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H επίταση της ευθύνης των ενδιαμέσων: από την Οδηγία για το 
Ηλεκτρονικό Εμπόριο στον Κανονισμό για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες 

(Καν (ΕΕ) 2022/2065 - DSA)

Η σύνθεση της Οδηγίας 2000/31

Οδηγία «για το ηλεκτρονικό εμπόριο» [2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003]

«Υπηρεσίες της ΚτΠ»  Οδ 2015/1535 [άρ.1(β) Οδ. 98/34/ΕΚ & Οδ. 98/48/ΕΚ]

συνήθως παρέχεται έναντι αμοιβής, (i) με ηλεκτρονικά μέσα (ii) εξ αποστάσεως και κατόπιν (iii)
προσωπικής επιλογής ενός αποδέκτη υπηρεσιών

• «Φορέας παροχής»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει μια υπηρεσία της ΚτΠ

• Ελεύθερη διακίνηση, υπηρεσιών της ΚτΠ, μεταξύ των κρατών μελών.

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ
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Digital Millenium Copyright Act 
(ΗΠΑ 1998)

Ειδοποίηση & Απόσυρση
(Notice & Take Down)

Communications Decency Act 
(ΗΠΑ 1996)

άρ. 230: Προσβλητικό περιεχόμενο

Teledienstgesetz – TDG
(Γερμανία 1997)

Οι πάροχοι στην Οδηγία 2000/31
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ΧΡΗΣΤΗΣ

ΠΑΡΟΧΟΣ ΚΡΥΦΗΣ 
ΜΝΗΜΗΣ (CACHE)

gyannop@law.uoa.gr

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 2

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 1

ΠΑΡΟΧΟΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ISP)

ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
π.χ. μηχανισμός αναζήτησης

Ιστοσελίδα πωλήσεων

ΠΑΡΟΧΟΣ ΚΡΥΦΗΣ 
ΜΝΗΜΗΣ (CACHE)
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ΠΑΡΟΧΟΣ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

1 3 INTERN
ET

Το «ανεύθυνον» των ενδιαμέσων

«δεν υφίσταται ευθύνη του φορέα…όσον αφορά τις μεταδιδόμενες πληροφορίες»

Απαλλαγή οριζοντίως:  για αστική, ποινική & διοικητική ευθύνη

Πραγματική γνώση = «θετική γνώση» ή «υπαίτια άγνοια» (ενσυνείδητη ή ασυνείδητη αμέλεια, ΑΚ330 εδ. β΄)

Δυνατότητα δικαστικών ή διοικητικών Αρχών να ζητήσουν παύση ή πρόληψη
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1
Απλή 

μετάδοση
[12Οδ/11ΠΔ]

2
Αποθήκευση 

σε κρυφή 
μνήμη 

[13Οδ/12ΠΔ]

3
Φιλοξενία 
[14Οδ/13ΠΔ]

ΧΩΡΙΣ γενική υποχρέωση ελέγχου (monitoring)
[15Οδ/14ΠΔ, Ν. 4403/2016]

Υπερσύνδεσμοι & 
Μηχανισμοί έρευνας 

[21§2 Οδ]

DSA: Στόχοι ή ευσεβείς πόθοι;

 Σε ισχύ 16.11.2022 – εφαρμογή 17.2.2024 (ή +4 μήνες για πλατφόρμες)
 Ασφαλές και «υπεύθυνο» περιβάλλον
 Καταπολέμηση παράνομου περιεχομένου / αγαθών / υπηρεσιών
 Διαφάνεια για τις πλατφόρμες

 Αποτύπωση (και) νομολογιακών εξελίξεων
 Ιχνηλασιμότητα των επιχειρηματικών χρηστών
 Αξιολόγηση και περιορισμός των κινδύνων
 Προστασία των ανηλίκων και περιορισμοί λόγω ηλικίας
 Προσωπικά δεδομένα και στοχευμένη διαφήμιση
 Αρμόδιες Αρχές – Digital Services Coordinator

 Πρόστιμο μέχρι 6% ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών
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ΑΙΤ. ΣΚ. (3) Η υπεύθυνη και επιμελής συμπεριφορά των 
παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών είναι απαραίτητη για ένα 
ασφαλές, προβλέψιμο και αξιόπιστο επιγραμμικό περιβάλλον 
και προκειμένου οι πολίτες …να ασκούν τα θεμελιώδη 
δικαιώματά τους που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων …ιδίως 
• την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, 
• την επιχειρηματική ελευθερία, 
• το δικαίωμα στην απαγόρευση των διακρίσεων και την 

επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών.

DSA: Τα άρ 12-15 διαγράφονται;
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Άρθρο 12
Απλή μετάδοση

Άρθρο 4
«Απλή μετάδοση»

Άρθρο 13
Αποθήκευση σε κρυφή μνήμη 

(Caching)

Άρθρο 5
«Προσωρινή αποθήκευση»

Άρθρο 14
Φιλοξενία

Άρθρο 6
Φιλοξενία

Άρθρο 15
Απουσία γενικής υποχρέωσης 

ελέγχου

Άρθρο 8
Μη επιβολή γενικής υποχρέωσης 
παρακολούθησης ή ενεργητικής 

αναζήτησης γεγονότων

2

1

3

Προστασία καταναλωτών 
στις πλατφόρμες

Άρθρο 7
Εθελοντικές αυτεπάγγελτες 

έρευνες και συμμόρφωση με τις 
κείμενες διατάξεις

Δικαστικές αρχές 
Πρόληψη «αποτροπή»
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3 4
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Κλιμάκωση των υποχρεώσεων - DSA
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Τμ. 1 Για όλους τους ενδιαμέσους [11-15]

Τμ. 5 Για πολύ μεγάλες πλατφόρμες & 
μηχανισμούς αναζήτησης [33§1]

Τμ. 2 Για τους Παρόχους Φιλοξενίας [16-18]

Τμ. 3 Για πλατφόρμες [19-29]

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΜΕ (Σύσταση 2003/361/ΕΚ). 
1. ΜΜΕ 

(< 250 εργαζ. ή κύκλος <50 εκ. € ή ισολ. <43 εκ. €)
2. Μικρή 

(< 50 εργαζ. ή κύκλος/ισολ <10 εκ.)
3. Πολύ μικρή 

(< 10 εργαζ ή κύκλος/ισολ <2 εκ. €)

Τμ. 4 Για εξ αποστάσεως συμβάσεις (B2C) [29-32]

• ΕΝΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΡΑΣΗΣ) 
ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ [9]

• ΕΝΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [10]

Τμήμα 1ο: Για όλους τους ενδιαμέσους

 Σημείο επαφής: για τις Αρχές [11]

 Σημείο επαφής: για τους αποδέκτες[12]

 Νόμιμος εκπρόσωπος (για τους εκτός ΕΕ) [13]

 Γνωστοποίηση όρων / προϋποθέσεων / πολιτικών [14]

 Πολύ μεγάλες πλατφόρμες  σε όλες τις γλώσσες ΕΕ [14§§5,6]

 Υποβολή εκθέσεων σχετικά με ελέγχους (διαφάνεια) [15]

gyannop@law.uoa.gr 8

• Πάροχοι Πρόσβασης (ISP)
• Content distribution
• Ονοματοδοσία
• Email services
• VoIP
• Internet (Web) messaging

Τμήμα 2ο: Για τους παρόχους φιλοξενίας

 Μηχανισμοί ειδοποίησης & δράσης ενεργειών (action) [16]

«την καλή πίστη αίσθηση» (bona fide belief)

 Παροχή αιτιολογίας για περιορισμούς [17]

 Αναφορά υπονοιών για ποινικά αδικήματα [18]
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Υπηρεσίες φιλοξενίας
Web hosting

Cloud services

Τμήμα 3ο: Για τις πλατφόρμες
 Εσωτερικό σύστημα διαχείρισης καταγγελιών [19]

 Εξωδικαστική επίλυση διαφορών (πιστοποίηση;) [21]

 Αξιόπιστες πηγές επισήμανσης πληροφοριών [;]
[trusted flaggers  [εμπειρογνωσία για παράνομο περιεχόμενο / ανεξαρτησία  / επιμέλεια]
 μηχανισμοί ειδοποίησης [22]

 Μέτρα κατά της αθέμιτης χρήσης (αναστολή παροχής υπηρεσιών) [23]

 Υποχρεώσεις διαφάνειας (πέραν του άρ. 15) [24]

 Αριθμός διαφορών / αριθμός αναστολών / αριθμός χρηστών
 Σχεδιασμός διεπαφής (user interface) [25]

 Περιορισμοί για τις διαφημίσεις [26] ενημέρωση για παραμέτρους
 Διαφάνεια για συστήματα «συστάσεων» (recommender) [27]

 Προστασία των ανηλίκων [28]  υψηλό επίπεδο ιδιωτικότητας 
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• Κοινωνικά δίκτυα
• Διαδικτυακές αγορές
• Content sharing
• Ιστοσελίδες ταξιδιών & 

διαμονής
• Καταστήματα πώλησης 

εφαρμογών (app)

Τμήμα 4ο: Για εξ αποστάσεως συμβάσεις

 Ιχνηλασιμότητα εμπόρων [30]

 Συμμόρφωση εκ σχεδιασμού [31]

 Παροχή πληροφόρησης για «παράνομα» προϊόντα / υπηρεσίες 
[32]
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• έμποροι [3στ !]
• Καταναλωτές [3γ]

Τμήμα 5ο: Για πολύ μεγάλες πλατφόρμες

 Εκτίμηση κινδύνων (μελέτες;) [35]

 «…οποιεσδήποτε πραγματικές ή προβλέψιμες αρνητικές επιπτώσεις 
 στα θεμελιώδη δικαιώματα / στον πολιτικό διάλογο και τις εκλογικές διαδικασίες / την υγεία…»

 Μηχανισμός κρίσεων (σοβαρή απειλή για δημόσια ασφάλεια / δημόσια υγεία στην ΕΕ) [36]

 Συστήματα «συστάσεων» (επιλογή) [38]

 Διαφάνεια για διαφημίσεις [39]

 Πρόσβαση και έλεγχος από τον Συντονιστή [40]

 Υπηρεσία συμμόρφωσης [41] & Ανεξάρτητοι ελεγκτές [;] [37]

 Διαφάνεια κατά την υποβολή εκθέσεων [42]

 Εποπτικό τέλος [43]gyannop@law.uoa.gr 12

>45 εκ. αποδέκτες 
μηνιαίως
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Κριτική…

 «Χρυσός κανόνας» ή «τεχνοκρατική υπερρύθμιση»;
 Οι αποφάσεις για το περιεχόμενο 
 Οι εκτιμήσεις για τον κίνδυνο
 Η επιμέρους νομοθεσία

 DSA & DMA: διακρίσεις υπέρ εταιρειών ΕΕ;
 Ενισχύεται η διαφάνεια ως προς την πληροφόρηση; 
 Μήπως υπονομεύεται η ελευθερία της έκφρασης με πρόσχημα το 

«επιβλαβές περιεχόμενο»;
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KAN (EE) 2022/1925
σχετικά με διεκδικήσιμες και 
δίκαιες αγορές στον ψηφιακό 

τομέα και για την τροποποίηση 
των οδηγιών (ΕΕ) 2019/1937 και 

(ΕΕ) 2020/1828 (Πράξη για τις 
Ψηφιακές Αγορές)

Προς συζήτηση…

Ποιος θα εφαρμόσει όλες αυτές τις ρυθμίσεις;

Συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών (17.2.2024) [49]
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