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Άρθρο 66Ε ν. 2121/1993 
‘Κυρώσεις για προσβολές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και 

συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο’

(όπως προστέθηκε με το α. 52 παρ. 1. ν. 4481/2017 για τη συλλογική διαχείριση)



Υπουργός 
Πολιτισμού & Αθλητισμού

Επιτροπή για τη γνωστοποίηση διαδικτυακής προσβολής 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων

Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα 

Εκπρόσωπος

Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Πρόεδρος Εθνική Επιτροπή 
Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων

Εκπρόσωπος

3ετής θητεία



o στις περιπτώσεις προσβολών που τελούνται από τελικούς χρήστες με:
• την τηλεφόρτωση έργων (downloading)
• τη ρευμάτωση δεδομένων συνεχούς ροής (streaming)
• την ανταλλαγής αρχείων μέσω ομότιμων δικτύων (peer to peer)

o σε περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης δεδομένων με την τεχνική υπολογιστικού νέφους 
(cloud computing)

o όταν ο δικαιούχος δεν έχει κάνει χρήση της αντίστοιχης διαδικασίας που προβλέπεται από τον πάροχο 

Η παρούσα διαδικασία ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ:



Δικαιούχος 
(= δικαιούχος, του 

οποίου το δικαίωμα 
προσβάλλεται ή οσδ)

Προδιατυπωμένη αίτηση
+ 

Δικαιολογητικά

Επιτροπή

10 ημέρες

Αρχείο Συνέχιση 
διαδικασίας

Τέλος υπέρ

Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας



A. Η υπόθεση τίθεται στο αρχείο για τους ακόλουθους λόγους:

α) μη χρήση της προδιατυπωμένης αίτησης

β) έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης

γ) ύπαρξη εκκρεμοδικίας μεταξύ των ίδιων μερών ή έκδοση οριστικής απόφασης επί της 
εξεταζόμενης διαφοράς

δ) έλλειψη αρμοδιότητας

ε) έλλειψη λόγων και επαρκών αποδεικτικών στοιχείων (προδήλως αβάσιμη)

στ) απόσυρση της καταγγελίας πριν από την εξέτασή της 

ζ) μη καταβολή του τέλους εξέτασης της υπόθεσης

η) λήψη αδείας δικαιωμάτων



Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τουλάχιστον: 
 τον ακριβή προσδιορισμό των δικαιωμάτων που υποστηρίζεται ότι προσβάλλονται
 τις διατάξεις του νόμου που κατά δήλωση του δικαιούχου παραβιάζονται
 περίληψη των γεγονότων και των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των αποδεικτικών στοιχείων
 το αρμόδιο πρόσωπο προς το οποίο μπορεί να υποβληθούν αντιρρήσεις
 τους όρους τερματισμού της διαδικασίας
 αναφορά της δυνατότητας εκούσιας συμμόρφωσης των εμπλεκομένων

B. Συνέχιση της διαδικασίας

Επιτροπή 10 ημέρες

Πάροχος 1

ISP 4
πάροχος υπηρεσίας 

φιλοξενίας ιστοσελίδων
ISP 5

ISP 3

Διαχειριστές/Ιδιοκτήτες ιστοσελίδων

+Ενημερώνει 
ταυτόχρονα

όπου είναι εφικτό

Πάροχος 2

Πάροχος 3

Πάροχος 4 Πάροχος 5



10 ημέρες

Αποδέκτης γνωστοποίησης

10 ημέρες 5 ημέρες

Εκούσια συμμόρφωση 
στο αίτημα του αιτούντος

Λήψη αδείας Υποβολή αντιρρήσεων + 
αποστολή αποδεικτικών στοιχείων 

ότι δεν υφίσταται προσβολή

Οι προθεσμίες μπορούν να παραταθούν έως το διπλάσιο με απόφαση της Επιτροπής



Στην περίπτωση εκούσιας συμμόρφωσης… 

Επιτροπή

Απόφαση

… εκδίδεται από την Επιτροπή μία απόφαση στην οποία αναφέρεται ρητά η 
οικειοθελής συμμόρφωση του αποδέκτη της γνωστοποίησης. 



Στην περίπτωση υποβολής αντιρρήσεων… 

+ 5 ημέρες

Η Επιτροπή μπορεί να αιτηθεί την 
προσκόμιση επιπλέον στοιχείων 

από όλες τις πλευρές

Υποβολή αντιρρήσεων



Η Επιτροπή εκδίδει αιτιολογημένη απόφασή της, με την 
οποία καλεί τους αποδέκτες αυτής να συμμορφωθούν με 
αυτήν εντός προθεσμίας όχι μεγαλύτερης των τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την επίδοσή της προς αυτούς.

υπάρχει προσβολή

Επιτροπή

Εξετάζει την υπόθεση
(εντός 5 εργάσιμων ημερών)

κοινοποιεί στους αποδέκτες της γνωστοποίησης 
και στον αιτούντα την απόφασή της 

(το αργότερο εντός σαράντα (40) εργάσιμων 
ημερών από την υποβολή της αίτησης )

Αρχείο

δεν υπάρχει προσβολή



Αν διαπιστωθεί προσβολή, η Επιτροπή καλεί τους αποδέκτες να προβούν σε…

• εάν η ιστοσελίδα φιλοξενείται 
σε διακομιστή εκτός της 
ελληνικής επικράτειας

• εάν πρόκειται για προσβολές 
μεγάλης κλίμακας 

Απομάκρυνση 
περιεχομένου

Διακοπή 
πρόσβασης

• εάν η ιστοσελίδα φιλοξενείται 
σε διακομιστή (server) εντός 
της ελληνικής επικράτειας

• εάν πρόκειται για προσβολές 
μεγάλης κλίμακας 



Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης…

Επιτροπή

500 - 1000 €
για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης

(ανάλογα με τη βαρύτητα της προσβολής, την 
επανάληψή της, κτλ.)

Πρόστιμο



Άρθρο 4 παρ. δ ν. 2225/1994
(όπως προστέθηκε με το α. 52 παρ. 2 ν. 4481/2017)

Επιτρέπεται, επίσης, η άρση του απορρήτου για τη διακρίβωση της προσβολής που 
τελείται στο διαδίκτυο σε βαθμό κακουργήματος δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων που προβλέπονται στο ν. 2121/1993 (Α΄ 25).



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!

legal@opi.gr

www.opi.gr

mailto:legal@opi.gr
http://www.opi.gr/

