριο της
Federation of European Direct Marketing, ο οποίος µε βάση το προοίµιό του έχει ως
σκοπό να βοηθήσει τους εµπόρους του διαδικτύου (on line marketers) να κερδίσουν την
εµπιστοσύνη των καταναλωτών του διαδικτύου (on line consumers).
2. Η πιστοποίηση της ιστοσελίδας µέσω κάποιου trust-mark (ή trust-seal): Το εν
λόγω σήµα πιστοποιεί την προσχώρηση µιας εταιρίας στο σύστηµα κανόνων
συναλλακτική πρακτικής, προστασίας και ενδεχόµενα δυνατότητας εναλλακτικής
επίλυσης της διαφοράς, το οποίο έχει διαµορφωθεί από κάποιο Ανεξάρτητο Τρίτο
Φορέα, ο οποίος µπορεί ναι είναι µια Ένωση Επαγγελµατιών ή Καταναλωτών ή και

ΜΕΡΟΣ 4ο ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

136
________________________________________________________________________
κάποιος εξειδικευµένος ∆ηµόσιο Φορέας ή ακόµη Ιδιώτης. Η εµφάνιση στην ιστοσελίδα
ενός ειδικού, ευρείας αναγνώρισης σήµατος (π.χ Trust-e, BBBonline κλπ) αποτελεί την
επιβεβαίωση ότι ο συγκεκριµένος «εµπορικός τόπος» πληροί κατ’ελάχιστον κάποια
κριτήρια.
Το συγκεκριµένο σήµα συνδέεται άµεσα µε ένα κείµενο κανόνων και µια διαδικασία
συναλλακτικής πρακτικής τα οποία οφείλει να ακολουθεί η εταιρία, διαφορετικά χάνει το
δικαίωµα να χρησιµοποιεί το σήµα. Στην ουσία ο Φορέας εκείνος που βρίσκεται πίσω
από το σήµα εγγυάται για την φερεγγυότητα της επιχείρησης και για την ακεραιότητα της
συναλλαγής. Ο καταναλωτής µπορεί να έχει ανοιχτή πρόσβαση στους όρους του
συστήµατος απλά πατώντας πάνω στο σήµα στην ιστοσελίδα.
Παρακάτω απεικονίζονται δυο εµπορικά site µε πιστοποίηση trust-e και BBBomline.

Το παραπάνω site είναι ο εµπορικός τόπος του bizrate όπου ο καταναλωτής µπορεί να
διακρίνει το σήµα πιστοποίησης για µέγιστη δυνατή ασφάλεια.
Επίσης, είναι αρκετά σηµαντικό δηµοφιλής δικτυακοί τόποι όπως της Kodak να έχουν
τέτοιου είδους πιστοποιήσεις
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4.3.4 Εξωδικαστική επίλυση των διαφορών-διαιτησία
Η διαιτησία αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο επίλυσης διαφορών. Είναι µία
παράλληλη προς τη κρατική δικαιοσύνη δικαιοδοτική τάξη. Είναι µία µορφή «νοµικής
αυτορύθµισης» που σκοπό έχει να επιταχύνει την απονοµή της δικαιοσύνης δίνοντας στα
εµπλεκόµενα µέρη την πρωτοβουλία στην ίδια τη διαδικασία της απονοµής.
Η Εκούσια ∆ιαιτησία περιλαµβάνει τη διαιτητική συµφωνία, το διορισµό των
διαιτητών, τη διαιτητική διαδικασία και τη διαιτητική απόφαση. Η ουσιαστική έννοµη
σχέση που συνδέει τους διαδίκους που εµπλέκονται σε µία διαιτητική επίλυση και
αποτελεί τη γενεσιουργό αιτία της διαφοράς δεν πρέπει να συγχέεται µε την ίδια την
διαιτητική διαδικασία, την εξέλιξη και την ολοκλήρωση της, καθότι οι ίδιοι οι διαιτητές
αποφαίνονται για την εγκυρότητα της ρήτρας περί διαιτησίας, τη δικαιοδοσία τους
(Competence-Competence) , καθώς και ότι άλλο έχει σχέση µε τη διαιτητική διαδικασία
καθαυτή.
Η αυτονοµία των συµβαλλοµένων µερών ως προς την επιλογή κανόνων δικαίου, και η
εξουσία των διαιτητών να αποφαίνονται για τη δικαιοδοσία τους, µπορούν να οδηγήσουν
σε µία νέα αντίληψη επίλυσης διαφορών στο web.
Η αναγκαία ταχύτητα που επιβάλλει η νέα συναλλακτική τάξη στο ∆ιαδίκτυο,
περιλαµβάνει, πέρα από τη δηµιουργία νέων µηχανισµών επίλυσης διαφορών, και την
αναθεώρηση των µεθόδων προστασίας του καταναλωτή και των συµβαλλοµένων µερών
σε µία ηλεκτρονική σύµβαση ή συναλλαγή.
Η διαιτητική συµφωνία πρέπει να είναι έγγραφη µε συστατικό τύπο της διαιτητικής
συµφωνίας και όχι αποδεικτικό. Η ηλεκτρονική µορφή του έγγραφου τύπου δεν αναιρεί
την εγκυρότητα του, η ανεπιφύλακτη δε συµµετοχή των µερών σε µία διαιτητική
διαδικασία µε σαφώς αναγνωρίσιµη την ταυτότητα τους (ρύθµιση που συµπίπτει µε την
αναγκαιότητα σαφώς αναγνωρίσιµης εµπορικής επικοινωνίας µέσω δηλωµένης
επωνυµίας του φορέα παροχής υπηρεσίας στην οδηγία 2000/31, αλλά και άλλων
στοιχείων ταυτότητας), όπως προβλέπεται µε το άρθρο 869Κπολ∆, θεραπεύει όχι µόνο
την έλλειψη του εγγράφου της συµφωνίας αλλά και της πληρεξουσιότητας και αποτελεί
µία δυνατότητα ύπαρξης προφορικής συµφωνίας διαιτησίας. Η ανεπιφύλακτη δηλαδή
συµµετοχή των µερών στη διαιτητική διαδικασία, όπως αυτή µπορεί να συναχθεί από
την επί µέρους συµπεριφορά των µερών µέσω εκπεφρασµένης δήλωσης βουλήσεως
υπαγωγής σε εξωδικαστική επίλυση ακόµα και µε µία ηλεκτρονική µορφή (όπως
αναλύεται παρακάτω), µε ειδική πληρεξουσιότητα µόνο όπου απαιτείται για τον
παριστάµενο πληρεξούσιο, θεραπεύει την έλλειψη συµφωνίας (Arbitration Agreement).
Στη χώρα µας, δεν υπάρχει ρύθµιση για τη ∆ιεθνή ∆ιαιτησία. Ο Κώδικας Πολιτικής
∆ικονοµίας και τα άλλα σχετικά νοµοθετήµατα διακρίνουν µεταξύ ηµεδαπών και
αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων.
Η ∆ιεθνής ∆ιαιτησία και η διεξαγωγή της στην αλλοδαπή εξασφαλίζεται από τις
διατάξεις των άρθρων 903, 905 και 906 του Κπολ∆. αλλά και τις διεθνείς συµβάσεις που
έχουν κυρωθεί στην Ελλάδα, ιδίως τη Σύµβαση της Νέας Υόρκης του 1958 για την
αναγνώριση και εκτέλεση των αλλοδαπών αποφάσεων (ν.δ. 4220/1961). Ο Νόµος
2735/1999 για τη ∆ιεθνή Εµπορική ∆ιαιτησία επικύρωσε τον Πρότυπο Νόµο της
UNCITRAL για τη ∆ιεθνή Εµπορική ∆ιαιτησία.
Στο σηµείο αυτό χρήζουν αναφοράς δύο σηµαντικά ζητήµατα.:

ΜΕΡΟΣ 4ο ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

138
________________________________________________________________________
α) Η αποσαφήνιση του όρου «∆ιεθνής» , που συνδέεται στο άρθρο 1 του νόµου
2735/1999, όχι µόνο µε τον ορισθέντα από τα µέρη στην διαιτητική συµφωνία τόπο, ως
έχουν δικαίωµα, αλλά και µε οποιονδήποτε τόπο στον οποίο πρόκειται να εκπληρωθεί
σηµαντικό µέρος των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εµπορική σχέση και
σύµβαση (lex contractus) ή τον τόπο που συνδέεται στενότερα µε το αντικείµενο της
διαφοράς, και,
β) Στο ίδιο άρθρο, στην προϋπόθεση εφαρµογής της προηγούµενης ρύθµισης, µε την
αναφορά σε καθεστώς µόνιµης εγκατάστασης για τα νοµικά πρόσωπα και συνήθους
διαµονής για τα φυσικά, όταν δεν υπάρχει για τα φυσικά πρόσωπα που αποτελούν όπως
και τα νοµικά πρόσωπα, µέρη της διαιτητικής συµφωνίας, µόνιµη-συγκεκριµένη
εγκατάσταση.
Η αναφορά ειδικά στη συνήθη διαµονή ενός φυσικού προσώπου – καταναλωτή έχει
σχέση µε τη χώρα που είναι εγκατεστηµένο για µεγάλο χρονικό διάστηµα το φυσικό
πρόσωπο, και, ο συµβαλλόµενος (ακόµα και εάν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο όπως θα
εξηγήσω παρακάτω), είναι αναγκασµένος να εκπληρώσει την όποια παροχή που θα
αποτελέσει και το αντικείµενο της πιθανής συµβατικής σχέσης σε µία online συναλλαγή,
συµβιβαζόµενος αναγκαστικά µε κανόνες αναγκαστικού δικαίου όπως οι κανόνες
δηµόσιας τάξης, που δύνανται να εµποδίσουν την εφαρµογή ενός Arbitral Award, µίας
διαιτητικής δηλαδή Απόφασης.
Η εσωτερική έννοµη τάξη αποτελεί σήµερα ένα φραγµό στην ελεύθερη διακίνηση
υπηρεσιών και προϊόντων όπως και στην ανεξάρτητη νοµική ρύθµιση διαφορών που
προέρχονται από συναλλαγές και έννοµες σχέσεις σχετικές µε αυτά. Η αναφορά στο
«συντονισµένο τοµέα» στο Π∆ 131/2003 και στην Οδηγία 2000/31 για το ηλεκτρονικό
εµπόριο και στην αποσαφήνιση ότι αποτελείται από κανόνες Εθνικού ∆ικαίου ενισχύει
την εξάρτηση της ελεύθερης διαδικτυακά συναλλαγής και της δυνατότητας εφαρµογής
της απόφασης που προκύπτει από την εναλλακτική εξωδικαστική επίλυση της από την
Εθνική έννοµη τάξη και τους κανόνες δικαίου που τη διέπουν.
Η διάκριση επίσης, µεταξύ των µηχανισµών εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών εντός
µίας έννοµης τάξης, µίας συγκεκριµένης εθνικής δικαιοδοσίας - όπως αυτοί που
προτείνονται και από το προεδρικό διάταγµα που επικύρωσε την οδηγία 2000/31 για το
ηλεκτρονικό εµπόριο στην Ε.Ε. στο άρθρο 16 που αναφέρεται στην εξωδικαστική
επίλυση διαφορών, στη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11 του Ν. 2251/94 για
την προστασία του καταναλωτή , και, στην ∆ιεθνή Εµπορική ∆ιαιτησία, είναι εξίσου
σηµαντική.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναπτύξει µία σειρά από πρωτοβουλίες µεταξύ των
οποίων Περιλαµβάνονται και τα δύο δίκτυα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών
καταναλωτών µε προµηθευτές, το EEJ-NET (European Extra Judicial Network –
Ευρωπαϊκό Εξωδικαστικό ∆ίκτυο), ένα δίκτυο εθνικών ΕΕ∆ (Εναλλακτική Επίλυση
∆ιαφορών ή Alternative Dispute Resolution), µε προϋπόθεση ότι δεν πρέπει να
ακυρώνεται η προσφυγή στο δικαστήριο εφόσον παραβιάζονται κανόνες αναγκαστικού
δικαίου για τους καταναλωτές (βλ. και άρθρο 49 σύµβασης ΕΚ), που σκοπό έχει την
ευθυδικία και αποτελεσµατικότητα ιδίως σε περιπτώσεις εγχώριων αλλά και
διασυνοριακών διαφορών, µε στόχο την επιδίωξη εξώδικου συµβιβασµού µέσω
συγκεκριµένων εθνικών δηµόσιων – κυρίως - σηµείων επαφής, αλλά και το FIN-NET
(Financial Services complaints Network), ένα παρόµοιο δίκτυο για επίλυση διαφορών
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που αφορούν χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, που εξαιρούνται όµως από την οδηγία
2000/31 και το προεδρικό διάταγµα.
Η εγχώρια εξωδικαστική επίλυση µέσω ανάλογων µηχανισµών αυτορύθµισης (selfhelp), αποτελεί ένα αναγκαίο στοιχείο επιτάχυνσης της δηµιουργίας της απαραίτητης
αίσθησης νοµικής ασφάλειας για τα εµπλεκόµενα σε µία ηλεκτρονική συναλλαγή,
φυσικά πρόσωπα. Οι κανόνες αναγκαστικού δικαίου όµως, µε αρωγό τη νοµολογία που
υπάρχει – και όχι µόνο σε θέµατα που αφορούν πιστωτικές κάρτες ή προσωπικά
δεδοµένα – φαίνονται να ενισχύονται και να µην αποδυναµώνονται από τη ρήτρα
εσωτερικής αγοράς που διέπει την Οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο. Τούτο, διότι οι
διάφοροι σύνδεσµοι- ινστιτούτα καταναλωτών, µε την αναθεώρηση του Ν. 2251/94,
αλλά και τα Εθνικά ∆ίκτυα Εξωδικαστικής Επίλυσης Καταναλωτικών ∆ιαφορών,
σχετίζονται αµεσότερα πλέον µε αυτό που αποκαλούµε έννοµο δηµόσιο συµφέρον του
συναλλασσόµενου.
Αλλά και η προτεινόµενη από τη Σύνοδο της Χάγης συνθήκη για την εφαρµογή
αποφάσεων και τη δικαιοδοσία σε εµπορικές και αστικές υποθέσεις, που θα αναθεωρεί
τη Σύµβαση των Βρυξελλών σε θέµατα που άπτονται συµβάσεων µεταξύ νοµικών
προσώπων (B2B) - καθώς ο κανονισµός 44/2001 πέραν του ότι εξαιρεί ρητά τη ∆ιαιτησία
όπως και η Σύµβαση των Βρυξελλών, αναθεώρησε τη Σύµβαση των Βρυξελλών σε
θέµατα που έχουν σχέση κυρίως µε διαφορές B2C , και, υιοθετεί µία ρύθµιση που
διέπεται από τη βούληση των µερών για την προσφυγή στη δικαιοσύνη ανεξάρτητα από
τη lex contractus καθώς και µία αναγκαστικού δικαίου ρύθµιση για την εφαρµογή µη
διαιτητικών αποφάσεων.
∆εν θα αναλυθούν στην παρούσα µελέτη διεξοδικά ζητήµατα που έχουν σχέση µε τη
διεξαγωγή της διαιτητικής διαδικασίας, όχι µόνο λόγω της φύσης του κειµένου αλλά
κυρίως γιατί οι διαιτητές, όπως προανέφερα, έχουν την εξουσία να αποφαίνονται για τη
δικαιοδοσία τους και την εξέταση όλων εκείνων των τεκµηρίων που σχετίζονται µε την
ίδια τη διαδικασία. Όπως και τα µέρη έχουν την υποχρέωση να δέχονται την εξουσία των
διαιτητών. Σε αυτά τα τεκµήρια Περιλαµβάνονται ακόµα και τα νοµοθετικώς
αναγνωρισµένα τεχνικά πρότυπα για την κρυπτογράφηση, την πιστοποίηση της
ταυτότητας των εµπλεκοµένων µερών σε µία διαιτητική διαδικασία, την αποδοχή του
ηλεκτρονικού έγγραφου, την εγκυρότητα στη χρήση ψευδωνύµων από φυσικά πρόσωπα,
την πληρεξουσιότητα σε σχέση µε την εκπροσώπηση νοµικών προσώπων, κυρίως όµως
τη συµβατότητα µεταξύ όλων εκείνων των προτύπων επαλήθευσης ταυτότητας και
εγκυρότητας της συµµετοχής σε µία διαιτητική διαδικασία online έτσι ώστε να
περιοριστούν οι όποιες δικονοµικές ενστάσεις που δύνανται να προβληθούν. Η
αναγνώριση συγκεκριµένων κανόνων πιστοποίησης από έναν Εθνικό Φορέα και η
σύνδεση τους µε τα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα που θα τα δηµιουργούν ή θα τα
εφαρµόζουν, εθελοντικά και µη, αποτελεί έναν παράγοντα που πρέπει να αποσαφηνιστεί
πλήρως σε σχέση µε την αυτονοµία των τεχνικών προτύπων και τη χρήση τους, καθότι
σε µία ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων κατά τη διάρκεια µίας εξολοκλήρου
ηλεκτρονικής διαιτησίας, µε απόλυτη δηλαδή επικοινωνία σε όλα τα στάδια της
διαδικασίας µέσω διαδικτύου ή µε άλλα ηλεκτρονικά µέσα, ακόµα και για την εξέταση
µαρτύρων, (κάτι που έχει συµβεί ήδη σε διεθνές επίπεδο και γίνεται αποδεκτό εφόσον τα
µέρη και οι οριζόµενοι από αυτά διαιτητές το αποδέχονται
Συνεχίζοντας µε τη νοµική προσέγγιση της διαιτητικής επίλυσης διαφορών στο web,
θα συνεχίσω αναφερόµενος στη Σύµβαση των Βρυξελλών και στην εξαίρεση της
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διαιτησίας από αυτήν. Η Σύµβαση της Νέας Υόρκης του 1958 για την Εφαρµογή
Αλλοδαπών ∆ιαιτητικών Αποφάσεων, στην οποία συµµετέχει η Ελλάδα, εφαρµόζεται
ήδη και δεν αποτελεί ιδιαίτερο κώλυµα η διαιτητική επίλυση σε διαφορές εκτός Ε.Ε.. Το
σοβαρότερο πρόβληµα θα µπορούσε να αποτελέσει η διαφορετική ερµηνεία των
κανόνων δηµόσιας τάξης από τα κράτος αναγνώρισης µίας διαιτητικής απόφασης βάσει
της Σύµβασης της Νέας Υόρκης όπως ανέλυσα και στην αρχή του κειµένου.
Με την από 25.7.1991 απόφαση του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ,
οροθετήθηκε για πρώτη φορά η εξαίρεση της διαιτησίας από τη Σύµβαση των
Βρυξελλών. Βάσει της παραπάνω απόφασης, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής της
Συµβ.Βρυξ. όλα τα θέµατα τα σχετιζόµενα µε την ενώπιον ιδιωτών – στους οποίους τα
µέρη έχουν αναθέσει την επίλυση της διαφοράς τους – διεξαγόµενη διαιτητική
διαδικασία, καθώς και τη διαιτητική απόφαση.
Υπάγονται όµως οι σχετικές µε τη ∆ιαιτησία διεξαγόµενες δίκες ενώπιον των Εθνικών
∆ικαστηρίων στα πλαίσια της αρωγής και οι αποφάσεις των δικαστηρίων αυτών.
Ευρεία ερµηνεία της παραπάνω εξαίρεσης, σηµαίνει αποκλεισµό από το πεδίο
εφαρµογής της Συµβ. Βρυξ. κάθε θέµατος που αφορά τη διαιτητική διαδικασία και τη
διαιτητική απόφαση, καθώς και των αχθέντων ενώπιον του πολιτειακού δικαστηρίου
προς επίλυση, διαφορών, σχετικά µε τη συµφωνία περί διαιτησίας, το διορισµό των
διαιτητών κλπ. , ως και των συναφών διαιτητικών αποφάσεων.
Η ανάγκη που προτείνεται για παροχή εξωδικαστικών λύσεων στις διαφορές, από την
Οδηγία 2000/31, προϋποθέτει αναθεώρηση της Σύµβασης των Βρυξελλών. Επίσης,
πρέπει να τονιστούν τα εξής:
α) Σκόπιµο είναι να εξεταστεί το ζήτηµα της επίδρασης που έχει στην αναγνώριση
µίας διαιτητικής απόφασης συµβαλλοµένου κράτους, το γεγονός της διάστασης
απόψεων, όταν το Εθνικό ∆ικαστήριο αποφανθεί επί της ουσίας κρίνοντας µετά από
ένσταση υπαγωγής µίας διαφοράς σε ∆ιαιτησία, ότι δεν επιτρεπόταν η διαιτητική
επίλυση της διαφοράς και, ένα άλλο συµβαλλόµενο κράτος, αναγνωρίσει τη Συµφωνία
περί ∆ιαιτησίας παρά ταύτα. Με το σκεπτικό ότι µία απόφαση βάσει της Lex Mercatoria
δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της Σύµβ. Βρυξ. Η ένσταση υπαγωγής της διαφοράς,
όµως, στη ∆ιαιτησία δεν αποτελεί κώλυµα αναγνώρισης.
β) Η συνήθης υποστήριξη του επιχειρήµατος ότι η εφαρµογή της διαιτητικής
αποφάσεως θέτει σε κίνδυνο κανόνες δηµόσιας τάξης που είναι κανόνες αναγκαστικού
δικαίου21, µπορεί να ανατραπεί µε το επιχείρηµα ότι η ρήτρα επιφύλαξης της δηµόσιας
τάξης αποτελεί αµφίβολη βάση ελέγχου. Η διαφορετική εφαρµογή και ερµηνεία από τα
συµβαλλόµενα κράτη, εντός Ε.Ε., της ρήτρας δηµόσιας τάξης, δεδοµένου και της
µεγαλύτερης συνεκτικότητας που παρουσιάζει η Σύµβαση των Βρυξελλών, από την
Σύµβαση της Νέας Υόρκης του 1958 για την Εφαρµογή Αλλοδαπών ∆ιαιτητικών
Αποφάσεων, µπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ίδια τη δηµόσια τάξη και τα συµφέροντα
του καταναλωτή.
γ) Το άρθρο 17 της Οδηγίας 2000/31, επίσης, ορίζει µε σαφήνεια ότι «τα κράτη µέλη
οφείλουν να ενθαρρύνουν τα αρµόδια όργανα εξώδικης επίλυσης των διαφορών, και
ιδίως των καταναλωτικών διαφορών , και να ενεργούν κατά τρόπο, ο οποίος παρέχει τις
δέουσες δικονοµικές εγγυήσεις στα ενδιαφερόµενα µέρη». Αυτό επετεύχθη εν µέρει µε
21

Βλ. και άρθρο 27 της Σύµβασης Βρυξελών
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το κανονισµό 44/2001,. Η πρωταρχική, συνεπώς, ανάγκη για προστασία του
καταναλωτή, θα µπορούσε να οδηγήσει σε µία διαφορετική ερµηνεία της Σύµβ.Βρυξ. και
στην αναθεώρηση της περαιτέρω ώστε να καλύπτει τη ∆ιεθνή Εµπορική ∆ιαιτησία.
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4.4 Κατάρτιση Ηλεκτρονικών Συµβάσεων- Αποδεικτική ∆ύναµη των Ηλεκτρονικών
Εγγράφων
Με τον όρο ασφάλεια γενικά νοείται η προστασία πολύτιµων δεδοµένων είτε
αποθηκευµένων είτε διαβιβαζόµενων ηλεκτρονικά. Αναφορικά στην ασφάλεια των
διαβιβαζόµενων δεδοµένων καλούµενη και ως «ασφάλεια δικτύου» ηλεκτρονικής
επικοινωνίας µας ενδιαφέρουν κυρίως:
- Η αυθεντικότητα της επικοινωνίας (δηλαδή γνησιότητα του ηλεκτρονικού εγγράφου
που την ενσωµατώνει)
- Η ακεραιότητά της (δηλαδή στην αποφυγή της πιθανότητας αλλοίωσης του
εγγράφου)
- Η εµπιστευτικότητά της (το απόρρητο του περιεχοµένου της επικοινωνίας και η
προστασία του ως προσωπικού δεδοµένου)
- Η προστασία του λήπτη από την δυνατότητα ανάκλησης της επικοινωνίας (δηλαδή
ο αποκλεισµός της ανάκλησης της ηλεκτρονικής δήλωσης).
Το ηλεκτρονικό έγγραφο και η ηλεκτρονική υπογραφή γενικά
Ηλεκτρονικό έγγραφο είναι ένα σύνολο δεδοµένων που έχουν εγγραφεί στο µαγνητικό
δίσκο ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, αφού έχουν γίνει πρώτα αντικείµενο επεξεργασίας
και µπορούν να αποτυπωθούν, µε βάση τις εντολές του προγράµµατος, κατά τρόπο
αναγνώσιµο, είτε στην οθόνη του µηχανήµατος, είτε στον προσαρτηµένο στο σύστηµα
εκτυπωτή22. Θεωρείται δε ως τέτοιο κάθε είδους εγγραφές στην οθόνη του ηλεκτρονικού
υπολογιστή όπως επιστολές, κατάλογοι, ιστοσελίδες, αρχεία, τηλεφωνικές επαφές,
αποτυπωµένες σε δισκέτες ή CD τηλεδιασκέψεις.
Συνοπτικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι ηλεκτρονικά διαδικτυακά έγγραφα είναι κάθε
είδους σταθερά ενσωµατωµένες σε υλικό φορέα εγγραφές δεδοµένων που διακινούνται
στο ∆ιαδίκτυο.
Το ηλεκτρονικό έγγραφο παράλληλα είναι και πράγµα µε την έννοια του νόµου:
1. Τόσο κατά την διαβίβασή του: ως φυσική ενέργεια (ηλεκτροµαγνητική) που
υπόκειται σε εξουσίαση και περιορισµό σε ορισµένο χώρο κατ’άρθρο 947 παρ.2 ΑΚ
2. Όσο και κατά την λήψη του: εντυπωµένο στο δίσκο του υπολογιστή ή σε κάποια
δισκέτα ή cd, τα οποία και αποτελούν τον φυσικό του φορέα και µε την µορφή αυτή
αποτελεί πράγµα κατά την συνήθη έννοια του όρου σύµφωνα µε το α. 947 παρ.1 ΑΚ
∆υο είναι τα καίρια νοµικά ζητήµατα σχετικά µε τα ηλεκτρονικά έγγραφα:
- Από την σκοπιά του αστικού δικαίου, αν µπορούν να αποτελέσουν συστατικό τύπο
δικαιοπραξίας.
- Αν και υπό ποιες προϋποθέσεις πρέπει να επιτραπεί η χρήση τους ως µέσων
απόδειξης-Ποια αποδεικτική αξία πρέπει να προσδοθεί σε αυτά
4.4.1 Ηλεκτρονικά
δικαιοπραξίας

22

έγγραφα

ως

συστατικός

τύπος

της
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Προκειµένου να υπάρξει δικαιοπραξία απαιτείται η έγκυρη δήλωση βούλησης δηλαδή
η εξωτερίκευση της δικαιοπρακτικής βούλησης ενός προσώπου που τείνει να επιφέρει
ορισµένο αποτέλεσµα. Η εγκυρότητα της δήλωσης βούλησης θα κριθεί µε βάση το
γενικό αστικό δίκαιο και ειδικότερα τα α.127επ ΑΚ (ο δηλών να έχει βούληση πράξης,
συνείδηση ή βούληση δήλωσης και δικαιοπρακτική βούληση).
Για να παράγει η ανωτέρω δήλωση βούλησης έννοµο αποτέλεσµα θα πρέπει να
διαβιβαστεί στον αντισυµβαλλόµενο αποδέκτη της (απευθυντέα δήλωση βούλησης). Ο
τρόπος µε τον οποίο διαβιβάζεται δεν καθορίζεται από την νοµοθεσία. Αρκεί να παρέχει
την δυνατότητα περιέλευσης στον αποδέκτη της δήλωσης. Εποµένως το ∆ιαδίκτυο είναι
καθ’όλα θεµιτός τρόπος διαβίβασης του µηνύµατος. Εξάλλου ο ηλεκτρονικός
υπολογιστής δεν υποκαθιστά την βούληση του αποστολέα του µηνύµατος, αλλά
χρησιµεύει απλά για την µεταβίβαση.
Επιπροσθέτως σύµφωνα µε τα α.156-160 ΑΚ η τήρηση έγγραφου τύπου προκειµένου
µια σύµβαση να είναι έγκυρη απαιτείται µόνον όταν ο νόµος το ορίζει ειδικά ή όταν
υπάρχει προγενέστερη σχετική συµφωνία των µερών. Ο τύπος των δικαιοπραξιών δεν
είναι συστατικό, αλλά αποδεικτικό στοιχείο της κατάρτισης µια σύµβασης σύµφωνα µε
το αστικό δίκαιο. Οι εµπορικές συµβάσεις είναι ως επί τω πλείστων άτυπες συµβάσεις.
Εποµένως µε βάση τα ανωτέρω τα ηλεκτρονικά έγγραφα έχουν εξισωθεί προς τα
ιδιωτικά έγγραφα και δεν δηµιουργείται κανένα νοµικό κώλυµα για την σύστασή τους.
Με βάση όµως το άρθρο 160ΑΚ τα ιδιωτικά έγγραφα για να είναι έγκυρα πρέπει να
φέρουν την ιδιόχειρη υπογραφή του εκδότη. Ειδικότερα προκειµένου για σύµβαση η
υπογραφή των συµβαλλόµενων πρέπει να τίθεται στο ίδιο το πρωτότυπο έγγραφο
Με βάση την θεωρία και νοµολογία η ιδιόχειρη υπογραφή ιδρύει τεκµήριο προέλευσης
του εγγράφου και πιστοποίησης της αυθεντικότητάς του. Το βασικό στοιχείο που
αποδεικνύει δηλαδή η ιδιόχειρη υπογραφή είναι ότι προέρχεται από ένα συγκεκριµένο
πρόσωπο του οποίου η βούληση εκδηλώνεται στο έγγραφο.
Σηµειώνεται ότι τα µέρη στις εµπορικές τους συναλλαγές µπορούν να
συµφωνήσουν ότι αυτές θα είναι έγκυρες και θα παράγουν έννοµα αποτελέσµατα και
χωρίς την χρήση υπογραφής (άρα και χωρίς προηγµένης ή απλής ηλεκτρονικής
υπογραφής που θα αναλυθούν κατωτέρω) δεδοµένου ότι τέτοιου είδους συµβάσεις
είναι ούτως ή άλλως άτυπες και δύνανται να συναφθούν και προφορικά.
Εποµένως συνάγεται από το γεγονός ότι το ηλεκτρονικό έγγραφο εξισώνεται µε το
ιδιωτικό και ότι το ζήτηµα της χρησιµοποίησης των ηλεκτρονικών υπογραφών στις
ηλεκτρονικές εµπορικές συναλλαγές δεν αποτελεί προϋπόθεση για την σύσταση του
εγγράφου.
Κυρίως συνδέεται µε τα θέµατα της διαφύλαξης της ασφάλειας των συναλλαγών δια
µέσου ανοιχτών δικτύων και της αποδεικτικής δύναµης των ηλεκτρονικών εγγράφων
αναφορικά στην ταυτότητα του αποστολέα καθώς και την γνησιότητα και αυθεντικότητα
του περιεχοµένου.
Παράλληλα, ένα ακόµη ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ηλεκτρονικής διακαιοπραξίας
είναι η ολοένα και αυξανόµενη χρονολογική και λειτουργική αποµάκρυνσή της από τα
διακαιοπρακτούντα πρόσωπα, τόσο από τον αποστολέα της ηλεκτρονικής δήλωσης
βούλησης όσο και από τον παραλήπτη της.
Στο γεγονός αυτό συνηγορούν τόσο η ίδια η φύση της ηλεκτρονικής υπογραφής, η
οποία δεν τίθεται ιδιοχείρως από τον ίδιο τον συµβαλλόµενο, αλλά µε την
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χρησιµοποίηση κατάλληλα διαµρφωµένου λογισµικού, όσο και η ολοένα και µεγαλύτερη
αυτοµατοποίηση της κατάρτισης των ίδιων των δικαιοπραξιών.
Σε αντίθεση µε την ιδιόχειρη υπογραφή, που µπορεί να παραχθεί µόνον από τον ίδιο
τον εκδότη, η ηλεκτρονική υπογραφή µπορεί εύκολα να παραχθεί και να τεθεί και από
οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο στο οποίο ο εκδότης του εγγράφου θα εµπιστευθεί τον
κωδικό της ή την µέθοδο παραγωγής της (είτε πρόκειται για απλό pin & password είτε
για PKI). Τα ανωτέρω σηµαίνουν ότι η ηλεκτρονικά καταρτιζόµενη δικαιοπραξία δεν
συνιστά εξ ορισµού πράξη του εκδότη της, παρά µόνον στο µέτρο που η υπογραφή
προήλθε από την σφαίρα εξουσίας του. Τούτο σηµαίνει άρα ότι η ηλεκτρονική δήλωση
βούλησης είναι η δήλωση εκείνη που προέρχεται από την σφαίρα εξουσίας του εκδότη
του εγγράφου ανεξάρτητα από το αν την ενεργεί ο ίδιος ή όχι23.
Ελαττωµατικότητα της ηλεκτρονικής δήλωσης βούλησης
∆εδοµένου ότι όπως προαναφέρθηκε ηλεκτρονική δήλωση βούλησης είναι κανονική
δήλωση βούλησης (καθώς η δήλωση βούλησης δεν επηρεάζεται από το µέσο από το
οποίο µεταβιβάζεται), έχουν αναλογική εφαρµογή και για στις ηλεκτρονικές συµβάσεις
οι γενικές διατάξεις του ΑΚ σχετικά µε την ελαττωµατικότητα της δήλωσης βούλησης
(ακυρώσιµη δήλωση βούλησης κατ’άρθρα 145επΑΚ)
Πλάνη (145-146ΑΚ)
Σύµφωνα µε τις διατάξεις για την πλάνη θα πρέπει να εξετάζεται η περίπτωση της µη
ηθεληµένης (αθέλητης) διαβίβασης της δήλωσης βούλησης. Όταν για παράδειγµα ο
αποστολέας πατήσει από αµέλεια το πλήκτρο της αποστολής δεν θα πρέπει να θεωρηθεί
ότι το περιεχόµενο της βούλησης του διαβιβάστηκε έγκυρα δεδοµένου ότι ο δηλών δεν
επιθυµούσε την αποστολή της. Ενδέχεται όµως ο δηλών να οφείλει αποζηµείωση στον
παραλήπτη για την ζηµιά που υπέστη επειδή πίστεψε ότι η εν λόγω δήλωση ήταν
αληθινή, εκτός και αν ο δηλών αποστείλει παραχρήµα ένα µήνυµα που να ακυρώνει την
προηγούµενη δήλωσή του ή µε κάποιον άλλο τρόπο καταστήσει άµεσα σαφές το
σφάλµα.
Η πιο συνήθης περιπτώσεις πλάνης ως προς την διαβίβαση της δήλωσης βούλησης
είναι τα σφάλµατα που δηµιουργούνται από την χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως
µέσου δηµιουργίας και µεταβίβασης του ηλεκτρονικού µηνύµατος. Αυτά µπορούν να
συνοψιστούν ως ακολούθως:
- Σφάλµα στα δεδοµένα που εισήχθησαν προς επεξεργασία στον ηλεκτρονικό
υπολογιστή.
Αυτά αποτελούν σφάλµατα οφειλόµενα στον ανθρώπινο παράγοντα και ουδεµία σχέση
έχουν µε την χρήση ή όχι του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ανήκουν πλήρως στην σφαίρα
επιρροής του εκδότη του ηλεκτρονικού εγγράφου και δεν πρέπει να αντιµετωπιστούν
όπως κάθε άλλη περίπτωση λάθους του διακαιοπρακτούντος. Έτσι η βούληση απλά
εκφράστηκε εσφαλµένα και τότε Έχουµε πλάνη στην δήλωση κατ’ α. 140 ΑΚ.
- Σφάλµα στα δεδοµένα που εισήχθησαν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή µετά από
επεξεργασία των στοιχείων από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
23
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Εδώ, η βούληση του εκδότη δεν έχει ακόµη συγκεκριµενοποιηθεί µε την εισαγωγή των
στοιχείων στον υπολογιστή. Η τελική διαµόρφωσή της εξαρτάται από τα αποτελέσµατα
της επεξεργασίας των δεδοµένων. Εφόσον λοιπόν ο σχηµατισµός της τελικής βούλησης
βασίστηκε σε λάθος παραστάσεις, τότε θα Έχουµε πιθανότατα πλάνη στην βούληση είτε
κατ’α. 142ΑΚ είτε κατ’α. 143 ΑΚ)
- Σφάλµα κατά την έξοδο ή την διαβίβαση του ηλεκτρονικού µηνύµατος.
Πρόκειται για διάσταση ανάµεσα στην τελική δήλωση έτσι όπως αυτή θα
εξωτερικευτεί στον αποδέκτη της µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας µεταβίβασης
του µηνύµατος και της πραγµατικής δήλωσης του δικαιοπρακτούντος. Ανεξάρτητα από
το γεγονός ότι για την διαδικασία αυτή παρεµβάλλεται ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, το
µήνυµα εξακολουθεί να βρίσκεται στην σφαίρα επιρροής του εκδότη του-εφόσον δεν
έχει φτάσει ακόµη στον χώρο εξουσιάσεως του λήπτη. Στην περίπτωση αυτή θα Έχουµε
πλάνη εξαιτίας εσφαλµένης διαβίβασης κατ’α. 146 ΑΚ (ειδική εκδήλωση της 140 ΑΚ).
Σε κάθε περίπτωση πάντως η απόφαση του ΜΠρΑθ αρ.1327/2001 διαχώρισε τον κίνδυνο
πλαστότητας από το υποστατό του ηλεκτρονικού εγγράφου, γεγονός, το οποίο
υπαγορεύεται και από τον ίδιο τον ΚΠολ∆ (α. 460επ).
Απάτη (147επ.ΑΚ)
Έµµεση: Όταν ο δράστης είναι ο ίδιος ο δηλών
Άµεση: Όταν ο δράστης είναι κάποιο τρίτο πρόσωπο εκτός της σφαίρας επιρροής του
χρήστη του ηλεκτρονικού υπολογιστή (π.χ σε περίπτωση που κάποιος hacker
παρεµβάλεται κατά την διαβίβαση της εντολής και αλλοιώνει το περιεχόµενό της)
Απειλή (150επ.ΑΚ)
Είναι πάντοτε έµµεση δεδοµένου ότι ασκείται στο πρόσωπο του δηλούντα
Η ακυρότητα ηλεκτρονικού εγγράφου και η θεραπεία της
Αναφορικά στον συστατικό τύπο ενός ηλεκτρονικού εγγράφου, µπορεί να θεραπευτεί η
τυχόν έλλειψη της τυπικότητας, όταν η ακυρότητα που δηµιουργείται από την έλλειψη
του νόµιµου τύπου είναι σχετική. Στην περίπτωση αυτή, αν η ακυρότητα δεν προταθεί
από το µέρος υπέρ του οποίου θεσπίστηκε, η δικαιοπραξία παράγει τα αποτελέσµατά
της. Εποµένως, τυχόν ελάττωµα στον συστατικό τύπο του εγγράφου προτείνεται από τον
αντίδικο εκείνου που το επικαλείται και αν δεν προταθεί από αυτόν το ελάττωµα
θεραπεύεται.
Εξάλλου γίνεται πάγια αποδεκτό ότι µέχρι την επίκληση της ακυρότητας, η
δικαιοπραξία παράγει πλήρως όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της. Αυτό κυρίως θα
συµβαίνει συνήθως στις περιπτώσεις όπου η µη τήρηση τύπου προβλέπεται για την
προστασία µόνον του ενός µέρους όπως επί παραδείγµατι:
Επί παραδείγµατι: Στις εξ αποστάσεως συµβάσεις το α. 4 παρ.9 του Ν.2251/1994 (βλ.
παρακάτω υπό Γ1- σύναψη σύµβασης µέσω ιστοσελίδας σηµ.δ) προβλέπει την
υποχρεωτική αποστολή από τον προµηθευτή στον καταναλωτή σε εύθετο χρόνο, κατά
την εκτέλεση της σύµβασης συγκεκριµένες πληροφορίες γραπτά και στην γλώσσα της
σύµβασης. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής ουδέποτε αµφισβητήσει την ηλεκτρονική
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υπογραφή του προµηθευτή, αυτή, ακόµη και αν δεν πληροί τους νόµιµους τύπους, δεν θα
επηρεάσει το κύρος της δικαιοπραξίας που την περιλαµβάνει. Τούτο διότι όπως
προαναφέρθηκε η ακυρότητα θεραπεύεται εφόσον δεν προτάθηκε.
Οι περισσότερες περιπτώσεις ηλεκτρονικής δικαιοπραξίας, πάντως συνεπάγονται το
φαινόµενο της ακυρωσίας και όχι της ακυρότητας ( απόφαση οριστική και αυτοδίκαιη).
Τούτο σηµαίνει πρακτικά ότι κατά κανόνα µετά από δύο χρόνια τα ελαττώµατα της
ηλεκτρονικής διακαιοπραξίας θεραπεύονται. Επιπλέον όπως αναφέρθηκε, µε βάση και
την 144 αρ.2 ΑΚ, η οποία ορίζει ότι η ακύρωση λόγω πλάνης απαγορεύεται όταν ο
έταιρος συµβαλλόµενος ήταν καλόπιστος (γνώριζε το ελάττωµα του προϊόντος). Αν,
όµως, ο αντισυµβαλλόµενος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει το ελάττωµα τότε η ακύρωση
είναι δυνατή και ενδεχοµένως µάλιστα µε την συνδροµή των διατάξεων για απάτη.
∆ικαιοπρακτική ικανότητα των χρηστών
Σύναψη συµφωνίας µε ανήλικο
Το α.128ΑΚ και το α.129ΑΚ όσοι δεν έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
τους είναι είτε ανίκανοι προς δικαιοπραξία (κάτω των 10 ετών) είτε είναι περιορισµένα
ικανοί για δικαιοπραξία (µε την συµπλήρωση του 10ου έτους και ως το 18ο).
Η δικαιοπραξία που έγινε από ανίκανο για δικαιοπραξία είναι άκυρη (α.130ΑΚ). Κατά
την κρατούσα άποψη µάλιστα η ακυρότητα είναι απόλυτη και µπορεί να την επικαλεστεί
όποιος έχει έννοµο συµφέρον.
Η δικαιοπραξία από περιορισµένα ικανό έχει ισχύ µόνον αν εµπίπτει στις
διακαιοπραξίες εκείνες που ορίζει ο νόµος ως επιτρεπτές για πρόσωπα που δεν έχουν
πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
Στο ∆ιαδίκτυο, µε τα σηµερινά τεχνολογικά χαρακτηριστικά, τα συµβαλλόµενα µέρη
δεν έχουν οπτική επαφή µεταξύ τους και δεν γνωρίζουν κανένα στοιχείο για την
ταυτότητα και την κατάσταση του άλλου προσώπου. Εποµένως η επιχείρηση κινδυνεύει
να συνάψει µια συµφωνία µε άτοµο που δεν έχει την δυνατότητα να παράγει έγκυρη
δήλωση βούλησης και να µην µπορεί να αξιώσει την παροχή που είχε αναλάβει το άλλο
µέρος σύµφωνα µε την σχετική σύµβαση.
Λύση και στο συγκεκριµένο πρόβληµα αναµένεται να δώσει η ευρεία υιοθέτηση της
ηλεκτρονικής υπογραφής στις συναλλαγές, η οποία θα παρέχει τα απαραίτητα
πιστοποιητικά τα οποία θα λειτουργούν ως τεκµήριο για την ταυτότητα των
συναλλασσόµενων και θα παράγει αντιστροφή του βάρους απόδειξης. Εποµένως η
επιχείρηση θα µπορεί να διεκδικήσει την πληρωµή της µε µεγαλύτερη ευκολία. Ο
αντισυµβαλλόµενος θα πρέπει να αποδείξει καταρχήν ότι πράγµατι δεν ήταν ο ίδιος,
αλλά κάποιος ανήλικος και δεύτερον ότι δεν ήταν πληµµελής ως προς την φύλαξη και
την ασφάλεια της ηλεκτρονικής του υπογραφής.
Νοµικά πρόσωπα
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αντίθεση µε την ιδιόχειρη υπογραφή, υπογράφων σε µια
ηλεκτρονική δικαιοπραξία µπορεί να είναι όχι µόνον φυσικό πρόσωπο, αλλά και κάποιο
νοµικό πρόσωπο. Οι ιδιόχειρα υπογραφόµενες δικαιοπραξίες που αφορούν νοµικά
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πρόσωπα πρέπει να υπογράφονται από το φυσικό εκείνο πρόσωπο που τα εκπροσωπεί
για την συγκεκριµένη συναλλαγή και µετά να τίθεται και η µηχανική υπογραφή της
εταιρίας. Εν αντιθέσει για τις ηλεκτρονικά καταρτιζόµενες συµβάσεις το ίδιο το νοµικό
πρόσωπο µπορεί να λάβει ηλεκτρονική υπογραφή στο όνοµά του και να την
χρησηµοποιεί αναλόγως, χωρίς να απαιτείται να συνοδεύεται και από την υπογραφή
(έστω και ηλεκτρονική) του φυσικού προσώπου που το εκπροσωπεί κανονικά στις
συναλλαγές.
Εξυπακούεται ότι τα αρµόδια καταστατικά όργανα της εταιρίας θα έχουν λάβει σχετική
προηγούµενη απόφαση για την έκδοση και χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής στο
όνοµα της εταιρίας, ενώ παράλληλα θα µπορούν να ορίσουν συγκεκριµένο πρόσωπο που
θα γνωρίζει την διάταξη δηµιουργίας της υπογραφής (συνήθως το πρόσωπο που την
εκπροσωπεί ούτως ή άλλως), καθώς επίσης και να θέσουν περιορισµούς στο εύρος και
στο µέγεθος των πράξεων που θα µπορούν να τελούνται ηλεκτρονικά µε αυτό τον τρόπο.
Πως συνάπτονται οι συµβάσεις µε ηλεκτρονικά µέσα
Το ζήτηµα της σύναψης ηλεκτρονικών συµβάσεων αντιµετωπίζεται τόσο στην Οδηγία
2000/31/ΕΚ όσο και στο Π∆ 131/2003 για το ηλεκτρονικό εµπόριο (α.8επ), όπου µε την
επιφύλαξη των διατάξεων για τις ηλεκτρονικές υπογραφές καθιερώνεται µε πανηγυρικό
και σαφή τρόπο η δυνατότητα κατάρτισης συµβάσεων µε ηλεκτρονικά µέσα.
Σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στα α.8,9,10, οι νοµικές προϋποθέσεις που ισχύουν για
την διαδικασία σύναψης των συµβάσεων γενικά, δεν πρέπει να παρακωλύουν την χρήση
των συναπτόµενων µε ηλεκτρονικά µέσα συµβάσεων , ούτε να αποστερούν τις
συµβάσεις αυτές εννόµου αποτελέσµατος ή ισχύος λόγω του ότι έχουν συναφθεί µε
ηλεκτρονικά µέσα (µε ελάχιστες εξαιρέσεις όπως οι συµβάσεις οικογενειακού δικαίου ή
οι συµβάσεις που θεµελιώνουν ή µεταβιβάζουν δικαιώµατα επί της ακίνητης
περιουσίας).
Άρα η έννοµη τάξη επιτρέπει την ουσιαστική χρησιµοποίηση των συµβάσεων που
συνάπτονται µε ηλεκτρονικά µέσα και προσδίδει ισχύ και δυνατότητα παραγωγής
έννοµων αποτελεσµάτων στις συµφωνίες που αποτυπώνονται µε ηλεκτρονικά µέσα,
εξαιρώντας αποκλειστικά ειδικές κατηγορίες συµβάσεων.
4.4.2 Τρόποι σύναψης ηλεκτρονικών συµβάσεων
Η Οδηγία 2000/31/ΕΚ και το Π∆ 131/2003 για το ηλεκτρονικό εµπόριο κάνουν σαφή
διαχωρισµό για την ηλεκτρονική σύναψη συµβάσεων µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
από εκείνη που γίνεται µε άλλα ηλεκτρονικά µέσα π.χ απευθείας µέσω της ιστοσελίδας.
Α) Σύναψη συµβάσεων µε Email
α) Περιέλευση στην σφαίρα εξουσίασης του παραλήπτη της δήλωσης βούλησης.
Για να αναπτύξει τα έννοµα αποτελέσµατά της η µεταβίβαση µιας δήλωσης βούλησης
πρέπει:
1. Να είναι έγκυρη η ίδια η δήλωση βούλησης
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2. Να έχει µεταβιβαστεί έγκυρα –δηλ. να έχει περιέλθει επιτυχώς στην σφαίρα
εξουσίας του παραλήπτη όπου αυτός µε βάση την συνηθισµένη ροή των πραγµάτων θα
αναµένεται πως θα λάβει γνώση του περιεχοµένου της.
Η δήλωση βούλησης µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή χαρακτηρίζεται ως δήλωση
µεταξύ απόντων.
Υπάρχουν διάφορες θεωρίες για το πότε η δήλωση αυτή περιέρχεται στον παραλήπτη
της. Ο ελληνικός Αστικός Κώδικας (α.167 ΑΚ) αποδέχεται την θεωρία της λήψεως ή
της περιελεύσεως σύµφωνα µε την οποία η δήλωση αποκτά ενέργεια όταν λάβει το
µήνυµα ο διακοµιστής (o server) ανεξάρτητα από το αν το email διαβαστεί από τον
αποδέκτη του.
Η κρατούσα αντίληψη, εποµένως ορίζει ως περιέλευση την είσοδο στην σφαίρα της
εξουσίας του λήπτη µιας και ο σφαίρα εξουσίας είναι ο ηλεκτρονικός χώρος στον οποίο
έχει πρόσβαση ο λήπτης όποτε το επιθυµεί.
Σε αντίθεση λοιπόν µε τις κοινές αποστολές επιστολών µέσω ταχυδροµείου, στις
ηλεκτρονικές διαβιβάσεις της δήλωσης βούλησης θεωρούµε ότι το µήνυµα έχει
περιέλθει στην σφαίρα επιρροής του παραλήπτη µόλις αυτό φθάσει επιτυχώς στο
ηλεκτρονικό του «γραµµατοκιβώτιο». Ο χώρος αυτός είναι ο χώρος αναµονής του
µηνύµατος και ο παραλήπτης µπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτόν και να λάβει γνώση
της δήλωσης βούλησης του αποστολέα ανά πάσα στιγµή .
Σε κάθε περίπτωση πάντως η εξειδίκευση της αόριστης έννοιας της περιέλευσης στην
σφαίρα εξουσιάσεως δεν µπορεί παρά να γίνεται µε την στάθµιση των ειδικών
περιστάσεων της συναλλαγής, των κρατούντων ηθών, της καλής πίστης αλλά και του
σκοπού του εκάστοτε εφαρµοζόµενου κανόνα δικαίου (τελολογική ερµηνεία).
Για τις εµπορικές συναλλαγές γίνεται αποδεκτό ότι µε βάση και την συναλλακτική
πρακτική δεν αρκεί η επιτυχής περιέλευση του µηνύµατος στον διακοµηστή του
παραλήπτη. Πρέπει ο έµπορος να έχει γνωστοποιήσει την πρόθεσή του να χρησιµοποιεί
το ηλεκτρονικό του ταχυδροµείο στις εµπορικές του συναλλαγές. Θα πρέπει να το έχει
δηλώσει δηµόσια, είτε κάνοντας ειδική µνεία στις επιµέρους συµβατικές του σχέσεις,
είτε αναγράφοντάς το στα επιστολόχαρτά του, στις επισκεπτήριες κάρτες του κλπ. Άρα
απαιτείται δηµόσια γνωστοποίηση της πρόθεσής του να το χρησιµοποιεί και στις
εµπορικές συναλλαγές.
Για τον λόγο αυτό καλό είναι οι επιχειρήσεις να θέτουν οι ίδιες τα όρια και τον
«ορισµό» του τι συνιστά κάθε φορά συναλλακτό ήθος για µια συναλλαγή ή για τον τύπο
της επικοινωνίας που έχουν επιλέξει τα µέρη (όταν πρόκειται για διαρκής σχέσεις). Αυτό
πρακτικά σηµαίνει ότι θα πρέπει τα µέρη:
- Να ονοµάζουν την συναλλαγή ως εµπορική ή προσωπική
- Να καθορίζουν τα όρια της δεσµευτικότητας των ηλεκτρονικών εγγράφων. Επί
παραδείγµατι να καθορίζουν µέχρι ποια ποσότητα εµπορεύµατος ή ποιο ποσό θα
µπορεί να γίνεται η παραγγελία ηλεκτρονικά
- Να ορίζουν την συγκεκριµένη ηλεκτρονική διεύθυνση από και προς την οποία θα
διενεργείται η επικοινωνία τους
- Να ορίζουν τα πρόσωπα που φέρουν την ευθύνη της επικοινωνίας
- Να απαιτούν να αλλάζει σε τακτά χρονικά διαστήµατα το pin & password της
συγκεκριµένης ηλεκτρονικής διεύθυνσης
- Να ορίζουν- αν αυτό είναι εφικτό- ώρες κατά τις οποίες θα γίνεται ο έλεγχος του
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
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- Να απαιτούν να λαµβάνουν ειδοποιητήριο παραλαβής του ηλεκτρονικού
εγγράφου
β) Χρόνος περιέλευσης
Ο ακριβής χρόνος περιέλευσης είναι σηµαντικός για να δοθεί η απάντηση στο κρίσιµο
ερώτηµα του ποιος ευθύνεται όταν το µήνυµα λόγω τεχνικών εµποδίων είτε δεν
διαβιβάστηκε καθόλου ή δεν διαβιβάστηκε σωστά είτε αλλοιώθηκε κατά την µεταφορά
του στο ∆ιαδίκτυο ή χάθηκε στην διαδροµή (επιµερισµός των ευθυνών).
Το ζήτηµα αυτό συνδέεται άµεσα µε το πότε έφτασε το ηλεκτρονικό µήνυµα στον
παραλήπτη (χρόνος περιελεύσεως).
1. Πριν φθάσει το µήνυµα στον τελικό του αποδέκτη, την ευθύνη την φέρει ο
αποστολέας του. Αν όµως ο αποδέκτης εµποδίζει το mail µε διάφορα τεχνάσµατα από το
να περιέλθει σε αυτόν, τότε αυτός ευθύνεται σύµφωνα µε την ευθύνη για προσυµβατικό
πταίσµα (α.ΑΚ198επ) και από τις διατάξεις για πράξεις που αντίκεινται στα χρηστά ήθη
(α.919ΑΚ) σ.175. Επιπλέον το µήνυµα, µε βάση την γενική αρχή της εµπιστοσύνης,
θεωρείται ότι έχει περιέλθει κανονικά στον αποδέκτη του.
2. Μετά το χρονικό σηµείο που φθάσει το µήνυµα στον τελικό του αποδέκτη, την
ευθύνη την φέρει πλέον αυτός.
Γενικά µε βάση το ΑΚ η περιέλευση της δήλωσης βούλησης ηλεκτρονικά θεωρείται
ότι έχει συντελέστηκε από τότε που ο λήπτης σύµφωνα µε την κανονική πορεία των
πραγµάτων θα µπορούσε αντικειµενικά να λάβει γνώση αυτής. Υφίσταται διαχωρισµός
ιδιωτικής και εµπορικής χρησιµοποίησης του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Όταν Έχουµε
λοιπόν εµπορική χρήση και µήνυµα µέσω email: ο έµπορος θα πρέπει να αναµένει
ενδεχόµενη αποστολή ηλεκτρονικών δηλώσεων βούλησης ηµέρες και ώρες της
επαγγελµατικής του ενασχόλησης.
Άρα :
1. Κατά την διάρκεια της επαγγελµατικής εργασίας: χρόνος περιέλευσης τη στιγµή
που το µήνυµα φτάνει στο ηλεκτρονικό γραµµατοκιβώτιο.
2. Εκτός χρόνου επαγγελµατικής εργασίας: χρόνος περιέλευσης κατά τον αµέσως
επόµενο χρόνο της έναρξης εργασίας
Από τον χρόνο µεταβίβασης στην σφαίρα επιρροής του παραλήπτη αυτός φέρει την
ευθύνη ενώ προγενέστερα η ευθύνη βαρύνει τον αποστολέα
Β) Σύναψη σύµβασης µε µήνυµα µέσω ιστοσελίδας
α) Ποιος κάνει την πρόταση
Εξαιρετικά σηµαντικό για τις συναλλαγές είναι το ποιος κάνει την πρόταση: ο πελάτης
ή η εταιρία;
Όταν την πρόταση την κάνει ο πελάτης, η εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να αρνηθεί ή
να αλλάξει κάποιους όρους της συµφωνίας. Κλασσική περίπτωση τέτοιας συµφωνίας
αποτελεί η διαφήµιση, η οποία δεν αποτελεί πρόταση της εταιρίας προς τους
καταναλωτές αλλά πρόσκληση για πρόταση-α.185ΑΚ- (invitation to treat) προς του
πιθανούς πελάτες της. Έτσι την πρόταση τελικά την κάνει ο πελάτης, όταν έρθει σε
επαφή µε την εταιρία, η οποία µπορεί µε την σειρά της να µην συµφωνήσει τελικά ή να
διαφοροποιήσει κάποιους όρους της πώλησης.
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Όταν την πρόταση την κάνει όµως ο η εταιρία, τότε µε την αποδοχή της από τον
πελάτη, εκείνη δεσµεύεται αυτοµάτως και για την παροχή που έχει αναλάβει.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιας συµφωνίας είναι η συµπλήρωση ενός ηλεκτρονικού
εντύπου για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Για τον λόγο αυτό ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στον
τρόπο µε τον οποίο πωλούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους στο ∆ιαδίκτυο µέσω του
website τους. Είναι σύνηθες στις ηλεκτρονικές συναλλαγές οι επιχειρήσεις να πωλούν τα
προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους βάζοντας τον χρήστη να συµπληρώσει τα στοιχεία του σε
ένα τυποποιηµένο έτοιµο έντυπο.
Νοµικά, η εταιρία, µε µόνη την ανάρτηση του εντύπου στον ιστότοπό της (website)
ουσιαστικά δηλώνει την βούληση της προς τον πελάτη για σύναψη συµφωνίας και
ολοκλήρωση της συγκεκριµένης αγοραπωλησία (εποµένως κάνει εκείνη την πρόταση).
Πρακτικά το ανωτέρω σηµαίνει το εξής:
Ο χρήστης επισκέπτεται την ιστοσελίδα. Βλέπει το βιβλίο «Ματωµένα Χώµατα» της
∆ιδούς Σωτηρίου στην τιµή «έκπληξη» των 2€ και επιθυµεί να το αγοράσει. Πατάει το
σχετικό εικονίδιο και του παρουσιάζεται το έντυπο που τον καλεί να συµπληρώσει τα
στοιχεία του. Από την στιγµή που ο χρήστης πατήσει το κουµπί αποστολής του εντύπου,
η συµφωνία για την συγκεκριµένη αγοραπωλησία θεωρείται ότι έχει καταρτισθεί. Άρα ο
πωλητής/επιχείρηση έχει την υποχρέωση να αποστείλει το βιβλίο και ο αγοραστής να
καταβάλλει το ποσό των 2€.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει αναφέρει από πριν ρητά στο web site της κάποιο
ή και όλα τα παρακάτω:
“η προσφορά ισχύει µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων”
“η προσφορά ισχύει µέχρι......(ηµεροµηνία)”
“το συγκεκριµένο έντυπο δεν αποτελεί πρόταση”,
τότε είναι υποχρεωµένη να τηρήσει την εν λόγω συµφωνία. ∆ιαφορετικά θα υπέχει
ευθύνη σύµφωνα µε τις διατάξεις της πώλησης, µε το που θα λάβει την φόρµα
συµπληρωµένη από τον καταναλωτή.
Το γεγονός αυτό έχει µεγάλη πρακτική σηµασία για της εταιρίες του διαδικτύου. Με
δεδοµένο ότι οι επιχειρήσεις αυτές δεν είναι σε θέση να ελέγχουν διαρκώς τα αποθέµατά
τους, ούτε γνωρίζουν ανά πάσα στιγµή τι απήχηση θα έχει στο καταναλωτικό κοινό µια
προσφορά σε ένα προϊόν ή σε µια υπηρεσία τους, πρέπει να προστατεύσει τον εαυτό της
από τις δυσάρεστες εκπλήξεις.
Εποµένως κρίνεται απαραίτητο οι εταιρίες να κάνουν ευρεία χρήση των ανωτέρω
φράσεων-ρητρών. Ειδικότερα πρέπει οπωσδήποτε τα ηλεκτρονικά έντυπα που
διατίθενται προς συµπλήρωση από τους καταναλωτές να περιλαµβάνουν την φράση “το
συγκεκριµένο έντυπο δεν αποτελεί πρόταση, αλλά πρόσκληση προς υποβολή
προτάσεων” ώστε να µην δηµιουργεί καµία νοµική δέσµευση της εταιρίας για κατάρτιση
συµφωνίας .
Με τον τρόπο αυτό η συµφωνία θα γίνεται µόνον όταν η επιχείρηση απαντήσει
ηλεκτρονικά στον πελάτη αποδεχόµενη την πρόταση. Αν την αρνηθεί (για οποιονδήποτε
λόγο) τότε δεν ιδρύεται καµία υποχρέωση της εταιρίας προς τον πελάτη/καταναλωτή
(εκτός αν συντρέχει ευθύνη για προσυµβατικό πταίσµα) και δεν βρίσκεται νοµικά
εκτεθιµένη.
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β) Παροχή πληροφοριών
Αναφορικά στις συµβάσεις που συνάπτονται ηλεκτρονικά µε τρόπο διάφορο του email,
τόσο το 4 παρ.2 Ν.2251/1994 όσο και το άρθρο 9 του Π∆ 131/2003 απαιτεί υποχρεωτικά
και µε σαφήνεια την παροχή µιας σειράς από πληροφορίες πριν την ανάθεση της
παραγγελίας από τον αποδέκτη της υπηρεσίας. Οι διατάξεις για την πληροφόρηση που
πρέπει να παρέχουν οι φορείς παροχής υπηρεσιών πριν και µετά από την σύναψη της
σύµβασης είναι αναγκαστικού δικαίου αναφορικά στους καταναλωτές και ενδοτικού
δικαίου για τους λοιπούς αποδέκτες των υπηρεσιών.
Σε κάθε περίπτωση πάντως οι υποχρεώσεις πληροφόρησης δεν εφαρµόζονται σε
συµβάσεις που συνάπτονται αποκλειστικά µέσω ανταλλαγής ηλεκτρονικών
µηνυµάτων ή ισοδύναµων ατοµικών κριτηρίων (α.10 παρ.4). Επιπλέον η υποχρέωση
της πληροφόρησης αίρεται και σε όλες τις Β2Β ηλεκτρονικές συµβάσεις οπότε και οι
επαγγελµατίες µπορούν να συµφωνήσουν διαφορετικά µεταξύ τους.
Οι πληροφορίες αυτές αναφέρονται κυρίως σε τεχνικά στοιχεία για την ολοκλήρωση
της συµφωνίας, τον εντοπισµό και την διόρθωση τυχόν σφαλµάτων προγενέστερα της
ανάθεσης της παραγγελίας καθώς και την διαθεσιµότητα προς ανάγνωση και
αναπαραγωγή των Γενικών Όρων των Συναλλαγών ή του Κώδικα ∆εοντολογίας που
ενδέχεται να διέπουν την συγκεκριµένη συναλλαγή.
1.Πληροφορίες που δίνονται ΠΡΙΝ από την σύναψη της on line σύµβασης:
Με βάση την Οδηγία 1997/7/ΕΚ (ήδη παράγραφος 2, άρθρο 4 του Ν.2251/1994) κάθε
σύµβαση που γίνεται εξ αποστάσεως και άρα και µέσω διαδικτύου είναι ΑΚΥΡΗ υπέρ
του καταναλωτή αν ο προµηθευτής δεν φροντίζει να παρέχει τις πληροφορίες που
αναφέρονται στο συγκεκριµένο άρθρο ΠΡΙΝ από την σύναψή της. Οι πληροφορίες που
πρέπει να παρέχονται από τον προµηθευτή είναι οι ακόλουθες:
α) Την ταυτότητα του προµηθευτή,
β) Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού ή της υπηρεσίας,
γ) Την τιµή, την ποσότητα και τις δαπάνες µεταφοράς, καθώς και το φόρο
προστιθέµενης αξίας, εφόσον δεν περιλαµβάνεται στην τιµή,
δ) Τον τρόπο πληρωµής, παράδοσης και εκτέλεσης,
ε) Τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιµής,
στ) Το δικαίωµα υπαναχώρησης,
ζ) Το κόστος χρησιµοποίησης του µέσου επικοινωνίας από απόσταση, όταν
υπολογίζεται µε βάση άλλη εκτός των βασικών τιµολογίων, µε την επιφύλαξη της παρ. 3
του παρόντος άρθρου και
η) Ελάχιστη διάρκεια ισχύος της σύµβασης στην περίπτωση συµβάσεων για την
προµήθεια αγαθών ή υπηρεσιών που επιτελείται διαρκώς ή περιοδικώς.
Στην περίπτωση τηλεφωνικών επικοινωνιών, η ταυτότητα του προµηθευτή και ο
εµπορικός σκοπός της κλήσης πρέπει να διευκρινίζονται σαφώς στην αρχή οποιασδήποτε
συζήτησης µε τον καταναλωτή.
Εξάλλου και η Οδηγία 2000/31/ΕΚ (Π∆ 131/2003 για το ηλεκτρονικό εµπόριο, άρθρα
4 και 9) προβλέπει κάποιες πρόσθετες υποχρεώσεις πληροφόρησης γενικές (α.4) και
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ειδικότερες (α.9) προγενέστερα της διενέργειας οποιαδήποτε πράξης από την εµπορική
ιστοσελίδα. Οι πρόσθετες υποχρεώσεις είναι οι ακόλουθες:
(α) Επωνυµία του φορέα παροχής της υπηρεσίας,
(β) Γεωγραφική διεύθυνση στην οποία ο φορέας είναι εγκατεστηµένος,
(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
- 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».
Εκτός οπό 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
σύναψη 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.
Άρα οφείλουν οι επιχειρήσεις να περιλαµβάνουν σε διάφορα σηµεία της ιστοσελίδας
τους, όχι απαραίτητα όλα µαζί, εκείνα τα στοιχεία που δίνουν επαρκή µε βάση τον νόµο
ενηµέρωση για την συναλλαγή.
2. Πληροφορίες που δίνονται ΚΑΤΑ την εκτέλεση της on line σύµβασης:
Σύµφωνα µε την παράγραφο 9 του άρθρου 4 του Ν.2251/1994 ο προµηθευτής οφείλει
εν ευθέτω χρόνο να παράσχει στον πελάτη του και περαιτέρω ενηµέρωση αναφορικά µε
την ολοκλήρωση της συναλλαγής, την παράδοση του προϊόντος ή της υπηρεσίας και την
δυνατότητα εξυπηρέτησης µετά την πώληση. Σε κάθε περίπτωση πάντως η σύµβαση
είναι ΑΚΥΡΗ υπέρ του καταναλωτή αν δεν του γνωστοποιηθούν όλες οι ανωτέρω
πληροφορίες.
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Η σύµβαση από απόσταση είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή, αν αυτός δεν λάβει σε
εύθετο χρόνο, κατά την εκτέλεση της σύµβασης και το αργότερο κατά τη στιγµή της
παράδοσης, όσον αφορά τα αγαθά, τα οποία δεν πρόκειται να παραδοθούν σε τρίτους,
γραπτά και στη γλώσσα που χρησιµοποιήθηκε στην πρόταση σύναψης σύµβασης τις
ακόλουθες τουλάχιστον πληροφορίες:
α) Τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού,
β) Την επωνυµία και τη διεύθυνση του πιο προσιτού για τον καταναλωτή
καταστήµατος του προµηθευτή,
γ) Τον τρόπο καταβολής του τιµήµατος, περιλαµβανοµένων των όρων πίστωσης ή
πληρωµής µε δόσεις, καθώς και τους όρους εξασφάλισης,
δ) Το δικαίωµα υπαναχώρησης και, σε χωριστό έντυπο, υπόδειγµα δήλωσης
υπαναχώρησης του καταναλωτή από τη σύµβαση κατά την επόµενη παράγραφο,
ε) Πληροφορίες σχετικές µε την εξυπηρέτηση µετά την πώληση και τις υφιστάµενες
εµπορικές εγγυήσεις και
στ) Τους όρους καταγγελίας της σύµβασης, όταν πρόκειται για σύµβαση αόριστου
χρόνου ή διάρκειας µεγαλύτερης του ενός έτους.
Σηµαντική είναι και η ρηξικέλευθη ρύθµιση του παραγράφου 10 άρθρο 4 Ν. 2251/1994
που προβλέπει δικαίωµα ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ του καταναλωτή
εντός 10 ηµερών για παραγγελίες που γίνονται όµως κατόπιν πρότασης του προµηθευτή
προς των πελάτη και όχι όταν ο πελάτης επισκεπτόµενος τον δικτυακό τόπο προβαίνει σε
κάποια αγορά. Όταν ο πελάτης επισκεπτόµενος τον δικτυακό τόπο προβεί σε κάποια
αγορά τότε εντός χρονικού διαστήµατος 10 ηµερών οφείλει να αιτιολογήσει την
υπαναχώρησή του. Στην πράξη και ιδιαίτερα στην Ελλάδα ένα η αιτιολογία είναι σοβαρή
τότε ο χρόνος συνήθως είναι και µεγαλύτερος των 10 ηµερών.
γ) Χρόνος περιελεύσεως
1. Όταν τα µηνύµατα που λαµβάνονται, π.χ µια παραγγελία, γίνονται αντικείµενο
επεξεργασίας από κάποιον άνθρωπο, ισχύουν τα όσα περιγράφηκαν ανωτέρω για
την σύναψη συµβάσεων µέσω email
2. Όταν τα µηνύµατα που λαµβάνονται γίνονται αντικείµενο επεξεργασίας από
κάποιο λογισµικό χωρίς ανθρώπινη παρεµβολή (electronic agents), η δήλωση
θεωρείται ότι διαβιβάστηκε επιτυχώς µε την αυτόµατη επεξεργασία από τον
υπολογιστή. ∆υνατότητα άµεσης γνώσης του παραλήπτη δεν χρειάζεται
δ) Επιβεβαίωση παραγγελίας
Σηµαντική εξάλλου είναι και η ρύθµιση που ιδρύει σε περίπτωση παραγγελίας την
υποχρέωση επιβεβαίωσης της παραγγελίας µε την αποστολή πιστοποιητικού παραλαβής
της παραγγελίας στον αποδέκτη και µάλιστα χωρίς περιττή καθυστέρηση. Εποµένως η
µη αποστολή γνωστοποίησης της παραλαβής σε εύλογο χρονικό διάστηµα, τα όρια του
οποίου ενδεχοµένως ελαχιστοποιούνται εξαιτίας της χρήσης ηλεκτρονικών µέσων, θα
µπορούσε να θεωρηθεί ως λόγος ακυρότητας της σύµβασης που έχει ήδη συναφθεί
ηλεκτρονικά.
Συγκεκριµένα, το α. 11παρ.1 της Οδηγίας 2000/31/ΕΚ (ήδη α.10 παρ.1 Π∆ 131/2003
για το ηλεκτρονικό εµπόριο) αναφέρει ότι «εφόσον δεν έχουν συµφωνήσει διαφορετικά
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τα µέρη που δεν είναι καταναλωτές, όταν ένας αποδέκτης υπηρεσίας –της κοινωνίας της
πληροφορίας- προβαίνει σε παραγγελία µε τεχνολογικά µέσα... ο φορέας παροχής
υπηρεσιών οφείλει να αποστείλει αποδεικτικό παραλαβής της παραγγελίας του
αποδέκτη χωρίς καθυστέρηση και µε ηλεκτρονικά µέσα». Ο όρος αυτός δεν αφορά σε
συµβάσεις που συνάπτονται µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο.
Σε κάθε περίπτωση πάντως το αποδεικτικό παραλαβής δεν αναγορεύεται (τουλάχιστον
ρητά) σε όρο του ενεργού της σύµβασης. Άρα τα αποτελέσµατα της περιέλευσης της
δήλωσης βούλησης, δηλαδή η σύναψη της σχετικής σύµβασης, επέρχονται καταρχήν
ανεξάρτητα µε την αποστολή του αποδεικτικού ή όχι. Τα µέρη βέβαια µπορούν να
βάλουν ως όρο της σύναψης της µεταξύς τους συµφωνίας την αποστολή του
επιβεβαιωτικού εγγράφου.
Παράλληλα, το αποδεικτικό αυτό φαίνεται να έχει µάλλον τον χαρακτήρα της απλής
επιβεβαίωσης ενός πραγµατικού περιστατικού, δηλαδή της περιέλευσης στον φορέα του
ηλεκτρονικού µηνύµατος. ∆εν αποτελεί και αποδοχή του περιεχοµένου της παραγγελίας.
Εξάλλου συνήθως τέτοια αποδεικτικά αποστέλλονται µε πλήρως αυτοµατοποιηµένες
µεθόδους (auto-reply), ταυτόχρονα µε την λήψη του µηνύµατος και χωρίς να έχει καν
ανοιχτεί το περιεχόµενό του. Για παν ενδεχόµενο όµως καλό θα ήταν οι εταιρίες, όταν
αποστέλλουν τέτοια αποδεικτικά να αναφέρουν ρητά ότι αυτά αποτελούν επιβεβαίωση
της λήψης του µηνύµατος. Ένα τέτοιο auto-reply θα µπορούσε να αναφέρει:
«Ευχαριστούµε για το µήνυµά σας. Η εταιρία µας επιφυλάσσεται να σας
απαντήσει το συντοµότερο δυνατόν.»
Κατόπιν θα πρέπει να ακολουθήσει ένα ηλεκτρονικό µήνυµα, αµέσως µόλις ελεγχθεί
το περιεχόµενο της παραγγελίας και επιβεβαιωθεί η δυνατότητα της εταιρίας να
ανταποκριθεί σε αυτήν. Καλό θα ήταν η απάντηση να σταλεί σε πολύ σύντοµο χρονικό
διάστηµα, που να συνάδει και µε την φύση του διαδικτύου ως ταχύτατου µέσου
συναλλαγής, διαφορετικά κινδυνεύει η εταιρία να χάσει τον ηλεκτρονικό της πελάτη, ο
οποίος θα το σκεφτεί να ξαναπαραγγείλει ηλεκτρονικά.
Εποµένως, σε εύθετο χρόνο κατά την εκτέλεση της σύµβασης και το αργότερο κατά
την στιγµή της παράδοσης ο καταναλωτής πρέπει να λάβει «επιβεβαίωση» µε έγγραφο ή
άλλο µόνιµο υπόθεµα ευρισκόµενο στην διάθεσή του.
Είναι γενικά αποδεκτό ότι η ιστοσελίδα της εταιρίας και το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
λογίζονται και αυτά ως «µόνιµο υπόθεµα ευρισκόµενο στην διάθεση του καταναλωτή».
Εποµένως η επιβεβαίωση µπορεί να γίνει είτε µε µήνυµα που εµφανίζεται στην οθόνη
αµέσως µετά την σύναψη της σύµβασης ή µέσω email.
Η επιβεβαίωση (α.4 Ν.2251/1994 για τις εξ αποστάσεως συµβάσεις) πρέπει, µε ποινή
ακυρότητας υπέρ του καταναλωτή να περιλαµβάνει κάποιες πληροφορίες που
αναφέρθηκαν ΚΑΤΑ την εκτέλεση της on-line σύµβασης
∆ικαίωµα υπαναχώρησης από την καταρτισθείσα σύµβαση
Το α. 4 παρ.10 Ν2251/1994 ορίζει ως προθεσµία αναιτιολόγητης υπαναχώρησης του
καταναλωτή από την σύµβαση τις 10 µέρες εφόσον η πρόταση έγινε από τον
προµηθευτή.
Ο καταναλωτής επιβαρύνεται µε το κόστος επιστροφής, ενώ η επιχείρηση υποχρεούται
να επιστρέψει στον καταναλωτή το ποσό που είχε καταβάλει, χωρίς επιβάρυνση, εντός
30 ηµερών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι ο νόµος (α.4 παρ.7)
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απαγορεύει την είσπραξη του ποσό εν όλω ή εν µέρει, είτε ως αρραβώνας, εγγύηση ή
κάποια άλλη µορφή πριν την παράδοση του αγαθού ή την παροχή της υπηρεσίας. Η
ρύθµιση αυτή, η οποία δεν προβλέπεται στην Οδηγία, είναι ιδιαίτερα αυστηρή για τους
εµπόρους.
Η Οδηγία 97/7/ΕΚ προβλέπει ότι τα κράτη-µέλη πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα
µέτρα ώστε ο καταναλωτής να είναι σε θέση να ζητήσει την ακύρωση µιας πληρωµής
όταν αποδείξει ότι αυτή έγινε επειδή χρησιµοποιήθηκε η πιστωτική του κάρτα χωρίς την
θέληση του (λόγω κλοπής, απώλειας, µε δόλο κλπ). Στο πλαίσιο αυτό η παρ.11 του α.4
προβλέπει ρητά ότι εφόσον συντρέχουν οι όροι της δόλιας χρήσης της κάρτας πληρωµής
του καταναλωτή σε σύµβαση που συνάφθηκε από απόσταση, ο καταναλωτής µπορεί να
ζητήσει την ακύρωση της πληρωµής σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και
να αξιώσει να του επαναπιστωθούν τα ποσά που έχουν καταβληθεί ή την επιστροφή των
ποσών αυτών.
Παράλληλα σηµαντική είναι και η ρύθµιση του ίδιου άρθρου που προβλέπει ότι στην
περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, οπότε και το τίµηµα πιστώνεται ολικά ή εν µέρει
µε πίστωση που χορηγείται στον καταναλωτή από την ίδια την επιχείρηση ή από τρίτον
(πχ Τράπεζα-δυνάµει συµφωνίας µεταξύ της Τράπεζας και της επιχείρησης), τότε, αν ο
καταναλωτής υπαναχωρήσει από την σύµβαση, µπορεί να καταγγελθεί και η σύµβαση
πίστωσης σύµφωνα µε τον Αστικό Κώδικα χωρίς να απαιτείται η καταβολή
αποζηµείωσης.
Εποµένως ο πελάτης αγοράζει ένα προϊόν από το web site της εταιρίας. Η εταιρία του
το αποστέλλει και παράλληλα χρεώνεται η πιστωτική του κάρτα µε το ποσό της αγοράς.
Όταν µετά από µερικές µέρες (10 το πολύ, όπως προαναφέρθηκε) ο πελάτης ζητήσει την
καταγγελία της σύµβασης και άρα θελήσει να επιστρέψει το αγαθό και να λάβει τα λεφτά
του η εταιρία µπορεί µέσα στο χρονικό διάστηµα που της παρέχει ο νόµος (30 ηµέρες) να
καταγγείλει την συµφωνία για την πίστωση και ο πελάτης να ανακτήσει τα χρήµατα του
χωρίς καµία επιβάρυνση ή αποζηµείωση.
Πάντως η παραγγελία που έγινε διαδικτυακά πρέπει να εκτελεστεί το αργότερο εντός
30 ηµερών από την επόµενη της ηµέρας παραγγελίας (εκτός αντίθετης συµφωνίας).
Οι διατάξεις του α. 4 του Ν.2251/1994 είναι όλες αναγκαστικού δικαίου που σηµαίνει
ότι κάθε ρήτρα απαλλαγής της ευθύνης της εταιρίας από τις υποχρεώσεις µε τις οποίες ο
νόµος την επιφορτίζει, δεν έχει καµία νοµική ισχύ. Όσα ρυθµίζονται από τον ανωτέρω
νόµο είναι απολύτως δεσµευτικά για τις εταιρίες που εµπορεύονται από απόσταση και
οφείλουν να τα υιοθετήσουν και να τα παρέχουν στους πελάτες/καταναλωτές. (α.4 παρ.
12)
4.4.3 Ηλεκτρονικά
δικαιοπραξίας

έγγραφα

ως

αποδεικτικός

τύπος

της

ηλεκτρονικής

Η νοµική αναγνώριση της δυνατότητας κατάρτισης συµβάσεων µε ηλεκτρονικά µέσα
που αναλύσαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο είναι διαφορετικό ζήτηµα από αυτό που
αφορά την αναγνώριση της ηλεκτρονικής υπογραφής. Για τον λόγο αυτό σε ευρωπαϊκό
επίπεδο προβλέπονται ξεχωριστές ρυθµίσεις για τις ηλεκτρονικές υπογραφές και για την
κατάρτιση συµβάσεων µε ηλεκτρονικά µέσα.
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Γενικά Ηλεκτρονικό έγγραφο που πληροί και ως προς την αποδεικτική του ισχύ
τους όρους του ιδιωτικού εγγράφου θεωρείται το ψηφιακό εκείνο έγγραφο που
περιλαµβάνει ηλεκτρονική υπογραφή είτε απλή είτε προηγµένη.
Η διαφορά αυτή καταρχήν δεν έχει µεγάλη σηµασία αναφορικά µε την συστατική ισχύ
του εγγράφου ως ιδιωτικού. ∆ιαδραµατίζει, όµως, καθοριστικό ρόλο αναφορικά στο
κύρος του εγγράφου και πιο συγκεκριµένα στην αποδεικτική ισχύ του και στην βαρύτητα
που θα έχει αυτό ως προσκοµιζόµενο αποδεικτικό µέσο
Η ηλεκτρονική υπογραφή αποτελεί µέθοδο απόδειξης της γνησιότητας του εγγράφου
δηλαδή της προέλευσής του από τον εκδότη του. Τούτο δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι
πρέπει να τίθεται από τον ίδιο τον εκδότη του εγγράφου. ∆εν χρειάζεται δηλαδή να
προέρχεται από συγκεκριµένη πράξη του εκδότη του, αλλά από την σφαίρα εξουσίας
του. Είναι χαρακτηριστική µάλιστα η αναφορά του Π∆ 150/2001 ότι προκειµένου για την
προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή τα µέσα παραγωγής της πρέπει οπωσδήποτε να
βρίσκονται υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του υπογράφοντος
Με την υπογραφή ενός ιδιωτικού συµφωνητικού τα µέρη καλούνται να αποδείξουν
τρία πολύ σηµαντικά στοιχεία:
- Ταυτότητα των µερών
- Γνησιότητα εγγράφου
- Αποδοχή περιεχοµένου
Το Π∆ 150/2001 διακρίνει στο α.3 παρ.1-2 τις νοµικά κρίσιµες ηλεκτρονικές
υπογραφές και κατ’επέκταση, τα ηλεκτρονικά έγγραφα σε δύο κατηγορίες:
1. Ηλεκτρονικά έγγραφα µε προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή στηριζόµενη σε
αναγνωρισµένο πιστοποιητικό στα οποία προσδίδει άµεσα την ισχύ του ιδιωτικού
εγγράφου και
2. Σε άλλα ηλεκτρονικά έγγραφα, δηλαδή σε έγγραφα µε άλλου είδους (απλές)
ηλεκτρονικές υπογραφές για τα οποία αρκείται να διευκρινίσει ότι δεν τους προσδίδει
αρνητικές έννοµες συνέπειες απλά και µόνον επειδή συνάπτονται ηλεκτρονικά όπως
αυτές της ακυρότητας της σύστασής τους και του απαράδεκτου ως αποδεικτικών µέσων.
Εποµένως µόνον η πρώτη κατηγορία ηλεκτρονικών εγγράφων εξοµειώνεται πλήρως
και αυτοµάτως εκ του νόµου µε τα ιδιωτικά έγγραφα. Τα υπόλοιπα έγγραφα χωρίς
να στερούνται νοµικής ισχύος και συναλλακτικού κύρους, θα πρέπει να ρυθµίζονται
µε βάση το ισχύον δίκαιο και να κρίνονται κάθε φορά από το δικαστήριο ανάλογα
µε τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες δηµιουργίας και αποστολής τους.
Ηλεκτρονικά έγγραφα µε προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή
Σύµφωνα µε το Νοµοθέτη (άρθρο 3&1 Π.∆. 150/2001), η ηλεκτρονική υπογραφή που
επέχει θέση ιδιόχειρης, τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονοµικό δίκαιο, είναι µόνο η
«προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή» που δηµιουργείται από «ασφαλή διάταξη
δηµιουργίας υπογραφής» και βασίζεται σε «αναγνωρισµένο πιστοποιητικό» που
εκδίδεται από Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις του
Παραρτήµατος ΙΙΙ του Π∆.
Υπό τις προϋποθέσεις αυτές, η ηλεκτρονική υπογραφή αποκτά τις ιδιότητες που
χαρακτηρίζουν την ιδιόχειρη υπογραφή και τα ηλεκτρονικά έγγραφα που είναι
υπογεγραµµένα µε τέτοιο τρόπο εξοµοιώνονται πλήρως µε τα ιδιωτικά έγγραφα και
αποκτούν την ίδια αποδεικτική δύναµη µε αυτά.
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Η προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή εξασφαλίζει την ακεραιότητα των δεδοµένων και
την ταυτοποίηση του υπογράφοντος. Επίσης, σε µια ηλεκτρονική συναλλαγή,
εξασφαλίζει την αυθεντικότητα του µηνύµατος και τη µη αποποίηση της ευθύνης των
εµπλεκοµένων µερών, τα οποία δεν µπορούν εκ των υστέρων να αρνηθούν τη
συµµετοχή τους στη συναλλαγή24.
Ηλεκτρονικά έγγραφα µε άλλες µορφές ηλεκτρονικής υπογραφής
Η Οδηγία και το Π∆ 150/2001, προβλέπουν ότι δεν στερούνται αποδεικτικής ισχύος οι
υπόλοιπες ηλεκτρονικές υπογραφές, µόνο για τον λόγο ότι δεν καλύπτουν τις
προϋποθέσεις για να θεωρηθούν «αναγνωρισµένες».
Γενικά ένα ηλεκτρονικό έγγραφο που περιέχει µια ψηφιακή ή ακόµη και απλή (π.χ.
αναφορά του e-mail) ηλεκτρονική υπογραφή και προσάγεται ως αποδεικτικό µέσο, δεν
απορρίπτεται ως απαράδεκτο για το µόνο λόγο ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις µιας
αναγνωρισµένης ηλεκτρονικής υπογραφής. Το ηλεκτρονικό έγγραφο στο οποίο
περιέχεται, εκτιµάται ελεύθερα από το δικαστήριο (βλ. οπωσδήποτε κατωτέρω την
σχετική ανάλυση για τα ηλεκτρονικά έγγραφα χωρίς ηλεκτρονική υπογραφή).
Σε κάθε περίπτωση πάντως µόνον η ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία δηµιουργείται
από ασφαλή διάταξη δηµιουργίας ή βασίζεται σε αναγνωρισµένο πιστοποιητικό, ή
βασίζεται σε αναγνωρισµένο πιστοποιητικό που εξεδόθη από διαπιστευµένο Πάροχο
Υπηρεσιών Πιστοποίησης, απολαµβάνει του τεκµηρίου εξοµοίωσης µε την ιδιόχειρη.
Η ηλεκτρονική διεύθυνση ως µέσο απόδειξης της γνησιότητας του ηλεκτρονικού
εγγράφου
Στις µέρες µας, δεδοµένου ότι η χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής δεν έχει ακόµη
υιοθετηθεί ευρέως ευρύτατα διαδεδοµένες οι απλές διαδικασίες διασφάλισης µιας
συναλλαγής όπως η απλή ένδειξη της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή η χρήση µυστικών
κωδικών όπως των pin & password και για τον λόγο αυτό είναι σηµαντικό να δούµε πως
κρίνει η νοµολογία την χρησιµοποίηση των ανωτέρω στοιχείων ως µέσο απόδειξης της
ηλεκτρονικής συναλλαγής.
Η απόφαση αρ.1327/2001 ΜΠρ.Αθ έκρινε ότι ο µοναδικός κωδικός πρόσβασης στο
∆ιαδίκτυο µέσω του ISP που έχει ο χρήστης του email τον συνδέει τόσο στενά µε το
ηλεκτρονικό µήνυµα ώστε η απεικόνιση της ηλεκτρονικής διεύθυνσής του να τον
καθιστά απολύτως συγκεκριµένο για τον παραλήπτη.
Άρα: password ISP + ηλεκτρονική διεύθυνση = µαχητό τεκµήριο ταυτότητας
(αντιστροφή βάρους απόδειξης)
Η αναγραφή, δηλαδή, της ηλεκτρονικής διεύθυνσης στο µήνυµα συγκεκριµενοποιεί,
«τακτοποιεί» τον υπογράφοντα και αποτρέπει την σύγχυσή του µε άλλον.
Η εν λόγω απόφαση, ειδικότερα δέχεται ότι η απεικόνιση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης
του χρήστη πάνω στο µήνυµα, δεδοµένου ότι διαµορφώνεται κατά πρωτότυπο τρόπο από
τον ίδιο (µε την δηµιουργία ατοµικής διεύθυνσης µοναδικής για το κάθε πρόσωπο) και η
πρόσβαση σε αυτή, είτε για την αποστολή είτε για την λήψη µηνυµάτων, γίνεται µε την
24

βλ. Γιαννακάκη Μαρία, «Ηλεκτρονικά έγγραφα, ηλεκτρονικές υπογραφές και ευθύνη των Παρόχων Υπηρεσιών
Πιστοποίησης», www.ebusinessforum.gr
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χρησιµοποίηση ειδικών εξατοµικευµένων κωδικών (pin & password), καθιστά τον
αποστολέα του απολύτως συγκεκριµένο για τον αποδέκτη.
Άρα το συγκεκριµένο δικαστήριο δέχεται ότι το email του κάθε χρήστη αποτελεί
απόδειξη της ταυτότητάς του και ότι σε κάθε περίπτωση είναι ο ίδιος υπεύθυνος να
αποδείξει ότι δεν είναι εκείνος που έστειλε το µήνυµα (αντιστροφή βάρους απόδειξης).
Παράλληλα µε βάση την παραπάνω απόφαση ηλεκτρονικό έγγραφο είναι το σύνολο των
έγγραφων δεδοµένων στον µαγνητικό δίσκο ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τα
δεδοµένα αυτά λογίζονται ως έγγραφα µε βάση τον νόµο όταν, αφού γίνουν αντικείµενο
επεξεργασίας από την κεντρική µονάδα επεξεργασίας, αποτυπώνονται µε βάση τις
εντολές του software κατά τρόπο που να µπορεί να τα διαβάσει ο άνθρωπος (όπως ρητά
ορίζει και το άρθρο 432 Κπολ∆).
Πρόκειται για µια ενδιάµεση νοµική µορφή εγγράφου την οποία όµως ο νοµοθέτης
εξοµοίωσε προς τα ιδιωτικά έγγραφα. (βλέπε και ανωτέρω ηλεκτρονικό έγγραφο ως
ηλεκτρονική δικαιοπραξία).
Σε καµία περίπτωση πάντως δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι η ηλεκτρονική διεύθυνση ή
οποιοσδήποτε κωδικός pin & password πληροί τους όρους της προηγµένης ηλεκτρονικής
υπογραφής. Ενώ είναι σε θέση να παρέχει απόδειξη (µαχητό τεκµήριο) για την
ταυτότητα του χρήστη, σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να επιβεβαιώσει την γνησιότητα
του κειµένου και να παρέχει εχέγγυα για το αναλλοίωτο του περιεχοµένου του.
Παραµένει πάντοτε ένας ανασφαλής τρόπος διενέργειας ηλεκτρονικών συναλλαγών,
ο οποίος, όµως παρέχει πληροφορίες (που πρέπει να εξετάζονται κάθε φορά
προσεκτικά ως προς την αποδεικτική τους δύναµη) για την ταυτότητα του εκδότη.
Παράλληλα η ηλεκτρονική διεύθυνση πιστοποιεί (µε την αµφισβητούµενη αποδεικτική
ισχύ που περιγράφηκε ανωτέρω) και την ταυτότητα του λήπτη. Αυτό γίνεται διότι ο
εκδότης αποστέλλει το ηλεκτρονικό του µήνυµα στην ηλεκτρονική εκείνη διεύθυνση που
ανήκει στον αποδέκτη. Εποµένως αναµένει ότι, κατά την συνήθη πορεία των πραγµάτων
και δεδοµένου ότι µόνον αυτός θεωρητικά έχει πρόσβαση στην συγκεκριµένη θυρίδα, ο
απευθυντέος αποδέκτης είναι εκείνος που θα διαβάσει το µήνυµα.
Η ανωτέρω απόφαση δέχτηκε η ηλεκτρονική διεύθυνση έχει τον χαρακτήρα ιδιόχειρης
υπογραφής. Καλό είναι όµως να θεωρείται ότι η ηλεκτρονική διεύθυνση προσδίδει την
ισχύ του ιδιωτικού εγγράφου στο ηλεκτρονικό µήνυµα που περιλαµβάνει και ότι ως προς
αυτό λειτουργεί ως µια µορφή απλής ηλεκτρονικής υπογραφής.
Το άρθρο 445 ΚΠολ∆, εξάλλου ορίζει απερίφραστα τη δεσµευτική αποδεικτική
δύναµη του ιδιωτικού εγγράφου πάντοτε και µόνον αναφορικά στην προέλευσή του από
τον εκδότη του. Προϋποθέτει ότι η γνησιότητά του αναφορικά στο περιεχόµενό του θα
έχει ήδη αναγνωριστεί από τον αντίδικο ή αποδειχτεί από τον επικαλούµενο διάδικο. Η
γνησιότητα των παραδοσιακών ιδιωτικών εγγράφων εξαρτάται από την απόδειξη της
γνησιότητας της υπογραφής του εκδότη, µε την επιφύλαξη της πλαστότητας. Το βάρος
απόδειξης το φέρει ο οφειλέτης και όχι ο δανειστής
Πάντως γενικά οι εταιρίες θα πρέπει να αποφεύγουν να συναλλάσσονται µε
ηλεκτρονικές διευθύνσεις γενικού περιεχοµένου στις οποίες έχουν πρόσβαση πολλοί,
διότι δυσχεραίνει η απόδειξη για την ταυτότητα του προσώπου που έλαβε ή έστειλε
αντιστοίχως το ηλεκτρονικό έγγραφο. Τέτοια emails έχουν συνήθως την παρακάτω
µορφή: , info@eap.gr webmaster@eap.gr κλπ
Τέλος η απόφαση δέχτηκε ότι το επικυρωµένο κατά τον νόµο αντίγραφο του
απεσταλµένου ηλεκτρονικού µηνύµατος που περιέχεται στον σκληρό δίσκο του
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παραλήπτη ως πλήρη απόδειξη ότι η περιλαµβανόµενη σε αυτό δήλωση προέρχεται από
τον από τον εκδότη.
Ζητούµενο πάντως αποτελεί αν µπορεί κανείς να µην προσάγει στο δικαστήριο ως
αποδεικτικό µέσο αυτούσιο το ηλεκτρονικό έγγραφο, αλλά µόνον ένα χάρτινο εκτύπωµά
του (print out) επικυρωµένο ως προς την πιστότητά του από αρµόδια αρχή, όπως ο
δικηγόρος. Η ανωτέρω απόφαση και µέρος της θεωρίας δέχτηκε ότι η το επικυρωµένο
κατά το νόµο αντίγραφο του ηλεκτρονικού εγγράφου πληροί τους όρους της αυτούσιας
προσαγωγής του ενώπιον του δικαστηρίου για την αποδεικτική διαδικασία.
Ηλεκτρονικά έγγραφα ως εκούσιος αποδεικτικός τύπος
Προς το παρόν η πλειοψηφία των ηλεκτρονικών εγγράφων διακινείται δια µέσου
ανοιχτών δικτύων χωρίς ηλεκτρονική υπογραφή. Το ζήτηµα της αποδειξιµότητας των
τριών στοιχείων (ταυτότητα µερών, γνησιότητα και αποδοχή περιεχοµένου) που
περιγράφηκαν ανωτέρω έχει ως ακολούθως:
Όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη παράγραφο, πάγια θέση του νοµοθέτη αποτελεί
ότι η ισχύς της ηλεκτρονικής υπογραφής ή το παραδεκτό της ως αποδεικτικού στοιχείου
δεν αποκλείονται από µόνον τον λόγο ότι δεν είναι προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή
στηριζόµενη σε αναγνωρισµένο πιστοποιητικό και δηµιουργούµενη από ασφαλή διάταξη
δηµιουργίας υπογραφής (α.3 παρ.2 του Π∆ 150/2001).
Η διάταξη αυτή που ουσιαστικά αποτελεί λεκτική υιοθέτηση της αντίστοιχης ρύθµισης
της Οδηγίας 99/93/ΕΚ αφήνει το ζήτηµα της ρύθµισης των ηλεκτρονικών εγγράφων που
δεν διαθέτουν προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή στον εσωτερικό νοµοθέτη, δηλαδή στο
προϊσχύον δίκαιο αλλά και στην κρίση του δικαστή µε βάση τα γενικότερα
συναλλακτικά ήθη, την καλή πίστη αλλά και τις γενικότερες επιταγές του ουσιαστικού
και δικονοµικού δικαίου.
Εξάλλου και η Οδηγία 2002/31/ΕΚ για το ηλεκτρονικό εµπόριο ιδρύει στο άρθρο 9 την
υποχρέωση των κρατών-µελών να µεριµνούν ώστε το νοµικό τους σύστηµα να επιτρέπει
την σύναψη συµβάσεων µε ηλεκτρονικά µεσα χωρίς να θέτει ως προϋπόθεση ότι τα
έγγραφα αυτά οφείλουν να είναι ηλεκτρονικά υπογεγραµµένα.
Σύµφωνα µε τα α.432 και 445 ΚΠολ∆, ιδιωτικό έγγραφο µε πλήρη αποδεικτική ισχύ
είναι κάθε έγγραφο συντεταγµένο κατά τους νόµιµους τύπους. Εποµένως, δεν
αναφέρεται ρητά και περιοριστικά µόνον στο ιδιόχειρα υπογεγραµµένο έγγραφο, διότι
αυτό δεν είναι ο µόνος νόµιµος τύπος, αλλά σε κάθε έγγραφο που ακολουθεί κάποιο
νόµιµο τύπο.
Ως νόµιµος τύπος θα πρέπει να εκλαµβάνεται κάθε προβλεπόµενος τύπος εγγράφου,
από οποιεσδήποτε διατάξεις και αν ορίζεται και το σηµαντικότερο χωρίς να διακρίνεται η
πηγή τους. Είναι αδιάφορο, άρα, για τον νοµοθέτη αν ο νόµιµος τύπος ενός εγγράφου
πηγάζει από το δικονοµικό δίκαιο (πχ α.444 ΚΠολ∆), το ουσιαστικό δίκαιο (πχ α. 163
ΑΚ) ή ακόµη και από την βούληση των µερών, δυνατότητα που παρέχεται από την
διάταξη του α. 159 παρ.2 ΑΚ.
Η τελευταία αυτή ρύθµιση είναι πολύ σηµαντική για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές
κυρίως δε στο συγκεκριµένο χρονικό σηµείο που δεν έχει υιοθετηθεί ευρέος η
ηλεκτρονική υπογραφή και ελλοχεύει πάντοτε ο κίνδυνος ένα ηλεκτρονικό κείµενο να
µην γίνει αποδεκτό ως αποδεικτικό µέσο. Κρίνεται, έτσι, αναγκαίο, να συµφωνούν
αµοιβαία τα µέρη στις επιµέρους εµπορικές συναλλαγές ότι τα ηλεκτρονικά
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διαβιβαζόµενα έγγραφα τους θα αποτελούν πλήρη απόδειξη ως ιδιωτικά έγγραφα
ακόµη και αν δεν περιλαµβάνουν ηλεκτρονική υπογραφή. Με τον τρόπο αυτό τα
ηλεκτρονικά κείµενα που ανταλλάσσουν µεταξύ τους οι συναλλασσόµενοι, όπως λ.χ τα
email αναγάγονται σε εκούσιο αποδεικτικό τύπο, δηλαδή σε παραδεκτό αποδεικτικό
µέσο που απορρέει από την σχετική συµφωνία των µερών.
Το α. 159 παρ.2 ΑΚ καθιερώνει εξ αντιδιαστολής κανόνα εκούσιου αποδεικτικού
τύπου, αναγορεύοντας την µη τήρηση του τύπου που έχουν καθορίσει τα µέρη ως αιτία
για την κήρυξη ενός εγγράφου ως άκυρου.
Εξάλλου και η νέα ρύθµιση του α. 270 παρ.2 ΚΠολ∆ θεσµοθετεί πλέον το σύστηµα
ελεύθερης απόδειξης, σύµφωνα µε το οποίο κάθε πρωτοβάθµιο δικαστήριο δικαιούται να
λαµβάνει υπόψη του συµπληρωµατικά ακόµη και αποδεικτικά µέσα µη προβλεπόµενα
από τον νόµο. Έτσι, παρόλο που ο δικαστής δεν µπορεί να δεσµευτεί πλήρως από
συµφωνίες των µερών, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση η σχετική συµφωνία των µερών να
ληφθεί υπόψη από το δικαστήριο έστω και συµπληρωµατικά. Μάλιστα η 270 παρ.2
ΚΠολ∆ επιφυλάσσεται ρητά υπέρ της 394 παρ.2 ΚΠολ∆, η οποία αναγνωρίζει σαφώς
τον εκούσιο αποδεικτικό τύπο ως νόµιµο τύπο.
Σε κάθε περίπτωση πάντως µια τέτοια συµφωνία αποδεικνύει τα συναλλακτικά
ήθη και τις πρακτικές επικοινωνίας που ακολουθούσαν τα µέρη καθώς και την
επιθυµία τους να γίνονται αποδεκτές οι τέτοιου είδους συναλλαγές.
Εξάλλου και η πρόσφατη νοµολογία τάσσεται υπέρ της σύστασης εκούσιου
αποδεικτικού τύπου. Σύµφωνα, λοιπόν µε την απόφαση ΑΠ 925/200294 είναι έγκυρη η
συµφωνία µεταξύ της Τράπεζας που παρέχει πιστωτική κάρτα και του προσώπου που
κάνει χρήση της κάρτας αυτής η συµφωνία ότι η οφειλή του κατόχου θα αποδεικνύεται
πλήρως από το απόσπασµα του λογαριασµού που τηρείται µηχανογραφικά στο
ηλεκτρονικό κέντρο της Τράπεζας. Έτσι, ενώ το έγγραφο αυτό, κατά το αιτιολογικό της
απόφασης του Αρείου Πάγου, δεν συνιστά έγγραφο κατ’α. 444 παρ.1 ΚΠολ∆, θα
αποτελεί πλήρη απόδειξη της οφειλής δεδοµένου ότι έχει αναγορευθεί σε έγγραφο από
την σύµβαση.
Εποµένως το κατά τα ανωτέρω έγγραφο σε συνδυασµό µε την ρυθµιστική της ανωτέρω
σχέσης σύµβαση µπορούν να στηρίξουν την έκδοση διαταγής πληρωµής εναντίον του
οφειλόµενου από τον χρήστη της κάρτας ποσού.
Γενικότερα λοιπόν στο πλαίσιο της ελευθερίας των µερών (που απορρέει και από την
αρχή της ελευθερίας των συµβάσεων που διέπει το Αστικό ∆ίκαιο) να ρυθµίσουν ειδικά
και λεπτοµερειακά τα της διαβίβασης της ηλεκτρονικής δήλωσης, τα µέρη µπορούν να
συµφωνήσουν για έναν τρόπο ηλεκτρονικής επικοινωνίας µεταξύ τους (Electronic Data
Interchange-EDI), δηλαδή µια σύµβαση-πλαίσιο µε την οποία τα µέρη συµφωνούν να
επικοινωνούν ηλεκτρονικά. Μπορούν, αν το επιθυµούν, να ρυθµίσουν ολόκληρη την
διαδικασία ηλεκτρονικής ανταλλαγής µηνυµάτων:
- Να προσδιορίσουν τον τύπο του ηλεκτρονικού εγγράφου που επιθυµούν µε τον
καθορισµό συγκεκριµένων κανόνων τυποποίησης
- Να καθορίσουν την συγκεκριµένη τεχνική γλώσσα που θα χρησιµοποιούν
- Να καθορίσουν µε ακρίβεια τον χρόνο περιέλευσης των έννοµων
αποτελεσµάτων των ηλεκτρονικών δηλώσεων βούλησης µε ειδικές ρήτρες που
ονοµάζονται «διαδικασίες τεκµηρίωσης»
- Να συνοµολογήσουν την αποδεικτική ισχύ των ανταλλασσόµενων µηνυµάτων Ακόµη
πάντως και αν τα µέρη δεν έχουν προηγούµενος συµφωνήσει για την αποδεικτική ισχύ
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των ηλεκτρονικών εγγράφων που ανταλλάζουν, τα έγγραφα αυτά µπορούν να
προσκοµιστούν ενώπιον του δικαστηρίου ως µια µορφή δικαστικού τεκµηρίου. Τα
τεκµήρια µε βάση την ελληνική δικονοµική θεωρία καλύπτουν δυο έννοιες: από την µια
µεριά εκφράζουν το συµπέρασµα του δικαστή ως προς το αποδεικτικό γεγονός και από
την άλλη αποτελούν ένα πρόσφορο µέσο απόδειξης (έστω και όχι επώνυµο). Σε κάθε
περίπτωση βοηθούν τον δικαστή στο να σχηµατίσει άποψη επί του επίδικου θέµατος και
να εκδώσει απόφαση επ’αυτού.
Με βάση τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η ηλεκτρονική υπογραφή δεν είναι
απαραίτητη για την σύσταση της ηλεκτρονικής δικαιοπραξίας, η οποία είναι έγκυρη και
χωρίς αυτήν. Είναι όµως αναγκαία για την ασφάλεια των συναλλαγών δεδοµένου ότι
αποδίδουν κύρος στην καταρτιθείσα ηλεκτρονική δικαιοπραξία. Τούτο διότι προσδίδουν
στο ηλεκτρονικό έγγραφο την αποδεικτική του δύναµη και ασφαλίζουν τα δεδοµένα
κατά την µεταβίβαση από το ενδεχόµενο αλλοίωσης και υποκλοπής.
Τι αποδεικνύει η ηλεκτρονική ή ψηφιακή υπογραφή
Η ηλεκτρονική ή ψηφιακή υπογραφή αποτελεί µια µέθοδο κρυπτογράφησης ενός
ηλεκτρονικού κειµένου που πιστοποιεί:
- την αυθεντικότητα,
- την ακεραιότητα και
- την προέλευσή του και
- την βούληση για δέσµευση µε το περιεχόµενο του εγγράφου (κάτω από
συγκεκριµένες συνθήκες)
Η χρησιµοποίηση της ηλεκτρονικής υπογραφής έτσι όπως αυτή ρητά περιγράφεται στο
Π∆ 150/2001 µέσω του συστήµατος Public Key Infrastructure (PKI) σε συνδυασµό µε το
παρεχόµενο πιστοποιητικό, θα αποτελεί την τεχνολογικά και νοµικά προκρινόµενη λύση
για την εξασφάλιση της αποδειξιµότητας των στοιχείων αυτών. Η εµπορική και
πρακτική, όµως, εφαρµογή της ανωτέρω λύσης παραµένει ακόµη, όπως αναλύθηκε
ανωτέρω, περιορισµένης εµβέλειας.
Συνοπτικά οι ρυθµίσεις του Π∆ 150/2001 για τις ηλεκτρονικές υπογραφές είναι:
- Εξοµείωση του ηλεκτρονικού εγγράφου µε προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή
στηριζόµενη σε αναγνωρισµένο πιστοποιητικό µε το ιδιωτικό έγγραφο.
- ∆ιασφάλιση του απορρήτου της ηλεκτρονικής υπογραφής και κατά συνέπεια και
του ηλεκτρονικού εγγράφου ως απόρροια του γενικότερου απορρήτου των
επικοινωνιών και των προσωπικών δεδοµένων.
- Θέσπιση της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης της ηλεκτρονικής
υπογραφής χωρίς προηγούµενη άδεια, µε την πρόβλεψη ειδικών ρυθµίσεων και
διαδικασιών.
- Καθιέρωση αρµοδιότητας της ΕΕΤΤ ως φορέα αρµόδιου για τις υπηρεσίες
πιστοποίησης και τους παρόχους τους.
Αρµόδια σύµφωνα µε το Π∆ Αρχή για την εθελοντική πιστοποίηση των Παρόχων του
δίπτυχου PKI και ψηφιακού πιστοποιητικού είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) η οποία, όµως, δεν έχει προχωρήσει ακόµη στην οργάνωση
του συστήµατος εθελοντικής διαπίστευσης. Ωστόσο, δεν υπάρχει ρητή διάταξη για την
ενισχυµένη αποδεικτική δύναµη των υπογραφών που βασίζονται σε πιστοποιητικά
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εθελοντικά διαπιστευµένων παρόχων, όπως για παράδειγµα στο γερµανικό δίκαιο.
Βεβαίως και εκεί η αποτελεσµατικότητα της σχετικής διάταξης αµφισβητείται.
Η ηλεκτρονική υπογραφή δεν αποτελεί µια αποτύπωση της ιδιόχειρης υπογραφής,
αλλά µια «κλειδωµένη» σύντµηση ενός ηλεκτρονικού κειµένου.
Ακόµη και η ψηφιακή υπογραφή να µην είναι προηγµένη είναι δυνατόν να αναπτύσσει
έννοµες συνέπειες. Άρα µολονότι οι προηγµένες υπογραφές που βασίζονται σε
αναγνωρισµένο πιστοποιητικό επιτυγχάνουν ένα υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας, και η
απλή ηλεκτρονική υπογραφή, εφόσον διασφαλίζει ένα αποδεκτό, µε βάση τις
νοµοθετικές ρυθµίσεις, επίπεδο ασφάλειας, δηλαδή να δύναται να αποδειχθεί η
γνησιότητα ενός εγγράφου µε ηλεκτρονική υπογραφή, µπορεί κάλλιστα να παράγει
έννοµα αποτελέσµατα.
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4.5 Ηλεκτρονική Υπογραφή
4.5.1 Γενικά
Η θεσµική αναγνώριση των ηλεκτρονικών υπογραφών πρωτοεµφανίστηκε παγκοσµίως
σε νοµοθέτηµα της Πολιτείας Utah των ΗΠΑ το 1995, και έκτοτε άρχισαν να εκδίδονται
ανάλογοι νόµοι και σε άλλες Πολιτείες των ΗΠΑ αλλά και σε πολλά άλλα κράτη του
κόσµου, όπως η Μαλαισία και η Σιγκαπούρη.
Στην Ευρώπη, πρωτοπόροι στην θεσµοθέτηση της χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών
σε ηλεκτρονικές συναλλαγές ήταν από το 1997 η Ιταλία25 (κυρίως για την χρήση τους
στην ∆ηµόσια ∆ιοίκηση) και η Γερµάνια26 (η οποία είχε ορίσει πολύ αυστηρές
προϋποθέσεις και µια πολύ ‘προδιαγεγραµµένη’ υποδοµή για την νοµική αναγνώρισή
τους!). Σ’ αυτούς δεν πρέπει να παραλείψουµε και την Ελλάδα, η οποία, µε το άρθρο 14
του ν. 2672/1998 µε τίτλο «∆ιακίνηση εγγράφων µε ηλεκτρονικά µέσα» έθετε τις
πρώτες βάσεις για την χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών στην ελληνική ∆ηµόσια
∆ιοίκηση.
Η εµφανέστατη ανάγκη για τον προσδιορισµό ‘κοινών κανόνων’, (τόσο από
τεχνολογική όσο και από νοµική άποψη), ώστε να επιτευχθεί σταδιακά µια
‘διαλειτουργικότητα’ στην δηµιουργία, στην χρήση αλλά και στην αναγνώριση των
ηλεκτρονικών υπογραφών (τουλάχιστον) σε κοινοτικό επίπεδο, οδήγησε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή να προτείνει την συγκεκριµένη Οδηγία27 «σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για
τις ηλεκτρονικές υπογραφές», η οποία εγκρίθηκε και ψηφίσθηκε τελικά από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο στις 13 ∆εκεµβρίου του 1999 (Επίσηµη
Εφηµερίδα Ε.Ε. αριθ. L 013 της 19/01/2000 σ. 0012 – 0020).
Η αρχή της ‘τεχνολογικής ουδετερότητας’ (και η εξ αυτής υποχρέωση για αποδοχή
όλων των αξιόπιστων µεθόδων ηλεκτρονικών υπογραφών ‘της αγοράς’) από την µία
πλευρά, και η ανάγκη για διασφάλιση ενός ‘υψηλού επιπέδου αξιοπιστίας’ (το οποίο ήδη
απαιτούσαν ή/και παρείχαν µερικές υφιστάµενες νοµοθεσίες και σχετικές εφαρµογές
κάποιων κρατών-µελών) από την άλλη, οδήγησαν τον κοινοτικό νοµοθέτη στην σύνταξη
µιας Οδηγίας µε ‘υβριδική’ προσέγγιση (‘two-tier’ approach), η οποία αφ’ ενός -µε την
πρώτη παράγραφο του άρθρου της ‘5’-, ορίζει έναν αυστηρά προδιαγεγραµµένο τύπο
(‘prescriptive’ approach) ηλεκτρονικών υπογραφών, στον οποίο αποδίδει ex lege
ισοδυναµία µε την ‘ιδιόγραφη συµβατική υπογραφή’, και, αφ’ ετέρου, -στη δεύτερη
παράγραφο του ίδιου άρθρου-, εναποθέτει στους εθνικούς δικαστές την αναγνώριση ως
αποδεικτικών στοιχείων σε νοµικές διαδικασίες, κάθε άλλου τύπου ηλεκτρονικών
υπογραφών, ο οποίος παρέχει -κατά την γνώµη τους!- ‘αποδεκτά’ επίπεδα αξιοπιστίας
ή/και ‘εύλογη’ πεποίθηση για την πραγµατοποίηση µιας συγκεκριµένης ηλεκτρονικής
συναλλαγής, σύµφωνα πάντα µε την αρχή της «ελεύθερης εκτίµησης των αποδείξεων»
από τα δικαστήρια (‘minimalistic’ approach).

25

Βλ. δικτυακό τόπο http://www.aipa.it

26

Βλ. δικτυακό τόποτης Γερµανικής Εθνικής Αρχής Τηλεπικοινωνιών http://www.regtp.de

27

Βλ. δικτυακό τόπο για πλήρες Κείµενο οδηγίας 99/93/ΕΕ http://www.acci.gr/ecomm/legal/pdf/dir99_93.pdf
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4.5.2 Οδηγία 99/93/EC
Τα κύρια χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις ηλεκτρονικές υπογραφές θα
µπορούσαν να συνοψισθούν στα εξής σηµεία:
- ∆εν εφαρµόζεται σε ‘κλειστά συστήµατα’ (δηλαδή µεταξύ συγκεκριµένου αριθµού
συµµετεχόντων) στα οποία η αναγνώριση του κύρους των ηλεκτρονικά υπογεγραµµένων
δεδοµένων βασίζεται σε ‘εθελούσιες συµφωνίες ιδιωτικού δικαίου’ σύµφωνα µε την
αρχή της ‘ελευθερίας των συµβάσεων’, παρά µόνο στη παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης
ηλεκτρονικών υπογραφών «προς το κοινό». (προοίµιο 16).
- ∆εν καλύπτει πτυχές που αφορούν τη σύναψη και την ισχύ των συµβάσεων, ούτε
θίγει κανόνες & περιορισµούς του εθνικού ή κοινοτικού δικαίου σχετικά µε τη χρήση
των εγγράφων (άρθρο 1).
- ∆ίδει ορισµούς για όλες τις σχετικές µε τις ηλεκτρονικές υπογραφές έννοιες [(άρθρο
2), ορισµός και χαρακτηριστικά ψηφιακής υπογραφής], όπου καθορίζει και έναν
προδιαγεγραµµένο τύπο «αναγνωρισµένων πιστοποιητικών» (άρθρο 2, υπέρ. 10)
προσδιορίζοντας τα ελάχιστα περιεχόµενα τους και τους όρους έκδοσής τους, ο οποίος
τύπος, αποτελεί ‘καινοτοµία’ της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας και αποτελεί βασική
προϋπόθεση για την δηµιουργία των «αναγνωρισµένων ηλεκτρονικών υπογραφών»
(άρθρο 5§1).
- Αποκλείει κάθε καθεστώς που να περιορίζει (µε την χορήγηση οποιασδήποτε
µορφής ‘άδειας’) την ‘παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης’ από οποιοδήποτε το επιθυµεί (είτε νοµικό πρόσωπο, είτε, ακόµη, και φυσικό πρόσωπο!-), περιορίζοντας τους ‘αρµόδιους
φορείς’ του κάθε κράτους µέλους σε ρόλο ‘εποπτείας’ (‘επιτήρηση’) ειδικά και µόνο για
τους ‘Παρόχους Υπηρεσιών Πιστοποίησης’ (‘ΠΥΠ’) «οι οποίοι εκδίδουν για το κοινό
αναγνωρισµένα πιστοποιητικά» (άρθρο 3, §§ 1 & 3) για τους οποίους προβλέπονται από
την Οδηγία συγκεκριµένες ευθύνες ως προς την αξιοπιστία των εκδιδόµενων από αυτούς
‘αναγνωρισµένων’ πιστοποιητικών (άρθρο 6).
- Σε αντιστάθµισµα της απουσίας ‘ελέγχου’ των παρεχόµενων υπηρεσιών των ΠΥΠ
(ο οποίος θα ήταν δεδοµένος σε περίπτωση συστήµατος αδειοδότησής τους), καθιερώνει
την δυνατότητα «εθελοντικής διαπίστευσης» των ΠΥΠ ‘µε αντικειµενικά και διαφανή
κριτήρια’, βάσει µηχανισµών που ορίζονται από τους ‘αρµόδιους εθνικούς φορείς’ και οι
οποίοι αποσκοπούν στην «επίτευξη βελτιωµένου επιπέδου παροχής υπηρεσιών
πιστοποίησης» (άρθρο 3§2).
- Προσδιορίζει τις βασικές ιδιότητες που πρέπει να διαθέτει µια «ασφαλή διάταξη
δηµιουργίας υπογραφής» (που η χρήση της αποτελεί τον έτερο όρο –εκτός από την
υποστήριξη µε «αναγνωρισµένο» πιστοποιητικό- ώστε µια «προηγµένη ηλεκτρονική
υπογραφή» να θεωρηθεί ως «αναγνωρισµένη» -βλ. σχετικά παρακάτω) προβλέποντας και
την διαδικασία ανάπτυξης ή υιοθέτησης ‘γενικώς αναγνωρισµένων προτύπων’ που να
εξειδικεύουν τις συγκεκριµένες προδιαγραφές (Παράρτηµα ‘ΙΙΙ’ σε συνδυασµό µε άρθρο
3§5), καθορίζοντας µάλιστα και διαδικασία ‘διαπίστωσης’ της συµµόρφωσης των
«προϊόντων ηλεκτρονικής υπογραφής» µε τα παραπάνω πρότυπα από σχετικούς ‘φορείς’
που θα οριστούν σε κάθε κράτος-µέλος.
- Επαναλαµβάνει –µάλλον εκ του περισσού!- την ανάγκη συµµόρφωσης των ΠΥΠ µε
την σχετική νοµοθεσία για την ‘προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα’, και
επιτρέπει την αναγραφή «ψευδωνύµων» του υπογράφοντα, ακόµη και σε
‘αναγνωρισµένα πιστοποιητικά’ (άρθρο 8 σε συνδυασµό και µε υπέρ. γ΄ του
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Παραρτήµατος Ι) µε προϋπόθεση όµως, την εξακρίβωση της πραγµατικής ταυτότητας
των υποκειµένων πιστοποίησης από τους ΠΥΠ και την διατήρηση των σχετικών
αποδεικτικών στοιχείων (Παράρτηµα ΙΙ υπέρ. θ΄, σε συνδυασµό και µε Προοίµιο 25).
- Επιβάλλει την αµοιβαία αναγνώριση και την ελεύθερη κυκλοφορία των «προϊόντων
ηλεκτρονικής υπογραφής» στην εσωτερική αγορά (άρθρο 4), ενώ προσδιορίζει τους
όρους για την νοµική αναγνώριση ηλεκτρονικών υπογραφών που εκδίδονται από ΠΥΠ
που είναι εγκατεστηµένοι σε τρίτες χώρες (άρθρο 7).
- Η Οδηγία προβλέπει την σύσταση ειδικής «Επιτροπής Ηλεκτρονικής Υπογραφής»
(άρθρο 9), η οποία είναι αρµόδια να ‘διευκρινίζει’ τις λεπτοµέρειες των όποιων
κριτηρίων ή/και των προτύπων που σχετίζονται µε την εφαρµογή της (άρθρο 10), καθώς
και να επανεξετάσει την εφαρµογή της Οδηγίας έως τις 19 Ιουλίου 2003, µε σκοπό την
αξιολόγηση της «κτηθείσας εµπειρίας από την εφαρµογή της» και την σύνταξη σχετικών
προτάσεων σε περίπτωση που τυχόν κριθεί αναγκαία η αναθεώρησή της (άρθρο 12).
∆ιαδικασία, φορείς, & πορίσµατα της προτυποποίησης (‘εξειδίκευσης’) της Οδηγίας
99/93/EC
Σε διεθνές επίπεδο, σηµαντικό ρόλο στην προτυποποίηση και στην αποδοχή ‘κοινών
πρακτικών’ σε γενικότερα θέµατα που σχετίζονται µε την ανάπτυξη του internet & των
τηλεπικοινωνιών και µεταξύ αυτών και σε θέµατα ‘διαλειτουργικότητας’ ηλεκτρονικών
υπογραφών, έχουν οι φορείς Internet Engineering Task Force (IETF, -που εκδίδει
συνήθως κείµενα µε τον τίτλο /Request for Comments’/‘RFCs’), WWW Consortium
(W3C), International Organization for Standardization (ISO) και International Trade
Union (ITU).
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λόγω της ιδιαιτερότητας της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας και της
έντονης ανάγκης για διαλειτουργικότητα µεταξύ των εθνικών εφαρµογών των κρατώνµελών, έχει συγκροτηθεί η συλλογική πρωτοβουλία ‘European Electronic Signature
Standardization Initiative’ (EESSI), η οποία είναι εντεταγµένη στο πλάνο δράσης
eEurope και υποστηρίζεται από το ICT Standards Board. Η EESSI, σε στενή συνεργασία
µε τα αρµόδια τµήµατα των ‘αναγνωρισµένων’ ευρωπαϊκών οργανισµών
προτυποποίησης ‘European Telecommunication Standardization Institute’ (ETSI) και
Comité Européen de Normalisation’ (CEN) καθώς και άλλων διεθνών οργανισµών
προτυποποίησης, διαµέσου των πολυάριθµων εξειδικευµένων οµάδων εργασίας και των
σχετικών ‘µηχανισµών διαβούλευσης’ που έχει αναπτύξει, έχει ήδη προχωρήσει σε
σηµαντικό βαθµό στην κοινή αποδοχή και την καταγραφή τεχνικών και διαδικαστικών
προδιαγραφών, µε έµφαση στην ασφάλεια, στην χρηστικότητα και στην
διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών υπογραφών.
4.5.3 Μηχανισµός λειτουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής
Έστω ότι ο Α επιθυµεί να στείλει ένα ηλεκτρονικό µήνυµα στον Β Η αποστολή του
συγκεκριµένου µηνύµατος µε κρυπτογράφηση (για λόγους εµπιστευτικότητας) και µε
ηλεκτρονική υπογραφή, η ανάγνωσή του και η πιστοποίηση του αναλλοίωτου του
µηνύµατος καθώς και της ταυτότητας του αποστολέα θα µπορούσε να περιγραφεί από
τεχνικής σκοπιάς µε απλά λόγια ως εξής:
Ο Α και ο Β έχουν ένα public key, ένα private key και ένα πιστοποιητικό ο καθένας.
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Ο Α κρυπτογραφεί το µήνυµα που θέλει να αποστείλει στον Β µε το public key του Β
(κρυπτογράφηµα). Παράλληλα υπογράφει το καθαρό µήνυµα µε το δικό του private key,
το οποίο θα φτάσει στον παραλήπτη ως ένα κρυπτογράφηµα στο οποίο επισυνάπτεται η
ψηφιακή υπογραφή. ∆ηµιουργεί το «δακτυλικό αποτύπωµα» του εγγράφου δηλαδή
εξάγεται το συνολικό άθροισµα των bits (data digest) από τα οποία αποτελείται το
κείµενο µε µια διαδικασία που ονοµάζεται hashing και στην συνέχεια κρυπτογραφείται.
Ο Β µόλις λάβει το ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο µήνυµα θα το αποκρυπτογραφήσει µε
το δικό του private key και παράλληλα θα ελέγξει την εγκυρότητα της υπογραφής
χρησιµοποιώντας το public key του Α. Σε περίπτωση που έχει τροποποιηθεί κατά τη
µετάδοση το αρχικό κείµενο, θα γίνει αµέσως αντιληπτό γιατί υπάρχει συσχετισµός του
κειµένου αυτού µε την επισυναπτόµενη υπογραφή(επαλήθευση της υπογραφής).
Το κρυπτογραφηµένο µήνυµα συνοδεύεται και από µια σειρά επιπρόσθετων
πληροφοριών οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι και θωρακίζουν την
µοναδικότητα και ακεραιότητα της ηλεκτρονικής υπογραφής το λεγόµενο time stamping,
το οποίο υποδηλώνει τον χρόνο αποστολής και το πιστοποιητικό.
Το πιστοποιητικό είναι συσχετισµένο µοναδικά µε το public key του κάθε χρήστη και
είναι το µέσο επιβεβαίωσης της ταυτότητας του χρήστη. Το ρόλο του εγγυητή της
πιστοποίησης αναλαµβάνει µια Ανεξάρτητη Τρίτη Αρχή Πιστοποίησης, η οποία µε την
σειρά της πιστοποιεί την διαδικασία πιστοποίησης, σε εθελοντική πάντα βάση, στην
ΕΕΤΤ.
Χρήζει ειδικής αναφοράς και το σύστηµα του «ψηφιακού φακέλου», το οποίο
συνδυάζει το σύστηµα συµµετρικών και ασύµµετρων αλγορίθµων. Το έγγραφο
κρυπτογραφείται από τον αποστολέα µε ένα συµµετρικό αλγόριθµο και παράλληλα µε
ένα σύντοµο, αλλά ασφαλές κλειδί 128 bits, κρυπτογραφηµένο µε ασύµµετρο
αλγόριθµο, το οποίο καταστρέφεται µετά την ολοκλήρωση της επικοινωνίας (κλειδί
συνεδρίας-session key).
Παρουσίαση προβληµάτων
1. Το µεγάλο πρόβληµα που δηµιουργείται σε τεχνολογικό επίπεδο είναι η
διαφορετικότητα των υπηρεσιών πιστοποίησης οι οποίες µπορεί να µην είναι συµβατές
µεταξύ τους και να µην αναγνωρίζονται από τα υπολογιστικά συστήµατα των
συµβαλλόµενων µερών. Για τον λόγο αυτό γίνεται προσπάθεια για δηµιουργία κοινών
standards.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην υιοθέτηση συγκεκριµένων διεθνών
προτύπων στις ηλεκτρονικές υπογραφές. Απαραίτητη η συνεχής ενηµέρωση για τις
διεθνείς εξελίξεις στον χώρο. Τα πρότυπα όµως που ενδεχοµένως θα επιλέξει µια εταιρία
πρέπει να συµβαδίζουν µε το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές
και να συνάδουν µε τις νόµιµες προϋποθέσεις που απορρέουν από τον ειδική ελληνική
νοµοθεσία.
Τον τελευταίο καιρό εξάλλου καταβάλλεται προσπάθεια για την δηµιουργία
τυποποιηµένων κριτηρίων αναφορικά στις ηλεκτρονικές υπογραφές (το οποίο
εξειδικεύεται µε πρότυπα των αναγνωρισµένων ευρωπαϊκών οργανισµών
προτυποποίησης ETSI & CEN στα πλαίσια της πρωτοβουλίας EESSI) προκειµένου να
εξυπηρετήσουν στην δηµιουργία συµβατών συστηµάτων που θα είναι σε θέση να
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συνεργάζονται αρµονικά και θα εξυπηρετούν τις πραγµατικές ανάγκες των ηλεκτρονικών
συναλλαγών.
2. Σε νοµικό επίπεδο ένα από τα κυριότερα Προβλήµατα που δύνανται να ανακύψουν
εξαιτίας της δαιδαλότητας του συστήµατος είναι και η πολύπλοκη ρύθµιση που αφορά
τους ΠΥΠ.
Η Οδηγία και ακολούθως το Π∆ 150/2001 που την εναρµόνισε στην ελληνική έννοµη
τάξη έχοντας ως στόχο να εξασφαλίσουν την οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς
και να άρει τυχόν εµπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών, ορίζει ότι
η παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης δεν πρέπει να εξαρτάται από την εκ των προτέρων
έγκριση. Ως προηγούµενη έγκριση εξάλλου νοείται όχι µόνο κάθε άδεια για την οποία
απαιτείται απόφαση των εθνικών αρχών, αλλά και κάθε άλλο µέτρο ισοδύναµου
αποτελέσµατος.
Παράλληλα ιδρύεται µηχανισµός εθελοντικής διαπίστευσης των ΠΥΠ, (µε σκοπό την
επίτευξη ενός υψηλότερου βαθµού εµπιστοσύνης και ασφάλειας ) ο οποίος θα ασκείται
κατ’ελεύθερη επιλογή των κρατών-µελών από δηµόσιους η ιδιωτικούς φορείς. Στην
Ελλάδα το Π∆ εξουσιοδότησε ως αρµόδια για την διαπίστευση των ΠΥΠ Αρχή την
ΕΕΤΤ.
Οι ΠΥΠ που θα εκδίδουν αναγνωρισµένα πιστοποιητικά υπόκεινται και σε επιτήρηση
από την ΕΕΤΤ. Εξ αντιδιαστολής συνάγεται ότι όσοι ΠΥΠ δεν εκδίδουν αναγνωρισµένα
πιστοποιητικά δεν υπόκεινται σε επιτήρηση. Η ΕΕΤΤ όµως διατηρεί το δικαίωµα να
διενεργήσει είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν σχετικής καταγγελίας κατασταλτικό έλεγχο
της δραστηριότητας του ΠΥΠ κατά την διάρκεια της λειτουργίας του. Σε περίπτωση
µάλιστα που διαπιστώσει νοµικές ή τεχνικές ατασθαλίες µπορεί να ζητήσει την παύση
της λειτουργίας του.
Γίνεται εποµένως αµέσως αντιληπτό ότι µε βάση την εν λόγω νοµοθετική ρύθµιση των
ηλεκτρονικών υπογραφών δεν υπάρχει ενιαία αντιµετώπιση αναφορικά στον τρόπο
λειτουργίας των ΠΥΠ και άρα συνακόλουθα και στις έννοµες συνέπειες που θα επιφέρει
η χρήση των διαφορετικών πιστοποιητικών στις συναλλαγές. Το σύστηµα εποµένως που
καθιερώνεται µε τις εν λόγω ρυθµίσεις είναι σύνθετο καθόσον οι έννοµες συνέπειες που
συνδέονται µε τις τεχνικές διαδικασίες που περιγράφηκαν είναι διαφοροποιηµένες και
άρα και η ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες πιστοποίησης.
Για την ορθή εφαρµογή του Π∆ 150/2001 είναι απαραίτητο να προβλεφθούν ειδικές
ρυθµίσεις σχετικά τις έννοµες συνέπειες των ψηφιακών υπογραφών, ιδιαίτερα υπό το
καθεστώς του διαχωρισµού τους σε αναγνωρισµένη και µη αναγνωρισµένη ψηφιακή
υπογραφή και τον ρόλο και την ευθύνη των φορέων πιστοποίησης (ενδεχόµενη
τροποποίηση του α.160 ΑΚ).
4.5.4 Κατηγορίες & είδη των ηλεκτρονικών υπογραφών και των ηλεκτρονικών
πιστοποιητικών
Η ευρωπαϊκή οδηγία 99/93/ΕΚ, ταξινοµεί όλες τις ηλεκτρονικές υπογραφές, στις εξής
τρεις (3) κατηγορίες:
- «Απλές ηλεκτρονικές υπογραφές», (άρθρο 2, υπέρ. 1), στις οποίες
περιλαµβάνονται κάθε µορφής ‘ηλεκτρονικά δεδοµένα’ τα οποία σχετίζονται µε άλλα
ηλεκτρονικά δεδοµένα ώστε να ‘χρησιµεύσουν ως µέθοδος απόδειξης της γνησιότητας’
των δεδοµένων αυτών,
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- «Προηγµένες ηλεκτρονικές υπογραφές» (άρθρο 2, υπέρ. 2), οι οποίες παρέχουν
τεχνολογικά τις εξής ιδιότητες: α) συνδέονται µονοσήµαντα µε τον υπογράφοντα, β)
είναι ικανές να τακτοποιούν τον υπογράφοντα, γ) δηµιουργούνται µε µέσα τα οποία να
µπορεί ο υπογράφων να διατηρήσει υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο, και δ) συνδέονται
µε τέτοιο τρόπο στα δεδοµένα που αναφέρονται ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισµός
κάθε επακόλουθης αλλοίωσής τους,
- «Αναγνωρισµένες ηλεκτρονικές υπογραφές» (έµµεσος ορισµός από το άρθρο
5§1), οι οποίες διαφοροποιούνται από τις παραπάνω ‘Προηγµένες ηλεκτρονικές
υπογραφές’, µε το γεγονός ότι απαιτούνται ως πρόσθετοι όροι για την δηµιουργία τους:
α) η υποστήριξή τους από ‘αναγνωρισµένο πιστοποιητικό’ (το οποίο εκδίδεται από ΠΥΠ
που ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του Παραρτήµατος ΙΙ) και, β) η χρήση ‘ασφαλούς
διάταξης δηµιουργίας υπογραφής’ (όπως αυτή ορίζεται από το Παράρτηµα ΙΙΙ και
εξειδικεύεται από τα σχετικά πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 3§5) από τον
‘υπογράφοντα’.
Η Οδηγία αναγνωρίζει άµεσα ως ‘ισότιµες’ µε τις ιδιόχειρες υπογραφές που θέτονται
σε ‘χάρτινα’ έγγραφα, µόνο την τελευταία κατηγορία υπογραφών, ενώ δεν αποκλείει την
‘αποδεικτική δύναµη’ κάθε άλλου τύπου ηλεκτρονικών υπογραφών, η οποία δεν τηρεί
κάποια ή κάποιες από τις παραπάνω προϋποθέσεις για την δηµιουργία «αναγνωρισµένων
ηλεκτρονικών υπογραφών».
Μία συνολική εικόνα των διαφόρων ‘ειδών’ υπογραφών αλλά και πιστοποιητικών,
µαζί µε τις πιθανότερες εφαρµογές τους, συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα:

ΜΕΡΟΣ 4ο ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

169
________________________________________________________________________

Πηγή http://www.sioulis.gr
Υποσηµειώσεις Πίνακα
1. Σύµφωνα και µε την ανάλυση του Κεφαλ. 4. του κειµένου CWA 14365: ‘Guide on the Use of Electronic Signatures’
του CEN/ISSS (EESSI)
2. Σύµφωνα και µε τον όρο ‘KM3.4’ του κειµένου CWA 14167-1, ‘Security Requirements for TWS …’ του CEN/ISSS
(EESSI)
3. Από τον ίδιο τον κατασκευαστή-δηµιουργό (νοµικό ή φυσικό πρόσωπο) του εκτελέσιµου κώδικα και υπεύθυνο για
την ‘συµπεριφορά’ του! Στις περιπτώσεις που τρίτος (όχι ο δηµιουργός) υπογράφει εκτελέσιµο κώδικα άλλου, η
υπογραφή πιστοποιεί µόνο τον ‘αποστολέα’ (ως τέτοιον!) και την αυθεντικότητα (µη αλλοίωση) του κώδικα από την
στιγµή της αποστολής του.
4. Στην εξαιρετική περίπτωση που το υπογεγραµµένο έγγραφο, εµπεριέχει άρτια και πλήρη δήλωση βουλήσεως
(δηλαδή αναγράφει συνετά ‘στοιχεία ταυτότητας’ του δηλώντα, ‘χρονολογία’, & συγκεκριµένη ‘δήλωση βουλήσεως’), και
υπογράφεται µε ‘Υπογραφή Αναγνώρισης ή/και Θεώρησης περιεχοµένων’ από τον ίδιο τον αναφερόµενο ως
‘εκφράζοντα την βούληση του’ στο έγγραφο αυτό, τότε η υπογραφή αυτή εξοµειώνεται µε ‘Υπογραφή ∆ήλωσης
Βουλήσεως’ για το συγκεκριµένο έγγραφο, -το οποίο µπορεί και να είναι ένα ‘συµπληρωµένο’ έγγραφο από αυτά που
αναφέρονται ως ‘αντικείµενα υπογραφής’ στην ‘Υπογραφή ∆ήλωσης Βουλήσεως’! (φέροντας από µόνο του τα
απαραίτητα στοιχεία και όχι να βασίζεται στο ηλεκτρονικό πιστοποιητικό!’)
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4.6 Νοµική Προστασία του Καταναλωτή στο ∆ιαδίκτυο
4.6.1 Ποινική προστασία από την ελληνική νοµοθεσία
∆ιαχωρίζονται οι περιπτώσεις παράβασης στις ακόλουθες:
ΑΘΕΜΙΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ: Η κύρια νοµική αντιµετώπιση µη εξουσιοδοτηµένης
πρόσβασης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή είναι η ποινική, µε την παράλληλη εφαρµογή και
άλλων διατάξεων περί των τηλεπικοινωνιών, του απορρήτου επικοινωνίας, της
προστασίας προσωπικών δεδοµένων28 (άρθρα 370Α,Β,Γ του ποινικού κώδικα, για τη
παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνηµάτων και προφορικής συνοµιλίας, την αθέµιτη
πρόσβαση, την αποκάλυψη και την παραβίαση κρατικών και επιστηµονικών απορρήτων
και τη χρήση προγραµµάτων υπολογιστών).
Ως µη εξουσιοδοτηµένη πράξη διείσδυσης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή λογίζεται η
πράξη της διείσδυσης χωρίς δικαίωµα σε ένα σύστηµα υπολογιστή ή τηλεπικοινωνιών µε
ή χωρίς την πρόκληση ζηµιών ή περιουσιακών βλαβών.
Τα εγκλήµατα αυτά διώκονται κατ’ έγκληση και τιµωρούνται µε φυλάκιση που µπορεί
κατά περίπτωση να φτάνει µέχρι και το ένα έτος (αν οι πράξεις έγιναν χωρίς δικαίωµα
τιµωρούνται µέχρι τρεις µήνες), εκτός και αν προσβάλλονται στρατιωτικά ή διπλωµατικά
απόρρητα, οπότε οι πράξεις αυτές διώκονται κατά τα άρθρα 146 και 147 του Π.Κ. για
την παραβίαση µυστικών της πολιτείας, και µπορούν να επιβάλλονται βαρύτατες ποινές
κάθειρξης µέχρι δέκα έτη ή σε περίπτωση αµέλειας έως τρία έτη.
ΑΠΑΤΗ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ29: Βαριές ποινές προβλέπονται και στην περίπτωση
του άρθρου 386Α Π.Κ. για την απάτη µέσω υπολογιστή. Σύµφωνα µε αυτό το νόµο,
όποιος, µε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον, παράνοµο περιουσιακό
όφελος, βλάπτει ξένη περιουσία, επηρεάζοντας τα στοιχεία υπολογιστή είτε µε µη ορθή
διαµόρφωση του προγράµµατος είτε µε επέµβαση κατά την εφαρµογή του, είτε µε
χρησιµοποίηση µη ορθών ή ελλιπών στοιχείων είτε µε οποιαδήποτε άλλο τρόπο,
τιµωρείται ανάλογα µε το ύψος της απάτης (πληµµέληµα ή κακούργηµα). Το άρθρο αυτό
προβλέπει, κατά περίπτωση, φυλάκιση έως δέκα ετών αν ο υπαίτιος διαπράττει απάτες
κατ’ επάγγελµα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζηµία
υπερβαίνουν το ποσό των 5 εκατοµµυρίων δραχµών, ή αν το περιουσιακό όφελος ή η
ζηµία που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 25 εκατοµµυρίων δραχµών.
Ποινικές διατάξεις βρίσκονται σε ειδικούς νόµους, όπως το άρθρο 22 παρ.4 του νόµου
2472/1997 για την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα, το οποίο αναφέρει ότι: Όποιος χωρίς δικαίωµα επεµβαίνει µε οποιονδήποτε
τρόπο σε αρχείο δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα ή λαµβάνει γνώση των δεδοµένων
αυτών ή τα αφαιρεί, αλλοιώνει, βλάπτει, καταστρέφει, επεξεργάζεται, µεταδίδει,
ανακοινώνει, τα καθιστά προσιτά σε µη δικαιούµενα πρόσωπα ή επιτρέπει στα πρόσωπα
αυτά να λάβουν γνώση των εν λόγω δεδοµένων ή τα εκµεταλλεύεται µε οποιονδήποτε
τρόπο, τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή και αν πρόκειται για ευαίσθητα
δεδοµένα µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηµατική ποινή τουλάχιστον
ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) έως δέκα εκατοµµυρίων (10.000.000) δραχµών, αν η
πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα από άλλες διατάξεις.
28

Βλ. ‘αρθρα 370Α, 370Β, 370Γ, του ποινικού κώδικα

29

Βλ. άρθρο 386Α του ποινικού κώδικα
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Επίσης, ποινικές διατάξεις βρίσκονται και στο άρθρο 11 του νόµου 2867/2000 για την
οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών ή το άρθρο 29 του νόµου 5060/1931 περί
ασέµνων δηµοσιευµάτων.
Σύµφωνα µε σχόλια του κ. Παρθένη-δικηγόρο Internet και υποψήφιο διδάκτορα
δικαίου Internet νοµικής σχολής Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (1ο Συνέδριο
για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και δικτυοπειρατεία) η σηµερινή νοµική
κατάσταση, σε επίπεδο ποινικού δικαίου κυρίως, δεν κάνει διάκριση µεταξύ των
εγκληµάτων που τελέστηκαν µε χρήση του διαδικτύου, ή χωρίς αυτή, µε εξαίρεση τα
άρθρα του ποινικού κώδικα, που αφορούν σε περιπτώσεις διείσδυσης σε υπολογιστικό
σύστηµα. Η αναλογική αυτή εφαρµογή των νόµων δεν βλάπτει, πλην όµως υπάρχουν
περιπτώσεις που κρίνεται ανεπαρκής.
Ένα άλλο θέµα που προκύπτει σύµφωνα µε τον κύριο Αγγελή-εισαγγελέα
πρωτοδικών, είναι ότι η ελληνική νοµοθεσία δεν προσδιορίζει την έννοια του
κυβερνοχώρου ή του διαδικτύου. Σύµφωνα µε αυτό υπάρχουν εγκλήµατα που µπορούν
να αποτελέσουν τον ίδιο τύπο µε τα «κοινά» εγκλήµατα και άλλα που µπορούν να
θεωρηθούν ως «γνήσια εγκλήµατα κυβερνοχώρου»
Ως τέτοιο έγκληµα µπορεί να θεωρηθεί και ή παράνοµη ή χωρίς δικαίωµα πρόσβαση
σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (hacking). Όµως τέτοιου είδους έγκληµα δεν υπάρχει ακόµα
στην ελληνική έννοµη τάξη, αφού δεν υπάρχει σχετική νοµοθεσία. Ακόµα τέτοιο
έγκληµα δεν υπάρχει και π.χ. για την διάδοση παιδικού πορνογραφικού υλικού µέσω του
κυβερνοχώρου.
Είναι έννοµο αγαθό η ασφάλεια στο ∆ιαδίκτυο;
Σύµφωνα µε απόψεις νοµικών ο ποινικός νοµοθέτης δεν έχει θεωρήσει ακόµα την
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο έννοµο αγαθό, δηλαδή ένα από τα βιοτικά αγαθά που το
δίκαιο περιβάλλει µε προστασία.
Στην ελληνική έννοµη τάξη ισχύει ο νόµος 1805/1988, ο οποίος τροποποίησε ή
συµπλήρωσε τις σχετικές διατάξεις του ποινικού κώδικα (άρθρα 13γ,370Β,370Γ,386Α)
και αφορά στα εγκλήµατα που διαπράττονται µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ο νόµος
αυτός αφορά εγκλήµατα που διαπράττονται µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δηλαδή
αναφέρεται γενικά στην ηλεκτρονική εγκληµατικότητα. Όµως ο νόµος αυτός δεν επαρκεί
για να καλύψει τα εγκλήµατα που έχουν παρουσιαστεί από τη χρήση του διαδικτύου
παρά µόνο όταν κάποια από τα προβλεπόµενα εγκλήµατα (370Β, 380Γ, 386Α)
διαπράττονται και σε περιβάλλον διαδικτύου, τότε και τα άρθρα αυτά εφαρµόζονται και
στις εκάστοτε συγκεκριµένες περιπτώσεις.
Ποινική προστασία από την κοινοτική νοµοθεσία
Η διεθνής σύµβαση για το κυβερνοέγκληµα30
Η διεθνής σύµβαση για το κυβερνοέγκληµα υπογράφηκε από το Συµβούλιο της
Ευρώπης στις 23 Νοεµβρίου 2001. Όµως τι είναι αυτό το συµβούλιο και ποιες είναι οι
αρµοδιότητές του;Το Συµβούλιο της Ευρώπης είναι ένας διεθνής οργανισµός που
ιδρύθηκε το 1949 και εδρεύει στο Στρασβούργο. Η Ελλάδα έγινε το 11ο µέλος του
συµβουλίου στις 9/8/1949. Κύριος ρόλος του είναι «η ενδυνάµωση της δηµοκρατίας, των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της επικράτησης του νόµου στα 43 κράτη µέλη του. Επίσης,
30

Βλ.& άρ. 6 της ΣΕΕ και νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου http://europa.int/comm/justice_home/unit/charte_en.htm
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το συµβούλιο της Ευρώπης προστατεύει την πολιτιστική κληρονοµιά σε όλο της το εύρος».
Οποιοδήποτε κράτος της Ευρώπης µπορεί να γίνει µέλος του, αρκεί να σέβεται το νόµο
και να εγγυάται την υπεράσπιση και τη διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και
των βασικών ελευθεριών κάθε πολίτη µέσα στα όρια της επικράτειάς του.
Σκοπός της συνθήκης είναι η προστασία από το έγκληµα στον κυβερνοχώρο µε την
θέσπιση της κατάλληλης νοµοθεσίας και την επίτευξη δικαστικής συνεργασίας µεταξύ
των κρατών που την υπογράφουν.
Οι εργασίες για την συνθήκη ξεκίνησαν το 1997 και υπήρξαν πολλές αναθεωρήσεις
ενώ κατά την εµφάνιση των προσχεδίων το Συµβούλιο της Ευρώπης το Μάρτιο 2001
αναγνώριζε αρκετές παραβιάσεις ως ποινικά αδικήµατα κάνοντας ταυτόχρονα έκκληση
για ουσιαστικότερη προστασία της ατοµικής ελευθερίας. Στο ίδιο προσχέδιο οι
εκπρόσωποι των κρατών µελών του οργανισµού, εξέφρασαν την απογοήτευσή τους,
καθώς δεν προέβλεπε την καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας στο
∆ιαδίκτυο.
Στην 27η παρουσίαση του σχεδίου της συνθήκης στις 25 Μαΐου 2001 και µετά από την
κριτική της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης και διαφόρων οµάδων πίεσης, η συνθήκη περιέλαβε
αυστηρές διατάξεις µε στόχο να εξασφαλιστεί ότι στην προσπάθεια να καταπολεµηθούν
τα online αδικήµατα, οι διωκτικές αρχές δεν θα παραβιάζουν το δικαίωµα στην
ιδιωτικότητα.
Στην τελευταία αναθεώρηση του Ιουνίου του 2001 προστέθηκαν διατάξεις σύµφωνα µε
τις οποίες η ρατσιστική ή ξενοφοβική προπαγάνδα µέσω δικτύων υπολογιστών θεωρείται
εγκληµατική ενέργεια. Όµως κάτι τέτοιο δηµιουργεί πρόβληµα σε ορισµένες χώρες πχ.
ΗΠΑ αφού εκεί η δηµοσίευση τέτοιου είδους περιεχοµένου δεν θεωρείται αξιόποινη
αφού κάτι τέτοιο αντιβαίνει µε τη πρώτη τροπολογία του αµερικάνικου συντάγµατος για
την ελευθερία του λόγου.
Η σύµβαση στις 8 Νοεµβρίου υιοθετήθηκε από τους υπουργούς εξωτερικών των
χωρών-µελών του Συµβουλίου της Ευρώπης, και τέθηκε προς υπογραφή στις 23
Νοεµβρίου, στη Βουδαπέστη, κατά τη διάρκεια διεθνούς συνεδρίου για την ηλεκτρονική
εγκληµατικότητα. Η σύµβαση, ο σχεδιασµός της οποίας έγινε µε τη συµµετοχή και µη
ευρωπαϊκών κρατών, όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Ν. Αφρική, θα τεθεί σε
ισχύ εφόσον επικυρωθεί από πέντε κράτη, τουλάχιστον τρία από τα οποία πρέπει να είναι
µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης. Κατά την διάρκεια του συνεδρίου η µόνιµη
επιτροπή της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του συµβουλίου πρότεινε η σύµβαση να
συµπληρωθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα µε ένα πρωτόκολλο που θα εξαλείφει τα
ρατσιστικά web sites από το Internet και θα ποινικοποιεί τη διακίνηση ''µηνυµάτων
µίσους'' µέσω δικτύων υπολογιστών. Έτσι θα πρέπει να είναι δυνατό ένα γαλλικό
ρατσιστικό site να µην µπορεί, όταν φιλοξενείται σε ένα server στην Αµερική, να
προστατεύεται από τους αµερικάνικους νόµους που αφορούν την ελευθερία του λόγου.
Το δεσµευτικό αυτό κείµενο θα µπορέσουν να υπογράψουν αργότερα και άλλες χώρες
που δεν είναι µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης, µετά από πρόσκληση της Επιτροπής
Υπουργών.
Η νέα συνθήκη έχει τρεις στόχους:
• Να καταγράψει κοινούς ορισµούς για συγκεκριµένα ποινικά αδικήµατα που
σχετίζονται µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών
• Να καθορίσει µεθόδους για την ποινική έρευνα και δίωξη και
• Να καθιερώσει τρόπους διεθνούς επικοινωνίας
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Στο κείµενο περιλαµβάνονται ορισµοί για αδικήµατα, όπως:
• Αυτά που πλήττουν την εµπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιµότητα
δεδοµένων που έχουν αποθηκευτεί σε υπολογιστικά συστήµατα (ένα τέτοιο αδίκηµα
είναι, για παράδειγµα, η διάδοση ιών)
• Αδικήµατα που διαπράττονται µε τη χρήση υπολογιστών (π.χ. απάτες,
πλαστογραφίες)
• Αδικήµατα που έχουν σχέση µε το περιεχόµενο (όπως η κατοχή και διεθνής
διανοµή υλικού παιδικής πορνογραφίας)
• Αδικήµατα που αποτελούν παραβίαση της πνευµατικής ιδιοκτησίας και των
σχετικών δικαιωµάτων.
Η δοµή της συνθήκης περιλαµβάνει 48 άρθρα που είναι οργανωµένα σε τέσσερα
κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο δίνονται οι απαραίτητοι ορισµοί (ο ορισµός για τους
Service Providers έχει δοθεί στο κεφάλαιο 1.4).Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται σε
αρχές που πρέπει να ενταχθούν στην νοµοθεσία κάθε κράτους για να αντιµετωπιστεί το
λεγόµενο «κυβερνοέγκληµα».Το τρίτο κεφάλαιο περιγράφει το νέο σύστηµα διεθνούς
συνεργασίας και το τέταρτο ασχολείται µε θέµατα εγκυρότητας, την επιβολή, την
επικύρωση και την υπογραφή της συνθήκης.
Ενδιαφέρουσες διατάξεις που έχουν σχέση µε την ασφάλεια στο ∆ιαδίκτυο από
ουσιαστική ποινική άποψη είναι οι παρακάτω:
α) Παράνοµη πρόσβαση (Illegal Access)
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 της συµβάσεως κάθε µέλος θα θεσπίσει νοµοθετικά και άλλα
µέτρα που είναι απαραίτητα για να καθιερώσει ως ποινικά αδικήµατα, σύµφωνα µε την
εσωτερική του νοµοθεσία, την εκ προθέσεως πρόσβαση χωρίς δικαίωµα σε ολόκληρο ή
σε µέρος συστήµατος ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Το άρθρο αυτό έχει ως σκοπό να ποινικοποιήσει αυτό που στη γλώσσα των
ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι γνωστό ως hacking.
β) Η Αθέµιτη Παγίδευση- Υποκλοπή (Illegal Interception)
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 της συµβάσεως κάθε µέλος θα πρέπει να θεσπίσει νοµοθετικά
και άλλα µέτρα που είναι απαραίτητα για να καθιερώσει ως ποινικά αδικήµατα, σύµφωνα
µε την εσωτερική του νοµοθεσία, την εκ προθέσεως παγίδευση - υποκλοπή, που γίνεται
µε τεχνικά µέσα, από µη δηµόσια εκποµπή δεδοµένων ηλεκτρονικών υπολογιστών, από,
προς ή µέσα σε ένα σύστηµα υπολογιστών, συµπεριλαµβανοµένων ηλεκτροµαγνητικών
εκποµπών από ένα σύστηµα υπολογιστών, που "µεταφέρει" τέτοια στοιχεία.
Ένα µέλος µπορεί να απαιτήσει ότι το αδίκηµα διαπράττεται µε παράνοµο σκοπό ή σε
σχέση µε ένα σύστηµα υπολογιστών, το οποίο συνδέεται µε άλλο σύστηµα.
Προστατευόµενο έννοµο αγαθό είναι "το δικαίωµα στην ιδιωτική ζωή και της
ασφάλειας των τηλεπικοινωνιών στον κυβερνοχώρο". Αποτελεί δηλαδή το άρθρο αυτό,
το "ηλεκτρονικό αντίστοιχο στον κυβερνοχώρο" της παραβίασης του απορρήτου των
τηλεφωνηµάτων και της προφορικής συνοµιλίας (υποκλοπή).
Στην ελληνική έννοµη τάξη η συµπεριφορά αυτή προβλέπεται στο άρθρο 370 Α §§1
και 2 του Ποινικού Κώδικα.
γ) Επέµβαση σε ∆εδοµένα (Data Interference)
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 της συµβάσεως κάθε µέλος θα πρέπει να θεσπίσει τέτοια
νοµοθετικά και άλλα µέτρα που είναι απαραίτητα για να καθιερώσει ως ποινικά
αδικήµατα, σύµφωνα µε την εθνική του νοµοθεσία, την εκ προθέσεως καταστροφή
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(damaging), διαγραφή (deletion), χειροτέρευση (deterioration), µεταβολή (alteration), ή
απόκρυψη (suppression) δεδοµένων χωρίς δικαίωµα.
Προστατευόµενο έννοµο αγαθό είναι η ακεραιότητα και η κανονική λειτουργία ή
χρήση των υποθηκευµένων δεδοµένων ή των προγραµµάτων ηλεκτρονικών
υπολογιστών.
Ως εγγύτερο άρθρο στην ελληνική έννοµη τάξη µπορεί να θεωρηθεί αυτό της φθοράς
ξένης ιδιοκτησίας (άρθρο 381 Π.Κ.).
δ) Επέµβαση σε σύστηµα (System Interference)
Σύµφωνα µε το άρθρο 5 της συµβάσεως κάθε µέλος θα πρέπει να θεσπίσει τέτοια
νοµοθετικά και άλλα µέτρα, που είναι απαραίτητα, για να καθιερώσει ως ποινικά
αδικήµατα, σύµφωνα µε την Εθνική του Νοµοθεσία, την εκ προθέσεως σοβαρή
παρεµπόδιση, χωρίς δικαίωµα, της λειτουργίας ενός συστήµατος υπολογιστή, που γίνεται
µε πρόσθεση, µεταφορά, καταστροφή, διαγραφή, χειροτέρευση, µεταβολή, ή απόκρυψη
δεδοµένων υπολογιστών.
Το προστατευόµενο έννοµο αγαθό στο άρθρο αυτό είναι το δικαίωµα του χρήστη να
έχει µια "κανονική" λειτουργία του υπολογιστή του. Η διάταξη αυτή ποινικοποιεί, αυτό
που στην γλώσσα των ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι γνωστό ως "computer sabotage"
(δολιοφθορά ηλεκτρονικού υπολογιστή).
ε) Κακή Χρήση Συσκευών (Misuse of Devices)
Σύµφωνα µε το άρθρο 6 της συµβάσεως κάθε µέλος θα πρέπει να θεσπίσει τέτοια
νοµοθετικά και άλλα µέτρα, που είναι απαραίτητα προκειµένου να καθιερώσει ως
ποινικά αδικήµατα σύµφωνα µε την εθνική του νοµοθεσία, την εκ προθέσεως και χωρίς
δικαίωµα παραγωγή, πώληση, προετοιµασία για χρήση εισαγωγή, διανοµή ή µε
οποιοδήποτε άλλο τρόπο διάθεση µιας συσκευής συµπεριλαµβανοµένου προγράµµατος
υπολογιστή που έχει σχεδιαστεί ή προσαρµοστεί πρωτίστως για τους σκοπούς διάπραξης
οποιουδήποτε από τα αδικήµατα που θεµελιώνονται στα άρθρα 2-5 της συµβάσεως.
Στην ελληνική έννοµη τάξη το άρθρο αυτό αντιστοιχεί µε το 370 Α §7 Π.Κ. Σύµφωνα
µε αυτό, όποιος διαθέτει στο εµπόριο ή µε άλλον τρόπο προσφέρει για εγκατάσταση
τεχνικά µέσα ειδικά µόνο για την τέλεση των πράξεων των §§ 1 και 2 αυτού του άρθρου
ή δηµόσια διαφηµίζει ή προσφέρει τις υπηρεσίες του για την τέλεσή τους τιµωρείται µε
φυλάκιση και µε χρηµατική ποινή.
Η συνθήκη από την στιγµή της δηµοσίευσής της και κατά την επεξεργασία της
προκάλεσε αντιδράσεις. Οι κυριότερες αντιδράσεις και επικρίσεις που έχουν γίνει στην
συνθήκη προέρχονται από τους ακόλουθους οργανισµούς και επιχειρήσεις:
- Από τον διεθνή οργανισµό GILC (Global Internet Liberty Campaign) διότι όπως
αυτός υποστηρίζει η συνθήκη έρχεται σε αντίθεση µε τους ισχύοντες κανόνες για την
προστασία του ατόµου και το ιδιωτικό απόρρητο, ότι διευρύνει αδικαιολόγητα την
αστυνόµευση του διαδικτύου από πλευράς κυβερνήσεων και ότι θα υπονοµεύσει την
ανάπτυξη νέων µεθόδων ασφαλείας δικτύων και θα περιορίσει την ευθύνη των
κυβερνήσεων. Οι απόψεις του οργανισµού καθώς και υπογραφές των µελών του που
συλλέγονται για να δηλώσουν την αντίθεση στη συνθήκη, βρίσκονται στην διεύθυνση
www.gilc.org/privacy/coe-letter-1000.html
- Από τους ISP από τους οποίους θα απαιτείται να καταγράφουν στοιχεία τόσο
για τα δεδοµένα (data) όσο και για την κίνηση (traffic). Κάτι τέτοιο θα απαιτήσει µεγάλες
επενδύσεις από τους ISP την εποχή που ο ανταγωνισµός έχει µειώσει τα έσοδά τους. Ένα
ακόµα σηµείο στο οποίο οι ISP επικρίνουν την συνθήκη είναι στα σηµεία που
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αναφέρονται στην ευθύνη τους για το περιεχόµενο που διακινούν µέσω του δικτύου τους
τρίτοι. Στο σηµείο αυτό φοβούνται ότι θα τους καταλογιστούν ευθύνες.
- Από µεγάλες επιχειρήσεις και τηλεπικοινωνιακούς οργανισµούς αφού τους
υποχρεώνει να συνεργάζονται µε αρχές άλλων χωρών που έχουν υπογράψει την
συνθήκη. Έτσι θεωρούν ότι δεν µπορούν να εµπιστεύονται στοιχεία που τους ζητούν,
βάση της συνθήκης, αρχές χωρών π.χ. όπως το Αζερµπαϊτζάν. Τέτοιου είδους αντίδραση
έχει εµφανιστεί εκ µέρους κυρίως των εταιριών των ΗΠΑ AT&T και AOL Time Warner.
Η σύµβαση για το κυβερνοέγκληµα απασχόλησε και την ελληνική κυβέρνηση. Το
αποτέλεσµα ήταν το Μάιο του 2001 η ίδρυση του Ελληνικού Φορέα Πρόληψης της
Τηλεπικοινωνιακής Απάτης (ΕΦΤΑ). Αναλυτικά στοιχεία για τον φορέα αυτό
παρουσιάζονται στην επόµενη ενότητα.
Ελληνικός Φορέας Πρόληψης της Τηλεπικοινωνιακής Απάτης (ΕΦΤΑ)31

Ο φορέας αυτός δηµιουργήθηκε µε στόχο την πρόληψη και τη προστασία του πολίτη
και των τηλεπικοινωνιακών φορέων από τις συνέπειες της τηλεπικοινωνιακής απάτης και
του ηλεκτρονικού εγκλήµατος, φαινόµενα τα οποία και στη χώρα µας παίρνουν πλέον
ανησυχητικές διαστάσεις. Ιδρυτικά µέλη του φορέα αυτού είναι οι εταιρείες κινητής
τηλεφωνίας Cosmote, Panafon-Vodafone, Telestet καθώς και ο ΟΤΕ. Τη στιγµή που
γράφεται αυτή η εργασία ο φορέας ΕΦΤΑ ανήκει αποκλειστικά στη Vodafone.
Οι δράσεις του ΕΦΤΑ για την αποτελεσµατική συµβολή στην αντιµετώπιση της
τηλεπικοινωνιακής απάτης αναπτύσσονται στους εξής άξονες:
- Ενηµέρωση του πολίτη µε στόχο την προστασία του από την τηλεπικοινωνιακή
απάτη και το ηλεκτρονικό έγκληµα
- Ανταλλαγή πληροφοριών για τις µεθόδους µε τις οποίες διενεργούνται
τηλεπικοινωνιακές απάτες που γίνονται αιτία απώλειας πολλών δις Ευρώ κάθε χρόνο,
για όλες τις ευρωπαϊκές εταιρίες τηλεπικοινωνιών.
31

http://www.ote.gr/EFTA/
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- Λήψη µέτρων από κοινού, ώστε να αντιµετωπιστούν οι νέες περιπτώσεις
τηλεπικοινωνιακής απάτης, οι οποίες αναµένεται να ενταθούν µετά την πλήρη
απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα
- Την ανταλλαγή πληροφοριών (στα πλαίσια των ν.2472/97 "για την προστασία του
ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα" και 2774/99 "για
την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό
τοµέα"),σχετικά µε επιτήδειους, οι οποίοι µετερχόµενοι διάφορες µεθόδους,
χρεώνουν το καταναλωτικό κοινό και τις συνεργαζόµενες εταιρίες µε τεράστια
χρηµατικά ποσά.
Ο ΕΦΤΑ συνεργάζεται µε τις Υπηρεσίες πρόληψης των τηλεπικοινωνιακών
Οργανισµών άλλων κρατών, στα πλαίσια του ETNO, του EURESCOM, της FIINA και
του GSM Forum, όπως και µε τις αστυνοµικές και δικαστικές αρχές.
Μέλη του φορέα µπορούν να γίνουν εταιρείες που προσφέρουν τηλεπικοινωνιακές
υπηρεσίες (σταθερό ή κινητό δίκτυο), ή δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο
και στο ∆ιαδίκτυο γενικότερα (π.χ. Internet-Service Providers-ISPs)
4.6.2 Οργανώσεις προστασίας καταναλωτών
Η ∆ιεθνής Οργάνωση Καταναλωτικών Ενώσεων (IOCU)
Η διεθνής αυτή οργάνωση ιδρύθηκε το 196032 ως διεθνής οργάνωση των
καταναλωτικών ενώσεων (International Organization of Consumer Unions- ΙOCU), από
µια οµάδα εθνικών οργανισµών προστασίας καταναλωτών που αναγνώρισαν ότι θα
έπρεπε να συνδυάσουν τις δυνάµεις τους συνεργαζόµενοι πέρα από εθνικά σύνορα. Η
οργάνωση αναπτύχθηκε γρήγορα και σύντοµα αναγνωρίστηκε ως η “φωνή του διεθνούς
κινήµατος καταναλωτών” σε θέµατα όπως τα πρότυπα (standards) προϊόντων και
τροφίµων, η υγεία και τα δικαιώµατα των ασθενών, το περιβάλλον και η βιώσιµη
κατανάλωση, και ο κανονισµός του διεθνούς εµπορίου και των εγκαταστάσεων δηµοσίας
χρήσης.
Το όνοµα της ένωσης άλλαξε στην συνέχεια σε Consumers International όµως
παρέµεινε ένας ανεξάρτητος, µη κερδοσκοπικός οργανισµός που δεν ευθυγραµµίζεται ή
υποστηρίζεται από κανένα πολιτικό κόµµα ή βιοµηχανία. Χρηµατοδοτείται από
κεφάλαια των οργανώσεων που είναι µέλη και από επιχορηγήσεις ιδρυµάτων,
κυβερνήσεων και διάφορες άλλες πηγές.
Η οργάνωση υποστηρίζει, συνδέει και αντιπροσωπεύει οµάδες καταναλωτών σε όλο
τον κόσµο. Είναι µέλος σε περισσότερους από 260 οργανισµούς σε σχεδόν 120 χώρες.
Προσπαθεί να προωθήσει µια δικαιότερη κοινωνία υπερασπιζόµενη τα δικαιώµατα όλων
των καταναλωτών, συµπεριλαµβανοµένων των φτωχών, περιθωριοποιηµένων και
µειονεκτούντων ανθρώπων:
- Υποστηρίζοντας και ενδυναµώνοντας οργανισµούς που αποτελούν µέλη της αλλά
και του καταναλωτικού κινήµατος γενικότερα
- Κάνοντας εκστρατεία σε διεθνές επίπεδο για την προώθηση πολιτικών που σέβονται
τις ανησυχίες των καταναλωτών.
Όπως αναφέρεται και στις ιστοσελίδες της, η οργάνωση ήταν στην πρώτη γραµµή στον
καταναλωτικό ακτιβισµό στον νέο τοµέα του ηλεκτρονικού εµπορίου. Ακόµα έχει
32

http://www.consumersinternational.org/about_CI/default.asp?regionid=135

ΜΕΡΟΣ 4ο ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

177
________________________________________________________________________
συµβάλει ενεργά στην ανάπτυξη των οδηγιών του ΟΑΣΑ για την προστασία των
καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εµπόριο (το πλήρες κείµενο της οδηγίας αναλύεται στο
κεφάλαιο 8).
Μια από τις πιο σηµαντικές ενέργειες της οργάνωσης που αφορούσε τους
κυβερνοκαταναλωτές, ήταν η δηµοσίευση το 1999 της πρώτης µελέτης σχετικά µε τις on
line αγορές. Συγκεκριµένα αναλύθηκε η κατάσταση που υφίσταται στις online αγορές και
αποκαλύφθηκε ένα εύρος προβληµάτων καταλήγοντας στο συµπέρασµα, ότι το
∆ιαδίκτυο απέτυχε στο να παρέχει ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ένας καταναλωτής θα
µπορούσε να εµπιστευθεί για να αγοράσει.
Η ίδια έρευνα επαναλήφθηκε 2 χρόνια αργότερα µε σκοπό:
- Να διαπιστώσει το αντίκτυπο των οδηγιών guidelines του ΟΑΣΑ για το
ηλεκτρονικό εµπόριο που αναπτύχθηκαν µετά την έκδοση της πρώτης έρευνας
- Να ανακαλύψει και να εξετάσει τα σηµεία που οι καταναλωτές συνεχίζουν να
αντιµετωπίζουν προβλήµατα και τα σηµεία στα οποία σηµειώθηκε πρόοδος.
Έτσι στις αρχές του 2001 µια διεθνής οµάδα ερευνητών από 15 οργανισµούς
καταναλωτών, παρίσταναν τους κυβερνοκαταναλωτές παραγγέλνοντας αγαθά και
υπηρεσίες από websites σε ολόκληρο τον κόσµο. Η έρευνα κατέγραψε πολλά στοιχεία
σχετικά µε το site, όπως την παραγγελία και την παραλαβή των αγαθών και στην
συνέχεια την επιστροφή τους µε την είσπραξη του ποσού επιστροφής.
Το αποτέλεσµα της µελέτης έδειξε ότι οι κυβερνοκαταναλωτές συνεχίζουν να
αντιµετωπίζουν µεγάλα προβλήµατα, παρόλη την ύπαρξη νόµων και οδηγιών-guidelines,
οι οποίοι σε µεγάλο ποσοστό περιφρονήθηκαν. ∆ίνοντας µια παραγγελία οι καταναλωτές
δεν µπορούν να είναι σίγουροι ότι θα λάβουν τα αγαθά που παράγγειλαν. Το αποτέλεσµα
της έρευνας έδειξε ότι ένα 6% των παραγγελθέντων δεν έφτασε ποτέ, (έναντι 9% το
1999) και στο 9% των περιπτώσεων οι πωλητές δεν επέστρεψαν τα χρήµατα µετά από
την επιστροφή του προϊόντος από τον καταναλωτή, ενώ στις περιπτώσεις που αυτό
συνέβη, έγινε µετά από κατά µέσο όρο 19 ηµέρες. Σε 6 περιπτώσεις τα προϊόντα δεν
έφτασαν στον προορισµός τους Στο 17% των περιπτώσεων η επιστροφή των χρηµάτων
έγινε σε πάνω από 30 ηµέρες και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις (8 για την ακρίβεια) τα
χρήµατα επιστράφηκαν µετά από 60 ηµέρες . Ο χρόνος που απαιτήθηκε για την
παράδοση ήταν κατά µέσο όρο καλύτερος από αυτόν του 1999 (10 ηµέρες). Ο
µακρύτερος χρόνος παράδοσης προϊόντος ήταν σύµφωνα µε την έρευνα 98 ηµέρες.
Λιγότερα από τα δύο τρίτα (63%) των sites παρείχαν ακριβή πληροφορία για την
αποδοχή της παραγγελίας, ενώ πάνω από το 80% αυτών παρείχαν κάποιου είδους
πληροφορία για την εξέλιξη της παραγγελίας -συνήθως µέσω e-mail.Ακόµη κάποια site
αδυνατούσαν να δώσουν πληροφορίες στους χρήστες σχετικά µε το απόθεµα ενός
προϊόντος, συνολικό κόστος προϊόντος (µαζί µε τα έξοδα αποστολής) και επιβεβαίωση
παραγγελίας µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Τέλος τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής συνοψίζεται στους δυο παρακάτω πίνακες
οι οποίοι απεικονίζουν το ποσοστό επιτυχίας των δικτυακών τόπων διαφόρων χωρών
σχετικά µε τις προδιαγραφές που έθεσαν οι ερευνητές για την οµαλή διεξαγωγή των
συναλλαγών.
Οι ελληνικοί δικτυακοί τόποι που πήραν µέρος σε αυτή την έρευνα είναι οι ακόλουθοι:
http://www.agora.gr/ ,http://www.cyclades.forthnet.gr/ , http://www.oineas.gr/,
http://www.papasotiriou.gr/
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Λιγότερα από τα µισά site που εδρεύουν σε χώρες της Ε.Ε. συµµορφώθηκαν µε την
οδηγία 97/7/EK (σχετικά µε την προστασία του καταναλωτή στις εξ αποστάσεως
συµβάσεις) παρέχοντας στους καταναλωτές πληροφορίες για το δικαίωµα υπαναχώρησης
από την παραγγελία, µέσα σε 7 ηµέρες από την υποβολή της.
Τα σηµεία στα οποία υπάρχουν προβλήµατα είναι τα ακόλουθα:
- Πληροφορία σχετικά µε την τιµή του προϊόντος ή της υπηρεσίας.
- Ταυτότητα της επιχείρησης
- Επιστροφή του ποσού και δικαίωµα υπαναχώρησης
- ∆ιασυνοριακές συναλλαγές (πρέπει να αναφέρονται στο site τα κράτη µε τα οποία
γίνονται συναλλαγές)
- Επικοινωνία µε την επιχείρηση
- Παράδοση και συµπλήρωση παραγγελιών
- Πληροφορίες διεκπεραίωσης
- Μηχανισµός αποζηµίωσης
- Ιδιωτικότητα
Οι λόγοι που δηµιουργήθηκαν αυτά τα προβλήµατα σύµφωνα µε την έρευνα (σελ. 8)
είναι οι ακόλουθοι:
- Οι διεθνής οδηγίες, όπως η οδηγία του ΟΑΣΑ για την προστασία του καταναλωτή
στα πλαίσια του ηλεκτρονικού εµπορίου (OECD for customer protection in the context of
electronic commerce), και η συµµόρφωση σε αυτές είναι προαιρετική και πολλές
επιχειρήσεις δεν τις ακολουθούν.
- Στις περιπτώσεις που υπάρχουν νοµοθεσίες σχετικά µε το ηλεκτρονικό εµπόριο
αυτές παραβιάζονται. Παράδειγµα είναι η οδηγία 97/7/ΕΚ που δεν υιοθετείται από sites
που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή ένωση.
Η οργάνωση Consumers International καλεί τις εθνικές κυβερνήσεις να προβούν στις
ακόλουθες ενέργειες:
- Τοποθέτηση αποτελεσµατικών συστηµάτων για να εξασφαλίσουν την συµµόρφωση
µε την υπάρχουσα νοµοθεσία. Ακόµα να ενσωµατώσουν στην εθνική τους νοµοθεσία,
οδηγίες όπως αυτή του ΟΑΣΑ.
- Να συνεργαστούν µε επαγγελµατικούς συλλόγους για να ενηµερώσουν τις
επιχειρήσεις για την σωστή πρακτική που πρέπει να ακολουθείται και να τους
υποχρεώσουν να σέβονται την κείµενη νοµοθεσία.
- Να συνεργαστούν µε οργανισµούς προστασίας καταναλωτών ώστε να
προχωρήσουν στην ενηµέρωση των καταναλωτών σχετικά µε τα δικαιώµατά τους όταν
αγοράζουν online.
- Παρακολουθούν και να δηµοσιεύουν τα ονόµατα sites που επανελλειµένως
αποτυγχάνουν να συµµορφωθούν µε την νοµοθεσία και προσφέρουν κακή υπηρεσία
στους καταναλωτές. Παράδειγµα αποτελεί η Federal Τrade Commission των ΗΠΑ που
έχει ήδη site (e-consumer.gov) στο οποίο συλλέγονται πληροφορίες και παράπονα
σχετικά µε πράξεις διασυνοριακού ηλεκτρονικού εµπορίου.
Ελληνικοί οργανισµοί προστασίας καταναλωτών
Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν οι σηµαντικότεροι οργανισµοί και ενώσεις
προστασίας καταναλωτών µε τα χαρακτηριστικά που καθορίζει ο νόµος 2251/1994. Έτσι
παρουσιάζονται: το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ), η Ένωση

ΜΕΡΟΣ 4ο ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

181
________________________________________________________________________
Καταναλωτών η Ποιότητα της ζωής (Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ) και το Ινστιτούτο Καταναλωτών
(ΙΝΚΑ).
ΚΕ.Π.ΚΑ33

Το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ) είναι µία µη κερδοσκοπική, µη
κυβερνητική και ανεξάρτητη οργάνωση καταναλωτών. Το ΚΕΠΚΑ είναι η πρώτη
αναγνωρισµένη ένωση καταναλωτών σύµφωνα µε το Ν2251/1994 "για την προστασία
των καταναλωτών". Αποτελείται από τους ίδιους τους καταναλωτές και είναι ανεξάρτητο
από πολιτικά κρατικά ή επιχειρηµατικά συµφέροντα.
Το ΚΕ.Π.ΚΑ Ιδρύθηκε το 1982 στη Θεσσαλονίκη και µε τη δηµιουργία ενός
πανελλαδικού δικτύου γραφείων ενηµέρωσης καταναλωτή έχει ως βασικούς στόχους:
- Την προστασία των δικαιωµάτων των καταναλωτών,
- Την ενηµέρωση των καταναλωτών σχετικά µε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, τα
οικονοµικά τους συµφέροντα, την υγεία και τη διατροφή και άλλα καταναλωτικά θέµατα
- Την προστασία του περιβάλλοντος και
- Τη διαµόρφωση µιας πολιτικής φιλικής προς τον καταναλωτή µε στόχο τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής του καταναλωτή και πολίτη
Υπερασπίζεται τα δικαιώµατα των καταναλωτών σε τοπικό, εθνικό, ακόµη και διεθνές
επίπεδο, τους εκπροσωπεί σε όλα τα νοµοθετηµένα όργανα ή σώµατα και ασκεί
συλλογικές αγωγές υπέρ των καταναλωτών.

33

www.kepka.org
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Ο κάθε καταναλωτής µπορεί να γίνει ελεύθερα µέλος του ΚΕ.Π.ΚΑ Το ΚΕΠΚΑ είναι
στη διάθεση των καταναλωτών για ενηµέρωση, πληροφόρηση και συµπαράσταση σε
κάθε πρόβληµα που αντιµετωπίζουν. Ειδικότερα το ΚΕ.Π.ΚΑ. προσφέρει στους
καταναλωτές:
• Ενηµέρωση για τα δικαιώµατά τους και πως µπορούν να διεκδικήσουν την
ικανοποίησή τους.
• Εκδηλώσεις και συζητήσεις µε ειδικούς επιστήµονες για προβλήµατα που
αφορούν τους καταναλωτές.
• Εκπροσώπηση των καταναλωτών σε εθνικά και διεθνή όργανα.
• Γραφεία ενηµέρωσης και καταγγελιών.
• Έρευνες τιµών
• Ενηµερωτικές εκστρατείες
Οι πόροι του ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι:
- Οι συνδροµές των µελών του
- Εθνικές και Κοινοτικές επιχορηγήσεις
- Τα έσοδα από πωλήσεις εκδόσεών του
Στην ιστοσελίδα του ΚΕΠΚΑ µπορεί κανείς να βρει πληροφορίες σε διάφορα θέµατα,
να ενηµερωθεί για το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, να δει τις παλαιότερες δηµοσιεύσεις του
κέντρου και να επικοινωνήσει µε τους υπευθύνους για συµβουλές σε διάφορα
προβλήµατα που µπορεί να αντιµετωπίζει. Η ιστοσελίδα του ΚΕΠΚΑ είναι η πιο
ενηµερωµένη σελίδα ένωσης καταναλωτών στην Ελλάδα παρουσιάζεται παρακάτω.
Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ34

Η Ένωση Καταναλωτών “η Ποιότητα της Ζωής” (Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ) είναι µια µη
κυβερνητική οργάνωση µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 1998 µε την
34

http://www.ekpizo.org.gr/info_pre.htm
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νοµική µορφή του σωµατείου και είναι ανεξάρτητη από οικονοµικά, πολιτικά
συµφέροντα. Στόχος της είναι η προστασία του καταναλωτή και η βελτίωση της
ποιότητας ζωής του. Ως οργάνωση έχει αναγνωρισθεί και καταχωρηθεί από το 1995 στα
Μητρώα της Νοµαρχίας Αθηνών και του Υπουργείου Ανάπτυξης ως Ένωση
Καταναλωτών βάσει του νόµου 2251/94.
Σύµφωνα µε την ιστοσελίδα της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ, που παρουσιάζεται παρακάτω, σκοπός
της ένωσης είναι:
• Ενηµέρωση και εκπαίδευση του καταναλωτή
• ∆ιαµόρφωση ευνοϊκότερου νοµοθετικού - θεσµικού πλαισίου για τα δικαιώµατα
των καταναλωτών
• Πίεση για εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας
Με βάση το νόµο 2251/94 για τη προστασία του καταναλωτή, ο οποίος ρυθµίζει και τα
σχετικά θέµατα µε τις Ενώσεις Καταναλωτών, τα έσοδά τους πρέπει να προέρχονται
αυστηρά και αποκλειστικά από:
• Συνδροµές µελών
• Πωλήσεις εντύπων
• ∆ιοργανώσεις εκδηλώσεων
• Επιχορηγήσεις του κράτους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Έτσι αποκλείονται χορηγίες από επιχειρήσεις, δωρεές (ακόµα και από τα ίδια τα µέλη)
µε στόχο του νοµοθέτη να εξασφαλίσει την ανεξαρτησία και την αντικειµενικότητα των
Ενώσεων Καταναλωτών.
ΙΝΚΑ35

35

http://62.192.64.71/
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Το Ινστιτούτο Καταναλωτών (ΙΝΚΑ) είναι ένα δίκτυο ενώσεων καταναλωτών, το
οποίο λειτουργεί µε βάση τις διεθνείς αρχές του καταναλωτικού κινήµατος από το 1970.
Σκοπός του να παρέχει ενηµέρωση, συµβουλές, έρευνα τινών, ασφάλεια τροφίµων,
καταγγελίες και όλα όσα αφορούν τα δικαιώµατα του καταναλωτή.
Το ΙΝΚΑ ως οργανισµός έχει ασχοληθεί µε πολλά θέµατα που αφορούν τον
καταναλωτή και τα πιο πολλά από αυτά και ιστορικό περιπτώσεων παρουσιάζονται στο
site του, το οποίο είναι αρκετά πλούσιο.
4.6.3 Ειδικά Νοµοθετήµατα
Πρέπει να τονιστεί ότι η οδηγία 2000/31/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ορισµένες
νοµικές πτυχές του ηλεκτρονικού εµπορίου, που ρυθµίζει συγκεκριµένα βασικά
ζητήµατα σε σχέση µε το ηλεκτρονικό εµπόριο, αποσκοπεί στην εξασφάλιση της
ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών, ώστε να
επιτευχθεί υψηλό επίπεδο κοινοτικής ολοκλήρωσης και να εγκαθιδρυθεί ένας χώρος
χωρίς εθνικά σύνορα στον τοµέα αυτό. Είναι πάντως φανερό ότι το ζήτηµα της
προστασίας των συµφερόντων του καταναλωτή σε περιορισµένο µόνο βαθµό
απασχόλησε τους συντάκτες της οδηγίας.
Κίνδυνοι που απορρέουν από την πληρωµή µε ηλεκτρονικά µέσα
Όταν πραγµατοποιούνται πωλήσεις µέσω του διαδικτύου και η πληρωµή γίνεται σε
απευθείας σύνδεση µε πιστωτική κάρτα, ένας από τους σοβαρότερους κινδύνους, είναι o
κίνδυνος υποκλοπής των δεδοµένων της κάρτας κατά τη διαβίβασή τους από τον
καταναλωτή προς τον προµηθευτή (η αποστολή του αριθµού της πιστωτικής κάρτας µε
fax και όχι µέσω του διαδικτύου µπορεί εν µέρει να αποτρέψει το πρόβληµα). Επιπλέον,
υπάρχει πάντα ο κίνδυνος ανάληψης από µέρους του προµηθευτή (µέσω της πιστωτικής
κάρτας του καταναλωτή) χρηµατικού ποσού µεγαλύτερου από αυτό που πράγµατι
συµφωνήθηκε ως τίµηµα για τη συγκεκριµένη πώληση. Προβλήµατα µπορεί να
δηµιουργηθούν ακόµη, αν διαρρεύσει ο αριθµός της πιστωτικής κάρτας του κατόχου,
χωρίς καν να µεσολαβήσει κάποια συναλλαγή. Τούτο µπορεί να συµβεί π.χ. αν ο
δικαιούχος της κάρτας εγγραφεί σε µια ηλεκτρονική τοποθεσία (site) µέσω της οποίας θα
του παρέχονται υπηρεσίες, καταβάλλοντας συνδροµή. Για να λάβει τον κωδικό
πρόσβασης (password), προϋπόθεση είναι να δηλώσει τα στοιχεία της πιστωτικής του
κάρτας. Αν τα στοιχεία αυτά διαρρεύσουν, µπορεί να γίνει στο µέλλον πληρωµή µέσω
της κάρτας του από τρίτον και τότε ο δικαιούχος θα πληροφορηθεί τη χρησιµοποίησή
της από τον τρίτο, µόνο όταν του αποσταλεί ο συγκεντρωτικός κατάλογος των αγορών
που πραγµατοποιήθηκαν µε αυτή.
Είναι άξιο µνείας ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξαν χιλιάδες απόπειρες δόλιας
χρησιµοποίησης των πιστωτικών καρτών, που εκδίδονται από τα σπουδαιότερα
πιστωτικά ιδρύµατα του κόσµου. Κύριο πρόβληµα, λοιπόν, που πρέπει να
αντιµετωπιστεί για την προώθηση των συναλλαγών µέσω του διαδικτύου είναι η
ανασφάλεια που δηµιουργείται από τους κινδύνους κατά την πληρωµή. Τελευταίο
τρανταχτό παράδειγµα συνιστά ο hacker που υπέκλεψε τους αριθµούς των πιστωτικών
καρτών των χιλίων πλουσιότερων ανθρώπων της γης.
Τα µέτρα που λαµβάνονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα για την πρόληψη της χωρίς
εξουσιοδότηση χρησιµοποίησης πιστωτικών καρτών από τρίτους, συνδέονται κυρίως µε
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την ανάπτυξη διαφόρων συστηµάτων ασφαλείας που κρυπτογραφούν τα στοιχεία της
κάρτας. Το συνηθέστερο είναι το σύστηµα , το οποίο κρυπτογραφεί αυτόµατα τον
αριθµό κάθε πιστωτικής κάρτας, κατά δε τους εµπειρογνώµονες είναι σχεδόν αδύνατο ο
αριθµός αυτός να αποκρυπτογραφηθεί. Το πρόβληµα όµως είναι ότι το σύστηµα δεν
προϋποθέτει αναγνώριση της ταυτότητας του δικαιούχου. Ένα άλλο σύστηµα ασφαλείας,
που χρησιµοποιούν τα πιστωτικά ιδρύµατα, είναι ο SET (Secure Electronic Transaction).
Σε αυτό, ο καταναλωτής πρέπει να χρησιµοποιήσει ψηφιακή υπογραφή, τα δε στοιχεία
της πιστωτικής του κάρτας κλειδώνονται µε τη χρησιµοποίηση αλγορίθµου. Το σύστηµα
φαίνεται να είναι ασφαλές, είναι όµως δύσχρηστο και για τον αγοραστή και για τον
πωλητή.
1. Για την περίπτωση της µετά από απώλεια ή κλοπή χρησιµοποίησης της
πιστωτικής κάρτας από τρίτον, η Σύσταση 97/489/ΕΚ της ΕΕ προβλέπει στο αρ. 6 ότι,
εφόσον δεν υπήρξε δόλος ή βαρεία αµέλεια του δικαιούχου, µέχρι τη γνωστοποίηση
στον εκδότη της απώλειας ή της κλοπής, φέρει αυτός τον κίνδυνο, για χρηµατικό ποσό
όµως που δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 150 ευρώ. Μετά τη γνωστοποίηση στον εκδότη
της απώλειας ή της κλοπής, ο δικαιούχος του µέσου πληρωµής δεν έχει πλέον καµία
ευθύνη, εκτός αν έχει ενεργήσει µε δόλο. Η σύσταση αυτή µεταφέρθηκε πρόσφατα στην
ελληνική νοµοθεσία µε π.δ., συνεπώς αποτελεί ισχύον δίκαιο για τα πιστωτικά ιδρύµατα
της χώρας µας.
2. Προβλήµατα δηµιουργούνται εξάλλου και από το γεγονός ότι, όταν οι
καταναλωτές κάνουν αγορές µέσω του διαδικτύου, συνήθως η πληρωµή γίνεται εκ των
πρότερων, τουλάχιστον όταν γίνεται µε πιστωτική κάρτα. Προβλήµατα γεννώνται τότε,
αν ο προµηθευτής έχει εισπράξει το τίµηµα, αλλά δεν στέλνει το προϊόν ή αν το προϊόν
που έστειλε δεν ανταποκρίνεται στα συµφωνηθέντα, αλλά και αν µετά την είσπραξη του
τιµήµατος, κηρυχθεί αυτός σε πτώχευση. Στις περιπτώσεις αυτές ο καταναλωτής είναι
εκείνος, που πρέπει να ξεκινήσει το δικαστικό αγώνα και που φέρει το βάρος της
απόδειξης ότι δεν παρέλαβε το προϊόν ή ότι αυτό δεν ανταποκρίνεται στους όρους της
συµφωνίας κ.λπ.
Στην αντιµετώπιση ορισµένων από τα παραπάνω ζητήµατα θα µπορούσε και πάλι να
συντελέσει η εφαρµογή των διατάξεων της οδηγίας 97/7/ΕΚ για τις συµβάσεις από
απόσταση, αφού, όπως τονίστηκε, οι συναλλαγές µέσω του διαδικτύου αποτελούν
πωλήσεις από απόσταση, οι οποίες, εφόσον ο αποδέκτης της υπηρεσίας είναι
καταναλωτής, εµπίπτουν στην εφαρµογή αυτής της οδηγίας (βλ. αρ. 21).
Πρώτη περίπτωση µπορεί να είναι ότι ο προµηθευτής δεν στέλνει το προϊόν, που
αποτέλεσε το αντικείµενο της συµφωνίας, επειδή αυτό δεν υπάρχει διαθέσιµο. Τότε κατά
την οδηγία τα ποσά που ενδεχοµένως έχει ήδη καταβάλει ο καταναλωτής, πρέπει να του
επιστραφούν το ταχύτερο δυνατό και εν πάση περιπτώσει µέσα σε προθεσµία τριάντα
ηµερών (αρ. 72 ).
∆εύτερη περίπτωση µπορεί να είναι ότι το προϊόν που απέστειλε ο προµηθευτής στον
καταναλωτή δεν ανταποκρίνεται στους όρους της συµφωνίας ή έχει ελάττωµα. Τότε ο
καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να ασκήσει το δικαίωµα υπαναχώρησης, που του
αναγνωρίζει το αρ. 6 της οδηγίας µέσα σε επτά εργάσιµες ηµέρες από την παραλαβή του,
όπως ήδη τονίστηκε. Μετά την άσκηση του δικαιώµατος αυτού ο προµηθευτής
υποχρεούται να επιστρέψει το χρηµατικό ποσό που έχει εισπράξει, το συντοµότερο
δυνατό και πάντως το αργότερο µέσα σε προθεσµία τριάντα ηµερών και χωρίς
επιβάρυνση του καταναλωτή, εκτός από το άµεσο κόστος της επιστροφής (αρ. 62).
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Τρίτη περίπτωση µπορεί να είναι ότι το τίµηµα ενός αγαθού ή µιας υπηρεσίας
καλύπτεται από πίστωση που χορηγείται στον καταναλωτή από τον προµηθευτή ή από
τρίτον µετά από συµφωνία µεταξύ του προµηθευτή και του τρίτου (π.χ. από µια
τράπεζα). Τότε κατά την παραπάνω οδηγία, σε περίπτωση που ο καταναλωτής ασκήσει
το δικαίωµα υπαναχώρησης, η πιστωτική σύµβαση µπορεί να καταγγελθεί αζηµίως (αρ.
64).
3. Αν τέλος, σε συναλλαγή µέσω του διαδικτύου υπήρξε χρησιµοποίηση της
πιστωτικής κάρτας του καταναλωτή κατά δόλιο τρόπο στα πλαίσια σύµβασης πώλησης
από απόσταση, µε την έννοια της οδηγίας για τις συµβάσεις από απόσταση (97/7/ΕΚ), η
περίπτωση εµπίπτει στο αρ. 8 της σχετικής οδηγίας. Σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή ο
καταναλωτής-κάτοχος της κάρτας δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση της πληρωµής και
την επαναπίστωση του καταβληθέντος ποσού στο λογαριασµό του.
Καθιέρωση της αρχής της χώρας προέλευσης.
Η καθιέρωση της αρχής της χώρας προέλευσης στην οδηγία για το ηλεκτρονικό
εµπόριο, αρχή που καθιερώνεται και στην οδηγία για την άσκηση τηλεοπτικών
δραστηριοτήτων πέρα από τα εθνικά σύνορα (οδηγία 89/552/ΕΟΚ, όπως
τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/36/ΕΚ, αρ. 21), έχει δηµιουργήσει ποικίλες
αντιδράσεις (πολέµιος της καθιέρωσής της είναι κυρίως το Ευρωπαϊκό Γραφείο
Ενώσεων Καταναλωτών (ΒΕUC), που αποτελεί υποεπιτροπή της Επιτροπής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλ. σχετικά ΒΕUC/044/99, 18/3/99, σελ. 2). Πρέπει πάντως να
επισηµανθεί ότι η αρχή αυτή, λαµβανόµενων υπόψη των εξαιρέσεων και των
παρεκκλίσεων που εισάγουν τα αρ. 15 και 34 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα, θα
τυγχάνει τελικά περιορισµένης µόνο εφαρµογής. Μερικά από τα επιχειρήµατα που
προβάλλονται εναντίον της εφαρµογής της αρχής αυτής είναι τα εξής. Πρώτον, τονίζεται
ότι, ενόσω ένας φορέας παροχής υπηρεσιών ενεργεί σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία
του κράτους µέλους, όπου έχει τη µόνιµη εγκατάστασή του, θα µπορεί κατά την οδηγία
να δραστηριοποιείται ελεύθερα στα κράτη µέλη της ΕΕ, ενώ τα κράτη αυτά, όταν
αποτελούν τη χώρα υποδοχής, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να θέσουν περιορισµούς,
αντιτάσσοντας στον αλλοδαπό προµηθευτή τις διατάξεις του δικού του εθνικού δικαίου.
Αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία, αν ληφθεί υπόψη ότι για τα περισσότερα ζητήµατα, που
αφορούν το ηλεκτρονικό εµπόριο, οι νοµοθετικές ρυθµίσεις των κρατών µελών
διαφέρουν µεταξύ τους, καθώς δεν έχουν ως τώρα αποτελέσει αντικείµενο εναρµόνισης.
Αλλά και όταν ακόµη θα τυγχάνει εφαρµογής εναρµονισµένο εθνικό δίκαιο, καθώς η
οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο θα υπερισχύει των εθνικών δικαίων, η αρχή της
ελάχιστης εναρµόνισης που ισχύει για την προσαρµογή των εθνικών νοµοθεσιών προς
τις οδηγίες για την προστασία του καταναλωτή, θα αποδυναµώνεται. Τούτο, επειδή τα
κράτη µέλη επιβάλλεται να εξασφαλίσουν το γεγονός ότι η νοµοθεσία τους ούτε θα
εµποδίζει τη σύναψη συµβάσεων µε µέσα ηλεκτρονικά ούτε θα έχει ως αποτέλεσµα να
στερεί τις συµβάσεις αυτές από τη νοµική ισχύ τους για το λόγο ότι συνήφθησαν
ηλεκτρονικά (βλ. αρ. 91). Κατά συνέπεια, κάθε ρύθµιση εθνικού δικαίου για την
προστασία του καταναλωτή, που θα είναι αυστηρότερη από συγκεκριµένη οδηγία ή
αυστηρότερη της νοµοθεσίας της χώρας µόνιµης εγκατάστασης του προµηθευτή, δεν θα
είναι δυνατό να τύχει εφαρµογής. Αυτό όµως συνεπάγεται τη µείωση της σηµασίας όλων

ΜΕΡΟΣ 4ο ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

187
________________________________________________________________________
των ρητρών ελάχιστης εναρµόνισης, που περιέχουν οι κοινοτικές οδηγίες για την
προστασία του καταναλωτή και συγχρόνως έρχεται σε αντίθεση µε το αρ. 153 της
Συνθήκης του Άµστερνταµ, που επιβεβαιώνει την εφαρµογή της αρχής της ελάχιστης
προστασίας.
Εφαρµογή των διατάξεων ιδ.δ.δ.
Τις διατάξεις ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, που ισχύουν στα κράτη µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλ. τους κανόνες της Σύµβασης των Βρυξελλών και της
Σύµβασης της Ρώµης (αιτιολογική σκέψη 7), δεν επιδιώκει να θίξει η οδηγία 2000/31
για το ηλεκτρονικό εµπόριο.
Στο αρ. 16 του Κανονισµού (που θα αντικαταστήσει το αρ. 14 της Σύµβασης των
Βρυξελλών), ορίζεται ότι η αγωγή του καταναλωτή κατά του αντισυµβαλλοµένου του
µπορεί να ασκηθεί είτε στο δικαστήριο του κράτους όπου έχει την κατοικία του ο
αντισυµβαλλόµενος είτε στο δικαστήριο του τόπου όπου έχει την κατοικία του ο
καταναλωτής. Εδώ παρατηρείται ότι για να βελτιώσει τη θέση του καταναλωτή, ο
κοινοτικός νοµοθέτης δίνει σε αυτόν τη δυνατότητα να ασκήσει την αγωγή όσο το
δυνατόν εγγύτερα, µπορεί δηλ. να επιλέξει το δικαστήριο του τόπου κατοικίας του και
όχι απλά το δικαστήριο του κράτους µέλους, όπου έχει την κατοικία του. Πρόκειται για
εξαίρεση από τον κανόνα ότι ο Κανονισµός αφορά µόνο τη διεθνή δικαιοδοσία των
κρατών
µελών
και
όχι
την
εσωτερική
τους
δικαιοδοσία.
Όταν πάλι καταναλωτής είναι ο εναγόµενος, η αγωγή µπορεί να ασκηθεί από τον
αντισυµβαλλόµενο µόνο στο δικαστήριο του κράτους, στο έδαφος του οποίου έχει την
κατοικία του ο καταναλωτής (αρ. 162).
Το ζήτηµα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής
1. Με κάθε µια από τις συναλλαγές µέσω του διαδικτύου συγκεντρώνονται
πληροφορίες υπό τύπον ρουτίνας. Με την καταγραφή των προσωπικών δεδοµένων του
αντισυµβαλλοµένου, που γίνεται κατά εκούσιο, αλλά αρκετές φορές και ακούσιο τρόπο,
καθώς αυτός περιπλανάται στο ∆ιαδίκτυο, ο φορέας παροχής των υπηρεσιών έχει
αυτόµατα δηµιουργήσει εικόνα για τα ενδιαφέροντα και τις συνήθειές του, ακόµη ίσως
και για αυτήν την προσωπικότητά του. Τότε µπορεί να κάνει χρήση των δεδοµένων
αυτών µέσω του διαδικτύου για σκοπούς εµπορικούς.
Το παραπάνω πρόβληµα, που συνδέεται µε τον κίνδυνο διατάραξης της ιδιωτικής ζωής
του κάθε πολίτη, µπορεί να κλονίσει το απαραίτητο για την πραγµατοποίηση
συναλλαγών µέσω του διαδικτύου κλίµα εµπιστοσύνης. Εντούτοις, δεν θεωρήθηκε
απαραίτητο να γίνει στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο ειδική ρύθµιση για την
προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς ήδη υπάρχει σχετικό
κοινοτικό νοµοθετικό πλαίσιο (η εφαρµογή της παρούσας οδηγίας πρέπει να συνάδει
πλήρως προς τους κανόνες για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα,
ιδίως προς την οδηγία 95/46/ΕΚ και την οδηγία 97/66/ΕΚ).
2. Τελευταίο ειδικό ζήτηµα στο οποίο θα έπρεπε να γίνει αναφορά είναι αυτό της
αποστολής µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µη ζητηθείσας εµπορικής επικοινωνίας
(αρ. 7). Είναι γεγονός ότι η αποστολή ειδικών προσφορών, που γίνεται χωρίς να έχει
προηγηθεί αίτηµα του καταναλωτή-αποδέκτη, συνεχώς αυξάνει, πράγµα που οφείλεται
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στο γεγονός ότι όλο και περισσότεροι καταναλωτές δίνουν τα στοιχεία τους και την
ηλεκτρονική τους διεύθυνση κάνοντας συναλλαγές µέσω του διαδικτύου. Για τον
διαφηµιζόµενο εξάλλου, η αποστολή µέσω του κυβερνοχώρου κοστίζει πολύ λιγότερο
από ότι η πραγµατική αποστολή. Η µέθοδος που ακολουθούν πολλοί προµηθευτές, να
αποστέλλουν τις προσφορές τους, αν ο καταναλωτής δεν απαντήσει µε αρνητικό click,
είναι απαράδεκτη.
Πρέπει να επισηµανθεί το γεγονός ότι το εν λόγω θέµα δεν εµπίπτει στην εφαρµογή
του αρ. 3 της οδηγίας, που καθιερώνει την εφαρµογή του δικαίου της χώρας προέλευσης,
δηλ. της χώρας εγκατάστασης του φορέα, εξαιρούµενο από αυτή στο παράρτηµα της
οδηγίας. Τούτο σηµαίνει ότι το κράτος µέλος υποδοχής µπορεί να εφαρµόζει τη δική του
νοµοθετική ρύθµιση, που ενδεχοµένως απαγορεύει την αποστολή µη ζητηθείσας
εµπορικής επικοινωνίας. Αυτό ισχύει π.χ. στην ελληνική νοµοθεσία, η οποία επιτρέπει τη
µετάδοση διαφηµιστικού µηνύµατος απευθείας στον καταναλωτή (άµεση διαφήµιση)
µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, µόνο αν αυτός ρητά συναινεί (αρ. 910 ν. 2251/94).
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4.7 Νοµική Προστασία του Προµηθευτή στο ∆ιαδίκτυο
4.7.1 Προστασία προµηθευτή
Για την προστασία του προµηθευτή έχουν προληφθεί διάφορες οδηγίες.
Σύµφωνα µε την οδηγία 85/374/ΕΟΚ για την προστασία του προµηθευτή ισχύουν τα
παρακάτω:
1. Ένα προϊόν θεωρείται ελαττωµατικό, εάν δεν παρέχει την ασφάλεια που δικαιούται
κανείς να αναµένει, λαµβανοµένων υπόψη όλων των περιστάσεων,
συµπεριλαµβανοµένων:
α) Της εξωτερικής εµφάνισης του προϊόντος.
β) Της ευλόγως αναµενόµενης χρησιµοποίησης του προϊόντος.
γ) Του χρόνου κατά τον οποίο το προϊόν ετέθη σε κυκλοφορία.
2. Ένα προϊόν δεν µπορεί να θεωρηθεί ως ελαττωµατικό απλώς και µόνο, επειδή,
ακολούθως, τέθηκε σε κυκλοφορία ένα άλλο τελειότερο.
Ο παραγωγός δεν ευθύνεται, σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία, εάν αποδείξει:
α) Ότι δεν έθεσε το προϊόν σε κυκλοφορία.
β) Ότι, λαµβανοµένων υπόψη των περιστάσεων, είναι πιθανόν το ελάττωµα που
προκάλεσε τη ζηµία να µην υπήρχε, όταν ο παραγωγός έθεσε το προϊόν σε
κυκλοφορία ή να εµφανίστηκε αργότερα·
γ) Ότι ούτε κατασκεύασε το προϊόν, αποβλέποντας στην πώληση ή σε οποιαδήποτε
άλλη µορφή διανοµής µε οικονοµικό σκοπό, ούτε το κατασκεύασε ή το διένειµε στα
πλαίσια της επαγγελµατικής του δραστηριότητας.
δ) Ότι το ελάττωµα οφείλεται στο ότι το προϊόν κατασκευάστηκε, σύµφωνα µε
αναγκαστικούς κανόνες δικαίου που θεσπίστηκαν από δηµόσια αρχή.
ε) Ότι, όταν έθεσε το προϊόν σε κυκλοφορία, το επίπεδο επιστηµονικών και τεχνικών
γνώσεων δεν επέτρεπε να διαπιστωθεί η ύπαρξη του ελαττώµατος.
στ) Εάν πρόκειται για κατασκευαστή συστατικού, ότι το ελάττωµα µπορεί να
αποδοθεί στη σχεδίαση του προϊόντος στο οποίο το συστατικό έχει ενσωµατωθεί ή
στις οδηγίες που παρέσχε ο κατασκευαστής του προϊόντος.
«Ζηµία», κατά την έννοια του άρθρου 1, σηµαίνει:
α) Ζηµία λόγω θανάτου ή σωµατικών βλαβών.
β) Ζηµία ή καταστροφή, ύψους πέραν ενός εκπιπτόµενου ποσού 500 ECU, κάθε
περιουσιακού στοιχείου, εκτός από το ίδιο το ελαττωµατικό προϊόν, µε την προϋπόθεση
ότι το περιουσιακό αυτό στοιχείο:
i) Είναι από εκείνα που συνήθως προορίζονται για ιδιωτική χρήση ή κατανάλωση,
και
ii) Χρησιµοποιήθηκε από τον ζηµιωθέντα, κυρίως, για ιδιωτική χρήση ή
κατανάλωση.
Το άρθρο αυτό δεν θίγει τις εθνικές διατάξεις περί των µη υλικών ζηµιών.
Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέψουν ότι η ολική ευθύνη του παραγωγού για
αποζηµιώσεις, λόγω θανάτου ή σωµατικών βλαβών οφειλόµενων σε πανοµοιότυπα
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αντικείµενα µε το ίδιο ελάττωµα, περιορίζεται σε ποσό όχι κατώτερο των 70
εκατοµµυρίων ECU.
Ο νόµος 2251/1994 αναφέρεται στην έννοια του παραγωγού και τις ευθύνες του.
Ο παραγωγός ευθύνεται για κάθε ζηµία που οφείλεται σε ελάττωµα του προϊόντος του.
- Ως παραγωγός θεωρείται ο κατασκευαστής τελικού προϊόντος, πρώτης ύλης ή
συστατικού, καθώς και κάθε πρόσωπο που εµφανίζεται ως παραγωγός του προϊόντος
επιθέτοντας σε αυτό την επωνυµία, το σήµα ή άλλο διακριτικό του γνώρισµα. Προϊόντα
µε την έννοια αυτού του άρθρου θεωρούνται και τα κινητά πράγµατα που
ενσωµατώθηκαν ως συστατικά σε άλλα πράγµατα κινητά ή ακίνητα. Προϊόντα
θεωρούνται επίσης, οι φυσικές δυνάµεις, ιδίως το ηλεκτρικό ρεύµα και η θερµότητα,
εφόσον υπόκεινται σε εξουσίαση, όταν περιορίζονται σε ορισµένο χώρο.
- Όποιος εισάγει ένα προϊόν για πώληση, χρηµατοδοτική ή απλή µίσθωση ή άλλης
µορφής διανοµή στα πλαίσια της επαγγελµατικής εµπορικής του δραστηριότητας
ευθύνεται όπως ο παραγωγός.
- Όταν η ταυτότητα του παραγωγού είναι άγνωστη, κάθε προµηθευτής του προϊόντος
θεωρείται για την εφαρµογή του νόµου αυτού παραγωγός, εκτός αν µέσα σε εύλογο
χρόνο ενηµερώσει τον καταναλωτή για την ταυτότητα του παραγωγού ή εκείνου που του
προµήθευσε το προϊόν. Το ίδιο ισχύει και για τον προµηθευτή προϊόντων εισαγωγής,
όταν η ταυτότητα του εισαγωγέα είναι άγνωστη, έστω και αν η ταυτότητα του
παραγωγού είναι γνωστή
- Ελαττωµατικό κατά την έννοια αυτού του άρθρου είναι το προϊόν, αν δεν παρέχει
την εύλογα αναµενόµενη ασφάλεια εν όψει όλων των ειδικών συνθηκών και ιδίως της
εξωτερικής εµφάνισης του, της εύλογα αναµενόµενης χρησιµοποίησης του και του
χρόνου κατά τον οποίο τέθηκε σε κυκλοφορία. ∆εν είναι Ελαττωµατικό ένα προϊόν για
µόνο το λόγο ότι µεταγενέστερα τέθηκε σε κυκλοφορία άλλο τελειότερο.
- Στη ζηµία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου περιλαµβάνεται η ζηµία λόγω
θανάτου ή σωµατικής βλάβης, καθώς και η βλάβη ή καταστροφή, εξαιτίας του
ελαττωµατικού προϊόντος, κάθε περιουσιακού στοιχείου του καταναλωτή, εκτός από το
ίδιο το Ελαττωµατικό προϊόν, και µόνο για το ποσό της βλάβης ή καταστροφής άνω των
500 ευρώ, εφόσον κατά τη φύση του προοριζόταν και πραγµατικά χρησιµοποιήθηκε από
το ζηµιωθέντα για προσωπική του χρήση ή κατανάλωση.
- Η ικανοποίηση της ηθικής βλάβης διέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν για τις
αδικοπραξίες. Το ίδιο ισχύει και για την ψυχική οδύνη λόγω θανάτου.
4.7.2 Απαλλακτικές ρήτρες (Disclaimers Ηλεκτρονικών Καταστηµάτων)
Απαλλακτικές ρήτρες στους Γενικούς Όρους των Συναλλαγών
Η απαλλακτική ρήτρα ως όρος γενικά είναι συνώνυµη µε την απαλλακτική συµφωνία.
Ως απαλλακτική ρήτρα χαρακτηρίζεται δηλαδή κάθε συµφωνία µε την οποία ο οφειλέτης
επιδιώκει να αποκλείσει ή να περιορίσει την ευθύνη, η οποία προκύπτει σε βάρος του
είτε από σύµβαση, είτε από αδικοπραξία.
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1. Μια κατηγορία απαλλακτικών ρητρών αφορά αποκλειστικά στο µέτρο της ευθύνης
δηλαδή απαλλάσσουν τον οφειλέτη από την ευθύνη σε περίπτωση πταίσµατος
2. Μια άλλη κατηγορία απαλλακτικών ρητρών αφορά στην έκταση της ευθύνης και
επιχειρεί να προσδιορίσει το ύψος της οφειλόµενης αποζηµείωσης:
- Είτε θέτοντας ένα ανώτατο οφειλόµενο ποσό σε περίπτωση αποζηµείωσης
- Είτε αποκλείοντας κατηγορίες ζηµίας (συνήθως αποθετική ζηµία)
- Είτε θέτοντας ανώτατο χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ο παθών θα µπορέσει να
διεκδικήσει αποζηµίωση
Οι απαλλακτικές ρήτρες που περιλαµβάνονται σε ΓΟΣ και αποτελούν άρα κοµµάτι
µαζικής σύµβασης εµπίτουν τόσο στην γενική ρύθµιση των α. 332, 334 ΑΚ όσο και
κυρίως στην ειδικότερη ρύθµιση του Ν. 2251/1994. Η ειδικότερη αυτή διάταξη παρέχει
µεγαλύτερη προστασία από ό,τι η γενικότερη του Αστικού Κώδικα διότι διευρύνει το
πεδίο ελέγχου της καταχρηστικότητας της απαλλακτικής ρήτρας, η οποία έτσι µπορεί να
ακυρωθεί και µόνον επειδή είναι επαχθής για τον αντισυµβαλλόµενο (και όχι µόνο
επειδή ο προµηθευτής ενήργησε µε δόλο ή βαριά αµέλεια.).
Εποµένως, ανεξάρτητα από πταίσµα ή όχι του προµηθευτή, η ρήτρα θα κριθεί και µε
βάση την πιθανή ανισσοροπία που προκαλεί στις σχέσεις µεταξύ των δυο µερών. Θα
ληφθεί κυρίως υπόψη το συµφέρον του πιο αδύνατου στην σχέση, δεδοµένης της
απουσίας της δυνατότητας διαπραγµάτευσης από την πλευρά του.
Σε γενικές γραµµές πάντως, οι επιχειρήσεις πρέπει να αποφεύγουν να επιβάλλουν
ιδιαίτερα αυστηρούς όρους προς τους καταναλωτές αναφορικά µε τον επιµερισιµό των
ευθυνών και ιδιαίτερα να µην προσπαθούν να µεταφέρουν όλη την ευθύνη για τυχόν
βλάβες- είτε του συστήµατος είτε του προϊόντος- στους πελάτες τους. Οι γενικές,
διευρυµένες και πλήρως απαλλακτικές ρήτρες το πιθανότερο είναι τελικά να ακυρωθούν
σε µια πιθανή δικαστική διαµάχη, ενώ παράλληλα φοβίζουν τους καταναλωτές οι οποίοι
µπορεί τελικά να προτιµήσουν κάποιον άλλον προµηθευτή για τις αγορές τους. Άρα η
επιχείρηση µένει ακάλυπτη και δεν περιφρουρούνται σωστά τα συµφέροντά της.
Από την άλλη µεριά στο πλαίσιο των συµβατικών όρων χρήσης του website και της
ηλεκτρονικής συναλλαγής που τελείται σε αυτό, οι απαλλακτικές ρήτρες µπορούν να
προσφέρουν κάλυψη στην εταιρία υπό προϋποθέσεις. Έτσι µια τέτοια ρήτρα που να
είναι:
- Ορθά διατυπωµένη,
- Με µια λογική και στο µέτρο του νόµιµου αποποίηση ή µερική µείωση της
ευθύνης της εταιρίας αναφορικά σε κάποιο συγκεκριµένο ζήτηµα, αποτελεί τον µόνο
τρόπο για να προστατευθεί η εταιρία και να µην µείνει παντελώς ακάλυπτη απέναντι σε
κάθε µορφή βλάβης, ανεξαρτήτως πταίσµατος και για κάθε ζηµία που τυχόν προξενηθεί.
Η εταιρία πρέπει να χρησιµοποιεί τις συµφωνίες αυτές ως ένα µέσο προστασίας της και
όχι ως έναν τρόπο να απαλλαγεί από κάθε ευθύνη (ακόµη και αυτές που λογικά θα
έπρεπε να της καταλογιστούν), επιβαρύνοντας πλήρως την θέση του πελάτη της.
Επιβάλλεται άρα η χρήση των απαλλακτικών ρητρών ως µέσου πρόληψης και
διασφάλισης των συµφερόντων της εταιρίας στο µέτρο που επιτρέπεται από την
συναλλακτική πρακτική και τον νόµο, πάντοτε, όµως, µε κριτήριο την διαφύλαξη της
ισορροπίας των σχέσεων µε τους καταναλωτές.
Οι απαλλακτικές ρήτρες ως µονοµερείς δηλώσεις
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Υπάρχει και η δυνατότητα ανάρτησης απαλλακτικής δήλωσης, δηλαδή µιας
µονοµερούς δήλωσης του συντάκτη ότι κάτω από συγκεκριµένες προϋποθέσεις δεν
ευθύνεται-χωρίς δηλαδή να χρειάζεται καν να συµφωνήσει ο καταναλωτής. Τέτοιου
είδους δηλώσεις είναι εξαιρετικά διαδεδοµένες και στις παραδοσιακές συναλλαγές όπως
οι πινακίδες σε γκαράζ, σε ταµεία έκδοσης εισιτηρίων, στις γκαρνταρόµπες των
εστιατορίων, στις τράπεζες κλπ.
Οι ρήτρες αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν και στις ηλεκτρονικές συναλλαγές µε
την ανάρτησή τους σε κάποιο σηµείο του εµπορικού ιστότοπου προκειµένου να
προειδοποιήσουν για κάποιο ζήτηµα. Τέτοιου είδους δηλώσεις είναι π.χ και εκείνες που
αναφέρουν ότι η επιχείρηση δεν φέρει καµία ευθύνη για το περιεχόµενο των ιστοσελίδων
µε τις οποίες συνδέεται µε κάποιο σύνδεσµο (link), ή εκείνες που αναφέρουν ότι τα
άρθρα που φιλοξενεί η ιστοσελίδα αντιπροσωπεύουν την άποψη του συγγραφέα τους και
µόνον κλπ.
Οι απαλλακτικές δηλώσεις έχουν εκτεταµένη χρήση στις συναλλαγές και µπορούν
πράγµατι να αποτελέσουν µέθοδο µείωσης ή απαλλαγής της ευθύνης του προµηθευτή,
αλλά υπό αυστηρές και µόνον προϋποθέσεις:
1. Οφείλουν να είναι ορατές σε ευδιάκριτο σηµείο, ευανάγνωστες και στην γλώσσα
της συναλλαγής. Το γεγονός αυτό δεν σηµαίνει ότι πρέπει όντως ο καταναλωτής να
είχε διαβάσει την δήλωση. Αρκεί το ότι η επιχείρηση του παρείχε την δυνατότητα να
την δει, να καταλάβει περί τίνος πρόκειται και να την διαβάσει τρωτού προχωρήσει
σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια
2. Πρέπει να µην είναι αντίθετες στην καλή πίστη.
3. Πρέπει να περιγράφουν τον κίνδυνο ή έστω να δίνουν µια εικόνα για το περί τίνος
πρόκειται.
Από την µία µερία, η κοινωνική συµβίωση δικαιολογεί την ελάχιστη υποχρέωση
εκείνου που έχει στην κατοχή του µια πηγή κινδύνου για προστασία των τρίτων από την
έκθεσή τους σε αυτή, υπό την έννοια της ελάχιστης επιµελούς συµπεριφοράς.
Από την άλλη όµως και ο κάτοχος ή διαχειριστής της πηγής αυτής έχει το δικαίωµα,
εφόσον τους ενηµερώσει σχετικά να επικαλεστεί την συνδροµή του συντρέχοντος
πταίσµατος του ζηµιωθέντος. ∆ηλαδή παρόλο που τον είχε προειδοποιήσει για τον
σχετικό κίνδυνο εκείνος επέλεξε από µόνος του να εκτεθεί (και µάλιστα ενδεχοµένως
χωρίς να λάβει καν προληπτικά µέτρα)
Άρα επί παραδείγµατι:
Ένα εµπορικό website (π.χ µε έπιπλα bamboo) παρέχει links µε άλλες εταιρίες που
πωλούν συµπληρωµατικά αγαθά προς τα δικά του (π.χ υφάσµατα για bamboo έπιπλα). Η
σχετική απαλλακτική δήλωση (disclaimers για αποποίηση ευθύνης) , ήτοι «η εταιρία Χ
δεν φέρει ευθύνη για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των ανωτέρω εταιριών οι οποίες
δραστηριοποιούνται ανεξάρτητα από αυτή.» θα πρέπει να αναφέρεται ακριβώς στο
σηµείο που παρέχονται τα σχετικά links, ευδιάκριτα και περιγραφικά, όπως και στο
ανωτέρω παράδειγµα, προκειµένου να είναι σε θέση να επιφέρει το επιθυµητό
αποτέλεσµα. Σε κάθε περίπτωση πάντως θα πρέπει οπωσδήποτε να µην αντίκειται στην
καλή πίστη. ∆ιαφορετικά η εταιρία θα µείνει πλήρως εκτεθειµένη και η απαλλακτική της
δήλωση δεν θα έχει καµία νοµική ισχύ. Επίσης, σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια
ρήτρα και η εταιρία παρέχει links στα οποία αντικαταστάθηκε το περιεχόµενο σε
απαγορευµένο περιεχόµενο εν αγνοία της τότε θεωρείται σύνεργη για πρόσβαση σε
δικτυακό τόπο µε απαγορευµένο περιεχόµενο. Το µέρος της ευθύνης είναι µικρό γιατί
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και η ίδια η εταιρία που παρέχει αυτά τα links µπορεί να κάνει αγωγή εναντίον της
εταιρίας µε το απαγορευµένο περιεχόµενο.
Ακόµη πρέπει να αναφερθεί ότι η ακύρωση λόγω πλάνης απαγορεύεται όταν ο έτερος
συµβαλλόµενος ήταν καλόπιστος (γνώριζε το ελάττωµα του προϊόντος). Αν, όµως, ο
αντισυµβαλλόµενος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει το ελάττωµα τότε η ακύρωση είναι
δυνατή και ενδεχοµένως µάλιστα µε την συνδροµή των διατάξεων για απάτη.
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ΜΕΡΟΣ 5ο
5. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
5.1 Η κοινοτική Προσέγγιση για µια Κοινωνία των Πληροφοριών
5.1.1 Μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το ηλεκτρονικό εµπόριο
Σύµφωνα µε την απόφαση της ΕΕ το πλαίσιο της ενιαίας αγοράς έχει αποδείξει την
αξία του για παραδοσιακές µορφές επιχειρήσεων. Πρέπει τώρα να τεθεί σε λειτουργία
για το ηλεκτρονικό εµπόριο. Η οικοδόµηση εµπιστοσύνης και αξιοπιστίας µεταξύ
επιχειρήσεων και καταναλωτών συνεπάγεται την ανάπτυξη ασφαλών τεχνολογιών (όπως
ψηφιακών υπογραφών, ψηφιακών πιστοποιητικών και ασφαλών µηχανισµών
ηλεκτρονικής πληρωµής) και ενός προβλέψιµου νοµικού και θεσµικού πλαισίου για την
υποστήριξη αυτών των τεχνολογιών. Προκειµένου να κατορθώσουν οι οικονοµικοί
παράγοντες του ηλεκτρονικού εµπορίου να αποκοµίσουν όλα τα οφέλη της ενιαίας
αγοράς, είναι θέµα ουσιώδους σηµασίας να αποφευχθούν οι ρυθµιστικές ασυνέπειες και
να εξασφαλισθεί συνεπές νοµικό και ρυθµιστικό πλαίσιο για το ηλεκτρονικό εµπόριο σε
επίπεδο ΕΕ, το οποίο πρέπει να βασίζεται στην εφαρµογή βασικών αρχών της
εσωτερικής αγοράς.
Πρέπει να υπάρχουν ρυθµίσεις, όπου ενδείκνυται, σε κάθε βήµα της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας, από την ίδρυση της επιχείρησης, έως την προώθηση και παροχή
υπηρεσιών ηλεκτρονικού εµπορίου, µέσω σύναψης συµβάσεων, έως την καταβολή
ηλεκτρονικών πληρωµών. Παράλληλα, χρειάζεται να αντιµετωπισθούν ορισµένα βασικά
«οριζόντια» ζητήµατα, που άπτονται ολόκληρης της δραστηριότητας ηλεκτρονικού
εµπορίου. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η ασφάλεια των δεδοµένων, η προστασία των
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και των υπηρεσιών πρόσβασης υπό όρους, η
προστασία της ιδιωτικής ζωής, καθώς και ένα σαφές και ουδέτερο φορολογικό
περιβάλλον.
Λαµβάνοντας υπόψη τον ουσιαστικά διακρατικό χαρακτήρα του ηλεκτρονικού
εµπορίου, χρειάζεται να επιτευχθεί παγκόσµια συναίνεση. Η Επιτροπή θα επιδιώξει
ενεργά τον διεθνή διάλογο, µε τη συµµετοχή κυβερνήσεων και βιοµηχανίας, στα
ενδεδειγµένα πολυµερή βήµατα, όπως και διµερώς µε τους κυριότερους εµπορικούς
εταίρους της.
Συµπεριλαµβάνεται επίσης, η διεθνής συνεργασία για την καταπολέµηση του
οργανωµένου διεθνούς εγκλήµατος στα νέα δίκτυα επικοινωνιών (π.χ. Ρ8).
Προώθηση Ευνοϊκού Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος
Η προώθηση ευνοϊκού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος θα συνεπάγεται ενίσχυση της
απόκτησης επίγνωσης και εµπιστοσύνης στο ηλεκτρονικό εµπόριο από πλευράς
καταναλωτών, καθώς και ενθάρρυνση των βέλτιστων πρακτικών µεταξύ των
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (ιδιαίτερα µέσω προγραµµάτων για τις ΜΜΕ, δράσεων
υποστήριξης και πιλοτικών συστηµάτων Ε&Α και της Οµάδας των 7). Παράλληλα, οι
δηµόσιες διοικήσεις θα έχουν να διαδραµατίσουν βασικό ρόλο, µέσω της προµηθευτικής
ισχύος τους και της πρώιµης εφαρµογής βασικών τεχνολογιών ηλεκτρονικού εµπορίου.
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Στο µέλλον, πρέπει να ενθαρρυνθεί ενεργά η ανάπτυξη ισχυρών συνεργιών µεταξύ
«ηλεκτρονικού εµπορίου» και «ηλεκτρονικής διοίκησης», προς όφελος όλων των
συµµετεχόντων.
Εν περιλήψει, η παρούσα Πρωτοβουλία προτείνει µια εκτενή σειρά δράσεων στο ειδικό
πεδίο του ηλεκτρονικού εµπορίου - πεδίο καίριο για την ανταγωνιστικότητα της
Ευρώπης στις παγκόσµιες αγορές. Οι εν λόγω ειδικές δράσεις πρέπει να τοποθετηθούν
στο ευρύτερο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της κοινωνίας των πληροφοριών – και
ειδικότερα, θα ενσωµατωθούν στο Κυλιόµενο Πρόγραµµα ∆ράσης για την Κοινωνία των
Πληροφοριών.
Πολιτικός στόχος της Επιτροπής είναι να εφαρµόσει αυτό το συνεπές πλαίσιο
τεχνολογικών, ρυθµιστικών και υποστηρικτικών δράσεων, επειγόντως, έως το έτος 2000.
5.1.2 Επιχειρηµατικά µοντέλα ηλεκτρονικού επιχειρείν στην Ευρώπη36.
Επιχειρηµατικά
µοντέλα

E-Shop

Συνοπτική περιγραφή

Πηγές εσόδων

Γίνεται προώθηση προϊόντων και
υπηρεσιών. Μέσω αυτών των sites
γίνεται η παραγγελία και συχνά η
πληρωµή των προϊόντων.

- Μειωµένο κόστος λειτουργίας
- Αυξηµένες πωλήσεις
- Υπηρεσία διαφηµιστικής
προβολής

Η προµήθεια προϊόντων και
υπηρεσιών γίνεται στο Web.

- Η βασική πηγή εσόδων είναι το
µειωµένο κόστος λειτουργίας
(καλύτερες προσφορές και
αυτόµατη διαχείριση των
προσφορών)
- Πώληση της τεχνολογικής
πλατφόρµας
- Χρέωση ανά συναλλαγή
- Υπηρεσία διαφηµιστικής
προβολής
- Χρέωση µελών (περιλαµβάνει
κόστος εγκατάστασης υλικού/
λογισµικού, καθώς και χρέωση
ανά υπηρεσία)
- Υπηρεσία διαφηµιστικής
προβολής
- Χρέωση ανά συναλλαγή
(εφόσον γίνεται
διαχείριση των
πληρωµών)

Ε- Procurement

E-Auction

E-Mail

Πρόκειται για δηµοπρασίες που
πραγµατοποιούνται στο ∆ιαδίκτυο.
Συνήθως η διαδικασία
ολοκληρώνεται µε πληρωµές και
διανοµή των προϊόντων.
Αποτελείται από µια συλλογή eshops.

36
Μαριάννα Σάκκη, «Ανάπτυξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας στο Internet: Επιχειρηµατικά πλάνα και µοντέλα
τιµολόγησης, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αθήνα φεβρουάριος 2000, σελ197,198.
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Third Party
Marketplace

Virtual
Communities

Value Chain
Service Provider

Value Chain
Integrators

Collaboration
Platforms

Info Brokerage

Trust Services

Βρίσκει εφαρµογή στις εταιρείες που - Χρέωση για την εγγραφή
αναθέτουν το web marketing σε
µελών (γίνεται
µόνο µια φορά)
τρίτα µέρη, τα οποία διαθέτουν
- Χρέωση για την χρήση
εµπειρία (π.χ ISPs και τράπεζες).
υπηρεσιών
Αυτοί αναλαµβάνουν την προβολή - Χρέωση ανά συναλλαγή
ειδικών γεγονότων και οι εταιρείες - Ποσοστό επί της αξίας της
δεν χρειάζεται να ασχοληθούν µε την συναλλαγής
προώθηση.
Τα µέλη µιας κοινότητας εισάγουν - Χρέωση µελών
τις πληροφορίες που διαθέτουν στο - Υπηρεσία διαφηµιστικής
περιβάλλον µιας εταιρείας. Συνήθως προβολής
η κάθε κοινότητα απευθύνεται σε
µια συγκεκριµένη αγορά.
Πρόκειται
για
επιχειρήσεις
- Χρέωση µελών
που εξειδικεύονται σε µια
- Ποσοστό επί της αξίας της
συγκεκριµένη λειτουργία στην
συναλλαγής
value-chain (πχ λογιστικά, πληρωµές
κοκ)
Ολοκληρώνουν περισσότερα στάδια - Χρέωση για τις υπηρεσίες
της Value-chain,
προκειµένου ολοκλήρωσης των συναλλαγών
να εκµεταλλευτούν την ροή
- Χρέωση συµβουλευτικών
πληροφοριών που υπάρχει
υπηρεσιών
ανάµεσα στα διαδοχικά στάδια.
Παρέχουν ένα σύνολο εργαλείων και - Τα οφέλη προκύπτουν από την
ένα περιβάλλον πληροφόρησης,
διαχείριση της όλης πλατφόρµας
το οποίο διευκολύνει την
και από την πώληση των
επικοινωνία µεταξύ των
εξειδικευµένων εργαλείων
επιχειρήσεων
Παρέχουν ένα σύνολο από
- Συνδροµές
υπηρεσίες πληροφόρησης,
- Συµβουλευτικές υπηρεσίες y
προκειµένου
να προσθέσουν
∆ιαφηµίσεις
αξία στον µεγάλο όγκο
δεδοµένων (πχinformation search)
Αποτελούν µια ειδική κατηγορία, - Συνδροµές
στην οποία ανήκουν οι αρχές
- Χρέωση (εφάπαξ) για χρήση
πιστοποίησης και άλλες έµπιστες
υπηρεσιών
τρίτες οντότητες.
- Χρέωση συµβουλευτικών
υπηρεσιών
- Πωλήσεις λογισµικού

Σύγχρονο ευρωπαϊκό νοµοθετικό πλαίσιο
Η φορολογία αποτελεί βασικό στοιχείο της κυριαρχίας των χωρών, εφόσον οι
κυβερνήσεις θα ήταν ανίκανες να εφαρµόσουν τις πολιτικές τους χωρίς τους
κατάλληλους χρηµατικούς πόρους. Αποτελεί επίσης, µέσο ρύθµισης της οικονοµίας
πρόσφορο να επηρεάσει την κατανάλωση, προωθεί την αποταµίευση και κατευθύνει τις
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µεθόδους οργάνωσης των επιχειρήσεων. Η φορολογική πολιτική έχει συνεπώς σηµαντικό
ρόλο σε όλα τα κράτη µέλη και ο τρόπος άσκησης της σ' ένα απ’ αυτά έχει αντίκτυπο όχι
µονό στην ίδια τη χώρα αλλά επίσης και στις γειτονικές. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η
οποία χαρακτηρίζεται από την ενιαία αγορά, προέχει τα κράτη µέλη να συνεργάζονται
και όχι να οδεύουν σε αντίθετες κατευθύνσεις όσον αφορά τις φορολογικές τους
πολιτικές.
Για την προετοιµασία της εσωτερικής αγοράς χρειάστηκε συνεπώς η θέσπιση ενός
συστήµατος φορολόγησης της κατανάλωσης, µε τον πλέον ουδέτερο δυνατό τρόπο.
Πράγµατι, κατά την εξαγωγή εµπορευµάτων από το ένα κράτος µέλος στο άλλο, όταν
χορηγούνταν επιστροφές φόρων µεγαλύτερες από τα καταβληθέντα ποσά, αυτές ισοδυναµούσαν µε εξαγωγικές επιδοτήσεις. Για το λόγο αυτό η Κοινότητα εισήγαγε το φόρο
προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ), έστω και εάν εκείνη την εποχή τα κράτη µέλη είχαν τη
δυνατότητα να καθορίσουν τους συντελεστές κατά βούληση.
Με την πραγµατοποίηση της εσωτερικής αγοράς και µε τη δυνατότητα που είχαν πλέον
οι καταναλωτές να αγοράζουν εµπορεύµατα στο κράτος µέλος της αρεσκείας τους και να
τα εισαγάγουν στη χώρα τους χωρίς έλεγχο στα σύνορα, οι διαφορές µεταξύ
συντελεστών φορολογίας στα προϊόντα είχαν ως αποτέλεσµα την εκτροπή του εµπορίου
σε ορισµένες περιπτώσεις. Η στρέβλωση αυτή του ανταγωνισµού κατά την παραγωγή
και τη διανοµή έχει επίσης και κοινωνικό αντίκτυπο.
Η ανάγκη συνεργασίας δεν ήταν εµφανής στην περίπτωση της άµεσης φορολογίας.
Ωστόσο, ορισµένα άτοµα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να κατοικήσουν και να
εργαστούν σε άλλο κράτος για να πληρώνουν λιγότερους φόρους, ενώ οι εταιρείες
µπορούν να µειώσουν τους φόρους τους µε αποτέλεσµα να σηµειωθεί ανταγωνισµός
µεταξύ κρατών για την είσπραξη των φόρων µέσω φορολογικών ελαφρύνσεων.
Η παρούσα δηµοσίευση εξετάζει το σύνολο των θεµάτων αυτών καθώς και το νοµικό
και οικονοµικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η φορολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
φορολογία που εξετάζεται ως πολιτική της Ένωσης και όχι του κάθε κράτους µέλους.
∆εν πρόκειται τόσο για παρουσίαση των συντελεστών φορολόγησης που ισχύουν και των
ποσών των φορολογικών εσόδων, όσο για εξέταση των διαφόρων τύπων φόρων και
φορολογικών συστηµάτων.
Κατά την πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, την οποία ευνοεί η θέσπιση του
ευρώ, οι πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις των 15 φορολογικών συστηµάτων πρέπει να
αναλυθούν και ενδεχοµένως να δοθούν κάποιοι προσανατολισµοί.
Τα κράτη µέλη πρέπει να λαµβάνουν ολοένα και περισσότερες αποφάσεις από κοινού
για να προσαρµόσουν τα φορολογικά συστήµατα τους στην Εξέλιξη της κοινωνίας, π.χ.
στην αύξηση της µέσης ηλικίας του πληθυσµού κατά τα προσεχή έτη, θέµα, το οποίο
αποτελεί πρόκληση που ξεπερνά το εθνικό επίπεδο.
Στο µέλλον, η φορολογική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι σε θέση να
ορίσει νέες προτεραιότητες, αλλά η ουσία της θα παραµείνει η ίδια: να εξασφαλίζει ότι οι
φορολογικές πολιτικές των κρατών µελών δεν θα έχουν δυσµενείς επιπτώσεις στα άλλα
κράτη µέλη και άτι θα διασφαλισθούν τα κυρίαρχα δικαιώµατα των πολιτών και των
αντιπροσώπων τους µε την ανάληψη κοινής δράσης.
5.1.3 Η ποικιλοµορφία των φορολογικών συστηµάτων
Νοµική βάση της κοινοτικής δράσης
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Η φορολογική πολιτική, που αποτελεί στοιχείο της εθνικής κυριαρχίας, επηρεάζει την
οικονοµική πολιτική όλων των κρατών, συµβάλλοντας στη δηµιουργία των πόρων για τις
δηµόσιες δαπάνες και στη διανοµή των εσόδων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι φορολογικές πολιτικές εξαρτώνται κυρίως από τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα
οποία εκχωρούν στο τοπικό ή το περιφερειακό επίπεδο ένα µέρος της αρµοδιότητας τους,
ανάλογα µε τη συνταγµατική και διοικητική οργάνωση των δηµοσίων αρχών και
φορέων.
Στον τοµέα των φορολογικών επιβαρύνσεων και κοινωνικών εισφορών, η ευρωπαϊκή
δράση έχει συνεπώς µόνο επικουρικό χαρακτήρα: έχει στόχο όχι να εξοµοιώσει τα εθνικά
συστήµατα υποχρεωτικών εισφορών αλλά να τα καταστήσει πιο συµβατά, όχι µονό
µεταξύ τους, αλλά και µε τους στόχους της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας (συνθήκη ΕΚ).
Η συνθήκη ΕΚ προβλέπει (άρθρο 269) ότι ο προϋπολογισµός της Κοινότητας
προέρχεται εξ ολοκλήρου από ιδίους πόρους οι οποίοι αντιστοιχούν µε την ικανότητα
συνεισφοράς του κάθε κράτους µέλους. Οι πόροι που καταβάλλονται προς το παρόν στον
προϋπολογισµό αποτελούνται από τις γεωργικές εισφορές, τους δασµούς, ένα ποσοστό
των πόρων ΦΠΑ που υπολογίζεται µε εναρµονισµένη βάση, καθώς και µια τέταρτη πηγή
που εξαρτάται οπό το ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕγχΠ). Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει
αρµοδιότητα να θεσπίζει ή να εισπράττει οποιονδήποτε φόρο.
Ωστόσο, στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο τα
φορολογικό µέτρα των κρατών µελών παρεµποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των
εµπορευµάτων, των υπηρεσιών και του κεφαλαίου και στρεβλώνουν τον ελεύθερο ανταγωνισµό. Ο αργός ρυθµός προόδου στην εναρµόνιση και στο συντονισµό της κοινοτικής
φορολογίας οφείλεται στον πολύπλοκο χαρακτήρα του θέµατος αλλά επίσης και στο
γεγονός ότι τα άρθρα της συνθήκης ΕΚ που το διέπουν απαιτούν οµοφωνία.
Έµµεσοι φόροι
Το άρθρο 90 της συνθήκης ΕΚ απαγορεύει κάθε φορολογική διάκριση µε την οποία,
άµεσα ή έµµεσα, παρέχεται κάποιο πλεονέκτηµα στα εγχώρια προϊόντα σε σχέση µε τα
προϊόντα προέλευσης άλλων κρατών µελών. Εξάλλου, το άρθρο 93 της συνθήκης ΕΚ
θέτει τις βάσεις για την εναρµόνιση του φόρου κύκλου εργασιών, του ειδικού φόρου
κατανάλωσης και των άλλων έµµεσων φόρων. Ο ΦΠΑ, ο οποίος ήταν ο πρώτος φόρος
που αποτέλεσε αντικείµενο εναρµόνισης, προσαρµόστηκε το 1992 στις απαιτήσεις της
µεγάλης αγοράς χωρίς σύνορα, παράλληλα µε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που
εναρµονίστηκε µε την ίδια ευκαιρία. Η µερική προσέγγιση του συντελεστή των δύο
τύπων έµµεσων φόρων και η ενίσχυση της διοικητικής συνεργασίας αποτελούσαν
συνοδευτικά µέτρα της προαναφερόµενης εναρµόνισης. Ωστόσο, η ενιαία αγορά δεν
αποφέρει καρπούς σε όλη την έκταση που θα ήταν επιθυµητό στους τοµείς όπου δεν έχει
ολοκληρωθεί η κοινοτική εναρµόνιση των εθνικών νοµοθεσιών.
Άµεσοι φόροι
Σε αντίθεση µε τους έµµεσους φόρους για τους οποίους απαιτείται κάποια εναρµόνιση,
στο µέτρο που επηρεάζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών και την ελεύθερη
παροχή υπηρεσιών, για τους άµεσους φόρους µια τέτοια αναγκαιότητα δεν είναι προφανής και η προσέγγιση τους δεν αναφέρεται ρητά στη συνθήκη ΕΚ. Ορισµένες πτυχές
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της άµεσης φορολογίας δεν απαιτούν ουδεµία εναρµόνιση ή συντονισµό και. σύµφωνα
µε την αρχή της επικουρικότητας, τα κράτη µέλη είναι ελεύθερα να αποφασίζουν επί των
θεµάτων αυτών. ∆εν συµβαίνει το ίδιο στην περίπτωση κατά την οποία οι διατάξεις περί
άµεσης φορολογίας επηρεάζουν τις τέσσερις βασικές ελευθερίες που προβλέπονται στη
συνθήκη ΕΚ., δηλαδή την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών, των ατόµων, των υπηρεσιών και του κεφαλαίου, καθώς και την ελευθερία εγκατάστασης των ιδιωτών και των
επιχειρήσεων. Έτσι, οι νοµοθεσίες περί φορολογίας στα κράτη µέλη πρέπει να είναι
συµβατές µε τις βασικές ελευθερίες της συνθήκης ΕΚ. Επιπλέον, µε την εφαρµογή
διατάξεων ευρύτερης εµβέλειας όπως τα άρθρα 94 και 308 της συνθήκης της ΕΚ,
κατέστη δυνατή η θέσπιση κοινοτικών κανόνων στον τοµέα της φορολογίας.
Στο παρακάτω σχήµα απεικονίζεται η διάρθρωση όλων των εισφορών για τα κράτηµέλη της ΕΕ.

Πηγή:Γ∆ φορολογία και τελωνιακή ένωση, κατάσταση 1 µαϊου 1999
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5.1.4 Ζητήµατα φορολογίας του ηλεκτρονικού εµπορίου
Το ηλεκτρονικό εµπόριο έχει προσλάβει πλέον σήµερα τέτοια έκταση, ώστε δεν
χρειάζεται να καταδειχθεί ειδικότερα η σηµασία του για το εµπόριο. Εξάλλου, το βάρος
του ηλεκτρονικού εµπορίου συνεχώς αυξάνεται τόσο στο πλαίσιο του διεθνούς εµπορίου
όσο και σε αυτό του εθνικού, ενώ οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξής του είναι
εξαιρετικά ευνοϊκές. Ανάλογη µε τη θέση του ηλεκτρονικού εµπορίου στη νέα οικονοµία
είναι και η σηµασία της φορολογίας που επιβάλλεται σε αυτό. Η ιδιαιτερότητα του
ηλεκτρονικού εµπορίου συνεπάγεται τη δηµιουργία ειδικών ζητηµάτων σχετικά µε τη
φορολόγησή του. Η ανάλυση αυτή αποσκοπεί στη σκιαγράφηση των σχετικών
ζητηµάτων. Έτσι, κατ' αρχάς τονίζεται η ανάγκη φορολογίας του ηλεκτρονικού
εµπορίου, έπειτα επισηµαίνονται οι δυσκολίες µονοµερούς εθνικής φορολόγησης και,
τέλος, καταγράφονται οι διεθνείς ρυθµίσεις.
Χρειάζεται να φορολογηθεί το ηλεκτρονικό εµπόριο37;
Το πρόβληµα.
Το πρώτο ερώτηµα που εύλογα τίθεται σχετικά µε το ηλεκτρονικό εµπόριο είναι αυτό
που αναφέρεται στην ανάγκη να υποβληθεί το εµπόριο αυτό σε φορολογία. Χρειάζεται
να φορολογηθεί το ηλεκτρονικό εµπόριο; Προκειµένου να δοθεί µια απάντηση, δύο
σηµεία αξίζουν έρευνας: το σχέδιο ειδικής φορολογίας του ηλεκτρονικού εµπορίου και η
συζήτηση που διεξάγεται κυρίως στις ΗΠΑ για ένα duty free cyberspace.
Το ηλεκτρονικό εµπόριο µπορεί κατ' αρχήν να θεωρηθεί ως κοινό εµπόριο, αφού
έγκειται στη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών και εποµένως θα µπορούσε prima vista να
θεωρηθεί ότι υπόκειται και αυτό στην κοινή φορολογία. Ενώ όµως κατ' αρχήν η φύση
του δεν µοιάζει να συνεπάγεται διαφορετική φορολογική µεταχείριση από ότι το κοινό
εµπόριο, έχουν αναπτυχθεί διαφορετικές θέσεις. Στη βάση των θέσεων αυτών τίθεται η
εξής αναµφισβήτητη διπλή διαπίστωση: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του διαδικτύου
καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την ανίχνευση των εµπορικών δράσεων, υπάρχει δηλαδή
αδιαµφισβήτητη δυσκολία στη διαπίστωση της ταυτότητας του φορολογικού υπόχρεου.
Υπάρχει µεγάλη δυσκολία ως προς το νοµικό χαρακτηρισµό των διαφόρων πράξεων που
επιχειρούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο, όπως π.χ. στην περίπτωση της ηλεκτρονικής
έκδοσης ενός βιβλίου. Πρόκειται για πώληση αγαθού ή για παροχή υπηρεσίας;
Συνακόλουθα υπάρχει δυσκολία προσδιορισµού του φορολογικού καθεστώτος στο οποίο
υπάγεται η πράξη.
Ορισµένοι λόγω αυτών των τεχνικών δυσκολιών, ορισµένοι άλλοι λόγω επιπλέον και
της ιδεολογικής τους τοποθέτησης, επιθυµούν τη δηµιουργία µιας ελεύθερης ζώνης στο
internet και την απαλλαγή της από τη φορολογία
Το σχέδιο ειδικής φορολογίας του ηλεκτρονικού εµπορίου
Μια επιτροπή εµπειρογνωµόνων της ΕΟΚ πρότεινε το 1996 την επιβολή ειδικής
φορολογίας στο ηλεκτρονικό εµπόριο, της λεγόµενης bit tax. Η φορολογία αυτή έχει
37

Βλ. περιοδικό Νοµική επιθεώρηση, τεύχος 30, σελ 5.
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προορισµό να επιβληθεί στην κατανάλωση των πληροφορικών µονάδων, δηλαδή
απορρίπτεται η ιδέα της επιβολής ενός ΦΠΑ πάνω στην παρεχόµενη υπηρεσία ή στη
µεταφορά των πληροφοριών. Για την επιβολή της bit tax λαµβάνεται υπόψη
αποκλειστικά ο χρόνος χρήσης του internet και η απόσταση ανάµεσα στα
αλληλοσυνδεόµενα σηµεία. Μόνο η κατανάλωση, οποιασδήποτε µορφής, είτε ενσύρµατη
είτε καλωδιακή είτε δορυφορική, των bits προσφέρει αντικειµενική βάση υπολογισµού
ενός φόρου, διότι ο άυλος χαρακτήρας των πράξεων του ηλεκτρονικού εµπορίου
εµποδίζει τον οποιοδήποτε άλλο υπολογισµό της αξίας των πωλούµενων αγαθών ή
παρεχοµένων υπηρεσιών. Βεβαίως ενυπάρχει στο σύστηµα αυτό η δυσκολία της
µέτρησης της κατανάλωσης των bits.
Σχετικά µε την ειδική αυτή φορολογία µπορεί να παρατηρηθεί ότι κατ' αρχήν δεν
υπάρχει αντίρρηση για τη δηµιουργία ενός νέου φόρου. Εξάλλου νέοι ειδικοί φόροι
προβλέπονται για διάφορους τοµείς, όπως για την ατµοσφαιρική ρύπανση, τα καύσιµα,
τις διαφηµίσεις, το νερό, τον ηλεκτρισµό. Στα παραδείγµατα αυτά µπορεί να προστεθεί
πληθώρα ειδικών τοπικών φόρων. Αλλά τα διακινούµενα µέσω του internet αγαθά δεν
είναι αποκλειστικά άυλα. Σήµερα όλων των ειδών τα αγαθά διακινούνται στο internet,
ακόµη και αυτοκίνητα. Πρέπει να παραδεχθούµε ότι ο κατ' εξοχήν κοινός ευρωπαϊκός
φόρος, ο ΦΠΑ, εφαρµόζεται δύσκολα στο ηλεκτρονικό εµπόριο, διότι η εφαρµογή του
προϋποθέτει αφενός µεν βεβαιότητα ως προς την αξία του αντικειµένου στο οποίο αυτός
επιβάλλεται, αφετέρου δε δυνατότητα εξακρίβωσης ότι η πράξη πράγµατι έλαβε χώρα.
Στο τελευταίο αυτό σηµείο έγκειται µεγάλο µέρος της δυσκολίας. Τέλος, πρέπει να
αναφερθεί, ως στοιχείο αρνητικό για την επιβολή του bit tax στο ηλεκτρονικό εµπόριο, η
προοπτική του να προκαλέσει µείωση της χρήσης του internet, αφού ο φόρος αυτός θα
επιβαλλόταν ακόµα και στη δωρεάν χρήση.
∆ύο σοβαρά επιχειρήµατα λειτούργησαν υπέρ της µη επιβολής του bit tax:
bit tax φορολογείται η κατανάλωση των bits χωρίς αναφορά στην αξία και bit tax
φορολογούνται διαφορετικά οι πράξεις ανάλογα µε το αν αυτές συνάπτονται κατά το
κλασσικό τρόπο ή ηλεκτρονικά.
Γι' αυτό τελικά στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφασίστηκε να µη
δηµιουργηθεί το bit tax.
Τη στάση αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακολούθησε και ο ΟΟΣΑ, σύµφωνα µε τον
οποίο το ηλεκτρονικό εµπόριο δεν πρέπει να υπόκειται σε διαφορετική φορολογία σε
σχέση µε το κοινό εµπόριο.
Παρόλο που η ιδέα της επιβολής ειδικής φορολογίας στο ηλεκτρονικό εµπόριο δεν έχει
επικρατήσει µέχρι στιγµής, ωστόσο, δεν έχει ολότελα σβήσει. Έτσι π.χ. είχε προταθεί
από µια επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών η επιβολή του λεγόµενου Global Εmail tax (1
cent ανά 100 mail 1996-1999 60 δις ), ως πηγή για τη χρηµατοδότηση των ζωνών
χαµηλών εισοδηµάτων και την ενίσχυση της παγκόσµιας ανάπτυξης.
Οι δυσκολίες µονοµερούς εθνικής φορολόγησης
Τυπικό παράδειγµα µονοµερούς εθνικής φορολόγησης παρέχει η Γαλλία.
Εκεί, από το 1997 η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι δεν επιθυµεί τη δηµιουργία νέου φόρου
ειδικά για το ηλεκτρονικό εµπόριο, αλλά την εφαρµογή σε αυτό του υπάρχοντος
φορολογικού πλαισίου, χωρίς τη χορήγηση ευνοϊκών ρυθµίσεων. Συνεπώς φορολογείται
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κανονικά το εισόδηµα φυσικού ή νοµικού προσώπου, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ότι
ενδεχοµένως προέρχεται από το ηλεκτρονικό εµπόριο και επιβάλλεται κανονικά ο ΦΠΑ.
∆ύο ζητήµατα αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής στο σηµείο αυτό: η φορολόγηση µε βάση
την αρχή της εδαφικότητας, δηλαδή το ζήτηµα των άµεσων φόρων του ηλεκτρονικού
εµπορίου και το πρόβληµα της εφαρµογής του ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εµπόριο.
Η φορολόγηση µε βάση την αρχή της εδαφικότητας (το ζήτηµα των άµεσων φόρων
στο ηλεκτρονικό εµπόριο)
Σύµφωνα µε το γαλλικό φορολογικό σύστηµα υποβάλλονται στο φόρο όχι οι Γάλλοι
υπήκοοι, αλλά όσοι κατοικούν στη Γαλλία, καθώς και όσοι πραγµατοποιούν εισοδήµατα
εκεί. Η δυσκολία εφαρµογής του συστήµατος αυτού στο ηλεκτρονικό εµπόριο έγκειται
φυσικά στο ότι τα όρια του web δεν συµπίπτουν µε τα γεωγραφικά όρια της Γαλλίας. Το
µόνο ζήτηµα που επιλύεται εύκολα είναι ο προσδιορισµός της κατηγορίας στην οποία
ανήκει το εισόδηµα που πραγµατοποιείται από το ηλεκτρονικό εµπόριο. Αλλά είναι
εξαιρετικά δυσεπίλυτο το ζήτηµα του προσδιορισµού τόσο της ύπαρξης όσο και του
ύψους της συναλλαγής µέσω internet, ιδίως για τα άυλα αγαθά. Εποµένως ο φορολογικός
έλεγχος είναι εξαιρετικά δύσκολα πραγµατοποιήσιµος. Είναι δυνατόν να εφαρµοσθούν οι
κλασσικοί φορολογικοί κανόνες για να αναγνωρισθεί ότι ένας operator που βρίσκεται
εκτός Γαλλίας, αλλά που προσφέρει αγαθά ή υπηρεσίες µέσω του internet στη Γαλλία,
υπόκειται στο γαλλικό φόρο. Παρατίθενται κατωτέρω δύο περιπτώσεις, όπου
αναδεικνύεται η αβεβαιότητα της εφαρµογής των κλασσικών γαλλικών φορολογικών
κανόνων στο ηλεκτρονικό εµπόριο: η περίπτωση των εισοδηµάτων που
πραγµατοποιούνται από µια ιστοσελίδα (δικτυακό τόπο) στη Γαλλία και η παρακράτηση
του φόρου στην πηγή στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εµπορίου.
Η υποβολή των εισοδηµάτων που πραγµατοποιούνται από µια ιστοσελίδα (δικτυακό
τόπο) στη φορολογική εξουσία της Γαλλίας.
∆ιαµορφώνονται και εδώ δύο υποθέσεις, όπου φαίνονται οι δυσκολίες:
Πρώτη υπόθεση: η σύνδεση της εκµετάλλευσης ενός web site για την άσκηση ενός
ελευθερίου επαγγέλµατος µε τη γαλλική φορολογική δικαιοδοσία. Το φαινόµενο
παροχής τέτοιων υπηρεσιών είναι συχνό. Ιδιαίτερες δυσκολίες αναφύονται όταν ο
παρέχων τις υπηρεσίες µέσω του internet δεν κατοικεί στη Γαλλία.
∆εύτερη υπόθεση: µια ιστοσελίδα συνιστά µόνιµη εγκατάσταση, ώστε να υποβληθούν τα
σχετικά έσοδα στη γαλλική φορολογική εξουσία. Στην περίπτωση αυτή η δυσκολία
προέρχεται από την αβεβαιότητα του περιεχοµένου του όρου µόνιµη εγκατάσταση, όταν
ο όρος αυτός εφαρµόζεται στην ιστοσελίδα. Τα πράγµατα περιπλέκονται ακόµη
περισσότερο όταν πρόκειται όχι απλώς για ιστοσελίδα, αλλά για φιλοξενία σε
ιστοσελίδα.
Η φορολόγηση µε βάση την παρακράτηση στην πηγή για την παροχή υπηρεσιών
Όταν γίνεται µια πληρωµή σε ένα µη κάτοικο Γαλλίας για υπηρεσίες που αυτός
προσφέρει σε ένα πρόσωπο που αναπτύσσει δράση στη Γαλλία, προβλέπεται µια
παρακράτηση φόρου στην πηγή (33,3%) στο ακαθάριστο έσοδο. ∆ιπλή είναι και εδώ η
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δυσκολία. Αφενός µεν πρέπει αυτός που οφείλει να πραγµατοποιήσει την παρακράτηση
να έχει κάποια δράση στη Γαλλία, µέσα στο πλαίσιο της οποίας να δέχεται την υπηρεσία
που παρασχέθηκε, αφετέρου δε ο δέκτης της πληρωµής θα πρέπει να ανήκει στην
κατηγορία αυτών που φορολογούνται για εισόδηµα είτε είναι φυσικό είτε είναι νοµικό
πρόσωπο. Οπότε βεβαίως είναι πολύ δύσκολο να συµβεί αυτό χωρίς µόνιµη
εγκατάσταση στον τόπο φορολόγησης.
Η εφαρµογή του ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εµπόριο
Το ζήτηµα αυτό είναι περίπλοκο και η ανάπτυξή του υπερβαίνει τα όρια της ανάλυσης
αυτής. Πρέπει πάντως να γίνει διάκριση εδώ µεταξύ έµµεσου και άµεσου ηλεκτρονικού
εµπορίου. Επισηµαίνεται απλώς ότι για την εφαρµογή του ΦΠΑ στο έµµεσο ηλεκτρονικό
εµπόριο µε βάση την εδαφικότητα πρέπει το ζήτηµα να τοποθετηθεί διαδοχικά αφενός
στο πλαίσιο των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, αφετέρου σε αυτό των εισαγωγώνεξαγωγών. Επισηµαίνεται επίσης, ότι για την εφαρµογή του ΦΠΑ στο άµεσο
ηλεκτρονικό εµπόριο µε βάση την εδαφικότητα δηµιουργούνται δύο µεγάλα ζητήµατα,
πρώτον εκείνο του νοµικού χαρακτηρισµού του άµεσου ηλεκτρονικού εµπορίου και
δεύτερον εκείνο της σύνδεσης (κατ' ακριβολογία του εντοπισµού) των παραγόντων του
άµεσου ηλεκτρονικού εµπορίου.
Οι διεθνείς ρυθµίσεις
Στο πλαίσιο των διεθνών ρυθµίσεων για τη φορολογία του ηλεκτρονικού εµπορίου
εντάσσονται οι ρυθµίσεις του ΟΟΣΑ και οι ρυθµίσεις της Ενωµένης Ευρώπης.
Ο ΟΟΣΑ
Οι βασικές αρχές φορολόγησης του ηλεκτρονικού εµπορίου κατά τον ΟΟΣΑ
Στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ έχουν αναπτυχθεί, όπως είναι γνωστό, τα πρότυπα διεθνών
διµερών συµβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας, που βεβαίως µπορεί να
εφαρµόζονται και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εµπορίου, στο µέτρο που θα γίνει
δεκτό ότι εφαρµόζονται σε αυτό οι κοινές ρυθµίσεις (1963). Ο ΟΟΣΑ ασχολήθηκε
ειδικότερα µε τη φορολογία του ηλεκτρονικού εµπορίου από τις 19 έως τις 21 Νοεµβρίου
1997, οπότε η Business and Industry Advisory Committee του ΟΟΣΑ σε συνεργασία µε
την Ενωµένη Ευρώπη και τις κυβερνήσεις της Φινλανδίας και της Ιαπωνίας, οργάνωσε
ένα forum στο Τurku, όπου δόθηκε εντολή στον ΟΟΣΑ να ερευνήσει τις οικονοµικές και
κοινωνικές πτυχές του ηλεκτρονικού εµπορίου. Τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας
εκτέθηκαν στη διεθνή υπουργική σύνοδο της Ottawa τον Οκτώβριο 1998. Τότε εκδόθηκε
ένα κείµενο που περιείχε ένα σχέδιο δράσης του ΟΟΣΑ για διάφορα θέµατα, µεταξύ των
οποίων και για την ενίσχυση της εµπιστοσύνης των χρηστών και καταναλωτών, για τη
θέσπιση βασικών κανόνων για την ψηφιακή αγορά, για τη βελτίωση των σχετικών
υποδοµών, καθώς και για τη βέλτιστη ανάπτυξη των πλεονεκτηµάτων του ηλεκτρονικού
εµπορίου. Όσον αφορούσε ειδικότερα τη θέσπιση βασικών κανόνων, σκοπός ήταν η
προσαρµογή των ήδη υπαρχόντων νοµικών κανόνων στον ειδικό χαρακτήρα του
ηλεκτρονικού εµπορίου και η αποσαφήνιση -και ιδίως η επίτευξη- της ίσης µεταχείρισης
των µορφών εµπορίου εκτός και εντός του ηλεκτρονικού εµπορίου.
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Ήδη από το Τurku είχε γίνει δεκτό ότι θα επικρατούσε η λεγόµενη φορολογική
ουδετερότητα για το ηλεκτρονικό εµπόριο. Αυτή συνίσταται στην ίση φορολογική
µεταχείριση
του
εµπορίου
εντός
και
εκτός
ηλεκτρονικού
εµπορίου.
Η σύνοδος της Ottawa, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής Φορολογικών Υποθέσεων του
ΟΟΣΑ, διακήρυξε ορισµένες βασικές κατευθυντήριες φορολογικές αρχές για το
ηλεκτρονικό εµπόριο:
Πρώτα-πρώτα επιβεβαίωσε την αρχή της φορολογικής ουδετερότητας, µε τη
διευκρίνηση ότι αυτή σηµαίνει κατ' αρχήν ότι το ηλεκτρονικό εµπόριο δεν πρέπει να έχει
χειρότερη φορολογική µεταχείριση από ότι το κλασσικό εµπόριο, δηλαδή ότι δεν πρέπει
να επιβληθεί ειδικός φόρος σε αυτό. Σηµαίνει όµως, επίσης, ότι ούτε και καλύτερης
φορολογικής µεταχείρισης µπορεί να τύχει το ηλεκτρονικό εµπόριο, δηλαδή ότι δεν
πρέπει να απαλλάσσεται το ηλεκτρονικό εµπόριο από την επιβολή φόρων που
επιβάλλονται στις κλασσικές µορφές εµπορίου. Έτσι ευθυγραµµίστηκε ο ΟΟΣΑ µε τις
ΗΠΑ και την Ενωµένη Ευρώπη. Τη βασική αυτή αρχή συµπλήρωσαν διάφορες άλλες,
που παρατίθενται αµέσως κατωτέρω.
α) Η αρχή της αποτελεσµατικότητας (efficiency), σύµφωνα µε την οποία τα κόστη
της λεγόµενης φορολογικής πειθαρχίας, τόσο για τις ∆ιοικήσεις όσο και για τους
φορολογούµενους, θα πρέπει, κατά το δυνατόν, να ελαχιστοποιηθούν. Σε αυτό θα
συµβάλει η ψηφιοποίηση των φορολογικών διαδικασιών, αλλά και η δηµιουργία
δικτυακών τόπων - ιστοσελίδων από τις φορολογικές διοικήσεις. Να σηµειωθεί στο
σηµείο αυτό ότι στην Ελλάδα ήδη έχει οργανωθεί και είναι δυνατή η ηλεκτρονική
υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήµατος και ΦΠΑ σε πολλές περιπτώσεις, οι οποίες
συνεχώς διευρύνονται. Να επισηµανθεί ακόµη ότι η ψηφιοποίηση των φορολογικών
διαδικασιών -και µάλιστα των εισπρακτικών- πρέπει να µπορεί να συνδυάζεται και µε τη
δυνατότητα πληρωµής µέσω πιστωτικών ιδρυµάτων.
β) Η αρχή της βεβαιότητας και της απλότητας, σύµφωνα µε τις οποίες οι φορολογικοί
κανόνες του ηλεκτρονικού εµπορίου πρέπει να είναι σαφείς και εύληπτοι, σε τρόπο, ώστε
ο φορολογούµενος να µπορεί εύκολα και εκ των προτέρων να γνωρίζει σαφώς:
i) Πού επιβάλλεται φορολογία,
ii) Πότε επιβάλλεται η φορολογία αυτή και, τέλος,
iii) Ποιο είναι το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω φορολογίας.
γ) Η αρχή της δικαιοσύνης (equity) που, συνδυασµένη µε την αρχή της
αποτελεσµατικότητας, αποσκοπεί στην αποφυγή της φοροαπαλλαγής και φοροδιαφυγής.
δ) Η αρχή της ελαστικότητας (flexibility), που σηµαίνει ότι η φορολογία, µε βάση το
ρεαλισµό, πρέπει να λαµβάνει υπόψη το δυναµισµό του ηλεκτρονικού εµπορίου, καθώς
και τις τεχνικές εξελίξεις. ∆ηλαδή, για να εκφράσουµε αυτή την αρχή µε περισσότερο
νοµικό τρόπο, πρέπει να προτιµώνται οι γενικοί κανόνες, που περιλαµβάνουν πλήθος
κατηγοριών και που παραµένουν {ανοικτοί}, έναντι των ειδικών, που ακολουθούν βήµαβήµα την τεχνική και που γι' αυτόν ακριβώς το λόγο κινδυνεύουν να ξεπεραστούν
γρήγορα στην πράξη. Στο ίδιο συµπέρασµα έχει καταλήξει και η Ενωµένη Ευρώπη, που
προτείνει τη µεταβολή του άρθρου 9 της 6ης Οδηγίας για το ΦΠΑ.
ε) Τέλος, η αρχή της ευθυκρισίας, η οποία συνίσταται στο ότι οι διάφορες αρχές που
παρατέθηκαν ανωτέρω πρέπει να εφαρµοσθούν τόσο από διάφορες εθνικές έννοµες
τάξεις όσο και σε διεθνές επίπεδο έτσι, ώστε αφενός µεν να µη θίγεται η φορολογική
κυριαρχία των (άλλων) κρατών, αφετέρου δε να διασφαλίζεται δίκαιη κατανοµή των
φορολογικών εσόδων µεταξύ των διαφόρων κρατών.
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Οι κατευθυντήριες αρχές φορολόγησης του ηλεκτρονικού εµπορίου κατά τον ΟΟΣΑ
Για την εφαρµογή των γενικών αρχών που κατά τον ΟΟΣΑ πρέπει να διέπουν το
ηλεκτρονικό εµπόριο απαιτείται να ληφθούν µέτρα προς δύο κατευθύνσεις:
Να γίνεται ευρεία χρήση του internet από τις ίδιες τις φορολογικές διοικήσεις.
Να δηµιουργηθεί ένα σύστηµα εντοπισµού των φορολογουµένων στο internet, δηλαδή
ένα σύστηµα εντοπισµού των µερών των διαφόρων συµφωνιών που συνάπτονται στο
internet. Εφόσον συνεχισθεί η ανωνυµία στο ∆ιαδίκτυο, θα συνεχισθεί και η
φοροδιαφυγή. Θα µπορούσε να δηµιουργηθεί ένα Internet Protocol µε παροχή αριθµού
εγγραφής σε κάθε ηλεκτρονικό υπολογιστή που συνδέεται µε το ∆ιαδίκτυο. Σε µια τέτοια
περίπτωση θα πρέπει βεβαίως να αντιµετωπισθούν µε αφορµή τις ηλεκτρονικές
πληρωµές όλες οι γνωστές δυσκολίες που εµφανίζουν οι πληρωµές τοις µετρητοίς.
Η αποσαφήνιση των φορολογικών κανόνων του ηλεκτρονικού εµπορίου κατά τον
ΟΟΣΑ.
Ο ΟΟΣΑ προσπαθεί να αποσαφηνίσει τόσο τους εθνικούς και διεθνείς (συµβατικούς)
φορολογικούς κανόνες που αναφέρονται στη φορολόγηση της κατανάλωσης όσο και
αυτούς που αναφέρονται στη φορολόγηση των άµεσων φόρων.
α) Οι φόροι κατανάλωσης: επιδίωξη µιας γενικής συναίνεσης
Οι συναλλαγές µέσω ηλεκτρονικού εµπορίου κατατάσσονται από τον ΟΟΣΑ σε τρεις
µεγάλες κατηγορίες:
Παροχή υλικών (ενσώµατων) αγαθών σε εταιρείες και φυσικά πρόσωπα.
Παροχή υπηρεσιών και (ασωµάτων) άυλων αγαθών από επιχειρήσεις σε άλλες
επιχειρήσεις.
Παροχή υπηρεσιών και (ασωµάτων) άυλων αγαθών από επιχειρήσεις σε ιδιώτες
καταναλωτές. Αυτή η κατηγορία υπηρεσιών γνωρίζει αυτή τη στιγµή ανάπτυξη.
Προκειµένου να εφαρµοσθούν όλες οι αρχές που επαγγέλλεται ο ΟΟΣΑ πρέπει να
επιλυθούν τρία µεγάλα προβλήµατα:
α) Το πρόβληµα του προσδιορισµού του τόπου επιβολής της φορολογίας.
β) Το πρόβληµα του νοµικού χαρακτηρισµού (προσδιορισµού) των πράξεων που
υπόκεινται σε φόρο.
γ) Το πρόβληµα του προσδιορισµού του υπόχρεου σε φορολόγηση καταναλωτή.
Σχετικά µε το ζήτηµα που δηµιουργείται για τον προσδιορισµό του τόπου επιβολής της
φορολογίας προτείνεται να λαµβάνεται υπόψη ο τόπος της κατανάλωσης, δηλαδή, στο
σηµείο αυτό, ο ΟΟΣΑ υποστηρίζει ό,τι και η Ενωµένη Ευρώπη για το ΦΠΑ.
Για το νοµικό χαρακτηρισµό (προσδιορισµό) των πράξεων που υπόκεινται σε φόρο, ο
ΟΟΣΑ προτείνει να θεωρούνται όλες οι παραδόσεις (πωλήσεις) ψηφιακών αγαθών µέσω
ηλεκτρονικού εµπορίου ως παροχή υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή ο φόρος θα
οφείλεται από τον καταναλωτή στον τόπο της κατανάλωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας.
Στο σηµείο αυτό η δυσκολία εδρεύει στο ότι ο ΟΟΣΑ δεν µπορεί να προτείνει µια
παρεµφερή λύση µε αυτήν που έχει υιοθετηθεί στην Ενωµένη Ευρώπη, όπου για την
εφαρµογή του ΦΠΑ προβλέπεται η εγγραφή σε µητρώο των µη κοινοτικών
επιχειρήσεων. Έτσι ναι µεν το πρόβληµα επιλύεται µε αυτο-εκκαθάριση του
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οφειλόµενου φόρου, εφόσον πρόκειται για συναλλαγή µεταξύ επιχειρήσεων, αλλά
παραµένει άλυτο όταν ο καταναλωτής είναι φυσικό πρόσωπο (ιδιώτης).
β) Οι άµεσοι φόροι: η προσαρµογή της πρότυπης σύµβασης αποφυγής διπλής
φορολογίας του ΟΟΣΑ για το εισόδηµα και την περιουσία
Κατά τον ΟΟΣΑ, η πρότυπη σύµβαση για την αποφυγή διπλής φορολογίας για το
εισόδηµα και την περιουσία µπορεί να προσαρµοσθεί, ώστε να ικανοποιηθούν οι
απαιτήσεις του για τη φορολογία του ηλεκτρονικού εµπορίου.
Όταν οι συµβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας εφαρµόζονται στο ηλεκτρονικό
εµπόριο, δηµιουργούνται δύο κατηγορίες ζητηµάτων:
1. Το πρώτο ζήτηµα είναι αυτό της υπαγωγής των κερδών µιας επιχείρησης σε µια
εθνική φορολογική εξουσία, δηλαδή η αναζήτηση του απαραίτητου δεσµού που πρέπει
να υπάρχει προκειµένου να γίνει αυτή η υπαγωγή. Οπότε βεβαίως τίθεται το ζήτηµα της
εφαρµογής του κριτηρίου της µόνιµης εγκατάστασης στο ηλεκτρονικό εµπόριο.
Προτιµήθηκε για το ζήτηµα αυτό να µη γίνει ειδική ρύθµιση, όπως είχαν προτείνει
ορισµένοι, σύµφωνα µε την οποία θα έπρεπε να αναγνωρισθεί η εξουσία φορολόγησης
των πληρωµών στη χώρα πηγής. Αντίθετα, προκρίθηκε η διατήρηση του άρθρου 51 του
πρότυπου σύµβασης που ορίζει ποια είναι µόνιµη εγκατάσταση και η παροχή
διευκρινήσεων για το ηλεκτρονικό εµπόριο µέσω των σχολίων. Η τελευταία έκδοση της
πρότυπης σύµβασης και των σχολίων είναι του ∆εκεµβρίου 2000. Είναι γνωστό ότι κατά
το άρθρο 5 µια ξένη επιχείρηση υπόκειται σε φορολόγηση µόνον εφόσον διαθέτει µόνιµη
εγκατάσταση. Τέτοια µόνιµη εγκατάσταση υπάρχει κατά τον ΟΟΣΑ µόνον εφόσον
υπάρχει µόνιµη επιχειρηµατική εγκατάσταση (installation fixe d'affaires) µέσω της
οποίας η επιχείρηση ασκεί το σύνολο ή µέρος της δράσης της. Για να υπάρχει δε τέτοια
µόνιµη επιχειρηµατική εγκατάσταση πρέπει να υπάρχει κτιριακή εγκατάσταση ή πάντως
µια φυσική εγκατάσταση, ακόµη και σε µισθωµένα κτίρια, αλλά µε χαρακτήρα µιας
κάποιας µονιµότητας, και από εκεί να ασκείται το σύνολο ή µέρος της επιχειρηµατικής
δράσης. Επίσης, όταν ένα πρόσωπο (όχι όµως agent κατά το άρθρο 6 της Σύµβασης)
µπορεί να συνάπτει συµβάσεις στο όνοµα µιας επιχείρησης, τότε θεωρείται ότι αυτή η
επιχείρηση διαθέτει µόνιµη εγκατάσταση για τις δράσεις που ασκεί το πρόσωπο αυτό.
Με βάση αυτές τις αρχές, µπορεί π.χ. να θεωρηθεί ότι διαθέτει µόνιµη εγκατάσταση στην
Ελλάδα µια ξένη επιχείρηση µόνο επειδή διαθέτει ή και απλώς χρησιµοποιεί ένα
δικτυακό τόπο (site) στο ∆ιαδίκτυο, όπου βεβαίως υπάρχει πρόσβαση από εδώ, έστω και
αν δεν διαθέτει καµιά άλλη εγκατάσταση ούτε και απασχολεί έστω και ένα άτοµο στην
Ελλάδα. Επίσης, ένας απλός παροχέας πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο µπορεί να θεωρηθεί ότι
διαθέτει την εξουσία σύναψης συµβάσεων, ώστε να αναγνωρισθεί η ύπαρξη µόνιµης
εγκατάστασης. Τέλος, οι δράσεις που πραγµατοποιούνται µέσω του διαδικτύου µπορούν
να θεωρηθούν ως απλώς προπαρασκευαστικές και επικουρικές, οπότε αποκλείεται η
αναγνώριση µόνιµης εγκατάστασης.
Η Φορολογική Επιτροπή του ΟΟΣΑ θεώρησε κατ' αρχήν ότι ίσως το πρόβληµα της
αναγνώρισης ή µη του χαρακτήρα της µόνιµης εγκατάστασης σε ένα δικτυακό τόπο να
είναι δευτερεύον για την επιβολή φορολογίας, διότι βάσει της εξέλιξης της τεχνολογίας
είναι πλέον δυνατό να µη χρειάζεται µια επιχείρηση να αποθηκεύει κανένα δεδοµένο στις
εγκαταστάσεις του παροχέα πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο (server). O ΟΟΣΑ εισάγει στα
σχόλια µια διάκριση: υπάρχει αφενός µεν ο δικτυακός τόπος (web site) που είναι άυλος
και εποµένως δεν µπορεί να αποτελεί µόνιµη επιχειρηµατική εγκατάσταση για το
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λογισµικό ({logiciel}) και τα δεδοµένα που αποτελούν το Web, αφετέρου δε ο {server},
ο οποίος φιλοξενεί το site και συνιστά τεχνική υποδοµή που τοποθετείται στο χώρο και
παράλληλα µπορεί να αποτελεί τη µόνιµη επιχειρηµατική εγκατάσταση της επιχείρησης,
που την εκµεταλλεύεται. ∆ηλαδή το site από µόνο του δεν συνιστά µόνιµη εγκατάσταση,
εκτός φυσικά αν ο ίδιος ο server αποτελεί µόνιµη επιχειρηµατική εγκατάσταση της
επιχείρησης που εκµεταλλεύεται το site. Έτσι τις περισσότερες φορές δεν θα υπάρχει
µόνιµη επιχειρηµατική εγκατάσταση, αφού το site απλώς φιλοξενείται στο server ενός
παροχέα πρόσβασης. Αντίθετα, υπάρχει µόνιµη επιχειρηµατική εγκατάσταση µιας
επιχείρησης όταν το web site της επιχείρησης αυτής βρίσκεται σε ένα server του οποίου η
επιχείρηση έχει την αποκλειστική διάθεση, άσχετα από το αν είναι ιδιοκτήτης ή όχι. Θα
πρέπει, όµως, επιπλέον ο server να διαθέτει µια κάποια µονιµότητα.
Επίσης, κατά τον ΟΟΣΑ, ο πάροχος πρόσβασης, που φιλοξενεί ένα web site ξένης
επιχείρησης, δεν µπορεί να θεωρηθεί ως agent αυτής της επιχείρησης. Και τούτο, διότι ο
πάροχος αυτός δεν διαθέτει την εξουσία να συνάπτει συµβάσεις στο όνοµα της
επιχείρησης της οποίας φιλοξενεί το site. Ο ΟΟΣΑ αφήνει να επιλυθεί ένα άλλο δύσκολο
ζήτηµα κατά συγκεκριµένη περίπτωση. Το ζήτηµα αυτό είναι το κατά πόσον ένα web site
χρησιµοποιείται µόνο για σκοπούς προπαρασκευαστικούς ή επικουρικούς της
επιχειρηµατικής δράσης της επιχείρησης στην οποία ανήκει το site. Ας σηµειωθεί στο
σηµείο αυτό ότι ο προπαρασκευαστικός - επικουρικός αυτός χαρακτήρας συνεπάγεται
ότι δεν υπάρχει µόνιµη εγκατάσταση.
2. Το δεύτερο ζήτηµα είναι αυτό του νοµικού χαρακτηρισµού των εισοδηµάτων που
προκύπτουν από ψηφιακές επιχειρήσεις. Εδώ αναφερόµαστε στο πρόβληµα της
παρακράτησης φόρου στην πηγή, που ήδη αναφέρθηκε µε αφορµή τη Γαλλία. Και πάλι,
στο σηµείο αυτό, ο ΟΟΣΑ διακρίνει:
α) Η φορολόγηση των ποσών που εισπράττονται ως πληρωµή για την παροχή
υπηρεσιών επιφυλάσσεται υπέρ του κράτους της κατοικίας του φυσικού προσώπου ή
της εγκατάστασης της επιχείρησης που παρέσχαν την υπηρεσία, εκτός αν η υπηρεσία
αυτή παρασχέθηκε µέσω µιας µόνιµης εγκατάστασης στο κράτος του οφειλέτη. Εδώ,
δηλαδή, απλώς εφαρµόζεται το άρθρο 7 της πρότυπης σύµβασης του ΟΟΣΑ,
σύµφωνα µε το οποίο τα εµπορικά και βιοµηχανικά έσοδα φορολογούνται στη χώρα
εγκατάστασης (implantation) της επιχείρησης που τα πραγµατοποιεί.
β)Τα royalties (redevances, δικαιώµατα από παραχώρηση δικαιωµάτων
συγγραφικών, καλλιτεχνικών, επιστηµονικών κτλ.) κατά το άρθρο 12 της πρότυπης
σύµβασης φορολογούνται στην κατοικία εκείνου, στον οποίο οφείλονται αυτά τα
royalties. Η δυσκολία για το ηλεκτρονικό εµπόριο έγκειται στον προσδιορισµό του
πότε υπάρχουν τέτοια royalties από την ανταλλαγή ψηφιακών πληροφοριών. Τι
γίνεται π.χ. στην περίπτωση ενός ψηφιακού βιβλίου, όπου εκείνος που το {φορτώνει}
µπορεί να επέµβει στο περιεχόµενό του και να το µεταβάλει είτε ως προς την εικόνα
του είτε ως προς το κείµενό του;
Η Ενωµένη Ευρώπη
Οι σκοποί και οι κατευθυντήριες γραµµές µιας ρύθµισης
Ο σκοπός µιας ρύθµισης σχετικά µε την επιβολή φορολογίας στο ηλεκτρονικό εµπόριο
στο επίπεδο της Ενωµένης Ευρώπης συνίσταται στην ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής
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ενοποίησης ως προς την επιβολή του ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εµπόριο. Ειδικότερα
σκοπείται38:
α) Η εξασφάλιση της ουδετερότητας του φορολογικού καθεστώτος στο internet
(Κατευθυντήρια γραµµή 3: ∆ιασφάλιση της ουδετερότητας).
Το κοινοτικό σύστηµα ΦΠΑ να διασφαλίζει ότι:
- Οι υπηρεσίες, που παρέχονται ηλεκτρονικώς ή µε άλλον τρόπο, για κατανάλωση
εντός της ΕΕ φορολογούνται εντός της ΕΕ, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους.
- Οι υπηρεσίες αυτές, που παρέχονται από επιχειρήσεις της ΕΕ για κατανάλωση
εκτός της ΕΕ δεν υπόκεινται στον ΦΠΑ στην ΕΕ και ότι µπορεί να εκπέσει ο ΦΠΑ
για τις εισροές που συνδέονται µε την παροχή αυτών των υπηρεσιών.
β) H εξασφάλιση της αποτελεσµατικότητας (efficiency) της επιβολής ΦΠΑ στο
ηλεκτρονικό εµπόριο, χωρίς ανατροπή των ήδη υπαρχόντων κανόνων (Κατευθυντήρια
γραµµή 4: Να διευκολυνθεί η τήρηση των υποχρεώσεων).
Στον τοµέα του ηλεκτρονικού εµπορίου, όλοι οι δραστηριοποιούµενοι φορείς θα πρέπει
να µπορούν να εκπληρώνουν όσο το δυνατόν ευκολότερα τις υποχρεώσεις τους.
Οι κατευθυντήριες αρχές µιας τέτοιας ρύθµισης συνίστανται επιγραµµατικά:
α) Στη µη επιβολή νέου φόρου στο ηλεκτρονικό εµπόριο (Κατευθυντήρια γραµµή
1: Μη επιβολή νέων φόρων).
Στον τοµέα της έµµεσης φορολογίας, όλες οι σχετικές προσπάθειες πρέπει να
επικεντρωθούν στην προσαρµογή των υφιστάµενων κανόνων, και ειδικότερα των κανόνων
ΦΠΑ, στην εξέλιξη του ηλεκτρονικού εµπορίου. Συνεπώς, δεν εξετάζεται το ενδεχόµενο
εφαρµογής νέων ή συµπληρωµατικών φόρων.
β) Στη θεώρηση της παροχής αγαθών υπό ψηφιακή µορφή ως παροχής υπηρεσιών
(Κατευθυντήρια γραµµή 2: Οι ηλεκτρονικές διαβιβάσεις θεωρούνται ως υπηρεσίες).
Μια πράξη µε την οποία ένα προϊόν τίθεται στη διάθεση του αγοραστή σε ψηφιακή µορφή
µέσω ηλεκτρονικού δικτύου πρέπει να θεωρείται, για τους σκοπούς του ΦΠΑ, ως παροχή
υπηρεσίας
γ) Στην επιβολή του ΦΠΑ των ψηφιακών υπηρεσιών που καταναλώνονται στο
εσωτερικό της Ενωµένης Ευρώπης, από όπου και αν προέρχονται (Κατευθυντήρια
γραµµή 6: ∆ιευκόλυνση της διαχείρισης του φόρου).
Η απουσία χαρτιού θα είναι ένα χαρακτηριστικό του ηλεκτρονικού εµπορίου. Για τους
σκοπούς του ΦΠΑ, η ηλεκτρονική τιµολόγηση θα πρέπει να επιτραπεί για τις πράξεις που
πραγµατοποιούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το νόµιµο συµφέρον των κρατών
µελών πρέπει πάντως να διασφαλισθεί µέσω της πρόβλεψης κατάλληλων µέσων ελέγχου
και πρόληψης της απάτης· τα προαναφερθέντα µέσα µπορούν να αποφασιστούν. Κατά τον
καθορισµό των οµοιόµορφων όρων χρησιµοποίησης της ηλεκτρονικής τιµολόγησης εντός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, πρέπει να δοθεί άµεση προτεραιότητα στη δηµιουργία
πλαισίου συνεργασίας µεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών, προκειµένου να διασφαλισθεί ότι όροι
ισοδύναµοι µε εκείνους που καθορίστηκαν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεσπίστηκαν
για την ηλεκτρονική τιµολόγηση και σε διεθνές επίπεδο.
Με την επιφύλαξη της έγκρισης οµοιόµορφων όρων σε κοινοτικό επίπεδο, οι
φορολογικές διοικήσεις πρέπει να παράσχουν στους επιχειρηµατικούς φορείς, που
38

Βλ. πρόταση ΕΕ, com(98) 374, σελίδα 6.
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δραστηριοποιούνται στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου, τη δυνατότητα να εκπληρώνουν
τις φορολογικές τους υποχρεώσεις µέσω υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ και τήρησης
λογιστικών καταστάσεων σε ηλεκτρονική µορφή.
δ)Στη διασφάλιση του ελέγχου, της εφαρµογής και της διαχείρισης του φόρου
(Κατευθυντήρια γραµµή 5: ∆ιασφάλιση ελέγχου και εφαρµογής).
Το φορολογικό καθεστώς και τα µέσα ελέγχου που αυτό προβλέπει πρέπει να
διασφαλίζουν ότι ο φόρος εφαρµόζεται πραγµατικά στις ηλεκτρονικές παροχές υπηρεσιών
εντός της ΕΕ, τόσο προς τις επιχειρήσεις όσο και προς µεµονωµένους ιδιώτες.
Τα µέσα για την εφαρµογή του ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εµπόριο
Τα µέσα για την εφαρµογή του ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εµπόριο είναι:
α) Η διασφάλιση της τήρησης των φορολογικών υποχρεώσεων είτε µε την αυτοεκκαθάριση του ΦΠΑ επί υπηρεσιών µεταξύ επιχειρήσεων είτε µε την υποχρέωση
εξατοµίκευσης των παρεχόντων υπηρεσίες εκτός Ενωµένης Ευρώπης, όταν τις υπηρεσίες
αυτές παρέχουν σε καταναλωτές φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες).
β)Η αναθεώρηση του άρθρου 9 της 6ης Οδηγίας για το ΦΠΑ.
Η πρόταση Οδηγίας για το ΦΠΑ σε ορισµένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Σχετικά µε την πρόταση Οδηγίας για το ΦΠΑ σε ορισµένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες
αξίζει να αναφερθούν επιγραµµατικά δύο σηµεία:
α) Πρώτον, ότι η πρόταση αυτή περιορίζεται σε ορισµένους µόνο τοµείς και
β) ∆εύτερον, ότι προκύπτει µια µεταβολή των κανόνων εδαφικότητας του ΦΠΑ για
τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες: ως βασική αρχή τίθεται η φορολόγηση των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών στον τόπο κατανάλωσής τους. Εισάγεται, όµως, και µια εξαίρεση, η
φορολόγηση στον τόπο εγγραφής του παρέχοντος την υπηρεσία. Πράγµα που
συνεπάγεται τη θέσπιση της υποχρέωσης επαλήθευσης εκ µέρους του καταναλωτή.
Γενικό συµπέρασµα από τις αναπτύξεις που προηγήθηκαν προκύπτει ότι, ειδικά όταν
πρόκειται για ζητήµατα φορολογίας του διαδικτύου, θα πρέπει να αποδίδεται ιδιαίτερη
προσοχή στην ανάγκη της διαφύλαξης του βασικού χαρακτηριστικού του διαδικτύου, της
ελευθερίας. Το ∆ιαδίκτυο δηµιουργήθηκε ως κατ' εξοχήν τόπος ελευθερίας. Το
χαρακτηριστικό αυτό υπήρξε εξάλλου ο βασικός µοχλός ανάπτυξής του. ∆εν πρέπει
βεβαίως ούτε να παραγνωρίζεται η ανάγκη επιβολής φορολογίας στις δράσεις που
αναπτύσσονται στο ∆ιαδίκτυο ούτε -για όλους τους λόγους που ήδη εκτέθηκαν
αναλυτικά ανωτέρω- το ∆ιαδίκτυο να µεταβληθεί σε χώρο φορολογικής ασυδοσίας.
Ωστόσο, πρέπει να καταβληθεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε η ανάγκη να διασφαλισθεί η
υπαγωγή των διαδικτυακών δράσεων σε φορολογία, να µην οδηγήσει στην υιοθέτηση
µηχανισµών υπέρµετρα περιοριστικών των ατοµικών ελευθεριών, ιδίως µε τη θέσπιση
µέτρων συστηµατικής καταγραφής και παρακολούθησης κάθε πρόσβασης στο
∆ιαδίκτυο. ∆ιαφορετικά ο διαδικτυακός παράδεισος κινδυνεύει να µεταβληθεί σε
κόλαση.
5.1.5 Καταπολέµηση της φορολογικής απάτης
Θέµα εντεινόµενης ανησυχίας στην Κοινότητα, η απάτη έχει ως αποτέλεσµα την
υποβάθµιση της δηµοσιονοµικής κατάστασης των κρατών µελών και συντελεί στην
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αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης της µισθωτής εργασίας. Για το λόγο αυτό, οι
δράσεις καταπολέµησης της απάτης περιλαµβάνονται στη φορολογική πολιτική της
Κοινότητας. Πολλές πρωτοβουλίες έχουν ήδη ξεκινήσει σε θέµατα ΦΠΑ και ειδικών
φόρων κατανάλωσης.
Στόχος τους είναι η ενίσχυση της διοικητικής συνεργασίας µεταξύ κρατών µελών και η
παροχή κατάρτισης στους ενδιαφερόµενους δηµόσιους υπαλλήλους για να βελτιώσουν
τις γνώσεις τους γύρω από τις µορφές απάτης και να καταστρώσουν µεθόδους πρόληψης,
εντοπισµού και διερεύνησης, χρησιµοποιώντας την ανάλυση των κινδύνων.
Με την απόφαση αριθ. 888/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
άρχισε η εφαρµογή ενός πολυετούς κοινοτικού προγράµµατος δράσεως (Fiscalis) µε
σκοπό τη βελτίωση της εφαρµογής των συστηµάτων έµµεσης φορολογίας της
εσωτερικής αγοράς. Το πρόγραµµα έχει ως στόχο τη στήριξη των κρατών µελών στην
παροχή υψηλού και οµοιόµορφου επιπέδου γνώσεως της κοινοτικής νοµοθεσίας. την
αποτελεσµατική συνεργασία, µεταξύ όλων των κρατών µελών, όπως επίσης και µεταξύ
αυτών και της Επιτροπής, και τη βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών.
Η διεθνής απάτη στον τοµέα του ΦΠΑ, ιδίως στον τοµέα των ενδοκοινοτικών
παραδόσεων και αποκτήσεων, συνεπάγεται σοβαρές απώλειες εσόδων. Έχει επίσης, πολύ
αρνητικό αντίκτυπο στο νόµιµο εµπόριο και στην επίσηµη απασχόληση και διαβρώνει
την εµπιστοσύνη στην ενιαία αγορά. Για να βελτιωθεί η κατάσταση αυτή, φαίνεται
απαραίτητο να αναβαθµιστεί ουσιαστικά η διοικητική συνεργασία και η ανταλλαγή
πληροφοριών και να εντοπιστεί και καταπολεµηθεί πιο αποτελεσµατικά η απάτη, σε
συνδυασµό µε επίπεδο.
Η απάτη αφορά µεγάλα ποσοστά των συναλλαγών στους τοµείς των καπνών και των
οινοπνευµατωδών µε αποτέλεσµα απώλεια εσόδων (σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης,
ΦΠΑ και δασµούς) για τα κράτη µέλη και την Κοινότητα ύψους 4,8 δισ. ευρώ το 1996.
Μια οµάδα υψηλόβαθµων υπαλλήλων εξέτασε το πρόβληµα της απάτης στους τοµείς
αυτούς βάσει προσέγγισης που λαµβάνει υπόψη της τους δασµούς, τους ειδικούς φόρους
κατανάλωσης και τον ΦΠΑ. Σύµφωνα µε τη µελέτη αυτή, το Συµβούλιο «Ecofin» της
19ης Μαΐου 1998 αποφάσισε τη συντονισµένη εφαρµογή πολλών µέτρων:
- Μελέτη πληροφορικού συστήµατος για τη διακίνηση και τον έλεγχο των προϊόντων
που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης,
- Θέσπιση ενός συστήµατος προηγούµενης κοινοποίησης, προκειµένου να βελτιωθεί
η γνώση γύρω από τη διακίνηση των αγαθών,
- Κατάστρωση ενός κώδικα δεοντολογίας που να διέπει τη χορήγηση ή την απόσυρση
των εγκρίσεων στους υπεύθυνους αποθηκών καθώς και τους ελέγχους των αποθηκευµένων αγαθών,
- ∆ιαπραγµάτευση συµφωνητικών πρωτοκόλλων οπό τα κράτη µέλη µε τους
παραγωγούς και τους εµπόρους, κατά τρόπο ώστε να βελτιωθεί η συνεργασία και να
συγκεντρωθούν πληροφορίες µε τις οποίες να διευκολυνθεί ο εντοπισµός των
ανωµαλιών στη ροή των αγαθών καθώς και οι παράνοµες διακινήσεις.
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5.1.6 Πρόγραµµα fiscalis
Η απόφαση 2235/2002/ΕΚ του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου αναφέρεται στην θέσπιση
ενός κοινοτικού προγράµµατος για την βελτίωση της λειτουργία των φορολογικών
συστηµάτων στην εσωτερική αγορά γνωστό και ως πρόγραµµα fiscalis39.
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης:
α) Ως «φορολογία» νοούνται οι ακόλουθοι φόροι που εφαρµόζονται στις
συµµετέχουσες χώρες:
i) Φόρος προστιθέµενης αξίας,
ii) Ειδικοί φόροι κατανάλωσης για τα αλκοολούχα ποτά, τον καπνό και τα
πετρελαιοειδή,
iii) Φόροι εισοδήµατος και περιουσίας όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2
της οδηγίας 77/799/EΟΚ του Συµβουλίου, της 19ης ∆εκεµβρίου 1977, περί της
αµοιβαίας συνδροµής των αρµοδίων αρχών των κρατών µελών στον τοµέα των
άµεσων φόρων ,
iv) Φόροι επί των ασφαλίστρων όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της οδηγίας
76/308/EΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Μαρτίου 1976, για την αµοιβαία συνδροµή
για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών µε ορισµένες εισφορές, δασµούς, φόρους και
άλλα µέτρα ,
β) Ως «διοίκηση» νοούνται οι δηµόσιες αρχές των συµµετεχουσών χωρών που είναι
αρµόδιες για τη φορολογία·
γ) Ως «συµµετέχουσες χώρες» νοούνται τα κράτη µέλη και οι χώρες που
αναφέρονται στο άρθρο 4 που πράγµατι µετέχουν στο πρόγραµµα.
δ) Ως «υπάλληλος» νοείται κάθε υπάλληλος της διοίκησης.
ε) Ως «ανταλλαγή» νοείται η επίσκεψη εργασίας που πραγµατοποιεί ένας υπάλληλος
διοίκησης σε άλλη συµµετέχουσα χώρα, η οποία οργανώνεται στο πλαίσιο του
προγράµµατος.
στ) Ως «πολυµερής έλεγχος» νοείται ο συντονισµένος έλεγχος της φορολογικής
οφειλής ενός ή περισσότερων φορολογούµενων, ο οποίος οργανώνεται από πολλές
συµµετέχουσες χώρες και έχει κοινό ή συµπληρωµατικό ενδιαφέρον.
Ο γενικός στόχος του προγράµµατος είναι να βελτιωθεί η ορθή λειτουργία των
φορολογικών συστηµάτων στην εσωτερική αγορά µε την αύξηση της συνεργασίας
µεταξύ των συµµετεχουσών χωρών, των διοικήσεων και υπαλλήλων.
Οι επί µέρους στόχοι του προγράµµατος είναι:
α) Για το φόρο προστιθέµενης αξίας και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης:
i) Να επιτρέψει στους υπαλλήλους να επιτύχουν ένα υψηλό κοινό επίπεδο
κατανόησης του κοινοτικού δικαίου και της εφαρµογής του στα κράτη µέλη,
ii) Να εξασφαλίσει την αποδοτική, αποτελεσµατική και εκτενή συνεργασία µεταξύ
των κρατών µελών,
iii) Να εξασφαλίσει τη συνεχή βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών για την
αντιµετώπιση των αναγκών των υπηρεσιών και των φορολογούµενων, µέσω της
ανάπτυξης και της διάδοσης της ορθής διοικητικής πρακτικής.
β) Για την άµεση φορολογία:
39

Βλ. άρθρο 2 της απόφασης 2235/02/ΕΕ
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να υποστηριχθούν οι ανταλλαγές πληροφοριών στο πλαίσιο της αµοιβαίας συνδροµής
και να γίνει πιο γνωστή η ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία στον τοµέα της άµεσης
φορολογίας·
γ) Για τους φόρους επί των ασφαλίστρων:
να βελτιωθεί η συνεργασία µεταξύ κρατών µελών, εξασφαλίζοντας µια καλύτερη
εφαρµογή των υφιστάµενων κανόνων.
δ) Για τις υποψήφιες χώρες:
να αντιµετωπιστούν οι ειδικές ανάγκες των υποψήφιων χωρών προκειµένου να λάβουν
τα αναγκαία για την προσχώρηση µέτρα στον τοµέα της φορολογικής νοµοθεσίας και της
διοικητικής ικανότητας.
∆ραστηριότητες του προγράµµατος
1. Η Επιτροπή και οι συµµετέχουσες χώρες εξασφαλίζουν τη λειτουργία των
ακόλουθων συστηµάτων επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών εφόσον η
λειτουργία τους είναι αναγκαία βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας:
α) Του κοινού δικτύου επικοινωνιών/ διεπαφής κοινού συστήµατος (CCN/CSI) στο
βαθµό που απαιτείται για να υποστηριχθεί η λειτουργία των άλλων συστηµάτων που
καθορίζονται στην παρούσα παράγραφο.
β) Του ηλεκτρονικού συστήµατος ανταλλαγής πληροφοριών για τον έλεγχο του ΦΠΑ
(VIES) και των συστηµάτων του για ανταλλαγή µηνυµάτων.
γ) του συστήµατος επαλήθευσης της κυκλοφορίας εµπορευµάτων που υπόκεινται σε
ειδικούς φόρους κατανάλωσης.
δ) Του συστήµατος έγκαιρης προειδοποίησης για τους ειδικούς φόρους
κατανάλωσης.
ε) Του συστήµατος πινάκων ειδικών φόρων κατανάλωσης.
στ) Οποιονδήποτε άλλων νέων συστηµάτων επικοινωνίας και ανταλλαγής
πληροφοριών που καθορίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2, όταν
η εγκαθίδρυσή τους απαιτείται βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας.
2. Τα κοινοτικά στοιχεία συστηµάτων επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών
είναι ο εξοπλισµός, το λογισµικό και οι ζεύξεις δικτύου που θα είναι κοινά σε όλες τις
συµµετέχουσες χώρες για την εξασφάλιση της διασύνδεσης και της διαλειτουργικότητας
των συστηµάτων, ανεξάρτητα από το εάν τα στοιχεία είναι εγκατεστηµένα σε χώρους της
Επιτροπής (ή ενός εξουσιοδοτηµένου υπεργολάβου) ή στις εγκαταστάσεις των
συµµετεχουσών χωρών (ή ενός εξουσιοδοτηµένου υπεργολάβου). Η Επιτροπή συνάπτει
τις αναγκαίες συµβάσεις για να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία αυτών των στοιχείων εξ
ονόµατος της Κοινότητας.
3. Τα µη κοινοτικά στοιχεία των συστηµάτων επικοινωνίας και ανταλλαγής
πληροφοριών περιλαµβάνουν τις εθνικές βάσεις δεδοµένων που αποτελούν τµήµα των εν
λόγω συστηµάτων, τις ζεύξεις δικτύου µεταξύ των κοινοτικών και µη κοινοτικών
στοιχείων καθώς και το λογισµικό και τον εξοπλισµό που κάθε συµµετέχουσα χώρα
κρίνει απαραίτητα για την πλήρη αξιοποίηση των εν λόγω συστηµάτων από το σύνολο
της διοίκησής της. Οι συµµετέχουσες χώρες εξασφαλίζουν τη διατήρηση της
λειτουργικότητας και της διαλειτουργικότητας των µη κοινοτικών στοιχείων µε τα
κοινοτικά στοιχεία.

ΜΕΡΟΣ 5ο ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

213
________________________________________________________________________
4. Η Επιτροπή συντονίζει , σε συνεργασία µε τις συµµετέχουσες χώρες, τα θέµατα
της καθιέρωσης και της λειτουργίας των κοινοτικών και µη κοινοτικών στοιχείων των
συστηµάτων και υποδοµών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
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5.2 Προστασία του Ηλεκτρονικού Εµπορίου
5.2.1 Κοινοτικές αποφάσεις για την προστασία του ηλεκτρονικού εµπορίου.
∆ιεθνής και υπερεθνικοί οργανισµοί συνειδητοποίησαν από πολύ νωρίς ζητήµατα που
αφορούν το ηλεκτρονικό έγκληµα και έχουν συνεισφέρει στην διεθνή συνεργασία.
Τέτοιοι οργανισµοί είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (OECD), η Ευρωπαϊκή επιτροπή, η Interpol κα.
Τα παρακάτω σχήµατα απεικονίζουν την διεθνή συσχέτιση µεταξύ δραστηριοτήτων και
νόµων. Επίσης, απεικονίζουν και τα πρώτα βήµατα σχετικά µε τη δηµιουργία νοµικών
πλαισίων σε συνεργασία µε τους διεθνείς οργανισµούς.
Προστασία προσωπικών δεδοµένων

Πηγή:Pr. Ulrich Sieber ,Comcrime study 1998

Οικονοµικό έγκληµα µε χρήση υπολογιστή.

Πηγή:Pr. Ulrich Sieber ,Comcrime study 1998
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Πνευµατικά δικαιώµατα40

Πηγή:Pr. Ulrich Sieber ,Comcrime study 1998

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούν περιληπτικά οι νόµοι της ευρωπαϊκής ένωσης41
που σχετίζονται µε την προστασία του καταναλωτή (σύµφωνα µε την ιστοσελίδα του
Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών)
-Οδηγία 97/7/ΕΚ για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως
συµβάσεις.
Στην εργασία αυτή έχει γίνει πολλές φορές αναφορά σε άρθρα αυτής της οδηγίας. Για
το λόγο αυτό θα γίνει σε αυτό το σηµείο µια πολύ σύντοµη περιγραφή των άρθρων. Το
σύνολο της οδηγίας παρατίθεται στο παράρτηµα.
Η οδηγία αυτή αναγνωρίζει ότι η διασυνοριακή πώληση εξ αποστάσεως, µπορεί να
είναι µια από τις κυριότερες συγκεκριµένες εκδηλώσεις της εσωτερικής αγοράς για τους
καταναλωτές. Αναφέρει επίσης, ότι λόγω της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών,
προσφέρονται νέα µέσα στους καταναλωτές για να γνωρίσουν αγορές της κοινότητας και
να κάνουν παραγγελίες σε αυτές. Ακόµα υπάρχει παραδοχή, ότι η εξέλιξη αυτών των
νέων µέσων δεν επιτρέπει την σύνταξη εξαντλητικού καταλόγου, αλλά απαιτεί τον
ορισµό αρχών που θα ισχύσουν ακόµα και για τα µέσα που σήµερα ελάχιστα
χρησιµοποιούνται. Επίσης, αναφέρεται ότι κατά τη χρήση των νέων τεχνολογιών ο
καταναλωτής δεν εξουσιάζει τα χρησιµοποιούµενα µέσα επικοινωνίας και συνεπώς είναι
αναγκαίο να προβλεφθεί η δυνατότητα το βάρος της απόδειξης να βαρύνει τον
προµηθευτή. ∆ιαπιστώνεται ο κίνδυνος, σε ορισµένες περιπτώσεις, να στερηθεί ο
40

Βλ. Ulrich Sieber “Legal aspects of computer crime in the information society” σελ 34-36

41

Βλ. δικτυακό τόπο www.acci.gr
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καταναλωτής της προστασίας που του παρέχεται από τη παρούσα οδηγία, µε το να
ορισθεί ως εφαρµοστέο δίκαιο της σύµβασης, το δίκαιο τρίτης χώρας. Έτσι πρέπει να
προβλεφθούν διατάξεις που θα αποβλέπουν στην αποφυγή του κινδύνου αυτού.
Λόγω των παραπάνω και του γεγονότος ότι ορισµένα κράτη έχουν λάβει διαφορετικά
µέτρα προστασίας των καταναλωτών, στον τοµέα της πώλησης εξ αποστάσεως, µε
αρνητικές συνέπειες για τον ανταγωνισµό, κρίθηκε απαραίτητο να θεσπιστεί ένα σύνολο
κοινών κανόνων σε κοινοτικό επίπεδο.
Στο άρθρο 2 της οδηγίας δίνονται διάφοροι ορισµοί οι οποίοι έχουν αναφερθεί, όπως,
εξ αποστάσεως σύµβαση (κεφ. 3.4), φορέας εξ αποστάσεως επικοινωνίας (κεφ. 1.2) και
καταναλωτής.
Η οδηγία αυτή περιγράφει την εκ των προτέρων πληροφόρηση του καταναλωτή πάνω
σε ορισµένα θέµατα που πρέπει να γνωρίζει πριν από την σύναψη συµβάσεως (άρθρο 4)
και την έγγραφη επιβεβαίωση των πληροφοριών αυτών, το αργότερο κατά την στιγµή
της παράδοσης (άρθρο 5).
Όπως έχει αναφερθεί στο κεφ.5, το άρθρο 6 της οδηγίας αναλύει το δικαίωµα
υπαναχώρησης του καταναλωτή (τις προθεσµίες που έχει, την επιβάρυνση που τυχόν έχει
κτλ). Το άρθρο 9 προστατεύει το καταναλωτή από την παροχή µη παραγγελθέντων
αγαθών ή υπηρεσιών ενώ το άρθρο 11 παρουσιάζει τις δυνατότητες δικαστικής ή
διοικητικής προσφυγής που έχει ο καταναλωτής.
Στο άρθρο 12 παρ 2 της οδηγίας αναφέρεται ότι τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα
απαραίτητα µέτρα ώστε ο καταναλωτής να µην στερείται της προστασίας που του
παρέχεται από την παρούσα οδηγία, λόγω της επιλογής του δικαίου τρίτης χώρας ως
εφαρµοστέου δικαίου της σύµβασης Η σηµασία αυτής της παραγράφου είναι πολύ
µεγάλη αφού αναγνωρίζει την ανάγκη για προστασία του καταναλωτή και από
συµβάσεις που γίνονται σε χώρες εκτός της κοινότητας.
Τέλος το άρθρο 16 υποχρεώνει τα κράτη-µέλη να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα
ώστε ο καταναλωτής να ενηµερώνεται για το εθνικό δίκαιο µεταφοράς της παρούσας
οδηγίας και να ενθαρρύνουν τις επαγγελµατικές ενώσεις να ενηµερώνουν τους
καταναλωτές.
-Οδηγία 98/27/ΕΚ περί των αγωγών παραλείψεως στον τοµέα της προστασίας των
συµφερόντων των καταναλωτών
Σκοπός της οδηγίας είναι η προστασία των καταναλωτών από κάθε παράβαση (όπως
αυτή νοείται σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 2 της οδηγίας) που αναφέρεται στις οδηγίες
που δηλώνονται στο παράρτηµα της οδηγίας (µεταξύ αυτών είναι και η οδηγία 97/7/ΕΚ)
Στην οδηγία αυτή αρχικά υπάρχει παραδοχή ότι οι σηµερινοί µηχανισµοί, σε εθνικό και
κοινοτικό επίπεδο, δεν επιτρέπουν πάντοτε τον έγκαιρο τερµατισµό των παραβάσεων
που θίγουν τα συλλογικά συµφέροντα των καταναλωτών. Αναγνωρίζεται ότι η παύση
κάποιων αθέµιτων πρακτικών µε την εφαρµογή εθνικών διατάξεων µπορεί να
εξουδετερώνεται όταν οι πρακτικές παράγουν αποτέλεσµα σε κράτος µέλος διάφορο της
προελεύσεώς του. Έτσι τα παραπάνω µπορούν να θίξουν την εύρυθµη λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς και να κλονίσουν την εµπιστοσύνη των καταναλωτών µεταθέτοντας
την πηγή της παράνοµης πρακτικής σε άλλη χώρα.
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Έτσι χαρακτηρίζεται ως επείγον να προσεγγιστούν οι εθνικές διατάξεις ώστε να µπορεί
να διαταχθεί ο τερµατισµός των παράνοµων πρακτικών, ανεξάρτητα από τη χώρα που η
παράνοµη πρακτική παράγει τα αποτελέσµατά της.
Χαρακτηριστικό κοµµάτι της οδηγίας είναι το άρθρο 3 που αναφέρεται στην
δηµιουργία φορέων που νοµιµοποιούνται να εγείρουν αγωγή. Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό
τέτοιοι φορείς µπορούν να είναι:
• Ένας ή περισσότεροι ανεξάρτητοι δηµόσιοι οργανισµοί επιφορτισµένοι µε την
προστασία συµφερόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1
• Οργανώσεις που ο σκοπός τους συνίσταται στην προστασία συµφερόντων του
άρθρου 1
Σχετικά µε τους φορείς αυτούς όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παρ 2 και 3 τα κράτη
µέλη γνωστοποιούν στην επιτροπή το όνοµα και το σκοπό των φορέων, ενώ ο κατάλογος
που καταρτίζεται ανανεώνεται κάθε εξάµηνο και δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Το άρθρο 2 της οδηγίας αναφέρεται στη ικανότητα που έχουν τα δικαστήρια µετά την
αγωγή από τους νοµιµοποιηµένους φορείς να:
• ∆ιατάξουν την απαγόρευση οποιασδήποτε παράβασης
• Λάβουν µέτρα, όταν αυτό ενδείκνυται, ώστε να εκλείψουν τα αποτελέσµατα της
παράβασης
• Καθορίσουν χρηµατικό ποσό ή αποζηµίωση ανά ηµέρα καθυστέρησης, εφόσον
αυτό προβλέπεται από το νοµικό σύστηµα του κράτους µέλους
Οι ενδοκοινοτικές παραβάσεις είναι το αντικείµενο του άρθρου 4. Σύµφωνα µε αυτό
κάθε κράτος λαµβάνει µέτρα ώστε σε περίπτωση παραβάσεως που διαπράχθηκε στην
επικράτειά του, να οδηγεί στα δικαστήρια ή στις αρµόδιες διοικητικές αρχές, τον
παραβάτη. Αυτό συµβαίνει µετά από αγωγή κάθε νοµιµοποιούµενου φορέα. Τα
δικαστήρια ή οι αρµόδιες διοικητικές αρχές αποδέχονται το φορέα εφόσον είναι
εγγεγραµµένος στον εξαµηνιαίο κατάλογο που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Τα κράτη µέλη έχουν την δυνατότητα (άρθρο 5) να θεσµοθετήσουν την δυνατότητα
προηγούµενης διαβούλευσης µεταξύ διαδίκου και εναγόµενου, µε την µεσολάβηση ή όχι
του νοµιµοποιούµενου φορέα. Οι ρυθµίσεις που θα επιλέξει κάθε κράτος δηµοσιεύονται
στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Κάθε κράτος µέλος µπορεί να θεσπίσει ή να διατηρήσει διατάξεις που έχουν σκοπό να
εξασφαλίσουν περισσότερα δικαιώµατα στους νοµιµοποιηµένους φορείς και σε κάθε
ενδιαφερόµενο (Άρθρο 7). Ακόµα κάθε τριετία η επιτροπή υποβάλλει έκθεση για την
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (άρθρο 6).
Όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 της οδηγίας τα κράτη µέλη πρέπει να συµµορφωθούν µε
την παρούσα οδηγία το αργότερο 30 µήνες µετά την έκδοσή της στην Επίσηµη
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η οδηγία αυτή εκδόθηκε στις 11 Ιουνίου 1998
και εποµένως πρέπει να συµµορφωθούνε µε αυτή τα κράτη µέλη στις 20-1-2001.
-COM(99)385 Τροποποιηµένη Πρόταση οδηγίας σχετικά µε την εξ αποστάσεως
εµπορία χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και την
τροποποίηση των οδηγιών 97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ
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Η οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ης Μαΐου 1997 για την
προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συµβάσεις θεσπίζει τις βασικές
διατάξεις που εφαρµόζονται στις εξ αποστάσεως συµβάσεις. Η Ευρωπαϊκή επιτροπή
υπέβαλε την τροποποιηµένη πρόταση οδηγίας µε σκοπό να ενισχυθεί η προστασία των
καταναλωτών, σχετικά µε την εξ αποστάσεως εµπορία χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών.
Όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας οδηγίας αντικείµενό της είναι η
προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών
µελών, σχετικά µε την εξ αποστάσεως εµπορία χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών προς τους
καταναλωτές. Στο άρθρο 2 δίνονται οι απαιτούµενοι ορισµοί της σύµβασης εξ
αποστάσεως, προµηθευτή και καταναλωτή κτλ. έτσι όπως έχουν επαναδιατυπωθεί για
τους σκοπούς της οδηγίας. Οι πληροφορίες που πρέπει να δίνονται στον καταναλωτή
πριν από την σύναψη της σύµβασης δίνονται στο άρθρο 3 και έχουν µικρές διαφορές από
αυτές που αναφέρονται στην οδηγία 97/7/ΕΚ. Βασική διαφορά από την οδηγία 97/7/ΕΚ
προκύπτει στο άρθρο 4 σχετικά µε το δικαίωµα υπαναχώρησης που ορίζεται ότι µπορεί
να φτάσει τις 30 ηµέρες, χωρίς να υποχρεούται ο καταναλωτής να αιτιολογήσει την
απόφασή του. Το άρθρο 5 αναφέρεται στην εκτέλεση της σύµβασης και την πληρωµή για
τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν πριν από την υπαναχώρηση, ενώ το άρθρο 8 αναφέρει
τις ενέργειες που πρέπει να κάνει ο προµηθευτής όταν δεν µπορεί να διαθέσει την
υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να επιστρέψει τα
χρηµατικά ποσά που έχει λάβει το αργότερο µέσα σε 30 ηµέρες. Το άρθρο 8α ρυθµίζει τα
θέµατα πληρωµής µε πιστωτική κάρτα. Το άρθρο 9 απαγορεύει την παροχή
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών σε καταναλωτή χωρίς αυτός να το έχει ζητήσει. Οι
διατάξεις της οδηγίας έχουν αναγκαστικό χαρακτήρα όπως αναφέρεται στο άρθρο 11. Τα
κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να εισαγάγουν τις κατάλληλες και αποτελεσµατικές
διαδικασίες υποβολής ενστάσεων και προσφυγών για την ρύθµιση των διαφορών µεταξύ
προµηθευτών και καταναλωτών (άρθρο 12), και ενθαρρύνουν την εξωδικαστική λύση
των προσφυγών (άρθρο 12α).
Τα κράτη µέλη πρέπει να θέσουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές
διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία µέχρι τις 30
Ιουνίου 2002.
-98/257/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής σχετικά µε τις αρχές που διέπουν τα αρµόδια
όργανα για την εξώδικη επίλυση των διαφορών κατανάλωσης.
Αρχικά στην σύσταση αυτή αναγνωρίζεται ότι οι εναλλακτικοί µηχανισµοί εξώδικης
ρύθµισης διαφορών κατανάλωσης, εφόσον εξασφαλίζεται ο σεβασµός ορισµένων
θεµελιωδών αρχών, µπορούν να εγγυηθούν θετικά αποτελέσµατα τόσο για τους
καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις, µειώνοντας το κόστος και τη διάρκεια της
ρύθµισης των διαφορών κατανάλωσης.
Έτσι σκοπός της σύστασης αποτελεί ο καθορισµός των θεµελιωδών αυτών αρχών,
ώστε να διευκολυνθεί η εξώδική ρύθµιση των διαφορών, προς όφελος των καταναλωτών
αλλά και των επιχειρήσεων.
Όπως αναφέρονται στην σύσταση, οι αρχές τις οποίες πρέπει να σέβονται τα όργανα
που είναι αρµόδια για την εξώδικη επίλυση των διαφορών κατανάλωσης είναι οι
ακόλουθες:
1) Αρχή της ανεξαρτησίας
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Σε αυτή αναφέρονται τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για να εξασφαλιστεί η
ανεξαρτησία του αρµοδίου οργάνου για τη λήψη αποφάσεων, ώστε να παρέχονται
εγγυήσεις για την αµεροληψία της δράσης του.
2) Αρχή της διαφάνειας
Στις δυο παραγράφους που αναφέρονται σε αυτή τη αρχή, παρουσιάζονται τα µέτρα
που πρέπει να ληφθούν για να εξασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας. Αυτά τα
µέτρα µπορούν να περιλαµβάνουν την γραπτή ή άλλης µορφής ανακοίνωση, ή την
δηµοσίευση ετήσιας έκθεσης σχετικά µε τις εκδοθείσες αποφάσεις.
3) Αρχή της εκατέρωθεν ακροάσεως
Τα ενδιαφερόµενα µέρη δικαιούνται να ενηµερώνονται για όλα τα επιχειρήµατα και
τα γεγονότα που ισχυρίζεται το άλλο µέρος.
4) Αρχή της αποτελεσµατικότητας
Αναφέρονται τα µέτρα που την εξασφαλίζουν µεταξύ των οποίων είναι η µικρή
χρονική διάρκεια µεταξύ της προσφυγής και της απόφασης, το µηδενικό ή µικρό κόστος
και η δυνατότητα απουσίας νοµικού εκπροσώπου
5) Αρχή της νοµιµότητας
Σύµφωνα µε αυτή την αρχή η απόφαση του οργάνου δεν µπορεί να συνεπάγεται
στέρηση του καταναλωτή από την προστασία που του εξασφαλίζουν οι κανόνες δικαίου
του κράτους στο οποίο έχει την έδρα το όργανο. Το ίδιο συµβαίνει και στις
διασυνοριακές διαφορές όπου ο καταναλωτής παραµένει υπό την προστασία των νόµων
του κράτους στο οποίο κατοικεί.
6) Αρχή της ελευθερίας
Σύµφωνα µε αυτή η απόφαση του οργάνου δεν είναι δεσµευτική παρά µόνο αν αυτό
το έχουν αποδεχτεί τα δύο µέρη.
7) Αρχή της εκπροσώπησης
Η διαδικασία δεν απαγορεύει σε κανένα από τα µέρη να εκπροσωπούνται από τρίτο
πρόσωπο.
-Οδηγία 97/55/ΕΚ για την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ σχετικά µε την
παραπλανητική διαφήµιση προκειµένου να συµπεριληφθεί η συγκριτική διαφήµιση.
Σκοπός της οδηγίας είναι να ληφθούν µέτρα για την προστασία της εσωτερικής αγοράς
της κοινότητας ώστε να διασφαλιστεί η οµαλή λειτουργία της. Έτσι η επιτροπή εκτιµά
ότι λόγω της ενοποίησης της αγοράς και επειδή η διαφήµιση αποτελεί σηµαντικό µέσο
για την εµπορική διάθεση στην κοινότητα, οποιουδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας, οι βασικές
διατάξεις που διέπουν τη µορφή και το περιεχόµενο της συγκριτικής διαφήµισης θα
πρέπει να είναι ενιαίες και οι όροι χρήσης της συγκριτικής διαφήµισης να
εναρµονιστούν.
Η οδηγία αυτή δρα συµπληρωµατικά του άρθρου 9 του Ν2251/1994.
-97/489/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής σχετικά µε τις συναλλαγές που γίνονται µε
µέσα ηλεκτρονικής πληρωµής και ιδίως όσον αφορά τις σχέσεις µεταξύ του εκδότη
και του κατόχου
Στην σύσταση αυτή αναφέρεται ότι στόχος είναι η οµαλή λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς. Αναγνωρίζεται ότι τα συστήµατα πληρωµών αποτελούν ουσιώδες στοιχείο της
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αγοράς και ότι οι συναλλαγές µε ηλεκτρονικά µέσα αντιπροσωπεύουν ένα όλο και
µεγαλύτερο µέρος του όγκου και της αξίας των πληρωµών, ενώ γίνεται και η εκτίµηση
ότι η τάση αυτή θα αυξηθεί εξαιτίας του ηλεκτρονικού εµπορίου. Σκοπός της σύστασης
είναι η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών στον τοµέα των
µέσων ηλεκτρονικής πληρωµής. Ακόµα αναφέρεται ότι η σύσταση προορίζεται να
συµβάλλει στην έλευση της κοινωνίας των πληροφοριών και ειδικότερα του
ηλεκτρονικού εµπορίου, µε την προώθηση της εµπιστοσύνης των πελατών.
Η σύσταση εφαρµόζεται στις ακόλουθες συναλλαγές (άρθρο 1- πεδίο εφαρµογής)
1) Μεταφορές χρηµατικών ποσών, εκτός των εντελλόµενων και εκτελούµενων από
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, που γίνονται µε µέσο ηλεκτρονικής πληρωµής
2) Αναλήψεις µετρητών µε µέσο ηλεκτρονικής πληρωµής και φόρτιση (και
αποφόρτιση) µέσου ηλεκτρονικού χρήµατος, σε µηχανήµατα αυτόµατης ανάληψης και
σε αυτόµατες ταµειολογιστικές µηχανές ή στα καταστήµατα του εκδότη ή ενός
ιδρύµατος που έχει συµβατική υποχρέωση να αποδέχεται το µέσο πληρωµής.
Στο άρθρο 3 περιγράφονται οι ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να περιέχονται στους
όρους και προϋποθέσεις που διέπουν την έκδοση και χρησιµοποίηση ηλεκτρονικού
µέσου πληρωµής και στο άρθρο 4 οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται µετά τη
συναλλαγή.
Στο τρίτο µέρος της οδηγίας αναφέρονται οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες των µερών της
σύµβασης δηλ. του κατόχου και του εκδότη.
Τέλος στο άρθρο 10 που αναφέρει την επίλυση διαφορών καλούνται τα κράτη µέλη να
εξασφαλίσουν την ύπαρξη αποτελεσµατικών µέσων σχετικά µε την επίλυση των
διαφορών µεταξύ του κατόχου και του εκδότη.
-Οδηγία 85/374/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σε θέµατα ευθύνης λόγω ελαττωµατικών
προϊόντων, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 1999/34/ΕΚ. (Ενοποιηµένη)
Βασικός σκοπός της οδηγίας είναι να οδηγήσει στην προσέγγιση των νοµοθεσιών των
κρατών µελών σε θέµατα ευθύνης του παραγωγού για ζηµίες που προκαλούνται λόγω
ελαττωµατικών προϊόντων. Η προσέγγισή αυτή κρίθηκε απαραίτητη διότι οι διαφορές
στις επιµέρους νοµοθεσίες ενδέχεται να νοθεύσουν τον ανταγωνισµό, να επηρεάσουν την
ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων εντός της ευρωπαϊκής αγοράς και να προκαλέσουν
ανισότητες στο επίπεδο προστασίας καταναλωτών στην Ε.Ε.
Η οδηγία αυτή συµπληρώνει το άρθρο 6 του Ν2251/1994 περί της ευθύνης του
παραγωγού για ελαττωµατικά προϊόντα. Στο άρθρο 4 της οδηγίας αναφέρεται ότι ο
ζηµιωθείς υποχρεούται να αποδείξει την ζηµία, το ελάττωµα και την αιτιώδη συνάφεια,
µεταξύ ελαττώµατος και ζηµίας.
Ουσιαστικά η ελληνική νοµοθεσία έχει πλήρως υιοθετήσει τα περισσότερα
χαρακτηριστικά της οδηγίας στον νόµο 2251/1994.
-∆ιεθνή νοµοθετικά κείµενα-Recommendation of the OECD Council concerning
Guidelines for consumer protection.
Η σύσταση αυτή του οργανισµού για την οικονοµική συνεργασία και ανάπτυξη-ΟΑΣΑ
(Organization for Economic Co-operation and Development), περιγράφει τις
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κατευθυντήριες γραµµές για την προστασία του καταναλωτή κατά το ηλεκτρονικό
εµπόριο.
Σκοπός της σύστασης αυτής είναι, όπως αναφέρεται, η καθιέρωση κλίµατος
εµπιστοσύνης µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών στις εµπορικές συναλλαγές.
Αναγνωρίζεται ότι η φύση των ψηφιακών δικτύων και της τεχνολογίας υπολογιστών
απαιτεί µια παγκόσµια προσέγγιση της προστασίας του καταναλωτή µε την καθιέρωση
ενός διεθνούς πλαισίου για το ηλεκτρονικό εµπόριο. Για το λόγο αυτό προτείνεται
διεθνής συνεργασία σε νοµικό επίπεδο.
Το Απρίλιο του 1998 η επιτροπή του OECD που είναι αρµόδια για την πολιτική του
καταναλωτή (customer policy), άρχισε να αναπτύσσει κατευθυντήριες γραµµές για την
προστασία των καταναλωτών που συµµετέχουν στο ηλεκτρονικό εµπόριο,
προσπαθώντας να µην εγείρει προβλήµατα στην ανάπτυξή του. Οι αρχές αυτές
αποτελούν προτάσεις σε κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και καταναλωτές. Ειδικότερα για
τους καταναλωτές στο κείµενο της πρότασης αναφέρεται ότι δεν αποτελεί δεσµευτική
για τις κυβερνήσεις οι οποίες µπορούν να υιοθετήσουν πιο αυστηρά µέτρα αν το
επιθυµούν. Σηµειώνεται ότι οι οδηγίες αυτές αφορούν πράξεις ηλεκτρονικού εµπορίου
µεταξύ επιχείρησης και καταναλωτή και όχι µεταξύ επιχειρήσεων.
Στην σύσταση περιγράφονται οι ακόλουθες γενικές αρχές:
1) ∆ιαφανής και αποτελεσµατική προστασία
2) ∆ίκαιες επιχειρηµατικές και διαφηµιστικές πρακτικές όπως και πρακτικές
µάρκετινγκ
Οι πληροφορίες που πρέπει να δίνονται on-line περιγράφονται στο τρίτο κοµµάτι των
γενικών αρχών της σύστασης και αφορούν: την διαδικασία επιβεβαίωσης της
συναλλαγής, τον τρόπο πληρωµής, την επίλυση διαφορών (εφαρµοζόµενο δίκαιο και
καθορισµός αρµοδιοτήτων όπως και εξωδικαστική επίλυση διαφορών), θέµατα
ιδιωτικότητας, εκπαίδευσης και ενηµέρωσης.
Στο τελευταίο κοµµάτι περιγράφεται ο τρόπος εφαρµογής της σύστασης ώστε να
επιτευχθούν οι σκοποί της. Έτσι τα κράτη µέλη του οργανισµού πρέπει, σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο και σε συνεργασία µε τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές να:
1) Αναθεωρήσουν και να προωθήσουν τακτικές ή/και να υιοθετήσουν νόµους και
πρακτικές που να εφαρµόζονται στο ηλεκτρονικό εµπόριο, έχοντας υπόψη τις αρχές της
τεχνολογίας και την ουδετερότητα των µέσων
2) Να ενθαρρύνουν τον ιδιωτικό τοµέα έτσι ώστε, µε την συµµετοχή εκπροσώπων
καταναλωτών, να αναπτυχθούν αποτελεσµατικοί µηχανισµοί αυτοελέγχου που να έχουν
συγκεκριµένους κανόνες για την επίλυση των διαφορών
3) Να ενθαρρύνουν τον ιδιωτικό τοµέα ώστε να προβεί στην ανάπτυξη της
τεχνολογίας ως εργαλείο που θα προστατέψει και θα ενισχύσει τους καταναλωτές
4) Να προωθήσουν τη παρούσα οδηγία και να ενθαρρύνουν την ευρεία χρήση και
υιοθέτησή της
5) Να διευκολύνουν την πρόσβαση των καταναλωτών σε εκπαιδευτικό υλικό
σχετικά µε το ηλεκτρονικό εµπόριο
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5.2.2 Περιπτώσεις φορολογικής
ηλεκτρονικού εµπορίου

ηλεκτρονικής

απάτης

και

προβλήµατα

Φορολογική ηλεκτρονική απάτη42.
Στη Γερµανία ένας προγραµµατιστής κατάφερε να διαχειριστεί µε επιδέξιο τρόπο
διάφορα παραστατικά και να αποκοµίσει ένα ικανοποιητικό όφελος. Συγκεκριµένα ο
προγραµµατιστής µέσα από διαχείριση µισθοδοτικών καταστάσεων κατάφερε να
κερδίσει 150000 Γερµανικά Μάρκα κάνοντας αλλαγές στους µισθούς, στις καταστάσεις
και στα βιβλία της εταιρίας. Χρησιµοποιώντας ένα πρόγραµµα αποκλειστικά για αυτό το
σκοπό, εισήγαγε πληροφορίες για µισθούς από πλασµατικά άτοµα. Σε αυτές τις
πληροφορίες εισήγαγε τον δικό του λογαριασµό στον οποίο θα µεταφέρονταν τα ποσά. Η
εταιρία βέβαια, θα µπορούσε να δει τις διάφορες καταστάσεις της και να ανακαλύψει την
απάτη. Για να αποτρέψει ο προγραµµατιστής την αποκάλυψη της απάτης από την
εταιρία, έκανε και τις απαραίτητες τροποποιήσεις στις καταστάσεις, στα βιβλία και στους
ισολογισµούς και έτσι δεν θα µπορούσε η εταιρία µε την εκτύπωση αυτών των
καταστάσεων να αποκαλύψει τα πλασµατικά πρόσωπα. Ο δράστης κατάφερε να
«περάσει» τις καταστάσεις στο λογιστήριο και να πάρει τα χρήµατα.
Παρόµοια περίπτωση, µε παραποίηση καταστάσεων αντιµετώπισε και η Γερµανική
τράπεζα “Herstatt” , οπού εκεί µε ακόµα πιο επιδέξιους χειρισµούς παραποιήθηκε
ισολογισµός της τάξης του 1 δις. Γερµανικών Μάρκων.
Προβλήµατα ηλεκτρονικού εµπορίου
Κάποιος χρήστης παρήγγειλε ένα βιβλίο στις 7 ∆εκεµβρίου 2000 από το δικτυακό τόπο
www.heffers.com που βρίσκεται στην Αγγλία. Την επόµενη µέρα δέχτηκε ένα e-mail µε
την επιβεβαίωση της παραγγελίας, η οποία ανέφερε ότι η παραλαβή του βιβλίου θα
γινόταν από τρεις µέχρι πέντε εβδοµάδες. Την ίδια ηµέρα δέχτηκε και δεύτερο e-mail
από την ίδια εταιρία λέγοντας του ότι το βιβλίο που ζήτησε δεν υπήρχε άµεσα διαθέσιµο
και έπρεπε να γίνει παραγγελία από τον προµηθευτή. Η ηµεροµηνία παράδοσης ορίστηκε
σε ένα διάστηµα τριών έως έξι εβδοµάδων . Στο τέλος του επόµενου µήνα, δηλαδή µετά
από ένα διάστηµα οκτώ εβδοµάδων, το βιβλίο δεν παραδόθηκε και έτσι ο χρήστης
έστειλε µήνυµα στην εταιρία ρωτώντας τους λόγους καθυστέρησης του βιβλίου. Η
εταιρία δεν απάντησε και ο πελάτης έστειλε άλλα δυο e-mails. Η απάντηση που τελικά
δέχτηκε ο χρήστης ήταν ότι το βιβλίο δεν υπάρχει ούτε και στους προµηθευτές και θα
είναι ξανά διαθέσιµο στο τέλος Φεβρουαρίου µε αρχές Μαρτίου. Ο χρήστης δεν είχε
καµία δυνατότητα ακύρωσης της παραγγελίας στα τελευταία mail και σύµφωνα µε την
ευρωπαϊκή νοµοθεσία το χρονικό διάστηµα των 10 ηµερών για την ακύρωση της
παραγγελίας είχε περάσει. Η µόνη λύση ήταν να περιµένει την άφιξη του βιβλίου µε τους
όρους πλέον της εταιρίας. Στις 2 Μαρτίου ο χρήστης διαπιστώσει ότι η πιστωτική του
κάρτα είχε χρεωθεί µε ποσό περισσότερο από αυτό που είχε συµφωνηθεί και το βιβλίο
ακόµη δεν είχε φτάσει στον προορισµό του. Το βιβλίο έφτασε στα χέρια του χρήστη στις
14 Απριλίου, µετά από 12 εβδοµάδες µετά την παραγγελία!

42

Βλ. δικτυακό τόπο για µελέτη comcrime http://europa.eu.int/ISPO/legal/en/comcrime/sieber.doc
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Μια άλλη περίπτωση αφορά την αγορά ενδυµάτων από ένα γαλλικό δικτυακό τόπο. Ο
χρήστης σύµφωνα µε την περίπτωση παρήγγειλε από τον δικτυακό τόπο
www.webmanshop.com ένα παντελόνι. Το προϊόν κατέφθασε στις 9 Ιανουαρίου και η
παραγγελία έγινε µε ταυτόχρονη χρέωση της πιστωτικής του κάρτας στις 29 ∆εκεµβρίου.
Ο χρήστης δεν έµεινε ευχαριστηµένος από το προϊόν και το επέστρεψε αµέσως εντός του
επιτρεπτού χρονικού διαστήµατος και ζήτησε να πιστωθεί ο λογαριασµός του µέσω
τραπέζης. Η εταιρία απάντησε µετά από προτροπή του χρήστη τον Απρίλιο και ανέφερε
ότι ένα cheque είχε δροµολογηθεί για τον χρήστη και το οποίο είχε ηµεροµηνία 19
Μαΐου, τέσσερις µήνες αργότερα από τότε που ο χρήστης επέστρεψε το προϊόν.
Άλλη περίπτωση αφορά παραγγελία που πραγµατοποιήθηκε σε κατάστηµα
ηλεκτρονικών ειδών. Ο χρήστης παρήγγειλε ένα ποντίκι υπολογιστή από τον αγγλικό
δικτυακό τόπο www.timextra.com και έλαβε ένα mail ότι η παραγγελία έχει
επεξεργαστεί. Ο δικτυακός τόπος διέθετε on-line σύστηµα παρακολούθησης που ο
χρήστης θα µπορούσε να δει ότι στο κατάστηµα εκκρεµεί µια παραγγελία από τον
προµηθευτή. Ο χρήστης δεν ειδοποιήθηκε για πιθανά προβλήµατα όταν έκανε την
παραγγελία. ∆υο εβδοµάδες µετά την παραγγελία το ποντίκι δεν ήταν διαθέσιµο και έτσι
ο χρήστης αποφάσισε να ακυρώσει την παραγγελία. Η πιστωτική κάρτα είτε χρεωθεί την
ηµέρα της παραγγελίας και ζητούσε επίσης αποζηµίωση, η οποία έπρεπε να γίνει µε
αποστολή mail στην εταιρία. ∆εν ήταν όµως δυνατό να βρεθεί κάποιο συγκεκριµένο mail
για τις αποζηµιώσεις και το site διαβεβαίωνε ότι τα emails που πηγαίνουν σε λάθος
προορισµό δεν θα κατευθύνονται στους αρµόδιους κάτι που έκανε πιο δύσκολο την
εύρεση του υπευθύνου για τις αποζηµιώσεις. Μετά από αποστολή email σε όλα τα
τµήµατα της εταιρίας δέχτηκε απάντηση και την αποζηµίωση.
Η περίπτωση του EBay43.
Πολλοί είναι οι χρήστες που συµµετέχουν σε δηµοπρασίες που πραγµατοποιούνται
µέσω του διαδικτύου. Οι έµπειροι χρήστες γνωρίζουν τους τρόπους διεξαγωγής µιας
νόµιµης συναλλαγής χωρίς απάτες ενώ ο νέος χρήστης µπορεί εύκολα να ξεγελαστεί αν
δεν έχει τις σχετικές γνώσεις. Στις µέρες µας πραγµατοποιούνται αρκετές απάτες µέσω
του διαδικτύου και η πιο διαδεδοµένη είναι η άπατη µε τις πιστωτικές κάρτες. Ο χρήστης
στην περίπτωσή µας θέτει ένα προϊόν προς πώληση ή βλέπει ένα προϊόν της αρεσκείας
του και θέλει να το αγοράσει. Τα πράγµατα δυσκολεύουν όταν πρόκειται να
πραγµατοποιηθεί η συναλλαγή και να πληρωθεί το προϊόν. Τα πρόσωπα δεν είναι πάντα
αξιόπιστα, κι έτσι αν δεν είναι ο χρήστης έµπειρος µπορεί να δώσει τον αριθµό της
πιστωτικής του κάρτας και το προϊόν να µην φτάσει ποτέ στα χέρια του. Επίσης, αυτό
που συµβαίνει συχνά είναι ότι οι χρήστες όταν πρόκειται να αγοράσουν ένα προϊόν,
ειδοποιούνται για τη συναλλαγή εκτός δικτυακού τόπου. Αυτό γίνεται µε ειδοποίηση του
χρήστη µέσω e-mail µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειµένου ο χρήστης να δώσει τον
αριθµό τις πιστωτικής του κάρτας. Σε γενικές γραµµές είναι περσσότερο ακίνδυνο όταν
οι συναλλαγές γίνονται εκτός δικτυακού χώρου. Ωστόσο πάλι υπάρχουν αµφιβολίες για
τον χρήστη.
Οι τρόποι προστασίας που προτείνουν τα µέλη το eBay είναι οι ακόλουθοι:
43

Βλ. ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.dpgr.gr/forum/index.php?board=10;action=display;threadid=3764
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1)
Καλό είναι ο χρήστης να αποφεύγει τις αγορές από κάποιον µε λίγες
αξιολογήσεις (κάτω από 50 ) ή ποσοστό θετικών µικρότερο από 98%
Για αγορές µεγαλύτερης αξίας ο χρήστης πρέπει να αναζητά για εκατοντάδες ή και
χιλιάδες πωλήσεις και ποσοστό > 99.5%
2) Καλό είναι ο χρήστης να επικοινωνήσει πριν τοποθετήσει µια προσφορά ή πριν
αγοράσει, για να διευκρινιστεί οτιδήποτε είναι ασαφές: Συµβατότητες, αµεταχείριστο
προϊόν ή όχι, τρόπος και χρόνος αποστολής, ταχυδροµικά, τρόπος πληρωµής. Ακόµη και
όλα να είναι ξεκάθαρα καλό είναι ο χρήστης να επικοινωνήσει µε τον πωλητή. Από την
ταχύτητα και το περιεχόµενο της απάντησης αντλούµε πολύτιµες πληροφορίες για τον
πωλητή και αυτός για εµάς και αν ο χρήστης είναι νέος στο Ebay επιβάλλεται η
επικοινωνία.
3)Εφόσον ο χρήστης κερδίσει µια δηµοπρασία, πληρώνει το συντοµότερο δυνατόν,
εφόσον έχει γίνει το βήµα 2. Μόλις πάρει την ειδοποίηση από το δικτυακό τόπο του
Ebay, και στείλει µήνυµα ότι έγινε η πληρωµή, τότε απαιτεί από τον πωλητή να τον
ενηµερώσει για την αποστολή.
4)Πληρωµές: Ιδανικός τρόπος πληρωµής είναι µέσω Paypal. Η εγγραφή είναι απλή,
δέχονται κάρτες Visa και Mastercard, Σε περίπτωση που χρειαστεί επιστροφή µέρους ή
ολόκληρης της πληρωµής, αυτό πιστώνεται στην κάρτα. Αν όµως θέλει ο χρήστης να
δεχτεί χρήµατα από Paypal, πχ από πώληση, αυτά δεν µεταφέρονται προς το παρόν σε
ελληνικό τραπεζικό λογαριασµό, αλλά είναι διαθέσιµα για πληρωµές µέσω Paypal.
Εννοείται πως το Paypal password ο χρήστης πρέπει να το προσέχει ιδιαίτερα και να το
αλλάζει συχνά. (Η Paypal έχει εξαγοραστεί και λειτουργεί ως θυγατρική του Ebay)
Βήµατα εγγραφής στο paypal:
Ο χρήστης που θέλει να στείλει κάποια χρήµατα θα πρέπει στην καρτέλα “Send
Money” να αναγράψει το email του παραλήπτη, το ποσό που θα σταλεί και το νόµισµα
το όποιο µπορεί να είναι ευρώ, δολάρια, στερλίνες και ιαπωνικό yen.

Κατόπιν ο χρήστης δίνει τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας
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Αφού δει τις λεπτοµέρειες από την πληρωµή στέλνει τα χρήµατα

Ο λήπτης λαµβάνει ενηµερωτικό µήνυµα ότι του έχει αποσταλεί ένα ποσό.

Τέλος ο αποδέκτης θα δηλωθεί στο σύστηµα µε τους κωδικούς του για να πάρει τα
χρήµατα. Μπορεί να τα στείλει σε κάποιον λογαριασµό, να δηµιουργήσει ένα check στο
όνοµά του ή να τα στείλει σε άλλο χρήστη.
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Κάποιοι πωλητές δεν δέχονται Paypal. Οι επόµενοι προτιµότεροι τρόποι είναι :
Μέσω Bidpay: Με χρέωση της κάρτας εκδίδεται µια εντολή πληρωµής στο όνοµα του
αγοραστή. Υπάρχει προµήθεια εις βάρος του πελάτη, και κάποιοι περιµένουν να πάρουν
την εντολή αν και οι περισσότεροι αρκούνται στην ειδοποίηση από το Bidpay.
Άλλος τρόπος πληρωµής είναι η αποστολή χαρτονοµισµάτων σε φάκελο εξπρές –
συστηµένο - ασφαλισµένο. Επειδή τα ΕΛ.ΤΑ δεν δέχονται αποστολή χαρτονοµισµάτων
οι περισσότεροι χρήστες έχουν δηλώσει ότι πρόκειται για αποστολή εγγράφων αξίας.
Μειονέκτηµα αυτού του τρόπου πληρωµής είναι ο χρόνος παράδοσης.
5. Μέθοδοι αποστολής / Τελωνείο.
Η καλύτερη µέθοδος αποστολής από Η.Π.Α. για µικρού όγκου αντικείµενα είναι µέσω
της ταχυδροµικής τους υπηρεσίας, USPS. Τα ταχυδροµικά τέλη είναι χαµηλά και η
παράδοση κυµαίνεται µεταξύ 2 και 13 ηµερών.
6. Αξιολόγηση: Οι πωλητές δίνουν µεγάλη σηµασία στην αξιολόγηση , για ευνόητους
λόγους. Αν ο χρήστης πάρει το προϊόν και µείνει ικανοποιηµένος, θα πρέπει να τους
αφήσει µια θετική αξιολόγηση. Καλό είναι ο χρήστης να ενηµερώσει για την παραλαβή
του προϊόντος και να προβεί στην αξιολόγηση. Οι πωλητές συνήθως αξιολογούν τους
αγοραστές µόλις έχει γίνει σωστά η πληρωµή.
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Βλέπουµε λοιπόν, ότι το ηλεκτρονικό εµπόριο είναι µία έννοια, η οποία έχει
ενσωµατωθεί στη νέα εµπορική πραγµατικότητα. Τα πλεονεκτήµατα της εφαρµογής του
αποτελούν σηµεία κλειδιά όχι µόνο για την κερδοφορία της επιχείρησης, αλλά κυρίως
για την επιβίωση της στο εµπορικό περιβάλλον. Όπως είδαµε η ανάπτυξη του ecommerce είναι αναπόφευκτη και αποτελεί τη φυσική εξέλιξη των εµπορικών
συναλλαγών. ∆εν πρέπει λοιπόν η εφαρµογή του να αντιµετωπίζεται διστακτικά, αλλά
απεναντίας είναι βασικό να γίνονται ενέργειες, οι οποίες να συµβάλλουν στην οµαλή
ανάπτυξή του. Με τον τρόπο αυτό θα ξεπεραστούν τα προβλήµατα που παρουσιάζονται
και θα µπορούν τόσο οι καταναλωτές όσο και οι επιχειρήσεις να χρησιµοποιούν το
ηλεκτρονικό εµπόριο ως το βασικό εργαλείο διεκπεραίωσης των εµπορικών συναλλαγών
τους. Επίσης, βλέπουµε ότι γίνονται προσπάθειες για την οµαλή διεξαγωγή των
συναλλαγών, την αποτελεσµατικότερη φορολόγηση των χρηστών – καταναλωτών, την
καλύτερη προστασία τόσο του «ηλεκτρονικού» πελάτη µε την δηµιουργία µιας
πληθώρας οδηγιών για την προστασία του όσο και του προµηθευτή-παραγωγού των
προϊόντων και υπηρεσιών.
Στην παρούσα εργασία αναλύθηκαν αρκετές µορφές του ηλεκτρονικού εµπορίου και
κατά συνέπεια διαφορετικοί τρόποι αντιµετώπισής τους από τους χρήστες του
διαδικτύου. Υπήρχε όµως ένας κοινός παρονοµαστής, ο οποίος αφορά τη φορολογία
αυτών των συναλλαγών. Ο φορολογικός συντελεστής για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές
είναι ο ίδιος όπως επίσης ίδια είναι και η αντιµετώπιση των ηλεκτρονικών καταστηµάτων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η είσπραξη του ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται µε
οµοιόµορφο τρόπο βασισµένη κατά κύριο λόγο στην αρχή της εδαφικότητας όσον αφορά
τον τόπο φορολόγησης. Η διεξαγωγή των συναλλαγών από επιτηδευµατίες που δεν είναι
εγκατεστηµένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν
συναλλαγές διεξάγεται οµαλά. Η διαδικασία έναρξης
και η φορολογία ενός
ηλεκτρονικού καταστήµατος δεν διαφέρει αρκετά από τις επιχειρήσεις του φυσικού
εµπορίου.
Οι επιχειρήσεις, οι οποίες επιθυµούν να δηµιουργήσουν ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα
θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές στο θέµα της ονοµασίας του δικτυακού τόπου,
δηλαδή το όνοµα να µην είναι παραπλήσιο ή παρόµοιο µε κάποιο άλλο, ώστε να θίγει τα
συµφέροντά του. Απαραίτητη προϋπόθεση για να αποφευχθούν τυχόντα προβλήµατα σε
αυτό το ζήτηµα αποτελεί η εύρεση ενός δικτυακού τόπου, ο οποίος να µπορεί να
συνδεθεί µε κάποιο σήµα ή διακριτικό γνώρισµα. Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει
να δοθεί στους Γενικούς Όρους των Συναλλαγών, ο οποίοι θα πρέπει να είναι κατανοητοί
στον µέσο χρήστη. Ακόµη, πρέπει να τονισθεί ότι ο καταναλωτής προστατεύεται από µια
πληθώρα κανόνων και οδηγιών, οι οποίες σε περίπτωση αδικοπραξίας του επιτρέπουν να
επιλέξει τη χώρα όπου επιθυµεί να πραγµατοποιηθεί η δίκη.
Εκτός αυτών πρέπει να γίνει αναφορά στα κενά που υπάρχουν, όπως ο προσδιορισµός
του µέσου έντιµου χρήστη, ο προσδιορισµός του καλόπιστου εµπόρου προµηθευτή, η
διάσταση των απόψεων σχετικά µε το θέµα της απόκτησης ενός διακριτικού
γνωρίσµατος τόπου, ο οποίος συγκρούεται µε προγενέστερη καταχώρηση δικτυακού
τόπου.
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Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από πολλά έτη είχε κατανοήσει τα θέµατα και τα
προβλήµατα ηλεκτρονικού επιχειρείν και ως αποτέλεσµα είχαν υπογραφεί διάφορες
αποφάσεις σχετικά µε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Ωστόσο, οι ελλείψεις που υπήρχαν
οι οποίες δεν καλυπταν τις νέες µορφές του ηλεκτρονικού εµπορίου και δεν
ανταποκρινόταν στην ασφάλεια του ηταν οι αιτίες που δεν µπορούσαν να εφαρµοστούν.
Πολλές συγκεντρώσεις και συζητήσεις οδήγησαν στην υλοποίηση κάποιων
προγραµµάτων, τα οποία εφαρµόζονται ακόµη και σήµερα. Ωστόσο, υπάρχουν και θα
υπάρχουν προβλήµατα, διότι η τεχνολογία και κατά συνέπεια το ηλεκτρονικό εµπόριο
αναπτύσσονται µε ραγδαίους ρυθµούς και εκ των πραγµάτων θα προηγoύνται έναντι των
κανόνων για την προστασία του.
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6.1 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ
Η επίτευξη της αύξησης των εµπορικών συναλλαγών µέσω του ∆ιαδικτύου
προϋποθέτει την εµπιστοσύνη των χρηστών καταναλωτών, όσον αφορά την αξιοπιστία
και την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συστηµάτων συναλλαγών. Για την εξάλειψη της
επιφυλακτικότητας και την κατοχύρωση των απαιτήσεων των χρηστών, αλλά και των
διαδικτυακών εµπόρων, θα πρότεινα τα ακόλουθα :
• Τη δηµιουργία µίας βάσης δεδοµένων από το Υπουργείο Οικονοµίας και
Οικονοµικών ή από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων µε όλα
τα ελληνικά Α.Φ.Μ. και τα στοιχεία των επιχειρήσεων, ώστε να είναι ευκολότερη
η αναζήτησή τους από τους χρήστες καταναλωτές-επιτηδευµατίες και καλύτερη η
φορολογική εξυπηρέτηση και αυξηµένο το αίσθηµα ασφάλειας των
καταναλωτών. Επίσης, µια ευρωπαϊκή βάση µε περισσότερα στοιχεία των
επιτηδευµατιών, εκτός του ελέγχου της ορθότητας του ΑΦΜ., θα διευκόλυνε τις
επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν συναλλαγές στο εξωτερικό.
•

Τη δηµιουργία ξεχωριστών ιστοσελίδων της Γενικής Γραµµατείας
Πληροφοριακών Συστηµάτων µε σκοπό την ενηµέρωση των καταναλωτών σε
ηλεκτρονικά φορολογικά θέµατα.

•

Την εφαρµογή και τήρηση της νοµοθεσίας για τα διαδικτυακά καταστήµατα από
τις επιχειρήσεις που συναλλάσσονται µέσω του ∆ιαδικτύου και την προβολή των
Γενικών Όρων των Συναλλαγών σε εµφανές σηµείο έτσι, ώστε οι
συναλλασσόµενοι χρήστες να γνωρίζουν τα δικαιώµατά τους, όπως το δικαίωµα
υπαναχώρησης, τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης, την εγγύηση του
προϊόντος κλπ .

•

Την εφαρµογή και καθιέρωση ενός ενιαίου και ασφαλούς συστήµατος πληρωµών
για τα ηλεκτρονικά καταστήµατα σε συνεργασία µε τις τράπεζες, το οποίο θα
ενισχύσει την εµπιστοσύνη των καταναλωτών και των επιχειρήσεων στην
πραγµατοποίηση των συναλλαγών τους. Επίσης, θεωρώ αναγκαία την προώθηση
των προπληρωµένων καρτών από τις τράπεζες, καθώς άρχισε ήδη η εφαρµογή
τους στην Ελλάδα και τη σύναψη συνεργασίας τους µε διάφορα ηλεκτρονικά
καταστήµατα.

•

Τη συνεργασία των επιχειρήσεων µε φορείς, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την
προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και µε φορείς, οι
οποίοι έχουν ως έργο τους τη δηµιουργία ενός ενιαίου προτύπου ασφάλειας των
ηλεκτρονικών συστηµάτων συναλλαγών και πληρωµών.

•

Τέλος, την εκπαίδευση των χρηστών, η οποία κρίνεται ολοένα και περισσότερο
επιτακτική, αφ’ ενός µεν διότι είναι πολλοί οι χρήστες, οι οποίοι δεν γνωρίζουν
τον τρόπο προστασίας τους στο ∆ιαδίκτυο και αφ’ ετέρου διότι αυξάνονται
ολοένα και περισσότερο οι δυνατότητες εξαπάτησής τους µέσω ηλεκτρονικών
ταχυδροµείων, π.χ. παραπέµποντάς τους να πραγµατοποιήσουν αγορές από
ανύπαρκτες εταιρίες.
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7. ΠΗΓΕΣ
7.1 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
[1] Ιωάννης Καρακώστας, «∆ίκαιο και Ίντερνετ»: Νοµικά Ζητήµατα του ∆ιαδικτύου,
Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 2001.
[2] Ιωάννης Ιγκλεζάκης, «Το Νοµικό Πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Εµπρορίου», Εκδόσεις
Σάκκουλα, Αθήνα 2003.
[3] Κωνσταντίνος Χριστοδούλου « Ηλεκτρονικά
∆ικαιοπραξία», Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 2001.
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9η, Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα 2003.
[5] Καρακώστας – Σταµατόπουλος, «Φορολογία Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών
Προσώπων, έκδοση 3η, Αθήνα 2003.
[6] Ηλίας Μήτσιος, «∆ιοικητικές και Ποινικές Κυρώσεις στη Φορολογική Νοµοθεσία
και Άλλες ∆ιατάξεις», Αθήνα 2003.
[7] Μάρω Βλαχοπούλου, «∆ιαδικτυακό Μάρκετινγκ», Εκδόσεις rosilli, Θεσσαλονίκη
2003.

ΠΗΓΕΣ

231
________________________________________________________________________
7.2 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
[1] Μάρω Βλαχοπούλου, «Ηλεκτρονικό Εµπόριο, Ηλεκτρονικές υπηρεσίες, Ηλεκτρονική
Επιχείρηση», Νοέµβριος 2004 σελ. 1-20.
[2] «Φορολογικός Οδηγός 2004», Ιανουάριος 2004, σελ. 54-57, 102-110.
[3] Ebusinessforum, «Ο ∆εκάλογος του Πολίτη για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές και τα
Ηλεκτρονικά Πιστοποιητικά Ταυτοποίησης», ∆εκέµβριος 2004 σελ. 1-20.
[4] Ebusinessforum, «Το Αλφαβητάρι του Επιχειρηµατία για την Πληροφορική και το
Ίντερνετ», ∆εκέµβριος 2004, σελ. 49-66.
[5] Ebusinessforum, «Συµουλές προς τους Καταναλωτές για τον Κυβερνοχώρο»,
∆εκέµβριος 2004, σελ. 1-5.
[6] Ebusinessforum, «Ο ∆εκάλογος του Πολίτη - Καταναλωτή στην Ψηφιακή
Οικονοµία», ∆εκέµβριος 2004, σελ 1-10.
[7] Ηλίας Μήτσιου, «Περαίωση Εκκρεµών Φορολογικών Υποθέσεων. Τροποποιήσεις
και Προτάσεις του Ν. 3259/2004», Εφηµεριδα Καθηµερινή, 2 Νοεµβρίου 2004, σελ. 28.
[8] Κώστας Χριστοδούλου, «Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά Έγγραφα και την Ηλεκτρονική
∆ικαιοπραξία», Νοµική Επιθεώρηση Τεύχος 30, σελ 1-5.
[9] ∆ηµήτρης Κιούπης, «Το Ποινικό ∆ίκαιο Μπροστά στην Πρόκληση του Ίντερνετ»,
Νοµική Επιθεώρηση Τεύχος 30, σελ 1-7.
[10] Θεώδορος Φορτσάκης, «Ζητήµατα Φορολογίας του Ηλεκτρονικού Εµπορίου»,
Νοµική Επιθεώρηση Τεύχος 30, σελ 1-15.
[11] Χρήστος Σιούλης, Η Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές»,
Ebussinessforum Μαίου 2003, σελ. 1-11.
[12] «Electronic Commerce Best Practices Guide», Σύνδεσµος Επιχειρήσεων
Πληροφορικής Ελλάδος, Ιούλιος 2000, σελ. 10-12.
[13] Νινέτα Πολέµη, «Ασφαλείς Εφαρµογές
ebusinessforum Νοεµβρίου 2004, σελ. 1-10.
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[14] «Επιχείρηση και ∆ιαδίκτυο», Εκπαιδευτικό CD του Αναπτυξιακού Προγράµµατος
∆ικτυωθείται, Ενότητα 3, σελ. 1-16.
[15] «Μελέτη Ηλεκτρονικού Βιβλιοπωλείου Παπασωτηρίου», Εκπαιδευτικό CD του
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ΠΗΓΕΣ

232
________________________________________________________________________
7.3 ∆ΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ
[1] www.g2c.gr
∆ικτυακός τόπος της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων, θέµα
ενδιαφέροντος η εισαγωγή στο σύστηµα για on-line συναλλαγές, e-έντυπα.
[2] www.e-forologia.gr
∆ικτυακός τόπος φορολογικού περιεχοµένου, θέµα ενδιαφέροντος , φορολογικοί νόµοι
και προεδρικά διατάγµατα.
[3] www.ypetho.gr
∆ικτυακός τόπος του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. Άντληση
πληροφοριών σχετικά µε νέες ρυθµίσεις και διατάξεις στο οικονοµικό τοµέα.
[4] www.fle.gr
∆ικτυακός τόπος της φορολογιστικής ενηµέρωσης. Θέµα ενδιαφέροντος οι νόµοι
2523/1997 και 1642/1986.
[5] www.taxheaven.gr
∆ικτυακός τόπος φορολογικής ενηµέρωσης. Άντληση πληροφοριών για διεθνείς
µεταφορές και διεθνή έγγραφα.
[6] www.taxad.gr
∆ικτυακός τόπος των συµβούλων επιχείρήσεων. Θέµατα ενδιαφέροντος κάποιες
πολυεγγεγραµένες εγγύκλιοι.
[7] www.economics.gr
∆ικτυακός τόπος του taxisnet. Άντληση πληροφοριών για καινούργιες φορολογικές από
φάσεις και ηλεκτρονικού υπηρεσίες δηµοσίου προς πολίτη.
[8] www.esye.gr
∆ικτυακός τόπος της Εθνικής στατιστικής υπηρεσίας. Πληροφορίες σχετικά µε τα
κατώφλια του intrastat.
[9] www.ebusinessforum.gr
Επίσηµος δικτυακός τόπος του ebussinessforum για ζητήµατα ηλεκτονικού επιχειρείν.
Θέµατα ενδιαφέοντος άρθρα σχετικά µε την προστασία του καταναλωτή, τις
ηλεκτρονικές υπογραφές, τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού εµπορίου.
[10] www.go-online.gr
Επίσηµος δικτυακός τόπος του αναπτυξιακού προγράµµατος «∆ικτυωθείται». Θέµατα
ενδιαφέροντος: εκπαίδευση χρηστών πάνω στα πρώτα βήµατα του ηλεκτρονικού
επιχειρείν, άρθρα σχετικά µε τον τόπο φορολόγηση των αγαθών και αποστολή
τιµολογίων µε ηλεκτρονικά µέσα.
[11] www.infosociety.gr
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∆ικτυακός τόπος της κοινωνίας της πληροφορίας. Θέµατα ενδιαφέροντος διάφορες
µελέτες ηλεκτρονικού επιχειρείν και άρθρα σχετικά µε την προστασία του χρήστη στον
κυβερνοχώρο.
[12] www.ktp.gr
∆ικτυακός τόπος της κοινωνίας της πληροφορίας. Θέµατα ενδιαφόροντος οι περιπτώσεις
και οι µορφές ηλεκτρονικών καταστηµάτων.
[13] www.lawnet.gr
∆ιτκυακός τόπος του δικηγορικού συλλόγου. Άντληση νόµων, αποφέσεων, οδηγιών,
κανονισµών, προτάσεων και άντληση δικηγορικών µελετών σχετικά µε τις νοµικές
πτυχές του ηλεκτρονικού εµπορίου και τη φορολογία του στην Ευρωπαιϊκή Ένωση.
[14] www.acci.gr
Επίσηµος δικτυακός τόπος του εµπορικού και βιοµχανικού επιµελητηρίου Αθηνών.
Θέµατα ενδιαφέοντος Νόµοι και προεδρικά διατάγµατα Ελληνικού και Ευρωπαϊκού
περιεχοµένου.
[15] http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/index_en.htm
Το επίσηµο οικονοµικό – φορολογικό portal της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµατα
ενδιαφέροντος σύγχρονα γενικά νοµοθετικά πλαίσια για το ηλεκτρονικό εµπόριο,
οικονοµικές Ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισµοί, το πρόγραµµα fiscalis, αποφάσεις της
ottawa για τη φορολόγηση του ηλεκτρονικού εµπορίου, λειτουργία του συστήµατος
VIES.
[16] www.eett.gr
∆ικτυακός τόπος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείου. Θέµα
ενδιαφέοροντος: καταχωρητές, ηλεκτρονικές υπογραφές και προτυποποίηση, ζητήµατα
παρόχων πιστοποίησης ψηφιακών πιστοποητικών και ηλεκτρονικών υπογραφών, νόµοι
σχετικά µε τη διαγραφή του domain name.
[17] www.otenet.gr
Επίσηµος δικτυακός τόπος του Παρόχου ∆ιαδικτυακών υπηρεσιων otenet. Θέµα
ενδιαφέροντος τα δικαιολογιτικά που απαιτούνται για την απόκτηση δικτυακού τόπου µε
κατάληξη .gr.
[18] www.plaisio.gr
∆ικτακός τόπος του καταστήµατος Πλαίσιο. Θέµα ενδιαφέροντος η εκπλήρωση
ηλεκτρονικής συναλαγής και η αξιολόγηση του συστήµατος διανοµής.
[19] www.e-shop.gr
∆ικτυακός τόπος του ηλετρονικού καταστήµατος eshop. Άντληση πληροφοριών για τις
τιµές µεταφοράς προϊόντων εκτός Ελλάδος µε διάφορες υπηρεσίες µεταφοράς.
[20] www.fraud.org
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∆ικτυακός τόπος για απάτες. Άνλτηση πληροφοριών για διάφορες µορφές οικονοµικής
απάτης στην ΕΕ.
[21] http://www.interpol.com
∆ικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Αστυνοµίας Interpol. Θέµα ενδιαφέροντος:
περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν υποστεί κάποιας µορφής απάτης, περιπτώσεις
προστασίας κυβερνοκαταναλωτή, µορφές οικονοικού εγλήµατος και προϋποθέσεις
αποφυγής.
[22] http://www.truste.org/
∆ικτυακός τόπος της εταιρίας trust µε αντικείµενο την προστασία των προσωπικών
δεδοµένων. Θέµα ενδιαφέροντος τρόπος ολοκλήρωσης µιας συναλλαγής µε ασφαλή
προστασία.
[23] www.econsumer.gov
∆ικτυακός τόπος του ηλεκτρονικού καταναλωτή. Θέµα ενδιαφέροντος η άντληση
πληροφοριών για προστασία καταναωτών και αγορών από απόσταση.
[24] http://europa.eu.int/eur-lex/el/index.html
∆ικτυακός τόπος της νοµοθείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµατα ενδιαφέροντος η έκτη
οδηγία ΦΠΑ και οι τροποποιήσεις της και άλλες οικονοµικές οδηγίες.
ΑΛΛΟΙ ∆ΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ
1. http://www.econsumer.gov/english/index.html
2. http://www.iab.gr/tools/spending
3. http://www.ip.gr/services/ecommerce.php
4. http://www.iab.gr/tools/links
5. http://europa.eu.int/ISPO/ecommerce/legal/legal.html
6. http://www.ebea.gr/index2.htm
7. http://www.ecommerce-digest.com/tut.html
8. http://europa.eu.int/ISPO/legal/en/infolaw.html
9. http://www.cyber-state.org/4_0/4_2.html
10. http://www.nationmaster.com/cat/Taxation
11. http://www.positron.gr/about/index.htm
12. http://www.securityfocus.com/virus
13. http://www.angelfire.com/ab3/GIANNNO/taxes.htm
14. http://www.storebuilder.co.uk/downloads.html
15. http://www.ecca.gr/el/index.php?option=content&task=section&id=5&Itemid=38
16. http://www.dpgr.gr/forum/index.php?board=10;action=display;threadid=3764
17. http://62.1.210.31/designs/01/default.asp
18. http://www.ifccfbi.gov/strategy/fraudtips.asp
19. http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nta_nea.print_unique?e=A&f=17635&m=N12&aa=1
20. http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nta_nea.print_unique?e=A&f=17832&m=P21&aa=1
21. http://shopping.pathfinder.gr/
22. http://www.sony.gr/PageView.do?site=odw_el_GR&section=el_GR_TCs
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23. http://tanea.dolnet.gr/neaweb/nsearch.print_unique?entypo=A&f=17339&m=I08&aa=1
24. http://www.weblogic.gr/show.cfm?id=16&obcatid=5
25. http://www.microsoft.com/hellas/athome/security/spam/phishing.mspx
26. http://www.cob.sjsu.edu/facstaff/nellen_a/e-links.html
27. http://europa.eu.int/geninfo/legal_notices_el.htm
28. http://europa.eu.int/eur-lex/pri/el/oj/dat/2001/l_008/l_00820010112el00010022.pdf
29. http://europa.eu.int/eur-lex/el/com/pdf/2001/el_501PC0411.pdf
30. http://www.tael.gr/index.html
31. http://www.tael.gr/discl.htm
32. http://www.kritikoi.gr/grafi/index.html
33. http://www.moi.gov.cy/moi/pio/pio.nsf/0/625E4901B8E4DD6AC2256E77002D6F
4B?OpenDocument
34. http://www.cyber-rights.org/interception/stoa/ic2kreport.htm
35. http://www.usdoj.gov/criminal/fraud/Internet.htm
36. http://www.disabled.gr/mailinglist.html
37. http://www.kodak.com
38. http://www.kodak.com/US/en/corp/privacy/index.shtml
39. http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd
40. http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/databases/vies_en.htm
41. http://www.bizrate.com/marketplace/merchandising/savings_center.xpml
42. http://www.bizrate.com/content/privacy.html
43. http://ecom.e-oikonomia.gr/ecom/
44. http://www.e-oikonomia.gr/ipiresies/ggps/VIES.htm
45. http://www.xak.com/gmain/newsshow.asp?id=34634
46. http://www.gsis.gr/index.html
47. http://dynamicdrive.com
48. http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=870
49. http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=871
50. http://websales.otenet.gr
51. http://www.consumersinternational.org
52. http://ib.sema.es/cbbusiness/portal/mediaype/html/user/anon/page/default.psml/js_pane
/P-f86e1f806210001; jsessionid=
9375A0D1546089A0C8D3D9 2415 724 466
53. http://lawnet.gr/lawnet/meletes/meletes.asp?PageLabel=3&MeletID=96
54. http://www.e-signature.com/
55. http://www.ecommercetimes.com
56. http://www.stklaw.com/practice.html
57. http://www.ebilling.org/
58. http://www.webopedia.com/
59. http://www.tmcnet.com/
60. http://europa.eu.int/comm/justice_home/unit/charte_en.htm
61. http://www.cordis.lu/ist
62. http://www.gn.apc.org/duncan/stoa_cover.htm
63. http://www.usdoj.gov/criminal/cybercrime/action.htm
64. http://www.oecd.org/dataoecd/40/49/2752211.pdf
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65. http://www.kepka.org
66. http://www.ekpizo.org.gr/info_pre.htm
67. http://62.192.64.71/
68. http://www.ote.gr/EFTA/
69. http://www.afa-France.com/html/action/01002_note_afa.doc
70. http://www.eff.org/pub/Alerts/foreign-and -local/cserv.press-rel
71. http://www.idd/rahmen/iukdgebt.htm
72. http://www.eff.org/ip/DMCA/hr2281_dmca_law_1998102_p.1105_304.htm
73. http://www.isoc.org
74. http://www.dpgr.gr/forum/index.php?board=10;action=display;threadid=3764
75. http://www.aipa.it
76. http://www.regtp.de
77. http://www.sioulis.gr
78. http://europa.eu.int/ISPO/legal/en/comcrime/sieber.doc
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7.4 ΝΟΜΟΙ – Ο∆ΗΓΙΕΣ – ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
7.4.1 ΝΟΜΟΙ
[1] Προστασία των Καταναλωτών, Νόµος 2251/1994, άρθρο 6, παρ. 1-13.
[2] Προστασία του Ατόµου από την Επεξεργασία ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Νόµος 2472/1997, άρθρο 7, παρ. 1-7, άρθρο 7Α, παρ.1-2.
[3] Νοµική Προστασία των Βάσεων ∆εδοµένων, Νόµος 2819/2000, άρθρο 3,παρ.3.
[4] ∆ικαιώµατα ∆ηµιουργού, Νόµος 3057/2002, άρθρο 66 , παρ. 1, 2.
[5] Πνευµατική Ιδιοκτησία, Νόµος 2121/1993, άρθρο 1, παρ. 1-2, άρθρο 2, παρ. 1-5.
[6] Κανόνες Τιµολόγησης, Ρυθµίσεις ΦΠΑ και άλλες ∆ιατάξεις, Νόµος 3193/2003,άρθρο
1, παρ. 1-18., .αρθρο 2, παρ. 17
[7] Κϋρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, Νόµος 2859/2000, άρθρο 14 ,παρ. 3,
εδάφιο ια, άρθρο 35α, παρ.1-11, άρθρο 36, παρ. 1.
[8] Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισµών και άλλες ∆ιατάξεις, Νόµος 1809/1988,
άρθρο 1 , παρ. 1, άρθρο 7, παρ. 1.
[9] ∆ιοικητικές και Ποινικές Κυρώσεις στη Φορολογική Νοµοθεσία και άλλες ∆ιατάξεις,
Νόµος 2523/1997, άρθρο 4 παρ. 1-2, άρθρο 5, παρ. 1-12, άρθρο 6 , παρ. 1-2, άρθρο 18,
παρ. 1,2, άρθρο 19, παρ. 1-4.
[10] Φόρος Προστιθέµενης Αξίας και άλλες ∆ιατάξεις, Νόµος 1642/1986, άρθρο 1,9 παρ.
1-4, άρθρο 18, παρ. 1, άρθρο 28, παρ. 1-3, άρθρο 29, παρ.1-2.
7.4.2 Ο∆ΗΓΙΕΣ
[1] Όροι που Επιβάλλονται στην Τιµολόγηση όσον αφορά το Φόρο Προστιθέµενης
Αξίας, Οδηγία 115/2001/ΕΚ, άρθρο 2, παρ. 2, εδάφιο β.
[2] Το σύστηµα Φόρου προστιθέµενης Αξίας, Οδηγία 38/2002/ΕΚ, άρθρο 3.
[3] Επεξεργασία των ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την Προστασία της
Ιδιωτικής Ζωής στον τοµέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Οδηγία 58/2002/ΕΚ,
άρθρο 6, παρ. 1,2.
[4] Προστασία των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας ∆εδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα και για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των ∆εδοµένων αυτών,
Οδηγία 95/46/ΕΚ, άρθρο 7.
[5] Νοµική Προστασία των Βάσεων ∆εδοµένων, Οδηγία 96/9/ΕΟΚ, άρθρο 10, παρ. 1-3.
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[6] Προστασία των Καταναλωτών κατά τις Εξ Αποστάσεως Συµβάσεις, Οδηγία 97/7/ΕΚ,
άρθρο 6 , παρ.1-4.
[7] Κοινοτικό Πλαίσιο για Ηλεκτρονικές Υπογραφές, Οδηγία 93/1999/ΕΚ, παραρτήµατα
Ι,ΙΙ.
[8] Εναρµόνιση Ορισµένων Πτυχών του ∆ικαιώµατος του ∆ηµιουργού και Συγγενικών
∆ικαιωµάτων στην Κοινωνία της Πληροφορίας, Οδηγία 29/2001/ΕΚ, άρθρο 8, παρ. 2.
[9] Η εξ αποστάσεως εµπορία χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές,
Οδηγία 65/2002/ΕΚ, άρθρο 3, παρ. 1-4.
[10] Νοµικές Πτυχές των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Ιδίως του
Ηλεκτρονικού Εµπορίου, στην Εσωτερική Αγορά ("Οδηγία για το Ηλεκτρονικό
Εµπόριο"), Οδηγία 31/2000/ΕΚ, άρθρο 2.
[11] Προσέγγιση των Νοµοθετικών, Κανονιστικών και ∆ιοικητικών ∆ιατάξεων των
Κρατών Μελών σε Θέµατα Ευθύνης λόγω Ελαττωµατικών Προϊόντων, Οδηγία
374/1985/ΕΟΚ, άρθρο 6 , παρ. 1,2, άρθρα 7,9,11.
7.4.3 ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
[1] Προσαρµογη στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε το Κοινοτικό Πλαίσιο για Ηλεκτρονικές Υπογραφές, Προεδρικό
∆ιάταγµα 150/2001, άρθρα 2,3,7.
[2] Προσαρµογη στην Οδηγία 31/2000/ΕΚ ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε ορισµένες Νοµικές Πτυχές του Ηλεκτρονικού Εµπορίου,
Προεδρικό ∆ιάταγµα 131/2000.
7.4.4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
[1] ∆ιαχείρηση και Εκχώρηση Ονοµάτων Χώρου (Domain Names) µε κατάληξη .gr,
Κανονισµός 268/73/2002, άρθρο 6 , παρ. 1, εδάφιο β, παρ. 2, άρθρο 7, παρ. 1-17.
[2] Υλοποίηση του .eu Τοµέα Ανωτάτου Επιπέδου, Κανονισµός 733/2002, άρθρα 1-7.
[3] Κανονισµός Καθορισµού Τελών για Ενέργειες επί Ονοµάτων Χώρου (Domain
Names) µε κατάληξη .gr, Κανονισµός 309/48/2004, άρθρα 1,2.
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7.5 ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΈΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
[1] Μαριάννα Σάκκη, «Ανάπτυξη Επιχειρηµατικής ∆ραστηριότητας στο Internet:
Επιχειρηµατικά πλάνα και µοντέλα τιµολόγησης, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Αθήνα φεβρουάριος 2000.
[2] Ιωάννης Μπρούστας, «∆ιαδικυακή ∆ιαφήµιση: ∆ιεθνής κι Ελληνικές πρακτικές»,
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα 2003.
[3] Αριστείδης Μούρτος , «∆ικανική Αξιοποίηση Πληροφορικής», Οικονοµικό
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα ∆εκέµβριος 2002.
[4] Evangalia Vagena, «La Responsabilite des Intermediaries dans la Societe de
l’information», Universite Montpellier I, Juillet 2002.
[5] Νικόλαος Ταραντίλης, «Domain Name», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο
Αθηνών, Αθήνα 2003.
[6] ∆ιογένης Στογιαννάρης, «Αξιολόγηση Προγράµµατος Ανάπτυξης Ηλεκτρονικών
Καταστηµάτων StoreCreator», Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2000.
[7] Σωµαράς Χρήστος, «Ανάλυση και Περιγραφή του Προγράµµατος Ηλεκτρονικού
Εµπορίου FastCatz», Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2000.
[8] Ηλίας Ζήλας – ∆ηµήτρης Κπυτσουπιάς, «Παρουσίαση του προγράµµατος
Merchandiser για τη δηµιουργία ηλεκτρονικού καταστήµατος, Πανεπιστήµιο
Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1999.
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7.6 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
[1] Ηλίας Μήτσιος,
Φοροτεχνικός Α’ Τάξης - Σύµβουλος Επιχειρήσεων Εµπειρογνώµων δηµοσιονοµικών, Αθήνα, 12 πµ., 30 Νοεµβρίου 2004.
[2] Αποστολοπούλου Φωτεινή, ∆ικηγόρος , Εταιρία ∆ικηγόρων Φέλιος και Συνεργάτες,
Αθήνα, 4 µµ., 2 ∆εκεµβρίου 2004.
[3] Ανεστοπούλου Μαρία, ∆ικηγόρος LLM in International Commercial Law,
∆ικηγορικό Γραφείο LPSA Consultans, Αθήνα, 10:30 πµ., 1 ∆εκεµβρίου 2004.
[4] Ευαγγελία Βαγενά, ∆ικηγόρος D.E.A Droit et Informatique, Αθήνα, 6:30 µµ., 29
Νοεµβρίου 2004.
[5] Ιωάννης Φαρασόπουλος, Υπεύθυνος ∆ιαχείρησης Πληροφοριακών Συστηµάτων
Εταιρία e-shop, Αθήνα, 6 πµ., 1 ∆εκεµβρίου 2004.
[6] Αγαµέµνων Τριανταφύλλου, Προϊστάµενος Τµήµατος Πληροφοριακών Συστηµάτων,
Εταιρία Πλαίσιο, Αθήνα 7 πµ., 3 ∆εκεµβρίου 2004.
[7] Zachary De Pian, Bussiness Development Manager, Positron Information Systems,
Αθήνα 2 πµ., 1 ∆εκεµβρίου 2004.
[8] Λίλιαν Μήτρου, ∆ικηγόρος Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα
– τέως Σύµβουλος Πρωθυπουργού, Αθήνα, 5 µµ., 6 ∆εκεµβρίου 2004.
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