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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1 

Αντικείµενο 

Αντικείµενο του παρόντος νόµου είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την 

επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα προς προστασία των 

δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως 

της ιδιωτικής ζωής. 

      Άρθρο 2 

      Ορισµοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου νοούνται ως: 

α) “∆εδοµένα προσωπικού χαρακτήρα”, κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο 

υποκείµενο των δεδοµένων. ∆εν λογίζονται ως δεδοµένα προσωπικού 

χαρακτήρα τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν 

µπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείµενα των δεδοµένων. 

β) “Ευαίσθητα δεδοµένα”, τα δεδοµένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνική 

προέλευση, στα πολιτικά φρονήµατα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές 

πεποιθήσεις, στη συµµετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην 

κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά µε ποινικές διώξεις ή 

καταδίκες, καθώς και στη συµµετοχή σε συναφείς µε τα ανωτέρω ενώσεις 

προσώπων. 

Ειδικά για τα σχετικά µε ποινικές διώξεις ή καταδίκες δύναται να επιτραπεί η 

δηµοσιοποίηση µόνον από την εισαγγελική αρχή για τα αδικήµατα που 

αναφέρονται στο εδάφιο β' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 µε διάταξη του 

αρµόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών ή του Εισαγγελέα Εφετών, εάν η υπόθεση 

εκκρεµεί στο Εφετείο. Η δηµοσιοποίηση αυτή αποσκοπεί στην προστασία του 

κοινωνικού συνόλου, των ανηλίκων, των ευάλωτων ή ανίσχυρων 

πληθυσµιακών οµάδων και προς ευχερέστερη πραγµάτωση της αξίωσης της 

Πολιτείας για τον κολασµό των παραπάνω αδικηµάτων.1 

γ) “Υποκείµενο των δεδοµένων”, το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 

τα δεδοµένα, και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή µπορεί να 

εξακριβωθεί, δηλαδή µπορεί να προσδιορισθεί αµέσως ή εµµέσως, ιδίως βάσει 

αριθµού ταυτότητας ή βάσει ενός η περισσότερων συγκεκριµένων στοιχείων 

που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, 

Το στοιχείο β’, το οποίο είχε αντικατασταθεί µε την παρ. 1 άρθρου 18 του Ν. 3471/2006 (ΦΕΚ Α 133), 
αντικαταστάθηκε ως άνω σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου όγδοου του Ν. 3625/2007 (ΦΕΚ Α 290). 
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οικονοµική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική. 

δ) “Επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα” (“επεξεργασία”), κάθε 

εργασία ή σειρά εργασιών που πραγµατοποιείται, από το ∆ηµόσιο ή από 

νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή 

φυσικό πρόσωπο µε ή χωρίς τη βοήθεια αυτοµατοποιηµένων µεθόδων και 

εφαρµόζονται σε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η 

καταχώριση, η οργάνωση, η διατήρηση ή αποθήκευση, η τροποποίηση, η 

εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης µορφής διάθεση, η 

συσχέτιση ή ο συνδυασµός, η διασύνδεση, η δέσµευση (κλείδωµα), η 

διαγραφή, η καταστροφή. 

ε) “Αρχείο δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα” (“αρχείο”), κάθε 

διαρθρωµένο σύνολο δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι 

προσιτά µε γνώµονα συγκεκριµένα κριτήρια.2 

στ) “∆ιασύνδεση”, µορφή επεξεργασίας που συνίσταται στη δυνατότητα 

συσχέτισης των δεδοµένων ενός αρχείου µε δεδοµένα αρχείου ή αρχείων που 

τηρούνται από άλλον ή άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας ή που τηρούνται από 

τον ίδιο υπεύθυνο επεξεργασίας για άλλο σκοπό. 

ζ) “Υπεύθυνος επεξεργασίας”, οποιοσδήποτε καθορίζει τον σκοπό και τον 

τρόπο επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως φυσικό ή 

νοµικό πρόσωπο, δηµόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος 

οργανισµός. Όταν ο σκοπός και ο τρόπος της επεξεργασίας καθορίζονται µε 

διατάξεις νόµου ή κανονιστικές διατάξεις εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η 

επιλογή του καθορίζονται αντίστοιχα από το εθνικό ή το κοινοτικό δίκαιο. 

η) “Εκτελών την επεξεργασία”, οποιοσδήποτε επεξεργάζεται δεδοµένα 

προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασµό υπεύθυνου επεξεργασίας, όπως 

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δηµόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος 

οργανισµός. 

θ) “Τρίτος”, κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δηµόσια αρχή ή υπηρεσία, ή 

οποιοσδήποτε άλλος οργανισµός, εκτός από το υποκείµενο των δεδοµένων, 

τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτηµένα να 

επεξεργάζονται τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον ενεργούν υπό 

την άµεση εποπτεία ή για λογαριασµό του υπεύθυνου επεξεργασίας. 

ι) “Αποδέκτης”, το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, η δηµόσια αρχή ή υπηρεσία, ή 

οποιοσδήποτε άλλος οργανισµός, στον οποίο ανακοινώνονται ή µεταδίδονται 

τα δεδοµένα, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για τρίτο ή όχι. 

ια) “Συγκατάθεση” του υποκειµένου των δεδοµένων, κάθε ελεύθερη, ρητή και 

ειδική δήλωση βουλήσεως, που εκφράζεται µε τρόπο σαφή, και εν πλήρη 

επιγνώσει, και µε την οποία, το υποκείµενο των δεδοµένων, αφού 

2 
Το στοιχείο ε’ αντικαταστάθηκε ως άνω σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 3471/2006 (ΦΕΚ Α 133). 

3 



προηγουµένως ενηµερωθεί, δέχεται να αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας 

τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Η ενηµέρωση αυτή 

περιλαµβάνει πληροφόρηση τουλάχιστον για τον σκοπό της επεξεργασίας, τα 

δεδοµένα ή τις κατηγορίες δεδοµένων που αφορά η επεξεργασία, τους 

αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα, καθώς και το όνοµα, την επωνυµία και τη διεύθυνση του 

υπεύθυνου επεξεργασίας και του τυχόν εκπροσώπου του. Η συγκατάθεση 

µπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδροµικό αποτέλεσµα. 

ιβ) “Αρχή”, η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα που 

θεσπίζεται στο κεφάλαιο ∆΄ του παρόντος νόµου. 

Άρθρο 3 

Πεδίο εφαρµογής 

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται στην εν όλω ή εν µέρει 

αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία καθώς και στη µη αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία περιλαµβάνονται ή πρόκειται να 

περιληφθούν σε αρχείο. 

2. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου δεν εφαρµόζονται στην επεξεργασία δεδοµένων 

η οποία πραγµατοποιείται: 

α) από φυσικό πρόσωπο για την άσκηση δραστηριοτήτων αποκλειστικά 

προσωπικών ή οικιακών, 

β) από τις δικαστικές – εισαγγελικές αρχές και τις υπηρεσίες που ενεργούν 

υπό την άµεση εποπτεία τους στο πλαίσιο της απονοµής της δικαιοσύνης ή 

για την εξυπηρέτηση των αναγκών της λειτουργίας τους µε σκοπό τη 

βεβαίωση εγκληµάτων, που τιµωρούνται ως κακουργήµατα ή 

πληµµελήµατα µε δόλο και ιδίως εγκληµάτων κατά της ζωής, κατά της 

γενετήσιας ελευθερίας, της οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας 

ζωής, κατά της προσωπικής ελευθερίας, κατά της ιδιοκτησίας, κατά των 

περιουσιακών δικαιωµάτων, παραβάσεων της νοµοθεσίας περί 

ναρκωτικών, επιβουλής της δηµόσιας τάξης, ως και τελουµένων σε βάρος 

ανηλίκων θυµάτων. 

 ς προς τα ανωτέρω εφαρµόζονται οι ισχύουσες ουσιαστικές και 

δικονοµικές ποινικές διατάξεις. 

Στις περιπτώσεις άσκησης από τους πολίτες του δικαιώµατος του 

συνέρχεσθαι κατά το άρθρο 11 του Συντάγµατος επιτρέπεται η απλή 

λειτουργία συσκευών καταγραφής ήχου ή εικόνας ή άλλων ειδικών 

τεχνικών µέσων µε σκοπό την καταγραφή εφόσον συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις του επόµενου εδαφίου. 

Η καταγραφή ήχου ή εικόνας µε οποιασδήποτε τεχνικής µορφής συσκευές 

µε σκοπό τη βεβαίωση τέλεσης των παραπάνω εγκληµάτων γίνεται µόνον 

κατόπιν εντολής εκπροσώπου της εισαγγελικής αρχής και εφόσον 
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επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια. 

Σκοπός της καταγραφής αυτής είναι µόνον η χρησιµοποίηση του 

βεβαιούντος την τέλεση των εγκληµάτων υλικού ως αποδεικτικού 

στοιχείου ενώπιον οποιασδήποτε ανακριτικής, εισαγγελικής αρχής και 

δικαστηρίου. Η επεξεργασία κάθε άλλου υλικού που δεν είναι αναγκαίο 

προς εξυπηρέτηση του παραπάνω σκοπού για τη βεβαίωση των 

εγκληµάτων απαγορεύεται, το δε σχετικό υλικό καταστρέφεται µε πράξη 

του αρµόδιου Εισαγγελέα.3 

γ) από δηµόσια αρχή µε τη λειτουργία ειδικών τεχνικών µέσων 

καταγραφής ήχου ή εικόνας σε δηµόσιους χώρους για τη διαφύλαξη της 

ασφάλειας του κράτους, της άµυνας, της δηµόσιας ασφάλειας, για την 

οποία είναι αρµόδια, και ιδίως για την προστασία προσώπων και 

πραγµάτων, καθώς και για τη διαχείριση της κυκλοφορίας. Το υλικό που 

συλλέγεται από τα ανωτέρω µέσα, εφόσον δεν εµπίπτει στην περίπτωση 

β΄, τηρείται για χρονικό διάστηµα επτά (7) ηµερών, µετά το πέρας των 

οποίων καταστρέφεται µε πράξη του αρµόδιου εισαγγελέα. Η παράβαση 

των διατάξεων του προηγούµενου εδαφίου τιµωρείται µε φυλάκιση 

τουλάχιστον ενός (1) έτους, αν δεν τιµωρείται βαρύτερα από άλλη 

διάταξη.4 

3. Ο παρών νόµος εφαρµόζεται σε κάθε επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα, εφόσον αυτή εκτελείται: 

α) Από υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία, 

εγκατεστηµένο στην Ελληνική Επικράτεια ή σε τόπο όπου βάσει του 

δηµοσίου διεθνούς δικαίου εφαρµόζεται το ελληνικό δίκαιο. 

β) Από υπεύθυνο επεξεργασίας που δεν είναι εγκατεστηµένος στην 

επικράτεια Κράτους- Μέλους της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης ή κράτους του 

Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, αλλά τρίτης χώρας και για τους 

σκοπούς της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα προσφεύγει 

σε µέσα, αυτοµατοποιηµένα ή όχι, ευρισκόµενα στην Ελληνική 

Επικράτεια, εκτός εάν τα µέσα αυτά χρησιµοποιούνται µόνο µε σκοπό τη 

διέλευση από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 

οφείλει να υποδείξει µε γραπτή δήλωσή του προς την Αρχή εκπρόσωπο 

εγκατεστηµένο στην Ελληνική Επικράτεια, ο οποίος υποκαθίσταται στα 

δικαιώµατα και υποχρεώσεις του υπεύθυνου, χωρίς ο τελευταίος αυτός να 

απαλλάσσεται από τυχόν ιδιαίτερη ευθύνη του. Το αυτό ισχύει και όταν ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας καλύπτεται από ετεροδικία, ασυλία ή άλλο λόγο 

  Το στοιχείο β’ της παρ. 2 του άρθρου 3 προστέθηκε µε το άρθρο όγδοο παρ. 1 του Ν. 3625/2007 (ΦΕΚ Α 290). 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα τρία τελευταία εδάφια του στοιχείου αυτού καταργούνται µε το άρθρο 14 παρ. 6 του Ν. 3917/2011 
(ΦΕΚ Α 22), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 71 του Ν. 3994/2011 (ΦΕΚ Α 165), από την έναρξη ισχύος του 
Π.∆. που προβλέπεται στο άρθρο 14 παρ. 4 του Ν. 3917/2011. 
4ΠΡΟΣΟΧΗ: Το στοιχείο γ’ της παρ. 2 του άρθρου 3, όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 3783/2009 
(ΦΕΚ Α 136), καταργείται µε το άρθρο 14 παρ. 6 του Ν. 3917/2011, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 71 του Ν. 
3994/2011 (ΦΕΚ Α 165), από την έναρξη ισχύος του Π.∆. που προβλέπεται στο άρθρο 14 παρ. 4 του Ν. 3917/2011 
(ΦΕΚ Α 22). 
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που κωλύει την ποινική δίωξη.5 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝ Ν ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Άρθρο 4 

       Χαρακτηριστικά δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 

1. Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα για να τύχουν νόµιµης επεξεργασίας 

   πρέπει : 

   α) Να συλλέγονται κατά τρόπο θεµιτό και νόµιµο για καθορισµένους, σαφείς 

     και νόµιµους σκοπούς και να υφίστανται θεµιτή και νόµιµη επεξεργασία 

     ενόψει των σκοπών αυτών. 

β) Να είναι συναφή, πρόσφορα, και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά 

  απαιτείται εν όψει των σκοπών της επεξεργασίας. 

γ) Να είναι ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, να υποβάλλονται σε ενηµέρωση. 

δ) Να διατηρούνται σε µορφή που να επιτρέπει τον προσδιορισµό της 

  ταυτότητας των υποκειµένων τους µόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου 

  που απαιτείται, κατά την κρίση της Αρχής, για την πραγµατοποίηση των 

  σκοπών της συλλογής τους και της επεξεργασίας τους. Μετά την 

  παρέλευση της περιόδου αυτής, η Αρχή µπορεί, µε αιτιολογηµένη 

  απόφασή της, να επιτρέπει τη διατήρηση δεδοµένων προσωπικού 

  χαρακτήρα για ιστορικούς επιστηµονικούς ή στατιστικούς σκοπούς, εφ΄ 

  όσον κρίνει ότι δεν θίγονται σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση τα 

  δικαιώµατα των υποκειµένων τους ή και τρίτων.6 

2. Η τήρηση των διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου βαρύνει τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας. ∆εδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν 

συλλεχθεί ή υφίστανται επεξεργασία κατά παράβαση της προηγούµενης 

παραγράφου καταστρέφονται µε ευθύνη του υπεύθυνου επεξεργασίας. Η 

Αρχή, εάν εξακριβώσει αυτεπαγγέλτως ή µετά από σχετική καταγγελία 

παράβαση των διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου, επιβάλλει την 

διακοπή της συλλογής ή της επεξεργασίας και την καταστροφή των δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα που έχουν ήδη συλλεγεί ή τύχει επεξεργασίας.7 

5 
  Το πρώην στοιχείο γ’ της παρ. 3 του παρόντος άρθρου αναριθµήθηκε σε στοιχείο β’ µετά την κατάργηση του πρώην 
στοιχείου β’ σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 3471/2006 (ΦΕΚ Α 133). Επίσης, το πρώτο εδάφιο στο νέο 
στοιχείο β’ (πρώην γ’) τροποποιήθηκε ως άνω µε την παρ. 2 του άρθρου 19 του ιδίου νόµου. 
6Το πρώην τελευταίο εδάφιο του στοιχείου δ’ καταργήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 3471/2006 (ΦΕΚ Α 
133). 
7Το πρώτο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 3471/2006 (ΦΕΚ Α 133). 
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Άρθρο 5 

         Προϋποθέσεις επεξεργασίας 

1. Επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται µόνον όταν το 

   υποκείµενο των δεδοµένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. 

2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η επεξεργασία και χωρίς τη συγκατάθεση, όταν: 

   α) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύµβασης, στην οποία 

     συµβαλλόµενο µέρος είναι υποκείµενο δεδοµένων ή για τη λήψη 

     µέτρων κατόπιν αιτήσεως του υποκειµένου κατά το προσυµβατικό 

     στάδιο. 

β) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκπλήρωση υποχρεώσεως του 

  υπεύθυνου επεξεργασίας, η οποία επιβάλλεται από το νόµο. 

γ) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη ζωτικού συµφέροντος 

  του υποκειµένου, εάν αυτό τελεί σε φυσική ή νοµική αδυναµία να 

  δώσει τη συγκατάθεσή του. 

δ) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση έργου δηµόσιου 

  συµφέροντος ή έργου που εµπίπτει στην άσκηση δηµόσιας εξουσίας 

  και εκτελείται από δηµόσια αρχή ή έχει ανατεθεί από αυτή είτε στον 

  υπεύθυνο επεξεργασίας είτε σε τρίτο, στον οποίο γνωστοποιούνται τα 

  δεδοµένα. 

ε) Η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του 

  έννοµου συµφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 

  τρίτος ή οι τρίτοι στους οποίους ανακοινώνονται τα δεδοµένα και υπό 

  τον όρο ότι τούτο υπερέχει προφανώς των δικαιωµάτων και 

  συµφερόντων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα και 

  δεν θίγονται οι θεµελιώδεις ελευθερίες αυτών. 

3. Η Αρχή µπορεί να εκδίδει ειδικούς κανόνες επεξεργασίας για τις πλέον 

   συνήθεις κατηγορίες επεξεργασιών και αρχείων, οι οποίες προφανώς δεν 

   θίγουν τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες των προσώπων στα οποία 

   αναφέρονται τα δεδοµένα. Οι κατηγορίες αυτές προσδιορίζονται µε 

   κανονισµούς που καταρτίζει η Αρχή και κυρώνονται µε προεδρικά 

   διατάγµατα, τα οποία εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης. 

Άρθρο 6 

          Γνωστοποίηση αρχείων 

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στην 

   Αρχή, τη σύσταση και λειτουργία αρχείου ή την έναρξη της επεξεργασίας. 

2. Με τη γνωστοποίηση της προηγούµενης παραγράφου ο υπεύθυνος 

   επεξεργασίας πρέπει απαραιτήτως να δηλώνει: 

   α) Το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία ή τον τίτλο του, και τη διεύθυνσή 
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     του.8 

   β) Τη διεύθυνση όπου είναι εγκατεστηµένο το αρχείο ή ο κύριος εξοπλισµός 

     που υποστηρίζει την επεξεργασία. 

   γ) Την περιγραφή του σκοπού της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού 

     χαρακτήρα που περιέχονται ή πρόκειται να περιληφθούν στο αρχείο. 

   δ) Το είδος των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται ή 

     πρόκειται να υποστούν επεξεργασία ή περιέχονται ή πρόκειται να 

     περιληφθούν στο αρχείο. 

   ε) Το χρονικό διάστηµα για το οποίο προτίθεται να εκτελεί την επεξεργασία 

     ή να διατηρήσει το αρχείο. 

   στ) Τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους ανακοινώνει ή 

     ενδέχεται να ανακοινώνει τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα. 

   ζ) Τις ενδεχόµενες διαβιβάσεις και το σκοπό της διαβίβασης δεδοµένων 

     προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες. 

   η) Τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήµατος και των µέτρων ασφαλείας 

     του αρχείου ή της επεξεργασίας.9 

3. Τα στοιχεία της προηγούµενης παραγράφου καταχωρίζονται στο Μητρώο 

Αρχείων και Επεξεργασιών που τηρεί η Αρχή. 

4. Κάθε µεταβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 πρέπει να 

γνωστοποιείται εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση από τον υπεύθυνο στην Αρχή. 

Άρθρο 7 

        Επεξεργασία ευαίσθητων δεδοµένων 

1. Απαγορεύεται η συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων δεδοµένων. 

2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων 

   δεδοµένων, καθώς και η ίδρυση και λειτουργία σχετικού αρχείου, ύστερα από 

   άδεια της Αρχής10, όταν συντρέχουν µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες 

   προϋποθέσεις: 

   α) Το υποκείµενο έδωσε τη γραπτή συγκατάθεσή του εκτός εάν η 

     συγκατάθεση έχει αποσπασθεί µε τρόπο που αντίκειται στο νόµο ή τα 

     χρηστά ήθη ή νόµος ορίζει ότι η συγκατάθεση δεν αίρει την απαγόρευση. 

β) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη ζωτικού συµφέροντος του 

  υποκειµένου ή προβλεπόµενου από το νόµο συµφέροντος τρίτου, εάν το 

  υποκείµενο τελεί σε φυσική ή νοµική αδυναµία να δώσει τη συγκατάθεσή 

  του.11 

γ) Η επεξεργασία αφορά δεδοµένα που δηµοσιοποιεί το ίδιο το υποκείµενο ή 

  είναι αναγκαία για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώµατος 

  Το στοιχείο α’ αντικαταστάθηκε ως άνω σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ Α 84) ενώ το 
πρώην δεύτερο εδάφιο του στοιχείου α’ καταργήθηκε µε το άρθρο 21 του Ν. 3471/2006 (ΦΕΚ Α 133) 
9Το πρώην στοιχείο θ’ διαγράφηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ Α 84). 
10Για τον καθορισµό των παραβόλων, βλ. την υπ’ αριθµ. 121/2001 κανονιστική πράξη της Αρχής Προστασίας 
∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 1345). 
11Το στοιχείο β’ τροποποιήθηκε ως άνω σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 3471/2006 (ΦΕΚ Α 133). 
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ενώπιον δικαστηρίου ή πειθαρχικού οργάνου.12 

δ) Η επεξεργασία αφορά θέµατα υγείας και εκτελείται από πρόσωπο που 

  ασχολείται κατ’ επάγγελµα µε την παροχή υπηρεσιών υγείας και υπόκειται 

  σε καθήκον εχεµύθειας ή σε συναφείς κώδικες δεοντολογίας, υπό τον όρο 

  ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την ιατρική πρόληψη, διάγνωση, 

  περίθαλψη ή τη διαχείριση υπηρεσιών υγείας. 

ε) Η επεξεργασία εκτελείται από ∆ηµόσια Αρχή και είναι αναγκαία είτε αα) 

  για λόγους εθνικής ασφάλειας είτε ββ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών 

  εγκληµατολογικής ή σωφρονιστικής πολιτικής και αφορά τη διακρίβωση 

  εγκληµάτων, ποινικές καταδίκες ή µέτρα ασφαλείας είτε γγ) για λόγους 

  προστασίας της δηµόσιας υγείας είτε δδ) για την άσκηση δηµόσιου 

  φορολογικού ελέγχου ή δηµόσιου ελέγχου κοινωνικών παροχών.13 

στ) Η επεξεργασία πραγµατοποιείται για ερευνητικούς και επιστηµονικούς 

  αποκλειστικά σκοπούς και υπό τον όρο ότι τηρείται η ανωνυµία και 

  λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία των 

  δικαιωµάτων των προσώπων στα οποία αναφέρονται. 

   ζ) Η επεξεργασία αφορά δεδοµένα δηµοσίων προσώπων, εφόσον αυτά 

     συνδέονται µε την άσκηση δηµοσίου λειτουργήµατος ή τη διαχείριση 

     συµφερόντων τρίτων, και πραγµατοποιείται αποκλειστικά για την άσκηση 

     του δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος. Η άδεια της αρχής χορηγείται µόνο 

     εφόσον η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την εξασφάλιση του 

     δικαιώµατος πληροφόρησης επί θεµάτων δηµοσίου ενδιαφέροντος καθώς 

     και στο πλαίσιο καλλιτεχνικής έκφρασης και εφόσον δεν παραβιάζεται 

     καθ’ οιονδήποτε τρόπο το δικαίωµα προστασίας της ιδιωτικής και 

     οικογενειακής ζωής. 

3. Η Αρχή χορηγεί άδεια συλλογής και επεξεργασίας ευαίσθητων δεδοµένων, 

καθώς και άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας σχετικού αρχείου, ύστερα από αίτηση 

του υπεύθυνου επεξεργασίας. Εφ’ όσον η Αρχή διαπιστώσει ότι 

πραγµατοποιείται επεξεργασία ευαίσθητων δεδοµένων, η γνωστοποίηση αρχείου, 

σύµφωνα µε το άρθρο 6 του παρόντος νόµου, επέχει θέση αιτήσεως για τη 

χορήγηση άδειας. Η Αρχή µπορεί να επιβάλλει όρους και προϋποθέσεις για την 

αποτελεσµατικότερη προστασία του δικαιώµατος ιδιωτικής ζωής των 

υποκειµένων ή τρίτων.14 

4. Η άδεια εκδίδεται για ορισµένο χρόνο, ανάλογα µε τον σκοπό της 

   επεξεργασίας. Μπορεί να ανανεωθεί ύστερα από αίτηση του υπεύθυνου 

   επεξεργασίας. 

5. Η άδεια περιέχει απαραιτήτως: 

   Το στοιχείο γ’, που είχε αντικατασταθεί µε την παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ Α 84), 
αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 2915/2001 (ΦΕΚ Α 109). 
13Το στοιχείο ε’ αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 2915/2001 (ΦΕΚ Α 109). Το στοιχείο 
γγ’ αντικαταστάθηκε ως άνω και το στοιχείο δδ’ προστέθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν. 3156/2003 (ΦΕΚ Α 
157). 
14Η παρ. 3 τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 3471/2006 (ΦΕΚ Α 133). 
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   α) Το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία ή τον τίτλο καθώς και τη διεύθυνση 

     του υπεύθυνου επεξεργασίας και του τυχόν εκπροσώπου του. 

   β) Τη διεύθυνση όπου είναι εγκατεστηµένο το αρχείο. 

   γ) Το είδος των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που επιτρέπεται να 

     περιληφθούν στο αρχείο. 

   δ) Το χρονικό διάστηµα για το οποίο χορηγείται η άδεια. 

   ε) Τους τυχόν όρους και προϋποθέσεις που έχει επιβάλει η Αρχή για την 

     ίδρυση και λειτουργία του αρχείου. 

   στ) Την υποχρέωση γνωστοποίησής του ή των αποδεκτών ευθύς ως 

     εξατοµικευτούν. 

6. Αντίγραφο της άδειας καταχωρίζεται στο Μητρώο Αδειών που διατηρεί η 

Αρχή. 

7. Κάθε µεταβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 5 

γνωστοποιείται χωρίς καθυστέρηση στην Αρχή. Κάθε άλλη µεταβολή, πλην της 

διεύθυνσης του υπευθύνου ή του εκπροσώπου του, συνεπάγεται την έκδοση νέας 

άδειας, εφόσον συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

Άρθρο 7Α15 

        Απαλλαγή υποχρέωσης γνωστοποίησης 

          και λήψης άδειας 

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας απαλλάσσεται από την υποχρέωση γνωστοποίησης 

   του άρθρου 6 και από την υποχρέωση λήψης άδειας του άρθρου 7 του 

   παρόντος νόµου στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

   α) Όταν η επεξεργασία πραγµατοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς που 

     συνδέονται άµεσα µε σχέση εργασίας ή έργου ή µε παροχή υπηρεσιών στο 

     δηµόσιο τοµέα και είναι αναγκαία για την εκπλήρωση υποχρέωσης που 

     επιβάλλει ο νόµος ή για την εκτέλεση των υποχρεώσεων από τις 

     παραπάνω σχέσεις και το υποκείµενο έχει προηγουµένως ενηµερωθεί.16 

β) Όταν η επεξεργασία αφορά πελάτες ή προµηθευτές, εφόσον τα δεδοµένα 

  δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους. Για την εφαρµογή της 

  παρούσας διάταξης τα δικαστήρια και οι δηµόσιες αρχές δεν λογίζονται ως 

  τρίτοι, εφόσον τη διαβίβαση ή κοινοποίηση επιβάλλει νόµος ή δικαστική 

  απόφαση. ∆εν απαλλάσσονται από την υποχρέωση γνωστοποίησης οι 

  ασφαλιστικές εταιρείες για όλους τους κλάδους ασφάλισης, οι 

  φαρµακευτικές εταιρείες, οι εταιρείες εµπορίας πληροφοριών και τα 

  χρηµατοπιστωτικά νοµικά πρόσωπα, όπως οι τράπεζες και οι εταιρείες 

  έκδοσης πιστωτικών καρτών. 

γ) Όταν η επεξεργασία γίνεται από σωµατεία, εταιρείες, ενώσεις προσώπων 

  και πολιτικά κόµµατα και αφορά δεδοµένα των µελών ή εταιρειών τους, 

  εφόσον αυτοί έχουν δώσει την συγκατάθεσή τους και τα δεδοµένα δεν 

15 
16 

Το άρθρο 7Α προστέθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ Α 84). 
Το στοιχείο α’ αντικαταστάθηκε ως άνω σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 2915/2001 (ΦΕΚ Α 109). 
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διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους. ∆εν λογίζονται τρίτοι τα 

µέλη ή εταίροι, εφόσον η διαβίβαση γίνεται προς αυτούς για τους σκοπούς 

των ως άνω νοµικών προσώπων ή ενώσεων, ούτε τα δικαστήρια και οι 

δηµόσιες αρχές, εφόσον τη διαβίβαση επιβάλλει νόµος ή δικαστική 

απόφαση. 

δ) Όταν η επεξεργασία αφορά δεδοµένα υγείας και γίνεται από ιατρούς ή 

  άλλα πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες υγείας, εφόσον ο υπεύθυνος 

  επεξεργασίας δεσµεύεται από το ιατρικό απόρρητο ή άλλο απόρρητο που 

  προβλέπει νόµος ή κώδικας δεοντολογίας και τα δεδοµένα δεν 

  διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους.17 Για την εφαρµογή της 

  παρούσας διάταξης τα δικαστήρια και οι δηµόσιες αρχές δεν λογίζονται ως 

  τρίτοι, εφόσον τη διαβίβαση ή κοινοποίηση επιβάλλει νόµος ή δικαστική 

  απόφαση. ∆εν εµπίπτουν στην απαλλαγή της παρούσας διάταξης τα 

  νοµικά πρόσωπα ή οργανισµοί που παρέχουν υπηρεσίες υγείας, όπως 

  κλινικές, νοσοκοµεία, κέντρα αποθεραπείας και αποτοξίνωσης, 

  ασφαλιστικά ταµεία και ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς και οι υπεύθυνοι 

  επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα όταν η επεξεργασία 

  διεξάγεται στο πλαίσιο προγραµµάτων τηλεϊατρικής ή παροχής ιατρικών 

  υπηρεσιών µέσω δικτύου. 

ε) Όταν η επεξεργασία γίνεται από δικηγόρους, συµβολαιογράφους, 

  άµισθους υποθηκοφύλακες και δικαστικούς επιµελητές ή εταιρείες των 

  προσώπων αυτών και αφορά στην παροχή νοµικών υπηρεσιών προς 

  πελάτες τους, εφόσον ο υπεύθυνος επεξεργασίας και τα µέλη των 

  εταιρειών δεσµεύονται από υποχρέωση απορρήτου που προβλέπει νόµος 

  και τα δεδοµένα δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός 

  από τις περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο και συνδέεται άµεσα µε την 

  εκπλήρωση εντολής του πελάτη.18 

   στ) Όταν η επεξεργασία γίνεται από δικαστικές αρχές ή υπηρεσίες εκτός από 

     τις λοιπές αρχές του εδαφίου β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 στο 

     πλαίσιο απονοµής της δικαιοσύνης ή για την εξυπηρέτηση των αναγκών 

     της λειτουργίας τους.19 

2. Σε όλες τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο υπεύθυνος 

   επεξεργασίας υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο παρών 

   νόµος και υποχρεούται να συµµορφώνεται µε ειδικούς κανόνες επεξεργασίας 

   που η Αρχή εκδίδει σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του παρόντος 

   νόµου. 

3. Οι προθεσµίες των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου 24 του ν. 2472/1997 

   παρατείνονται έως την 21η Ιανουαρίου 2001. 

   Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου δ’ αντικαταστάθηκε ως άνω σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 
3471/2006 (ΦΕΚ Α 133). 
18Το στοιχείο ε’ αντικαταστάθηκε ως άνω σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν. 3471/2006 (ΦΕΚ Α 133). 
19Το στοιχείο στ’, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 10 του Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ Α 329), συµπληρώθηκε ως άνω µε την 
παρ. 2 του άρθρου όγδοου του Ν. 3625/2007 (ΦΕΚ Α 290). 
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Άρθρο 8 

          ∆ιασύνδεση αρχείων 

1. ∆ιασύνδεση αρχείων επιτρέπεται µόνον υπό τους όρους του παρόντος άρθρου. 

2. Κάθε διασύνδεση γνωστοποιείται στην Αρχή µε δήλωση την οποία 

υποβάλλουν από κοινού οι υπεύθυνοι επεξεργασίας ή ο υπεύθυνος επεξεργασίας 

που διασυνδέει δύο ή περισσότερα αρχεία που εξυπηρετούν διαφορετικούς 

σκοπούς. 

3. Εάν ένα τουλάχιστον από τα αρχεία που πρόκειται να διασυνδεθούν περιέχει 

ευαίσθητα δεδοµένα, ή εάν η διασύνδεση έχει ως συνέπεια την αποκάλυψη 

ευαίσθητων δεδοµένων, ή εάν για την πραγµατοποίηση της διασύνδεσης, 

πρόκειται να γίνει χρήση ενιαίου κωδικού αριθµού, η διασύνδεση επιτρέπεται 

µόνον µε προηγούµενη άδεια της Αρχής (άδεια διασύνδεσης). 

4. Η άδεια διασύνδεσης της προηγούµενης παραγράφου χορηγείται ύστερα από 

ακρόαση των υπεύθυνων επεξεργασίας των αρχείων και περιέχει απαραιτήτως: 

α) Τον σκοπό για τον οποίο η διασύνδεση θεωρείται αναγκαία. 

β) Το είδος των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά η διασύνδεση. 

γ) Το χρονικό διάστηµα για το οποίο επιτρέπεται η διασύνδεση. 

δ) Τους τυχόν όρους και προϋποθέσεις για την αποτελεσµατικότερη προστασία 

των δικαιωµάτων και ελευθεριών και ιδίως του δικαιώµατος ιδιωτικής ζωής των 

υποκειµένων ή τρίτων. 

5. Η άδεια διασύνδεσης µπορεί να ανανεωθεί ύστερα από αίτηση των υπεύθυνων 

επεξεργασίας. 

6. Οι δηλώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου καθώς και αντίγραφα των αδειών 

διασύνδεσης καταχωρίζονται στο Μητρώο ∆ιασυνδέσεων που τηρεί η Αρχή. 

Άρθρο 9 

      ∆ιασυνοριακή ροή δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 

1. Η διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα είναι ελεύθερη: 

   α) προς χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

β) προς χώρα µη µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µετά από άδεια της Αρχής 

που παρέχεται εάν κρίνει ότι η εν λόγω χώρα εξασφαλίζει ικανοποιητικό 

επίπεδο προστασίας. Προς τούτο, λαµβάνει υπόψη ιδίως τη φύση των 

δεδοµένων, τους σκοπούς και τη διάρκεια της επεξεργασίας, τους σχετικούς 

γενικούς και ειδικούς κανόνες δικαίου, τους κώδικες δεοντολογίας, τα µέτρα 

ασφαλείας για την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και 

το επίπεδο προστασίας των χωρών προέλευσης, διέλευσης και τελικού 

προορισµού των δεδοµένων. ∆εν απαιτείται άδεια της Αρχής εφόσον η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφανθεί, µε τη διαδικασία του άρθρου 31 παρ. 2 

της Οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

της 24ης Οκτωβρίου 1995, ότι η χώρα αυτή εξασφαλίζει ικανοποιητικό 

επίπεδο προστασίας, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 25 της ανωτέρω 
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   Οδηγίας.20 

2. Η διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα προς χώρα που δεν ανήκει 

   στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η οποία δεν εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο 

   προστασίας, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, µε άδεια της Αρχής, εφ’ όσον 

   συντρέχει µία ή περισσότερες από τις κατωτέρω προϋποθέσεις: 

   α) Το υποκείµενο των δεδοµένων έδωσε τη συγκατάθεσή του για τη 

     διαβίβαση, εκτός εάν η συγκατάθεση έχει αποσπασθεί µε τρόπο που να 

     αντίκειται στο νόµο ή τα χρηστά ήθη. 

β) Η διαβίβαση είναι απαραίτητη i) για τη διασφάλιση ζωτικού συµφέροντος 

  του υποκειµένου των δεδοµένων, εφόσον αυτό τελεί σε φυσική ή νοµική 

  αδυναµία να δώσει τη συγκατάθεσή του, ή ii) για τη συνοµολόγηση και 

  εκτέλεση σύµβασης µεταξύ αυτού και του υπεύθυνου επεξεργασίας ή 

  µεταξύ του υπεύθυνου επεξεργασίας και τρίτου προς το συµφέρον του 

  υποκειµένου των δεδοµένων, ή iii) για την εκτέλεση προσυµβατικών 

  µέτρων που έχουν ληφθεί κατ΄ αίτηση του υποκειµένου των δεδοµένων.21 

γ) Η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την αντιµετώπιση εξαιρετικής ανάγκης 

  και τη διαφύλαξη υπέρτερου δηµόσιου συµφέροντος, ιδίως για την 

  εκτέλεση συµβάσεων συνεργασίας µε δηµόσιες αρχές της άλλης χώρας, 

  εφόσον ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για την 

  προστασία της ιδιωτικής ζωής και των θεµελιωδών ελευθεριών και την 

  άσκηση των σχετικών δικαιωµάτων. 

δ) Η διαβίβαση είναι αναγκαία για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση 

  δικαιώµατος ενώπιον του δικαστηρίου. 

ε) Η µετάδοση πραγµατοποιείται από δηµόσιο µητρώο, το οποίο κατά το 

  νόµο προορίζεται για την παροχή πληροφοριών στο κοινό και είναι 

  προσιτό στο κοινό ή σε κάθε πρόσωπο που αποδεικνύει έννοµο συµφέρον, 

  εφόσον στη συγκεκριµένη περίπτωση πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις 

  για την πρόσβαση στο µητρώο. 

   στ) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία 

     των προσωπικών δεδοµένων των υποκειµένων και την άσκηση των 

     σχετικών δικαιωµάτων τους, όταν οι εγγυήσεις προκύπτουν από 

     συµβατικές ρήτρες, σύµφωνες µε τις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου. ∆εν 

     απαιτείται άδεια εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε, κατά το άρθρο 26 

     παρ. 4 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, ότι ορισµένες συµβατικές ρήτρες παρέχουν 

     επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων.22 

3. Στις περιπτώσεις των προηγούµενων παραγράφων η Αρχή ενηµερώνει την 

   Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αντίστοιχες Αρχές των άλλων κρατών µελών: α) 

   όταν θεωρεί ότι µια χώρα δεν εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας 

   Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 3471/2006 (ΦΕΚ Α 133). 
   Η περίπτωση ii του στοιχείου β’ αντικαταστάθηκε ως άνω σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 3471/2006 
(ΦΕΚ Α 133). 
22Το στοιχείο στ’ προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 3471/2006 (ΦΕΚ Α 133). 

21 
20 
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και β) για τις άδειες που χορηγεί κατ' εφαρµογή της παραγράφου 2 στοιχείο 

στ'.23 

Άρθρο 10 

1. 

         Απόρρητο και ασφάλεια της επεξεργασίας 

Η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απόρρητη. 

∆ιεξάγεται αποκλειστικά και µόνο από πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο 

του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία και µόνον 

κατ’ εντολή του. 

Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να 

επιλέγει πρόσωπα µε αντίστοιχα επαγγελµατικά προσόντα που παρέχουν 

επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής 

ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να λαµβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και 

τεχνικά µέτρα για την ασφάλεια των δεδοµένων και την προστασία τους από 

τυχαία ή αθέµιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευµένη 

διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη µορφή αθέµιτης επεξεργασίας. Αυτά τα 

µέτρα πρέπει να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τους 

κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των δεδοµένων που 

είναι αντικείµενο της επεξεργασίας. Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων, η 

Αρχή παρέχει οδηγίες ή εκδίδει κανονιστικές πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 

19 παρ. 1 ι' για τη ρύθµιση θεµάτων σχετικά µε τον βαθµό ασφαλείας των 

δεδοµένων και των υπολογιστικών και επικοινωνιακών υποδοµών, τα µέτρα 

ασφάλειας που είναι αναγκαίο να λαµβάνονται για κάθε κατηγορία και 

επεξεργασία δεδοµένων, καθώς και για τη χρήση τεχνολογιών ενίσχυσης της 

ιδιωτικότητας.24 

Αν η επεξεργασία διεξάγεται για λογαριασµό του υπεύθυνου από πρόσωπο µη 

εξαρτώµενο από αυτόν, η σχετική ανάθεση γίνεται υποχρεωτικά εγγράφως. Η 

ανάθεση προβλέπει υποχρεωτικά ότι ο ενεργών την επεξεργασία την διεξάγει 

µόνο κατ’ εντολή του υπεύθυνου και ότι οι λοιπές υποχρεώσεις του παρόντος 

άρθρου βαρύνουν αναλόγως και αυτόν. 

2. 

3. 

4. 

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

∆ΙΚΑΙ ΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ Τ Ν ∆Ε∆ΟΜΕΝ Ν 

Άρθρο 11 

     ∆ικαίωµα ενηµέρωσης 

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει, κατά το στάδιο της συλλογής δεδοµένων 

   προσωπικού χαρακτήρα, να ενηµερώνει25 µε τρόπο πρόσφορο και σαφή το 

23 
24 
   Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν. 3471/2006 (ΦΕΚ Α 133). 
   Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Ν. 3471/2006 (ΦΕΚ Α 133). 
25Για την υποχρέωση της ενηµέρωσης του υποκειµένου από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, βλ. την υπ’ αριθµ. 1/1999 
κανονιστική πράξη της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 555). 
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   υποκείµενο για τα εξής τουλάχιστον στοιχεία: 

    α. την ταυτότητά του και την ταυτότητα του τυχόν εκπροσώπου του 

    β. το σκοπό της επεξεργασίας. 

    γ. τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδοµένων. 

    δ. την ύπαρξη του δικαιώµατος πρόσβασης 

2. Εάν για τη συλλογή των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας ζητεί τη συνδροµή του υποκειµένου, οφείλει να το ενηµερώνει 

ειδικώς και εγγράφως για τα στοιχεία της παρ. 1 του παρόντος άρθρου καθώς και 

για τα δικαιώµατά του, σύµφωνα µε τα άρθρα 11 έως και 13 του παρόντος νόµου. 

Με την αυτή ενηµέρωση ο υπεύθυνος επεξεργασίας γνωστοποιεί στο υποκείµενο 

εάν υποχρεούται ή όχι να παράσχει τη συνδροµή του, µε βάση ποιες διατάξεις, 

καθώς και για τις τυχόν συνέπειες της αρνήσεώς του. 

3. Εάν τα δεδοµένα ανακοινώνονται σε τρίτους, το υποκείµενο ενηµερώνεται για 

την ανακοίνωση πριν από αυτούς. 

4. Με απόφαση της Αρχής, µπορεί να αρθεί εν όλω ή εν µέρει η υποχρέωση 

ενηµέρωσης σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 3, εφόσον η επεξεργασία 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για 

τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκληµάτων. Σε επείγουσες περιπτώσεις η 

άρση της υποχρέωσης ενηµέρωσης µπορεί να γίνει µε προσωρινή, άµεσα 

εκτελεστή, απόφαση του Προέδρου, ο οποίος πρέπει να συγκαλέσει το 

συντοµότερο την Αρχή για την έκδοση οριστικής απόφασης επί του θέµατος.26 

5. Με την επιφύλαξη των δικαιωµάτων εκ των άρθρων 12 και 13, η υποχρέωση 

ενηµέρωσης δεν υφίσταται όταν η συλλογή γίνεται αποκλειστικά για 

δηµοσιογραφικούς σκοπούς και αφορά δηµόσια πρόσωπα. 

6. Ειδικά όταν πρόκειται για αρχεία που τελούν υπό την επεξεργασία του 

Υπουργείου Οικονοµικών ή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης και αφορούν τη µη εκπλήρωση υποχρεώσεων σε σχέση µε φόρους, 

τέλη, δασµούς και ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον το αρχείο πρόκειται να 

δηµοσιοποιηθεί για λόγους δηµοσίου συµφέροντος και σε αυτό περιέχονται 

δεδοµένα για περισσότερα από χίλια (1.000) φυσικά πρόσωπα, η ενηµέρωση των 

υποκειµένων των δεδοµένων, κατά την παράγραφο 3, µπορεί να γίνεται µε 

δηµόσιες ανακοινώσεις κοινής λήψης µέσω των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και 

του διαδικτύου στις οποίες καλούνται τα υποκείµενα των δεδοµένων να 

εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους εντός προθεσµίας που τάσσεται µε την 

πρόσκληση η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των οκτώ (8) ηµερών από τη 

δηµόσια ανακοίνωση.27 

Άρθρο 12 

       ∆ικαίωµα πρόσβασης 

1. Καθένας έχει δικαίωµα να γνωρίζει εάν δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που 

   τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείµενο επεξεργασίας. Προς τούτο, 

   ο υπεύθυνος επεξεργασίας, έχει υποχρέωση να του απαντήσει εγγράφως. 

26 
27 

Η παρ. 4 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ. 4 του άρθρου 34 του Ν. 2915/2001 (ΦΕΚ Α 109). 
Η παρ. 6 προστέθηκε ως άνω µε βάση την παρ. 8 του άρθρου 39 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α 226). 
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2. Το υποκείµενο των δεδοµένων έχει δικαίωµα να ζητεί και να λαµβάνει από 

   τον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο εύληπτο και 

   σαφή, τις ακόλουθες πληροφορίες: 

   α) Όλα τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, καθώς και την 

     προέλευσή τους. 

   β) Τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες 

     αποδεκτών. 

   γ) Την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστηµα από την 

     προηγούµενη ενηµέρωση ή πληροφόρησή του. 

   δ)Τη λογική της αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας. Το δικαίωµα πρόσβασης 

   µπορεί να ασκείται από το υποκείµενο των δεδοµένων και µε τη συνδροµή 

   ειδικού. 

   ε) κατά περίπτωση, τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τη δέσµευση (κλείδωµα) των 

     δεδοµένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύµφωνη προς τις διατάξεις 

     του παρόντος νόµου, ιδίως λόγω του ελλιπούς ή ανακριβούς χαρακτήρα των 

     δεδοµένων, και 

   στ) την κοινοποίηση σε τρίτους, στους οποίους έχουν ανακοινωθεί τα 

     δεδοµένα, κάθε διόρθωσης, διαγραφής ή δέσµευσης (κλειδώµατος) που 

     διενεργείται σύµφωνα µε την περίπτωση ε, εφόσον τούτο δεν είναι 

     αδύνατον ή δεν προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες.28 

3. Το δικαίωµα της προηγούµενης παραγράφου και τα δικαιώµατα του άρθρου 13 

ασκούνται µε την υποβολή της σχετικής αίτησης στον υπεύθυνο της 

επεξεργασίας και ταυτόχρονη καταβολή χρηµατικού ποσού, το ύψος του οποίου, 

ο τρόπος καταβολής του και κάθε άλλο συναφές ζήτηµα ρυθµίζονται µε απόφαση 

της Αρχής.29 Το ποσό αυτό επιστρέφεται στον αιτούντα εάν το αίτηµα διόρθωσης 

ή διαγραφής των δεδοµένων κριθεί βάσιµο είτε από τον υπεύθυνο της 

επεξεργασίας είτε από την Αρχή, σε περίπτωση προσφυγής του σ' αυτήν. Ο 

υπεύθυνος έχει υποχρέωση στην περίπτωση αυτή να χορηγήσει στον αιτούντα, 

χωρίς καθυστέρηση δωρεάν και σε γλώσσα κατανοητή, αντίγραφο του 

διορθωµένου µέρους της επεξεργασίας που τον αφορά. 

4. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν απαντήσει εντός δεκαπέντε (15) ηµερών ή 

εάν η απάντησή του δεν είναι ικανοποιητική, το υποκείµενο των δεδοµένων έχει 

δικαίωµα να προσφύγει στην Αρχή. Στην περίπτωση κατά την οποία ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας αρνηθεί να ικανοποιήσει το αίτηµα του ενδιαφερόµενου, κοινοποιεί 

την απάντησή του στην Αρχή και ενηµερώνει τον ενδιαφερόµενο ότι µπορεί να 

προσφύγει σε αυτήν. 

5. Με απόφαση της Αρχής, ύστερα από αίτηση του υπεύθυνου επεξεργασίας, η 

υποχρέωση πληροφόρησης, σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, 

µπορεί να αρθεί, εν όλω ή εν µέρει, εφ’ όσον η επεξεργασία δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα γίνεται για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη 

διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκληµάτων. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος 

της Αρχής ή ο αναπληρωτής του προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και 

έχει ελεύθερη πρόσβαση στο αρχείο. 

28 
29 
Τα στοιχείο ε’ και στ’ προστέθηκαν µε το άρθρο 26 του Ν. 3471/2006 (ΦΕΚ Α 133). 
Για τον ορισµό του ύψους του χρηµατικού ποσού για την άσκηση από το υποκείµενο των δεδοµένων των 
δικαιωµάτων πρόσβασης και αντίρρησης, βλ. την υπ’ αριθµ. 122/2001 κανονιστική πράξη της Αρχής Προστασίας 
∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 1345) 
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6. ∆εδοµένα που αφορούν την υγεία γνωστοποιούνται στο υποκείµενο µέσω 

ιατρού. 

Άρθρο 13 

       ∆ικαίωµα αντίρρησης 

1. Το υποκείµενο των δεδοµένων έχει δικαίωµα να προβάλλει οποτεδήποτε 

αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδοµένων που το αφορούν. Οι αντιρρήσεις 

απευθύνονται εγγράφως στον υπεύθυνο επεξεργασίας και πρέπει να περιέχουν 

αίτηµα για συγκεκριµένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή µη 

χρησιµοποίηση, δέσµευση, µη διαβίβαση ή διαγραφή. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας 

έχει την υποχρέωση να απαντήσει εγγράφως επί των αντιρρήσεων µέσα σε 

αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών. Στην απάντησή του οφείλει να 

ενηµερώσει το υποκείµενο για τις ενέργειες στις οποίες προέβη ή, ενδεχοµένως, 

για τους λόγους που δεν ικανοποίησε το αίτηµα. Η απάντηση σε περίπτωση 

απόρριψης των αντιρρήσεων πρέπει να κοινοποιείται και στην Αρχή. 

2. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν απαντήσει εµπροθέσµως ή η απάντησή του 

δεν είναι ικανοποιητική, το υποκείµενο των δεδοµένων έχει δικαίωµα να 

προσφύγει στην Αρχή και να ζητήσει την εξέταση των αντιρρήσεών του. Εάν η 

Αρχή πιθανολογήσει ότι οι αντιρρήσεις είναι εύλογες και ότι συντρέχει κίνδυνος 

σοβαρής βλάβης του υποκειµένου από την συνέχιση της επεξεργασίας, µπορεί να 

επιβάλλει την άµεση αναστολή της επεξεργασίας έως ότου εκδώσει οριστική 

απόφαση επί των αντιρρήσεων. 

3. Καθένας έχει δικαίωµα να δηλώσει στην Αρχή ότι δεδοµένα που τον αφορούν 

δεν επιθυµεί να αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας από οποιονδήποτε, για 

λόγους προώθησης πωλήσεως αγαθών ή παροχής υπηρεσιών εξ αποστάσεως. Η 

Αρχή τηρεί µητρώο µε τα στοιχεία ταυτότητας των ανωτέρω. Οι υπεύθυνοι 

επεξεργασίας των σχετικών αρχείων έχουν την υποχρέωση να συµβουλεύονται 

πριν από κάθε επεξεργασία το εν λόγω µητρώο και να διαγράφουν από το αρχείο 

τους τα πρόσωπα της παραγράφου αυτής. 

Άρθρο 14 

     ∆ικαίωµα προσωρινής δικαστικής προστασίας 

1. Καθένας έχει δικαίωµα να ζητήσει από το αρµόδιο κάθε φορά δικαστήριο την 

   άµεση αναστολή ή µη εφαρµογή πράξης ή απόφασης που τον θίγει, την οποία 

   έχει λάβει διοικητική αρχή, νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού 

   δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο αποκλειστικά µε 

   αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία στοιχείων, εφόσον η επεξεργασία αυτή 

   αποβλέπει στην αξιολόγηση της προσωπικότητάς του και ιδίως της 

   αποδοτικότητάς του στην εργασία, της οικονοµικής φερεγγυότητάς του, της 

   αξιοπιστίας του και της εν γένει συµπεριφοράς του. 

2. Το δικαίωµα του παρόντος άρθρου µπορεί να ικανοποιηθεί και όταν δεν 

   συντρέχουν οι λοιπές ουσιαστικές προϋποθέσεις της προσωρινής δικαστικής 

   προστασίας, όπως προβλέπονται κάθε φορά. 
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Νόμος 2121/1993  

Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα 

ΦΕΚ Α 25 1993  

Θέση σε ισχύ : 04.03.1993 

 

 

Κεφάλαιο 1ο  

Αντικείμενο και Περιεχόμενο του Δικαιώματος της Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

 

 

Άρθρο 1: Πνευματική ιδιοκτησία 

 

1. Οι πνευματικοί δημιουργοί, με τη δημιουργία του έργου, αποκτούν πάνω σ' αυτό 

πνευματική ιδιοκτησία, που περιλαμβάνει, ως αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα, 

το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα 

της προστασίας του προσωπικού τους δεσμού προς αυτό (ηθικό δικαίωμα). 

 

2. Τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνουν τις εξουσίες, που προβλέπονται στα άρθρα 3 

και 4 του παρόντος νόμου. 

 

Άρθρο 2: Αντικείμενο του δικαιώματος 

 

1. Ως έργο νοείται κάθε πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης ή 

επιστήμης, που εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή, ιδίως τα γραπτά ή προφορικά 

κείμενα, οι μουσικές συνθέσεις, με κείμενο ή χωρίς, τα θεατρικά έργα, με μουσική ή 

χωρίς, οι χορογραφίες και οι παντομίμες, τα οπτικοακουστικά έργα, τα έργα των 

εικαστικών τεχνών, στα οποία περιλαμβάνονται τα σχέδια, τα έργα ζωγραφικής και 

γλυπτικής, τα χαρακτικά έργα και οι λιθογραφίες, τα αρχιτεκτονικά έργα, οι 

φωτογραφίες, τα έργα των εφαρμοσμένων τεχνών, οι εικονογραφήσεις, οι χάρτες, τα 

τρισδιάστατα έργα που αναφέρονται στη γεωγραφία, την τοπογραφία, την 

αρχιτεκτονική ή την επιστήμη. 

 

2. Νοούνται επίσης ως έργα οι μεταφράσεις, οι διασκευές, οι προσαρμογές και οι 

άλλες μετατροπές έργων ή εκφράσεων της λαϊκής παράδοσης, καθώς και οι συλλογές 

έργων ή συλλογές εκφράσεων της λαϊκής παράδοσης ή απλών γεγονότων και 

στοιχείων, όπως οι εγκυκλοπαίδειες και οι ανθολογίες εφόσον η επιλογή ή η 

διευθέτηση του περιεχομένου τους είναι πρωτότυπη. Η προστασία των έργων της 

παρούσας παραγράφου γίνεται με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων στα 

προϋπάρχοντα έργα, που χρησιμοποιήθηκαν ως αντικείμενο των μετατροπών ή των 

συλλογών. 

 

2.α. Αντικείμενο προστασίας είναι και οι βάσεις δεδομένων οι οποίες λόγω της 



επιλογής ή διευθέτησης του περιεχομένου τους αποτελούν πνευματικά 

δημιουργήματα. Η προστασία αυτή δεν εκτείνεται στο περιεχόμενο των βάσεων 

δεδομένων και δεν θίγει κανένα από τα δικαιώματα που υφίστανται στο περιεχόμενο 

αυτό. Ως βάση δεδομένων νοείται η συλλογή έργων, δεδομένων ή άλλων 

ανεξάρτητων στοιχείων, διευθετημένων κατά συστηματικό ή μεθοδικό τρόπο και 

ατομικώς προσιτών με ηλεκτρονικά μέσα ή με άλλο τρόπο (άρθρα 3 και 1 παρ. 2 

Οδηγίας 96/9). 

 

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κεφαλαίου 7 του παρόντος νόμου, 

θεωρούνται ως έργα λόγου προστατευόμενα κατά τις διατάξεις περί πνευματικής 

ιδιοκτησίας τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και το προπαρασκευαστικό 

υλικό του σχεδιασμού τους. Η προστασία παρέχεται σε κάθε μορφή έκφρασης ενός 

προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι ιδέες και οι αρχές στις οποίες βασίζεται 

οποιοδήποτε στοιχείο προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, περιλαμβανομένων 

και εκείνων στις οποίες βασίζονται τα συστήματα διασύνδεσής του, δεν 

προστατεύονται κατά τον παρόντα νόμο. Ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή 

θεωρείται πρωτότυπο εφόσον είναι προσωπικό πνευματικό δημιούργημα του 

δημιουργού του. 

 

4. Η προστασία του παρόντος νόμου είναι ανεξάρτητη από την αξία και τον 

προορισμό του έργου, καθώς και από το γεγονός ότι το έργο προστατεύεται 

ενδεχομένως και από άλλες διατάξεις. 

 

5. Η προστασία του παρόντος νόμου δεν εκτείνεται σε επίσημα κείμενα με τα οποία 

εκφράζεται η άσκηση πολιτειακής αρμοδιότητας και ιδίως σε νομοθετικά, διοικητικά 

ή δικαστικά κείμενα, καθώς και στις εκφράσεις της λαϊκής παράδοσης, στις ειδήσεις 

και στα απλά γεγονότα ή στοιχεία. 

 

 

 

Άρθρο 3: Το περιουσιακό δικαίωμα 

 

1. Το περιουσιακό δικαίωμα δίνει στους δημιουργούς ιδίως την εξουσία (δικαίωμα) 

να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν:  

α) Την εγγραφή και την άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή των 

έργων τους με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει.  

β) Τη μετάφραση των έργων τους.  

γ) Τη διασκευή, την προσαρμογή ή άλλες μετατροπές των έργων τους.  

δ) Όσον αφορά το πρωτότυπο ή τα αντίτυπα (αντίγραφα) των έργων τους, τη διανομή 

τους στο κοινό με οποιαδήποτε μορφή μέσω πώλησης ή με άλλους τρόπους. Το 

δικαίωμα διανομής εντός της Κοινότητας αναλώνεται μόνο εάν η πρώτη πώληση ή η 

με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πρώτη μεταβίβαση της κυριότητας του πρωτοτύπου ή 

των αντιτύπων εντός της Κοινότητας πραγματοποιείται από τον δικαιούχο ή με τη 

συγκατάθεσή του.  

ε) Την εκμίσθωση και το δημόσιο δανεισμό, όσον αφορά το πρωτότυπο ή τα αντίτυπα 

των έργων τους. Τα δικαιώματα αυτά δεν αναλώνονται από οποιαδήποτε πώληση ή 



άλλη πράξη διανομής του πρωτοτύπου ή των αντιτύπων. Τα δικαιώματα αυτά δεν 

εφαρμόζονται σε σχέση με τα έργα αρχιτεκτονικής και τα έργα των εφαρμοσμένων 

τεχνών. Η εκμίσθωση και ο δημόσιος δανεισμός νοούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην οδηγία 92/100 του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 1992 (ΕΕΕΚ αριθμ. L 

346/61 - 27.11.1992).  

στ) Τη δημόσια εκτέλεση των έργων τους.  

ζ) Τη μετάδοση ή αναμετάδοση των έργων τους στο κοινό με τη ραδιοφωνία και την 

τηλεόραση, με ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή με καλώδια ή με άλλους υλικούς 

αγωγούς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, παραλλήλως προς την επιφάνεια της γης ή 

μέσω δορυφόρων.  

η) Την παρουσίαση στο κοινό των έργων τους, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως ή με 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο, καθώς και να καθιστούν προσιτά τα έργα τους στο κοινό 

κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση στα έργα αυτά, όπου και όταν 

επιλέγει ο ίδιος. Τα δικαιώματα αυτά δεν αναλώνονται με οποιαδήποτε πράξη 

παρουσίασης στο κοινό με την έννοια της παρούσας ρύθμισης.  

θ) Την εισαγωγή αντιτύπων των έργων τους που παρήχθησαν στο εξωτερικό χωρίς τη 

συναίνεση του δημιουργού ή, εφόσον πρόκειται για εισαγωγή από χώρες εκτός της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αν το δικαίωμα της εισαγωγής αντιτύπων στην Ελλάδα είχε 

συμβατικά διατηρηθεί από τον δημιουργό (άρθρα 2, 3 παρ. 1 και 3, 4 Οδηγίας 

2001/29 ΕΕΕΚ αριθμ. L. 167/10 - 22.6.2001). 

 

2. Δημόσια θεωρείται κάθε χρήση ή εκτέλεση ή παρουσίαση του έργου, που κάνει το 

έργο προσιτό σε κύκλο προσώπων ευρύτερο από το στενό κύκλο της οικογένειας και 

το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον, ανεξαρτήτως από το αν τα πρόσωπα αυτού του 

ευρύτερου κύκλου βρίσκονται στον ίδιο ή σε διαφορετικούς χώρους. 

 

3. Ο δημιουργός βάσης δεδομένων έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπει ή να 

απαγορεύει: α) την προσωρινή ή διαρκή αναπαραγωγή της βάσης δεδομένων με κάθε 

μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, β) τη μετάφραση, προσαρμογή, διευθέτηση και 

οποιαδήποτε άλλη μετατροπή της βάσης δεδομένων, γ) οποιαδήποτε μορφή διανομής 

της βάσης δεδομένων ή αντιγράφων της στο κοινό. Η πρώτη πώληση αντιγράφου της 

βάσης δεδομένων στην Κοινότητα από το δικαιούχο, ή με τη συγκατάθεσή του, 

συνεπάγεται ανάλωση του δικαιώματος μεταπώλησης του εν λόγω αντιγράφου στην 

Κοινότητα, δ) οποιαδήποτε ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση της βάσης 

δεδομένων στο κοινό, ε) οποιαδήποτε αναπαραγωγή, διανομή, ανακοίνωση, επίδειξη 

ή παρουσίαση στο κοινό των αποτελεσμάτων των πράξεων που αναφέρονται στο 

στοιχείο β'. Ο νόμιμος χρήστης βάσης δεδομένων ή αντιγράφων της μπορεί να 

εκτελέσει χωρίς άδεια του δημιουργού, οποιαδήποτε από τις παραπάνω πράξεις οι 

οποίες είναι αναγκαίες για την πρόσβαση στο περιεχόμενο της βάσης δεδομένων και 

την κανονική χρησιμοποίησή της. Στο μέτρο που ο νόμιμος χρήστης δικαιούται να 

χρησιμοποιεί τμήμα μόνο της βάσης δεδομένων, η προηγούμενη διάταξη 

εφαρμόζεται μόνο για το τμήμα αυτό. Συμφωνίες αντίθετες προς τις ρυθμίσεις των 

δύο αμέσως προηγούμενων εδαφίων είναι άκυρες (άρθρα 5, 6 παρ. 1 και 15 Οδηγίας 

96/9). 

 

4. Αναπαραγωγή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για ιδιωτικούς σκοπούς δεν 



επιτρέπεται. 

 

 

Άρθρο 4: Το ηθικό δικαίωμα 

 

1. Το ηθικό δικαίωμα δίνει στο δημιουργό ιδίως τις εξουσίες:  

α) της απόφασης για το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο κατά τους οποίους το έργο θα 

γίνει προσιτό στο κοινό (δημοσίευση),  

β) της αναγνώρισης της πατρότητάς του πάνω στο έργο και ειδικότερα την εξουσία 

να απαιτεί, στο μέτρο του δυνατού, τη μνεία του ονόματός του στα αντίτυπα του 

έργου του και σε κάθε δημόσια χρήση του έργου του ή, αντίθετα, να κρατάει την 

ανωνυμία του ή να χρησιμοποιεί ψευδώνυμο,  

γ) της απαγόρευσης κάθε παραμόρφωσης, περικοπής ή άλλης τροποποίησης του 

έργου του, καθώς και κάθε προσβολής του δημιουργού οφειλομένης στις συνθήκες 

παρουσίασης του έργου στο κοινό,  

δ) της προσπέλασης στο έργο του, έστω και αν το περιουσιακό δικαίωμα στο έργο ή η 

κυριότητα στον υλικό φορέα του έργου ανήκει σε άλλον, οπότε η προσπέλαση πρέπει 

να πραγματοποιείται κατά τρόπο που προκαλεί τη μικρότερη δυνατή ενόχληση στο 

δικαιούχο,  

ε) προκειμένου περί έργων λόγου ή επιστήμης, της υπαναχώρησης από συμβάσεις 

μεταβίβασης του περιουσιακού δικαιώματος ή εκμετάλλευσής του ή άδειας 

εκμετάλλευσής του εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την προστασία της 

προσωπικότητάς του εξαιτίας μεταβολής στις πεποιθήσεις του ή στις περιστάσεις και 

με καταβολή αποζημίωσης στον αντισυμβαλλόμενο για τη θετική του ζημία. 

 

2. Στην τελευταία περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, η υπαναχώρηση 

ενεργεί μετά την καταβολή της αποζημίωσης. Αν, μετά την υπαναχώρηση, ο 

δημιουργός αποφασίσει και πάλι να προβεί σε μεταβίβαση ή εκμετάλλευση του έργου 

ή έργου παραπλήσιου, οφείλει κατά προτεραιότητα να προσφέρει στον παλαιό 

αντισυμβαλλόμενό του τη δυνατότητα να ανακαταρτίσει την παλαιά σύμβαση με 

όρους όμοιους ή ανάλογους προς εκείνους που ίσχυαν κατά το χρόνο της 

υπαναχώρησης. 

 

3. Το ηθικό δικαίωμα είναι ανεξάρτητο από το περιουσιακό δικαίωμα και παραμένει 

στο δημιουργό ακόμα και μετά τη μεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώματος. 

 

 

Άρθρο 6: Αρχικός δικαιούχος 

 

1. Ο δημιουργός ενός έργου είναι ο αρχικός δικαιούχος του περιουσιακού και του 

ηθικού δικαιώματος επί του έργου. 

 

2. Τα δικαιώματα αποκτώνται πρωτογενώς χωρίς διατυπώσεις. 

 

Άρθρο 7: Έργα συνεργασίας, συλλογικά και σύνθετα 

 



1. Έργα συνεργασίας θεωρούνται όσα έχουν δημιουργηθεί με την άμεση σύμπραξη 

δύο ή περισσοτέρων δημιουργών. Οι δημιουργοί ενός έργου, που είναι προϊόν 

συνεργασίας, είναι οι αρχικοί συνδικαιούχοι του περιουσιακού και του ηθικού 

δικαιώματος επί του έργου. Αν δεν συμφωνήθηκε αλλιώς, το δικαίωμα ανήκει κατά 

ίσα μέρη στους συνδημιουργούς. 

 

2. Συλλογικά έργα θεωρούνται όσα έχουν δημιουργηθεί με τις αυτοτελείς συμβολές 

περισσοτέρων δημιουργών κάτω από την πνευματική διεύθυνση και το συντονισμό 

ενός φυσικού προσώπου. Το φυσικό αυτό πρόσωπο είναι ο αρχικός δικαιούχος του 

περιουσιακού και του ηθικού δικαιώματος επί του συλλογικού έργου. Οι δημιουργοί 

των επιμέρους συμβολών είναι αρχικοί δικαιούχοι του περιουσιακού και του ηθικού 

δικαιώματος επί των συμβολών τους, εφόσον αυτές είναι δεκτικές χωριστής 

εκμετάλλευσης. 

 

3. Όταν ένα έργο είναι σύνθετο, απαρτιζόμενο από τμήματα που έχουν δημιουργηθεί 

χωριστά, οι δημιουργοί των τμημάτων επί του συνθέτου έργου και αποκλειστικοί 

αρχικοί δικαιούχοι των δικαιωμάτων του τμήματος, που δημιούργησε ο καθένας 

εφόσον αυτό είναι δεκτικό χωριστής εκμετάλλευσης. 

 

Άρθρο 8: Έργα μισθωτών 

 

Επί έργων που δημιουργήθηκαν από μισθωτούς σε εκτέλεση σύμβασης εργασίας, 

αρχικός δικαιούχος του περιουσιακού και του ηθικού δικαιώματος είναι ο 

δημιουργός. Αν δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία, στον εργοδότη μεταβιβάζονται 

αυτοδικαίως εκείνες μόνο οι εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα, που είναι 

αναγκαίες για την εκπλήρωση του σκοπού της σύμβασης. Το περιουσιακό δικαίωμα 

επί των έργων που δημιουργήθηκαν από τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε 

σχέση εργασίας στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., σε εκτέλεση του υπηρεσιακού τους 

καθήκοντος μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στον εργοδότη, εκτός αν υπάρχει αντίθετη 

συμφωνία. 

 

Άρθρο 9: Οπτικοακουστικά έργα 

 

Ως δημιουργός ενός οπτικοακουστικού έργου τεκμαίρεται ο σκηνοθέτης. 

 

 

Κεφάλαιο 7ο  

Ειδικές Διατάξεις για τα Προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών "και το 

Δικαίωμα Ειδικής Φύσης του Κατασκευαστή Βάσης Δεδομένων" 

 

 

Άρθρο 40: Έργα μισθωτών 

 

Το περιουσιακό δικαίωμα σε πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή, που 

δημιουργήθηκε από μισθωτό σε εκτέλεση σύμβασης εργασίας ή σύμφωνα με τις 

οδηγίες του εργοδότη του, μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στον εργοδότη, εκτός αν 



υπάρχει αντίθετη συμφωνία. 

 

Άρθρο 41: Εξάντληση δικαιώματος 

 

Η πρώτη πώληση αντιγράφου ενός προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή μέσα 

στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα από το δημιουργό ή με τη συγκατάθεσή του εξαντλεί το 

δικαίωμα διανομής του αντιτύπου αυτού μέσα στην Κοινότητα με εξαίρεση του 

δικαιώματος ελέγχου των μεταγενέστερων εκμισθώσεων του προγράμματος ή ενός 

αντιγράφου του. 

 

Άρθρο 42: Περιορισμοί 

 

1. Εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία, επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του 

δημιουργού και χωρίς πληρωμή αμοιβής, η αναπαραγωγή, η μετάφραση, η 

προσαρμογή, η διασκευή ή οποιαδήποτε άλλη μετατροπή ενός προγράμματος 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, όταν οι πράξεις αυτές είναι αναγκαίες για την κατά 

προορισμό χρησιμοποίηση του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης και της 

διόρθωσης σφαλμάτων, από το πρόσωπο που το απέκτησε νομίμως. 

 

2. Δεν εμπίπτει στον περιορισμό της προηγούμενης παραγράφου και χρειάζεται άδεια 

του δημιουργού η αναπαραγωγή που είναι αναγκαία για τη φόρτωση, την εμφάνιση 

στην οθόνη, την εκτέλεση, τη μεταβίβαση ή την αποθήκευση του προγράμματος 

ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 

3. Ο νόμιμος χρήστης ενός προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν μπορεί να 

εμποδιστεί συμβατικά να παραγάγει, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς 

πληρωμή αμοιβής, ένα εφεδρικό αντίγραφο του προγράμματος στο μέτρο που αυτό 

είναι απαραίτητο για τη χρήση. 

 

4. Επιτρέπεται στο νόμιμο χρήστη αντιγράφου προγράμματος ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς πληρωμή αμοιβής, η 

παρακολούθηση, η μελέτη ή η δοκιμή της λειτουργίας του προγράμματος 

προκειμένου να εντοπισθούν οι ιδέες και αρχές που αποτελούν τη βάση οποιουδήποτε 

στοιχείου του προγράμματος, εάν οι ενέργειες αυτές γίνονται κατά τη διάρκεια 

πράξης που αποτελεί νόμιμη χρήση του προγράμματος. Αντίθετη συμφωνία δεν 

επιτρέπεται. 

 

5. Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση πέραν από τις περιπτώσεις των δύο 

προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπεται. 

 

Άρθρο 43: Αποσυμπίληση 

 

1. Επιτρέπεται στο νόμιμο χρήστη αντιγράφου προγράμματος, χωρίς την άδεια του 

δημιουργού και χωρίς πληρωμή αμοιβής, η ενέργεια των πράξεων, που προβλέπονται 

στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 42, εφόσον είναι απαραίτητη προκειμένου να 

ληφθούν οι αναγκαίες πληροφορίες για τη διαλειτουργικότητα ενός ανεξάρτητα 



δημιουργηθέντος προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή με άλλα προγράμματα, 

εφόσον οι αναγκαίες για τη διαλειτουργικότητα πληροφορίες δεν ήταν ήδη ευκόλως 

και ταχέως προσιτές στο νόμιμο χρήστη και εφόσον οι πράξεις περιορίζονται στα 

μέρη του αρχικού προγράμματος, που είναι απαραίτητα για τη διαλειτουργικότητα 

αυτή. 

 

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν επιτρέπουν, οι πληροφορίες που 

ελήφθησαν κατ' εφαρμογή τους: α) να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άλλους εκτός 

από την επίτευξη της διαλειτουργικότητας του ανεξάρτητα δημιουργηθέντος 

προγράμματος, β) να ανακοινωθούν σε άλλα πρόσωπα εκτός από τις περιπτώσεις 

όπου αυτό απαιτείται για τη διαλειτουργικότητα του ανεξάρτητα δημιουργηθέντος 

προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, γ) να χρησιμοποιηθούν για την 

επεξεργασία, την παραγωγή ή την εμπορία προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, 

του οποίου η έκφραση είναι κατά βάση όμοια προς το αρχικό πρόγραμμα ή για 

οποιαδήποτε άλλη πράξη που προσβάλλει την πνευματική ιδιοκτησία του 

δημιουργού. 

 

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν μπορούν να ερμηνευθούν έτσι ώστε να 

επιτρέπεται η εφαρμογή τους κατά τρόπο που θα έβλαπτε την κανονική 

εκμετάλλευση του προγράμματος του ηλεκτρονικού υπολογιστή ή θα προκαλούσε 

αδικαιολόγητη βλάβη στα νόμιμα συμφέροντα του δημιουργού του. 

 

Άρθρο 44 

 

Παραλείπεται ως μη ισχύον. 

 

Άρθρο 45: Ισχύς άλλων διατάξεων και συμφωνιών 

 

1. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν θίγουν άλλες νομικές διατάξεις, που 

αφορούν ιδίως τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα σήματα, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, το 

εμπορικό απόρρητο, την προστασία των ημιαγωγών προϊόντων ή το δίκαιο των 

συμβάσεων. 

 

2. Συμφωνίες αντίθετες προς τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 42 και προς το 

άρθρο 43 είναι άκυρες. 

 

 

45Α: Δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων 

 

1. Ο κατασκευαστής βάσης δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαγορεύει την εξαγωγή 

ή/και επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου της 

βάσης δεδομένων, αξιολογούμενου ποιοτικά ή ποσοτικά, εφόσον η απόκτηση, ο 

έλεγχος ή η παρουσίαση του περιεχομένου της βάσης δεδομένων καταδεικνύουν 

ουσιώδη ποιοτική ή ποσοτική επένδυση. Κατασκευαστής βάσης δεδομένων είναι το 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λαμβάνει την πρωτοβουλία και επωμίζεται τον 

κίνδυνο των επενδύσεων. Δεν θεωρείται κατασκευαστής ο εργολάβος βάσης 



δεδομένων (άρθρο 7 παρ. 10 Οδηγίας 96/9). 

 

2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου: α) "Εξαγωγή" θεωρείται η μόνιμη ή 

προσωρινή μεταφορά του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου βάσης 

δεδομένων σε άλλο υλικό φορέα με οποιοδήποτε μέσο ή με οποιαδήποτε μορφή και 

β) επαναχρησιμοποίηση νοείται η πάσης μορφής διάθεση στο κοινό του συνόλου ή 

ουσιώδους μέρους του περιεχομένου της βάσης δεδομένων με διανομή αντιγράφων, 

εκμίσθωση, μετάδοση με άμεση επικοινωνία ή με άλλες μορφές. Η πρώτη πώληση 

αντιγράφου μιας βάσης δεδομένων στην Κοινότητα από το δικαιούχο ή με τη 

συγκατάθεσή του συνιστά ανάλωση του δικαιώματος ελέγχου της μεταπώλησης του 

εν λόγω αντιγράφου στην Κοινότητα. Ο δανεισμός στο κοινό δεν συνιστά πράξη 

εξαγωγής ή επαναχρησιμοποίησης (άρθρο 7 παρ. 2 Οδηγίας 96/9). 

 

3. Το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ισχύει ανεξάρτητα από το εάν η 

εν λόγω βάση δεδομένων ή το περιεχόμενό της προστατεύεται με τις διατάξεις για 

την πνευματική ιδιοκτησία ή με άλλες διατάξεις. Η προστασία βάσει του δικαιώματος 

που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν θίγει ενδεχόμενα δικαιώματα επί του 

περιεχομένου τους. Το δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων 

μπορεί να μεταβιβασθεί με αντάλλαγμα ή χωρίς αντάλλαγμα ή να παραχωρηθεί η 

εκμετάλλευσή του με άδεια ή σύμβαση (άρθρο 7 παρ. 3 και 4 Οδηγίας 96/9). 

 

4. Δεν επιτρέπεται η επανειλημμένη και συστηματική εξαγωγή ή/και 

επαναχρησιμοποίηση επουσιωδών μερών του περιεχομένου της βάσης δεδομένων, 

εφόσον συνεπάγεται τη διενέργεια πράξεων που έρχονται σε σύγκρουση με την 

κανονική εκμετάλλευση της βάσης δεδομένων ή θίγουν αδικαιολόγητα νόμιμα 

συμφέροντα του κατασκευαστή της βάσης (άρθρο 7 παρ. 5 Οδηγίας 96/9). 

 

5. Ο κατασκευαστής βάσης δεδομένων που έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού με 

οποιονδήποτε τρόπο δεν μπορεί να εμποδίσει το νόμιμο χρήστη της βάσης να εξάγει 

ή/και να επαναχρησιμοποιεί επουσιώδη μέρη του περιεχομένου της αξιολογούμενα 

ποιοτικά ή ποσοτικά για οποιονδήποτε σκοπό. Εάν ο νόμιμος χρήστης δικαιούται να 

εξάγει ή/και να επαναχρησιμοποιεί τμήμα μόνο της βάσης δεδομένων, η παρούσα 

παράγραφος εφαρμόζεται μόνο για το τμήμα αυτό. Ο νόμιμος χρήστης βάσης 

δεδομένων που έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού με οποιονδήποτε τρόπο δεν μπορεί: 

α) να εκτελεί πράξεις που έρχονται σε σύγκρουση με την κανονική εκμετάλλευση της 

βάσης αυτής ή θίγουν αδικαιολόγητα τα νόμιμα συμφέροντα του κατασκευαστή της, 

β) να προξενεί ζημία στους δικαιούχους του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή 

των συγγενικών δικαιωμάτων για τα έργα ή τις ερμηνείες ή εκτελέσεις που 

περιέχονται στην εν λόγω βάση δεδομένων. Συμφωνίες αντίθετες προς τις ρυθμίσεις 

που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο είναι άκυρες (άρθρα 8 και 15 Οδηγίας 

96/9). 

 

6. Ο νόμιμος χρήστης της βάσης δεδομένων που έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού με 

οποιονδήποτε τρόπο μπορεί, χωρίς την άδεια του κατασκευαστή της βάσης 

δεδομένων, να εξάγει ή και/να επαναχρησιμοποιήσει ουσιώδες μέρος του 

περιεχομένου της: α) όταν πρόκειται για εξαγωγή, για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς 



σκοπούς, εφόσον αναφέρεται η πηγή και στο βαθμό που αυτό δικαιολογείται από τον 

επιδιωκόμενο μη εμπορικό σκοπό, β) όταν πρόκειται για εξαγωγή ή/και 

επαναχρησιμοποίηση για λόγους δημόσιας ασφάλειας ή για σκοπούς διοικητικής ή 

δικαστικής διαδικασίας. Το δικαίωμα ειδικής φύσης ισχύει για τις βάσεις δεδομένων 

των οποίων οι κατασκευαστές ή οι δικαιούχοι είναι υπήκοοι Κράτους - Μέλους ή 

έχουν τη συνήθη διαμονή τους στο έδαφος της Κοινότητας. Εφαρμόζεται επίσης στις 

εταιρείες και επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία Κράτους - 

Μέλους και οι οποίες έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την 

κύρια εγκατάστασή τους εντός της Κοινότητας. Όταν η συγκεκριμένη Εταιρία ή 

επιχείρηση έχει μόνο την καταστατική της έδρα στο έδαφος της Κοινότητας, οι 

δραστηριότητές της πρέπει να συνδέονται πραγματικά και αδιάλειπτα με την 

οικονομία ενός Κράτους - Μέλους (άρθρα 9 και 11 Οδηγίας 96/9). 

 

7. Το δικαίωμα που προβλέπεται στο άρθρο αυτό ισχύει από την περάτωση της 

κατασκευής της βάσης δεδομένων και λήγει δεκαπέντε (15) έτη μετά την 1η 

Ιανουαρίου του έτους που έπεται της ημερομηνίας περάτωσης. Στην περίπτωση 

βάσης δεδομένων η οποία έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού, με οποιονδήποτε τρόπο, 

πριν από τη λήξη της περιόδου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο, η διάρκεια 

της προστασίας του δικαιώματος που προβλέπεται στο παρόν άρθρο λήγει δεκαπέντε 

(15) έτη μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους το οποίο έπεται της ημερομηνίας κατά την 

οποία η βάση τέθηκε για πρώτη φορά στη διάθεση του κοινού. Οποιαδήποτε 

ουσιώδης τροποποίηση, αξιολογούμενη ποιοτικά ή ποσοτικά, του περιεχομένου μιας 

βάσης δεδομένων, ιδίως οποιαδήποτε ουσιώδης τροποποίηση εξαιτίας της διαδοχικής 

σώρευσης προσθηκών, διαγραφών ή μετατροπών, που έχουν ως αποτέλεσμα να 

θεωρείται ότι πρόκειται για νέα ουσιώδη επένδυση, αξιολογούμενη ποιοτικά ή 

ποσοτικά, παρέχει στη βάση που προκύπτει από την επένδυση αυτή δικαίωμα ιδίας 

διάρκειας προστασίας (άρθρο 10 Οδηγίας 96/9). 

 

 



 

 

Γ. ΠΔ 131/2003, «Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 σχετικά με ορισμένες 

νομικές πτυχές των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας, ιδίως του 

Ηλεκτρονικού Εμπορίου, στην Εσωτερική Αγορά» 

 

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 1. Ορισμοί 

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

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

κοινωνίας της πληροφορίας, ήτοι κάθε υπηρεσία που συνήθως παρέχεται έναντι 

αμοιβής, με ηλεκτρονικά μέσα εξ αποστάσεως και κατόπιν προσωπικής επιλογής ενός 

αποδέκτη υπηρεσιών κατά την έννοιαν της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ΠΔ 

39/2001 (Α 28) «για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των 

τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της 

κοινωνίας της πληροφορίας σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΟΚ και 

98/48/ΕΚ».  

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

υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας.  

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

ουσιαστικώς μια οικονομική δραστηριότητα μέσω μιας μόνιμης εγκατάστασης για 

αόριστη χρονική διάρκεια. Η απλή παρουσία και η χρήση των τεχνικών μέσων και 

των τεχνολογιών που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας δεν συνιστούν 

εγκατάσταση του φορέα.  

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

χρησιμοποιεί, επαγγελματικώς ή άλλως, μια υπηρεσία της κοινωνίας της 

πληροφορίας, ιδίως για να αναζητήσει πληροφορίες ή για να προσφέρει πρόσβαση σε 

αυτές.  

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

στο πλαίσιο της εμπορικής ή επαγγελματικής του δραστηριότητας.  

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

προωθήσουν, άμεσα ή έμμεσα, αγαθά, υπηρεσίες ή την εικόνα μιας επιχείρησης, ενός 

οργανισμού ή ενός προσώπου που ασκεί εμπορική, βιομηχανική ή βιοτεχνική 

δραστηριότητα ή νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα. Δεν συνιστούν καθ' αυτό 

εμπορική επικοινωνία: - τα στοιχεία που επιτρέπουν την άμεση πρόσβαση στη 

δραστηριότητα της εν λόγω επιχείρησης, του οργανισμού ή του προσώπου, ιδίως το 

όνομα του τομέα ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, - οι επικοινωνίες που 

αφορούν αγαθά, υπηρεσίες ή την εικόνα της εν λόγω επιχείρησης, του οργανισμού ή 

του προσώπου οι οποίες πραγματοποιούνται κατά τρόπο ανεξάρτητο από τη θέληση 

τους, ιδίως χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα,  

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

του άρθρου 2 παράγραφος 3 του Π.Δ. 165/2000 (Α 149) ως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει «προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας σχετικά με ένα γενικό σύστημα 

αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν 

επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών σύμφωνα με την οδηγία 



89/48/ΕΟΚ» ή του άρθρου 2 παράγραφος 5 του Π.Δ. 231/1998 (Α 178) ως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει "Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης προς συμπλήρωση της Οδηγίας 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα 

με τις Οδηγίες 92/51/ ΕΟΚ, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων». 

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

κρατών μελών και εφαρμόζονται σε φορείς παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της 

πληροφορίας ή σε υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, ανεξαρτήτως αν 

πρόκειται για γενικές διατάξεις ή για διατάξεις που τέθηκαν ειδικά για τους φορείς ή 

τις υπηρεσίες αυτές.  

(θ) Ο συντονισμένος τομέας αφορά κανόνες που πρέπει να τηρεί ο φορέας παροχής 

υπηρεσιών σχετικά με:  

- την ανάληψη δραστηριότητας παροχής υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, 

όπως κανόνες σχετικά με τα προσόντα, την έγκριση ή την κοινοποίηση,  

- την άσκηση δραστηριότητας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, όπως 

κανόνες σχετικά με τη συμπεριφορά του φορέα παροχής υπηρεσιών, σχετικά με την 

ποιότητα ή το περιεχόμενο της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για 

τη διαφήμιση και τη σύναψη συμβάσεων, ή κανόνες σχετικά με την ευθύνη του 

φορέα παροχής υπηρεσιών.  

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

- τα αγαθά, αυτά καθαυτά,  

- την παράδοση αγαθών,  

- τις υπηρεσίες που δεν παρέχονται με ηλεκτρονικά μέσα.  

 

Άρθρο 2. Εσωτερική Αγορά 

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

κοινωνίας της πληροφορίας από φορέα εγκατεστημένο στην Ελλάδα, πρέπει να 

τηρούνται οι σχετικές διατάξεις του εθνικού δικαίου, που εμπίπτουν στο 

συντονισμένο τομέα.  

2. Δεν επιτρέπεται να περιορίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών της 

κοινωνίας της πληροφορίας που προέρχονται από άλλο κράτος μέλος, για λόγους που 

αφορούν το συντονισμένο τομέα.  

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

αναφέρονται παρακάτω:  

- στα συγγραφικά δικαιώματα, τα συγγενικά δικαιώματα, τα δικαιώματα που 

προβλέπει η οδηγία 87/54/ΕΟΚ σχετικά με τη νομική προστασία των τοπογραφικών 

προϊόντων ημιαγωγών και η οδηγία 96/9/ΕΚ σχετικά με την νομική προστασία των 

βάσεων δεδομένων καθώς και τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας  

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

85/611/ΕΟΚ για το συντονισμό των νομοθετικών κανονιστικών και διοικητικών 

διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές 

αξίες (ΟΣΕΚΑ)  

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

πρωτασφάλιση εκτός της ασφάλειας ζωής και στον τίτλο IV της οδηγίας 92/96/ΕΟΚ 

τρίτη οδηγία για την ασφάλεια ζωής, στα άρθρα 7 και 8 της οδηγίας 88/357/ΕΟΚ 

δεύτερη οδηγία σχετικά με την πρωτασφάλιση εκτός τις ασφάλειας ζωής και στο 

άρθρο 4 της οδηγίας 90/619/ΕΟΚ δεύτερη οδηγία σχετικά με την πρωτασφάλιση για 



την ασφάλεια ζωής  

- στην ελευθερία των μερών να επιλέξουν την εφαρμοστέα στις συμβάσεις τους 

νομοθεσία  

- στις συμβατικές υποχρεώσεις που αφορούν τις συμβάσεις που συνάπτουν οι 

καταναλωτές  

- στην τυπική ισχύ συμβάσεων που γεννούν ή μεταβιβάζουν δικαιώματα επί 

ακινήτου, εφόσον οι συμβάσεις αυτές υπόκεινται στις υποχρεωτικές τυπικές 

προϋποθέσεις της νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο κείται το ακίνητο  

- στη νομιμότητα μη ζητηθείσας εμπορικής επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου.  

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

περιοριστικά μέτρα για συγκεκριμένη υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας, που 

προέρχεται από άλλο κράτος μέλος, υπό τις εξής προϋποθέσεις:  

α) Τα μέτρα πρέπει:  

Ι. Να είναι αναγκαία για λόγους που αφορούν  

- τη δημόσια τάξη, ιδίως πρόληψη, έρευνα, διαπίστωση και δίωξη εγκλημάτων, στα 

οποία περιλαμβάνονται η προστασία των ανηλίκων και η καταπολέμηση της 

πρόκλησης μίσους λόγω φυλής, φύλλου, θρησκείας ή εθνικότητας, καθώς και οι 

παραβιάσεις της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μεμονωμένων προσώπων,  

- την προστασία της δημόσιας υγείας,  

- τη δημόσια ασφάλεια, περιλαμβανομένης της προάσπισης της εθνικής ασφάλειας 

και άμυνας,  

- την προστασία του καταναλωτή, περιλαμβανομένου και του επενδυτή.  

II. Να στρέφονται κατά μιας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, η οποία 

βλάπτει ή προκαλεί σοβαρό κίνδυνο βλάβης των στόχων που αναφέρονται στο 

σημείο (Ι).  

III. Να είναι ανάλογα προς τους παραπάνω αναφερόμενους στόχους.  

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

των δικαστηρίων συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών εξετάσεων και 

ενεργειών που πραγματοποιούνται στα πλαίσια διερεύνησης ποινικών υποθέσεων, οι 

αρμόδιες αρχές πρέπει:  

- να έχουν ζητήσει από το παραπάνω κράτος μέλος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα και 

αυτό να αδράνησε ή τα μέτρα που έλαβε να είναι ανεπαρκή.  

- να έχουν κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο άλλο κράτος μέλος την 

πρόθεση τους να λάβουν τα μέτρα αυτά.  

5. Σε έκτακτες περιπτώσεις μπορούν οι αρμόδιες αρχές να παρεκκλίνουν από τις 

προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρ. 4 (β) του παρόντος άρθρου και να λάβουν 

περιοριστικά μέτρα χωρίς να έχουν τηρηθεί οι εν λόγω προϋποθέσεις. Στις 

περιπτώσεις αυτές τα μέτρα πρέπει να κοινοποιηθούν το συντομότερο, δυνατό, στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο άλλο κράτος μέλος, αναφέροντας τους λόγους για τους 

οποίους έκριναν ότι επρόκειτο για κατεπείγουσα περίπτωση.  

 

 

ΙΙ. ΑΡΧΕΣ 

 

1. Εγκατάσταση και πληροφόρηση 



 

Άρθρο 3. Ελευθερία ανάληψης και άσκησης δραστηριότητας υπηρεσίας της 

Κοινωνίας της Πληροφορίας 

Η ανάληψη και η άσκηση δραστηριότητας φορέα παροχής υπηρεσίας της κοινωνίας 

της πληροφορίας είναι ελεύθερη με την επιφύλαξη των καθεστώτων έγκρισης που δεν 

αφορούν ειδικά και αποκλειστικά τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας ή 

των καθεστώτων έγκρισης που προβλέπονται στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν. 2867/2000 (Α 273) και το Π.Δ. 157/1999 (Α 153), ως 

ισχύουν.  

 

Άρθρο 4. Υποχρεωτικά παρεχόμενες γενικές πληροφορίες 

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

στις παραγράφους 2 και 9του άρθρου 4του Ν. 2251/1994 (Α 191) να προσφέρει στους 

αποδέκτες του και στις αρμόδιες αρχές εύκολη, άμεση και συνεχή πρόσβαση στις 

ακόλουθες τουλάχιστον πληροφορίες:  

(α) επωνυμία του φορέα παροχής της υπηρεσίας,  

(β) γεωγραφική διεύθυνση στην οποία ο φορέας είναι εγκατεστημένος,  

(γ) στοιχεία που να επιτρέπουν την ταχεία επαφή και την άμεση και ουσιαστική 

επικοινωνία με το φορέα παροχής της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της 

ηλεκτρονικής του διεύθυνσης,  

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

μητρώο, το οικείο μητρώο και τον αριθμό εγγραφής του σε αυτό, ή ισοδύναμο τρόπο 

αναγνώρισης στο μητρώο αυτό,  

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

σχετικής εποπτικής αρχής,  

(στ) όσον αφορά τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα, - επαγγελματική 

ένωση ή παρόμοιο όργανο στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο φορέας παροχής 

υπηρεσιών, - επαγγελματικό τίτλο και το κράτος μέλος που τον έχει χορηγήσει, - 

μνεία των επαγγελματικών κανόνων που ισχύουν στο κράτος μέλος εγκατάστασης, 

καθώς και του τρόπου πρόσβασης σ' αυτούς.  

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

αναγνώρισης που προβλέπεται από το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας 

κύκλου εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 2859/ 2000 (Α 248) «κύρωση του 

κώδικα φόρου προστιθέμενης αξίας».  

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

πρέπει να αναγράφονται σαφώς και επακριβώς και, ειδικότερα να διευκρινίζεται αν 

περιλαμβάνουν φόρο και έξοδα αποστολής.  

 

 

2. Εμπορικές επικοινωνίες 

 

Άρθρο 5. Υποχρεωτικά παρεχόμενες πληροφορίες 

Οι εμπορικές επικοινωνίες που συνιστούν υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας ή 

αποτελούν μέρος της οφείλουν να πληρούν τους ακόλουθους όρους:  

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

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



επικοινωνία πρέπει να είναι σαφώς αναγνωρίσιμο,  

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

επιτρέπονται, πρέπει να είναι σαφώς αναγνωρίσιμες, η πρόσβαση στους όρους υπό 

τους οποίους μπορεί κανείς να επωφεληθεί από τις προσφορές πρέπει να είναι 

εύκολη, οι δε όροι να παρουσιάζονται σαφώς και επακριβώς,  

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

να είναι σαφώς αναγνωρίσιμα, η πρόσβαση στους όρους συμμετοχής πρέπει να είναι 

εύκολη, οι δε όροι να παρουσιάζονται σαφώς και επακριβώς.  

 

Άρθρο 6. Μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία  

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

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και εφόσον δεν απαγορεύεται, πρέπει να αναγνωρίζεται 

σαφώς και επακριβώς ευθύς ως περιέλθει σ' αυτόν.  

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της ΚΥΑ Ζ1-496/2000(Β 1545) για τη ν 

προστασία των καταναλωτών για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις, του Ν. 2472/97 (Α 

50) για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των διατάξεων 

του Ν. 2774/99 (Α 287) για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον επικοινωνιακό 

τομέα οι φορείς παροχής υπηρεσιών που αναλαμβάνουν δραστηριότητες μη 

ζητηθείσας εμπορικής επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οφείλουν να 

τηρούν και να συμβουλεύονται τακτικά μητρώα «επιλογών», όπου μπορούν να 

εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα που επιλέγουν να μη λαμβάνουν τέτοιες εμπορικές 

επικοινωνίες.  

 

Άρθρο 7. Νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα 

1. Η χρήση εμπορικών επικοινωνιών που συνιστούν υπηρεσία της κοινωνίας της 

πληροφορίας ή αποτελούν μέρος της, η οποία παρέχεται από μέλος νομοθετικώς 

κατοχυρωμένου επαγγέλματος, επιτρέπεται εφόσον το μέλος αυτό τηρεί τους 

επαγγελματικούς κανόνες οι οποίοι διέπουν την ανεξαρτησία, την αξιοπρέπεια και το 

ήθος του επαγγέλματος, καθώς και το επαγγελματικό απόρρητο και την εντιμότητα 

προς τους πελάτες και τους συναδέλφους.  

2. Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται επιπλέον των διατάξεων που είναι 

σχετικές με την πρόσβαση σε νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα καθώς και 

την άσκηση τους.  

 

3. Συμβάσεις καταρτιζόμενες με ηλεκτρονικά μέσα 

 

Άρθρο 8. Ηλεκτρονικές συμβάσεις  

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 150/2001 (Α' 125) 

για τις «ηλεκτρονικές υπογραφές» επιτρέπεται η κατάρτιση συμβάσεων με 

ηλεκτρονικά μέσα.  

2. Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται: 

(α) στις συμβάσεις που θεμελιώνουν ή μεταβιβάζουν εμπράγματα δικαιώματα επί 

ακινήτων,  

(β) στις συμβάσεις οι οποίες απαιτούν έκτου νόμου την προσφυγή σε δικαστήρια, 

δημόσιες αρχές ή επαγγέλματα που ασκούν δημόσια εξουσία,  

(γ) στις συμβάσεις οι οποίες εμπίπτουν στο οικογενειακό ή κληρονομικό δίκαιο. 



 

Άρθρο 9. Παρεχόμενες πληροφορίες  

1. Εκτός από άλλες απαιτήσεις παροχής πληροφοριών προβλεπόμενες από τις 

κείμενες διατάξεις και εφόσον δεν έχουν συμφωνήσει διαφορετικά τα συμβαλλόμενα 

μέρη που δεν είναι καταναλωτές, ο φορέας παροχής υπηρεσιών πρέπει να παρέχει 

τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες κατά τρόπο σαφή, κατανοητό και αδιαφιλονίκητο, 

πριν από την ανάθεση της παραγγελίας από τον αποδέκτη της υπηρεσίας: 

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

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

σύναψη της καθώς και εάν προβλέπεται δυνατότητα πρόσβασης σε αυτήν,  

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

ηλεκτρονικού χειρισμού πριν από την ανάθεση της παραγγελίας,  

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

(ε) τους σχετικούς κώδικες δεοντολογίας στους οποίους υπόκειται, καθώς και τα 

στοιχεία που επιτρέπουν την πρόσβαση στους εν λόγω κώδικες με ηλεκτρονικά μέσα. 

2. Ατομικοί όροι της σύμβασης και γενικοί όροι συναλλαγών που παρέχονται στον 

αποδέκτη πρέπει να διατίθενται κατά τρόπο επιτρέποντα την αποθήκευση και την 

αναπαραγωγή τους.  

3. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις που συνάπτονται αποκλειστικά 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων ισοδύναμων ατομικών μέσων 

επικοινωνίας.  

 

Άρθρο 10. Παραγγελία 

1. Εφόσον δεν έχουν συμφωνήσει διαφορετικά τα συμβαλλόμενα μέρη που δεν είναι 

καταναλωτές, όταν ένας αποδέκτης υπηρεσίας προβαίνει σε παραγγελία με 

τεχνολογικά μέσα, ισχύουν οι ακόλουθες αρχές:  

- ο φορέας παροχής υπηρεσιών οφείλει να αποστείλει αποδεικτικό παραλαβής της 

παραγγελίας του αποδέκτη χωρίς περιττή καθυστέρηση και με ηλεκτρονικά μέσα,  

- η παραγγελία και το αποδεικτικό παραλαβής θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί όταν 

τα μέρη στα οποία απευθύνονται έχουν πρόσβαση σ' αυτά,  

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

κατάλληλα, αποτελεσματικά και προσιτά μέσα που θα επιτρέψουν να επισημάνει και 

να διορθώσει τα λάθη του κατά τον ηλεκτρονικό χειρισμό πριν από την ανάθεση της 

παραγγελίας.  

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

συνάπτονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω άλλων 

ισοδύναμων ατομικών μέσων επικοινωνίας.  

 

4. Ευθύνη των μεσαζόντων παροχής υπηρεσιών 

 

Άρθρο 11. Απλή μετάδοση 

1. Σε περίπτωση παροχής μιας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας 

συνισταμένης στη μετάδοση πληροφοριών που παρέχει ο αποδέκτης της υπηρεσίας 

σε ένα δίκτυο επικοινωνιών ή στην παροχή πρόσβασης στο δίκτυο επικοινωνιών, δεν 

υφίσταται ευθύνη του φορέα παροχής υπηρεσιών όσον αφορά τις μεταδιδόμενες 

πληροφορίες, υπό τους όρους ότι ο φορέας παροχής υπηρεσιών:  



α) δεν αποτελεί την αφετηρία της μετάδοσης των πληροφοριών,  

β) δεν επιλέγει τον αποδέκτη της μετάδοσης και  

γ) δεν επιλέγει και δεν τροποποιεί τις μεταδιδόμενες πληροφορίες.  

2. Οι δραστηριότητες μετάδοσης και παροχής πρόσβασης που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 περιλαμβάνουν την αυτόματη, ενδιάμεση και προσωρινή αποθήκευση 

των μεταδιδομένων πληροφοριών, στο βαθμό που η αποθήκευση εξυπηρετεί 

αποκλειστικά την πραγματοποίηση της μετάδοσης στο δίκτυο επικοινωνιών και η 

διάρκεια της δεν υπερβαίνει το χρόνο που είναι ευλόγως απαραίτητος για τη 

μετάδοση.  

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

φορέα παροχής υπηρεσιών η παύση ή η πρόληψη της παράβασης.  

 

Άρθρο 12. Αποθήκευση σε κρυφή μνήμη 

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

συνίσταται στη μετάδοση πληροφοριών που παρέχει ένας αποδέκτης υπηρεσίας σε 

ένα δίκτυο επικοινωνιών, δεν υφίσταται ευθύνη του φορέα παροχής της υπηρεσίας, 

όσον αφορά την αυτόματη, ενδιάμεση και προσωρινή αποθήκευση των πληροφοριών, 

η οποία γίνεται με αποκλειστικό σκοπό να καταστεί αποτελεσματικότερη η 

μεταγενέστερη μετάδοση των πληροφοριών προς άλλους αποδέκτες της υπηρεσίας, 

κατ' αίτηση τους, υπό τους όρους ότι ο φορέας παροχής υπηρεσιών:  

(α) δεν τροποποιεί τις πληροφορίες,  

(β) τηρεί τους όρους πρόσβασης στις πληροφορίες,  

(γ) τηρεί τους κανόνες που αφορούν την ενημέρωση των πληροφοριών, οι οποίοι 

καθορίζονται κατά ευρέως αναγνωρισμένο τρόπο και χρησιμοποιούνται από τον 

κλάδο, 

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

χρησιμοποιείται ευρέως από τον κλάδο, προκειμένου να αποκτήσει δεδομένα σχετικά 

με τη χρησιμοποίηση των πληροφοριών, και  

(ε) ενεργεί άμεσα προκειμένου να αποσύρει τις πληροφορίες που αποθήκευσε ή να 

καταστήσει την πρόσβαση σε αυτές αδύνατη, μόλις αντιληφθεί ότι οι πληροφορίες 

έχουν αποσυρθεί από το σημείο του δικτύου στο οποίο βρίσκονταν αρχικά ή η 

πρόσβαση στις πληροφορίες κατέστη αδύνατη ή μια δικαστική ή διοικητική αρχή 

διέταξε την απόσυρση των πληροφοριών ή απαγόρευσε την πρόσβαση σε αυτές. 2. 

Το παρόν άρθρο δεν θίγει την δυνατότητα να επιβληθεί δικαστικά ή διοικητικά στο 

φορέα παροχής υπηρεσιών η παύση ή η πρόληψη της παράβασης.  

 

Άρθρο 13. Φιλοξενία 

1. Σε περίπτωση παροχής μιας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας 

συνισταμένης στην αποθήκευση πληροφοριών παρεχομένων από ένα αποδέκτη 

υπηρεσίας, δεν υφίσταται ευθύνη του φορέα παροχής της υπηρεσίας για τις 

πληροφορίες που αποθηκεύονται μετά από αίτηση αποδέκτη της υπηρεσίας, υπό τους 

όρους ότι:  

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

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

αποζημιώσεως, δεν γνωρίζει τα γεγονότα ή τις περιστάσεις από τις οποίες προκύπτει 

η παράνομη δραστηριότητα ή πληροφορία, ή  



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

ταχέως τις πληροφορίες ή καθιστά την πρόσβαση σε αυτές αδύνατη.  

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

εξουσία ή υπό τον έλεγχο του φορέα παροχής της υπηρεσίας.  

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

φορέα παροχής υπηρεσιών η παύση ή η πρόληψη της παράβασης.  

 

Άρθρο 14. Απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου 

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

αναφέρονται στα άρθρα 10, 11 και 12 του παρόντος γενική υποχρέωση ελέγχου των 

πληροφοριών που μεταδίδουν ή αποθηκεύουν ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας 

αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες 

δραστηριότητες.  

2. Χωρίς να παραβιάζονται οι διατάξεις περί προστασίας του απορρήτου και των 

προσωπικών δεδομένων, οι φορείς παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της 

πληροφορίας είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν πάραυτα τις αρμόδιες κρατικές 

αρχές για τυχόν υπόνοιες περί χορηγουμένων παράνομων πληροφοριών ή 

δραστηριοτήτων που επιχειρούν αποδέκτες των υπηρεσιών τους, και να 

ανακοινώνουν στις αρμόδιες αρχές κατ' αίτηση τους πληροφορίες που διευκολύνουν 

την εντόπιση αποδεκτών των υπηρεσιών τους με τους οποίους έχουν συμφωνίες 

αποθήκευσης.  

 

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 

Άρθρο 15. Κώδικες δεοντολογίας  

Κώδικες Δεοντολογίας συντασσόμενοι από τις ενδιαφερόμενες ενώσεις 

επαγγελματιών και καταναλωτών εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και 

δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στους παραπάνω κώδικες 

λαμβάνονται ιδίως υπόψη τα συμφέροντα ατόμων με προβλήματα όρασης και εν 

γένει με ειδικές ανάγκες.  

 

Άρθρο 16. Εξώδικος διακανονισμός διαφορών 

Οι διαφορές που ανακύπτουν στο ηλεκτρονικό εμπόριο επιλύονται σύμφωνα με τη 

διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2251/94 (Α 191), 

ως ισχύει, για την προστασία των καταναλωτών.  

 

Άρθρο 17. Μέσα έννομης προστασίας 

Εφόσον πιθανολογείται προσβολή δικαιωμάτων προερχομένων από τις υπηρεσίες της 

κοινωνίας της πληροφορίας, το Μονομελές Πρωτοδικείο διατάσσει ως ασφαλιστικό 

μέτρο οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο, ιδίως τη συντηρητική κατάσχεση των 

αντικειμένων που κατέχονται από τον καθ' ου ή από τρίτον και αποτελούν μέσο 

τέλεσης ή προϊόν ή απόδειξη της προσβολής. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται 

υποχρεωτικά το άρθρο 687 παρ. 1 του ΚΠολΔ. και χορηγείται υποχρεωτικώς 

προσωρινή διαταγή κατά το άρθρο 691 παρ. 2 του ΚΠολΔ.  

 

Άρθρο 18. Συνεργασία 



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

αποτελεσματικής εφαρμογής του παρόντος. Στο πλαίσιο αυτό και με την επιφύλαξη 

της νομοθεσίας για την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων, 

έχει δικαίωμα να ζητεί κάθε απαραίτητη πληροφορία από τους φορείς παροχής 

υπηρεσιών.  

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

συνδρομή και τις πληροφορίες που ζητούνται από τις αρμόδιες αρχές και φορείς 

άλλου κράτους - μέλους ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

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

αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών � μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ορίζει 

προς τούτο ένα ή περισσότερα σημεία επαφής των οποίων τα στοιχεία κοινοποιεί στα 

άλλα κράτη - μέλη και την Επιτροπή.  

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

αποδέκτες, όσο και οι φορείς παροχής υπηρεσιών, προκειμένου:  

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

θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο.  

(β) να λαμβάνουν τα στοιχεία των ελληνικών αρχών, οργανισμών ή ενώσεων στις 

οποίες οι αποδέκτες των υπηρεσιών μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες 

πληροφορίες ή πρακτική βοήθεια.  

5. Το Υπουργείο Ανάπτυξης μεριμνά για την κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

των σημαντικών ελληνικών διοικητικών ή δικαστικών αποφάσεων για την επίλυση 

διαφορών στο πλαίσιο των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, καθώς και 

πληροφοριών σχετικά με τις πρακτικές, τα συναλλακτικά ήθη και τα έθιμα που 

αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα.  

 

Άρθρο 19. Κυρώσεις 

Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος Π.Δ. τιμωρούνται με τις προβλεπόμενες 

στην παραγρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 2251/94 (ΦΕΚ Α/191) κυρώσεις, καθώς και με 

τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Αγορανομικό Κώδικα όπως αυτός ισχύει.  

 

Άρθρο 20. Πεδίο εφαρμογής 

1. Το παρόν Π.Δ. δεν εφαρμόζεται:  

(α) στο φορολογικό τομέα,  

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

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

ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και από τις διατάξεις του Ν. 2774/99 (Α 

287) περί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της 

ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τομέα,  

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

περί καρτέλ,  

(δ) στις εξής δραστηριότητες των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας:  

- τις δραστηριότητες συμβολαιογράφων ή αντίστοιχων επαγγελμάτων εφόσον 

συνεπάγονται άμεση και ειδική σύνδεση με την άσκηση δημόσιας εξουσίας,  

- την εκπροσώπηση πελάτη και υπεράσπιση των συμφερόντων του ενώπιον των 

δικαστηρίων,  



- τη συμμετοχή σε τυχερά παιγνίδια στα οποία ο παίκτης στοιχηματίζει χρηματική 

αξία, συμπεριλαμβανομένων των λαχείων και των στοιχημάτων.  

2. Η εφαρμογή του παρόντος Π.Δ. δεν μπορεί να θίξει μέτρα που λαμβάνονται σε 

κοινοτικό ή εθνικό επίπεδο, τηρουμένου του κοινοτικού δικαίου , με σκοπό την 

προώθηση της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας και την προάσπιση του 

πλουραλισμού.  

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

θίγει το επίπεδο προστασίας ιδίως της δημόσιας υγείας και των συμφερόντων του 

καταναλωτή όπως θεσπίζεται σε κοινοτικές πράξεις και στις εθνικές νομοθεσίες που 

εκδόθηκαν κατ' εφαρμογή τους στο μέτρο που δεν περιορίζεται έτσι η ελευθερία 

παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας.  

 

Άρθρο 21. Κώδικες δεοντολογίας  

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από 17.1.2002.  

Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος 

διατάγματος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


