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Περίληψη
Αντικείμενο αυτής της εργασίας αποτελεί ο καταναλωτής ως υποκείμενο του

κυβερνοχώρου. Αρχικά στην εργασία αυτή παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία για την

διείσδυση του κυβερνοχώρου στην Ελλάδα και καθορίζεται ο όρος Κοινωνία της

Πληροφορίας. Ακολούθως περιγράφονται τα υποκείμενα της συναλλαγής στον

κυβερνοχώρο, ο καταναλωτής, ο προμηθευτής και οι πάροχοι της υπηρεσίας. Αναλύονται

οι ορισμοί τους σύμφωνα με την νομοθεσία, ελληνική και κοινοτική και παρουσιάζονται οι

προβληματισμοί που προκύπτουν ερμηνεύοντας τους παραδοσιακούς νόμους, οι οποίοι

καλούνται να εφαρμοστούν σε πεδία που ακόμα μεταβάλλονται, που υπερβαίνουν τα

κλασικά φυσικά όρια και η μορφή τους αλλάζει καθημερινά. Κύριο πεδίο μελέτης αποτελεί

ο Ν2251/1994 που αφορά την προστασία του καταναλωτή. Ακολουθεί η διάκριση των

καταναλωτών του διαδικτύου ανάλογα με τις καταναλωτικές τους συνήθειες. Στην επόμενη

ενότητα αναλύονται διεξοδικά οι κίνδυνοι και τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη

χρήση του διαδικτύου και αφορούν τον καταναλωτή, τον προμηθευτή, αλλά και τα κράτη.

Επίσης σημειώνονται τα δικαιώματα του καταναλωτή και η ποινική προστασία που του

παρέχεται από την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, καθώς και από διεθνείς συμβάσεις,

όταν αυτός πέσει θύμα απάτης μέσω υπολογιστή ή καταπατηθεί κάποιο από τα

δικαιώματά του στον κυβερνοχώρο. Ακόμα παρουσιάζονται διεθνείς και ελληνικές

οργανώσεις προστασίας καταναλωτών. Στην συνέχεια γίνεται μια αναφορά στις

υπάρχουσες κοινοτικές οδηγίες που αφορούν τον καταναλωτή. Επίσης αναφέρονται η

προστασία που του προσφέρει το σύνταγμα με την αναθεώρηση του 2001, όπως και το

προεδρικό διάταγμα για τις ψηφιακές υπογραφές. Καταλήγοντας παρουσιάζονται ειδικά

νομοθετήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν εκδοθεί τελευταία με την μορφή

οδηγιών και αφορούν ηλεκτρονικές αγορές. Στο τέλος γίνεται μια προσπάθεια να

σημειωθούν θέματα που δεν καλύπτει η ισχύουσα νομοθεσία και εξάγονται τα απαραίτητα

συμπεράσματα.

Στο παράρτημα της εργασίας κρίθηκε σκόπιμο να αναλυθεί η λειτουργία των

ψηφιακών πιστοποιητικών και να παρουσιαστεί μια παγκοσμίως κυρίαρχη εταιρία στον

τομέα αυτό, η εταιρία Verisign. Ακόμα στο παράρτημα παρατίθενται ο νόμος 2251/1994, η

οδηγία 97/7/ΕΚ και η οδηγία για το κυβερνοέγκλημα της 23ης Νοεμβρίου 2001 και τα άρθρα

370 και 386 του ποινικού κώδικα σχετικά με την παραβίαση απορρήτου και την απάτη

μέσω υπολογιστή. Επίσης παρατίθεται και η σύμβαση της τράπεζας Πειραιώς για την

οποία γίνεται λόγος στο κεφάλαιο 1.5.
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Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη των υπολογιστών και των δικτύων επικοινωνίας

προκάλεσε πολλές αλλαγές στην ζωή των ανθρώπων και ανέτρεψε πρακτικές ετών. Τα

δίκτυα από αγωγοί ροής δεδομένων μεταβάλλονται καθαυτά σε αγορές. Η εμπορική

πρακτική μετατρέπεται όπως και οι βάσεις των συναλλαγών, πληρωμής και συμφωνιών.

Στην νέα κοινωνία της πληροφορίας δημιουργούνται νέα δεδομένα και νέες ευκαιρίες

για την ανάπτυξη, την ευημερία και την ποιότητα ζωής.

Από τις παραπάνω εξελίξεις ανοίγεται στον καταναλωτή μια νέα παγκόσμια αγορά με

όλα τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα  που αυτό συνεπάγεται. Έτσι προσφέρονται νέες

ευκαιρίες, νέα προϊόντα και υπηρεσίες, μικρότερο κόστος, ποικιλία και πρόσβαση σε

γεωγραφικά απομακρυσμένες αγορές. Ταυτόχρονα όμως δημιουργούνται και νέες απειλές

και προβλήματα που δεν αντιμετώπιζε ο καταναλωτής στις συμβατικές αγορές του.

 Στην εργασία αυτή θα παρουσιαστούν τα θέματα που αφορούν τον καταναλωτή που

χρησιμοποιεί την νέα τεχνολογία, κυρίως  του διαδικτύου. Θα παρουσιαστούν  ορισμοί και

κανόνες που ορίζουν τις συναλλαγές σύμφωνα με την νομοθεσία, ελληνική και κοινοτική,

καθώς και οι προβληματισμοί που προκύπτουν, από την προσπάθεια ερμηνείας και

εφαρμογής τους σε πεδία που συνεχώς μεταβάλλονται.

1. Γενικά 1

Ξεκινώντας θα αναφερθώ στις παραδοχές της ελληνικής κατάστασης σχετικά με το

πλαίσιο που υπάρχει σήμερα, όπως παρουσιάζεται από το site της ελληνικής κυβέρνησης

στο διαδίκτυο. Το σημερινό κανονιστικό πλαίσιο παρουσιάζει δύο αδυναμίες που

δυσχεραίνουν και μειώνουν την ρυθμιστική ικανότητά του ως προς τις σχέσεις στην

κοινωνία της πληροφορίας:α) αφενός είναι προσανατολισμένο στη ρύθμιση «στατικών»

καταστάσεων που εξελίσσονται και αλλάζουν με σχετική βραδύτητα, και β) αφετέρου

αφορά σχέσεις του «υπαρκτού», του «εμπράγματου» κόσμου ενώ όλο και περισσότερες

δραστηριότητες συντελούνται σε μια «άυλη» πραγματικότητα. Η νέα αυτή πραγματικότητα

επιβάλει την επανεξέταση των όρων πρόσβασης στην πληροφορία, αλλά και των όρων

κτήσης και χρήσης της. Η ανάγκη για νέους κανόνες είναι προφανής. Όμως, κάτι τέτοιο δεν

αρκεί αλλά διαπιστώνεται ότι η επανεξέταση του ρυθμιστικού και του κανονιστικού

πλαισίου πρέπει να είναι συνεχής, όπως και η ενίσχυση του ρόλου των ρυθμιστικών

                                               
1 www.kyvernisi.gr/info/plaisio/1.html
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αρχών με βάση τις συνεχείς εξελίξεις στην τεχνολογία αλλά και τη διεθνή εμπειρία. Στα

παρακάτω δύο υποκεφάλαια θα αναφερθώ σε στατιστικά στοιχεία για την διείσδυση του

διαδικτύου στην Ελλάδα, καθώς και στην κοινωνία της πληροφορίας όπως αυτή

διαμορφώνεται στη σημερινή εποχή και ενισχύεται μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα.

1.1 Στοιχεία για την διείσδυση του κυβερνοχώρου στην Ελλάδα
Από τα στοιχεία της έρευνας της ομάδας εργασίας 12  του e-Business Forum

προκύπτει ότι η διείσδυση του διαδικτύου στην Ελλάδα κυμαίνεται σε σχετικά χαμηλά

επίπεδα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα στοιχεία που προέρχονται από την έρευνα της

εταιρίας METRON ANALYSIS (που δημοσιεύτηκε στην πύλη Flash.gr τον Δεκέμβριο του

2000)3 όπου η διείσδυση του διαδικτύου ανέρχεται σε 8,6% στις ηλικίες 18 και άνω,

ποσοστό, το οποίο κατ’ αναλογία αντιστοιχεί περίπου σε 630.000 άτομα. Η εξέλιξη του

διαδικτύου σε παγκόσμια κλίμακα παρουσιάζεται στο Γράφημα 2, ενώ στο Γράφημα 3,

παρουσιάζονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των Ελλήνων χρηστών του διαδικτύου

(σύμφωνα με τα στοιχεία της προαναφερομένης έρευνας). Μια προσεγγιστική παρουσίαση

της εξέλιξης της χρήσης του διαδικτύου στην Ελλάδα παρουσιάζεται στο Γράφημα 1. Στις

ηλικίες 18 και άνω, οι χρήστες του διαδικτύου κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους (39%)

βρίσκονται στην ηλικιακή ομάδα 18 έως 24, είναι ανωτέρου εκπαιδευτικού επιπέδου

(21,7%), ζουν κυρίως στα αστικά κέντρα (13,3%), ανήκουν στα υψηλότερα εισοδηματικά

στρώματα και κάνουν ευρύτερη χρήση ηλεκτρονικών αγαθών σχετικά με τους μη χρήστες.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των χρηστών είναι άνδρες, περίπου ο ένας στους τρεις (36,4%)

και συνδέονται καθημερινά στο διαδίκτυο, κυρίως από το σπίτι (60,3%) ή το χώρο

εργασίας τους (31,1%).

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία έρευνας4 που διεξήχθη τον Νοέμβριο του 2001 από την

εταιρεία VPRC σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) σε

6.095 άτομα, ηλικίας άνω των 15 ετών, προέκυψαν τα εξής:

                                               
2 http://www.ebusinessforum.gr/omades/group1/docs/final.doc Η ομάδα εργασίας 1 του e-business forum

συγκροτήθηκε από την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Ανάπτυξης. «Οι εργασίες της ΟΕ1

έχουν στόχο να εξασφαλίσουν εκείνες τις λεπτομέρειες του πλαισίου της ηλεκτρονικής αγοράς που θα προστατεύσουν τον

πολίτη καταναλωτή ώστε να δημιουργηθεί το απαραίτητο κλίμα εμπιστοσύνης που θα τον οδηγήσει στην χωρίς σκεπτικισμό

αξιοποίηση και χρησιμοποίηση των νέων υπηρεσιών»
3 Μια μορφή της έρευνας βρίσκεται στην σελίδα http://tech.flash.gr/magazine/urls_magazine/2000/10/16/1101id/
4 http://tech.flash.gr/magazine/report/2001/11/15/7072id/
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-Οι χρήστες του Internet, για πρώτη φορά, ξεπέρασαν το 10% του πληθυσμού (άνω

των 15 ετών) στο πρώτο εξάμηνο του 2001, ενώ αναμένεται να υπερβούν το 12% στο

τέλος του χρόνου.

-Στη διάρκεια ενός εξαμήνου, η χώρα μας κέρδισε τρεις ποσοστιαίες μονάδες στη

χρήση του Internet. Αυτό οφείλεται στη σημαντική επιτάχυνση του ετήσιου ρυθμού

αύξησης των χρηστών, που για το τρέχον έτος αναμένεται να υπερβεί το 60% έναντι 33%

κατά το προηγούμενο έτος.

-Παρά την πρόοδο που επιτελείται, η χώρα μας βρίσκεται πίσω από τους μέσους

όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τη χρήση προσωπικού Η/Υ και Internet.

-Εάν διατηρηθούν οι ίδιοι ρυθμοί αύξησης, τότε, το 2004, αναμένεται ο ρυθμός

διείσδυσης του Internet στην Ελλάδα να φτάσει το 50% έναντι 66% του μέσου όρου της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξέλιξη που οδηγεί σε σύγκλιση στον τομέα αυτό.

-Διαπιστώνονται μεγάλες περιφερειακές διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό της χώρας,

καθώς και ενδο-περιφερειακές ανισότητες στη χρήση προσωπικού Η/Υ και Internet.

ΓΡΑΦΗΜΑ 2. Προσεγγιστική παρουσίαση της εξέλιξης του 
Internet παγκοσμίως (Πηγή: METRON ANALYSIS)
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ΓΡΑΦΗΜΑ 3. Το δημογραφικό προφίλ των χρηστών του Internet στην 
Ελλάδα (Πηγή: METRON ANALYSIS)
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1.2 Καθορισμός της Κοινωνίας της Πληροφορίας
Με τον όρο Κοινωνία της Πληροφορίας περιγράφουμε την νέα κοινωνία που έχει

δημιουργηθεί από τις τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων ετών, που κατέστησαν την

πληροφορία ως απαραίτητο αγαθό για τον σημερινό πολίτη. Η μεγάλη σημασία της

συνετέλεσε στο να αναφερθεί και να ενσωματωθεί στην αναθεώρηση  του συντάγματος

του 2001, όπου στο άρθρο 5α.παρ2 αναφέρονται τα εξής: «Καθένας έχει δικαίωμα

συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις

πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και

διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων

των άρθρων 9,9Α και 19».

Η κοινωνία της πληροφορίας5 δημιουργεί νέα δεδομένα και νέες ευκαιρίες για

ανάπτυξη, ευημερία και βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η δυναμική της βασίζεται  στην

ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας. Οι τεχνολογίες αυτές

αποτελούν πλέον προϋπόθεση για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών,

ενώ δημιουργούν νέες μεθόδους εργασίας, νέες δεξιότητες, και την ανάγκη για νέες

μεθόδους εκπαίδευσης και δια βίου κατάρτισης. Παράλληλα συμβάλλουν στην

καλυτέρευση της ποιότητας ζωής παρέχοντας βελτιωμένες υπηρεσίες στους πολίτες.

Για την προώθηση της κοινωνίας της πληροφορίας στην Ελλάδα με τρόπο  συνεκτικό

και ολοκληρωμένο, έχει ενταχθεί στο 3ο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης ένα ξεχωριστό

επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» με συνολικό προϋπολογισμό 2,8

δισεκατομμύρια Ευρώ.

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας έχει καινοτόμο και

διατομεακό χαρακτήρα. Αποτελεί ένα σύνολο ολοκληρωμένων και συμπληρωματικών

παρεμβάσεων σε πολλούς τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, έτσι ώστε να

λειτουργήσει καταλυτικά για την ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας στην Ελλάδα.

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας περιλαμβάνει 5 άξονες

δράσεων:

-Παιδεία και πολιτισμός

-Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής

-Ανάπτυξη και απασχόληση στην ψηφιακή οικονομία

-Επικοινωνίες

-Τεχνική Βοήθεια

                                               
5 Σύμφωνα με φυλλάδιο Κοινωνία της Πληροφορίας-www.infosociety.gr-Infosystem 2001
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Αναφορά στο ρυθμιστικό πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας γίνεται στο site της

ελληνικής κυβέρνησης6. Στις σελίδες αυτές αναφέρεται ότι στην σημερινή ψηφιακή εποχή,

το δίκαιο και οι κανονιστικές ρυθμίσεις καλούνται να επιτύχουν μια ισορροπία ανάμεσα σε

δύο εξίσου σημαντικούς στόχους:

-την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως της πρόσβασης στην

πληροφορία, της ιδιωτικότητας, των συνθηκών εργασίας, της πνευματικής δημιουργίας και

της προστασίας των καταναλωτών στην κοινωνία της πληροφορίας.

-την δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου το οποίο θα ενθαρρύνει την παραγωγή νέων

προϊόντων και υπηρεσιών και την ανάπτυξη γενικότερα στην Κοινωνία της Πληροφορίας.

Για την ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας έχουν δημιουργηθεί και

χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα που θα βοηθήσουν στην

εισαγωγή των  νέων τεχνολογιών και του ηλεκτρονικού εμπορίου στην ελληνική κοινωνία.

Έτσι έχει δημιουργηθεί το πρόγραμμα «Πανελληνίου Δικτύου για την Εκπαίδευση –

Εdunet» με στόχο την υλοποίηση και λειτουργία δικτυακής υποδομής και υπηρεσιών

τηλεματικής, για την κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευτικών και των διοικητικών

μονάδων της χώρας. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος θα διαδιαδικτυωθούν τα

σχολεία και θα υπάρξει εκπαίδευση και εξοικείωση των μαθητών με το διαδίκτυο, έτσι ώστε

να εφαρμόσουν τις νέες τεχνολογίες στην μετέπειτα σταδιοδρομία τους.

Ένα ακόμα πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το

πρόγραμμα του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας-ΕΔΕΤ (www.grnet.gr). Σκοπός

του ΕΔΕΤ είναι να διασυνδέει με αξιοπιστία σε υψηλές ταχύτητες μετάδοσης όλα τα

πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της χώρας, καθώς και τα τμήματα έρευνας και

ανάπτυξης άλλων οργανισμών.

Τέλος, για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου δημιουργήθηκε και το

πρόγραμμα «Δικτυωθείτε7», που αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αναμένεται να

οδηγήσει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, στο σύγχρονο επιχειρηματικό

περιβάλλον.

1.3 Τα υποκείμενα στο Internet
Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα

Τα κύρια υποκείμενα στο Internet είναι ο καταναλωτής, ο προμηθευτής και  ο πάροχος

των υπηρεσιών. Τα δύο πρώτα υποκείμενα θα αποτελέσουν αντικείμενο ειδικής αναφοράς

                                               
6 www.kyvernisi.gr/info /plaisio/1.html

http://www.grnet.gr)/
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σε ξεχωριστές ενότητες. Στην περίπτωση του παρόχου υπηρεσίας μπορούν να διακριθούν

2 περιπτώσεις: ο πάροχος της  σύνδεσης,  δηλ ο Internet Service Provider (ISP), που θα

φέρνει σε επικοινωνία τα δύο μέρη και, στις περιπτώσεις που γίνεται η αγορά, ο

διαμεσολαβητής (συνήθως τράπεζα) για την μεταφορά χρημάτων και την αποπληρωμή.

Σημειώνεται ότι στην εργασία αυτή ως καταναλωτής δεν θεωρούνται επιχειρήσεις διότι

αυτές και οι συμβάσεις τους, αφενός εμπίπτουν στο αστικό δίκαιο και αφετέρου γίνονται

συνήθως μέσω EDI-Electronic Data Interchange8, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν είναι

υποκείμενα του δικαίου που αφορά τον καταναλωτή (εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που

αναφέρεται στο κεφάλαιο 4.5).

Ο τρόπος με τον οποίο τα παραπάνω πρόσωπα έρχονται σε επαφή είναι ο

ακόλουθος: ο καταναλωτής χρησιμοποιεί την υπηρεσία που του παρέχει ο ISP και

επικοινωνεί μέσω διαδικτύου με τον προμηθευτή. Επισκεπτόμενος τον δικτυακό τόπο του

προμηθευτή μπορεί να ενημερωθεί για τα προϊόντα που αυτός παράγει ή τις υπηρεσίες

που διαθέτει, να δει τεχνικές προδιαγραφές, χαρακτηριστικά και εγχειρίδια χρήσης. Εάν

επιθυμεί μπορεί εκτός από την ενημέρωση να προχωρήσει και σε αγορά (εφόσον ο

δικτυακός τόπος του προμηθευτή υποστηρίζει ηλεκτρονικές αγορές). Έτσι δίνει, ενώ

βρίσκεται online, τα απαραίτητα στοιχεία (συνήθως αριθμό πιστωτικής κάρτας  ή αριθμό

λογαριασμού) στον προμηθευτή και υποβάλλει την παραγγελία. Στην συνέχεια ο

προμηθευτής έχοντας τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνεί με την τράπεζα ή τον πιστωτικό

οργανισμό για την μεταφορά του αντίστοιχου ποσού. Σημειώνεται ότι η σωστή συναλλαγή

απαιτεί οι δυο τελευταίες αυτές επικοινωνίες να γίνονται με ασφαλή τρόπο με χρήση του

πρωτοκόλλου SSL (λεπτομέρειες για αυτό δίνονται στο κεφάλαιο 12.1). Ακόμα

επισημαίνεται ότι ο ISP δεν θεωρείται σε καμία περίπτωση προμηθευτής αλλά απλά

παρέχει την υπηρεσία διασύνδεσης.

1.4 Ο πάροχος-Internet Service Provider (ISP)
      Ο πάροχος του διαδικτύου αποτελεί μια επιχείρηση που παρέχει την υπηρεσία

διασύνδεσης του καταναλωτή χρήστη Η/Υ με τον υπόλοιπο κόσμο. Η επιχείρηση αυτή

έναντι μηνιαίου συνήθως μισθώματος, επιτρέπει στον πελάτη της να χρησιμοποιεί τον

τηλεπικοινωνιακό της εξοπλισμό για να συνδεθεί στο διαδίκτυο. Ουσιαστικά αποτελεί ένα

                                                                                                                                       
7 Εφημερίδα Βήμα σελΒ19 28-Οκτωμβρίου 2001
8 βλ.Ι. Ιγγλεζάκη. Τα νομικά ζητήματα της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων. Η σύμβαση EDI. ΕΕμπΔ 1997 σελ

238-256
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μεσάζοντα ο οποίος απλά παρέχει την υπηρεσία χωρίς να αναλαμβάνει ευθύνη για το πώς

θα τη χρησιμοποιήσει ο πελάτης του.

Στην κοινοτική οδηγία 97/7/ΕΚ της 20/5/19979 σχετικά με την προστασία των

καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις υπάρχει μια περιγραφή του παρόχου

μέσω του ορισμού του ως φορέα μέσου επικοινωνίας (άρθρο 2 παρ.5): «το φυσικό ή

νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, του οποίου η επαγγελματική

δραστηριότητα συνίσταται στη διάθεση ενός ή περισσοτέρων μέσων επικοινωνίας εξ

αποστάσεως στους προμηθευτές».

Ο πιο πρόσφατος ορισμός που αφορά τον πάροχο της υπηρεσίας είναι αυτός που

διατυπώθηκε στην συνθήκη για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος10, που

υπογράφτηκε στην Πράγα στις 23 Νοεμβρίου του 2001 από 27 ευρωπαϊκά κράτη, τον

Καναδά, την Ιαπωνία την Νότια Αφρική και τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με αυτό κεφ1 παρ.c:

“Service Provider” είναι:

Κάθε δημόσια ή ιδιωτική οντότητα που παρέχει στους χρήστες της υπηρεσίας της, την

δυνατότητα να επικοινωνούν με την χρήση μέσων υπολογιστικών συστημάτων, και

Οποιαδήποτε άλλη οντότητα που επεξεργάζεται ή αποθηκεύει υπολογιστικά δεδομένα

για λογαριασμό μιας τέτοιας τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας ή χρηστών τέτοιας υπηρεσίας

Από την νέα αυτή συνθήκη προκύπτουν νέες υποχρεώσεις για τους παρόχους, όπως

είναι η αποθήκευση στοιχείων των χρηστών για 60 μέρες σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί

από αστυνομική αρχή, αλλά και η καταγραφή στοιχείων τόσο για δεδομένα όσο και για

κίνηση (traffic). Αναλυτικά η συνθήκη αναπτύσσεται στο κεφάλαιο 6.2.

1.4.1 Ευθύνη του παρόχου
Οι όροι χρήσης και λειτουργίας της υπηρεσίας που προσφέρει ο πάροχος είναι

σχεδόν ίδιοι σε κάθε εμπορικό πάροχο. Διαβάζοντας την σύμβαση για σύνδεση που

παρέχει ένας τέτοιος πάροχος11 σημειώνουμε τους όρους που αναφέρονται καθώς και τις

ευθύνες που προκύπτουν.

«Το … συνομολογεί ρητά, κατηγορηματικά και ανεπιφύλακτα, ότι δεν φέρει καμία

ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία ή ηθική βλάβη,

                                               
9 Ισχύει και στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 15 που αφορά την εφαρμογή της οδηγίας

Το πλήρες κείμενο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών

www.acci.gr/ecomm/legal/pdf/dir97_7.pdf
10 Το πλήρες κείμενο της συνθήκης παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/WhatYouWant.asp?NT=185
11 Ως πάροχος επιλέγεται το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
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που πιθανόν προκύψει σε βάρος του συνδρομητή ή σε βάρος τρίτου, ανεξαρτήτως λόγου

ή αιτίας, ακόμη και με υπαιτιότητα του …., συμπεριλαμβανομένων και ενδεχόμενων

σφαλμάτων ή παραλήψεων στους στις παρεχόμενες πληροφορίες, καθώς επίσης και

παραλήψεων ή σφαλμάτων που επηρεάζουν ή αναστέλλουν για εύλογο χρονικό διάστημα

τη λειτουργία της τράπεζας πληροφοριών του …. Σ’ όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ο

συνδρομητής παραιτείται, δυνάμει των όρων της παρούσας, κάθε δικαιώματος ή σχετικής

αξίωσής του». Αναφέρει επίσης ότι δεν φέρει καμία ευθύνη μη εκπληρώσεως των

υποχρεώσεών του από τυχαία γεγονότα ή για λόγους ανωτέρας βίας ή υπαιτιότητας άλλου

φορέα.

Από την σύμβαση άλλου εμπορικού παρόχου όπως είναι η aiasnet12 σημειώνουμε τα

εξής σημεία:Ο χρήστης υποχρεούται να διαφυλάσσει το απόρρητο του

παρασχεθησομένου προς αυτόν "Κωδικό Χρήστη" ("password") ενώ σε περίπτωση - είτε

κλοπής είτε κακής χρήσης του "Ονόματος Χρήστη", ο provider δεν φέρει ευθύνη, όπως και

για την αποτελεσματικότητα ή αλήθεια όσων πληροφοριών εμπεριέχονται στο δίκτυο και

τούτο εξαιτίας της ιδιομορφίας του. Ακόμη, ουδόλως ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση,

έμμεση, τυχαία, ειδική ή συνεπαγόμενη υλική ζημία ή ηθική βλάβη δύναται να προκύψει

από τη χρήση του δικτύου. Ένας άλλος όρος στην σύμβαση απαγορεύει τη χρήση του

δικτύου εφόσον αντιτίθεται προς το νόμο, προς το δημόσιο συμφέρον  ή προς τα χρηστά

και συναλλακτικά ήθη ενώ δεν επιτρέπεται στον χρήστη να εισάγει στο δίκτυο, με ή χωρίς

αντάλλαγμα, διαφημιστικό υλικό ή υλικό προώθησης χωρίς την άδεια της εταιρίας. Επίσης,

ο χρήστης θα ευθύνεται για οιαδήποτε κακή χρήση γίνει για λογαριασμό του, ακόμη και

από τρίτους, αδιάφορα εάν τελεί ή όχι σε γνώση αυτής. Κακή χρήση αποτελεί και κάθε

απόπειρα ιδιοποίησης (hacking) "Κωδικού Χρήστη" ("password") άλλου χρήστη, με

οποιοδήποτε μέσο, ανεξάρτητα του εάν η απόπειρα απέβη επιτυχής ή όχι. Ακόμα ο

provider δεσμεύεται να λαμβάνει μέτρα, ώστε να διαφυλάσσει το απόρρητο των

επικοινωνιών μέσα στο δίκτυό του, όμως δεν εγγυάται, σε καμία περίπτωση, το απόρρητο

αυτό και προειδοποιεί το χρήστη ότι στη σχεδίαση του Internet δεν έχει δοθεί έμφαση στη

διαφύλαξη του απορρήτου των επικοινωνιών. Παρατηρώντας τους παραπάνω όρους

διακρίνεται μια προσπάθεια κάλυψης ευθυνών από τις συνέπειες του νόμου 2251/1994.

Σύμφωνα με την οδηγία 2000/31/ΕΚ  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (έγγραφο
L178/200013) οι υποχρεώσεις του φορέα παροχής υπηρεσιών σχετικά με την παροχή

                                               
12 Όροι σύμβασης από την σελίδα http://www.aias.gr:18080/welcome/newUser
13 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισμένες νομικές

πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία
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πληροφοριών περιγράφονται στις ρυθμίσεις του άρθρου  5 και είναι συμπληρωματικές με

την οδηγία 97/7/ΕΚ για τις συμβάσεις από απόσταση. Ειδικότερα, η διάταξη αυτή καθορίζει

την υποχρέωση των φορέων παροχής υπηρεσιών του ηλεκτρονικού εμπορίου να

παρέχουν στους αποδέκτες τους και στις αρμόδιες αρχές εύκολη, άμεσα και μόνιμη

πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες, όσον αφορά την επωνυμία και την ηλεκτρονική

τους διεύθυνση14, την διεύθυνση της εγκατάστασης, τον αριθμό μητρώου, τις

δραστηριότητες για τις οποίες έλαβαν τυχόν άδεια, την τυχόν επαγγελματική ένωση στην

οποία είναι εγγεγραμμένοι ή τον επαγγελματικό τίτλο τους και τον αριθμό Φ.Π.Α.

Σύμφωνα με την ίδια οδηγία 2000/31/ΕΚ το 4ο τμήμα που αφορά την «Ευθύνη των

μεσαζόντων παροχής υπηρεσιών (άρθρο 12 παρ. 1) δεν υφίσταται ευθύνη του φορέα

παροχής υπηρεσιών όσον αφορά τις μεταδιδόμενες πληροφορίες, όταν παρέχεται μια

υπηρεσία η οποία συνίσταται στην μετάδοση πληροφοριών που παρέχει ο αποδέκτης της

υπηρεσίας σε ένα δίκτυο επικοινωνιών ή στην παροχή πρόσβασης στο δίκτυο

δεδομένων». Τα παραπάνω ισχύουν υπό τους παρακάτω όρους:

-ότι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δεν αποτελεί την αφετηρία της μετάδοσης των

πληροφοριών

-ότι δεν επιλέγει τον αποδέκτη της μετάδοσης

-δεν επιλέγει και δεν τροποποιεί τις μεταδιδόμενες πληροφορίες

Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι η οδηγία δεν θίγει τη δυνατότητα δικαστικής ή

διοικητικής αρχής, σύμφωνα με τα νομικά συστήματα των κρατών μελών, να απαιτούν

από το φορέα παροχής υπηρεσιών να προβεί στην παύση ή στην πρόληψη παράβασης.

Στο άρθρο 14 της ίδιας οδηγίας αναφέρεται ότι δεν υφίσταται ευθύνη του φορέα

παροχής της υπηρεσίας για τις πληροφορίες που αποθηκεύονται μετά από αίτηση

αποδέκτη της υπηρεσίας, υπό τους όρους ότι:

-ο φορέας παροχής της υπηρεσίας δεν γνωρίζει πραγματικά ότι πρόκειται για

παράνομη δραστηριότητα ή πληροφορία και ότι, σε ό,τι αφορά αξιώσεις αποζημιώσεως,

δεν γνωρίζει τα γεγονότα ή τις περιστάσεις από τις οποίες προκύπτει η παράνομη

δραστηριότητα ή πληροφορία, ή

                                                                                                                                       
για το ηλεκτρονικό εμπόριο») που δημοσιεύτηκε στις 17/7/2000)
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EL&numdoc=32000L0031&model=guic

hett
14 βλέπε Α.Άνθιμος Η διασφάλιση των διακριτικών γνωρισμάτων στο διαδίκτυο Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου

Ιούλιος–Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2000-εκδόσεις Σάκκουλα
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- ο φορέας παροχής της υπηρεσίας, μόλις αντιληφθεί τα προαναφερθέντα, αποσύρει

ταχέως τις πληροφορίες ή καθιστά την πρόσβαση σε αυτές αδύνατη.

Ακόμα στο άρθρο 15 αναφέρεται ότι τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν στους φορείς

παροχής υπηρεσιών, για την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στα άρθρα 12, 13

και 14, γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που μεταδίδουν ή αποθηκεύουν

ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν

ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες.

Στο 3ο κεφάλαιο της οδηγίας σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας, αναφέρεται ότι τα

κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν την κατάρτιση κωδίκων δεοντολογίας από τις ενώσεις

ή οργανώσεις επαγγελματιών και καταναλωτών, όπως και τον εξώδικο διακανονισμό των

διαφορών που προκύπτουν, ενώ θα πρέπει να μεριμνούν ώστε τα ένδικα μέσα του

εθνικού δικαίου να επιτρέπουν την ταχεία λήψη μέτρων, ακόμα και προσωρινών για να

παύει κάθε παράβαση (άρθρο 18).

Τέλος σχετικά με την μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο (άρθρο 22), τα κράτη

μέλη πρέπει να θέσουν σε ισχύ τις απαραίτητες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές

διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από τη 17η Ιανουαρίου

2002.

Ως συμπέρασμα πρέπει να αναφερθεί ότι η παροχή σύνδεσης αποτελεί μόνο

υπηρεσία χωρίς καμία ευθύνη για τον τρόπο χρήσης αυτής, με παρόμοιο τρόπο με τον

οποίο  η ΔΕΗ δίνει ρεύμα χωρίς ευθύνη για τον τρόπο που θα το χρησιμοποιήσει ο

καταναλωτής.

Νεότερα στοιχεία για την ευθύνη του παρόχου προκύπτουν από την συνθήκη για το

κυβερνοέγκλημα που αναλύεται λόγω της σπουδαιότητάς της στο κεφάλαιο 6.2. Το πιο

σημαντικό μέρος είναι η υποχρέωση του παρόχου να καταγράφει στοιχεία τόσο για τα

δεδομένα όσο και για την κίνηση (traffic) που διέρχεται από το δίκτυό του.

1.5 Τράπεζα
Η συμμετοχή της τράπεζας λαμβάνει χώρα από την στιγμή που ο καταναλωτής

αποφασίζει να αγοράσει κάποιο προϊόν ή κάποια υπηρεσία από το διαδίκτυο και στην

συνέχεια πρέπει να αποπληρώσει το κόστος.

Οι συναλλαγές μέσω δικτύων υπολογιστών δεν ήταν κάτι τελείως άγνωστο για τις

τράπεζες, ιδιαίτερα αυτές του εξωτερικού. Γινόταν από την προηγούμενη δεκαετία μέσω

ιδιωτικών δικτύων των τραπεζών που διασύνδεαν όχι μόνο τα υποκαταστήματά τους, αλλά

συνδεόταν και μεταξύ τους, αλλά και με μεγάλους πελάτες τους όπως ήταν οι
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χρηματιστηριακές εταιρίες. Η ανάπτυξη του διαδικτύου και η δυνατότητα εύκολης

επικοινωνίας, σε συνδυασμό με την παγκοσμιοποίηση της αγοράς και την ανάγκη νέων

υπηρεσιών, οδήγησε στην ανάπτυξη του web banking και την μετακίνηση της δυνατότητας

ηλεκτρονικής συναλλαγής στον απλό καταναλωτή-πελάτη.

 Η ανάπτυξη των τραπεζικών συναλλαγών συνέπεσε με την αρχική άνοδο των

εταιριών dot.com και ήταν η εποχή που η κατάκτηση του κυβερνοχώρου μπήκε στην

ατζέντα των τραπεζιτών σε ολόκληρο τον κόσμο. Εκείνη την περίοδο έγιναν επενδύσεις

εκατομμυρίων δολαρίων για την ανάπτυξη δικτύων τραπεζικών υπηρεσιών και πολλοί

ανέφεραν ότι το Internet να γινόταν συνώνυμο με το μέλλον των τραπεζικών συναλλαγών.

Οι αρχικές προβλέψεις ήταν μάλλον υπερβολικά αισιόδοξες. Ακόμα και σήμερα για τις

περισσότερες τράπεζες οι online υπηρεσίες είναι ένα πολύ μικρό μέρος από τις υπηρεσίες

που προσφέρουν στους πελάτες τους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών των ελληνικών

τραπεζών, οι χρήστες του «Internet Banking» θα αυξάνονται συνεχώς15. Σύμφωνα με τις

ίδιες εκτιμήσεις οι συνδρομητές του web banking διπλασιάζονται ετησίως, ενώ μια

εμπειρική εκτίμηση των χρηστών της ηλεκτρονικής τραπεζικής, υπολογίζει τον αριθμό τους

σε 50.000, που αντιστοιχεί σε 5% του συνόλου των χρηστών διαδικτύου στην χώρα μας.

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούν στοιχεία που αφορούν την  τράπεζα που θα

εκτελέσει την συναλλαγή για τον πελάτη καθώς και οι ευθύνες και υποχρεώσεις που

αναλαμβάνει. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε να αναλυθούν τα κύρια σημεία της σύμβασης16

της τράπεζας Πειραιώς (και του συστήματός της Winbank), που αποτελεί μια τράπεζα που

θεωρείται από τον γράφοντα ως τυπικό παράδειγμα τράπεζας. Τα σημεία αυτά

εμφανίζονται στις πιο πολλές συμβάσεις τέτοιου είδους.

Σύμφωνα με την σύμβαση χορήγησης πρόσβασης στο σύστημα ηλεκτρονικής

τραπεζικής Winbank και στους όρους που αναφέρονται σε αυτή σημειώνονται τα εξής

σημεία:

-Από την παράγραφο 1.2 σημειώνεται ότι «το σύστημα είναι συνεχώς εξελισσόμενο,

υποκείμενο σε μεταβολές και προσθήκες χωρίς να εξαρτάται αποκλειστικά από

οποιαδήποτε υφιστάμενη σήμερα τεχνολογία και ότι, στο μέτρο αυτό η Τράπεζα δικαιούται

να μεταβάλει τα στοιχεία και τις παραμέτρους του συστήματος όπως για παράδειγμα …τις

μεθόδους και τα συστήματα αναγνώρισης ή πιστοποίησης της ταυτότητας του χρήστη»

                                               
15 Βήμα σελΒ18- 23 Σεπτεμβρίου 2001
16 βλέπε όροι συναλλαγής μέσω Internet της τράπεζας Πειραιώς που παρατίθεται στο παράρτημα
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-Στην παράγραφο 2.2. αναφέρεται: «Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι η  αποστολή του

κωδικού του στο σύστημα Winbank πιστοποιεί στην τράπεζα την ταυτότητα του και

αποτελεί τεκμήριο χρήσης της υπηρεσίας από τον πελάτη…Συμφωνείται επίσης ότι η

αποδεικτική αξία αυτών των εντολών είναι όμοια με αυτή εγγράφων

-Στην παράγραφο 4.3 για τις υποχρεώσεις του πελάτη αναφέρονται τα ακόλουθα: «Η

πρόσβαση του πελάτη στις παρεχόμενες υπηρεσίες του συστήματος winbank

προϋποθέτει ότι ο πελάτης διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό, για την καταλληλότητα του

οποίου δεν φέρει ευθύνη η τράπεζα. Ο πελάτης διαβεβαιώνει ότι γνωρίζει άριστα τον

χειρισμό των απαιτούμενων συσκευών, μέσων ή προγραμμάτων μέσω των οποίων

επιτυγχάνει την επικοινωνία με το σύστημα winbank για την διενέργεια συναλλαγών».

 -Παράγραφος 4.7 «Ο πελάτης, ως κάτοχος του κωδικού είναι αποκλειστικά

υπεύθυνος και φέρει τον κίνδυνο κάθε ζημίας δικής του ή της τράπεζας από μη

εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτου με οποιοδήποτε τρόπο στον κωδικό του»

-Στην παράγραφο 6.2 αναφέρονται τα εξής: «Ο πελάτης δηλώνει ότι έχει επίγνωση

του γεγονότος ότι, στο παρόν στάδιο της τεχνολογικής εξέλιξης, η μετάδοση πληροφοριών

μέσω του Internet, ιδιωτικών ή δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή με οποιοδήποτε

άλλο μέσο, ενδέχεται να κρύβει κινδύνους κακόβουλης υποκλοπής ή αλλοίωσης των

κωδικών ή εντολών του πελάτη από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους και ότι ο πελάτης

αναλαμβάνει πλήρως τους κινδύνους αυτούς. Ο πελάτης φέρει επίσης τον κίνδυνο και την

ευθύνη για σφάλματα που οφείλονται στη λειτουργία του δικτύου Internet και των

τηλεπικοινωνιακών δικτύων και έχουν ως αποτέλεσμα την καταστροφή ή την αλλοίωση

του περιεχομένου των ηλεκτρονικών εντολών, της ηλεκτρονικής ενημέρωσης ή των

λοιπών πληροφοριών που λαμβάνει μέσω των υπηρεσιών του συστήματος winbank».

Αναλύοντας αυτήν την παράγραφο και έχοντας υπόψη το άρθρο 8 παράγραφος 6 εδ.ε

του Ν2251/1994 που αναφέρει ότι «ο παραγωγός δεν ευθύνεται εάν αποδείξει ότι όταν το

προϊόν τέθηκε σε κυκλοφορία, το επίπεδο επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων δεν

επέτρεπε την διαπίστωση του ελαττώματος»  αναγνωρίζουμε ότι η αναφορά στον όρο της

σύμβασης έγινε για να συνδυαστεί με τον εδάφιο του νόμου αυτού. Ως αποτέλεσμα η

τράπεζα αποποιείται ευθυνών που αναγνωρίζονται με το άρθρο 8 παράγραφος 1 που

αφορά τις ευθύνες του παρέχοντα υπηρεσίες «ο παρέχον υπηρεσίες ευθύνεται για κάθε

ζημία που προκάλεσε υπαιτίως κατά την παροχή των υπηρεσιών».

-Ειδική αναφορά γίνεται και για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν2472/1997) αλλά και ειδικότερα για την προστασία

δεδομένων  προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα (Ν2774/1999)



Μουρατίδης Ευστράτιος                                Νομικά Ζητήματα του Κυβερνοκαταναλωτή

19

Ακόμα αναφέρεται στο άρθρο 8 της οδηγίας 97/7/ΕΚ ότι τα κατά την πληρωμή με

κάρτα τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνούν να υπάρχουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε

καταναλωτής να:

-μπορεί να ζητήσει την ακύρωση μιας πληρωμής σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί

δολίως η κάρτα της πληρωμής, στα πλαίσια συμβάσεων εξ αποστάσεως που καλύπτονται

από την παρούσα οδηγία.

-Σε περίπτωση δόλιας χρήσης, να επαναπιστωθεί για τα ποσά που έχουν καταβληθεί,

ή του επιστραφούν τα ποσά αυτά.

2. Έννοια Προμηθευτή (άρθρο 1 παρ 4β ν.2251/1994)
Σε αυτό το τμήμα θα αναλυθούν οι βασικές έννοιες που αφορούν τον προμηθευτή και

αναφέρονται στον Ν2251/1994, ο οποίος αποτελεί το βασικότερο μέρος της νομοθεσίας

που αναφέρεται στην προστασία του καταναλωτή.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο αυτό:

«Προμηθευτής είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, κατά την άσκηση της

επαγγελματικής ή επιχειρηματικής του δραστηριότητας, προμηθεύει προϊόντα ή παρέχει

υπηρεσίες στον καταναλωτή. Προμηθευτής είναι και ο διαφημιζόμενος. Προμηθευτής είναι

επίσης και ο παραγωγός ως προς την ευθύνη του για ελαττωματικά προϊόντα.»

Από τον ορισμό αυτού του άρθρου θα μπορούσε εύκολα να ειπωθεί ότι αποτελεί

προμηθευτής και κάθε πρόσωπο που η επιχειρηματική του δραστηριότητα γίνεται μέσω

διαδικτύου και έχει ως αποτέλεσμα την παροχή υπηρεσιών ή την προμήθεια προϊόντων.

Έτσι ο προμηθευτής του διαδικτύου (ή του κυβερνοχώρου) υπόκειται στις διατάξεις του

νόμου 2251/1994 που διέπουν τον κλασικό προμηθευτή και ειδικότερα στους όρους του

άρθρου 4 που περιγράφει τις συμβάσεις από απόσταση.

Στο σημείο αυτό έχουν διατυπωθεί αντιρρήσεις διότι στην παράγραφο 1 του άρθρου 4

που αφορά τις συμβάσεις από απόσταση (στις οποίες εμπίπτουν και οι συναλλαγές μέσω

διαδικτύου), αναφέρεται ότι η σύμβαση συνάπτεται ύστερα από πρόταση του προμηθευτή

πράγμα που δεν συμβαίνει στο διαδίκτυο (το θέμα αναλύεται στο κεφάλαιο 3.4 όπου με

άρθρο του Ι. Ιγγλεζάκη και από ερμηνείες κοινοτικών οδηγιών αποδεικνύεται ότι η

προβολή μιας ιστοσελίδας αποτελεί πρόσκληση από τον προμηθευτή).

Από το άρθρο αυτό προκύπτουν ακόμα πολλά ερωτήματα: Στην παράγραφο 2 εδ. α.

αναφέρεται ο νόμος στην ταυτότητα του προμηθευτή (όπως και στην οδηγία 97/7/ΕΕ-

άρθρο 4 παρ.1 εδ.α). Η ταυτότητα ενός ατόμου στο διαδίκτυο είναι περίπλοκη υπόθεση.



Μουρατίδης Ευστράτιος                                Νομικά Ζητήματα του Κυβερνοκαταναλωτή

20

Για αυτή έχουν δημιουργηθεί ειδικές τεχνικές (πχ ψηφιακά πιστοποιητικά verisign17-βλ

παρακάτω) αλλά και πρόσφατα νέες νομοθεσίες (πχ. Προεδρικό διάταγμα για ηλεκτρονική

υπογραφή-κεφ 9.2). Ακόμα στην παράγραφο 6 αναφέρεται ότι από την χρήση των

τεχνικών επικοινωνίας δεν πρέπει να προσβάλλεται η ιδιωτική ζωή του καταναλωτή (κάτι

τέτοιο ανατρέπεται με την μορφή των cookies όπως και του mail spam18). Τα θέματα αυτά

θα αναφερθούν στα κεφάλαια 5 και 10.1 –10.2 μαζί με άλλα προβλήματα που

δημιουργούνται από την χρήση του διαδικτύου από τον καταναλωτή.

 Σχετικά με τον προμηθευτή και τον καθορισμό του ως διαφημιζόμενου στο διαδίκτυο

προκύπτουν επίσης πολλά θέματα. Αυτά που αναφέρονται σε αυτόν τον νόμο (2251/1994)

και αφορούν την διαφήμιση παραβιάζονται συχνά με την χρήση του διαδικτύου (π.χ.

παραπλανητική διαφήμιση, αθέμιτη διαφήμιση) και για τον λόγο αυτό έχουν προκύψει

ειδικές οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης19 . Οι διαφημίσεις αυτές μπορούν να παραβιάσουν

σχεδόν το σύνολο των κανόνων του άρθρου 9 χωρίς να μπορούν όμως να απαγορευτούν

στην πράξη λόγω της φύσης του διαδικτύου (παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της

Γαλλίας και της απόφασης απαγόρευσης από το ανώτατο δικαστήριο, της πρόσβασης των

πολιτών της σε δημοπρασίες ναζιστικών συμβόλων που διοργάνωνε η δικτυακή πύλη

Yahoo20,21). Ενδεικτικά αναφέρονται ότι είναι πολύ εύκολο να δημιουργηθεί

παραπλανητική διαφήμιση χωρίς να υπάρχουν ίχνη του δημιουργού της, όπως και αθέμιτη

διαφήμιση.

Όσον αφορά την ευθύνη του παραγωγού ως προμηθευτή ελαττωματικών προϊόντων,

δημιουργούνται ομοίως τα παραπάνω προβλήματα που πηγάζουν από την φύση του

διαδικτύου, στο οποίο δεν είναι δυνατόν σε κάθε περίπτωση να αναγνωριστεί η ταυτότητα

του προμηθευτή.

Ο βασικός λόγος που προκύπτουν τόσα πολλά θέματα στην περίπτωση του

διαδικτύου οφείλεται στην ίδια του τη μορφή, όπου υπάρχει η δυνατότητα ανωνυμίας, δεν

είναι εύκολη η αναζήτηση ευθυνών, δεν υπάρχει υπεύθυνη κοινή διαχειριστική αρχή και

είναι απαραίτητη η διατήρηση του κλίματος ελευθερίας και ανεξαρτησίας που το διακρίνει.

                                               
17 www.verisign.com Η εταιρία VeriSign αποτελεί τον πρωτοπόρο στην έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών τόσο για

επιχειρήσεις όσο και για απλούς χρήστες. Στην Ελλάδα η κάλυψη των αναγκών έχει ανατεθεί στην εταιρία ADACOΜ

(www.adacom.com) .
18  Περιοδικό RAM-Δεκέμβριος 2001 σελ.20-Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το spamming και τα cookies
19 Περιοδικό RAM-Τεύχος Δεκεμβρίου 2001 σελ20
20 http://www.in.gr/innews/article.asp?lngEntityID=268196
21 http://www.in.gr/innews/article.asp?lngEntityID=274067
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3. Έννοια καταναλωτή
3.1 Ο ορισμός του άρθρου 1 παρ. 4α ν.2251

Σύμφωνα με το άρθρο αυτό ισχύουν τα ακόλουθα:

«Καταναλωτής είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το οποίο προορίζονται τα

προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται στην αγορά ή το οποίο κάνει χρήση τέτοιων

προϊόντων ή υπηρεσιών εφόσον αποτελεί τον τελικό αποδέκτη τους. Καταναλωτής είναι και

ο αποδέκτης του διαφημιστικού μηνύματος».

Όπως αναφέρει ο νόμος καταναλωτής είναι κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό. Το

νομικό πρόσωπο μπορεί να είναι ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου. Νομικά πρόσωπα

ιδιωτικού δικαίου είναι το σωματείο, το ίδρυμα, οι επιτροπές εράνων, η αστική εταιρία του

άρθρου 784 και όσες εταιρίες του εμπορικού δικαίου έχουν νομική προσωπικότητα22.

Καταναλωτής είναι και η ένωση προσώπων, χωρίς νομική προσωπικότητα. Ο νόμος

μάλιστα, κατά αντίθεση προς το άρθρο 62 εδ. Β’ ΚπολΔ, δεν αξιώνει η ένωση προσώπων

να επιδιώκει κάποιο σκοπό. Έτσι καταρχήν καταναλωτές μπορούν να είναι οι ενώσεις

προσώπων που επιδιώκουν ορισμένο σκοπό, έστω και αν τα κατ’ ιδίαν πρόσωπα τυχαία

βρέθηκαν ενωμένα στην επιδίωξη κοινού σκοπού. Τέτοιες ενώσεις ενδεικτικά είναι το

πολιτικό κόμμα και η ανώμαλη προσωπική εταιρία (ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη).

Καταναλωτής, κατά την έννοια του νόμου είναι και η απλή κοινωνία και αν τα πρόσωπα

που την απαρτίζουν δεν επιδιώκουν ορισμένο σκοπό, η οποία γεννήθηκε, είτε με

δικαιοπραξία, είτε από άλλα νομικά γεγονότα. Δεν είναι καταναλωτής η ομάδα περιουσίας,

όπως είναι το ίδρυμα, κατά το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ιδρυτικής πράξης και

της έγκρισής της κατά το άρθρο 108ΑΚ.

Βέβαια ως καταναλωτές πρέπει να θεωρηθούν και επαγγελματίες που προμηθεύονται

αγαθά ή υπηρεσίες όχι για ιδιωτική αγορά, αλλά για επαγγελματική τους χρήση23. Βέβαια,

θα πρέπει να γίνει συσταλτική ερμηνεία του γράμματος του νόμου με την εξής

έννοια:καταναλωτής είναι ο επαγγελματίας που βρίσκεται σε προφανή διαπραγματευτική

μειονεξία έναντι του οικονομικά ισχυρότερου, αντισυμβαλλόμενού του. Συνακόλουθα, ο

τελευταίος, οικονομικά ισχυρός, δεν είναι καταναλωτής και δεν προστατεύεται από το

νόμο.

Βέβαια σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου 2251/1994 θα πρέπει το αντικείμενο της

συναλλαγής (προϊόν ή υπηρεσία) να διατίθεται στην αγορά και ο καταναλωτής να είναι ο

                                               
22 Σκαλίδης «Εισαγωγή στο εμπορικό δίκαιο»5η έκδοση σελ 472
23 Σκαλίδης «Εισαγωγή στο Εμπορικό Δίκαιο»-5η έκδοση σελ 473-474
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τελικός αποδέκτης. Για το λόγο αυτό και οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να αγοράσουν

προϊόντα από το internet ως πρώτη ύλη και να προστατεύονται από τον νόμο ως

καταναλωτές. Αυτό μπορούν να το κάνουν μόνο για προϊόντα στα οποία θα είναι οι τελικοί

αποδέκτες.

3.2 Κριτική του ορισμού
Κεντρικό σημείο στον ορισμό αποτελεί η αναφορά στην «αγορά».

Ως αγορά24 νοείται ο χώρος στον οποίο γίνονται αγοραπωλησίες, εμπορικές κινήσεις

ή συναλλαγές. Στον χώρο αυτό ισχύει ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης.

Το Internet αποτελεί διασύνδεση υπολογιστών που βρίσκονται σε διάφορες

τοποθεσίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι υπολογιστές αυτοί διασυνδέονται και επικοινωνούν

μεταξύ τους δημιουργώντας μια ιδιότυπη κοινωνία. Σε αυτή την κοινωνία που έχει πολλά

από τα χαρακτηριστικά της κανονικής κοινωνίας, συναντάται και η προσφορά και η ζήτηση

και γίνονται αγορές, πωλήσεις, δημοπρασίες, ανταλλαγές και συναλλαγές. Η γεωγραφική

έκταση αυτού του χώρου περιλαμβάνει σχεδόν ολόκληρο τον κόσμο. Έτσι θα μπορούσε

να χαρακτηριστεί παγκόσμια αγορά ή κυβερνοαγορά.

Κάτι τέτοιο αναγνωρίζεται και στο site της ελληνικής κυβέρνησης25 όπου αναφέρεται

ότι η ραγδαία ανάπτυξη του Internet και των δικτύων προκάλεσε την μετατροπή των
δικτύων από αγωγούς ροής δεδομένων σε καθαυτές αγορές. Προϊόντα και υπηρεσίες

προσφέρονται, προβάλλονται και διακινούνται  δια των νέων μέσων, δημιουργώντας νέες

δυνατότητες προβολής και ανταγωνισμού.

Κάτι τέτοιο όμως προκύπτει ως συμπέρασμα και από την μελέτη του 1ου κύκλου

εργασιών  της ομάδας εργασίας 1 του e-business Forum26 (υπό την αιγίδα της Γενικής

Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης-Ιούλιος 2001) με τίτλο «Ηλεκτρονικό

Επιχειρείν και Πολίτης –Καταναλωτής» όπου στην σελίδα 16 αναφέρεται ότι οποιαδήποτε

αγορά μέσω διαδικτύου εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου αυτού δηλ. του 2251/1994.

Ανάλογες αναφορές γίνονται και σε διάφορα άρθρα27  όπου υποστηρίζεται ότι «Σαφώς

εμπίπτουν στην σχετική ρύθμιση του άρθρου 4 παρ.1 του νόμου 2251/1994 και οι on-line

αγορές μέσω διαδικτύου, παρότι δεν γίνεται ρητή αναφορά σε αυτές». Και αυτό διότι στο

άρθρο 4 ορίζεται ως σύμβαση από απόσταση η «σύμβαση που αφορά αγαθό ή υπηρεσία

                                               
24 Σύμφωνα με σελ11 λεξικού της Νέας Ελληνικής εκδ. Εταιρίας Ελληνικών Εκδόσεων 1997
25 www.kyvernisi.gr/info/plaisio/3.html
26το πλήρες κείμενο της μελέτης μπορεί να βρεθεί στην μορφή word στην ιστοσελίδα http://www.ebusinessforum.gr
27 Ι. Ιγγλεζάκης-Καταναλωτικά Βήματα –Τεύχος Απριλίου-Μαΐου σελ 46-ΚΕ.Π.ΚΑ
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και συνάπτεται ύστερα από πρόταση του προμηθευτή χωρίς ταυτόχρονη φυσική παρουσία

του προμηθευτή και του καταναλωτή, με την χρησιμοποίηση τεχνικής επικοινωνίας από
απόσταση για την διαβίβαση της πρότασης για σύναψη σύμβασης και της αποδοχής». Ο

ορισμός αυτός όμως δημιουργεί προβλήματα που αναλύονται λεπτομερώς στο κεφάλαιο

3.4.

Σύμφωνα με τον Ι. Ιγγλεζάκη28, πιο δόκιμος όρος για τις συμβάσεις που καταρτίζονται

μέσω Internet, είναι ο όρος «τηλεαγορές μέσω Internet» καθότι έτσι επισημαίνεται το μέσο

που χρησιμοποιείται από τους προμηθευτές για την διαφήμιση των προϊόντων ή των

υπηρεσιών τους, αλλά και ο ιδιαίτερος τύπος των συμβάσεων, δηλ. αυτός των

τηλεαγορών.

Οι αγορές μέσω διαδικτύου ακολούθησαν την ανάπτυξη του διαδικτύου ενώ το νομικό

καθεστώς ήταν θολό, και χωρίς την ύπαρξη κοινοτικών οδηγιών που να το καθορίζουν ή

να το κατευθύνουν. Έτσι σήμερα σύμφωνα με έρευνα29 για την αγορά μέσω διαδικτύου

αναφέρεται ότι συνολικά οι Έλληνες on-line αγοραστές  ανέρχονται σε 100.000 και

αποτελούν το 12.6% των Ελλήνων χρηστών του Internet. Από την ίδια έρευνα προκύπτει

ότι οι 3 στους δέκα Έλληνες on-line καταναλωτές πραγματοποιούν αγορές μέσω του

διαδικτύου συχνότερα από μια φορά το μήνα και ότι οι μισοί on-line αγοραστές προτιμούν

να πληρώνουν με πιστωτική κάρτα.

Η ανάπτυξη αυτής της αγοράς υπήρξε ταχύτατη και όπως αναφέρουν προβλέψεις30

«οι πωλήσεις μέσω του Internet αναμένεται να υπερδιπλασιάζονται κάθε χρόνο,

σκαρφαλώνοντας στο 1,5 τρις. € (Ευρώ) μέχρι το 2004». Ένας από τους βασικούς λόγους

που αναπτύχθηκε το διαδίκτυο τόσο γρήγορα θεωρείται από πολλούς ότι ήταν και το

γεγονός ότι δημιούργησε εύκολη πρόσβαση σε νέες αγορές απομακρυσμένες γεωγραφικά.

Έτσι μικραίνοντας τις αποστάσεις δημιουργήθηκε το λεγόμενο από πολλούς και

«πλανητικό χωριό».

Η δημιουργία της τεράστιας αυτής αγοράς δημιούργησε προσδοκίες για μεγάλες

καταναλώσεις αγαθών. Οι προσδοκίες για κατανάλωση, η οποία και θεωρείται και η

καύσιμη ύλη για τις κοινωνίες του αναπτυγμένου κόσμου, καθώς και οι υποσχέσεις για

εύκολο κέρδος, οδήγησαν σε πληθώρα επενδύσεων σε αυτό το νέο τομέα, με αποτέλεσμα

τον γιγαντισμό της αγοράς. Όμως η αγορά αυτή βρίσκεται ακόμα στην «βρεφική» της

                                               
28 Ι.Ιγγλεζάκης-ΕΕμπΔ 2000 σελ821
29 Έρευνα της εταιρίας Trek Consulting που δημοσιεύεται σε ειδικό ένθετο της εφημερίδας Μακεδονία με την ευκαιρία

της έκθεσης Infosystem 2001-Οκτώμβριος 2001-σελ.15
30 Εφημερίδα Mακεδονία ένθετο Eπιχειρείν-Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2001/σελ23
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ηλικία και αντιμετωπίζει ακόμα τις πρώτες «παιδικές» ασθένειες που θα την μετατρέψουν

σε «ώριμη» αγορά. Η φυσική της εξέλιξη θα απαιτήσει αλλαγές στο νομικό πλαίσιο μέχρι

τη τελική της διαμόρφωση.

 Το βασικό ερώτημα το οποίο προκύπτει είναι εάν το Internet αποτελεί αγορά, οπότε

και να μπορεί να θεωρηθεί και καταναλωτής αυτός που αγοράζει από το Internet,

απαντάται και εκ του αποτελέσματος αφού ήδη εκτελούνται αγορές σε ολόκληρο τον

κόσμο μέσω διαδικτύου. Έτσι σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί παραπάνω και αφού
αποδείχθηκε ότι το internet  αποτελεί αγορά ο καταναλωτής που δρά σε αυτή
προστατεύεται σύμφωνα με τον νόμο 2251/1994.

3.3 Ορισμός του άρθρου 4 του νόμου 2251/1994 για τις συμβάσεις από απόσταση
«Σύμβαση από απόσταση με την έννοια αυτού του άρθρου, είναι σύμβαση που αφορά

αγαθό ή υπηρεσία και συνάπτεται ύστερα από πρόταση του προμηθευτή χωρίς

ταυτόχρονη φυσική παρουσία του προμηθευτή και του καταναλωτή, με την χρησιμοποίηση

τεχνικής επικοινωνίας από απόσταση για τη διαβίβαση της πρότασης για σύναψη

σύμβασης και της αποδοχής».

3.4 Κριτική του ορισμού
Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω31 πιο δόκιμος όρος για τις συμβάσεις που

καταρτίζονται μέσω Internet, είναι ο όρος «τηλεαγορές μέσω Internet» καθότι έτσι

επισημαίνεται το μέσο που χρησιμοποιείται από τους προμηθευτές για την διαφήμιση των

προϊόντων ή των υπηρεσιών τους, αλλά και ο ιδιαίτερος τύπος των συμβάσεων, δηλ αυτός

των τηλεαγορών.

Ο ορισμός του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν2251/1994 προκαλεί όμως επιπλέον

αμφισβητήσεις όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο. Έτσι ενώ το Internet μπορεί να

θεωρηθεί ότι αποτελεί τεχνική επικοινωνίας όπως αναφέρεται στο νόμο (Ι. Ιγγλεζάκης

σελ823 ΕΕμπΔ) και ενώ η σύμβαση συμβαίνει χωρίς φυσική παρουσία του προμηθευτή, η

αναφορά στον τρόπο σύναψης της σύμβασης «μετά από πρόταση του προμηθευτή»
είναι προβληματική.

Το πρόβλημα που προκύπτει από την προϋπόθεση που βάζει ο νόμος, είναι εάν η

προσφορά αγαθών προς πώληση ή η παροχή υπηρεσιών από ένα προμηθευτή σε μια

σελίδα Internet, αποτελεί δεσμευτική πρόταση υπό την έννοια το άρθρου 185ΑΚ ή

                                               
31 Ι. Ιγγλεζάκης σελ821 ΕΕμπΔ 2000
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πρόκληση για υποβολή προτάσεως (invitatio ad offerendum)(Ι. Ιγγλεζάκης σελ824 ΕΕμπΔ

2000) Όπως αναφέρεται επίσης η διαφήμιση εμπορευμάτων και υπηρεσιών μέσω  του

Internet αποτελεί κατά κανόνα πρόσκληση από μέρους του προμηθευτή για την υποβολή

παραγγελίας (invitatio ad offerendum) και όχι πρόταση. Έτσι ισχύει και για το Internet ότι

η προσφορά του προμηθευτή αποτελεί πρόταση προς αόριστα πρόσωπα κάτι ανάλογο

δηλ με την εγκατάσταση αυτόματων πωλητών όπου θεωρείται ότι ισχύει ως πρόταση για

σύμβαση32.

Καταλήγοντας μπορεί να υποστηριχθεί (σύμφωνα με Ι. Ιγγλεζάκη  σελ 825 ΕεμπΔ

2000) ότι  η διατύπωση του νόμου σχετικά με την οποία η «σύμβαση συνάπτεται μετά από

πρόταση του προμηθευτή» δεν πρέπει να ερμηνευτεί στενά ούτως ώστε να μην

περιλαμβάνει τις αγορές μέσω του Internet, στις οποίες η πρόταση για τη σύναψη

σύμβασης ανήκει στον καταναλωτή. Η έννοια συνεπώς της διάταξης του άρθρου 4 είναι ότι

η πρωτοβουλία για τη σύναψη της σύμβασης, και όχι η πρόταση, ανήκει στον

προμηθευτή.

Πιο σωστός ορισμός για τις συμβάσεις από απόσταση είναι αυτός που δίνει η Οδηγία

97/7/ΕΚ της 20/5/1997 για την προστασία των καταναλωτών. Στο άρθρο 2 παρ1 της

οδηγίας ως σύμβαση από απόσταση ορίζεται κάθε σύμβαση μεταξύ ενός προμηθευτή και

ενός καταναλωτή που αφορά αγαθά ή υπηρεσίες, η οποία συνάπτεται στα πλαίσια ενός

συστήματος πωλήσεων ή παροχής υπηρεσιών από απόσταση που οργανώνεται από τον

προμηθευτή, ο οποίος, με τη σύμβαση αυτή, χρησιμοποιεί αποκλειστικά ένα ή περισσότερα

μέσα επικοινωνίας από απόσταση έως τη σύναψη της συμβάσεως, συμπεριλαμβανομένου

και αυτής καθαυτής της σύναψης της συμβάσεως. Η προσθήκη στον όρο σύστημα γίνεται

για να μη θεωρηθεί ότι ο προμηθευτής ασκεί περιστασιακά εμπορία από απόσταση. Από

τα παραπάνω διαπιστώνεται (Ι. Ιγγλεζάκης σελ826 ΕΕμπΔ 2000) ότι η οδηγία δεν έχει

μεταφερθεί σωστά στο ελληνικό δίκαιο αφού ο Έλληνας νομοθέτης εισάγει στοιχεία

περιοριστικά ως προς το πεδίο εφαρμογής της παρεχόμενης προστασίας.

4. Διακρίσεις καταναλωτή στο Internet
Οι λόγοι που οι καταναλωτές έχουν στραφεί στο διαδίκτυο για τις αγορές τους

ποικίλουν. Ως αγορά το διαδίκτυο προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα που θα

αναφερθούν συνοπτικά στις παρακάτω παραγράφους.

                                               
32 Παπαντωνίου ο.π. σελ 305
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Όπως γνωρίζουμε ο κυβερνοχώρος δεν γνωρίζει σύνορα αλλά εκτείνεται σε ολόκληρο

τον κόσμο. Έτσι ο κυβερνοκαταναλωτής δεν περιορίζεται στα στενά γεωγραφικά όρια της

χώρας που βρίσκεται. Το αποτέλεσμα είναι η αγορά του κυβερνοχώρου  να εκτείνεται σε

ολόκληρο τον κόσμο και να έχει ένα τόσο μεγάλο μέγεθος που να μην είναι δυνατό να

προσδιοριστεί επακριβώς. Σε αυτή προσφέρονται πολλά και διαφορετικά προϊόντα και

υπηρεσίες που προκύπτουν λόγω του προαναφερόμενου μεγέθους του διαδικτύου.

Οι τιμές στις οποίες προσφέρονται τα αγαθά και οι υπηρεσίες στο διαδίκτυο είναι

χαμηλότερες λόγω του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Σε αυτό επικουρεί και το γεγονός ότι το

λειτουργικό κόστος των διαδικτυακών επιχειρήσεων είναι πολύ μικρότερο των συμβατικών,

αφού από αυτές δεν απαιτούνται χώροι επίδειξης εμπορευμάτων, ούτε και πολυάριθμο

προσωπικό. Η προβολή των προϊόντων και των υπηρεσιών γίνεται μέσω του διαδικτύου

ενώ χρειάζονται μόνο χώροι αποθήκευσης, οι οποίοι έχουν πολύ χαμηλότερο κόστος.

Επομένως, το κόστος των προϊόντων που πωλούνται μέσω διαδικτύου είναι κατά γενικό

κανόνα πολύ χαμηλότερο από τις τιμές παραδοσιακού εμπορίου.

Ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι η ευκολία με την οποία εκτελούνται οι αγορές. Ο

καταναλωτής με την άνεση του σπιτιού ή του χώρου εργασίας του, μπορεί να κάνει τις

αγορές του και  να παραλάβει τα προϊόντα κατευθείαν στο χώρο του. Βεβαίως εκτός από

την δυνατότητα αγοράς υπάρχει και αυτή της απλής (αλλά ουσιώδους) ενημέρωσης που

με το διαδίκτυο είναι πιο άμεση και πιο ακριβής. Είναι αυτονόητο το πόσο σημαντικός

παράγοντας είναι το γεγονός ότι ο χρόνος που απαιτείται για να αποκτήσει κάποιος

πρόσβαση σε προϊόντα ή υπηρεσίες είναι πολύ μικρός.

Τέλος, υπάρχουν και υπηρεσίες που δεν ήταν δυνατό προηγουμένως να

παρασχεθούν ενώ τώρα με την ύπαρξη του νέου μέσου και τις νέες δυνατότητες

επικοινωνίας γίνονται εύκολα υλοποιήσιμες. Για παράδειγμα, τα ηλεκτρονικά καταστήματα

είναι ανοιχτά 24 ώρες το 24ώρο. Οπότε, οποιαδήποτε στιγμή ο καταναλωτής το επιθυμεί,

μπορεί να αγοράσει οτιδήποτε, όπου και αν βρίσκεται.

Για τους παραπάνω λόγους οι αγορές μέσω διαδικτύου έχουν αναπτυχθεί σε

σημαντικό βαθμό τα τελευταία χρόνια.

Οι καταναλωτές που υπάρχουν στο Internet μπορούν να διαχωριστούν με βάση

κάποια συγκεκριμένα  χαρακτηριστικά τους. Πολλές διακρίσεις έχουν γίνει σε διάφορες

έρευνες33 όμως οι πιο πολλές συγκλίνουν στην καθιέρωση του παρακάτω διαχωρισμού.

                                               
33 Ένθετο «Επιχειρείν» Εφημερίδας Μακεδονία σελ.15-18-Ειδική έκδοση με την ευκαιρία της Infosystem 2001
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4.1 Παθητικός καταναλωτής
Ως τέτοιος θεωρείται αυτός που ως κύριο σκοπό του έχει την λήψη πληροφοριών από

το δίκτυο χωρίς την εισαγωγή μηνυμάτων. Σύμφωνα με την έρευνα της Trek Consulting

που δημοσιεύτηκε στο ένθετο Επιχειρείν της εφημερίδας Μακεδονία, στα πλαίσια της

έκθεσης Infosystem 2001, το κομμάτι αυτό των καταναλωτών καταλαμβάνει ένα ποσοστό

περίπου στο 26%. Σε αυτό ανήκουν καταναλωτές που κάνουν έρευνα αγοράς για

προϊόντα και υπηρεσίες όπως και για συζητήσεις (chat), παιχνίδια ακρόαση μουσικής κτλ.

Τα κύρια προβλήματα αυτού του είδους καταναλωτή είναι η παραπλανητική

διαφήμιση, η παραπλάνηση (που μπορεί να προκύψει από την είσοδό του σε site που

περιέχουν παραπλανητικά δεδομένα), τα προσωπικά του δεδομένα που μπορούν να

παραβιαστούν από τα cookies και η μη επιθυμητή διαφήμιση που μπορεί να προκύψει και

από το spamming-αυτά θα αναλυθούν σε παρακάτω κεφάλαιο που αναφέρει τα

προβλήματα. Επίσης σύμφωνα με έρευνα34 της εταιρίας Vividence που δημοσιεύτηκε στην

πύλη www.Flash.gr στις12/11/2001 οι πιθανοί αγοραστές αποθαρρύνονται σε αρκετά

μεγάλο βαθμό από την περίπλοκη online διαδικασία πιστοποίησης στοιχείων, ενώ μια

προσεκτικότερη προσέγγιση αυτών των θεμάτων θα μπορούσε να συνεισφέρει κατά 25%

στην αύξηση των αγορών.

Όπως προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις και μετρήσεις το μεγαλύτερο ποσοστό των

καταναλωτών ανήκουν σε αυτή τη κατηγορία. Επιθυμούν να πάρουν πληροφορίες για

προϊόντα και να κάνουν μια έρευνα αγοράς ή και να δουν σχόλια άλλων καταναλωτών που

ήδη έχουν προβεί σε αγορά των συγκεκριμένων προϊόντων. Σύμφωνα με τις ίδιες έρευνες

ο κυριότερος λόγος που δεν προβαίνουν σε αγορές μέσω του διαδικτύου είναι ο φόβος και

η ανασφάλεια για την συναλλαγή τους.

Αναλυτικά οι κύριοι λόγοι που οι καταναλωτές δεν αποφασίζουν να αγοράσουν μέσω

του διαδικτύου είναι οι ακόλουθοι.

-Είναι αναποφάσιστοι-12%

-Δεν διαθέτουν πιστωτική κάρτα-25%

-Δεν εμπιστεύονται τους online έμπορους και δεν επιθυμούν να αποστέλλουν στο

internet πληροφορίες σχετικές με τις πιστωτικές τους κάρτες-23%

-Βρίσκουν την διαδικασία της online αγοράς πολύπλοκη, δυσκολεύονται να

εντοπίσουν προϊόντα και υπηρεσίες στο δίκτυο ή δεν θεωρούν ότι τους προσφέρεται

                                               
34 http://tech.flash.gr/news/world/2001/11/12/7015id/

http://www.flash.gr/
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επαρκής πληροφόρηση στο Internet για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αναζητούν,

ώστε να αποφασίσουν την αγορά τους-21%

-Θέλουν να αγοράζουν από τα «φυσικά» καταστήματα γιατί θέλουν να έχουν επαφή

με τα προϊόντα πριν από την αγορά –19%

Στο κομμάτι αυτό των καταναλωτών που έχουν παθητική στάση ανήκει και ένα

ποσοστό που επιλέγει το διαδίκτυο για την ενημέρωσή του. Έρευνα35 που έγινε στις ΗΠΑ

μετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου από το τμήμα Επικοινωνιακής Πολιτικής του

Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες (UCLA), έδειξε ότι η συντριπτική

πλειονότητα των Αμερικανών χρηστών του διαδικτύου μπαίνει στο internet για την

γρήγορη ενημέρωσή του-ιδιαίτερα σε κρίσιμες περιόδους (αυτό φαίνεται και από την

επισκεψιμότητα του δικτυακού τόπου του δικτύου CNN μετά το τρομοκρατικό χτύπημα

που σημείωσε αύξηση μέχρι και 141% στην κίνησή του36). Η ίδια έρευνα έδειξε ότι το

36,3% των χρηστών πιστεύουν ότι αυτά που διαβάζουν στο διαδίκτυο είναι αξιόπιστα και

έγκυρα.

Ανάλογη έρευνα37 που έγινε και στην Ελλάδα έδειξε ότι και οι Έλληνες χρήστες του

διαδικτύου χρησιμοποιούν για την ενημέρωσή τους το διαδίκτυο και μάλιστα δείχνουν να

το εμπιστεύονται περισσότερο από την τηλεόραση,  με ποσοστό 63,2% έναντι 51,7%

αντίστοιχα.

4.2 Ενεργητικός καταναλωτής
Στην κατηγορία αυτή ανήκει ο καταναλωτής που ασκεί επιτήδευμα δια μέσου του

Internet, έμπορος ιατρός κτλ. Αυτή η κατηγορία έχει βρει το Internet ως πηγή για μεγάλη

ποικιλία προϊόντων για όλες τις ανάγκες και σε χαμηλότερες τιμές. Από έρευνες (βλ

Μακεδονία ένθετο Επιχειρείν-Οκτώβριος 2001 σελ.18) προκύπτει ότι σε αυτή την

κατηγορία ανήκουν άτομα νεαρής ηλικίας, που είναι εξοικειωμένα με τις τεχνικές του

διαδικτύου.

                                               
35Αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύονται στην πύλη in.gr στην διεύθυνση

http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=345107
36 http://www.cnn.com/2001/TECH/internet/10/16/news.sites.idg/index.html
37 Η έρευνα έγινε από την εταιρία Metron Analysis και δημοσιεύθηκε στην πύλη www.flash.gr

http://tech.flash.gr/magazine/urls_magazine/2000/10/16/1101id/



Μουρατίδης Ευστράτιος                                Νομικά Ζητήματα του Κυβερνοκαταναλωτή

29

4.3 Τακτικός καταναλωτής
        Ως τακτικός καταναλωτής θεωρείται αυτός που έχει σύμβαση παροχής με Internet.

Δεν είναι απαραίτητο να αποτελεί άτομο αλλά μπορεί να είναι και μια μικρή επιχείρηση που

μπορεί να θεωρηθεί καταναλωτής τηρουμένων των αναλογιών (βλ κεφ4.5). Κύριοι λόγοι

συμμετοχής θεωρούνται ότι είναι η ανάγκη για ανταγωνιστικά προϊόντα χαμηλού κόστους

και υψηλής ποιότητας, και, λόγω της φύσης του διαδικτύου, η δυνατότητα έρευνας σε μια

αγορά παγκοσμίων διαστάσεων.

4.4 Περιστασιακός καταναλωτής
Χαρακτηριστικό αυτού του είδους καταναλωτή είναι η συχνότητα των αγορών του

μέσω διαδικτύου. Ο καταναλωτής αυτός δεν έχει πάγια σύμβαση συνεργασίας αλλά

προβαίνει σπάνια σε αγορές. Σύμφωνα με την έρευνα του πανεπιστημίου της Καλιφόρνια

που παρουσιάστηκε και παραπάνω, πιο δύσκολοι  πελάτες αποδεικνύονται οι χρήστες

ηλικίας 56-65 ετών, αφού αγοράζουν ύστερα από δύο περίπου χρόνια, ακολουθούμενοι

από εκείνους ηλικίας 19-24 ετών. Όσο για τους λόγους που τους κάνουν να καθυστερούν

την πρώτη τους διαδικτυακή αγορά, είναι ο φόβος της απάτης και της παραπλάνησης.

Οι μέχρι τώρα έρευνες έδειχναν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό καταναλωτών αυτού του

είδους  αποτελούν άνδρες. Έρευνα που διεξήχθη στις ΗΠΑ, μεταξύ 19 Νοεμβρίου και 23

Δεκεμβρίου, δημοσιεύθηκε την 1η Ιανουαρίου, από την εταιρεία Pew Internet and

American Life Project και επαναδημοσιεύει η πύλη Flash.gr38 στις 3/1/2002 δείχνει ότι το

58% των online αγοραστών κατά την εορταστική περίοδο, αποτελείτο από γυναίκες. Από

το ποσοστό αυτό ένα 17% έχει ανάγει σε πραγματική διασκέδαση τις αγορές μέσω

Internet.

4.5 Επιχείρηση ως καταναλωτής
Καταναλωτής μπορεί να είναι μια μικρή επιχείρηση που προβαίνει σε περιστασιακές

αγορές, τηρουμένων των αναλογιών.

Όπως έχει αναφερθεί και στο κεφάλαιο 3.1 (σύμφωνα με Ε. Σκαλίδη σελ 473-474

«Εισαγωγή στο εμπορικό δίκαιο»-5η έκδοση) ως καταναλωτές πρέπει να θεωρηθούν και

επαγγελματίες, που προμηθεύονται αγαθά ή υπηρεσίες όχι για ιδιωτική αγορά, αλλά για

επαγγελματική τους χρήση. Βέβαια, θα πρέπει να γίνει συσταλτική ερμηνεία του

γράμματος του νόμου με την εξής έννοια: καταναλωτής είναι ο επαγγελματίας που

                                               
38 http://tech.flash.gr//news/world/2002/1/3/7693id/
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βρίσκεται σε προφανή διαπραγματευτική μειονεξία έναντι του οικονομικά ισχυρότερου,

αντισυμβαλλόμενού του. Συνακόλουθα, ο τελευταίος, οικονομικά ισχυρός, δεν είναι

καταναλωτής και δεν προστατεύεται από το νόμο. Έτσι αποδεικνύεται ότι μπορεί να

θεωρηθεί ως καταναλωτής και η μικρή επιχείρηση.

Παρόλο που η μικρή επιχείρηση προστατεύεται από το νόμο, εντούτοις είναι

σημαντική η υστέρηση που εμφανίζουν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (1-5 άτομα) σε σχέση

με τις μεγαλύτερες όσον αφορά την διείσδυση στο διαδίκτυο39. Αυτό οφείλεται στη έλλειψη

εκπαίδευσης στην χρήση Η/Υ, στο κόστος αγοράς εξοπλισμού και στην προσκόλληση σε

παλιές μεθόδους εμπορίου που δρουν ως ανασταλτικοί παράγοντες.

5. Κίνδυνοι που προκύπτουν από την χρήση του Internet

Είναι κοινώς παραδεκτό ότι η σύγχρονη τεχνολογία με την γρήγορη εξέλιξη που

προκαλεί, ανατρέπει τις δομές των κλασικών κοινωνιών δημιουργώντας κινδύνους. Οι

κίνδυνοι αυτοί έχουν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση διστακτικότητας από μέρους των

καταναλωτών να προβούν σε δικτυακές αγορές. Εκτός όμως από τον καταναλωτή,

υπάρχουν κίνδυνοι και για τον προμηθευτή αλλά και τα διάφορα κράτη. Τα κράτη

ανακαλύπτουν ότι με την νέα τεχνολογία θεσπισμένες νομοθεσίες τους μπορούν να

παρακάμπτονται, με αποτέλεσμα την φοροδιαφυγή αλλά και την τέλεση ποινικών

αδικημάτων. Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλυθούν οι κίνδυνοι που αφορούν κάθε έναν από

τους παραπάνω.

5.1 Κίνδυνοι που αφορούν τον καταναλωτή
Οι κυριότεροι κίνδυνοι που αφορούν τον καταναλωτή είναι οι ακόλουθοι:

Α) Ασφάλεια των συναλλαγών
Για το καταναλωτή τα θέματα της ασφάλειας της συναλλαγής είναι πολύ σημαντικά

όπως προκύπτει και από το αποτέλεσμα της έρευνας, που δημοσιεύτηκε στο ένθετο

Επιχειρείν της εφημερίδας Μακεδονία, που αναφέρεται το ποσοστό των καταναλωτών που

αγοράζουν με τον «παραδοσιακό» τρόπο, αφού φοβούνται αυτού του είδους τις

συναλλαγές (23%).

                                               
39 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία VPRC σε

συνεργασία με το ΕΔΕΤ (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας) στις 15/11/2001

http://tech.flash.gr/magazine/report/2001/11/15/7072id/



Μουρατίδης Ευστράτιος                                Νομικά Ζητήματα του Κυβερνοκαταναλωτή

31

Οι κυριότεροι κίνδυνοι που αφορούν την ασφάλεια των συναλλαγών σχετίζονται με

την αληθινή ταυτότητα του προμηθευτή, την διασφάλιση για την υποκλοπή της

επικοινωνίας και τη διαρροή στοιχείων, συνήθως αριθμών πιστωτικών καρτών.

 Τα στοιχεία που προτείνονται από την ομάδα εργασίας του e-business forum40 ως

αναγκαία χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, για να είναι

ασφαλής η χρήση του από κάποιον καταναλωτή, είναι τα ακόλουθα:

-Μια ψηφιακή ταυτότητα από κάποιο αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης (οι

ψηφιακές ταυτότητες επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του συναλλασσομένου εμπόρου).

Ένας τέτοιος φορέας είναι και η εταιρία Verιsign που αναφέρεται στο παράρτημα.

-Ένα πρωτόκολλο ασφαλείας (π.χ., Secure Socket Layer – SSL, ή Secure Electronic

Transaction – SEΤ). Το πρωτόκολλο αυτό θα εξασφαλίσει την κρυπτογραφημένη

επικοινωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών έτσι ώστε να διασφαλιστούν τα ευαίσθητα

στοιχεία όπως ο αριθμός πιστωτικής κάρτας

-Μια ασφαλή σύνδεση. Προτού δοθούν τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας πρέπει να

επιβεβαιωθεί πως χρησιμοποιείται ασφαλή σύνδεση βλέποντας στην οθόνη, στην περιοχή

της διαδικτυακής διεύθυνσης το σύμβολο https://. Η ύπαρξη αυτού του συμβόλου παρέχει

πρόσθετη εξασφάλιση.

 Σύμφωνα με αποτελέσματα του Cert41 παρουσιάζεται συνεχής αύξηση στον αριθμό

των περιστατικών ασφαλείας που παρατηρούνται (βλ. παρακάτω γράφημα από την

διεύθυνση-http://www.cert.org/encyc_article/tocencyc.html)

                                               
40 http://www.ebusinessforum.gr/omades/group1/docs/final.doc (σελ33)
41 Το CERT/CC αποτελεί το βασικό κέντρο αναφοράς προβλημάτων ασφαλείας διαδικτύου. Τα μέλη του παρέχουν

τεχνική υποστήριξη και συντονίζουν προσπάθειες σχετικές με προβλήματα ασφαλείας σε δίκτυα. Το CERT Coordination

Center (CERT/CC) βρίσκεται στο Software Engineering Institute (SEI), ένα κέντρο ομοσπονδιακής έρευνας και ανάπτυξης

στο Carnegie Mellon University στο Pittsburgh, Pennsylvania. Ιδρύθηκε το 1988 από το SEI μετά από αίτημα της Defense

Advanced Research Projects Agency (DARPA) για την κατασκευή ενός κέντρου που θα συντόνιζε την επικοινωνία μεταξύ

ειδικών κατά την διάρκεια περιστατικών ασφαλείας, καθώς και για την αποτροπή μελλοντικών περιστατικών.
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42Το ζήτημα της ασφάλειας στο Internet απασχολεί όλο και περισσότερο και την

Ευρωπαϊκή επιτροπή. Για αυτό το λόγο αυτό δημιουργήθηκε μια ιστοσελίδα στην

διεύθυνση www.saferinternet.org. Εκεί μπορούν να βρεθούν χρήσιμες πληροφορίες

σχετικά με την ασφαλή χρήση του Internet όπως για παράδειγμα την ισχύουσα νομοθεσία,

ειδήσεις, στατιστικές από το χώρο και chat. Παράλληλα η ιστοσελίδα διαθέτει την

δυνατότητα ειδοποίησης για σημαντικά συμβάντα μέσω e-mail.

Β) Δίκαιο της συναλλαγής και συμβάσεις μεταξύ κρατών
Μέχρι σήμερα δεν έχει διαμορφωθεί ακόμη ένα συνεκτικό νομοθετικό-κανονιστικό

πλαίσιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο που να εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες του κόσμου43.

Για το λόγο αυτό και δημιουργείται πρόβλημα στις περιπτώσεις συναλλαγής μεταξύ

διαφορετικών κρατών. Η περίπτωση αυτή είναι συχνό φαινόμενο στις συναλλαγές μέσω

διαδικτύου αφού πολλές φορές δεν μπορεί να καθοριστεί το δίκαιο ποιας χώρας πρέπει να

εφαρμοστεί.

                                               
42 (Εφημερίδα Ελευθεροτυπία 15/7/2001 σελ.7 )
43 Ομάδας εργασίας για το e-business http://www.ebusinessforum.gr/omades/group1/docs/final.doc (σελ36)
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44Για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο καταναλωτής θα μπορεί να απευθυνθεί

στο δικαστήριο του τόπου κατοικίας του στην περίπτωση διαφοράς που προέκυψε με

αλλοδαπό έμπορο ή εταιρία. (άρθρο 15c του κανονισμού που αναθεώρησε την Σύμβαση

των Βρυξελλών45 για την δωσιδικία, ΕΕΚ L 012, 16/01/2001, που πρόκειται να ισχύσει στο

προσεχές διάστημα). Το δε Δίκαιο που θα εφαρμοστεί από το δικαστήριο καθορίζεται από

τη Σύμβαση της Ρώμης46 (ΕΕΚ C 1997)  και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι το Δίκαιο

της χώρας του καταναλωτή, καθώς επίσης  και οι οδηγίες για την προστασία του

καταναλωτή και οι αναγκαστικού δικαίου διατάξεις που εφαρμόζονται υποχρεωτικά

σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Πολύ σύντομα οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής

Ένωσης θα διαθέτουν την δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών (διαδικασία

διαμεσολάβησης) που προκύπτουν από ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές σε εθνικό και

διασυνοριακό επίπεδο. Το σύστημα αυτό (ΕΕJ-NET)47 θα έχει ως αποτέλεσμα την

αποφυγή των δικαστικών εξόδων και την ταχύτερη επίλυση των διαφορών. Σκοπός του θα

είναι η επίλυση εξωδικαστικών διαφορών που θα διευκολύνει τους καταναλωτές στην

επιδίωξη επανόρθωσης ή αποζημίωσης κατά τις διαφορές τους με προμηθευτές από άλλο

κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από την Νορβηγία και την Ισλανδία48.

Το δίκτυο θα συμπληρώνεται από το FIN-NET49 που είναι αρμόδιο για την εξωδικαστική

επίλυση στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Γ) Προσωπικά δεδομένα
Σημαντικό θέμα για κάθε καταναλωτή αποτελούν και τα προσωπικά του δεδομένα τα

οποία είναι δύσκολο να προστατευθούν κατά την περιπλάνησή στο διαδίκτυο. Παράδειγμα

αποτελεί η ύπαρξη των cookies σε πολλά site στο διαδίκτυο. Τα cookies δημιουργήθηκαν

αρχικά για να διευκολύνουν την πλοήγηση στο διαδίκτυο. Αργότερα όμως πολλά sites τα

                                               
44 http://www.ebusinessforum.gr/omades/group1/docs/final.doc (σελ 18)
45 Η Σύμβαση των Βρυξελλών (1968) αφορά τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση των αποφάσεων σε αστικές και

εμπορικές υποθέσεις. Ουσιαστικά η Σύμβαση των Βρυξελλών προσδιορίζει το δικαστήριο στο οποίο θα εκδικασθεί μια

αστική και εμπορική υπόθεση (http://europa.eu.int/eur-lex/el/lif/dat/1998/el_498Y0126_01.html ).
46 Η Σύμβαση της Ρώμης (1980) αφορά το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (http://europa.eu.int/eur-

lex/el/lif/dat/1998/el_498Y0126_03.html). Στην περίπτωση της Σύμβασης της Ρώμης, προσδιορίζεται το δίκαιο της χώρας

βάσει του οποίου θα εκδικασθεί μια υπόθεση που αφορά συμβατική ενοχή (δηλ. κάθε σύμβαση που υπογράφουν δυο

αντισυμβαλλόμενοι).
47 Περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα αυτό βρίσκονται στην παρακάτω διεύθυνση

http://europa.eu.int/comm/consumers/policy/developments/acce_just/acce_just07_en.html
48 Εφημερίδα Βήμα, 28 Οκτωβρίου 2001, σελ Β21
49 Η ηλεκτρονική διεύθυνση του δικτύου FIN-NET είναι:
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χρησιμοποίησαν για να εφαρμόσουν τεχνικές Datamining, θέλοντας να αναλύσουν την

συμπεριφορά των χρηστών και να συλλέξουν δεδομένα που τους αφορούν. Η σημασία

των cookies και η παραβίαση με τη χρήση τους, των προσωπικών δεδομένων,

απασχόλησε την Ε.Ε. που εξέδωσε ειδική οδηγία. Η οδηγία αυτή αναλύεται στο κεφάλαιο

10.2   

Ως προς τα προσωπικά δεδομένα, υπάρχει ένα πλαίσιο δεσμευτικών κανόνων που

συγκροτείται από τον Ν. 2472/97 (για την προστασία ατόμου από την επεξεργασία

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) και τον Ν. 2774/99 (για την προστασία δεδομένων

προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα). Παρά την ύπαρξη αυτών των

νόμων, η δυνατότητα αυτοί να εφαρμοστούν στην περίπτωση του διαδικτύου είναι έντονα

αμφισβητήσιμη, λόγω της φύσης του και της συνεχούς εξέλιξής του. Οι νόμοι αυτοί είναι

προσβάσιμοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών

Δεδομένων50.

Δ) Ηλεκτρονική απάτη
       Οι περιπτώσεις ηλεκτρονικής απάτης που έχουν αναφερθεί στο παρελθόν51 είναι

πάρα πολλές, όμως ένα μεγάλο μέρος από αυτές έχουν δημιουργηθεί από φήμες και

μάλλον ανήκουν στην σφαίρα της φαντασίας.

Η αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν από την παράνομη χρήση του

διαδικτύου γίνεται σήμερα με εφαρμογή των νομικών διατάξεων που καλύπτουν τις

παραδοσιακές συναλλαγές, ενώ γίνεται χρήση και των ειδικών νόμων για τις

τηλεπικοινωνίες (Ν2246/1994).

Μια προσπάθεια να απαντηθούν ερωτήματα έγινε στο συνέδριο «Ασφάλεια στον

Κυβερνοχώρο και Κυβερνοπειρατεία»52 που συνδιοργανώθηκε από το Γενικό Επιτελείο

Στρατού και το  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στα τέλη Οκτωβρίου. Σε

αυτό πολύτιμες πληροφορίες έδωσαν διακεκριμένοι νομικοί, όπως ο Εισαγγελέας

Πρωτοτοδικών, κ Εμμ.Ι.Αγγελής, ο καθηγητής νομικής κ. Λεωνίδας Ι. Κανέλλος και ο κ.

Αναστάσιος Παρθένης, δικηγόρος Internet και υποψήφιος διδάκτορας Δικαίου Internet

νομικής σχολής ΚΠΑ.

                                                                                                                                       
http://europa.eu.int/comm/dgs/internal-market/en/finances/consumer/adr.html
50 http://www.dpa.gr
51 «Αντίστροφη Μέτρηση-Ηλεκτρονικά εγκλήματα και ο «υπόκοσμος» της πληροφορικής»Bryan Clough,Paul Mungo

Εκδόσεις Αnubis-ISBN 960-306-052-6
52 Περιοδικό RAM Τεύχος Δεκεμβρίου σελ. 81
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Ως συμπέρασμα υπήρξε η διαπίστωση ότι υπάρχουν αδυναμίες στην αντιμετώπιση

του εγκλήματος με την χρήση του διαδικτύου, που σήμερα αποδίδεται ως «ηλεκτρονικό

έγκλημα».

Αποτελέσματα έρευνας της εταιρίας Meridien Research53 αναφέρουν ότι τα κρούσματα

απάτης έχουν αρχίσει να περιορίζονται σημαντικά. Παρά την καθοδική πορεία που

ακολουθεί η αναλογία των επισφαλών συναλλαγών επί του συνόλου των συναλλαγών

όμως, οι ζημιές από τις απάτες αυξάνονται καθώς οι συναλλαγές μέσα από το διαδίκτυο

πολλαπλασιάζονται καθημερινά με ταχείς ρυθμούς.

Σχετικά με την ηλεκτρονική απάτη και το ηλεκτρονικό έγκλημα καταρτιζόταν από το

1997 από το Συμβούλιο της Ευρώπης διεθνής σύμβαση με αντικείμενο την καταπολέμησή

τους. Η σύμβαση αυτή54, που υπογράφτηκε στην Πράγα στις 23 Νοεμβρίου του 2001 από

27 ευρωπαϊκά κράτη, τον Καναδά, την Ιαπωνία την Νότια Αφρική και τις ΗΠΑ, καθιερώνει

την υποχρέωση εναρμόνισης των διεθνών νομοθεσιών σε θέματα εγκλημάτων ποινικού

και αστικού δικαίου στον κυβερνοχώρο. Κύριο χαρακτηριστικό της διεθνούς συμβάσεως

είναι η υποχρέωση που αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη να ποινικοποιήσουν ορισμένη

συμπεριφορά στο διαδίκτυο.

Λόγω της μεγάλης σπουδαιότητας των θεμάτων που καλύπτει η σύμβαση αυτή,

σχετικά με την ποινική προστασία που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναλύεται διεξοδικά

στο κεφάλαιο 6.2.

Ε) Παραπλανητική Διαφήμιση
   Ο ορισμός της παραπλανητικής διαφήμισης γίνεται στο άρθρο 9 του νόμου

2251/1994. Η παραπλανητική διαφήμιση είναι κάτι πολύ συνηθισμένο στο διαδίκτυο. Έχει

δύο μορφές, τις διαφημίσεις που αποστέλλονται μέσω spam-mail (βλ. κεφάλαιο10.1) και

την έμμεση διαφήμιση μέσω ιστοσελίδων που βρίσκονται σε web servers που επιτρέπουν

δωρεάν φιλοξενία σελίδων. Οι ιστοσελίδες αυτές δεν ελέγχονται για το περιεχόμενό τους

και οι πληροφορίες που δημοσιεύουν μπορούν να αμφισβητηθούν για την αξιοπιστία τους.

Όμως είναι η φύση του διαδικτύου που δίνει την δυνατότητα και την ελευθερία σε

οποιονδήποτε να δημοσιεύσει και να προβάλει τις απόψεις του με πολύ εύκολο τρόπο και

                                               
53 Όπως δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της εφημερίδας Ναυτεμπορική

http://www.naftemporiki.gr/news/static/01/01/29/112936.htm
54 Το πλήρες κείμενο της συνθήκης παρουσιάζεται στην σελίδα

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/WhatYouWant.asp?NT=185
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χαμηλότατο κόστος. Τις απόψεις αυτές μπορεί να τις προωθήσει μέσω μηχανών

αναζήτησης (search engines).

Για να προστατέψει τον εαυτό του από τέτοιου είδους διαφήμιση, που προβάλλεται

μέσω websites και προωθείται από μηχανές αναζήτησης (search engines), ο καταναλωτής

πρέπει να αναζητά στις ιστοσελίδες που επισκέπτεται τις ψηφιακές ταυτότητες που πρέπει

να έχουν εκδοθεί από κάποιο επίσημο φορέα πιστοποίησης, Ακόμα μπορεί να

απευθύνεται στη βάση rwhois  ή στο hostmaster55 για να διαπιστώνει και την ακρίβεια των

στοιχείων.

Ένα κομμάτι παραπλανητικής και αθέμιτης διαφήμισης είναι και αυτό που προέρχεται

από το e-mail spamming. Αυτό αφορά διαφημιστικά e-mail που αποστέλλονται σε χρήστες

χωρίς να μπορεί να βρεθεί ο πραγματικός αποστολέας τους. Οι αποστολείς αυτών των

mail εκμεταλλεύονται το κενό κάποιον διακομιστών αλληλογραφίας(mail servers) οι οποίοι

δεν έχουν διαμορφωθεί σωστά και επιτρέπουν το relay. Τα mail αυτά μπορούν να γίνουν

πολύ ενοχλητικά ειδικά όταν αποστέλλονται μαζικά. Περισσότερες πληροφορίες

αναφέρονται στο κεφ 10.1. Κάθε καταναλωτής ή και οποιοσδήποτε χρήστης του

διαδικτύου μπορεί να προβεί σε αναφορά για τέτοιου είδους παρενοχλήσεις που γίνονται

από κάποια ηλ.διεύθυνση, στο site http://spam.abuse.net.

Ζ) Ευθύνη για ελαττωματικά  προϊόντα
Το άρθρο 6 του νόμου 2251/94 αναφέρεται στην ευθύνη που έχει ο παραγωγός για

ελαττωματικά προϊόντα. Όμως στην 2η παράγραφο ορίζονται τα προϊόντα που εξετάζονται

σε αυτό το άρθρο ως κινητά πράγματα που ενσωματώθηκαν ως συστατικά σε άλλα

πράγματα κινητά ή ακίνητα. Προϊόντα επίσης θεωρούνται και οι  φυσικές δυνάμεις ιδίως το

ηλεκτρικό ρεύμα και η θερμότητα , εφόσον υπόκεινται σε εξουσίαση , όταν περιορίζονται σε

ορισμένο χώρο. Όπως γίνεται κατανοητό η προστασία του καταναλωτή είναι δεδομένη στις

παραπάνω περιπτώσεις που το προϊόν ανήκει στις παραπάνω κατηγορίες και έχει

αποκτηθεί μέσω διαδικτύου.

Η) Δικαίωμα Υπαναχώρησης
 Όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παρ 4 του νόμου 2251/1994 οι καταναλωτές έχουν

δικαίωμα υπαναχώρησης σε χρονικό διάστημα 10 εργάσιμων ημερών. Σύμφωνα με το

άρθρο 4 παρ 10 το δικαίωμα αυτό το διατηρούν οι καταναλωτές ακόμη και στις εξ

                                               
55 Για την Ελλάδα www.hostmaster.gr
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αποστάσεις συμβάσεις εκτός εάν πρόκειται για περιπτώσεις του άρθρου 11. Παραίτηση

από το δικαίωμα υπαναχώρησης είναι άκυρη (Παρ.10 άρθρο 4).

Επιπλέον αναφέρεται και στην σύμβαση 97/7/ΕΚ στο άρθρο 6. Στην 1η παράγραφο

αναφέρεται ότι για κάθε εξ αποστάσεως σύμβαση, ο καταναλωτής διαθέτει προθεσμία

τουλάχιστον επτά εργάσιμων ημερών για να υπαναχωρήσει αζημίως  και χωρίς να

δηλώσει την αιτία. Το μόνο κόστος που ενδέχεται να βαρύνει τον καταναλωτή λόγω του ότι

ασκεί το δικαίωμα υπαναχώρησης, είναι το άμεσο κόστος επιστροφής των αγαθών. Στην

περίπτωση που ο προμηθευτής δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του η προθεσμία

γίνεται τρίμηνη. Όταν ασκηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης από τον καταναλωτή, ο

προμηθευτής υποχρεούται να επιστρέψει το καταβληθέν ποσό χωρίς επιβάρυνση. Ο

καταναλωτής δεν μπορεί ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης για τις συμβάσεις που

αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 3.

Στην πράξη το δικαίωμα αυτό δεν είναι γνωστό σε πολλούς καταναλωτές, ενώ

υπάρχει πρόβλημα και στην περίπτωση αγοράς από χώρα που είναι εκτός της

Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην οποία δεν αναγνωρίζεται τέτοιο δικαίωμα.

5.2 Κίνδυνοι που αφορούν τον προμηθευτή
Οι κυριότεροι κίνδυνοι που αφορούν τον προμηθευτή είναι:

Α) Αθέμιτος Ανταγωνισμός
Η ελληνική νομοθεσία αναφέρεται στον αθέμιτο ανταγωνισμό στον νόμο 146/1914 ο

οποίος και εξασφαλίζει ένα ελάχιστο συναλλακτικής εντιμότητας στις συναλλαγές με βάση

τα χρηστά ήθη. Ο νόμος αυτός απαγορεύει στο άρθρο 14 την χρήση ονόματος, εμπορικής

επωνυμίας ή ιδιαίτερου διακριτικού γνωρίσματος καταστήματος, που σκοπό έχει την

δημιουργία σύγχυσης. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και στην περίπτωση που

χρησιμοποιείται ξένο όνομα, ξένη εμπορική επωνυμία ή όταν το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

γνώρισμα γίνεται με μικρές παραλλαγές και δεν αποκλείει τον κίνδυνο συγχύσεως.

Ο αθέμιτος ανταγωνισμός στο διαδίκτυο είναι ένα συχνό φαινόμενο. Πολλές

ιστοσελίδες έχουν εμφανιστεί, χρησιμοποιώντας ονόματα γνωστών εταιριών και

καταστημάτων όπως και σήματα προϊόντων, προσπαθώντας να προβούν σε πωλήσεις

εκμεταλλευόμενες την σύγχυση που δημιουργείται.

Παράδειγμα τέτοιας περίπτωσης αποτελεί η ιστοσελίδα amazon.gr η οποία

χρησιμοποίησε το όνομα amazon (κατοχυρώνοντας τα domain amazon.gr και
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amazon.com.gr από τον αρμόδιο ελληνικό φορέα56) του γνωστού ηλεκτρονικού

καταστήματος amazon.com57 και επιχειρούσε να πουλάει αντίστοιχα προϊόντα. Αυτό είχε

ως αποτέλεσμα την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων στις 3 Αυγούστου του 1999 από την

αμερικάνικη εταιρία, η οποία και ζητούσε την απαγόρευση στην ελληνική εταιρία, της

χρησιμοποίησης των ανωτέρω domain names.

Σχετικά με αυτή την περίπτωση εξεδόθη και η πρώτη ελληνική δικαστική απόφαση για

θέμα ηλεκτρονικού εμπορίου58. Η δικαστική απόφαση αναγνώρισε την σύγχυση που

δημιουργήθηκε, και αποφάνθηκε ότι η ελληνική εταιρία προσπάθησε αθέμιτα να

χρησιμοποιήσει τον διακριτικό τίτλο amazon, προκειμένου να αυξήσει τις δικές της

πωλήσεις σε βάρος των συμφερόντων της αμερικάνικης εταιρίας, κατά παράβαση των

χρηστών ηθών και της καλής πίστης. Έτσι διέταξε την εταιρία να απενεργοποιήσει τα

παραπάνω domain names.

Παρόμοιες περιπτώσεις έχουν απασχολήσει δικαστήρια και στο εξωτερικό, καθώς σε

πολλές περιπτώσεις διάφοροι επιχειρηματίες έσπευσαν να κατοχυρώσουν ακόμα και

εμπορικά σήματα εταιριών στο διαδίκτυο. Ο απώτερος σκοπός τους ήταν να τα

πουλήσουν στους ιδιοκτήτες τους, όταν αυτοί δραστηριοποιηθούν στο διαδίκτυο.

Μετά την εμφάνιση της παραπάνω περίπτωσης ο αρμόδιος φορέας για τέτοια θέματα,

που είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, αποφάσισε να μην

χορηγούνται περισσότερα από δυο donaim names σε ιδιώτες (ένα για προσωπική και ένα

για επαγγελματική χρήση) και περισσότερα από 10 σε εταιρίες. Επίσης ως ανωτέρω

donaim names δεν μπορούν να χρησιμοποιούν κατοχυρωμένες επωνυμίες, ή σήματα

κατατεθέντα, εκτός αν τα ζητάει ο ιδιοκτήτης τους.

Β) Βιομηχανική Κατασκοπεία
Η περίπτωση της βιομηχανικής κατασκοπείας απασχόλησε πολύ την Ευρωπαϊκή

Επιτροπή και την οδήγησε στο να διατάξει την διερεύνηση έρευνας59 μέσω επιτροπής που

                                               
56 www.hostmaster.gr
57 Το amazon.com είναι το παγκοσμίως γνωστό ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο που αποτελεί την πρώτη και, μέχρι σήμερα,

πιο πετυχημένη, προσπάθεια λιανικής πώλησης βιβλίων, cd, κασετών και δίσκων μέσω διαδικτύου. Από τις σελίδες του

εκατομμύρια άνθρωποι  σε όλο τον κόσμο παραγγέλνουν προϊόντα και τα παραλαμβάνουν ταχυδρομικά, με χρέωση της

πιστωτικής τους κάρτας.
58 Το σκεπτικό της απόφασης περιγράφεται στη διεύθυνση http://www.mti.acci.gr/anaptixi/0200/82-85.pdf
59 Τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν σε μια έκθεση 210 σελίδων στις 11 Ιουλίου του 2001. Ολόκληρη η

έκθεση υπ’ αρίθμ. A5-0264/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρουσιάζεται στην διεύθυνση

http://www2.europarl.eu.int/omk/OM-Europarl?PROG=REPORT&L=EL&PUBREF=-//EP//TEXT+REPORT+A5-2001-

0264+0+NOT+SGML+V0//EL
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συστάθηκε στις 5 Ιουλίου 2000. Η έκθεση αυτή ερεύνησε τις καταγγελίες, κυρίως από τις

εταιρίες Thomson και Airbus, αλλά και δημοσιευμάτων για την ύπαρξη ενός παγκόσμιου

συστήματος παρακολούθησης της ιδιωτικής και οικονομικής επικοινωνίας (γνωστό ως

ECHELON).

Όπως αναφέρεται στην πρόταση ψηφίσματος που βρίσκεται στην αρχή της έκθεσης,

βασικό μέλημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν  να προστατέψει τα δικαιώματα των

πολιτών (σεβασμό ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και να εξασφαλιστεί  το δικαίωμα

σεβασμού της επικοινωνίας και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα)

αλλά και των επιχειρήσεων και της ανάπτυξής τους μέσω του υγιούς ανταγωνισμού.

Στην ίδια πρόταση ψηφίσματος αφιερώνονται 8 παράγραφοι στην περίπτωση της

βιομηχανικής κατασκοπίας. Σε αυτές τις παραγράφους υπάρχει παραδοχή ότι συλλέγονται

οικονομικά δεδομένα από υπηρεσίες πληροφοριών χωρών με κύριο σκοπό, όπως αυτές

αναφέρουν, την αποφυγή δωροδοκιών στα πλαίσια συμβάσεων. Πολλές φορές όμως ο

σκοπός παρεκκλίνει της πορείας του και μπορεί να οδηγήσει στην συγκέντρωση

πληροφοριών για επιχειρήσεις, ώστε να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος60.

Αναλυτικά στην έκθεση αφού γίνεται μια εισαγωγή σε κατασκοπευτικά θέματα (κεφ.2),

καθώς και σε τεχνικά θέματα παρακολούθησης (κεφ3, 4), ακολουθεί η «δια τεκμηρίων

απόδειξη» της ύπαρξης του συστήματος παρακολούθησης ECHELON (κεφ5). Σε ειδικά

κεφάλαια ελέγχεται η συμβατότητα ενός τέτοιου συστήματος παρακολούθησης με το

ευρωπαϊκό δίκαιο (κεφ 7-ακόμα και στην περίπτωση κατάχρησης του συστήματος για

λόγους ανταγωνιστικής κατασκοπίας-κεφ7.3) και σε σχέση με το θεμελιώδες δικαίωμα της

προστασίας της ιδιωτικής ζωής του ατόμου (κεφ.8). Στα κεφάλαια 9 και 12 γίνεται έλεγχος

για το αν προστατεύονται οι πολίτες και οι επιχειρήσεις αντίστοιχα, από τέτοιου είδους

παρακολουθήσεις. Ακόμα το κεφάλαιο 11 αναλύει διεξοδικά τις σύγχρονες μεθόδους

κρυπτογράφησης (σύγχρονη, ασύγχρονη, πρόγραμμα PGP κτλ).

Τέλος το πιο σημαντικό μέρος της οδηγίας αποτελεί το κεφάλαιο 13 στο οποίο

παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και οι συστάσεις. Σύμφωνα με αυτό η ύπαρξη του

συστήματος ECHELON δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, όπως και το γεγονός ότι

χρησιμοποιείται εκτός από την παρακολούθηση στρατιωτικών, και με ιδιωτικές  και

επιστημονικές πληροφορίες. Για την συμβατότητα ενός συστήματος με το δίκαιο της

ευρωπαϊκής ένωσης γίνεται η εξής διάκριση:

                                               
60 Σύμφωνα με την παράγραφο ΙΗ σελ.16 της έκθεσης
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-αν γίνεται για σκοπούς των υπηρεσιών πληροφοριών δεν προκύπτει αντίθεση  με το

δίκαιο της Ευρώπης.

-αν γίνεται κατάχρηση του συστήματος, το σύστημα βρίσκεται σε αντίθεση με την

υποχρέωση πίστης των κρατών μελών και με την ιδέα της κοινής αγοράς που διέπεται

από ελεύθερο ανταγωνισμό. Αν ένα κράτος συμμετέχει σε αυτό παραβιάζει το κοινοτικό

δίκαιο.

Ένα από τα συμπεράσματα της οδηγίας είναι ότι οι  πολίτες δεν προστατεύονται από

τις υπηρεσίες πληροφοριών ενώ χαρακτηρίζει απαράδεκτη την οικονομική κατασκοπία εκ

μέρους των υπηρεσιών πληροφοριών. Παραδέχεται πάντως ότι για αυτό δεν προέκυψαν

αποδείξεις αλλά μόνο ενδείξεις. Σχετικά με τη συμβατότητα με το θεμελιώδες δικαίωμα

στην ιδιωτική ζωή (άρθρο 8 ΕΣΔΑ) αναφέρεται ότι επιτρέπεται επέμβαση στην ιδιωτική

ζωή, μόνο όταν πρόκειται για τη διασφάλιση εθνικής ασφαλείας, όμως πρέπει να

υπάρχουν επαρκή συστήματα ελέγχου της δράσης των υπηρεσιών.

Οι συστάσεις της οδηγίας αναφέρονται στο κεφάλαιο 13.2 και ως αποδέκτη έχουν

κυρίως τα κράτη μέλη της ένωσης. Έτσι προτείνονται πολλές ενέργειες που έχουν ως

σκοπό την προστασία της ιδιωτικής ζωής του ατόμου. Έτσι καλούνται τα κράτη μέλη να

εφαρμόσουν αποτελεσματική και ενεργό πολιτική για την ασφάλεια στα πλαίσια της

Κοινωνίας της Πληροφορίας και να ενημερώσουν τους πολίτες τους για τις δυνατότητες,

υπό ορισμένες συνθήκες, παρακολούθησής τους. Ακόμα τα κράτη μέλη καλούνται να

προωθήσουν την κρυπτογράφηση στις υπηρεσίες και τις επαφές τους έτσι ώστε, να

καταστεί και στους πολίτες συνήθης πρακτική.

5.3 Κίνδυνοι που αφορούν το κράτος
Ουσιαστικά δεν αποτελούν κίνδυνο αλλά μάλλον πρόβλημα αφού συνδέονται με απώλεια

εσόδων που προκύπτουν από την φορολογία. Αυτά τα προβλήματα είναι τα ακόλουθα:
Α) Φορολογία αγορών61:

Σημαντική θέση στον τομέα του διεθνούς εμπορίου κατέχουν οι υπηρεσίες που

παρέχονται ηλεκτρονικά ή σε άϋλη αξία. Η κοινοτική νομοθεσία -που ισχύει από την

δεκαετία του 60- για την επιβολή Φ.Π.Α. επί των υπηρεσιών θα πρέπει να

αναπροσαρμοστεί με βάση τις νέες εμπορικές πρακτικές στο Internet.

Το θέμα μεγαλώνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει την εφαρμογή συστήματος για

όλα τα προϊόντα που παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή καθώς και σε υπηρεσίες

                                               
61 Εφημερίδα Ελευθεροτυπία 15/7/2001 σελ.7
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ραδιοφωνίας και τηλεόρασης οι οποίες παρέχονται σε συνδρομητική βάση ή χρέωση ανά

θέαση.

Πρόταση είναι όλες οι υπηρεσίες που θα παρέχονται στη Ε.Ε. να υπόκεινται στο

κοινοτικό Φ.Π.Α. σε αντίθεση με τις υπηρεσίες που θα παρέχονται εκτός Ε.Ε.

Γενικότερα εκτιμάται ότι η φορολογία των προϊόντων που πωλούνται μέσω Internet θα

κρατήσουν ξάγρυπνες τις κανονιστικές αρχές των Κρατών –Μελών για μεγάλο χρονικό

διάστημα.

Πρόβλημα πάντως έχει ήδη δημιουργηθεί για την φορολογία των Cafe που έχουν

ηλεκτρονικούς υπολογιστές με πρόσβαση στο  διαδίκτυο. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε

όταν το Υπουργείο Οικονομικών απέστειλε στις 8 Νοεμβρίου έγγραφο στις δημόσιες

οικονομικές υπηρεσίες με το οποίο παρουσιάζει νομοσχέδιο (εφαρμοζόμενο από 1-1-

2002) που χαρακτηρίζει τους ηλ. υπολογιστές «παιγνιομηχάνημα» και απαιτεί να

φορολογηθούν ως τέτοια62. Διάφορες επιτροπές έχουν συσταθεί σε μια προσπάθεια να

αντιμετωπίσουν αυτό το νόμο και έχουν θέσει διάφορα επιχειρήματα63. Κύρια αντίθεσή

τους αποτελεί το γεγονός ότι όλοι οι Η/Υ χαρακτηρίζονται ως παιγνιομηχανήματα σε μια

εποχή που στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ένωσης προωθείται η ανάπτυξη του διαδικτύου

(μέσω προγραμμάτων όπως «Κοινωνία της Πληροφορίας» και «Δικτυωθείτε»).  Η ένωση

ιδιοκτητών internet café έχει αρχίσει να συλλέγει υπογραφές στον δικτυακό της τόπο

ζητώντας την συμπαράσταση όλων όσων πιστεύουν στο άδικο του νομοσχεδίου64.

Το αποτέλεσμα της παραπάνω κινητοποίησης ήταν με κατάλληλη εγκύκλιο το

υπουργείο οικονομικών να ορίσει ότι το ειδικό τέλος των παιγνιομηχανημάτων δεν θα

επιβάλλεται στους κοινούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές των Internet Café. Αυτό  διότι

σύμφωνα με την εγκύκλιο ο σκοπός των μηχανημάτων αυτών είναι τελείως διαφορετικός

από αυτόν των παιγνιομηχανημάτων. Πάντως στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι

καταστήματα λειτουργούν προσχηματικά ως internet café τότε θα υποχρεωθούν να

καταβάλουν τέλος. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Ναυτεμπορική ο υφυπουργός

οικονομικών δήλωσε στις 29 Νοεμβρίου ότι η ευθύνη για την καταβολή του τέλους για κάθε

μηχάνημα βαρύνει το καταστηματάρχη, ανάλογα με την χρήση για την οποία προορίζει το

εν λόγω μηχάνημα65.

                                               
62 Περιοδικό RAM Τεύχος Ιανουαρίου 2002-σελ 14
63 Τα επιχειρήματα παρουσιάζονται στην διεύθυνση www.netcafe.gr/article.php?sid=5
64 http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=344325
65 Περιοδικό RAM τεύχος Φεβρουαρίου 2002-σελ 20
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Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια, με την δημιουργία ειδικών δικτυακών

τόπων, για να μπορούν να γίνουν δηλώσεις που αφορούν φορολογικά θέματα, μέσω

διαδικτύου. Παράδειγμα είναι η σελίδα του ΙΚΑ (www.ika.gr) και του συστήματος TAXIS

(https://www.taxisnet.gr) μέσω του οποίου μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά, τόσο οι

δηλώσεις φόρου εισοδήματος όσο και οι περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.

Β) Διακρατικές συμφωνίες
Σε πολλές περιπτώσεις μεταξύ χωρών υπάρχουν διακρατικές συμφωνίες πάνω σε

διάφορα θέματα. Όμως με τη χρήση του διαδικτύου πολλές από αυτές τις συμφωνίες

μπορούν να παραβιαστούν και να παρακαμφθούν είτε εξολοκλήρου, είτε εν μέρη. Οι

συμφωνίες αυτές συνήθως περιλαμβάνουν φορολογικά αλλά και ποινικά θέματα αλλά και

θέματα συνεργασίας.

Στην περίπτωση που τα κράτη είναι μέλη της Ε.Ε. υπάρχουν νομοθεσίες που

μπορούν να εφαρμοστούν αλλά και πολλά από αυτά τα θέματα μπορούν να επιλυθούν με

την βοήθεια οργάνων της Ε.Ε.

6. Νομική προστασία του καταναλωτή στο Internet
Τα δικαιώματα του καταναλωτή (όπως προκύπτουν από τις θεμελιώδεις αρχές του

ΟΗΕ για την προστασία του καταναλωτή)66

-δικαίωμα στην κατανάλωση

-δικαίωμα στην υγεία και ασφάλεια

-δικαίωμα ενημέρωσης και εκπαίδευσης

-δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων

-δικαίωμα προστασίας των οικονομικών συμφερόντων

-δικαίωμα επιλογής

-δικαίωμα αποζημίωσης

-δικαίωμα για ένα υγιεινό περιβάλλον

6.1 Ποινική προστασία από την ελληνική νομοθεσία
Διαχωρίζονται οι περιπτώσεις παράβασης στις ακόλουθες67:

                                               
66 Kαταναλωτικά βήματα-Έκδοση Απριλίου-Μαΐου 2001-ΚΕ.Π.ΚΑ-Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών
67 Σύμφωνα με περιοδικό RAM-Τεύχος Δεκεμβρίου 2001-σελ 81

http://www.ika.gr/
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 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 δεδομένων (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, 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 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ: 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 με τις ποινές του άρθρου 386 περί απάτης. 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 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
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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 διαδίκτυο;

Σύμφωνα με τον κ Αγγελή (και τα λεγόμενά του στο προαναφερθέν συνέδριο) 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.

6.2 Ποινική προστασία από την κοινοτική νομοθεσία
 Η διεθνής σύμβαση για το κυβερνοέγκλημα

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;
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Το Συμβούλιο της Ευρώπης68 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, 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 συνθήκης69 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.

Το πλήρες κείμενο στα αγγλικά βρίσκεται στην ιστοσελίδα http://conventions.

coe.int/Treaty/EN/WhatYouWant.asp?NT=185

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 ελευθερίας70. 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 διαδίκτυο.

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

ιδιωτικότητα71.

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

                                               
68 Περιοδικό RAM Τεύχος Ιανουαρίου 2002 σελ 88
69 Σύμφωνα με την εισαγωγή της συνθήκης-σελ2
70 http://tech.flash.gr/news/world/2001/4/30/4244id/.
71 http://tech.flash.gr/news/world/2001/5/27/4657id/

http://conventions. coe.int/Treaty/EN/WhatYouWant.asp?NT=185
http://conventions. coe.int/Treaty/EN/WhatYouWant.asp?NT=185
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αξιόποινη αφού κάτι τέτοιο αντιβαίνει με τη πρώτη τροπολογία του αμερικάνικου

συντάγματος για την ελευθερία του λόγου72.

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 λόγου73.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

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)

                                               
72  Περιοδικό RAM Τεύχος Ιανουαρίου 2002-σελ 92
73 http://tech.flash.gr/news/world/2001/11/11/7006id/
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•  Αδικήματα που αποτελούν παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας και των

σχετικών δικαιωμάτων.

Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας, η συνθήκη θα εξελιχθεί, καθώς

σύντομα θα προστεθούν σε αυτήν πρωτόκολλα, τα οποία θα της επιτρέπουν να

προσαρμόζεται στα εκάστοτε νέα δεδομένα της τεχνολογίας. Ήδη έχει συσταθεί μια

επιτροπή ειδικών, η οποία μέσα στον επόμενο χρόνο θα συντάξει το σχέδιο πρωτοκόλλου,

το οποίο θα ποινικοποιεί τη διάδοση ρατσιστικών και ξενοφοβικών μηνυμάτων μέσω

δικτύων υπολογιστών.

Η δομή της συνθήκης περιλαμβάνει 48 άρθρα74 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 διαδίκτυο από

ουσιαστική  ποινική άποψη είναι οι παρακάτω75:

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.

                                               
74 Περιοδικό RAM Τεύχος Ιανουαρίου 2002 σελ. 88
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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 Δεδομένα (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 (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 αποθηκευμένων 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

                                                                                                                                       
75 http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=343384
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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 επιχειρήσεις76:

•  Από τον διεθνή οργανισμό GILC77 (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 αναφέρονται στην ευθύνη τους για το περιεχόμενο που

διακινούν μέσω του δικτύου τους τρίτοι. Στο σημείο αυτό φοβούνται ότι θα τους

καταλογιστούν  ευθύνες.

                                               
76 Περιοδικό RAM Τεύχος Ιανουαρίου 2002 σελ 90
77 Ο οργανισμός GILC(www.gilc.org) αποτελεί ένα μη κερδοσκοπικό, ανεξάρτητο οργανισμό. Σε αυτόν συμμετέχουν 28

ομάδες από ολόκληρο τον κόσμο που μάχονται δια τα ανθρώπινα δικαιώματα την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου και

της ελευθερίας στο διαδίκτυο.

http://www.gilc.org/privacy/coe-letter-1000.html
http://www.gilc.org/privacy/coe-letter-1000.html
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•  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.

6.3 Ελληνικός Φορέας Πρόληψης της Τηλεπικοινωνιακής Απάτης (ΕΦΤΑ)
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 διαστάσεις78. Ιδρυτικά μέλη του φορέα αυτού είναι οι εταιρείες κινητής

τηλεφωνίας Cosmote, Panafon-Vodafone, Telestet καθώς και ο ΟΤΕ.

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.

 -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.

                                               
78 http://presspoint.gr/release.asp?id=1276
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  Ο ΕΦΤΑ79 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 διαδίκτυο γενικότερα (π.χ. Internet-Service Providers-ISPs)

 Η ιστοσελίδα του Ελληνικού Φορέα Πρόληψης της Τηλεπικοινωνιακής Απάτης

βρίσκεται στην διεύθυνση http://www.ote.gr/efta/

7. Οργανώσεις προστασίας καταναλωτών

7.1 Η Διεθνής Οργάνωση Καταναλωτικών Ενώσεων (IOCU)
 Η διεθνής αυτή οργάνωση ιδρύθηκε το 196080 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:

                                               
79 http://www.ote.gr/efta/
80 http://www.consumersinternational.org/about/history.html

http://www.etno.be/
http://www.eurescom.de/
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-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 της81, η οργάνωση ήταν στην πρώτη γραμμή

στον  καταναλωτικό ακτιβισμό στον νέο τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ακόμα έχει

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 μελέτης82 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 διαδίκτυο

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. Δίνοντας 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,

                                               
81 http://www.consumersinternational.org/about/growth.html
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έγινε μετά από κατά μέσο όρο 19 ημέρες. Στο 17% των περιπτώσεων η επιστροφή των

χρημάτων έγινε σε πάνω από 30 ημέρες. Ο χρόνος που απαιτήθηκε για την παράδοση

ήταν κατά μέσο όρο καλύτερος από αυτόν του 1999 (10 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. 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

-Διασυνοριακές 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 od

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:

                                                                                                                                       
82 http://www.consumersinternational.org/CI_Should_I_buy.pdf
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- 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 Commision των ΗΠΑ που έχει

ήδη site (e-consumer.gov) στο οποίο συλλέγονται πληροφορίες και παράπονα σχετικά με

πράξεις διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου.

7.2 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 Καταναλωτών

η Ποιότητα της ζωής (Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ) και το Ινστιτούτο Καταναλωτών (ΙΝΚΑ).

7.2.1 ΚΕ.Π.ΚΑ83

Το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ) είναι μία μη κερδοσκοπική, μη

κυβερνητική και ανεξάρτητη οργάνωση καταναλωτών. Το ΚΕΠΚΑ είναι η πρώτη (Α.Μ:1)

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

                                               
83 www.kepka.org
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•   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.

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.
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7.2.2  Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ
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 νομική μορφή του

σωματείου και είναι ανεξάρτητη από οικονομικά, πολιτικά συμφέροντα. Στόχος της είναι η

προστασία του καταναλωτή και η βελτίωση της ποιότητας ζωής του84. 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

•  Διαμόρφωση ευνοϊκότερου νομοθετικού - θεσμικού πλαισίου για τα δικαιώματα

των καταναλωτών

•  Πίεση για εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας

                                               
84 http://www.ekpizo.org.gr/quest_answers.htm
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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

•  Διοργανώσεις 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.

         

7.2.3 ΙΝΚΑ85

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.

                                               
85 www.inka.gr/main.html
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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.

      

8. Κοινοτική προστασία
Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούν περιληπτικά οι νόμοι της ευρωπαϊκής ένωσης που

σχετίζονται με την προστασία του καταναλωτή (σύμφωνα με την ιστοσελίδα του

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών)

(http://www.acci.gr/ecomm/legal/index.htm)

-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
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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. Διαπιστώνεται ο

κίνδυνος, σε ορισμένες περιπτώσεις, να στερηθεί ο 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.



Μουρατίδης Ευστράτιος                                Νομικά Ζητήματα του Κυβερνοκαταναλωτή

60

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 ενημερώνούν τους

καταναλωτές.

Το ακριβές κείμενο της οδηγίας μπορεί να βρεθεί σε μορφή αρχείου .pdf στην

διεύθυνση http://www.acci.gr/ecomm/legal/pdf/dir97_7.pdf

 -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.

  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.

http://www.acci.gr/ecomm/legal/pdf/dir97_7.pdf
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Το άρθρο 2 της οδηγίας αναφέρεται στη ικανότητα που έχουν τα δικαστήρια μετά την

αγωγή από τους νομιμοποιημένους φορείς να:

•  Διατάξουν 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.

Το ακριβές κείμενο της οδηγίας μπορεί να βρεθεί σε μορφή αρχείου .pdf στην

διεύθυνση http://www.acci.gr/ecomm/legal/pdf/dir98_27.pdf

-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

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
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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.

Το ακριβές κείμενο της οδηγίας μπορεί να βρεθεί σε μορφή αρχείου .pdf  στην

διεύθυνση http://www.acci.gr/ecomm/legal/pdf/comm99_385.pdf

 -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

http://www.acci.gr/ecomm/legal/pdf/comm99_385.pdf
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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

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
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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.

Το ακριβές κείμενο της οδηγίας μπορεί να βρεθεί σε μορφή αρχείου .pdf στην

διεύθυνση http://www.acci.gr/ecomm/legal/pdf/rec98_257.pdf

 -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.

Το ακριβές κείμενο της οδηγίας μπορεί να βρεθεί στην διεύθυνση

http://www.acci.gr/ecomm/legal/pdf/dir97_55.pdf σε μορφή pdf

 -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

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)
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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.

Το ακριβές κείμενο της οδηγίας μπορεί να βρεθεί σε μορφή αρχείου .pdf στην

διεύθυνση

http://www.acci.gr/ecomm/legal/pdf/recommendation97_489.pdf

 -Οδηγία 93/13/ ΕΟΚ  της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες
των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές-Καταναλωτική πίστη

Η οδηγία δημιουργήθηκε γιατί οι νομοθεσίες των κρατών μελών σχετικά με τις

καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων με τους καταναλωτές παρουσιάζουν έντονες

διαφορές, αλλά και διότι, ο καταναλωτής γενικά, δεν γνωρίζει τους κανόνες δικαίου που

ισχύουν στα άλλα κράτη μέλη σχετικά με τις συμβάσεις που αφορούν την πώληση αγαθών

ή την παροχή υπηρεσιών.

Κύριος στόχος της οδηγίας είναι η προστασία των καταναλωτών της κοινότητας από

τις καταχρηστικές ρήτρες.

Ειδική μνεία γίνεται και στις περιπτώσεις που οι συμβάσεις περιλαμβάνουν και χώρες

εκτός της ευρωπαϊκής ένωσης.

Το ακριβές κείμενο της οδηγίας μπορεί να βρεθεί σε μορφή αρχείου .pdf στην

διεύθυνση http://www.acci.gr/ecomm/legal/pdf/dir93_13.pdf
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-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.

Το ακριβές κείμενο της οδηγίας μπορεί να βρεθεί σε μορφή αρχείου .pdf στην

διεύθυνση

http://www.acci.gr/ecomm/legal/pdf/dir.85374-9934.pdf σε μορφή pdf

Διεθνή νομοθετικά κείμενα-Recommendation of the OECD Council concerning
Guidelines for consumer protection.

Η σύσταση αυτή του οργανισμού για την οικονομική συνεργασία και ανάπτυξη-ΟΑΣΑ

(Organisation for Economic Co-operation and Development), περιγράφει τις

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
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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) Διαφανής και αποτελεσματική προστασία

2) Δίκαιες 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

Το ακριβές κείμενο της οδηγίας μπορεί να βρεθεί σε μορφή αρχείου .pdf στην

διεύθυνση http://www.acci.gr/ecomm/legal/kataprdnk.htm.
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9. Η ελληνική νομοθεσία

9.1 Τα άρθρα 9παρ1 εδάφιο.β, 9Α και 19 του συντάγματος. 86
Άρθρo 9

1. H κατoικία τoυ καθενός είναι άσυλo. H ιδιωτική και oικoγενειακή ζωή τoυ ατόμoυ

είναι απαραβίαστη. Kαμία έρευνα δεν γίνεται σε κατoικία, παρά μόνo όταν και όπως oρίζει

o νόμoς και πάντoτε με την παρoυσία εκπρoσώπων της δικαστικής εξoυσίας.

      2. Oι παραβάτες της πρoηγoύμενης διάταξης τιμωρoύνται για παραβίαση τoυ oικιακoύ

ασύλoυ και για κατάχρηση εξoυσίας και υπoχρεoύνται σε πλήρη απoζημίωση τoυ

παθόντoς, όπως νόμoς oρίζει.

**Άρθρο9Α (προσθήκη με την αναθεώρηση του 2001)

Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με

ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών του δεδομένων, όπως νόμος ορίζει. Η προστασία

των προσωπικών δεδομένων διασφαλίζεται από ανεξάρτητη αρχή, που συγκροτείται και

λειτουργεί, όπως νόμος ορίζει.

Σχόλιο Ε. Βενιζέλου για το άρθρο 9Α87

Άρθρο 9Α: Με την αναθεώρηση προστίθεται το άρθρο 9Α που κατοχυρώνει και ρητά

πλέον το ατομικό δικαίωμα προστασίας απέναντι στη συλλογή, αποθήκευση και

επεξεργασία, με συμβατικό ή ηλεκτρονικό τρόπο των προσωπικών πληροφοριών και

δεδομένων. Πρόκειται για τη συνταγματική επιβεβαίωση και επιστέγαση των βημάτων που

έχει κάνει ήδη η ελληνική έννομη τάξη με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης του 1981

του Συμβουλίου της Ευρώπης (η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2068/1992), με την

εναρμόνιση προς τη σχετική Κοινοτική Oδηγία 95/46ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

του Συμβουλίου και ιδίως με την ψήφιση του νόμου 2472/1997

Άρθρo 19

1. To απόρρητo των επιστoλών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικoινωνίας με

oπoιoνδήπoτε άλλo τρόπo είναι απόλυτα απαραβίαστo. Nόμoς oρίζει τις εγγυήσεις υπό τις

oπoίες η δικαστική αρχή δεν δεσμεύεται από τo απόρρητo για λόγoυς εθνικής ασφάλειας ή

για διακρίβωση ιδιαίτερα σoβαρών εγκλημάτων.

**2. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες

                                               
86 Από το site της Ελληνικής κυβέρνησης (http://www.primeminister.gr/const/part2.html)
87 http://ta-nea.dolnet.gr/syntagma/1sy6.htm
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ανεξάρτητης αρχής που διασφαλίζει το απόρρητο της παραγράφου 1.

**3. Απαγορεύεται η χρήση αποδεικτικών μέσων που έχουν αποκτηθεί κατά παράβαση

του άρθρου αυτού και των άρθρων 9 και 9Α.

Οι παράγραφοι 2 και 3 προστέθηκαν στην αναθεώρηση του 2001

Σχόλιο Ε. Βενιζέλου για το άρθρο 1988

Άρθρο 19: Με την αναθεώρηση εισάγονται δύο νέες παράγραφοι. Με την παράγραφο

2 προβλέπεται πλέον και συνταγματικά η συγκρότηση και λειτουργία ανεξάρτητης αρχής,

που διασφαλίζει το απόρρητο των τηλεπικοινωνιών και εν γένει των ανταποκρίσεων. Ήδη,

με το άρθρο 1 του νόμου 2225/1994 έχει συγκροτηθεί η Εθνική Επιτροπή Προστασίας του

Απορρήτου των Επικοινωνιών, η οποία καθίσταται πλέον ανεξάρτητη αρχή, σύμφωνα με το

Σύνταγμα.

Με την παράγραφο 3 εισάγεται γενική απαγόρευση χρήσης αποδεικτικών μέσων που

έχουν αποκτηθεί παράνομα, δηλαδή κατά παράβαση των άρθρων 9, 9Α και 19 του

Συντάγματος. Σχετική, στο επίπεδο του κοινού νόμου, είναι η διάταξη του άρθρου 33 του

νόμου 2172/1993.

9.2 Προεδρικό Διάταγμα για τις ψηφιακές υπογραφές
Το προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθμ. 150 με το οποίο η ελληνική νομοθεσία

εναρμονίζεται με τις διατάξεις της οδηγίας 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1999 «Σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές

υπογραφές»(EEL 13/19.1.2000) ψηφίστηκε στις 2 Ιουνίου του 2001.

      Το διάταγμα αναφέρει στο άρθρο 2 σημαντικούς ορισμούς που θα χρησιμοποιηθούν.

Ηλεκτρονική υπογραφή νοείται:  δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή, τα οποία είναι

συνημμένα σε άλλα ηλεκτρονικά δεδομένα ή συσχετίζονται λογικά με αυτά και τα οποία

χρησιμεύουν ως μέθοδος απόδειξης της γνησιότητας. Τα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει

να έχει μια ψηφιακή υπογραφή αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου και είναι τα

ακόλουθα:

•  Συνδέεται μονοσήμαντα με τον υπογράφοντα

•  Να είναι ικανή να καθορίσει ειδικά και αποκλειστικά την ταυτότητα του

υπογράφοντος

•  Δημιουργείται με μέσα τα οποία ο υπογράφων μπορεί να διατηρήσει υπό τον

αποκλειστικό έλεγχό του

                                               
88 http://ta-nea.dolnet.gr/syntagma/1sy6.htm
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•  Συνδέεται με τα δεδομένα στα οποία αναφέρεται κατά τρόπο, ώστε να μπορεί να

εντοπισθεί οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλοίωση των εν λόγω δεδομένων.

Στην παράγραφο 10 αναφέρεται στο αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και στην 11

δίνεται ορισμός του παρόχου υπηρεσιών πιστοποίησης ως:φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή

άλλος φορέας, που εκδίδει πιστοποιητικά ή παρέχει άλλες υπηρεσίες, συναφείς με τις

ηλεκτρονικές υπογραφές.

Στο άρθρο 3 αναφέρονται οι έννομες συνέπειες της ηλεκτρονικής υπογραφής. Στην

πρώτη παράγραφο του νόμου αναφέρεται ότι μια ηλεκτρονική υπογραφή που

δημιουργείται από ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής, επέχει θέση ιδιόχειρης
υπογραφής τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό δίκαιο.

Στο άρθρο 4 της οδηγίας δίδονται κάποια στοιχεία σχετικά με τις αρχές πιστοποίησης.

Αυτές μπορούν να είναι η Ε.Ε.Τ.Τ. (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών Ταχυδρομείων) και

δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς που υποχρεούνται στην εφαρμογή κάποιων ελάχιστων

κριτηρίων (όπως προβλέπονται στην απόφαση της επιτροπής στης 6.11.200(Ε(2000)

3179 Τελικό). Οι πάροχοι υπηρεσιών πιστοποίησης οποιασδήποτε μορφής δεν απαιτείται

να έχουν ειδική άδεια, αλλά για να επιτευχθεί βελτιωμένο επίπεδο υπηρεσιών μπορεί να

παρέχεται από την Ε.Ε.Τ.Τ, μετά από έγγραφη αίτηση, εθελοντική διαπίστευση. Η

διαπίστευση αυτή θα δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις (τήρηση διατάξεων για την

προστασία του ανταγωνισμού, για τον αθέμιτο ανταγωνισμό, για την πνευματική και

βιομηχανική ιδιοκτησία και για την προστασία του καταναλωτή) ενώ ο πάροχος θα

απαιτείται να καταβάλει τέλη.

 Στο άρθρο 5 αναφέρονται οι διεθνείς πτυχές που προκύπτουν και αφορούν τις

σχέσεις των παρόχων υπηρεσιών πιστοποίησης που βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη

τόσο μέσα στην Ε.Ε. όσο και σε χώρες εκτός αυτής, αλλά και στη ισχύ των παραγόμενων

πιστοποιητικών. Συνοπτικά αναφέρεται ότι τα πιστοποιητικά που δημιουργούνται από

πιστοποιημένο φορέα εντός της Ε.Ε. αλλά και από άλλες χώρες (που έχουν συνάψει

διμερή ή πολυμερή συμφωνία με τη Ε.Ε.) έχουν την ίδια ισχύ με αυτά που δημιουργούνται

στη Ελλάδα. Βέβαια τα παραπάνω ισχύουν εφόσον τα πιστοποιητικά έχουν όλα εκείνα τα

χαρακτηριστικά που απαιτούνται.

Στα άρθρα 6 και 7 του διατάγματος περιγράφονται οι ευθύνες των παρόχων

πιστοποίησης. Κύριο σημείο αναφοράς στο άρθρο 6 είναι η ευθύνη έναντι οποιουδήποτε

φορέα ή φυσικού ή νομικού προσώπου, για την ζημία που προκλήθηκε σε βάρος του

επειδή το πρόσωπο αυτό βασίστηκε στο πιστοποιητικό, όσον αφορά την ακρίβεια των
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πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. Στο άρθρο 7 αναφέρονται οι υποχρεώσεις του

παρόχου πιστοποιητικών όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα.

Το πλήρες κείμενο του διατάγματος όπως αυτό δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως, βρίσκεται στη διεύθυνση www.ebusinessforum.gr/plaisio/docs/

DOHDCB6.pdf

Από αυτό το προεδρικό διάταγμα παρατηρείται ότι εφαρμόζεται αυτό που δηλώνεται

στο site της ελληνικής κυβέρνησης (www.kyvernisi.gr/info/plaisio/1.html), δηλαδή ότι

πρωταγωνιστικό ρόλο στην Κοινωνία της Πληροφορίας θα έχει και ο ιδιωτικός τομέας. Στο

site αναφέρεται ότι θα πρέπει να λειτουργούν οι δυνάμεις της αγοράς που θα

αυτορυθμίζουν καταστάσεις, με το κράτος όμως να μπορεί συμπληρωματικά να

παρεμβαίνει. Έτσι στο διάταγμα δίνεται η δυνατότητα να θεσπιστούν ιδιωτικές αρχές

πιστοποίησης.

10. Ειδικά Νομοθετήματα

10.1 Ευρωπαϊκή οδηγία για το spamming89

Το θέμα της αποστολής πιθανών ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου απασχόλησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο εξέδωσε τελικά σχετική

οδηγία90 προς τα κράτη μέλη.

Η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε στις 13 Νοεμβρίου έκθεση για

την προστασία των δεδομένων στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με έμφαση

στην προστασία των πολιτών από τη μαζική αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων

(spamming).

Με την έγκριση της εν λόγω έκθεσης η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή αποφασίζει

τελικά να αφήσει στην διακριτική ευχέρεια των χωρών-μελών, να αποφασίσουν σύμφωνα

με την εθνική τους νομοθεσία, εάν η μαζική αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων για

εμπορικούς σκοπούς θα επιτρέπεται μόνο με την προηγούμενη συγκατάθεση των

συνδρομητών, ή εάν αντιθέτως, οι συνδρομητές θα μπορούν απλώς να ζητούν εκ των

υστέρων την αφαίρεση της ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης από τις λίστες αποστολής.

Σύμφωνα με τροπολογία 47 άρθρο 13 παρ. 2β-σελ36 «Οι αποστολείς μη ζητηθέντων

                                               
89 Περιοδικό RAM σελ20 Τεύχος Δεκεμβρίου 2001
90 Το έγγραφο της οδηγίας που έχει αριθμό Α5-0270/2001 παρουσιάζεται στην διεύθυνση

http://www2.europarl.eu.int/omk/OM-Europarl?PROG=REPORT&L=EL&PUBREF=-//EP//TEXT+REPORT+A5-2001-

0270+0+NOT+SGML+V0//EL

http://www.ebusinessforum.gr/plaisio/docs/ DOHDCB6.pdf
http://www.ebusinessforum.gr/plaisio/docs/ DOHDCB6.pdf
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μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρέχουν στους παραλήπτες μια διεύθυνση στην

οποία οι τελευταίοι μπορούν να απευθύνονται για να ζητούν τη διακοπή τέτοιου είδους

επικοινωνίας»

 Σε αντίθεση με την ηλεκτρονική αλληλογραφία, το σώμα του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου θεωρεί ότι η άσκηση παρόμοιων μηνυμάτων μέσω fax, μηνυμάτων σε κινητά

τηλέφωνα ή με αυτόματα τηλεφωνικά συστήματα, θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο με την

ρητή προηγούμενη συγκατάθεση των συνδρομητών. Το θέμα του spamming και η απειλή

να διαδοθεί από τα e-mail στα κινητά τηλέφωνα, χαρακτηρίστηκε ως μια νέα συμφορά91

για τους ευρωπαίους καταναλωτές. Η ολομέλεια αποφάσισε επίσης ότι οι συνδρομητές θα

πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ζητούν την αφαίρεση των μηνυμάτων και των

διευθύνσεών τους από έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους αποστολής. Οι υπουργοί

τηλεπικοινωνιών ανέφεραν σχετικά με την οδηγία, ότι οι εταιρείες που θέλουν να

παρακολουθούν την ταυτότητα και τις δραστηριότητες των ατόμων που κάνουν χρήση των

site τους, θα πρέπει να ζητήσουν πρώτα την άδεια από τα άτομα αυτά. Επίσης σύμφωνα

με τροπολογία 14, Άρθρο 13, παράγραφος 3α (σελ 53 της οδηγίας) οι αποστολείς

μηνυμάτων μη ζητηθέντων, πρέπει να παρέχουν μια διεύθυνση που να μπορούν οι

παραλήπτες να απευθύνονται για την διακοπή τέτοιου είδους επικοινωνίας και επιπλέον

να δηλώνει κάθε μήνυμα το τρόπο εύρεσης της διεύθυνσης.

Παράλληλα, τονίζεται ότι δεδομένα και λοιπά στοιχεία, πέραν αυτών που είναι

απολύτως απαραίτητα για την απλή αναγνώριση ενός συγκεκριμένου συνδρομητή, θα

καταγράφονται μόνο με την προηγούμενη συγκατάθεση του εν λόγω προσώπου.

Σε ότι αφορά το υπόλοιπο κείμενο, οι τροπολογίες που είχαν εγκριθεί από το

κοινοβούλιο, στο πλαίσιο της πρώτης συζήτησης και ψηφοφορίας στην ολομέλεια στην

σύνοδο του Σεπτεμβρίου επί της έκθεσης αυτής, επικυρώθηκαν .

Έτσι οι χώρες-μέλη θα έχουν πιο αυστηρές διατάξεις σχετικά με την προστασία των

δεδομένων, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο για λόγους εθνικής ασφάλειας και άμυνας,

δημοσίας τάξης και εισαγγελικής εξέτασης ή εκδίκασης ποινικών υποθέσεων.

Προϋπόθεση, πάντως, είναι ότι οι εν λόγω περιορισμοί θα είναι οι ενδεδειγμένοι, θα

σέβονται την αρχή της αναλογικότητας και θα είναι χρονικά περιορισμένοι. Επιπλέον,

τέτοιου είδους μέτρα χρειάζεται να είναι απολύτως εξαιρετικού χαρακτήρα, να αφορούν σε

μεμονωμένες υποθέσεις καθώς και να έχουν τύχει της προηγούμενης έγκρισης των

                                               
91 http://www.naftemporiki.gr/news/static/01/12/07/183025.htm
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δικαστικών αρχών. Κάθε μορφή γενικής ή διερευνητικής ηλεκτρονικής παρακολούθησης

πρέπει να απαγορεύεται.

Στο πλαίσιο της προκείμενης έκθεσης το Κοινοβούλιο συμπεριέλαβε επίσης ρήτρα για

τη αναθεώρηση της εν λόγω οδηγίας, τρία χρόνια έπειτα από την περίοδο που τέθηκε σε

εφαρμογή, η οποία δεν υπήρχε στην αρχική έκθεση.

Τέλος, η ολομέλεια ενέκρινε τροπολογία, σύμφωνα με την  οποία εταιρίες, οι οποίες

αποκτούν δεδομένα αποστολής για ηλεκτρονικά μηνύματα απευθείας από τους πελάτες

τους, θα έχουν δικαίωμα να τα χρησιμοποιούν για τη διακίνηση των προϊόντων ή των

υπηρεσιών τους, χωρίς, ωστόσο οι πελάτες να στερούνται το δικαίωμα να θέσουν ένα

τέρμα σε αυτό όταν το επιθυμούν.

Σύμφωνα με την τροπολογία 20 αιτιολογική σκέψη 21β-σελ20 «Το «spamming»–

µαζική αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αδιακρίτως και χωρίς να έχουν

ζητηθεί από τους παραλήπτες– καλύπτεται ήδη από ειδικά μέτρα προστασίας, και ιδίως

από το άρθρο 7(1) της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, από τα άρθρα 6 και 7 της γενικής οδηγίας

περί προστασίας δεδομένων 95/46/ΕΚ, από την οδηγία 84/450/ΕΟΚ περί παραπλανητικής

διαφήμισης και από την οδηγία 93/13/ΕΚ σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των

συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές».

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ιδιότητα του relay, στην οποία βασίζεται το spamming

(open relay ή third party relay), ήταν αναγκαία για την διευκόλυνση της επικοινωνίας μέσω

e-mail στα πρώτα χρόνια εμφάνισης του διαδικτύου. Όμως με την εξέλιξη των δικτύων η

ιδιότητα αυτή δεν είναι απαραίτητη και έχει αφαιρεθεί από τους πιο πολλούς mail servers.

Παρόλα αυτά αρκετοί servers συνεχίζουν να επιτρέπουν το relay και έτσι

χρησιμοποιούνται ως μέσο από επιτήδειους για να στέλνονται εμπορικά ανεπιθύμητα mail

σε πολλούς χρήστες. Σε αυτούς τους χρήστες αποστολέας του μηνύματος φαίνεται ότι

είναι ο server που επιτρέπει το relay (ο διαχειριστής του οποίου μπορεί και να μην γνωρίζει

ότι έχει ενεργοποιήσει αυτή την υπηρεσία) και σίγουρα αυτός θα αποτελέσει και τον

αποδέκτη των παραπόνων. Επιπλέον ο αποστολέας μπορεί να εκμεταλλευτεί και το

υψηλό bandwidth που έχει αυτός ο server αποστέλλοντας πολλά μηνύματα χωρίς κόστος.

Ο τρόπος λειτουργίας του relay φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
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Για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού έχει δημιουργηθεί μια σελίδα

(οργανισμός) η http://spam.abuse.net. στην οποία μπορεί κανείς να καταγγείλει κάποιον

server ότι έλαβε από αυτόν spammed mail. Επίσης έχουν δημιουργηθεί πολλοί οργανισμοί

που διατηρούν «λίστες» servers που χρησιμοποιούνται για spam mail. Αυτές διατίθενται

σε mail servers έτσι ώστε να μην αποδέχονται μηνύματα από τους spam servers μέχρι

αυτοί να αφαιρέσουν την υπηρεσία του relay. Αφού το πράξουν αυτό μπορούν να έρθουν

σε επικοινωνία με τους οργανισμούς αυτούς και να αφαιρεθούν από την λίστα. Με τον

τρόπο αυτό θα αποκατασταθεί και η επικοινωνία τους.

Για την αποφυγή του spamming έχει αναπτυχθεί πληθώρα λογισμικού που μπορεί ο

χρήστης να χρησιμοποιήσει, όμως η χρησιμότητα του είναι αμφισβητήσιμη αφού ο

χρήστης πρέπει να «κατεβάσει» τα mail πρώτα και στην συνέχεια να απορριφθούν από το

λογισμικό ως spammed. Έτσι καταλαμβάνουν μέρος από το εύρος ζώνης της γραμμής του

χρήστη (bandwidth) και αυξάνουν τον χρόνο που αυτός παραμένει συνδεμένος.

Είναι εύκολα κατανοητό ότι με την εξάπλωση του διαδικτύου και την προσθήκη νέων

υπολογιστών σε αυτό, υπολογιστές που θα επιτρέπουν το relay θα εμφανίζονται συνέχεια.

Αυτό πιστεύεται ότι θα σταματήσει όταν η εξάπλωση του διαδικτύου έχει φτάσει σε

ικανοποιητικό βαθμό και έχει αρχίσει να επιβραδύνεται, καθώς και όταν υπάρξει πλήρης

παγκόσμια πληροφόρηση για το θέμα.
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10.2 Ευρωπαϊκή οδηγία για τα cookies92

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε οδηγία93 με βάση την οποία τα κράτη-μέλη θα έχουν

την δική τους νομοθεσία για τα λεγόμενα cookies, τα μικρά αυτά αρχεία κειμένου, όπου

καταγράφονται προτιμήσεις του χρήστη και που αρχικά δημιουργήθηκαν για να

διευκολύνουν την πλοήγηση στο δίκτυο. Σύμφωνα με αυτήν, «τα κράτη-μέλη απαγορεύουν

την χρήση των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την αποθήκευση πληροφοριών ή

την απόκτηση πρόσβασης σε πληροφορίες αποθηκευμένες στον τερματικό εξοπλισμό

συνδρομητή ή χρήστη χωρίς την εκ των προτέρων ρητή συγκατάθεση του συγκεκριμένου

συνδρομητή ή χρήστη. Τούτο δεν εμποδίζει οιαδήποτε τεχνικής φύσεως αποθήκευση ή

πρόσβαση αποκλειστικός σκοπός της οποίας είναι η διενέργεια ή η διευκόλυνση της

διαβίβασης μιας επικοινωνίας μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών». Στην

αιτιολόγηση αναφέρεται: «Ο τερματικός εξοπλισμός των χρηστών δικτύων ηλεκτρονικών

τηλεπικοινωνιών και οιεσδήποτε πληροφορίες έχουν αποθηκευτεί σε αυτό τον εξοπλισμό

αποτελούν τμήμα της προσωπικής σφαίρας των χρηστών που χρήζει προστασίας

σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

και Θεμελιωδών Ελευθεριών». Τα αποκαλούμενα cookies (μπισκότα), spyware

(κατασκοπευτικό λογισμικό), web bugs (κοριοί του ιστού), hidden identifiers (κρυμμένα

προσδιοριστικά) και άλλα παρόμοια επινοήματα που εισχωρούν στον τερματικό εξοπλισμό

των χρηστών χωρίς την απερίφραστη γνώση ή τη ρητή συγκατάθεσή τους για να

αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες, να αποθηκεύσουν κρυμμένες πληροφορίες ή να

αποτυπώσουν τις δραστηριότητες του χρήστη, μπορεί να καταπατούν σοβαρά την

προσωπική σφαίρα των εν λόγω χρηστών. Η χρήση αυτών των επινοημάτων πρέπει,

επομένως, να απαγορεύεται, εκτός εάν έχει χορηγηθεί η απερίφραστη, ελεύθερη και εν

πλήρη γνώσει συγκατάθεση του συγκεκριμένου χρήστη».

                                               
92 Περιοδικό RAM Τεύχος Δεκεμβρίου 2001-σελ20
93 Το έγγραφο της οδηγίας που έχει αριθμό Α5-0270/2001 παρουσιάζεται στην διεύθυνση

http://www2.europarl.eu.int/omk/OM-Europarl?PROG=REPORT&L=EL&PUBREF=-//EP//TEXT+REPORT+A5-2001-

0374+0+NOT+SGML+V0//EL
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11. Συμπεράσματα- Επίλογος

Η νέα αγορά του κυβερνοχώρου και οι συναλλαγές που μπορούν να εκτελεστούν σε

αυτόν αναπτύσσονται προσφέροντας πολλά πλεονεκτήματα στον καταναλωτή.

Αναγνωρίζεται ότι σε αυτό το νέο χώρο ανήκει η εξέλιξη που θα οδηγήσει μελλοντικά σε

νέες μορφές εμπορίου και θα βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη. Η μορφή όμως του

κυβερνοχώρου, που σε αυτόν δεν προΐσταται καμιά αρχή, και το γεγονός ότι βρίσκεται στα

πρώτα του βήματα, δημιουργούν νομικά προβλήματα στους καταναλωτές, ιδιαίτερα

αυτούς που δεν είναι εξοικειωμένοι με την σύγχρονη τεχνολογία.

Στο ελληνικό δίκαιο δεν υπάρχει ειδική νομοθεσία που να αναφέρεται σε θέματα

συναλλαγών και αγορών μέσω διαδικτύου. Η υφιστάμενη νομοθεσία έχει προσαρμοστεί

(με τρόπο που  να συμμορφώνεται προς της οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) έτσι ώστε

να καλύπτει και να προστατεύει τον καταναλωτή σε τέτοιες περιπτώσεις. Το αποτέλεσμα

όμως της έλλειψης ειδικής νομοθεσίας είναι η δημιουργία νομοθετικών κενών που οδηγεί

σε μερική προστασία του καταναλωτή του διαδικτύου.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υφίσταται συνεκτικό νομοθετικό-κανονιστικό πλαίσιο σε

όλες τις χώρες-μέλη που να αφορά τον κυβερνοχώρο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το

Συμβούλιο της Ευρώπης έχουν εκδώσει αρκετές οδηγίες (οι πιο πολλές αναφέρονται στο

κεφάλαιο 8) που δίνουν τις κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο που πρέπει να γίνονται

οι ηλεκτρονικές συναλλαγές. Οι οδηγίες αυτές καταφέρνουν να ρυθμίσουν τις

περισσότερες πτυχές του προβλήματος. Εντούτοις, πολλά από τα κράτη-μέλη δεν τις

έχουν υιοθετήσει και ενσωματώσει στο εθνικό τους δίκαιο με αποτέλεσμα να παρατηρείται

μια νομοθετική ανομοιογένεια. Στις περιπτώσεις συναλλαγών που γίνονται μέσω

διαδικτύου στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχεται προστασία στον

καταναλωτή, αφού υπάρχουν τα κατάλληλα όργανα που μπορούν να ρυθμίσουν και να

οδηγήσουν στην επίλυση των διαφορών, ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές οδηγίες.

Σε παγκόσμιο επίπεδο για τις συναλλαγές μέσω διαδικτύου υφίσταται μια πρόταση

προς τα κράτη από τον ΟΑΣΑ, που όμως δεν είναι δεσμευτική, και αφορά τον τρόπο που

πρέπει  αυτές να εκτελούνται στα πλαίσια του ασφαλούς ηλεκτρονικού εμπορίου. Ακόμα

αρκετά κράτη έχουν υπογράψει την διεθνή συνθήκη για το κυβερνοέγκλημα. Όμως η φύση

του διαδικτύου, που ξεπερνά τα συμβατικά σύνορα, και η ανάγκη διεθνούς νομοθεσίας

αποδεκτής και εφαρμοστέας από όλα τα κράτη, καθιστά πολύ δύσκολη την παροχή

συνολικής προστασίας στον καταναλωτή που αγοράζει στον κυβερνοχώρο. Για να γίνει



Μουρατίδης Ευστράτιος                                Νομικά Ζητήματα του Κυβερνοκαταναλωτή

77

κάτι τέτοιο απαιτείται διεθνής συνεργασία και δεν αναμένεται να συμβεί στο κοντινό

μέλλον.

Καταλήγοντας πρέπει να σημειωθεί ότι η ύπαρξη νομοθετικού πλαισίου δεν μπορεί

από μόνη της να προστατέψει τον καταναλωτή. Έτσι απαιτείται από αυτόν η κατάλληλη

ενημέρωση και κατάρτιση, που θα έχει προκύψει μέσα από την εκπαίδευση, πάνω σε

θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου και συναλλαγών. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να

συναλλάσσεται ηλεκτρονικά με ασφάλεια και θα οδηγηθούμε στην προώθηση των

ασφαλών συναλλαγών ώστε να καταστούν συνήθης πρακτική.
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12. Παράρτημα
12.1 Πιστοποιητικά (Certificates)94

Αποτελούν ψηφιακά διαπιστευτήρια που  επιτρέπουν την επιβεβαίωση της ταυτότητας

των εμπλεκόμενων σε μια συναλλαγή μερών. Η χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών καθιστά

εφικτή την επικοινωνία SSL(Secure Socket Layer) της εφαρμογής με τους browsers των

πελατών μέσω ασφαλών συνδέσεων, οι οποίες  επιτρέπουν την μεταφορά

κρυπτογραφημένων δεδομένων. Για κάθε σύνδεση SSL απαιτούνται δύο ψηφιακά

πιστοποιητικά, ένα για το πελάτη και ένα για την εφαρμογή, και μια σειρά κλειδιών τα

οποία, ως επί το πλείστον, εκδίδονται από ένα αξιόπιστο, ανεξάρτητο οργανισμό που

αποκαλείται Αρχή Πιστοποίησης (Certification Authority-CA).

Το ψηφιακό πιστοποιητικό της εφαρμογής επιτρέπει στους χρήστες του συστήματος

να επιβεβαιώσουν την ταυτότητα του δικτυακού τόπου που επισκέπτονται. Το server

certificate περιλαμβάνει αναλυτικά αναγνωριστικά στοιχεία, όπως το όνομα της

επιχείρησης και το όνομα του οργανισμού που εξέδωσε το πιστοποιητικό, καθώς και ένα

κοινό κλειδί που χρησιμοποιείται για την έναρξη της ασφαλούς σύνδεσης με το χρήστη.

Σε μια σύνδεση SSL ο web server διατηρεί την δυνατότητα πιστοποίησης των

χρηστών ελέγχοντας το περιεχόμενο των ψηφιακών πιστοποιητικών τους (client

certificates). Ένα τυπικό πιστοποιητικό πελάτη (client certificate) περιέχει αναλυτικά

αναγνωριστικά στοιχεία για τον χρήστη και τον οργανισμό που εξέδωσε το πιστοποιητικό,

καθώς και ένα κοινό κλειδί. Η κρυπτογράφηση κατά SSL σε συνδυασμό με την

πιστοποίηση του ψηφιακού πιστοποιητικού του χρήστη αποτελεί μια εξαιρετικά ασφαλή

μέθοδο επιβεβαίωσης της ταυτότητας των πελατών της ηλεκτρονικής επιχείρησης.

Οι συναλλαγές κρυπτογραφούνται συνήθως με χρήση κλειδιών 40bit και 128bit

(40bit/128bit encryption) ανάλογα με τις προδιαγραφές ασφαλείας του συστήματος.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, τα ψηφιακά πιστοποιητικά είναι ηλεκτρονικά

διαπιστευτήρια που επιβεβαιώνουν την ταυτότητα ενός προσώπου ή ενός οργανισμού στο

διαδίκτυο95. Η ταυτότητα ενός κατόχου ψηφιακού πιστοποιητικού συνδέεται με ένα ζεύγος

ηλεκτρονικών κλειδιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να κρυπτογραφήσουν και

να υπογράψουν ψηφιακή πληροφορία, εξασφαλίζοντας ότι τα κλειδιά πραγματικά ανήκουν

στο συγκεκριμένο άτομο ή οργανισμό.

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά περιέχουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

                                               
94 Από XRAM ειδική έκδοση για την ψηφιακή οικονομία-Τεύχος 8 Νοεμβρίου 2001-σελ46.
95 http://www.microsoft.com/technet/archive/default.asp?url=/TechNet/archive/ie/reskit/ie4/Part7/part7b.asp
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•  Το δημόσιο κλειδί του χρήστη

•  Το όνομα του χρήστη ή ένα ψευδώνυμο (alias)

•  Την ημερομηνία λήξης του ψηφιακού πιστοποιητικού

•  Τον serial number του ψηφιακού πιστοποιητικού

•  Το όνομα της αρχής πιστοποίησης που εξέδωσε το ψηφιακό πιστοποιητικό

•  Την ψηφιακή υπογραφή της αρχής πιστοποίησης που εξέδωσε το

πιστοποιητικό

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά μπορούν επίσης να περιέχουν και άλλες πληροφορίες που

μπορεί να δώσει ο χρήστης, συμπεριλαμβανομένου:

•  Ταχυδρομική διεύθυνση

•  Ηλεκτρονική διεύθυνση email

•  Βασικές πληροφορίες καταχώρησης (χώρα/περιοχή, ταχ. κώδικας, ηλικία και

φύλο)

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά πιστοποιούνται, εκδίδονται, και διαχειρίζονται από μια τρίτη

έμπιστη οντότητα που ονομάζεται Αρχή Πιστοποίησης-Certificate Authority (CA). Η CA

πρέπει να παρέχει ένα συνδυασμό από τρία βασικά στοιχεία:

-Τεχνολογία, όπως πρωτόκολλα και πρότυπα ασφαλείας, ασφαλή επικοινωνία

(secure messaging), και κρυπτογραφία

-Υποδομή, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων ασφαλείας, υποστήριξη πελατών

και εφεδρικά συστήματα

-Επιχειρηματική πρακτική συμπεριλαμβανομένου ενός καθορισμένου μοντέλου

εμπιστοσύνης και ένα νομικό πλαίσιο δέσμευσης για τις δραστηριότητες και διαμάχες

μεταξύ των συνδρομητών.

Σε συντομία, μια CA πρέπει να είναι μια έμπιστη online υπηρεσία που λειτουργεί 24

ώρες την μέρα, 7 μέρες τη εβδομάδα, σε μια παγκόσμια βάση.

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να:

•  Κρυπτογραφήσουν ασφαλή τηλεπικοινωνιακά κανάλια μεταξύ clients και servers

στο διαδίκτυο

•  Πιστοποιήσουν την ταυτότητα (user authentication) clients και servers για ασφαλή

τηλεπικοινωνιακά κανάλια μεταξύ clients και servers στο διαδίκτυο

•  Να κρυπτογραφήσουν μηνύματα για ασφαλή επικοινωνία μέσω e-mail στο

διαδίκτυο και να διασφαλίσουν την ακεραιότητά τους

•  Να πιστοποιήσουν την γνησιότητα του αποστολέα (authorship) των email μέσω

διαδικτύου
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•  Να υπογράψουν εκτελέσιμο κώδικα για κατέβασμα από το διαδίκτυο

•  Να πιστοποιήσουν την πηγή και την ακεραιότητα υπογεγραμμένου εκτελέσιμου

κώδικα που είναι κατεβασμένο από το διαδίκτυο

Εμπορικές Αρχές Πιστοποίησης-Commercial Certificate Authorities
Οι εμπορικές αρχές πιστοποίησης εκδίδουν πιστοποιητικά πιστοποιώντας την

ηλεκτρονική ταυτότητα προσώπων και οργανισμών στο διαδίκτυο. Η βασική ευθύνη των

αρχών αυτών είναι να επιβεβαιώσουν την ταυτότητα αυτών που επιζητούν ένα ψηφιακό

πιστοποιητικό, και έτσι να διασφαλίσουν την εγκυρότητα των πληροφοριών που

περιέχονται στο ψηφιακό πιστοποιητικό.

Οι αρχές αυτές παρέχουν τα ακόλουθα είδη των υπηρεσιών:

-Παρέχουν, διαχειρίζονται και ανανεώνουν ψηφιακά πιστοποιητικά

-Πιστοποιούν τις ταυτότητες προσώπων και οργανισμών

-Επιβεβαιώνουν τις εγγραφές προσώπων και οργανισμών

-Δημοσιεύουν και διατηρούν μια λίστα ανάκλησης όλων των ψηφιακών

πιστοποιητικών(Certificate Revocation List-CRL) που έχουν εκδοθεί από την αρχή.

-Χειρίζονται νομικά θέματα και θέματα υπευθυνότητας σχετικά με έλλειψη ασφάλειας

Οι εμπορικές αρχές πιστοποίησης εκδίδουν διάφορους τύπους ψηφιακών

πιστοποιητικών όπως:

-Προσωπικά πιστοποιητικά για ιδιώτες για να υπογράφουν τηλεπικοινωνίες και να

διασφαλίσουν ασφαλείς συναλλαγές στο Internet ή στο εταιρικό τους δίκτυο.

-Πιστοποιητικά για clients και servers για την διαχείριση των μεταξύ τους ασφαλών

επικοινωνιών

-Πιστοποιητικά λογισμικού για  ιδιώτες και εταιρίες που υπογράφουν ψηφιακά το

λογισμικό τους.

Η επιλογή της αρχής πιστοποίησης εξαρτάται και είναι μέλημα του χρήστη.

Servers Πιστοποίησης (Certificate Servers)
Υπάρχει η δυνατότητα αντί της απόκτησης πιστοποιητικών από μια εμπορική αρχή

πιστοποίησης, να εφαρμοστεί ένας εξυπηρετητής πιστοποιητικών για να διαχειρίζεται την

έκδοση, ανανέωση και ανάκληση των πιστοποιητικών. Κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ χρήσιμο

σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που θέλουν να φτιάξουν μια ασφαλή υποδομή στο δίκτυο

τους με μικρό κόστος. Οι επιχειρήσεις αυτές εφόσον θέλουν να έχουν ασφάλεια στο δίκτυο

τους, αυτό τους αρκεί. Αν όμως επιζητούν την ισχύ των πιστοποιητικών τους και στο
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διαδίκτυο θα πρέπει να λάβουν πιστοποιητικό εξυπηρετητή (server certificate) από μια

εμπορική αρχή πιστοποίησης.

12.2 Εταιρία Verisign
Μια από τις εταιρίες που είναι πρωτοπόρος σε θέματα πιστοποίησης είναι η εταιρία

Verisign. Όπως αναφέρεται και στο site της εταιρίας (http://corporate.verisign.com/), «η

εταιρία είναι η πρωτοπόρος στην παροχή υπηρεσιών ψηφιακής πιστοποίησης που

επιτρέπουν σε επιχειρήσεις και καταναλωτές να ασχοληθούν με το εμπόριο και τις

επικοινωνίες με εμπιστοσύνη». Οι υπηρεσίες ψηφιακών υπηρεσιών της verisign

δημιουργούν ένα έμπιστο περιβάλλον μέσω του οποίου παρέχονται τρεις βασικές

υπηρεσίες-παροχής ονόματος, αυθεντικότητας και πληρωμής (name services,

authentication services, and payment services), που υποστηρίζονται από μια παγκόσμια

υποδομή που διαχειρίζεται πάνω από 5 δισεκατομυρια επικοινωνίες και συναλλαγές κάθε

μέρα.

Η Verisign και το παγκόσμιο δίκτυο των συνεργαζόμενων processings centers και οι

παροχείς υπηρεσιών, έχουν κατασκευάσει ένα αποδεδειγμένα έμπιστο onlne backbone, το

οποίο περιλαμβάνει όλες τις προηγμένες τεχνολογίες και την υποδομή, που είναι

απαραίτητα για την μέγιστη ασφάλεια. Αυτό το backbone είναι η βάση για περισσότερα

από 400 διαμορφωμένα CA. Τα πιστοποιητικά της διασφαλίζουν περισσότερα από

200.000 web sites , συμπεριλαμβανομένων των 40 top e-commerce sites καθώς επίσης

και των sites των περισσότερων Fortune Top Επιχειρήσεων .

Η κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Κύπρο

έχει ανατεθεί στην εταιρία Adacom (Για περισσότερες πληροφορίες-www.adacom.com)

http://corporate.verisign.com/
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Νομοθετικά Κείμενα

-Νόμος 2251/1994

-Οδηγία 97/7/ΕΚ

-Διεθνής Συνθήκη της 23ης Νοεμβρίου 2001 για το κυβερνοέγκλημα

-Άρθρα 370 και 386 Π.Κ.

-Σύμβαση της τράπεζας Πειραιώς
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ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 
Έχοντας υπόψη: 
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 
100 Α, 
την πρόταση της Επιτροπής1, τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής2, 
Αποφασίζοντας με τη διαδικασία του άρθρου 189Β της συνθήκης3, αφού 
έλαβαν υπόψη το κοινό σχέδιο το οποίο ενεκρίθη από την επιτροπή 
συνδιαλλαγής στις 27 Νοεμβρίου 1996, 

                                                 
1  EE αριθ. C 156 της 23. 6. 1992, σ. 14 και ΕΕ αριθ. C 308 της 15. 11. 1993, σ. 18. 
2  ΕΕ αριθ. C 19 της 25. 1. 1993, σ. 111. 
3  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 1993 (ΕΕ αριθ. C 176 της 28. 

6. 1993, σ. 95), κοινή θέση του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 (ΕΕ αριθ. C 288 
της 30. 10. 1995, σ. 1) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης 
Δεκεμβρίου 1995 (ΕΕ αριθ. C 17 της 22. 1. 1996, σ. 51). Απόφαση του Ευρωπαϊκού 



 
 Σελίδα 2 

Εκτιμώντας: 
(1) Ότι είναι σημαντικό στα πλαίσια της υλοποίησης των στόχων της 

εσωτερικής αγοράς, να ληφθούν τα μέτρα για την προοδευτική 
παγίωση της αγοράς αυτής. 

(2) Ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών 
αφορά όχι μόνον τους επαγγελματίες εμπόρους αλλά και τους ιδιώτες. 
Ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών 
σημαίνει ότι οι καταναλωτές μπορούν να έχουν πρόσβαση στα 
εμπορεύματα και τις υπηρεσίες που παρέχονται σε ένα κράτος μέλος 
υπό τους αυτούς όρους με τον πληθυσμό του κράτους αυτού. 

(3) Ότι η διασυνοριακή πώληση εξ αποστάσεως μπορεί να είναι μία από 
τις κυριότερες συγκεκριμένες εκδηλώσεις της ολοκλήρωσης της 
εσωτερικής αγοράς για τους καταναλωτές, όπως αυτό έχει ήδη 
διατυπωθεί, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Συμβούλιο με τίτλο «προς μια ενιαία αγορά της διανομής». Ότι, για την 
ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, είναι αναγκαίο να μπορούν οι 
καταναλωτές να απευθύνονται σε μία επιχείρηση εκτός της χώρας 
τους, έστω και αν η εν λόγω επιχείρηση έχει θυγατρική στη χώρα όπου 
διαμένει ο καταναλωτής. 

(4) Ότι η καθιέρωση νέων τεχνολογιών συνεπάγεται πολλαπλασιασμό των 
μέσων που τίθενται στη διάθεση των καταναλωτών για να γνωρίσουν 
τις προσφορές που γίνονται σε ολόκληρη την Κοινότητα και για να 
αποστέλλουν τις παραγγελίες τους. Ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν 
ήδη λάβει διαφορετικά ή αποκλίνοντα μέτρα προστασίας των 
καταναλωτών στον τομέα της πώλησης εξ αποστάσεως με αρνητικές 
συνέπειες για τον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων στην ενιαία 
αγορά. Ότι είναι κατά συνέπεια αναγκαίο να θεσπιστεί ελάχιστο σύνολο 
κοινών κανόνων σε κοινοτικό επίπεδο στον τομέα αυτόν. 

(5) Ότι τα σημεία 18 και 19 του παραρτήματος του ψηφίσματος του 
Συμβουλίου, της 14ης Απριλίου 1975, περί προκαταρκτικού 
προγράμματος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας για πολιτική 
προστασίας και ενημέρωσης των καταναλωτών4, επισημαίνουν την 
ανάγκη προστασίας των αγοραστών αγαθών ή υπηρεσιών από την 
απαίτηση πληρωμής εμπορευμάτων που δεν έχουν παραγγελθεί και 
από τις καταπιεστικές μεθόδους πώλησης. 

(6) Ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο με τίτλο «νέα 
ώθηση για την πολιτική προστασίας των καταναλωτών» που εγκρίθηκε 
με το ψήφισμα του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 19865, αναφέρει στο 
σημείο 33 ότι η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις αναφορικά με τη 
χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών πληροφόρησης που επιτρέπουν 

                                                                                                                                            
Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 1997 και απόφαση του Συμβουλίου της 20ής 
Ιανουαρίου 1997. 

4  ΕΕ αριθ. C 92 της 25. 4. 1975, σ. 1. 
5  ΕΕ αριθ. C 167 της 5. 7. 1986, σ. 1. 
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στους καταναλωτές να υποβάλλουν, από την κατοικία τους, 
παραγγελίες σε κάποιον προμηθευτή. 

(7) Ότι το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 9ης Νοεμβρίου 1989, σχετικά με 
μελλοντικές προτεραιότητες για την αναθέρμανση της πολιτικής για την 
προστασία των καταναλωτών6 καλεί την Επιτροπή να καταβάλει 
προσπάθειες κατά προτεραιότητα στους τομείς που προβλέπονται στο 
παράρτημα του εν λόγω ψηφίσματος. Ότι στο παράρτημα αυτό 
αναφέρονται οι νέες τεχνολογίες που επιτρέπουν την τηλεαγορά. Ότι η 
Επιτροπή έδωσε συνέχεια στο ψήφισμα αυτό με τη θέσπιση τριετούς 
σχεδίου δράσης για την πολιτική προστασίας των καταναλωτών στην 
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (1990-1992). Ότι το σχέδιο αυτό 
προβλέπει την έκδοση οδηγίας. 

(8) Ότι η χρήση των γλωσσών σε θέματα συμβάσεων εξ αποστάσεως 
ανάγεται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. 

(9) Ότι η εξ αποστάσεως σύμβαση χαρακτηρίζεται από τη χρήση ενός ή 
περισσότερων μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως. Ότι αυτά τα 
διαφορετικά μέσα χρησιμοποιούνται στα πλαίσια ενός οργανωμένου 
συστήματος πωλήσεως ή παροχής υπηρεσιών εξ αποστάσεως χωρίς 
να υπάρχει ταυτόχρονη παρουσία του προμηθευτή και του 
καταναλωτή. Ότι η συνεχής εξέλιξη αυτών των μέσων δεν επιτρέπει τη 
σύνταξη εξαντλητικού καταλόγου αλλά απαιτεί τον ορισμό αρχών που 
θα ισχύσουν ακόμα και για εκείνα που προς το παρόν ελάχιστα 
χρησιμοποιούνται. 

(10) Ότι η αυτή συναλλαγή, που περιλαμβάνει διαδοχικές ενέργειες ή σειρά 
ξεχωριστών ενεργειών επί ένα χρονικό διάστημα, ενδέχεται να δώσει 
αφορμή για διαφορετικές νομικές περιγραφές αναλόγως της 
νομοθεσίας των κρατών μελών. Ότι οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
δεν δύνανται να εφαρμοστούν διαφορετικά αναλόγως της νομοθεσίας 
των κρατών μελών, με την επιφύλαξη της προσφυγής τους στο άρθρο 
14. Ότι, για το σκοπό αυτό, είναι κατά συνέπεια εύλογο να θεωρηθεί ότι 
πρέπει τουλάχιστον να υπάρχει συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας κατά το χρόνο της πρώτης από μια σειρά 
διαδοχικών ενεργειών ή της πρώτης από μια σειρά χωριστών 
ενεργειών επί μια χρονική περίοδο δυναμένη να εκληφθεί ως ενιαία, 
είτε η εν λόγω ενέργεια ή σειρά ενεργειών αποτελεί αντικείμενο μιας και 
μόνης συμβάσεως είτε διαδοχικών, χωριστών συμβάσεων. 

(11) Ότι η χρησιμοποίηση των μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως δεν 
πρέπει να οδηγεί σε μείωση των πληροφοριών που παρέχονται στον 
καταναλωτή. Ότι είναι, κατά συνέπεια, αναγκαίο να προσδιοριστούν οι 
πληροφορίες που πρέπει υποχρεωτικά να διαβιβάζονται στον 
καταναλωτή, όποιο και αν είναι το χρησιμοποιούμενο μέσο 
επικοινωνίας. Ότι η διαβιβαζόμενη πληροφόρηση πρέπει να γίνεται 
εξάλλου, σύμφωνα με τους λοιπούς σχετικούς κοινοτικούς κανόνες, και 
ιδίως με την οδηγία 84/450/ΕΟΚ. του Συμβουλίου, της 10ης 

                                                 
6  ΕΕ αριθ. C 294 της 22. 11. 1989, σ. 1. 
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Σεπτεμβρίου 1984, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών 
και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την 
παραπλανητική διαφήμιση7. Ότι, αν υπάρχουν εξαιρέσεις από την 
υποχρέωση παροχής πληροφοριών, ο καταναλωτής έχει τη διακριτική 
ευχέρεια να απαιτήσει ορισμένες βασικές πληροφορίες όπως την 
ταυτότητα του προμηθευτή, τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών ή 
υπηρεσιών και την τιμή τους. 

(12) Ότι, σε περίπτωση τηλεφωνικής επικοινωνίας, είναι σκόπιμο να 
λαμβάνει ο καταναλωτής επαρκείς πληροφορίες κατά την αρχή της 
συνομιλίας προκειμένου να αποφασίσει εάν θα συνεχίσει ή όχι. 

(13) Ότι η πληροφορία που διαδίδεται μέσω ορισμένων ηλεκτρονικών 
μέσων έχει συχνά εφήμερο χαρακτήρα, στο μέτρο όπου δεν 
λαμβάνεται σε σταθερό υπόθεμα. Ότι καθίσταται για το λόγο αυτό 
απαραίτητο ο καταναλωτής να λαμβάνει σε εύθετο χρόνο γραπτώς τις 
αναγκαίες πληροφορίες για την καλή εκτέλεση της συμβάσεως. 

(14) Ότι ο καταναλωτής δεν έχει τη δυνατότητα στην πραγματικότητα να δει 
το προϊόν ή να λάβει γνώση των χαρακτηριστικών της υπηρεσίας πριν 
από τη σύναψη της συμβάσεως. Ότι θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί 
εκτός εάν η παρούσα οδηγία ορίζει άλλως, δικαίωμα υπαναχώρησης 
από τη σύμβαση. Ότι, για να μην είναι το δικαίωμα αυτό απλώς τυπικό, 
το κόστος που τυχόν επωμίζεται ο καταναλωτής κατά την άσκηση του 
θα πρέπει να περιορίζεται στο άμεσο κόστος της επιστροφής των 
αγαθών. Ότι το δικαίωμα υπαναχώρησης ισχύει υπό την επιφύλαξη 
των δικαιωμάτων του καταναλωτή δυνάμει των εθνικών νομοθεσιών 
για την παραλαβή, μεταξύ άλλων, προϊόντων και υπηρεσιών που 
έχουν υποστεί ζημία ή δεν ανταποκρίνονται στην περιγραφή της 
προσφοράς των εν λόγω προϊόντων και υπηρεσιών. Ότι εναπόκειται 
στα κράτη μέλη να καθορίσουν τις λοιπές διατυπώσεις και όρους που 
διέπουν το δικαίωμα υπαναχώρησης. 

(15) Ότι είναι επίσης αναγκαίο να προβλεφθεί προθεσμία εκτέλεσης της 
σύμβασης εάν δεν ορίστηκε αυτή κατά τη στιγμή της παραγγελίας. 

(16) Ότι η τεχνική προώθησης που συνίσταται στην αποστολή ενός 
προϊόντος ή στην παροχή υπηρεσίας επί πληρωμή στον καταναλωτή 
χωρίς προηγούμενη αίτηση του ή ρητή συμφωνία εκ μέρους του, δεν 
μπορεί να γίνει αποδεκτή, εκτός αν πρόκειται για προμήθεια 
ανταλλακτικού. 

(17) Ότι ισχύουν οι αρχές που καθιερώνονται με τα άρθρα 8 και 10 της 
ευρωπαϊκής σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών της 4ης Νοεμβρίου 1950. 
Ότι ενδείκνυται να αναγνωρίζεται στον καταναλωτή δικαίωμα 
προστασίας της ιδιωτικής του ζωής, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ηρεμία 
έναντι ορισμένων ιδιαίτερα επιθετικών επικοινωνιακών μέσων και ότι 
συντρέχει λόγος, ως εκ τούτου, να προσδιοριστούν τα συγκεκριμένα 
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όρια χρήσης παρόμοιων μέσων. Ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να προστατεύσουν 
αποτελεσματικά από παρόμοιες επαφές όσους καταναλωτές δεν 
επιθυμούν επαφές με ορισμένα μέσα επικοινωνίας, με την επιφύλαξη 
των ιδιαίτερων διασφαλίσεων που διαθέτουν οι καταναλωτές δυνάμει 
της κοινοτικής νομοθεσίας που διέπει την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής. 

(18) Ότι έχει σημασία οι βασικοί δεσμευτικοί κανόνες που περιέχονται στην 
παρούσα οδηγία να συμπληρωθούν ενδεχομένως από προαιρετικές 
διευθετήσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων επαγγελματιών, σύμφωνα με 
τη σύσταση 92/295/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 1992, 
σχετικά με τους κώδικες δεοντολογίας για την προστασία των 
καταναλωτών σε συμβάσεις που αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης από απόσταση8. 

(19) Ότι, με στόχο την καλύτερη δυνατή προστασία του καταναλωτή, έχει 
σημασία να ενημερωθεί ο καταναλωτής επαρκώς σχετικά με τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας και με τους κώδικες δεοντολογίας που 
ενδέχεται να υπάρχουν στον τομέα αυτόν. 

(20) Ότι η μη τήρηση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας μπορεί να θίξει 
τους καταναλωτές αλλά επίσης και τους ανταγωνιστές. Ότι μπορούν 
λοιπόν να προβλεφθούν διατάξεις επιτρέπουσες σε δημόσιους 
οργανισμούς ή τους εκπροσώπους τους ή σε οργανώσεις 
καταναλωτών που έχουν, βάσει της εθνικής νομοθεσίας, νόμιμο 
συμφέρον να προστατεύουν τους καταναλωτές, ή σε επαγγελματικές 
οργανώσεις που έχουν νόμιμο συμφέρον να ενεργήσουν, να μεριμνούν 
για την εφαρμογή της. 

(21) Ότι, με στόχο την προστασία του καταναλωτή, είναι σημαντικό να 
δημιουργηθεί αποτελεσματικό σύστημα εξέτασης των διασυνοριακών 
καταγγελιών μόλις αυτό είναι δυνατό. Ότι, στις 14 Φεβρουαρίου 1996, η 
Επιτροπή δημοσίευσε σχέδιο δράσης για την πρόσβαση των 
καταναλωτών στη δικαιοσύνη και τη ρύθμιση των διαφορών για θέματα 
κατανάλωσης στην εσωτερική αγορά. Ότι το εν λόγω σχέδιο δράσης 
περιλαμβάνει συγκεκριμένες δραστηριότητες για την προώθηση 
εξώδικων διαδικασιών. Ότι θεσπίζονται αντικειμενικά κριτήρια 
(παράρτημα II) για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας των εν λόγω 
διαδικασιών, προβλέπεται δε η χρησιμοποίηση τυποποιημένων 
εντύπων απαίτησης (παράρτημα III). 

(22) Ότι, κατά τη χρήση των νέων τεχνολογιών, ο καταναλωτής δεν 
εξουσιάζει τα χρησιμοποιούμενα μέσα επικοινωνίας. Ότι είναι συνεπώς 
αναγκαίο να προβλεφθεί η δυνατότητα το βάρος της απόδειξης να 
βαρύνει τον προμηθευτή. 

(23) Ότι υφίσταται ο κίνδυνος, σε ορισμένες περιπτώσεις, να στερηθεί ο 
καταναλωτής της προστασίας που του παρέχεται δια της παρούσας 

                                                 

8  ΕΕ αριθ. L 156 της 10. 6. 1992, σ. 21 
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οδηγίας με το να ορισθεί ως εφαρμοστέο δίκαιο της σύμβασης το δίκαιο 
τρίτης χώρας. Ότι, κατά συνέπεια, θα πρέπει να προβλεφθούν στην 
παρούσα οδηγία διατάξεις που θα αποβλέπουν στην αποφυγή του 
κινδύνου αυτού. 

(24) Ότι ένα κράτος μέλος μπορεί να απαγορεύσει, για λόγους γενικού 
συμφέροντος, την εμπορία, εντός της επικράτειάς του, μέσω 
συμβάσεων εξ αποστάσεως ορισμένων προϊόντων και υπηρεσιών. Ότι 
η απαγόρευση αυτή πρέπει να γίνεται με παράλληλη τήρηση των 
κοινοτικών κανόνων. Ότι τέτοιες απαγορεύσεις προβλέπονται, ήδη, 
κυρίως στον τομέα των φαρμάκων, από την οδηγία 89/552/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 1989, για τον συντονισμό ορισμένων 
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών 
μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων9 και την 
οδηγία 92/28/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 1992, για τη 
διαφήμιση των φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπους10. 

 
ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: 

Άρθρο 1 Αντικείμενο 
Η παρούσα οδηγία έχει ως αντικείμενο την προσέγγιση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών, οι οποίες 
αφορούν τις εξ αποστάσεως συμβάσεις μεταξύ καταναλωτών και 
προμηθευτών. 

'Aρθρo 2 Ορισμοί 
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως: 
1. «Εξ αποστάσεως σύμβαση»: κάθε σύμβαση μεταξύ ενός προμηθευτή και 

ενός καταναλωτή αφορώσα αγαθά ή υπηρεσίες, η οποία συνάπτεται στα 
πλαίσια ενός συστήματος πωλήσεων ή παροχής υπηρεσιών εξ 
αποστάσεως, που οργανώνεται από τον προμηθευτή, ο οποίος, με τη 
σύμβαση αυτή, χρησιμοποιεί αποκλειστικά ένα ή περισσότερα μέσα 
επικοινωνίας εξ αποστάσεως έως τη σύναψη της συμβάσεως, 
συμπεριλαμβανομένης .και αυτής καθεαυτής της σύναψης της 
συμβάσεως. 

2. «Καταναλωτής»: κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο, όσον αφορά τις 
συμβάσεις που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, ενεργεί για 
λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στα πλαίσια της επαγγελματικής 
δραστηριότητας. 

                                                 

9  ΕΕ αριθ. L 298 της 17. 10. 1989, σ. 23. 
10  ΕΕ αριθ. L 113 της 30. 4. 1992, σ. 13. 
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3. «Προμηθευτής»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, όσον αφορά 
τις συμβάσεις που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, ενεργεί στα 
πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας. 

4. «Μέσο επικοινωνίας ες αποστάσεως»: κάθε μέσο το οποίο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί, χωρίς την αυτοπρόσωπη και ταυτόχρονη παρουσία του 
προμηθευτή και του καταναλωτή, για τη σύναψη συμβάσεως μεταξύ 
τους. Ενδεικτικός κατάλογος των μέσων που καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία περιέχεται στο παράρτημα Ι. 

5. «Φορέας μέσου επικοινωνίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή 
δημοσίου δικαίου, του οποίου η επαγγελματική δραστηριότητα συνίσταται 
στη διάθεση ενός ή περισσοτέρων μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως 
στους προμηθευτές. 

Άρθρο 3 Εξαιρέσεις 
1. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις: 

— που αφορούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες των οποίων ένας 
μη εξαντλητικός κατάλογος περιλαμβάνεται στο παράρτημα II, 

— που συνάπτονται μέσω αυτόματων διανεμητών ή εμπορικών 
χώρων αυτόματης πώλησης, 

— που συνάπτονται με τους φορείς των τηλεπικοινωνιών λόγω 
χρησιμοποιήσεως των δημόσιων τηλεφωνικών θαλάμων, 

— που συνάπτονται για την κατασκευή και πώληση ακινήτων ή 
αφορούν άλλα δικαιώματα επί ακινήτων, εξαιρουμένης της 
μισθώσεως, 

— που συνάπτονται κατόπιν πλειστηριασμού. 
2. Τα άρθρα 4, 5 και 6 και το άρθρο 7 παράγραφος 1 δεν εφαρμόζονται: 

— στις συμβάσεις για την προμήθεια τροφίμων, ποτών ή άλλων 
αγαθών τρέχουσας οικιακής καταναλώσεως, τα οποία 
παραδίδονται στον καταναλωτή κατ' οίκον, στη διαμονή του ή 
στον τόπο εργασίας του από διανομείς που πραγματοποιούν 
συχνές και τακτικές παραδόσεις, 

—  στις συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών καταλύματος, 
μεταφοράς, διατροφής, διασκέδασης, εφόσον ο προμηθευτής 
δεσμεύεται κατά τη σύναψη της σύμβασης να προβεί σε αυτές 
τις παροχές, σε καθορισμένη ημερομηνία ή συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο· κατ' εξαίρεση, στην περίπτωση υπαίθριων 
δραστηριοτήτων ελευθέρου χρόνου, ο προμηθευτής μπορεί να 
επιφυλαχθεί του δικαιώματος να μην εφαρμόσει το άρθρο 7 
παράγραφος 2 σε συγκεκριμένες περιστάσεις. 

Άρθρo 4 Εκ των προτέρων πληροφόρηση 
1. Πριν από την σύναψη οποιασδήποτε συμβάσεως εξ αποστάσεως ο 
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καταναλωτής πρέπει να διαθέτει εγκαίρως τις ακόλουθες πληροφορίες: 
α) ταυτότητα του προμηθευτή, και στην περίπτωση συμβάσεων που 

προβλέπουν προκαταβολική πληρωμή, διεύθυνση του προμηθευτή, 
β) κυριότερα χαρακτηριστικά του αγαθού ή της υπηρεσίας, 
γ) τιμή του αγαθού ή της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων όλων των 

φόρων· 
δ) ενδεχόμενα έξοδα παραδόσεως· 
ε) τρόπο πληρωμής, παραδόσεως ή εκτελέσεως της συμβάσεως 
στ) ύπαρξη δικαιώματος υπαναχώρησης, πλην των περιπτώσεων που 

αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3· 
ζ) κόστος χρησιμοποιήσεως του μέσου επικοινωνίας εξ αποστάσεως, 

όταν υπολογίζεται με βάση άλλη εκτός των βασικών τιμολογίων 
η) διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής· 
θ) ελάχιστη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, όπου αρμόζει, στην 

περίπτωση συμβάσεων για την προμήθεια προϊόντων ή υπηρεσιών 
που επιτελείται διαρκώς ή περιοδικώς. 

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, των οποίων ο 
εμπορικός σκοπός πρέπει να είναι σαφής, πρέπει να παρέχονται κατά 
τρόπο ευκρινή και κατανοητό με όποιο μέσο αρμόζει στο 
χρησιμοποιούμενο μέσο εξ αποστάσεως επικοινωνίας, τηρουμένων 
δεόντως ιδίως των αρχών της καλής πίστης κατά τις εμπορικές 
συναλλαγές και των αρχών που διέπουν την προστασία εκείνων που δεν 
είναι ικανοί προς δικαιοπραξία σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών 
μελών, όπως οι ανήλικοι. 

3. Επιπλέον, 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. 

Άρθρο 5 Έγγραφη επιβεβαίωση των πληροφοριών 
1. Σε εύθετο χρόνο, κατά την εκτέλεση της συμβάσεως, και το αργότερο 

κατά τη στιγμή της παράδοσης όσον αφορά τα αγαθά τα οποία δεν 
πρόκειται να παραδοθούν σε τρίτους, ο καταναλωτής λαμβάνει 
επιβεβαίωση, με έγγραφα ή άλλο μόνιμο υπόθεμα ευρισκόμενο στη 
διάθεσή του και στο οποίο έχει πρόσβαση των πληροφοριών που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ), εκτός εάν 
οι πληροφορίες αυτές έχουν ήδη δοθεί στον καταναλωτή πριν από τη 
σύναψη της συμβάσεως, με έγγραφο ή άλλο μόνιμο υπόθεμα 
ευρισκόμενο στη διάθεσή του και στο οποίο έχει πρόσβαση. 
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να παρέχονται: 
— γραπτή ενημέρωση σχετικά με τους όρους και τον τρόπο άσκησης 

του δικαιώματος υπαναχωρήσεως, κατά την έννοια του άρθρου 6, 
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συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 3 πρώτη περίπτωση, 

— η γεωγραφική διεύθυνση του καταστήματος του προμηθευτή όπου 
ο καταναλωτής μπορεί να απευθύνει τις καταγγελίες του, 

— πληροφορίες σχετικές με την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και τις 
υφιστάμενες εμπορικές εγγυήσεις, 

— τους όρους καταγγελίας της συμβάσεως, όταν πρόκειται για 
σύμβαση αορίστου χρόνου ή διαρκείας μεγαλύτερης του ενός 
έτους. 

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στις υπηρεσίες που εκτελούνται με 
χρήση μέσου επικοινωνίας εξ αποστάσεως, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές 
παρέχονται άπαξ και τιμολογούνται από το φορέα του μέσου 
επικοινωνίας εξ αποστάσεως. Εντούτοις, ο καταναλωτής πρέπει 
οπωσδήποτε να μπορεί να πληροφορείται τη γεωγραφική διεύθυνση του 
καταστήματος του προμηθευτή, όπου μπορεί να απευθύνει τις 
καταγγελίες του. 

Άρθρο 6 Δικαίωμα υπαναχώρησης 
1. Για κάθε εξ αποστάσεως σύμβαση, ο καταναλωτής διαθέτει προθεσμία 
τουλάχιστον επτά εργάσιμων ημερών για να υπαναχωρήσει αζημίως και 
χωρίς να δηλώσει την αιτία. Το μόνο κόστος που ενδέχεται να βαρύνει τον 
καταναλωτή λόγω του ότι ασκεί το δικαίωμα υπαναχώρησης είναι το 
άμεσο κόστος επιστροφής των αγαθών. 
Κατά την άσκηση του δικαιώματος αυτού, η προθεσμία τρέχει: 
— για τα αγαθά, από την ημέρα παραλαβής τους από τον 

καταναλωτή, όταν έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 5, 

— για τις υπηρεσίες, από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης ή 
από την ημέρα κατά την οποία έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 5, εάν εκπληρούνται μετά τη σύναψη 
της συμβάσεως, υπό τον όρο ότι η προθεσμία δεν υπερβαίνει την 
τρίμηνη προθεσμία που αναφέρεται στο ακόλουθο εδάφιο 

Στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5, η προθεσμία αυτή είναι 
τρίμηνη. Η προθεσμία αυτή τρέχει: 
— για τα αγαθά, από την ημέρα παραλαβής τους από τον καταναλωτή, 
— για τις υπηρεσίες, από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης. 
Εάν δοθούν οι αναφερόμενες στο άρθρο 5 πληροφορίες, εντός αυτής της 
τρίμηνης προθεσμίας, αρχίζει από τη στιγμή αυτή η αναφερόμενη στο 
πρώτο εδάφιο προθεσμία των επτά εργασίμων ημερών. 

2. Όταν το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκήθηκε από τον καταναλωτή, 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο, ο προμηθευτής υποχρεούται να επιστρέψει 
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τα καταβληθέντα από τον καταναλωτή ποσά, χωρίς επιβάρυνση. Η μόνη 
ενδεχόμενη επιβάρυνση του καταναλωτή λόγω ασκήσεως του 
δικαιώματος υπαναχώρησης είναι το άμεσο κόστος της επιστροφής των 
αγαθών. Η επιστροφή αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί το συντομότερο 
δυνατόν, και εν πάση περιπτώσει, εντός τριάντα ημερών. 

3. Εκτός αντιθέτου συμφωνίας των συμβαλλομένων, ο καταναλωτής δεν 
μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης το οποίο προβλέπει η 
παράγραφος 1 για τις συμβάσεις: 
— παροχής υπηρεσιών, η εκτέλεση των οποίων άρχισε κατόπιν 

συμφωνίας του καταναλωτή πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 
επτά εργασίμων ημερών που προβλέπεται στην παράγραφο 1, 

— προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών η τιμή των οποίων 
εξαρτάται από διακυμάνσεις της χρηματαγοράς τις οποίες δεν είναι 
δυνατόν να ελέγξει ο προμηθευτής, 

— προμήθειας αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων, ή τα 
οποία, εκ της φύσεως τους, δεν είναι δυνατόν να επιστραφούν ή 
μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα, 

— προμήθειας οπτικοακουστικών εγγραφών, δίσκων και λογισμικού, 
που έχουν αποσφραγισθεί από τον καταναλωτή, 

— προμήθειας εφημερίδων και παντός τύπου περιοδικών, 
— παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και λαχείων. 

4. Τα κράτη μέλη προβλέπουν στη νομοθεσία τους ότι: 
— εάν το τίμημα ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας καλύπτεται εν όλω ή 

εν μέρει από πίστωση χορηγούμενη από τον προμηθευτή ή 
— εάν το τίμημα αυτό καλύπτεται εν όλω ή εν μέρει από πίστωση 

χορηγούμενη στον καταναλωτή από τρίτον, δυνάμει συμφωνίας 
που έχει συναφθεί μεταξύ του τρίτου και του προμηθευτή,  

η πιστωτική σύμβαση καταγγέλλεται, αζημίως, όταν ο καταναλωτής 
ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση σύμφωνα με την 
παράγραφο 1. 
Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις διατυπώσεις καταγγελίας της πιστωτικής 
σύμβασης. 

Άρθρο 7 Εκτέλεση 
1. Εκτός αντιθέτου συμφωνίας των συμβαλλομένων, ο προμηθευτής 

οφείλει να εκτελέσει την παραγγελία το αργότερο εντός προθεσμίας 
τριάντα ημερών από την επαύριον της ημέρας κατά την οποία ο 
καταναλωτής του διαβίβασε την παραγγελία. 

2. Σε περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής δεν εκτελέσει τη σύμβαση 
διότι δεν είναι διαθέσιμο το αγαθό ή η υπηρεσία που έχει παραγγελθεί, ο 
καταναλωτής πρέπει να ενημερώνεται σχετικώς και πρέπει να είναι 
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δυνατόν να του επιστραφούν τα ταχύτερο δυνατόν τα ποσά που, 
ενδεχομένως, είχε καταβάλει και, εν πάσει περιπτώσει, εντός τριάντα 
ημερών. 

3. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι ο προμηθευτής 
μπορεί να προμηθεύσει στον καταναλωτή αγαθό ή υπηρεσίες 
ισοδύναμης ποιότητας ή τιμής, εάν η δυνατότητα προβλέπετο πριν από 
τη σύναψη της σύμβασης ή στη σύμβαση. Ο καταναλωτής ενημερώνεται 
για τη δυνατότητα αυτή με σαφή και κατανοητό τρόπο. Τα έξοδα 
επιστροφής των αγαθών τα οποία συνεπάγεται η άσκηση του 
δικαιώματος υπαναχώρησης βαρύνουν, στην περίπτωση αυτή τον 
προμηθευτή, ο δε καταναλωτής πρέπει να ενημερώνεται σχετικά. Στις 
περιπτώσεις αυτές, η προμήθεια αγαθού ή η παροχή υπηρεσίας δεν 
μπορεί να εξομοιωθεί με παροχή μη παραγγελθέντων, κατά την έννοια 
του άρθρου 9. 

Άρθρο 8 Πληρωμή με κάρτα 
Τα κράτη μέλη μεριμνούν να υπάρχουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε ο 
καταναλωτής: 
— να μπορεί να ζητήσει την ακύρωση μιας πληρωμής σε περίπτωση που 

χρησιμοποιηθεί δολίως η κάρτα της πληρωμής, στα πλαίσια συμβάσεων 
εξ αποστάσεως που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, 

— σε περίπτωση δόλιας χρήσης, να επαναπιστωθεί για τα ποσά που έχουν 
καταβληθεί, ή να του επιστραφούν τα ποσά αυτά. 

Άρθρο 9 Παροχή μη παραγγελθέντων 
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου: 
— να απαγορευθεί η προμήθεια αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών σε 

καταναλωτή, χωρίς προηγούμενη παραγγελία του, εφόσον η παροχή 
αυτή συνεπάγεται αίτημα πληρωμής, 

— να απαλλάσσεται ο καταναλωτής από κάθε είδους αντιπαροχή, στην 
περίπτωση παροχής μη παραγγελθέντων, ή έλλειψη απάντησης δεν 
ισοδυναμεί με συναίνεση. 

Άρθρο 10 Περιορισμοί χρήσεως ορισμένων μέσων 
επικοινωνίας εξ αποστάσεως 
1. Απαιτείται η προηγούμενη συγκατάθεση του καταναλωτή για τη χρήση 

από έναν προμηθευτή των ακόλουθων μέσων: 
— αυτοματοποιημένου συστήματος κλήσεως χωρίς ανθρώπινη 

παρέμβαση (συσκευής αυτόματης κλήσεως), 
— μηχανήματος τηλεομοιοτυπίας (φαξ). 
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2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα μέσα εξ αποστάσεως επικοινωνίας, 
εκτός από εκείνα που αναφέρει η παράγραφος 1, εφόσον καθιστούν 
δυνατή μια ατομική επικοινωνία, να επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν 
μόνον εάν ο καταναλωτής δεν έχει εκδηλώσει την αντίθεσή του. 

Άρθρο 11 Δικαστική ή διοικητική προσφυγή 
1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ύπαρξη κατάλληλων και 

αποτελεσματικών μέσων για την τήρηση των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας προς το συμφέρον των καταναλωτών. 

2. Τα μέσα που αναφέρει η παράγραφος 1 περιλαμβάνουν διατάξεις, οι 
οποίες επιτρέπουν σε ένα ή περισσότερους από τους ακόλουθους 
οργανισμούς, όπως καθορίζεται από την εθνική νομοθεσία, να 
προσφεύγουν σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, στα δικαστήρια 
ή στους αρμόδιους διοικητικούς οργανισμούς ώστε να επιτυγχάνουν 
την εφαρμογή των εθνικών διατάξεων για την υλοποίηση της 
παρούσας οδηγίας: 
α) δημόσιοι οργανισμοί ή οι εκπρόσωποί τους· 
β) οργανώσεις καταναλωτών που έχουν έννομο συμφέρον να 

προστατεύουν τους καταναλωτές· συμφέρον να ενεργήσουν. 
γ) επαγγελματικές οργανώσεις που έχουν έννομο  

3. α) Τα κράτη μέλη δύνανται να καθορίζουν ότι η προσαγωγή της 
απόδειξης σχετικά με την προηγούμενη ενημέρωση, τη γραπτή 
επιβεβαίωση ή την τήρηση των προθεσμιών και τη συγκατάθεση 
του καταναλωτή είναι δυνατόν να βαρύνει τον προμηθευτή. 

β) τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ώστε οι 
προμηθευτές, καθώς και οι φορείς μέσων επικοινωνίας εφόσον 
είναι σε θέση να το πράξουν, να θέσουν τέρμα στις πρακτικές που 
δεν συμφωνούν με τα μέτρα τα θεσπιζόμενα κατ' εφαρμογήν της 
παρούσας οδηγίας. 

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι ο εκούσιος έλεγχος της 
τήρησης των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, που ανατίθεται σε 
αυτόνομους οργανισμούς και η προσφυγή σε τέτοιους οργανισμούς για 
την επίλυση διαφορών προστίθενται στα μέσα που τα κράτη μέλη 
οφείλουν να προβλέψουν για να εξασφαλίσουν την τήρηση των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας. 

Άρθρο 12 Αναγκαστικός χαρακτήρας των διατάξεων 
1. Ο καταναλωτής δεν μπορεί να παραιτηθεί από τα δικαιώματα που του 

παρέχονται δυνάμει της μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό 
δίκαιο. 

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε ο καταναλωτής 
να μην στερείται της προστασίας που παρέχεται από την παρούσα 
οδηγία, λόγω της επιλογής του δικαίου τρίτης χώρας ως εφαρμοστέου 
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δικαίου της σύμβασης, όταν η σύμβαση παρουσιάζει στενό σύνδεσμο 
με το έδαφος ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών. 

Άρθρο 13 Κοινοτικοί κανόνες 
1. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται εφόσον δεν 

υπάρχουν, στα πλαίσια των κοινοτικών ρυθμίσεων, ειδικές διατάξεις 
που να διέπουν σφαιρικά ορισμένους τύπους συμβάσεων εξ 
αποστάσεως. 

2. Οσάκις ένα ειδικό κοινοτικό νομοθέτημα περιέχει διατάξεις που διέπουν 
ορισμένες μόνον πλευρές της προμήθειας προϊόντων και της παροχής 
υπηρεσιών, θα ισχύουν για αυτές τις συγκεκριμένες πλευρές της εξ 
αποστάσεως συμβάσεως οι εν λόγω διατάξεις και όχι οι διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας. 

Άρθρο 14 Ρήτρα στοιχειώδους προστασίας 
Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν ή διατηρήσουν, στον τομέα ο οποίος 
διέπεται από την παρούσα οδηγία, πλέον αυστηρές διατάξεις συνάδουσες 
προς τη συνθήκη, προκειμένου να διασφαλίσουν ένα υψηλότερο επίπεδο 
προστασίας του καταναλωτή. Οι διατάξεις αυτές περιλαμβάνουν, 
ενδεχομένως, την απαγόρευση, για λόγους γενικού συμφέροντος, της 
εμπορίας στο έδαφος τους, μέσω συμβάσεων εξ αποστάσεως, ορισμένων 
αγαθών ή υπηρεσιών, ιδίως φαρμάκων, τηρούμενης δεόντως της συνθήκης. 

Άρθρο 15 Εφαρμογή 
1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και 

διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες προκειμένου να 
συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο τρία έτη μετά 
την έναρξη της ισχύος της. Ενημερώνουν αμέσως σχετικά την Επιτροπή. 

2. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται 
στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την 
επίσημη δημοσίευση τους. Οι λεπτομέρειες της αναφοράς αυτής 
καθορίζονται από τα κράτη μέλη. 

3. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων 
του εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την 
παρούσα οδηγία. 

4. Το αργότερο τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, 
συνοδευόμενη, ενδεχομένως, από πρόταση αναθεώρησής της. 

Άρθρο 16 Ενημέρωση του καταναλωτή 
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε ο καταναλωτής να 
ενημερώνεται για το εθνικό δίκαιο μεταφοράς της παρούσας οδηγίας και 
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ενθαρρύνουν, ανάλογα με την περίπτωση, τις επαγγελματικές οργανώσεις να 
ενημερώνουν τους καταναλωτές για τους κώδικες δεοντολογίας τους. 

Άρθρο 17 Συστήματα καταγγελιών 
Η Επιτροπή μελετά τη σκοπιμότητα να εισαχθούν αποτελεσματικά μέσα για 
την αντιμετώπιση των καταγγελιών των καταναλωτών όσον αφορά τις εξ 
αποστάσεως πωλήσεις. Εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα πορίσματα των μελετών, 
συνοδευόμενη, ενδεχομένως, από προτάσεις. 

Άρθρο 18 
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα τη; δημοσίευσής της στην 
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Άρθρο 19 
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. 
Βρυξέλλες, 20 Μαΐου 1997. 
 
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο   Για το Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος      Ο Πρόεδρος 
J.M, GIL-ROBLES     J. VAN AARTSEN 
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Preamble

The member States of the Council of Europe and the other States signatory hereto,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between
its members;

Recognising the value of fostering co-operation with the other States parties to this
Convention;

Convinced of the need to pursue, as a matter of priority, a common criminal policy
aimed at the protection of society against cybercrime, inter alia, by adopting appropriate
legislation and fostering international co-operation;

Conscious of the profound changes brought about by the digitalisation, convergence and
continuing globalisation of computer networks;

Concerned by the risk that computer networks and electronic information may also be
used for committing criminal offences and that evidence relating to such offences may be
stored and transferred by these networks;

Recognising the need for co-operation between States and private industry in combating
cybercrime and the need to protect legitimate interests in the use and development of
information technologies;

Believing that an effective fight against cybercrime requires increased, rapid and well-
functioning international co-operation in criminal matters;

Convinced that the present Convention is necessary to deter action directed against the
confidentiality, integrity and availability of computer systems, networks and computer
data as well as the misuse of such systems, networks and data by providing for the
criminalisation of such conduct, as described in this Convention, and the adoption of
powers sufficient for effectively combating such criminal offences, by facilitating their
detection, investigation and prosecution at both the domestic and international levels
and by providing arrangements for fast and reliable international co-operation;

Mindful of the need to ensure a proper balance between the interests of law enforcement
and respect for fundamental human rights as enshrined in the 1950 Council of Europe
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the 1966
United Nations International Covenant on Civil and Political Rights and other applicable
international human rights treaties, which reaffirm the right of everyone to hold
opinions without interference, as well as the right to freedom of expression, including
the freedom to seek, receive, and impart information and ideas of all kinds, regardless of
frontiers, and the rights concerning the respect for privacy;

Mindful also of the right to the protection of personal data, as conferred, for example, by
the 1981 Council of Europe Convention for the Protection of Individuals with regard to
Automatic Processing of Personal Data;
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Considering the 1989 United Nations Convention on the Rights of the Child and the 1999
International Labour Organization Worst Forms of Child Labour Convention;

Taking into account the existing Council of Europe conventions on co-operation in the
penal field, as well as similar treaties which exist between Council of Europe member
States and other States, and stressing that the present Convention is intended to
supplement those conventions in order to make criminal investigations and proceedings
concerning criminal offences related to computer systems and data more effective and to
enable the collection of evidence in electronic form of a criminal offence;

Welcoming recent developments which further advance international understanding
and co-operation in combating cybercrime, including action taken by the United
Nations, the OECD, the European Union and the G8;

Recalling Committee of Ministers Recommendations No. R (85) 10 concerning the
practical application of the European Convention on Mutual Assistance in Criminal
Matters in respect of letters rogatory for the interception of telecommunications, No. R
(88) 2 on piracy in the field of copyright and neighbouring rights, No. R (87) 15
regulating the use of personal data in the police sector, No. R (95) 4 on the protection of
personal data in the area of telecommunication services, with particular reference to
telephone services, as well as No. R (89) 9 on computer-related crime providing
guidelines for national legislatures concerning the definition of certain computer crimes
and No. R (95) 13 concerning problems of criminal procedural law connected with
information technology;

Having regard to Resolution No. 1 adopted by the European Ministers of Justice at their
21st Conference (Prague, 10 and 11 June 1997), which recommended that the Committee
of Ministers support the work on cybercrime carried out by the European Committee on
Crime Problems (CDPC) in order to bring domestic criminal law provisions closer to
each other and enable the use of effective means of investigation into such offences, as
well as to Resolution No. 3 adopted at the 23rd Conference of the European Ministers of
Justice (London, 8 and 9 June 2000), which encouraged the negotiating parties to pursue
their efforts with a view to finding appropriate solutions to enable the largest possible
number of States to become parties to the Convention and acknowledged the need for a
swift and efficient system of international co-operation, which duly takes into account
the specific requirements of the fight against cybercrime;

Having also regard to the Action Plan adopted by the Heads of State and Government of
the Council of Europe on the occasion of their Second Summit (Strasbourg, 10 and
11 October 1997), to seek common responses to the development of the new information
technologies based on the standards and values of the Council of Europe;

Have agreed as follows:
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Chapter I – Use of terms

Article 1 – Definitions

For the purposes of this Convention:

a "computer system" means any device or a group of interconnected or related
devices, one or more of which, pursuant to a program, performs automatic
processing of data;

b “computer data” means any representation of facts, information or concepts in a
form suitable for processing in a computer system, including a program suitable
to cause a computer system to perform a function;

c “service provider” means:

i any public or private entity that provides to users of its service the ability to
communicate by means of a computer system, and

ii any other entity that processes or stores computer data on behalf of such
communication service or users of such service;

d “traffic data” means any computer data relating to a communication by means of
a computer system, generated by a computer system that formed a part in the
chain of communication, indicating the communication’s origin, destination,
route, time, date, size, duration, or type of underlying service.

Chapter II – Measures to be taken at the national level

Section 1 – Substantive criminal law

Title 1 – Offences against the confidentiality, integrity and availability
of computer data and systems

Article 2 – Illegal access

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to
establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the
access to the whole or any part of a computer system without right. A Party may require
that the offence be committed by infringing security measures, with the intent of
obtaining computer data or other dishonest intent, or in relation to a computer system
that is connected to another computer system.

Article 3 – Illegal interception

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to
establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the
interception without right, made by technical means, of non-public transmissions of
computer data to, from or within a computer system, including electromagnetic
emissions from a computer system carrying such computer data. A Party may require
that the offence be committed with dishonest intent, or in relation to a computer system
that is connected to another computer system.
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Article 4 – Data interference

1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to
establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the
damaging, deletion, deterioration, alteration or suppression of computer data without
right.

2 A Party may reserve the right to require that the conduct described in paragraph 1 result
in serious harm.

Article 5 – System interference

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to
establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the
serious hindering without right of the functioning of a computer system by inputting,
transmitting, damaging, deleting, deteriorating, altering or suppressing computer data.

Article 6 – Misuse of devices

1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to
establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally and
without right:

a the production, sale, procurement for use, import, distribution or otherwise
making available of:

i a device, including a computer program, designed or adapted primarily for
the purpose of committing any of the offences established in accordance
with the above Articles 2 through 5;

ii a computer password, access code, or similar data by which the whole or
any part of a computer system is capable of being accessed,

with intent that it be used for the purpose of committing any of the offences
established in Articles 2 through 5; and

b the possession of an item referred to in paragraphs a.i or ii above, with intent that
it be used for the purpose of committing any of the offences established in
Articles 2 through 5. A Party may require by law that a number of such items be
possessed before criminal liability attaches.

2 This article shall not be interpreted as imposing criminal liability where the production,
sale, procurement for use, import, distribution or otherwise making available or
possession referred to in paragraph 1 of this article is not for the purpose of committing
an offence established in accordance with Articles 2 through 5 of this Convention, such
as for the authorised testing or protection of a computer system.

3 Each Party may reserve the right not to apply paragraph 1 of this article, provided that
the reservation does not concern the sale, distribution or otherwise making available of
the items referred to in paragraph 1 a.ii of this article.
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Title 2 – Computer-related offences

Article 7 – Computer-related forgery

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to
establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally and
without right, the input, alteration, deletion, or suppression of computer data, resulting
in inauthentic data with the intent that it be considered or acted upon for legal purposes
as if it were authentic, regardless whether or not the data is directly readable and
intelligible. A Party may require an intent to defraud, or similar dishonest intent, before
criminal liability attaches.

Article 8 – Computer-related fraud

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to
establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally and
without right, the causing of a loss of property to another person by:

a any input, alteration, deletion or suppression of computer data;

b any interference with the functioning of a computer system,

with fraudulent or dishonest intent of procuring, without right, an economic benefit for
oneself or for another person.

Title 3 – Content-related offences

Article 9 – Offences related to child pornography

1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to
establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally and
without right, the following conduct:

a producing child pornography for the purpose of its distribution through a
computer system;

b offering or making available child pornography through a computer system;

c distributing or transmitting child pornography through a computer system;

d procuring child pornography through a computer system for oneself or for
another person;

e possessing child pornography in a computer system or on a computer-data
storage medium.

2 For the purpose of paragraph 1 above, the term “child pornography” shall include
pornographic material that visually depicts:

a a minor engaged in sexually explicit conduct;

b a person appearing to be a minor engaged in sexually explicit conduct;
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c realistic images representing a minor engaged in sexually explicit conduct.

3 For the purpose of paragraph 2 above, the term “minor” shall include all persons under
18 years of age. A Party may, however, require a lower age-limit, which shall be not less
than 16 years.

4 Each Party may reserve the right not to apply, in whole or in part, paragraphs 1, sub-
paragraphs d. and e, and 2, sub-paragraphs b. and c.

Title 4 – Offences related to infringements of copyright and related rights

Article 10 – Offences related to infringements of copyright and related rights

1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to
establish as criminal offences under its domestic law the infringement of copyright, as
defined under the law of that Party, pursuant to the obligations it has undertaken under
the Paris Act of 24 July 1971 revising the Bern Convention for the Protection of Literary
and Artistic Works, the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights and the WIPO Copyright Treaty, with the exception of any moral rights conferred
by such conventions, where such acts are committed wilfully, on a commercial scale and
by means of a computer system.

2 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to
establish as criminal offences under its domestic law the infringement of related rights,
as defined under the law of that Party, pursuant to the obligations it has undertaken
under the International Convention for the Protection of Performers, Producers of
Phonograms and Broadcasting Organisations (Rome Convention), the Agreement on
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights and the WIPO Performances and
Phonograms Treaty, with the exception of any moral rights conferred by such
conventions, where such acts are committed wilfully, on a commercial scale and by
means of a computer system.

3 A Party may reserve the right not to impose criminal liability under paragraphs 1 and 2
of this article in limited circumstances, provided that other effective remedies are
available and that such reservation does not derogate from the Party’s international
obligations set forth in the international instruments referred to in paragraphs 1 and 2 of
this article.

Title 5 – Ancillary liability and sanctions

Article 11 – Attempt and aiding or abetting

1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to
establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally,
aiding or abetting the commission of any of the offences established in accordance with
Articles 2 through 10 of the present Convention with intent that such offence be
committed.

2 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to
establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, an
attempt to commit any of the offences established in accordance with Articles 3 through
5, 7, 8, and 9.1.a and c. of this Convention.
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3 Each Party may reserve the right not to apply, in whole or in part, paragraph 2 of this
article.

Article 12 – Corporate liability

1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to
ensure that legal persons can be held liable for a criminal offence established in
accordance with this Convention, committed for their benefit by any natural person,
acting either individually or as part of an organ of the legal person, who has a leading
position within it, based on:

a a power of representation of the legal person;

b an authority to take decisions on behalf of the legal person;

c an authority to exercise control within the legal person.

2 In addition to the cases already provided for in paragraph 1 of this article, each Party
shall take the measures necessary to ensure that a legal person can be held liable where
the lack of supervision or control by a natural person referred to in paragraph 1 has
made possible the commission of a criminal offence established in accordance with this
Convention for the benefit of that legal person by a natural person acting under its
authority.

3 Subject to the legal principles of the Party, the liability of a legal person may be criminal,
civil or administrative.

4 Such liability shall be without prejudice to the criminal liability of the natural persons
who have committed the offence.

Article 13 – Sanctions and measures

1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to
ensure that the criminal offences established in accordance with Articles 2 through 11 are
punishable by effective, proportionate and dissuasive sanctions, which include
deprivation of liberty.

2 Each Party shall ensure that legal persons held liable in accordance with Article 12 shall
be subject to effective, proportionate and dissuasive criminal or non-criminal sanctions
or measures, including monetary sanctions.

Section 2 – Procedural law

Title 1 – Common provisions

Article 14 – Scope of procedural provisions

1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to
establish the powers and procedures provided for in this section for the purpose of
specific criminal investigations or proceedings.

2 Except as specifically provided otherwise in Article 21, each Party shall apply the powers
and procedures referred to in paragraph 1 of this article to:
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a the criminal offences established in accordance with Articles 2 through 11 of this
Convention;

b other criminal offences committed by means of a computer system; and

c the collection of evidence in electronic form of a criminal offence.

3 a Each Party may reserve the right to apply the measures referred to in Article 20
only to offences or categories of offences specified in the reservation, provided
that the range of such offences or categories of offences is not more restricted than
the range of offences to which it applies the measures referred to in Article 21.
Each Party shall consider restricting such a reservation to enable the broadest
application of the measure referred to in Article 20.

b Where a Party, due to limitations in its legislation in force at the time of the
adoption of the present Convention, is not able to apply the measures referred to
in Articles 20 and 21 to communications being transmitted within a computer
system of a service provider, which system:

i is being operated for the benefit of a closed group of users, and

ii does not employ public communications networks and is not connected
with another computer system, whether public or private,

that Party may reserve the right not to apply these measures to such
communications. Each Party shall consider restricting such a reservation to enable
the broadest application of the measures referred to in Articles 20 and 21.

Article 15 – Conditions and safeguards

1 Each Party shall ensure that the establishment, implementation and application of the
powers and procedures provided for in this Section are subject to conditions and
safeguards provided for under its domestic law, which shall provide for the adequate
protection of human rights and liberties, including rights arising pursuant to obligations
it has undertaken under the 1950 Council of Europe Convention for the Protection of
Human Rights and Fundamental Freedoms, the 1966 United Nations International
Covenant on Civil and Political Rights, and other applicable international human rights
instruments, and which shall incorporate the principle of proportionality.

2 Such conditions and safeguards shall, as appropriate in view of the nature of the
procedure or power concerned, inter alia, include judicial or other independent
supervision, grounds justifying application, and limitation of the scope and the duration
of such power or procedure.

3 To the extent that it is consistent with the public interest, in particular the sound
administration of justice, each Party shall consider the impact of the powers and
procedures in this section upon the rights, responsibilities and legitimate interests of
third parties.
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Title 2 – Expedited preservation of stored computer data

Article 16 – Expedited preservation of stored computer data

1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to enable
its competent authorities to order or similarly obtain the expeditious preservation of
specified computer data, including traffic data, that has been stored by means of a
computer system, in particular where there are grounds to believe that the computer
data is particularly vulnerable to loss or modification.

2 Where a Party gives effect to paragraph 1 above by means of an order to a person to
preserve specified stored computer data in the person’s possession or control, the Party
shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to oblige that
person to preserve and maintain the integrity of that computer data for a period of time
as long as necessary, up to a maximum of ninety days, to enable the competent
authorities to seek its disclosure. A Party may provide for such an order to be
subsequently renewed.

3 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to oblige
the custodian or other person who is to preserve the computer data to keep confidential
the undertaking of such procedures for the period of time provided for by its domestic
law.

4 The powers and procedures referred to in this article shall be subject to Articles 14
and 15.

Article 17 – Expedited preservation and partial disclosure of traffic data

1 Each Party shall adopt, in respect of traffic data that is to be preserved under Article 16,
such legislative and other measures as may be necessary to:

a ensure that such expeditious preservation of traffic data is available regardless of
whether one or more service providers were involved in the transmission of that
communication; and

b ensure the expeditious disclosure to the Party’s competent authority, or a person
designated by that authority, of a sufficient amount of traffic data to enable the
Party to identify the service providers and the path through which the
communication was transmitted.

2 The powers and procedures referred to in this article shall be subject to Articles 14
and 15.

Title 3 – Production order

Article 18 – Production order

1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to
empower its competent authorities to order:

a a person in its territory to submit specified computer data in that person’s
possession or control, which is stored in a computer system or a computer-data
storage medium; and



11 ETS 185 – Convention on Cybercrime, 23.XI.2001
_______________________________________________________________________________________________

b a service provider offering its services in the territory of the Party to submit
subscriber information relating to such services in that service provider’s
possession or control.

2 The powers and procedures referred to in this article shall be subject to Articles 14
and 15.

3 For the purpose of this article, the term “subscriber information” means any information
contained in the form of computer data or any other form that is held by a service
provider, relating to subscribers of its services other than traffic or content data and by
which can be established:

a the type of communication service used, the technical provisions taken thereto
and the period of service;

b the subscriber’s identity, postal or geographic address, telephone and other access
number, billing and payment information, available on the basis of the service
agreement or arrangement;

c any other information on the site of the installation of communication equipment,
available on the basis of the service agreement or arrangement.

Title 4 – Search and seizure of stored computer data

Article 19 – Search and seizure of stored computer data

1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to
empower its competent authorities to search or similarly access:

a a computer system or part of it and computer data stored therein; and

b a computer-data storage medium in which computer data may be stored

in its territory.

2 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to
ensure that where its authorities search or similarly access a specific computer system or
part of it, pursuant to paragraph 1.a, and have grounds to believe that the data sought is
stored in another computer system or part of it in its territory, and such data is lawfully
accessible from or available to the initial system, the authorities shall be able to
expeditiously extend the search or similar accessing to the other system.

3 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to
empower its competent authorities to seize or similarly secure computer data accessed
according to paragraphs 1 or 2. These measures shall include the power to:

a seize or similarly secure a computer system or part of it or a computer-data
storage medium;

b make and retain a copy of those computer data;
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c maintain the integrity of the relevant stored computer data;

d render inaccessible or remove those computer data in the accessed computer
system.

4 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to
empower its competent authorities to order any person who has knowledge about the
functioning of the computer system or measures applied to protect the computer data
therein to provide, as is reasonable, the necessary information, to enable the undertaking
of the measures referred to in paragraphs 1 and 2.

5 The powers and procedures referred to in this article shall be subject to Articles 14
and 15.

Title 5 – Real-time collection of computer data

Article 20 – Real-time collection of traffic data

1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to
empower its competent authorities to:

a collect or record through the application of technical means on the territory of that
Party, and

b compel a service provider, within its existing technical capability:

i to collect or record through the application of technical means on the
territory of that Party; or

ii to co-operate and assist the competent authorities in the collection or
recording of,

traffic data, in real-time, associated with specified communications in its territory
transmitted by means of a computer system.

2 Where a Party, due to the established principles of its domestic legal system, cannot
adopt the measures referred to in paragraph 1.a, it may instead adopt legislative and
other measures as may be necessary to ensure the real-time collection or recording of
traffic data associated with specified communications transmitted in its territory,
through the application of technical means on that territory.

3 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to oblige
a service provider to keep confidential the fact of the execution of any power provided
for in this article and any information relating to it.

4 The powers and procedures referred to in this article shall be subject to Articles 14
and 15.

Article 21 – Interception of content data

1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary, in
relation to a range of serious offences to be determined by domestic law, to empower its
competent authorities to:
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a collect or record through the application of technical means on the territory of that
Party, and

b compel a service provider, within its existing technical capability:

i to collect or record through the application of technical means on the
territory of that Party, or

ii to co-operate and assist the competent authorities in the collection or
recording of,

content data, in real-time, of specified communications in its territory transmitted by
means of a computer system.

2 Where a Party, due to the established principles of its domestic legal system, cannot
adopt the measures referred to in paragraph 1.a, it may instead adopt legislative and
other measures as may be necessary to ensure the real-time collection or recording of
content data on specified communications in its territory through the application of
technical means on that territory.

3 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to oblige
a service provider to keep confidential the fact of the execution of any power provided
for in this article and any information relating to it.

4 The powers and procedures referred to in this article shall be subject to Articles 14
and 15.

Section 3 – Jurisdiction

Article 22 – Jurisdiction

1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to
establish jurisdiction over any offence established in accordance with Articles 2
through 11 of this Convention, when the offence is committed:

a in its territory; or

b on board a ship flying the flag of that Party; or

c on board an aircraft registered under the laws of that Party; or

d by one of its nationals, if the offence is punishable under criminal law where it
was committed or if the offence is committed outside the territorial jurisdiction of
any State.

2 Each Party may reserve the right not to apply or to apply only in specific cases or
conditions the jurisdiction rules laid down in paragraphs 1.b through 1.d of this article or
any part thereof.

3 Each Party shall adopt such measures as may be necessary to establish jurisdiction over
the offences referred to in Article 24, paragraph 1, of this Convention, in cases where an
alleged offender is present in its territory and it does not extradite him or her to another
Party, solely on the basis of his or her nationality, after a request for extradition.
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4 This Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised by a Party in
accordance with its domestic law.

5 When more than one Party claims jurisdiction over an alleged offence established in
accordance with this Convention, the Parties involved shall, where appropriate, consult
with a view to determining the most appropriate jurisdiction for prosecution.

Chapter III – International co-operation

Section 1 – General principles

Title 1 – General principles relating to international co-operation

Article 23 – General principles relating to international co-operation

The Parties shall co-operate with each other, in accordance with the provisions of this
chapter, and through the application of relevant international instruments on
international co-operation in criminal matters, arrangements agreed on the basis of
uniform or reciprocal legislation, and domestic laws, to the widest extent possible for the
purposes of investigations or proceedings concerning criminal offences related to
computer systems and data, or for the collection of evidence in electronic form of a
criminal offence.

Title 2 – Principles relating to extradition

Article 24 – Extradition

1 a This article applies to extradition between Parties for the criminal offences
established in accordance with Articles 2 through 11 of this Convention, provided
that they are punishable under the laws of both Parties concerned by deprivation
of liberty for a maximum period of at least one year, or by a more severe penalty.

b Where a different minimum penalty is to be applied under an arrangement agreed
on the basis of uniform or reciprocal legislation or an extradition treaty, including
the European Convention on Extradition (ETS No. 24), applicable between two or
more parties, the minimum penalty provided for under such arrangement or
treaty shall apply.

2 The criminal offences described in paragraph 1 of this article shall be deemed to be
included as extraditable offences in any extradition treaty existing between or among the
Parties. The Parties undertake to include such offences as extraditable offences in any
extradition treaty to be concluded between or among them.

3 If a Party that makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a
request for extradition from another Party with which it does not have an extradition
treaty, it may consider this Convention as the legal basis for extradition with respect to
any criminal offence referred to in paragraph 1 of this article.

4 Parties that do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall
recognise the criminal offences referred to in paragraph 1 of this article as extraditable
offences between themselves.
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5 Extradition shall be subject to the conditions provided for by the law of the requested
Party or by applicable extradition treaties, including the grounds on which the requested
Party may refuse extradition.

6 If extradition for a criminal offence referred to in paragraph 1 of this article is refused
solely on the basis of the nationality of the person sought, or because the requested Party
deems that it has jurisdiction over the offence, the requested Party shall submit the case
at the request of the requesting Party to its competent authorities for the purpose of
prosecution and shall report the final outcome to the requesting Party in due course.
Those authorities shall take their decision and conduct their investigations and
proceedings in the same manner as for any other offence of a comparable nature under
the law of that Party.

7 a Each Party shall, at the time of signature or when depositing its instrument of
ratification, acceptance, approval or accession, communicate to the Secretary
General of the Council of Europe the name and address of each authority
responsible for making or receiving requests for extradition or provisional arrest
in the absence of a treaty.

b The Secretary General of the Council of Europe shall set up and keep updated a
register of authorities so designated by the Parties. Each Party shall ensure that the
details held on the register are correct at all times.

Title 3 – General principles relating to mutual assistance

Article 25 – General principles relating to mutual assistance

1 The Parties shall afford one another mutual assistance to the widest extent possible for
the purpose of investigations or proceedings concerning criminal offences related to
computer systems and data, or for the collection of evidence in electronic form of a
criminal offence.

2 Each Party shall also adopt such legislative and other measures as may be necessary to
carry out the obligations set forth in Articles 27 through 35.

3 Each Party may, in urgent circumstances, make requests for mutual assistance or
communications related thereto by expedited means of communication, including fax or
e-mail, to the extent that such means provide appropriate levels of security and
authentication (including the use of encryption, where necessary), with formal
confirmation to follow, where required by the requested Party. The requested Party shall
accept and respond to the request by any such expedited means of communication.

4 Except as otherwise specifically provided in articles in this chapter, mutual assistance
shall be subject to the conditions provided for by the law of the requested Party or by
applicable mutual assistance treaties, including the grounds on which the requested
Party may refuse co-operation. The requested Party shall not exercise the right to refuse
mutual assistance in relation to the offences referred to in Articles 2 through 11 solely on
the ground that the request concerns an offence which it considers a fiscal offence.

5 Where, in accordance with the provisions of this chapter, the requested Party is
permitted to make mutual assistance conditional upon the existence of dual criminality,
that condition shall be deemed fulfilled, irrespective of whether its laws place the offence
within the same category of offence or denominate the offence by the same terminology
as the requesting Party, if the conduct underlying the offence for which assistance is
sought is a criminal offence under its laws.
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Article 26 – Spontaneous information

1 A Party may, within the limits of its domestic law and without prior request, forward to
another Party information obtained within the framework of its own investigations
when it considers that the disclosure of such information might assist the receiving Party
in initiating or carrying out investigations or proceedings concerning criminal offences
established in accordance with this Convention or might lead to a request for co-
operation by that Party under this chapter.

2 Prior to providing such information, the providing Party may request that it be kept
confidential or only used subject to conditions. If the receiving Party cannot comply with
such request, it shall notify the providing Party, which shall then determine whether the
information should nevertheless be provided. If the receiving Party accepts the
information subject to the conditions, it shall be bound by them.

Title 4 – Procedures pertaining to mutual assistance requests
in the absence of applicable international agreements

Article 27 – Procedures pertaining to mutual assistance requests in the absence of
applicable international agreements

1 Where there is no mutual assistance treaty or arrangement on the basis of uniform or
reciprocal legislation in force between the requesting and requested Parties, the
provisions of paragraphs 2 through 9 of this article shall apply. The provisions of this
article shall not apply where such treaty, arrangement or legislation exists, unless the
Parties concerned agree to apply any or all of the remainder of this article in lieu thereof.

2 a Each Party shall designate a central authority or authorities responsible for
sending and answering requests for mutual assistance, the execution of such
requests or their transmission to the authorities competent for their execution.

b The central authorities shall communicate directly with each other;

c Each Party shall, at the time of signature or when depositing its instrument of
ratification, acceptance, approval or accession, communicate to the Secretary
General of the Council of Europe the names and addresses of the authorities
designated in pursuance of this paragraph;

d The Secretary General of the Council of Europe shall set up and keep updated a
register of central authorities designated by the Parties. Each Party shall ensure
that the details held on the register are correct at all times.

3 Mutual assistance requests under this article shall be executed in accordance with the
procedures specified by the requesting Party, except where incompatible with the law of
the requested Party.

4 The requested Party may, in addition to the grounds for refusal established in Article 25,
paragraph 4, refuse assistance if:

a the request concerns an offence which the requested Party considers a political
offence or an offence connected with a political offence, or
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b it considers that execution of the request is likely to prejudice its sovereignty,
security, ordre public or other essential interests.

5 The requested Party may postpone action on a request if such action would prejudice
criminal investigations or proceedings conducted by its authorities.

6 Before refusing or postponing assistance, the requested Party shall, where appropriate
after having consulted with the requesting Party, consider whether the request may be
granted partially or subject to such conditions as it deems necessary.

7 The requested Party shall promptly inform the requesting Party of the outcome of the
execution of a request for assistance. Reasons shall be given for any refusal or
postponement of the request. The requested Party shall also inform the requesting Party
of any reasons that render impossible the execution of the request or are likely to delay it
significantly.

8 The requesting Party may request that the requested Party keep confidential the fact of
any request made under this chapter as well as its subject, except to the extent necessary
for its execution. If the requested Party cannot comply with the request for
confidentiality, it shall promptly inform the requesting Party, which shall then determine
whether the request should nevertheless be executed.

9 a In the event of urgency, requests for mutual assistance or communications related
thereto may be sent directly by judicial authorities of the requesting Party to such
authorities of the requested Party. In any such cases, a copy shall be sent at the
same time to the central authority of the requested Party through the central
authority of the requesting Party.

b Any request or communication under this paragraph may be made through the
International Criminal Police Organisation (Interpol).

c Where a request is made pursuant to sub-paragraph a. of this article and the
authority is not competent to deal with the request, it shall refer the request to the
competent national authority and inform directly the requesting Party that it has
done so.

d Requests or communications made under this paragraph that do not involve
coercive action may be directly transmitted by the competent authorities of the
requesting Party to the competent authorities of the requested Party.

e Each Party may, at the time of signature or when depositing its instrument of
ratification, acceptance, approval or accession, inform the Secretary General of the
Council of Europe that, for reasons of efficiency, requests made under this
paragraph are to be addressed to its central authority.

Article 28 – Confidentiality and limitation on use

1 When there is no mutual assistance treaty or arrangement on the basis of uniform or
reciprocal legislation in force between the requesting and the requested Parties, the
provisions of this article shall apply. The provisions of this article shall not apply where
such treaty, arrangement or legislation exists, unless the Parties concerned agree to apply
any or all of the remainder of this article in lieu thereof.

2 The requested Party may make the supply of information or material in response to a
request dependent on the condition that it is:
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a kept confidential where the request for mutual legal assistance could not be
complied with in the absence of such condition, or

b not used for investigations or proceedings other than those stated in the request.

3 If the requesting Party cannot comply with a condition referred to in paragraph 2, it shall
promptly inform the other Party, which shall then determine whether the information
should nevertheless be provided. When the requesting Party accepts the condition, it
shall be bound by it.

4 Any Party that supplies information or material subject to a condition referred to in
paragraph 2 may require the other Party to explain, in relation to that condition, the use
made of such information or material.

Section 2 – Specific provisions

Title 1 – Mutual assistance regarding provisional measures

Article 29 – Expedited preservation of stored computer data

1 A Party may request another Party to order or otherwise obtain the expeditious
preservation of data stored by means of a computer system, located within the territory
of that other Party and in respect of which the requesting Party intends to submit a
request for mutual assistance for the search or similar access, seizure or similar securing,
or disclosure of the data.

2 A request for preservation made under paragraph 1 shall specify:

a the authority seeking the preservation;

b the offence that is the subject of a criminal investigation or proceedings and a brief
summary of the related facts;

c the stored computer data to be preserved and its relationship to the offence;

d any available information identifying the custodian of the stored computer data or
the location of the computer system;

e the necessity of the preservation; and

f that the Party intends to submit a request for mutual assistance for the search or
similar access, seizure or similar securing, or disclosure of the stored computer
data.

3 Upon receiving the request from another Party, the requested Party shall take all
appropriate measures to preserve expeditiously the specified data in accordance with its
domestic law. For the purposes of responding to a request, dual criminality shall not be
required as a condition to providing such preservation.
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4 A Party that requires dual criminality as a condition for responding to a request for
mutual assistance for the search or similar access, seizure or similar securing, or
disclosure of stored data may, in respect of offences other than those established in
accordance with Articles 2 through 11 of this Convention, reserve the right to refuse the
request for preservation under this article in cases where it has reasons to believe that at
the time of disclosure the condition of dual criminality cannot be fulfilled.

5 In addition, a request for preservation may only be refused if:

a the request concerns an offence which the requested Party considers a political
offence or an offence connected with a political offence, or

b the requested Party considers that execution of the request is likely to prejudice its
sovereignty, security, ordre public or other essential interests.

6 Where the requested Party believes that preservation will not ensure the future
availability of the data or will threaten the confidentiality of or otherwise prejudice the
requesting Party’s investigation, it shall promptly so inform the requesting Party, which
shall then determine whether the request should nevertheless be executed.

7 Any preservation effected in response to the request referred to in paragraph 1 shall be
for a period not less than sixty days, in order to enable the requesting Party to submit a
request for the search or similar access, seizure or similar securing, or disclosure of the
data. Following the receipt of such a request, the data shall continue to be preserved
pending a decision on that request.

Article 30 – Expedited disclosure of preserved traffic data

1 Where, in the course of the execution of a request made pursuant to Article 29 to
preserve traffic data concerning a specific communication, the requested Party discovers
that a service provider in another State was involved in the transmission of the
communication, the requested Party shall expeditiously disclose to the requesting Party
a sufficient amount of traffic data to identify that service provider and the path through
which the communication was transmitted.

2 Disclosure of traffic data under paragraph 1 may only be withheld if:

a the request concerns an offence which the requested Party considers a political
offence or an offence connected with a political offence; or

b the requested Party considers that execution of the request is likely to prejudice its
sovereignty, security, ordre public or other essential interests.

Title 2 – Mutual assistance regarding investigative powers

Article 31 – Mutual assistance regarding accessing of stored computer data

1 A Party may request another Party to search or similarly access, seize or similarly secure,
and disclose data stored by means of a computer system located within the territory of
the requested Party, including data that has been preserved pursuant to Article 29.
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2 The requested Party shall respond to the request through the application of international
instruments, arrangements and laws referred to in Article 23, and in accordance with
other relevant provisions of this chapter.

3 The request shall be responded to on an expedited basis where:

a there are grounds to believe that relevant data is particularly vulnerable to loss or
modification; or

b the instruments, arrangements and laws referred to in paragraph 2 otherwise
provide for expedited co-operation.

Article 32 – Trans-border access to stored computer data with consent or where
publicly available

A Party may, without the authorisation of another Party:

a access publicly available (open source) stored computer data, regardless of where
the data is located geographically; or

b access or receive, through a computer system in its territory, stored computer data
located in another Party, if the Party obtains the lawful and voluntary consent of
the person who has the lawful authority to disclose the data to the Party through
that computer system.

Article 33 – Mutual assistance in the real-time collection of traffic data

1 The Parties shall provide mutual assistance to each other in the real-time collection of
traffic data associated with specified communications in their territory transmitted by
means of a computer system. Subject to the provisions of paragraph 2, this assistance
shall be governed by the conditions and procedures provided for under domestic law.

2 Each Party shall provide such assistance at least with respect to criminal offences for
which real-time collection of traffic data would be available in a similar domestic case.

Article 34 – Mutual assistance regarding the interception of content data

The Parties shall provide mutual assistance to each other in the real-time collection or
recording of content data of specified communications transmitted by means of a
computer system to the extent permitted under their applicable treaties and domestic
laws.

Title 3 – 24/7 Network

Article 35 – 24/7 Network

1 Each Party shall designate a point of contact available on a twenty-four hour, seven-day-
a-week basis, in order to ensure the provision of immediate assistance for the purpose of
investigations or proceedings concerning criminal offences related to computer systems
and data, or for the collection of evidence in electronic form of a criminal offence. Such
assistance shall include facilitating, or, if permitted by its domestic law and practice,
directly carrying out the following measures:

a the provision of technical advice;
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b the preservation of data pursuant to Articles 29 and 30;

c the collection of evidence, the provision of legal information, and locating of
suspects.

2 a A Party’s point of contact shall have the capacity to carry out communications
with the point of contact of another Party on an expedited basis.

b If the point of contact designated by a Party is not part of that Party’s authority or
authorities responsible for international mutual assistance or extradition, the point
of contact shall ensure that it is able to co-ordinate with such authority or
authorities on an expedited basis.

3 Each Party shall ensure that trained and equipped personnel are available, in order to
facilitate the operation of the network.

Chapter IV – Final provisions

Article 36 – Signature and entry into force

1 This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of
Europe and by non-member States which have participated in its elaboration.

2 This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of
ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the
Council of Europe.

3 This Convention shall enter into force on the first day of the month following the
expiration of a period of three months after the date on which five States, including at
least three member States of the Council of Europe, have expressed their consent to be
bound by the Convention in accordance with the provisions of paragraphs 1 and 2.

4 In respect of any signatory State which subsequently expresses its consent to be bound
by it, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the
expiration of a period of three months after the date of the expression of its consent to be
bound by the Convention in accordance with the provisions of paragraphs 1 and 2.

Article 37 – Accession to the Convention

1 After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council
of Europe, after consulting with and obtaining the unanimous consent of the Contracting
States to the Convention, may invite any State which is not a member of the Council and
which has not participated in its elaboration to accede to this Convention. The decision
shall be taken by the majority provided for in Article 20.d. of the Statute of the Council of
Europe and by the unanimous vote of the representatives of the Contracting States
entitled to sit on the Committee of Ministers.

2 In respect of any State acceding to the Convention under paragraph 1 above, the
Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration
of a period of three months after the date of deposit of the instrument of accession with
the Secretary General of the Council of Europe.
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Article 38 – Territorial application

1 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification,
acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this
Convention shall apply.

2 Any State may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of
the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory
specified in the declaration.  In respect of such territory the Convention shall enter into
force on the first day of the month following the expiration of a period of three months
after the date of receipt of the declaration by the Secretary General.

3 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any
territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the
Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal shall become effective on
the first day of the month following the expiration of a period of three months after the
date of receipt of such notification by the Secretary General.

Article 39 – Effects of the Convention

1 The purpose of the present Convention is to supplement applicable multilateral or bilateral
treaties or arrangements as between the Parties, including the provisions of:

– the European Convention on Extradition, opened for signature in Paris, on
13 December 1957 (ETS No. 24);

– the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters, opened for
signature in Strasbourg, on 20 April 1959 (ETS No. 30);

– the Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in
Criminal Matters, opened for signature in Strasbourg, on 17 March 1978 (ETS
No. 99).

2 If two or more Parties have already concluded an agreement or treaty on the matters
dealt with in this Convention or have otherwise established their relations on such
matters, or should they in future do so, they shall also be entitled to apply that
agreement or treaty or to regulate those relations accordingly. However, where Parties
establish their relations in respect of the matters dealt with in the present Convention
other than as regulated therein, they shall do so in a manner that is not inconsistent with
the Convention’s objectives and principles.

3 Nothing in this Convention shall affect other rights, restrictions, obligations and
responsibilities of a Party.
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Article 40 – Declarations

By a written notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe,
any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification,
acceptance, approval or accession, declare that it avails itself of the possibility of
requiring additional elements as provided for under Articles 2, 3, 6 paragraph 1.b, 7, 9
paragraph 3, and 27, paragraph 9.e.

Article 41 – Federal clause

1 A federal State may reserve the right to assume obligations under Chapter II of this
Convention consistent with its fundamental principles governing the relationship
between its central government and constituent States or other similar territorial entities
provided that it is still able to co-operate under Chapter III.

2 When making a reservation under paragraph 1, a federal State may not apply the terms
of such reservation to exclude or substantially diminish its obligations to provide for
measures set forth in Chapter II. Overall, it shall provide for a broad and effective law
enforcement capability with respect to those measures.

3 With regard to the provisions of this Convention, the application of which comes under
the jurisdiction of constituent States or other similar territorial entities, that are not
obliged by the constitutional system of the federation to take legislative measures, the
federal government shall inform the competent authorities of such States of the said
provisions with its favourable opinion, encouraging them to take appropriate action to
give them effect.

Article 42 – Reservations

By a written notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe,
any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification,
acceptance, approval or accession, declare that it avails itself of the reservation(s)
provided for in Article 4, paragraph 2, Article 6, paragraph 3, Article 9, paragraph 4,
Article 10, paragraph 3, Article 11, paragraph 3, Article 14, paragraph 3, Article 22,
paragraph 2, Article 29, paragraph 4, and Article 41, paragraph 1. No other reservation
may be made.

Article 43 – Status and withdrawal of reservations

1 A Party that has made a reservation in accordance with Article 42 may wholly or
partially withdraw it by means of a notification addressed to the Secretary General of the
Council of Europe. Such withdrawal shall take effect on the date of receipt of such
notification by the Secretary General. If the notification states that the withdrawal of a
reservation is to take effect on a date specified therein, and such date is later than the
date on which the notification is received by the Secretary General, the withdrawal shall
take effect on such a later date.

2 A Party that has made a reservation as referred to in Article 42 shall withdraw such
reservation, in whole or in part, as soon as circumstances so permit.

3 The Secretary General of the Council of Europe may periodically enquire with Parties
that have made one or more reservations as referred to in Article 42 as to the prospects
for withdrawing such reservation(s).
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Article 44 – Amendments

1 Amendments to this Convention may be proposed by any Party, and shall be
communicated by the Secretary General of the Council of Europe to the member States of
the Council of Europe, to the non-member States which have participated in the
elaboration of this Convention as well as to any State which has acceded to, or has been
invited to accede to, this Convention in accordance with the provisions of Article 37.

2 Any amendment proposed by a Party shall be communicated to the European
Committee on Crime Problems (CDPC), which shall submit to the Committee of
Ministers its opinion on that proposed amendment.

3 The Committee of Ministers shall consider the proposed amendment and the opinion
submitted by the CDPC and, following consultation with the non-member States Parties
to this Convention, may adopt the amendment.

4 The text of any amendment adopted by the Committee of Ministers in accordance with
paragraph 3 of this article shall be forwarded to the Parties for acceptance.

5 Any amendment adopted in accordance with paragraph 3 of this article shall come into
force on the thirtieth day after all Parties have informed the Secretary General of their
acceptance thereof.

Article 45 – Settlement of disputes

1 The European Committee on Crime Problems (CDPC) shall be kept informed regarding
the interpretation and application of this Convention.

2 In case of a dispute between Parties as to the interpretation or application of this
Convention, they shall seek a settlement of the dispute through negotiation or any other
peaceful means of their choice, including submission of the dispute to the CDPC, to an
arbitral tribunal whose decisions shall be binding upon the Parties, or to the
International Court of Justice, as agreed upon by the Parties concerned.

Article 46 – Consultations of the Parties

1 The Parties shall, as appropriate, consult periodically with a view to facilitating:

a the effective use and implementation of this Convention, including the
identification of any problems thereof, as well as the effects of any declaration or
reservation made under this Convention;

b the exchange of information on significant legal, policy or technological
developments pertaining to cybercrime and the collection of evidence in electronic
form;

c consideration of possible supplementation or amendment of the Convention.

2 The European Committee on Crime Problems (CDPC) shall be kept periodically
informed regarding the result of consultations referred to in paragraph 1.
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3 The CDPC shall, as appropriate, facilitate the consultations referred to in paragraph 1
and take the measures necessary to assist the Parties in their efforts to supplement or
amend the Convention. At the latest three years after the present Convention enters into
force, the European Committee on Crime Problems (CDPC) shall, in co-operation with
the Parties, conduct a review of all of the Convention’s provisions and, if necessary,
recommend any appropriate amendments.

4 Except where assumed by the Council of Europe, expenses incurred in carrying out the
provisions of paragraph 1 shall be borne by the Parties in the manner to be determined
by them.

5 The Parties shall be assisted by the Secretariat of the Council of Europe in carrying out
their functions pursuant to this article.

Article 47 – Denunciation

1 Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification
addressed to the Secretary General of the Council of Europe.

2 Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the
expiration of a period of three months after the date of receipt of the notification by the
Secretary General.

Article 48 – Notification

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the
Council of Europe, the non-member States which have participated in the elaboration of
this Convention as well as any State which has acceded to, or has been invited to accede
to, this Convention of:

a any signature;

b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;

c any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles 36
and 37;

d any declaration made under Article 40 or reservation made in accordance with
Article 42;

e any other act, notification or communication relating to this Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this
Convention.

Done at Budapest, this 23rd day of November 2001, in English and in French, both texts
being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the
Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit
certified copies to each member State of the Council of Europe, to the non-member States
which have participated in the elaboration of this Convention, and to any State invited to
accede to it.
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ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
 
Άρθρο 370Α. Παραβίαση του απορρήτου των τηλεφωνημάτων και της 
προφορικής συνομιλίας ________________________________________________1 

Άρθρο 370Β.__________________________________________________________2 

Άρθρο 370Γ. __________________________________________________________2 

Άρθρο 386Α. Απάτη με υπολογιστή ______________________________________3 
 

Άρθρο 370Α. Παραβίαση του απορρήτου των τηλεφωνημάτων και της 
προφορικής συνομιλίας 
1. Όποιος αθέμιτα παγιδεύει ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο παρεμβαίνει σε 

τηλεφωνική σύνδεση ή συσκευή με σκοπό να πληροφορηθεί ή να 
μαγνητοφωνήσει το περιεχόμενο τηλεφωνικής συνδιάλεξης μεταξύ τρίτων 
τιμωρείται με φυλάκιση. Η χρησιμοποίηση από το δράστη των πληροφοριών ή 
μαγνητοταινιών που αποκτήθηκαν με αυτόν τον τρόπο θεωρείται επιβαρυντική 
περίπτωση. 

2. Όποιος αθέμιτα παρακολουθεί με ειδικά τεχνικά μέσα ή μαγνητοφωνεί 
προφορική συνομιλία μεταξύ τρίτων που δεν διεξάγεται δημόσια ή 
μαγνητοσκοπεί μη δημόσιες πράξεις τρίτων, τιμωρείται με φυλάκιση. Με την ίδια 
ποινή τιμωρείται και όποιος μαγνητοφωνεί ιδιωτική συνομιλία μεταξύ αυτού και 
τρίτου χωρίς τη συναίνεση του τελευταίου. Το δεύτεροεδάφιοτηςπαραγράφου1 
αυτού του άρθρου εφαρμόζεται και σ' αυτήν την περίπτωση. 

3. Με φυλάκιση τιμωρείται όποιος κάνει χρήση των πληροφοριών ή των 
μαγνητοταινιών ή των μαγνητοσκοπήσεων που αποκτήθηκαν με τους τρόπους 
που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 αυτού του άρθρου.  

 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η παρ.8 του άρθρου 33 του Ν.2172/1993 (ΦΕΚ Α 207) ορίζει ότι: 
"Η δίωξη πράξεων, που προβλέπονται και τιμωρούνται από τη διάταξη της 
παραγράφου 3 του άρθρου 370Α, η οποία ασκήθηκε αυτεπαγγέλτως, χωρεί κανονικά 
και παύει οριστικά μόνο αν ο παθών δηλώσει ότι δεν επιθυμεί τη συνέχισή της. Η 
δήλωση γίνεται στις αρχές της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας." 
 
4. Η πράξη της παραγράφου 3 δεν είναι άδικη αν η χρήση έγινε ενώπιον 

οποιουδήποτε δικαστηρίου, ανακριτικής ή άλλης δημόσιας αρχής για τη 
διαφύλαξη δικαιολογημένου συμφέροντος που δεν μπορούσε να διαφυλαχθεί 
διαφορετικά και ιδίως σε ποινικό δικαστήριο για την υπεράσπιση του 
κατηγορουμένου και γενικά αν η χρήση έγινε για την εκπλήρωση καθήκοντος του 
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κατηγορουμένου ή για τη διαφύλαξη έννομου ή άλλου δικαιολογημένου 
ουσιώδους δημοσίου συμφέροντος. 

5. Η ποινική δίωξη της πράξης της παραγράφου 3 γίνεται μόνο με έγκληση. 
6. Αν ο δράστης των πράξεων των παραγράφων 1, 2 και 3 αυτού του άρθρου είναι 

ιδιωτικός αστυνομικός ή τελεί τις πράξεις αυτές κατ' επάγγελμα ή απέβλεπε στην 
είσπραξη επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή. 

7. Όποιος διαθέτει στο εμπόριο ή με άλλον τρόπο προσφέρει για εγκατάσταση 
τεχνικά μέσα ειδικά μόνο για την τέλεση των πράξεων των παραγράφων 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." 

 
***Το άρθρο 370Α αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.7 του άρθρου 33 του 
Ν.2172/1993 (ΦΕΚ Α 207) 

Άρθρο 370Β. 
1. Όποιος αθέμιτα αντιγράφει, αποτυπώνει, χρησιμοποιεί, αποκαλύπτει σε τρίτον ή 

οπωσδήποτε παραβιάζει στοιχεία ή προγράμματα υπολογιστών, τα οποία 
συνιστούν κρατικά, επιστημονικά ή επαγγελματικά απόρρητα ή απόρρητα 
επιχείρησης του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 
τριών μηνών. Ως απόρρητα θεωρούνται και εκείνα που ο νόμιμος κάτοχός τους, 
από δικαιολογημένο ενδιαφέρον τα μεταχειρίζεται ως απόρρητα, ιδίως όταν έχει 
λάβει μέτρα για να παρεμποδίζονται τρίτοι να λάβουν γνώση τους. 

2. Αν ο δράστης είναι στην υπηρεσία του κατόχου των στοιχείων, καθώς και αν το 
απόρρητο είναι ιδιαίτερα μεγάλης οικονομικής σημασίας, επιβάλλεται φυλάκιση 
τουλάχιστον ενός έτους. 

3. Αν πρόκειται για στρατιωτικό ή διπλωματικό απόρρητο ή για απόρρητο που 
αναφέρεται στην ασφάλεια του κράτους, η κατά την παράγραφο 1 πράξη τιμωρείται 
κατά τα άρθρα 146 και 147. 

4. Οι πράξεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και2 διώκονται ύστερα από 
έγκληση. 

 
 ***Το άνω άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 1805/1988 (ΦΕΚ Α199). Για τις 
αλλαγές στην αρίθμηση και το κείμενο του παρόντος άρθρου 370β βλέπε την 
παρατήρηση του άρθρου 370δ. 
 

Άρθρο 370Γ. 
1. Όποιος χωρίς δικαίωμα αντιγράφει ή χρησιμοποιεί προγράμματα υπολογιστών, 

τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μήνες και με χρηματική ποινή εκατό χιλιάδων 
έως δύο εκατομμυρίων δραχμών. 

2. Όποιος αποκτά πρόσβαση σε στοιχεία που έχουν εισαχθεί σε υπολογιστή ή σε 
περιφερειακή μνήμη υπολογιστή ή μεταδίδονται με συστήματα τηλεπικοινωνιών, 
εφόσον οι πράξεις αυτές έγιναν χωρίς δικαίωμα, ιδίως με παραβίαση 
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απαγορεύσεων ή μέτρων ασφαλείας που είχε λάβει ο νόμιμος κάτοχός τους, 
τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τρεις μήνες ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον δέκα 
χιλιάδων δραχμών. Αν η πράξη αναφέρεται στις διεθνείς σχέσεις ή στην 
ασφάλεια του κράτους, τιμωρείται κατά το άρθρο 148. 

3. Αν ο δράστης είναι στην υπηρεσία του νόμιμου κατόχου των στοιχείων, η πράξη 
της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται μόνο αν απαγορεύεται ρητά από 
εσωτερικό κανονισμό ή από έγγραφη απόφαση του κατόχου ή αρμόδιου 
υπαλλήλου του. 

4. Οι πράξεις των παραγράφων 1 έως 3 διώκονται ύστερα από έγκληση. 
 
***Το άνω άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 1805/1988 (ΦΕΚ Α 199). 

Άρθρο 386Α. Απάτη με υπολογιστή 
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 οποιονδήποτε άλλο τρόπο, 
τιμωρείται με τις ποινές του προηγούμενου άρθρου. Περιουσιακή βλάβη υφίσταται και αν 
τα πρόσωπα που την υπέστησαν είναι άδηλα. Για την εκτίμηση του ύψους της ζημίας 
είναι αδιάφορο αν παθόντες είναι ένα ή περισσότερα πρόσωπα. 
 
***Το άνω άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 1805/1988 (ΦΕΚ Α 199). 
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