ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 131/2003
ΦΕΚ: Α 116/16.05.2003
ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2000/31 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΙΔΙΩΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ)

ΑΡΘΡΟ 2: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
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 […]

ΑΡΘΡΟ 11(6): ΑΠΛΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
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 διάρκειά της δεν υπερβαίνει το χρόνο που είναι ευλόγως απαραίτητος για τη
µετάδοση.
3. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τη δυνατότητα να επιβληθεί δικαστικά ή διοικητικά στον φορέα παροχής
υπηρεσιών η παύση ή η πρόληψη της παράβασης.
ΑΡΘΡΟ 12: ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΚΡΥΦΗ ΜΝΗµΗ
1. Σε περίπτωση παροχής µιας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, η οποία συνίσταται στη
µετάδοση
πληροφοριών που παρέχει ένας αποδέκτης υπηρεσίας σε ένα δίκτυο επικοινωνιών, δεν υφίσταται
ευθύνη του φορέα παροχής της υπηρεσίας, όσον αφορά την αυτόµατη, ενδιάµεση και προσωρινή
αποθήκευση των πληροφοριών, η οποία γίνεται µε αποκλειστικό σκοπό να καταστεί
αποτελεσµατικότερη η µεταγενέστερη µετάδοση των πληροφοριών προς άλλους αποδέκτες της
υπηρεσίας, κατ’ αίτησή τους, υπό τους όρους ότι ο φορέας παροχής υπηρεσιών:
(α) δεν τροποποιεί τις πληροφορίες,
(β) τηρεί τους όρους πρόσβασης στις πληροφορίες,

(γ) τηρεί τους κανόνες που αφορούν την ενηµέρωση των πληροφοριών, οι οποίοι καθορίζονται κατά
ευρέως
αναγνωρισµένο τρόπο και χρησιµοποιούνται από τον κλάδο,
(δ) δεν παρεµποδίζει τη νόµιµη χρήση της τεχνολογίας, η οποία αναγνωρίζεται και χρησιµοποιείται
ευρέως από τον κλάδο, προκειµένου να αποκτήσει δεδοµένα σχετικά µε τη χρησιµοποίηση των
πληροφοριών, και
(ε) ενεργεί άµεσα προκειµένου να αποσύρει τις πληροφορίες που αποθήκευσε ή να καταστήσει την
πρόσβαση
σε αυτές αδύνατη, µόλις αντιληφθεί ότι οι πληροφορίες έχουν αποσυρθεί από το σηµείο του δικτύου
στο οποίο
βρίσκονταν αρχικά ή η πρόσβαση στις πληροφορίες κατέστη αδύνατη ή µια δικαστική ή διοικητική
αρχή ιέταξε
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.
ΑΡΘΡΟ 13: ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
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.
ΑΡΘΡΟ 14: ΑΠΟΥΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
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 ανακοινώνουνστις αρµόδιες αρχές κατ’ αίτησή
τους πληροφορίες που διευκολύνουν την εντόπιση αποδεκτών των υπηρεσιών τους µε τους οποίους
έχουν συµφωνίες αποθήκευσης.

