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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ΕΔΠΠΙ) 



> ΣΥΣΤΑΣΗ

> ΣΚΟΠΟΣ

> ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

> ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

▪ Η ΕΔΠΠΙ συστάθηκε με τον Ν. 4481/2017 (ΦΕΚ Α΄ 100/ 
20.07.2017 (άρθρο 52)) – Προσθήκη άρθρου 66Ε στον Ν. 

2121/1993: «Ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων στο 
διαδίκτυο» (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 

4708/2020)

▪ Εξωδικαστικός μηχανισμός – «Διοικητική Αρχή»

▪ Σκοπός: Η άμεση, ταχεία και αποτελεσματική αντιμετώπιση 
(κατασταλτική) του φαινομένου της διαδικτυακής πειρατείας 

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών 
δικαιωμάτων επί έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας, 

καθώς και της (προληπτικής) αποτροπής προσβολής 
δικαιωμάτων επί γεγονότων (αθλητικών και πολιτιστικών 

εκδηλώσεων) που πρόκειται να μεταδοθούν ταυτόχρονα με 
τη διενέργειά τους (παρ. 10Α)

▪ 9 Υπουργικές Αποφάσεις (Συγκρότηση, Λειτουργία, Αρμοδιότητες 
ΕΔΠΠΙ – Καθορισμός διαδικασίας επιβολής & είσπραξης προστίμου-

Τροποποίηση απόφασης σύστασης & συγκρότησης - Καθορισμός 
στοιχείων της αίτησης της υποπαρ. 1 της παρ. 10Α) > 

https://www.opi.gr/edppi/nomothesia

▪ Έναρξη Λειτουργίας: Σεπτέμβριος 2018

https://www.opi.gr/edppi/nomothesia
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ΕΚΚΙΝΗΣΗ…

I. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ

II. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ 

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

III.ΝΟΜΩ & ΟΥΣΙΑ 

ΒΑΣΙΜΟ

IV.ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

V. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

VI. ΑΔΕΙΑ – ΕΚΟΥΣΙΑ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ -

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

◦ ΠΑΡ. 4: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
(ΒΑΣΙΚΗ)

◦ ΠΑΡ. 9 (ΣΕ 4): ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ (ΗΔΗ) ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ή ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ ΜΕ 
ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ 
> ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ > ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ)

- Δεν καταβάλλεται νέο τέλος εξέτασης ΑΛΛΑ προσκομίζονται 
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πρόκειται για παραβίαση της 
απόφασης ή απειλή επανάληψης της προσβολής 

o ΠΑΡ. 10Α: ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΔΟΘΟΥΝ 
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥΣ – ΑΡΚΕΙ Η ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΗΣΗ

o ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΔΠΠΙ (2)β)

o ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΕΤΤ 
(ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΔΠΠΙ)

- Δεν καταβάλλεται νέο τέλος ΑΛΛΑ  προσκομίζονται 
συμπληρωματικά στοιχεία

- ΑΜΕΛΛΗΤΙ ΕΝΤΟΛΗ – ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠ0 
50.000 ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ > 30 ΛΕΠΤΑ

- ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΠΠΙ ΕΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ)

Οι υφιστάμενες διαδικασίες 

ενώπιον της ΕΔΠΠΙ και της 

ΕΕΤΤ



ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΟΜΕΝΟΥ ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ*

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΤΟΣ 48 ΩΡΩΝ

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

ΕΔΠΠΙ

https://www.opi.gr/edppi/apofaseis-edppi



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡ. 10Α

Καταπολέμηση διαδικτυακής 
πειρατείας για γεγονότα 
εθνικής ή διεθνούς 
τηλεθέασης που πρόκειται να 
μεταδοθούν ταυτόχρονα με 
τη διενέργειά τους

- Συγκεκριμένα URLs, IPs 
& DNs

- Συνδρομητική σύνδεση

- Επείγουσα περίπτωση 
αποτροπής άμεσου, 
σοβαρού και επικείμενου 
κίνδυνου ή 
ανεπανόρθωτης βλάβης 
για το δημόσιο συμφέρον 
ή για τον δικαιούχο

https://www.opi.gr/vivliothiki/2121-
1993#a66e

"Copyright Football by #Banksy" by dullhunk is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.



Η ΕΔΠΠΙ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

104 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ



ΒΑΣΙΚΗ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ(4-9)

◦ 603 DOMAIN 

NAMES

https://www.opi.gr/images/epitropi/edppi_list_4_9.pdf



ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10A
(ΒΑΣΙΚΗ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

◦ 608 DOMAIN 
NAMES

◦753 IP ADDRESSES
https://www.opi.gr/images/epitropi/edppi_list_10A.pdf



DIGITAL SERVICES ACT
ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

DSA

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R2065&from=EN#d1e5099-1-1

ΝΕΕΣ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ, ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ Ε.Ε.



ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ

ΕΥΘΥΝΗ

“Ό,τι είναι παράνομο εκτός διαδικτύου, 
είναι παράνομο και εντός διαδικτύου”



ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ: 16.11.2022

17.02.2024: ΓΕΝΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ 
ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΝΕΡΓΩΝ 

ΧΡΗΣΤΩΝ: 17.02.2023

(κοινοποίηση στην Επιτροπή των δημοσιευμένων 
αριθμών)

Προσδιορισμός από την Επιτροπή των «πολύ 
μεγάλων επιγραμμικών πλατφορμών ή μηχανών 

αναζήτησης».

Προθεσμία 4 ΜΗΝΩΝ για τη συμμόρφωση 
με τις επιταγές της DSA (διεξαγωγή και 
παροχή στην Επιτροπή της πρώτης ετήσιας 

άσκησης αξιολόγησης κινδύνου.

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 17.02.2024

ΤΑ Κ – Μ ΟΡΙΖΟΥΝ & ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΟΥΝ 

ΤΟΥΣ (ΕΘΝΙΚΟΥΣ) ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ)

……………….. 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠH ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ
ΑΡΧΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΤΡΟΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ (ΠΑΡ. 3 ΆΡΘΡΟΥ 
49 DSA) 



Η ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ. 

ΕΠΙΣΗΣ, ΘΕΣΠΙΣΕΙ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΩΝ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ, ΙΔΙΩΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΌ ΤΟ 10% ΤΟΥ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ.

DSA
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ 
ΠΑΡΑΝΟΜΟ 
ΣΤΟ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1. Δεν το ορίζει η DSA > 

Αντίθετα, θεσπίζει κανόνες σε 

ενωσιακό επίπεδο για τον 

εντοπισμό, την επισήμανση 

και την αφαίρεση 

παράνομου περιεχομένου, 

καθώς και ένα νέο πλαίσιο 

εκτίμησης κινδύνου για τις 

πολύ μεγάλες επιγραμμικές

πλατφόρμες και τις μηχανές 

αναζήτησης σχετικά με τον 

τρόπο διάδοσης 

παράνομου περιεχομένου 

στην υπηρεσία τους.

"Question" by ryanvanetten is licensed under CC BY-SA 2.0.



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (συνέχεια)

◦ 2. Ορισμός από το εθνικό ή το ενωσιακό δίκαιο. Ωστόσο, όταν το 

περιεχόμενο είναι παράνομο μόνο σε συγκεκριμένο Κ – Μ, θα πρέπει να 

αφαιρείται κατά γενικό κανόνα μόνο στη χώρα όπου είναι παράνομο.

◦ 3. Η DSA ορίζει αποκλειστικά τις περιπτώσεις για τις οποίες ο πάροχος

ενδιάμεσων υπηρεσιών δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος σε σχέση 

με παράνομο περιεχόμενο το οποίο παρέχεται από τους αποδέκτες 

της υπηρεσίας (δεν θα πρέπει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο τέτοιας φύσεως 

ώστε να του παρέχεται γνώση ή έλεγχος - μη σκόπιμη συνεργασία με 

αποδέκτη). 



❖Η DSA ΔΕΝ 
αντικαθιστά ούτε 
τροποποιεί την 
τομεακή νομοθεσία.

❖Ορισμός 
οριζόντιων 
κανόνων που 
καλύπτουν όλες τις 
υπηρεσίες και όλα 
τα είδη 
παράνομου 
περιεχομένου, 
συμπεριλαμβανομέν
ων των παράνομων 
αγαθών ή 
υπηρεσιών.

"EU flag at the European Parliament" by European Parliament is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.



DSA 

ΕΘΝΙΚΟ 
ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ την 
Οδηγία για τα 
δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας στην 
ψηφιακή ενιαία αγορά 
(2019/790), την Οδηγία 
για τις υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων, 
το κεκτημένο για την 
προστασία των 
καταναλωτών, την 
Πρόταση Κανονισμού 
σχετικά με την πρόληψη 
της διάδοσης 
τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο 
διαδίκτυο και τον Γενικό 
Κανονισμό για την 
Προστασία Δεδομένων.



ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ….
Περί απόσυρσης και άλλων



ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΠΛΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ | ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ | ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

➢Απλή μετάδοση: Δεν αποτελεί την αφετηρία της μετάδοσης των πληροφοριών - δεν επιλέγει τον αποδέκτη 
της μετάδοσης· και δεν επιλέγει και δεν τροποποιεί τις μεταδιδόμενες πληροφορίες.

➢Προσωρινή αποθήκευση: Δεν τροποποιεί τις πληροφορίες – Τηρεί όρους πρόσβασης – Τηρεί ευρέως 
αναγνωρισμένους από τον κλάδο κανόνες για την επικαιροποίησή τους – Δεν παρεμποδίζει νόμιμη χρήση 
τεχνολογίας για την απόκτηση των πληροφοριών – Ενεργεί άμεσα για την απόσυρση αποθηκευμένων 
πληροφοριών ή απενεργοποίησης πρόσβασης με τη λήψη πραγματικής γνώσης (μεταξύ άλλων) 
της έκδοσης διαταγής από δικαστική ή διοικητική αρχή (ΕΔΠΠΙ)

➢Φιλοξενία: α) Δεν γνωρίζει πραγματικά ότι πρόκειται για παράνομη δραστηριότητα ή παράνομο 
περιεχόμενο και, όσον αφορά αξιώσεις αποζημίωσης, δεν έχει αντίληψη των γεγονότων ή των 
περιστάσεων από τις οποίες προκύπτει η παράνομη δραστηριότητα ή το παράνομο περιεχόμενο· 
ή

β) μόλις λάβει γνώση ή αντιληφθεί τα ανωτέρω, αποσύρει αμέσως το παράνομο περιεχόμενο ή 
απενεργοποιεί την πρόσβαση σε αυτό.

ΩΣΤΟΣΟ: ΔΕΝ ΘΙΓΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΑ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ Ή ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ



ΕΘΝΙΚΟ & 
ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

• Το εφαρμοστέο ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο βάσει του οποίου
εκδίδονται οι εντολές αυτές θα μπορούσε να απαιτεί πρόσθετες
προϋποθέσεις και θα πρέπει να αποτελεί τη βάση για την
εκτέλεση των αντίστοιχων εντολών.

• Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις εντολές αυτές, το Κ – Μ
έκδοσης θα πρέπει να είναι σε θέση να τις εκτελέσει σύμφωνα
με το εθνικό του δίκαιο.

• Το ισχύον εθνικό δίκαιο θα πρέπει να συμμορφώνεται με το
ενωσιακό δίκαιο, περιλαμβανομένων του Χάρτη και των διατάξεων
της ΣΛΕΕ σχετικά με την ελευθερία εγκατάστασης και την ελευθερία
παροχής υπηρεσιών εντός της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά
επιγραμμικές υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων.

• Παρομοίως, η εφαρμογή των εν λόγω εθνικών δικαίων για την
εκτέλεση των αντίστοιχων εντολών δεν θίγει ισχύουσες νομικές
πράξεις της Ένωσης ή διεθνείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ένωση
ή τα κράτη μέλη σχετικά με τη διασυνοριακή αναγνώριση, εκτέλεση
και επιβολή αυτών των εντολών, ιδίως σε αστικές και ποινικές
υποθέσεις.

• Από την άλλη πλευρά, η εκτέλεση της υποχρέωσης ενημέρωσης
των σχετικών αρχών σχετικά με την εκτέλεση των εν λόγω
αποφάσεων, σε αντίθεση με την εκτέλεση των ιδίων εντολών,
θα πρέπει να υπόκειται στους κανόνες του παρόντος
Kανονισμού.

• Ο πάροχος ενδιάμεσων υπηρεσιών θα πρέπει να ενημερώνει
την αρχή έκδοσης σχετικά με οποιαδήποτε συνέχεια δίδεται στις εν
λόγω εντολές χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ



ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΔΠΠΙ
&

DSA

• Ανάλογα με το νομικό σύστημα κάθε Κ – Μ και τον επίμαχο τομέα του
δικαίου, οι εθνικές δικαστικές ή διοικητικές αρχές, περιλαμβανομένων
των αρχών επιβολής του νόμου, μπορούν να διατάξουν παρόχους
ενδιάμεσων υπηρεσιών να αναλάβουν δράση κατά ενός ή
περισσότερων συγκεκριμένων στοιχείων παράνομου περιεχομένου ή
να παράσχουν ορισμένες συγκεκριμένες πληροφορίες.

• Οι εθνικές νομοθεσίες βάσει των οποίων εκδίδονται αυτές οι εντολές
διαφέρουν σημαντικά και οι εντολές αφορούν με ολοένα και αυξανόμενο
ρυθμό διασυνοριακές περιπτώσεις.

• Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και αποδοτική συμμόρφωση
με τις εν λόγω εντολές, ιδίως σε διασυνοριακό πλαίσιο, ώστε οι οικείες
δημόσιες αρχές να μπορούν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους και οι πάροχοι
να μην υπόκεινται σε δυσανάλογη επιβάρυνση, χωρίς να θίγονται
αδικαιολόγητα τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα οποιωνδήποτε
τρίτων, είναι αναγκαίο να καθοριστούν ορισμένες προϋποθέσεις τις
οποίες οι εντολές πρέπει να πληρούν, καθώς και ορισμένες
συμπληρωματικές απαιτήσεις σχετικά με τη διεκπεραίωση αυτών
των εντολών.

• Ο Κανονισμός θα πρέπει να εναρμονίζει μόνο ορισμένες ειδικές ελάχιστες
προϋποθέσεις τις οποίες θα πρέπει να πληρούν οι εν λόγω εντολές
προκειμένου να δημιουργείται η υποχρέωση των παρόχων ενδιάμεσων
υπηρεσιών να ενημερώνουν τις σχετικές αρχές σχετικά με την
εκτέλεση των εν λόγω εντολών.

• Δεν παρέχεται η νομική βάση για την έκδοση τέτοιων εντολών ούτε
ρυθμίζεται το εδαφικό πεδίο εφαρμογής ή διασυνοριακής επιβολής
τους.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ



Εντολές ανάληψης δράσης κατά 
παράνομου περιεχομένου (άρθρο 9 DSA)

❖Κατόπιν παραλαβής εντολής ανάληψης δράσης κατά ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων στοιχείων 

παράνομου περιεχομένου, η οποία εκδίδεται από τις αρμόδιες εθνικές δικαστικές ή διοικητικές αρχές βάσει 

του εφαρμοστέου ενωσιακού δικαίου ή εθνικού δικαίου σε συμμόρφωση με το ενωσιακό δίκαιο, οι πάροχοι

ενδιάμεσων υπηρεσιών ενημερώνουν την αρχή που εκδίδει την εντολή, ή οποιαδήποτε άλλη αρχή 

προσδιορίζεται στην εντολή, σχετικά με οποιαδήποτε εκτέλεση της εντολής, χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση, διευκρινίζοντας αν και πότε εκτελέστηκε η εντολή.

❖Ο εθνικός μας νομοθέτης έχει ήδη προβλέψει την εν λόγω υποχρέωση αναφορικά με τα γεγονότα 

που πρόκειται να μεταδοθούν ταυτόχρονα με τη διενέργειά τους (αθλητικά γεγονότα και πολιτιστικές 

εκδηλώσεις) –παρ. 10 άρθρου 66Ε Ν. 2121/1993 > εδάφιο β) περίπτ. 2)α) παρ. 2 > Αν η Επιτροπή 

κάνει δεκτή την αίτηση, εκδίδει απόφαση, με την οποία καλεί τους παρόχους πρόσβασης στο διαδίκτυο να 

διακόψουν την πρόσβαση στο περιεχόμενο και να λάβουν οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνει η Επιτροπή 

πρόσφορο και το οποίο στοχεύει στην παύση, στην αποτροπή επανάληψης ή και στην πρόληψη της 

προσβολής, εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από έξι (6) ώρες και 

μεγαλύτερη από δώδεκα (12) ώρες από την αποστολή της απόφασης. Εντός της ως άνω 

προθεσμίας, οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο αποστέλλουν δηλώσεις για 

συμμόρφωση με το διατακτικό της απόφασης της Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).



ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΝΤΟΛΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΑΣΣΟΝ 

Συγκεκριμένα, η εντολή πρέπει να πληροί τουλάχιστον τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) i)  παραπομπή στη νομική βάση της εντολής βάσει του ενωσιακού ή 
του εθνικού δικαίου (؆) ·

ii)  παρουσίαση των λόγων για τους οποίους οι πληροφορίες 
αποτελούν παράνομο περιεχόμενο, με αναφορά σε μία ή 
περισσότερες συγκεκριμένες διατάξεις του ενωσιακού δικαίου ή του 
εθνικού δικαίου σε συμμόρφωση με το ενωσιακό δίκαιο  (؆) ·

iii) πληροφορίες για τον προσδιορισμό της εκδίδουσας αρχής (؆) ·

iv) σαφείς πληροφορίες που επιτρέπουν στον πάροχο
ενδιάμεσων υπηρεσιών να προσδιορίζει και να εντοπίζει το 
σχετικό παράνομο περιεχόμενο, όπως έναν ή περισσότερους 
ακριβείς ενιαίους εντοπιστές πόρου και, όπου κρίνεται σκόπιμο, 
πρόσθετες πληροφορίες (؆) ·



ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΝΤΟΛΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΑΣΣΟΝ 

v) πληροφορίες σχετικά με τους μηχανισμούς έννομης προστασίας+ που διατίθενται στον 
πάροχο ενδιάμεσων υπηρεσιών και στον αποδέκτη της υπηρεσίας που παρείχε το περιεχόμενο  
(؆) ·

vi) κατά περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με την αρχή η οποία πρέπει να λαμβάνει τις 
σχετικές με την εκτέλεση των εντολών πληροφορίες (؆) ·

β) το εδαφικό πεδίο εφαρμογής της εν λόγω εντολής, βάσει των εφαρμοστέων κανόνων 
του ενωσιακού και του εθνικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη, και, κατά περίπτωση, 
των γενικών αρχών του διεθνούς δικαίου, περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο για την 
επίτευξη του στόχου της·

γ) η εν λόγω εντολή διαβιβάζεται σε μία από τις γλώσσες που δήλωσε ο πάροχος των 
ενδιάμεσων υπηρεσιών ή σε άλλη επίσημη γλώσσα Κ - Μ, η οποία έχει συμφωνηθεί από την 
αρχή που εκδίδει την εντολή και τον πάροχο, και αποστέλλεται στο ηλεκτρονικό 
σημείο επαφής που έχει οριστεί από τον εν λόγω πάροχο· όταν η εντολή δεν έχει 
συνταχθεί στη γλώσσα που δήλωσε ο πάροχος των ενδιάμεσων υπηρεσιών ή σε άλλη γλώσσα 
που έχει συμφωνηθεί διμερώς, η εντολή μπορεί να διαβιβαστεί στη γλώσσα της αρχής που την 
εκδίδει, υπό τον όρο ότι συνοδεύεται από μετάφραση στη γλώσσα που έχει δηλωθεί ή 
συμφωνηθεί διμερώς τουλάχιστον των στοιχείων της εντολής που καθορίζονται στα στοιχεία α) 
και β) της παρούσας παραγράφου.



+ΑΡΘΡΟ 66Ε ΠΑΡ. 10Α (4 & 5)

◦ Οι διαχειριστές και ιδιοκτήτες των ιστοτόπων ή ονομάτων χώρου, που αναφέρονται στην απόφαση της Επιτροπής,
μπορούν να προσφύγουν κατ` αυτής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, εντός δέκα (10)
ημερών από την γνωστοποίηση της απόφασης προς αυτούς.

◦ Η προσφυγή δεν αναστέλλει αυτοδίκαια την εκτέλεση της απόφασης της Επιτροπής. 

◦ Σε περίπτωση μη άσκησης προσφυγής εντός της άνω προθεσμίας ή σε περίπτωση δικαστικής απόρριψης αυτής, η 
διακοπή της πρόσβασης που διατάχθηκε με την απόφαση καθίσταται αμετάκλητη.

◦ Σε περίπτωση ευδοκίμησης της προσφυγής, λόγω διαπίστωσης εκ μέρους του Δικαστηρίου ότι δεν συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις της παρ. 1 (σωρευτικώς εφαρμοζόμενες), ο δικαιούχος που αιτήθηκε την έκδοση της 
απόφασης της Επιτροπής, οφείλει αποζημίωση προς τον διαχειριστή ή ιδιοκτήτη των ιστοτόπων ή 
ονομάτων χώρου που άσκησαν την προσφυγή και εθίγησαν από την απόφαση της Επιτροπής. 

◦ Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται στο προσήκον, ανάλογα με τις περιστάσεις, μέτρο, με συνεκτίμηση 
και της εύλογης ή καταχρηστικής συμπεριφοράς του δικαιούχου.



ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
(9(5) DSA)

✓ Το αργότερο τη χρονική στιγμή της 

εκτέλεσης της εντολής ή, κατά 

περίπτωση, τη χρονική στιγμή που 

ορίζεται από την εκδίδουσα αρχή 

στο πλαίσιο της εντολής της, οι 

πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 

ενημερώνουν τον αποδέκτη της 

οικείας υπηρεσίας σχετικά με την 

παραλαβή και την εκτέλεση της 

εντολής. 

✓ Η εν λόγω ενημέρωση προς τον 

αποδέκτη της υπηρεσίας 

περιλαμβάνει:

i) αιτιολογία, 

ii) ii) τις υπάρχουσες δυνατότητες 

έννομης προστασίας και,

iii) περιγραφή του εδαφικού πεδίου 

εφαρμογής της εντολής



ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ         ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

Η αρχή που εκδίδει την εντολή ή, 

κατά περίπτωση, η αρχή που 

προσδιορίζεται στην εντολή, τη 

διαβιβάζει μαζί με οποιεσδήποτε 

πληροφορίες που έλαβε από τον 

πάροχο των ενδιάμεσων 

υπηρεσιών όσον αφορά την 

εκτέλεση της εν λόγω εντολής 

προς τον συντονιστή ψηφιακών 

υπηρεσιών από το Κ – Μ της 

εκδίδουσας αρχής (παρ. 3 άρθρου 9 

DSA)

Αφού λάβει την εντολή από τη δικαστική ή 

τη διοικητική αρχή, ο συντονιστής 

ψηφιακών υπηρεσιών του Κ – Μ 

διαβιβάζει, χωρίς αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση, αντίγραφο της εντολής 

σε όλους τους άλλους συντονιστές 

ψηφιακών υπηρεσιών μέσω του 

συστήματος που θεσπίζεται σύμφωνα με το 

άρθρο 85 της DSA (σύσταση συστήματος 

ανταλλαγής πληροφοριών για τη στήριξη 

της επικοινωνίας μεταξύ των συντονιστών 

ψηφιακών υπηρεσιών, της Επιτροπής και 

του Συμβουλίου).



ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

«ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ»



DSA: ΆΡΘΡΟ 49 & επόμ.

1.   Τα Κράτη - Μέλη ορίζουν μία ή περισσότερες 
αρμόδιες αρχές ως υπεύθυνες για την επίβλεψη των 
παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών και την επιβολή 
του παρόντος Kανονισμού («αρμόδιες αρχές»).
2. Τα Κράτη - Μέλη ορίζουν μία από τις αρμόδιες αρχές ως 
τον συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών τους. 
Ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών είναι υπεύθυνος για 
όλα τα ζητήματα που αφορούν την επίβλεψη και 
την επιβολή του παρόντος Kανονισμού στο εν λόγω K -
M, εκτός εάν αυτό έχει αναθέσει ορισμένα ειδικά 
καθήκοντα ή τομείς σε άλλες αρμόδιες αρχές 
(*κοινοποίηση στην Επιτροπή και το Συμβούλιο και την 
ονομασία (τυχόν) αυτών, καθώς και των καθηκόντων 
τους). 
Ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών είναι σε κάθε 
περίπτωση υπεύθυνος για τη διασφάλιση του 
συντονισμού σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά τα 
ζητήματα αυτά και για τη συμβολή στην 
αποτελεσματική και συνεπή επίβλεψη και επιβολή 
της DSA σε ολόκληρη την Ένωση (+υποβολή 
καταγγελίας κατά παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών (άρθρο 
53))

• ΟΡΙΣΜΟΣ 
ΑΡΜΟΔΙΑΣ 
ΑΡΧΗΣ

• ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΨΗΦΙΑΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

• ΕΥΘΥΝΗ 
ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ & 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

• ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ



DSA: ΆΡΘΡΟ 49 και 

επόμ.

• Για τον σκοπό αυτόν, οι συντονιστές ψηφιακών 
υπηρεσιών συνεργάζονται μεταξύ τους, με άλλες 
εθνικές αρμόδιες αρχές, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή, με την επιφύλαξη της δυνατότητας των Κ –
Μ να προβλέπουν μηχανισμούς συνεργασίας και 
τακτικές ανταλλαγές απόψεων μεταξύ του συντονιστή 
ψηφιακών υπηρεσιών και άλλων εθνικών αρχών, κατά 
περίπτωση, για την εκτέλεση των αντίστοιχων 
καθηκόντων τους.

• Όταν ένα Κ - Μ ορίζει μία ή περισσότερες αρμόδιες αρχές 
επιπροσθέτως του συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών, 
διασφαλίζει τον σαφή καθορισμό των αντίστοιχων 
καθηκόντων των εν λόγω αρχών και του συντονιστή 
ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς και τη στενή και 
αποτελεσματική συνεργασία τους κατά την εκτέλεση 
των καθηκόντων τους.

• Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 49, το άρθρο 50 
(«Απαιτήσεις για τους συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών»), 
το άρθρο 51 («Εξουσίες των συντονιστών ψηφιακών 
υπηρεσιών») και το άρθρο 56 («Αρμοδιότητες») 
εφαρμόζονται επίσης σε κάθε άλλη αρμόδια αρχή που 
ορίζουν σχετικώς τα Κ – Μ. 

• ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

• ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΕΞΟΥΣΙΩΝ 



ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
& ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 
(ΕΕΤΤ)

◦ Κάθε είδους δραστηριότητα ηλεκτρονικών επικοινωνιών που αφορά 
στην παροχή δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
υπάγεται σε Καθεστώς Γενικών Αδειών, σύμφωνα με τον ν. 4070/2012 
"Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες 
διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 82/Α/10-4-2012) και τον "Κανονισμό Γενικών Αδειών" (ΦΕΚ 
4262/Β/6-12-2017).

◦ Δήλωση Καταχώρησης υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας υποβάλλεται μόνο 
από πρόσωπα που παρέχουν δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή διαθέσιμες στο 
κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

◦ Δήλωση Απόδοσης Τελών

◦ Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα συμπληρώνουν και υποβάλλουν στην ΕΕΤΤ 
Δήλωση Καταχώρησης για Άσκηση Δραστηριοτήτων Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας.

◦ Ο Πάροχος Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών οφείλει 
να υποβάλει στην ΕΕΤΤ συμπληρωματική ή τροποποιητική Δήλωση 
Καταχώρησης στις εξής περιπτώσεις:

α)  προκειμένου να προβεί σε παροχή και άλλων υπηρεσιών ή/και δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών πέραν αυτών που έχει δηλώσει με την αρχική Δήλωση 
Καταχώρησης

β)  όταν πρόκειται να διακόψει την παροχή ορισμένων ή του συνόλου των 
υπηρεσιών ή/και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τις οποίες έχει ήδη 
υποβάλει Δήλωση Καταχώρησης

γ)  με την αλλαγή οποιουδήποτε από τα στοιχεία τα οποία έχει κοινοποιήσει με την 
αρχική του Δήλωση Καταχώρησης. Κάθε τροποποίηση στοιχείων κοινοποιείται 
εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την τέλεσή της.

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/El

ectronic_Communications/Telecoms/Licencing/







• Τα Κ – Μ θεσπίζουν κανόνες για
την επιβολή κυρώσεων σε
περίπτωση παράβασης του παρόντος
Κανονισμού από παρόχους
ενδιάμεσων υπηρεσιών που
υπάγονται στη δικαιοδοσία τους και
λαμβάνουν όλα τα αναγκαία
μέτρα για να διασφαλίζουν την
εφαρμογή τους.

• Οι κυρώσεις είναι
αποτελεσματικές, αναλογικές και
αποτρεπτικές (κοινοποίηση στην
Επιτροπή – αμελλητί υποχρέωση για
τυχόν τροποποίηση).

• Τα Κ – Μ μεριμνούν ώστε το
μέγιστο ποσό προστίμου που
μπορεί να επιβληθεί για μη
συμμόρφωση με υποχρέωση που
προβλέπεται στον παρόντα
Κανονισμό να ισοδυναμεί με το
6% του ετήσιου παγκόσμιου
κύκλου εργασιών του οικείου
παρόχου ενδιάμεσων υπηρεσιών
κατά το προηγούμενο
οικονομικό έτος.

www.allenandallen.com



ΚΥΡΩΣΕΙΣ

• Τα Κ – Μ μεριμνούν ώστε το μέγιστο ποσό προστίμου
που μπορεί να επιβληθεί για την παροχή ανακριβών,
ελλιπών ή παραπλανητικών πληροφοριών, την
παράλειψη απάντησης ή διόρθωσης ανακριβών,
ελλιπών ή παραπλανητικών πληροφοριών και τη μη
υποβολή σε επιθεώρηση να ισοδυναμεί με το 1 % του
ετήσιου εισοδήματος ή παγκόσμιου κύκλου εργασιών
του οικείου παρόχου ενδιάμεσων υπηρεσιών ή του
οικείου προσώπου κατά το προηγούμενο οικονομικό
έτος.

• Τα Κ – Μ μεριμνούν ώστε το μέγιστο ποσό περιοδικής
χρηματικής ποινής να ισοδυναμεί με το 5 % του
μέσου ημερήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών ή
εισοδήματος του οικείου παρόχου ενδιάμεσων υπηρεσιών
κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος ανά ημέρα,
υπολογιζόμενης από την ημερομηνία που ορίζεται στην
οικεία απόφαση.

DSA



Υπουργείο Οικονομίας - Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/ 61840/5094/4171/240 -
27.02.2018

Καθορισμός διαδικασίας επιβολής και είσπραξης προστίμου που επιβάλλει η Επιτροπή για τη γνωστοποίηση διαδικτυακής προσβολής 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων του άρθρου 66Ε ν. 2121/1993, καθώς και των αρμόδιων 
υπηρεσιών είσπραξής του.

https://www.opi.gr/images/library/nomothesia/ethniki/ypoyrgikes_apofaseis/61840_2018.pdf

▪ Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς το διατακτικό της απόφασης, η Επιτροπή επιβάλλει πρόστιμο ποσού

πεντακοσίων (500) έως χιλίων (1.000) ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης.

▪ Μεταξύ των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του ύψους του προστίμου, είναι η

βαρύτητα της προσβολής και η επανάληψή της.

▪ Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθορίζονται η

διαδικασία επιβολής και είσπραξης του προστίμου, οι αρμόδιες υπηρεσίες είσπραξης, καθώς και

κάθε άλλο σχετικό θέμα.

……………………………………………………

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ



ΕΠΟΜΕΝΑ 

ΒΗΜΑΤΑ…

➢ Καθορισμός Εθνικού 

Συντονιστή

➢ Αναδιαμόρφωση (?) 

άρθρου 66 Ε Ν. 

2121/1993

- Περιεχόμενο εντολής

- Κυρώσεις

- Εξασφάλιση και ενίσχυση 

διασυνοριακής 

συνεργασίας

"Steps, the Triangle, Bristol" by Chris Bertram is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Εύα Μουστάκα

Δικηγόρος, ΜΑ

Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Ε.Κ.Π.Α.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

legal@opi.gr | T. 2132147800

mailto:legal@opi.gr
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