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Άρθρο 20 ν. 4996/2022
Νέο άρθρο 66ΣΤ ν. 2121/1993

◼ Σκοποί της ρύθμισης (άρ. 17 DSM και άρ. 20 ν. 4996/2022):
◼ ο περιορισμός του «κενού αξίας» μεταξύ του κέρδους των παρόχων 

και της ανταμοιβής των δικαιούχων
◼ η ασφάλεια δικαίου σχετικά με την πράξη ανταλλαγής 

προστατευόμενων έργων 
◼ η ανάπτυξη της αγοράς χορήγησης αδειών

◼ Δεν θεσπίζεται νέο δικαίωμα, ρυθμίζεται πλήρως και ειδικώς η πράξη της 
«παρουσίασης/διάθεσης στο κοινό» στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.

◼ Ο έλληνας νομοθέτης υιοθετεί το σύνολο των ρυθμίσεων του άρθρου 17 
της Οδηγίας 2019/790. 

◼ Ταυτόχρονα προσθέτει στοχευμένες διατάξεις σύμφωνες προς τις 
Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής (COM (2021) 288 final) με σκοπό 
την αποσαφήνιση του ενωσιακού πλαισίου.



Επιγραμμικοί πάροχοι διαμοιρασμού 

περιεχομένου – Ορισμός

◼ Ποιοί εμπίπτουν (άρ. 66ΣΤ §1, εδ. α΄)
◼ Κάθε πάροχος υπηρεσίας ΚτΠ που έχει ως κύριο σκοπό ή ένα 

από τους κύριους σκοπούς: 
◼ να αποθηκεύει και να παρέχει πρόσβαση στο κοινό
◼ σε σημαντική ποσότητα
◼ προστατευόμενων έργων ή άλλων αντικειμένων 

προστασίας (ερμηνειών)
◼ που αναφορτώνονται από τους χρήστες   
◼ τα οποία ο πάροχος βελτιστοποιεί και προωθεί με σκοπό το 

κέρδος 



Επιγραμμικοί πάροχοι διαμοιρασμού 
περιεχομένου – Εξαιρέσεις

◼ Ποιοί εξαιρούνται (άρ. 66ΣΤ §1, εδ. β΄)

◼ Οι πάροχοι υπηρεσιών ΚτΠ που δεν ενεργούν κερδοσκοπικά ή δεν 
διακινούν προστατευόμενα έργα, όπως:

◼ Οι μη κερδοσκοπικές επιγραμμικές εγκυκλοπαίδειες 

◼ Τα μη κερδοσκοπικά εκπαιδευτικά και επιστημονικά αποθετήρια

◼ Οι πλατφόρμες ανάπτυξης και κοινής χρήσης λογισμικού ανοικτού 
πηγαίου κώδικα 

◼ Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

◼ Οι επιγραμμικές αγορές και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους από 
επιχειρήσεις σε επιχειρήσεις

◼ Οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους που επιτρέπουν στους χρήστες 
να αναφορτώνουν περιεχόμενο για ιδία χρήση 

◼ Τα επιγραμμικά καταστήματα εφαρμογών



Προσδιορισμός του πεδίου ευθύνης των 

παρόχων

◼ Η παροχή πρόσβασης στο κοινό σε προστατευόμενα έργα ή 
άλλα αντικείμενα προστασίας που αναφορτώνονται από τους 
χρήστες συνιστά πράξη παρουσίασης ή κατ΄αίτηση διάθεσης.

◼ Την πράξη αυτή λογίζεται ότι εκτελούν οι πάροχοι.
◼ Επομένως οι πάροχοι οφείλουν να λαμβάνουν άδεια από 

τους δικαιούχους.
◼ Απαρίθμηση των δικαιούχων (άρ. 66ΣΤ§2 in fine): 

◼ Δημιουργοί, Ερμηνευτές-Εκτελεστές καλλιτέχνες, 
Παραγωγοί φωνογραφημάτων, Παραγωγοί 
οπτικοακουστικών έργων, Ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί, 
Εκδότες τύπου. 



Ειδικός μηχανισμός ευθύνης - Σωρευτικές 
προϋποθέσεις απαλλαγής

◼ Απαλλαγή του παρόχου από το καθεστώς ευθύνης εάν αποδείξει ότι:

◼ α) κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να λάβει άδεια    και

◼ β) κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια (βάσει των υψηλών προτύπων 
ευσυνειδησίας του κλάδου) για να διαπιστώσει την έλλειψη 
διαθεσιμότητας έργου/ερμηνείας (για το οποίο είχε τις σχετικές και 
απαραίτητες πληροφορίες)                                   και

◼ γ) ενήργησε ταχύτατα (μετά από τεκμηριωμένη ειδοποίηση του 
δικαιούχου) για:

◼ την απενεργοποίηση της πρόσβασης ή την απόσυρση του έργου           
και

◼ την αποτροπή μελλοντικών αναφορτώσεων 

◼ Η απαλλαγή δεν εφαρμόζεται στους παρόχους, των οποίων κύριος 
σκοπός είναι η συμμετοχή ή η διευκόλυνση της πειρατείας δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας (άρ. 66ΣΤ§5 in fine).



Κριτήρια αξιολόγησης της προσπάθειας 

συμμόρφωσης των παρόχων
◼ Οι ενέργειες των παρόχων εκτιμώνται υπό το πρίσμα της αρχής της 

αναλογικότητας:
◼ α) ο τύπος, το κοινό, το μέγεθος του παρόχου, καθώς και το είδος των έργων ή 

ερμηνειών που αναφορτώνονται       και 
◼ β) η διαθεσιμότητα κατάλληλων και αποτελεσματικών μέσων συμμόρφωσης, 

καθώς και το κόστος αυτών για τους παρόχους.

◼ Ευνοϊκές ρυθμίσεις υπέρ της νεοφυούς επιχειρηματικότητας: 
◼ α) Πάροχοι με ετήσιο κύκλο εργασιών < 10 εκατ. € και δράση < 3 έτη 

απαλλάσσονται εάν αποδείξουν ότι:
◼ (i) κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για σύναψη συμφωνίας  και
◼ (ii) ενήργησαν άμεσα για απενεργοποίηση πρόσβασης ή απόσυρση

◼ β) Πάροχοι (της αυτής κατηγορίας) με > 5 εκατ. μοναδικούς 
επισκέπτες/μήνα απαλλάσσονται εάν, εκτός των ανωτέρω, αποδείξουν
επίσης ότι:
◼ (iii) κατέβαλαν δυνατή προσπάθεια για να αποτρέψουν περαιτέρω 

αναφορτώσεις. 



Προστασία των νόμιμων χρήσεων

◼ Διαθεσιμότητα των έργων, των οποίων η αναφόρτωση:
◼ δεν παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικά 

δικαιώματα:
◼ έχει δοθεί άδεια 
◼ το έργο έχει καταστεί δημόσιο κτήμα 

◼ συνιστά νόμιμη εξαίρεση ή περιορισμό με σκοπό:
◼ α) παράθεση αποσπασμάτων, κριτική, σχολιασμό 
◼ β) χρήση για γελοιογραφία, παρωδία ή μίμηση

◼ συνιστά νόμιμη εξαίρεση ή περιορισμό βάσει της εθνικής νομοθεσίας 
◼ Υποχρέωση των παρόχων να ενημερώνουν τους χρήστες για τις 

προϋποθέσεις νόμιμης χρήσης προστατευόμενων έργων ή ερμηνειών 
δυνάμει των εξαιρέσεων ή περιορισμών. 

◼ Απαγορεύεται ο εντοπισμός μεμονωμένων χρηστών και η επεξεργασία 
των προσωπικών τους δεδομένων. 



Δικαιούχοι: λογοδοσία και διαφάνεια

◼ Οι πάροχοι δεν βαρύνονται με γενική υποχρέωση παρακολούθησης του 
συνόλου του περιεχομένου που αναφορτώνεται.

◼ Ωστόσο, βαρύνονται με υποχρέωση λογοδοσίας και διαφάνειας προς 
τους δικαιούχους. Παρέχουν (κατόπιν αιτήματος) επαρκείς πληροφορίες 
για:
◼ α) τη λειτουργία των πρακτικών τους σχετικά με τις προϋποθέσεις 

απαλλαγής από την ευθύνη 
◼ β) τη χρήση του περιεχομένου που καλύπτεται από συμφωνία 

χορήγησης. 
◼ Για την ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης σε περιεχόμενο ή 

αφαίρεσης αυτού από τον πάροχο οι δικαιούχοι πρέπει να αιτιολογούν 
δεόντως το αίτημά τους. 



Χρήστες: μηχανισμός καταγγελιών και 

επανόρθωσης 

◼ Υποχρέωση παρόχων να  εγκαθιδρύσουν αποτελεσματικό και ταχύ 
μηχανισμό καταγγελιών: 
◼ εξέταση διαφορών σχετικά με την απενεργοποίηση της πρόσβασης ή 

την αφαίρεση έργων ή άλλων αντικειμένων προστασίας που έχουν 
αναφορτωθεί από τους χρήστες 

◼ Υποχρέωση διεκπεραίωσης των καταγγελιών χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση.

◼ Υποχρέωση υποβολής σε ανθρώπινο έλεγχο των αποφάσεων των 
παρόχων για απενεργοποίηση της πρόσβασης ή αφαίρεση περιεχομένου 
που αναφορτώνεται από τους χρήστες. 

◼ Το περιεχόμενο πρέπει να παραμένει εκτός διαδικτύου όσο διενεργείται ο 
έλεγχος (κατευθυντήριες γραμμές). 

◼ Δυνατότητα προσφυγής σε διαμεσολάβηση για την επίλυση των 
διαφορών δικαιούχων - χρηστών όταν το περιεχόμενο παραμένει μη 
διαθέσιμο (άρ. 35 παρ. 9 Ν. 2121/1993).



Χρήστες: διασφάλιση του δικαιώματος έκφρασης και 
πληροφόρησης

◼ Προσφυγή ακυρώσεως της Πολωνίας κατά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 17§4, στ. βʹ και γʹ):
◼ το σύστημα ευθύνης των παρόχων του άρθρου 17 Οδηγίας 2019/790 οδηγεί στην 

ανάγκη εγκατάστασης μηχανισμού προηγούμενου αυτόματου ελέγχου του 
περιεχομένου (φιλτράρισμα), μέσω του οποίου υπονομεύεται το δικαίωμα των 
χρηστών στην ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης.

◼ Απορριπτική απόφαση C-401/19 της 24ης Απριλίου 2022: 

◼ (σκ. 82) ο περιορισμός της άσκησης του δικαιώματος στην ελευθερία 
έκφρασης και πληροφόρησης των χρηστών ανταποκρίνεται στην ανάγκη 
προστασίας των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρίτων

◼ (σκ. 84) το εν λόγω δικαίωμα των χρηστών δεν περιορίζεται δυσανάλογα, 
διότι παρέχονται εγγυήσεις για την ελεύθερη αναφόρτωση περιεχομένου το 
οποίο:

◼ δεν θίγει πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα (σκ. 77 και 82) 

◼ καλύπτεται από εξαίρεση και περιορισμό (σκ. 86-87)     ή

◼ η πρόσβαση σε αυτό έχει απενεργοποιηθεί εκ παραδρομής ή άνευ 
βάσιμης αιτίας (σκ. 93-94). 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
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