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ΘΕΜΑ: Γνωμοδότθςθ για τον προςδιοριςμό του τόπου εγκατάςταςθσ των 

επιχειριςεων ΜΜΕ που δραςτθριοποιοφνται ςτο Διαδίκτυο.  

 

ΙΣΟΡΙΚΟ  

τα πλαίςια τθσ ςφνταξθσ ςχεδίου πρόταςθσ νόμου για τισ επιχειριςεισ ΜΜΕ που 

δραςτθριοποιοφνται μζςω Διαδικτφου ερωτικθκα για το πϊσ προςδιορίηεται ι 

ποιοσ κεωρείται ο τόποσ εγκατάςταςθσ των επιχειριςεων αυτϊν για το μζροσ των 

εμπορικϊν δραςτθριοτιτων τουσ που αφορά τθν παρουςία τουσ ςτο Διαδίκτυο, 

από τθν άποψθ του τθλεπικοινωνιακοφ δικαίου. Η απάντθςθ ςτο ερϊτθμα αυτό κα 

χρθςιμεφςει για να διερευνθκεί θ δυνατότθτα επιβολισ του λεγόμενου 

αγγελιοςιμου και επί των διαφθμίςεων που καταχωροφνται ςτουσ διαδικτυακοφσ 

ιςτοχϊρουσ από επιχειριςεισ ΜΜΕ.  

 

Επί του ερωτιματοσ αυτοφ θ άποψθ μου είναι ωσ ακολοφκωσ:  

 

1. Σο πρόβλθμα  

Η ευρεία ανάπτυξθ του Διαδικτφου, ωσ ζνασ τεράςτιοσ εικονικόσ χϊροσ 

διακίνθςθσ περιεχομζνου, θ επιβεβλθμζνθ, πλζον, ανάγκθ για παρουςία ςε 

αυτό ολοζνα και περιςςότερων κλαςςικϊν ΜΜΕ και θ δυνατότθτα 

πρόςβαςθσ ςτο διακινοφμενο περιεχόμενο από μεγάλθ μερίδα του 

πλθκυςμοφ, οδιγθςε τα τελευταία χρόνια ςε μία ζξαρςθ τθσ παρουςίασ των 

ΜΜΕ ςτο διαδίκτυο αλλά και ςε μία νζα μορφι ΜΜΕ που 

δραςτθριοποιοφνται αποκλειςτικά ςτο Διαδίκτυο.  

 

Η νζα αυτι μορφι παρουςίασ του οπτικοακουςτικοφ και ειδθςεογραφικοφ 

περιεχομζνου των ΜΜΕ ςτο διαδίκτυο οδθγεί ςτθν ανάγκθ αντίςτοιχθσ 

ρφκμιςθσ τθσ ςχετικισ δραςτθριότθτασ, ϊςτε να υπάρχει αποτελεςματικι 

ζννομθ προςταςία ςτισ περιπτϊςεισ παράβαςθσ του κεςμικοφ πλαιςίου που 

διζπει γενικϊσ τα ΜΜΕ αλλά και τθν αποφυγι διακριτικισ μεταχείριςθσ που 
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ευνοεί μία ςυγκεκριμζνθ μορφι πρόςβαςθσ ςτο ςχετικό περιεχόμενο, 

δθλαδι τθσ πρόςβαςθσ ςτο διαδικτυακό περιεχόμενο των ΜΜΕ.  

 

Ποιόσ όμωσ κεωρείται, ι μπορεί να κεωρείται, ωσ ο τόποσ εγκατάςταςθσ 

μίασ επιχείρθςθσ ΜΜΕ που δραςτθριοποιείται ςτο Διαδίκτυο;  

 

ε ότι αφορά τον “πραγματικό” κόςμο θ εγκατάςταςθ κάκε επιχείρθςθσ 

ΜΜΕ τεκμαίρεται από τθν διεφκυνςθ ζδρασ τθσ. υνακόλουκα ο νομοκζτθσ 

αρκεί να επεκτείνει και ςτθν ςυγκεκριμζνθ μορφι ΜΜΕ για να καλφψει 

ρθτϊσ το νομικό κενό που τυχόν υφίςταται. Η αλικεια είναι ότι είναι πολφ 

δφςκολο να φανταςτοφμε ότι μία επιχείρθςθ ΜΜΕ κα προβάλλει 

διαφθμίςεισ ςτο διαδικτυακό τθσ περιεχόμενο χωρίσ να αμείβεται ι να 

εκδίδει τα ςχετικά παραςτατικά, οπότε περιορίηεται ςε μεγάλο βακμό θ 

πραγματικι δυνατότθτα μίασ επιχείρθςθσ ΜΜΕ να περιζχει ςτο 

διαδικτυακό περιεχόμενο τθσ διαφθμίςεισ που απευκφνονται ςτο ελλθνικό 

κοινό και καταναλωτζσ, χωρίσ όμωσ να ζχει κάποια φορολογικι 

εγκατάςταςθ.  

 

τον «εικονικό» όμωσ κόςμο του διαδικτφου όλα είναι εφικτά και γεννάται 

το ερϊτθμα ποιόσ τεκμαίρεται ωσ τόποσ εγκατάςταςθσ ςτισ περιπτϊςεισ 

που μία επιχείρθςθ, που διακζτει μζςω ςχετικισ ιςτοςελίδασ πρόςβαςθ ςε 

περιεχόμενο ΜΜΕ, δεν εδρεφει ιδθ ςτθν Ελλάδα (και άρα δεν ζχει ιδθ τθν 

εγκατάςταςθ τθσ ςτθν Ελλάδα), αλλά δραςτθριοποιείται μόνο ςτο 

διαδίκτυο; Επίςθσ τί γίνεται ςτθν περίπτωςθ που μία επιχείρθςθ δεν ζχει 

εγκατάςταςθ ζδρασ ι υποκατάςτθμα ςτθν Ελλάδα αλλά το περιεχόμενο τθσ 

είναι προςβάςιμο από ζλλθνεσ αναγνϊςτεσ; κατά πόςο είναι εφικτό, 

δθλαδι, να  κεωρθκεί ότι θ ςυγκεκριμζνθ μορφι δραςτθριότθτασ, θ 

οποία ςυνίςταται ςτθν παροχι υπθρεςιϊν ειδθςεογραφικοφ ι/και 

οπτικοακουςτικοφ περιεχομζνου,  προςβάςιμου από το αναγνωςτικό κοινό 
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ςτθν Ελλάδα,  δθμιουργεί εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα, όταν ο ιςτοχϊροσ ζχει 

όνομα χϊρου που διαχειρίηεται θ ΕΕΣΣ (ιτοι με κατάλθξθ ελλθνικι); Σι 

ςθμαίνει ότι ζνα διαδικτυακό ΜΜΕ είναι εγκαταςτθμζνο ςε μία τρίτθ χϊρα, 

αλλά όλθ θ δουλειά γίνεται από ςυντάκτεσ που ηουν μόνιμα ςτθν Ελλάδα;  

 

Από το υπάρχον κεςμικό πλαίςιο δεν φαίνεται να υπάρχει μία ςαφισ και 

ξεκάκαρθ απάντθςθ ςτα ηθτιματα αυτά, προφανϊσ γιατί δεν είναι δυνατό 

να υπάρχει μία ενιαία αντιμετϊπιςθ του όρου «εγκατάςταςθ» ςτον εικονικό 

κόςμο του διαδικτφου. Εξάλλου και οι διεκνείσ οργανιςμοί όπωσ ο Ο.Ο..Α. 

και θ Ε.Ε. δεν ζχουν καταφζρει, μζχρι ςτιγμισ, να καταλιξουν ςε μία κοινι 

κεϊρθςθ τθσ ζννοιασ τθσ εγκατάςταςθσ γενικά για τισ υπθρεςίεσ που 

παρζχονται μζςω διαδικτφου, εφόςον δεν υφίςταται παράλλθλα και 

πραγματικι εγκατάςταςθ ςε κάποια δικαιοδοςία.  

 

Η γενικι αρχι είναι ότι οι υπθρεςίεσ και θ πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ τθσ ΚτΠ 

δεν κα πρζπει να περιορίηεται1. Τπάρχουν, όμωσ, γενικζσ αρχζσ και 

κανονιςμοί που δθμιουργοφν τισ προχποκζςεισ για να υποςτθριχκεί με 

μεγάλθ πικανότθτα το ποιοσ είναι ο τόποσ εγκατάςταςθσ μία διαδικτυακισ 

επιχείρθςθσ ΜΜΕ.  

 

2. Ρυκμιςτικό Πλαίςιο  

Α. Η γενικι αρχι τθσ «χϊρασ προζλευςθσ» ωσ κριτιριο εγκατάςταςθσ. 

Οδθγίεσ 89/552 και 65/2007.  

Σο πρϊτο κριτιριο που μπορεί να οδθγιςει ςτθν εξεφρεςθ του τόπου που 

κα κεωρθκεί ωσ τόποσ εγκατάςταςθσ είναι θ γενικι αρχι τθσ «χϊρασ 

                                                           
1
 Βλ. άρκρο 3 ΠΔ 131/2003: «Η ανάλθψθ και θ άςκθςθ δραςτθριότθτασ φορζα παροχισ υπθρεςίασ 

τθσ κοινωνίασ τθσ πλθροφορίασ είναι ελεφκερθ με τθν επιφφλαξθ των κακεςτϊτων ζγκριςθσ που  
δεν αφοροφν ειδικά και αποκλειςτικά τισ υπθρεςίεσ τθσ κοινωνίασ τθσ πλθροφορίασ ι των 
κακεςτϊτων ζγκριςθσ που προβλζπονται ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιακϊν υπθρεςιϊν, ςφμφωνα 
με το Ν. 2867/2000 (Α` 273) και το Π.Δ. 157/1999 (Α` 153), ωσ ιςχφουν.  
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προζλευςθσ», θ οποία εφαρμόηεται ςε περίπτωςθ δραςτθριότθτασ που 

παράγεται ςε μία χϊρα αλλά είναι προςβάςιμθ και από άλλθ χϊρα και 

δθλϊνει ότι το εφαρμοςτζο δίκαιο είναι εκείνο τθσ χϊρασ όπου πράγματι 

παράγεται θ δραςτθριότθτα αυτι.   

 

Η αρχι αυτι αποτελεί μία από τισ κεμελιϊδεισ αρχζσ τθσ οδθγίασ 

89/552/ΕΟΚ «για το ςυντονιςμό οριςμζνων νομοκετικών, κανονιςτικών 

και διοικθτικών διατάξεων των κρατών μελών ςχετικά με τθν άςκθςθ 

τθλεοπτικών δραςτθριοτιτων», θ οποία επιβεβαιϊνεται ςτθν Οδθγία 

65/2007 (με τθν οποία θ εςωτερικι μασ ζννομθ τάξθ δεν ζχει ακόμθ 

εναρμονιςκεί) όπου, εξάλλου, δθλϊνεται ότι θ ςχετικι αρχι ζχει 

δοκιμαςκεί με επιτυχία και κα πρζπει, ςυνεπϊσ, να διατθρθκεί.  

 

φμφωνα με τθν παράγραφο 8 του προοιμίου τθσ ςχετικισ Οδθγίασ  θ Ε. 

Επιτροπι ενζκρινε τθν πρωτοβουλία "i2010: Ευρωπαϊκι Κοινωνία τθσ 

Πλθροφορίασ" για τθν ενίςχυςθ τθσ ανάπτυξθσ και τθσ απαςχόλθςθσ ςτουσ 

κλάδουσ τθσ κοινωνίασ τθσ πλθροφορίασ και των οπτικοακουςτικϊν μζςων. 

Η πρωτοβουλία i2010 αποτελεί ςυνολικι ςτρατθγικι για τθν ενκάρρυνςθ 

τθσ παραγωγισ ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων, τθν ανάπτυξθ τθσ ψθφιακισ 

οικονομίασ και τθν κατανόθςθ των ΣΠΕ ςτο πλαίςιο τθσ ςφγκλιςθσ των 

υπθρεςιϊν τθσ κοινωνίασ τθσ πλθροφορίασ και των υπθρεςιϊν των μζςων, 

των δικτφων και των ςυςκευϊν που αφοροφν τισ πλθροφορίεσ και τα 

οπτικοακουςτικά μζςα, με τον εκςυγχρονιςμό και τθν ανάπτυξθ του 

ςυνόλου των μζςων τθσ κοινοτικισ πολιτικισ: κανονιςτικζσ ρυκμίςεισ, 

ζρευνα και εταιρικι ςυνεργαςία με τον κλάδο…».  

 

Η αρχι αυτι λοιπόν, που ςυναντάται ευρζωσ ςτα νομοκετικά κείμενα τθσ ΕΕ 

και τθσ εςωτερικισ ζννομθσ τάξθσ που αφοροφν τθν εμπορικι 

δραςτθριότθτα ςτο Διαδίκτυο και τισ τθλεοπτικζσ δραςτθριότθτεσ, 
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υποδεικνφει ότι εφόςον θ δραςτθριότθτα ΜΜΕ παράγεται ςτθν Ελλάδα, 

όπου εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ΑΝ 248/67 για το αγγελιόςθμο, είναι 

εφλογο ότι δεν τίκεται κζμα νομιμότθτασ τθσ εφαρμογισ. Εξ’ αντιδιαςτολισ 

κρίνεται ωσ μθ εφικτό να επιβάλλονται τζλθ υπζρ τρίτων, όπωσ το 

αγγελιόςθμο, ςε επιχειριςεισ ΜΜΕ που δραςτθριοποιοφνται ςτο διαδίκτυο 

και θ χϊρα προζλευςθσ είναι εκτόσ Ελλάδασ, ακόμα και αν το περιεχόμενο 

τθσ ιςτοςελίδασ είναι προςβάςιμο ςτθν Ελλάδα. Η άποψθ αυτι επιτείνεται 

και από το γεγονόσ ότι ςφμφωνα με τθν πάγια νομολογία του ΔΕΚ κάτι 

τζτοιο κα αποτελοφςε παράβαςθ τθσ αρχισ τθσ ελεφκερθσ διακίνθςθσ 

υπθρεςιϊν του άρκρου 49ΕΚ (βλ. μεταξφ άλλων ΔΕΚ C-42/07, Bwin 

International Ltd κατά Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia 

de Lisboa 2).  

 

ε κάκε περίπτωςθ δφναται να υποςτθριχκεί, ςε περίπτωςθ αδυναμίασ 

αςφαλοφσ διαπίςτωςθσ για τθν πραγματικι εγκατάςταςθ μίασ επιχείρθςθσ 

ΜΜΕ ςτο διαδίκτυο, ότι τόποσ εγκατάςταςθσ μίασ δραςτθριότθτασ ΜΜΕ 

ςτο διαδίκτυο μπορεί να κεωρθκεί και ο τόποσ εγκατάςταςθσ του παρόχου 

υπθρεςιϊν οπτικοακουςτικϊν μζςων  το οποίο νοείται ότι είναι το «φυςικό 

ι νομικό πρόςωπο που ζχει τθ ςυντακτικι ευκφνθ για τθν επιλογι του 

οπτικοακουςτικοφ περιεχομζνου τθσ υπθρεςίασ οπτικοακουςτικϊν μζςων 

και που κακορίηει τον τρόπο με τον οποίο αυτό οργανϊνεται»3.  

 

                                                           
2
  Αιτιολ. ςκζψθ 52: «Δεν αμφιςβθτείται ότι ρφκμιςθ κράτουσ μζλουσ θ οποία απαγορεφει 

ςτουσ παρζχοντεσ υπθρεςίεσ  εγκατεςτθμζνουσ ςε άλλα κράτθ μζλθ, να προςφζρουν υπθρεςίεσ 
εντόσ του εν λόγω κράτουσ μζςω του Διαδικτφου ςυνιςτά περιοριςμό τθσ ελεφκερθσ παροχισ 
υπθρεςιϊν, τθν οποία εγγυάται το άρκρο 49 ΕΚ (βλ., υπό το πνεφμα αυτό, απόφαςθ τθσ 6θσ 
Νοεμβρίου 2003, C-243/01, Gambelli κ.λπ., υλλογι 2003, ς. Ι-13031, ςκζψθ 54)». Βλ. και ΠΔ 
131/2003, άρκρο 2.2.  
3
  Οδθγία 65/2007, Άρκρο 1.2.δ.  
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Για τουσ ςκοποφσ τθσ οδθγίασ 65/20074, ζνασ πάροχοσ υπθρεςιϊν 

οπτικοακουςτικϊν μζςων κεωρείται ότι είναι εγκατεςτθμζνοσ ςε ζνα κράτοσ 

μζλοσ ςτισ εξισ περιπτϊςεισ: 

 

α) ο πάροχοσ υπθρεςιϊν οπτικοακουςτικϊν μζςων ζχει τα κεντρικά γραφεία 

του ςε αυτό το κράτοσ μζλοσ και οι ςυντακτικζσ αποφάςεισ για τισ 

υπθρεςίεσ οπτικοακουςτικϊν μζςων λαμβάνονται ςτο κράτοσ μζλοσ αυτό.  

 

β) εάν ζνασ πάροχοσ υπθρεςιϊν οπτικοακουςτικϊν μζςων ζχει τα κεντρικά 

γραφεία του ςε ζνα κράτοσ μζλοσ αλλά οι ςυντακτικζσ αποφάςεισ για τθν 

υπθρεςία οπτικοακουςτικϊν μζςων λαμβάνονται ςε άλλο κράτοσ μζλοσ, ο 

πάροχοσ αυτόσ κεωρείται ότι είναι εγκατεςτθμζνοσ ςτο κράτοσ μζλοσ ςτο 

οποίο εργάηεται ζνα ςθμαντικό τμιμα του προςωπικοφ του που αςχολείται 

με τθ δραςτθριότθτα τθσ υπθρεςίασ οπτικοακουςτικϊν μζςων· εάν ζνα 

ςθμαντικό τμιμα του προςωπικοφ του, το οποίο αςχολείται με τθ 

δραςτθριότθτα τθσ υπθρεςίασ οπτικοακουςτικϊν μζςων, εργάηεται ςε 

κακζνα από τα κράτθ μζλθ αυτά, ο πάροχοσ υπθρεςιϊν οπτικοακουςτικϊν 

μζςων κεωρείται ότι είναι εγκατεςτθμζνοσ ςτο κράτοσ μζλοσ όπου ζχει τα 

κεντρικά γραφεία του· εάν ζνα ςθμαντικό τμιμα του προςωπικοφ που 

αςχολείται με τθ δραςτθριότθτα τθσ υπθρεςίασ οπτικοακουςτικϊν μζςων, 

δεν εργάηεται ςε κανζνα από αυτά τα κράτθ μζλθ, ο πάροχοσ υπθρεςιϊν 

μζςων κεωρείται ότι είναι εγκατεςτθμζνοσ ςτο κράτοσ μζλοσ ςτο οποίο 

άρχιςε, για πρϊτθ φορά, τθ δραςτθριότθτά του, ςφμφωνα με το δίκαιο 

εκείνου του κράτουσ μζλουσ, εφόςον διατθρεί ςτακερό και πραγματικό 

δεςμό με τθν οικονομία του ίδιου κράτουσ μζλουσ· 

 

γ) εάν ζνασ πάροχοσ υπθρεςιϊν οπτικοακουςτικϊν μζςων ζχει τα κεντρικά 

γραφεία του ςε ζνα κράτοσ μζλοσ, αλλά οι αποφάςεισ για τθν υπθρεςία 

                                                           
4
  Άρκρο 1.3.3  
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οπτικοακουςτικϊν μζςων λαμβάνονται ςε τρίτθ χϊρα, ι αντιςτρόφωσ 

κεωρείται ότι είναι εγκατεςτθμζνοσ ςτο ςυγκεκριμζνο κράτοσ μζλοσ, 

εφόςον ζνα ςθμαντικό τμιμα του προςωπικοφ του το οποίο αςχολείται με 

τθ δραςτθριότθτα τθσ υπθρεςίασ οπτικοακουςτικϊν μζςων εργάηεται ςε 

αυτό το κράτοσ μζλοσ.  

 

ε περίπτωςθ που δεν είναι δυνατόν να προςδιοριςκεί ςφμφωνα με τισ 

παραγράφουσ 3 και 4 ποιο κράτοσ μζλοσ ζχει τθ δικαιοδοςία, αρμόδιο είναι 

το κράτοσ μζλοσ ςτο οποίο είναι εγκατεςτθμζνοσ ο πάροχοσ υπθρεςιϊν 

οπτικοακουςτικϊν μζςων κατά τθν ζννοια των άρκρων 43 ζωσ 48 τθσ 

ςυνκικθσ ΕΟΚ.  

 

Για τισ περιπτϊςεισ ΜΜΕ που υπάγονται ςτθν Οδθγία αυτι είναι ςθμαντικι 

θ διαπίςτωςθ τθσ φπαρξθσ ςυντακτικισ ομάδασ και ςυντακτικισ ευκφνθσ θ 

οποία, ςφμφωνα με το άρκρο 23 του προοιμίου, κακίςταται ουςιϊδθσ για 

τον οριςμό των υπθρεςιϊν οπτικοακουςτικϊν μζςων.  

 

Β. Η οδθγία 131/2000 και το ΠΔ 31/2003 για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο.  

 

Σο πεδίο εφαρμογισ τθσ οδθγίασ 65/2007 όμωσ δεν καλφπτει τθν 

θλεκτρονικι μορφι των εφθμερίδων και των περιοδικϊν. Η Οδθγία 65/2007 

απαιτεί επιγραμμικι μετάδοςθ  αλλά δεν περιλαμβάνει τισ ραδιοφωνικζσ 

υπθρεςίεσ οφτε υπθρεςίεσ με αυτόνομα κείμενα. Για τισ περιπτϊςεισ αυτζσ 

κα μποροφςαμε να δεχτοφμε ότι μπορεί να γίνει αναλογικι εφαρμογι του 

άρκρου 1.3.3 για τθν διαπίςτωςθ του τόπου εγκατάςταςθσ και όπου 

απαιτείται κα ζχουν εφαρμογι και οι διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 31/2000 και του 

ςχετικοφ ΠΔ 131/2003, για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο.  
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τθν Οδθγία αυτι θ αρχι τθσ «χϊρασ προζλευςθσ» μεταφράηεται ςτθν 

οδθγία ότι ο ζλεγχοσ των υπθρεςιϊν τθσ κοινωνίασ τθσ πλθροφορίασ πρζπει 

να αςκείται ςτθν πθγι τθσ δραςτθριότθτασ για να προςτατεφεται 

αποτελεςματικά το γενικό ςυμφζρον και, γι' αυτό το ςκοπό, είναι 

απαραίτθτο να δοκοφν εγγυιςεισ ότι θ αρμόδια αρχι κα εξαςφαλίηει τθν 

προςταςία του γενικοφ ςυμφζροντοσ όχι μόνο για τουσ πολίτεσ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ χϊρασ τθσ αλλά επίςθσ για όλουσ τουσ πολίτεσ τθσ 

Κοινότθτασ. Για τθ βελτίωςθ τθσ αμοιβαίασ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ των 

κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ είναι απαραίτθτο να προςδιοριςτεί επακριβϊσ θ 

ευκφνθ του κράτουσ μζλουσ καταγωγισ των υπθρεςιϊν.  

 

τθν Οδθγία λοιπόν προβλζπεται ότι «ο προςδιοριςμόσ του τόπου 

εγκατάςταςθσ του φορζα παροχισ των υπθρεςιϊν πρζπει να γίνεται 

ςφμφωνα με τθ νομολογία του Δικαςτθρίου, κατά τθν οποία θ ζννοια τθσ 

εγκατάςταςθσ ςυνεπάγεται τθν επ' αόριςτον ουςιαςτικι άςκθςθ 

οικονομικισ δραςτθριότθτασ μζςω μιασ μόνιμθσ εγκατάςταςθσ. Η 

προχπόκεςθ αυτι πλθροφνται και όταν θ εταιρεία ζχει ςυςτακεί για 

οριςμζνο χρόνο. Ο τόποσ εγκατάςταςθσ εταιρείασ που παρζχει υπθρεςίεσ 

μζςω διεφκυνςθσ (site) Internet, δεν βρίςκεται εκεί που είναι θ 

τεχνολογία που υποςτθρίηει τθν εν λόγω διεφκυνςθ οφτε εκεί που 

παρζχεται πρόςβαςθ ςτθν εν λόγω διεφκυνςθ, αλλά εκεί που αςκεί τθν 

οικονομικι τθσ δραςτθριότθτα. Όταν υπάρχουν πλείονεσ τόποι 

εγκατάςταςθσ του ίδιου φορζα, είναι ςθμαντικό να προςδιοριςτεί από ποιο 

τόπο εγκατάςταςθσ παρζχεται θ εν λόγω υπθρεςίασ. Όταν είναι δφςκολο να 

προςδιοριςτεί από ποιο τόπο εγκατάςταςθσ παρζχεται θ υπθρεςία, ωσ 

τόποσ εγκατάςταςθσ κεωρείται ο τόποσ όπου ο φορζασ παροχισ υπθρεςιϊν 

ζχει το κζντρο των δραςτθριοτιτων του που ςυςχετίηονται με τθν υπθρεςία 

αυτι. 
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Από τον οριςμό του «Εγκατεςτθμζνου φορζα παροχισ υπθρεςιϊν5» 

τεκμαίρεται εξάλλου ότι για τθν Οδθγία οι ζννοιεσ «μόνιμθ εγκατάςταςθ» 

και «ουςιαςτικι οικονομικι δραςτθριότθτα» ταυτίηονται και διευκρινίηεται 

ότι «θ απλι παρουςία και θ χριςθ των τεχνικϊν μζςων και των τεχνολογιϊν 

που απαιτοφνται για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ δεν ςυνιςτοφν εγκατάςταςθ 

του φορζα».  

 

υμπεραςματικά για τθν αποτελεςματικι εξαςφάλιςθ τθσ ελεφκερθσ 

κυκλοφορίασ των υπθρεςιϊν και προκειμζνου να υπάρχει αςφάλεια 

δικαίου για τουσ φορείσ παροχισ των υπθρεςιϊν και για τουσ αποδζκτεσ 

τουσ, οι εν λόγω υπθρεςίεσ τθσ κοινωνίασ τθσ πλθροφορίασ υπόκεινται 

καταρχιν ςτο νομικό κακεςτϊσ του κράτουσ μζλουσ ςτο οποίο είναι 

εγκατεςτθμζνοσ ο φορζασ παροχισ υπθρεςιϊν.  

 

ε ότι αφορά, δε, τισ διαφθμιςτικζσ καταχωρίςεισ είναι φανερό ότι υπάρχει 

διαφορετικι αντιμετϊπιςθ τθσ διαδικτυακισ διαφιμιςθσ από τθν 

παραδοςιακι διαφιμιςθ, αφοφ για τθν πρϊτθ ακολουκείται, αναγκαςτικά, 

ο κανόνασ τθσ «χϊρασ προζλευςθσ», κακιςτϊντασ ζτςι εφικτό, για κάποιεσ 

επιχειριςεισ ΜΜΕ, να μεταφζρουν τθν ζδρα τουσ εκτόσ Ελλάδασ για να 

αποφφγουν τθν εκνικι νομοκεςία. ε αυτι τθν περίπτωςθ κα επανζλκουμε, 

όπου είναι εφικτό, ςτα κριτιρια τθσ Οδθγίασ 65/2007 για τθν εξεφρεςθ του 

πραγματικοφ τόπου εγκατάςταςθσ.  

 

Γ. Ο τόποσ εγκατάςταςθσ τθσ διαδικτυακισ υποδομισ (μθχανιματα servers) 

και το όνομα χϊρου (domain name) δεν δθμιουργοφν τόπο εγκατάςταςθσ 

τθσ επιχείρθςθσ.  

 

                                                           
5
 Βλ. άρκρο 2.γ.  
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Όπωσ είδαμε ανωτζρω, ςτθν Οδθγία 31/2000, ειδικϊσ διαςαφθνίηεται ότι θ 

χριςθ για τθν αποκικευςθ και προβολι του περιεχομζνου μίασ ιςτοςελίδασ 

μθχανθμάτων (servers) που είναι εγκατεςτθμζνα ςε μία τρίτθ χϊρα δεν 

δφναται να ςθμαίνει τθν εγκατάςταςθ ι να μεταβάλλει τθν μόνιμθ 

εγκατάςταςθ του φορζα παροχισ υπθρεςιϊν6. Επιπροςκζτωσ και ο Ο.Ο..Α. 

δεν κεωρεί ότι ο τόποσ όπου είναι εγκατεςτθμζνα τα μθχανιματα που 

φιλοξενοφν τθν ιςτοςελίδα μίασ επιχείρθςθσ ιδρφουν τόπο εγκατάςταςθσ 

τθσ επιχείρθςθσ αυτισ (βλ. OECD7: “Articles of the Model Convention with 

Respect to Taxes on Income and on Capital” [as they read on 15 July 2005]).  

 

Σζλοσ και θ Ε.Ε.Σ.Σ. ειδικϊσ ορίηει8 ότι καταχϊρθςθ ονομάτων χϊρου (top 

level domain names) με κατάλθξθ .gr μπορεί να γίνει ςε οιοδιποτε φυςικό ι 

νομικό πρόςωπο, ανεξάρτθτα από το αν είναι εγκατεςτθμζνο ςτθν Ελλάδα.  

 

υνεπϊσ εφόςον δεν υπάρχει άλλθ παρουςία ςε ζναν ςυγκεκριμζνο τόπο 

τθσ επιχείρθςθσ (είτε εργαηόμενοι είτε αντιπρόςωποι κλπ.) δεν τεκμαίρεται 

ότι είτε ο τόποσ εγκατάςταςθσ των μθχανθμάτων φιλοξενίασ των ςχετικϊν 

ιςτοςελίδων είτε θ κατοχφρωςθ ονόματοσ χϊρου κα δφναται να δθμιουργεί 

εγκατάςταςθ ςτο τόπο αυτό.  

 

Δ. Η φορολογία του ειςοδιματοσ και ο τόποσ παροχισ των θλεκτρονικϊν 

υπθρεςιϊν, ωσ κριτιριο για τον εντοπιςμό τθσ εγκατάςταςθσ.  

 

Η γενικι αρχι που ακολουκεί ο ΟΟΑ είναι ότι θ φορολογία των 

επιχειριςεων για τισ υπθρεςίεσ που παρζχουν είναι αυτι του τόπου όπου οι 

                                                           
6
 Βλ. ςκζψθ 19 τθσ Οδθγίασ.  

7
  Βλζπε και «CLARIFICATION ON THE APPLICATION OF THE PERMANENT ESTABLISHMENT 

DEFINITION IN E-COMMERCE: CHANGES TO THE COMMENTARY ON THE MODEL TAX CONVENTION 
ON ARTICLE 5» (22 December 2000).  
8
  Κανονιςμόσ ΕΕΣΣ 351/76/ΦΕΚ Β’/717/27.5.2005  
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υπθρεςίεσ παρζχονται πραγματικά, εφόςον υπάρχει ςτο τόπο αυτό μόνιμθ 

εγκατάςταςθ (ακόμα και αν αυτό αποδεικνφεται από το ότι υπάρχουν ςτο 

τόπο αυτό μόνο κάποιοι εργαηόμενοι ι μεταπωλθτζσ τουσ). ε διαφορετικι 

περίπτωςθ δεν κεωρείται ότι ζχουν εγκατάςταςθ ςτο τόπο αυτό.   

 

τισ περιπτϊςεισ δραςτθριοτιτων που αςκοφνται αποκλειςτικά μζςω 

διαδικτφου, χωρίσ παρουςία μεςαηόντων και ςυνεπϊσ χωρίσ δθμιουργία 

εγκατάςταςθσ (κφριασ ι δευτερεφουςασ) δεν προκφπτει ότι τόποσ 

εγκατάςταςθσ είναι κάκε τόποσ από όπου οι χριςτεσ του διαδικτφου και 

των ςχετικϊν υπθρεςιϊν ζχουν πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ αυτζσ και ιδίωσ 

όταν δεν προκφπτει οιαδιποτε πρόκεςθ εγκατάςταςθσ ςτον τόπο αυτό9.  

 

Βεβαίωσ αυτό δεν ςθμαίνει ότι οι φορολογικζσ διατάξεισ αδρανοφν πλιρωσ 

ςε αυτι τθν περίπτωςθ και ειδικά όταν οι επιχειριςεισ που λειτουργοφν (ι 

εμφανίηονται να λειτουργοφν) μία επιχείρθςθ διαδικτυακοφ ΜΜΕ εκτόσ Ε. 

Κοινότθτασ παρζχουν αμιγϊσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ, αφοφ εφαρμόηονται 

οι διατάξεισ του άρκρου 35α10 του Κϊδικα Φ.Π.Α. για να παραςχεκοφν 

κάποιεσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ από επιχείρθςθ "μθ εγκατεςτθμζνθ 

υποκείμενθ ςτο φόρο". Η ωσ άνω ρφκμιςθ εφαρμόηεται επί των, "α) 

ραδιοφωνικϊν και τθλεοπτικϊν υπθρεςιϊν, και β) των υπθρεςιϊν που 

παρζχονται θλεκτρονικά, όπωσ δθμιουργία και φιλοξενία ιςτοςελίδων, θ εξ 

αποςτάςεωσ ςυντιρθςθ προγραμμάτων και εξοπλιςμοφ, παροχι 

λογιςμικοφ και θ ενθμζρωςι του, παροχι εικόνων, κειμζνων, πλθροφοριϊν 

και θ διάκεςθ βάςεων δεδομζνων, παροχι μουςικισ, ταινιϊν και 

παιχνιδιϊν ςυμπεριλαμβανομζνων και κάκε είδουσ τυχερϊν  παιγνιδιϊν, 

                                                           
9
 βλ. μεταξφ άλλων ΔΕΚ C-42/07, Bwin International Ltd κατά Departamento de Jogos da Santa Casa 

da Misericórdia de Lisboa, αιτιολ. ςκζψθ 46.  
10

 Όπωσ αυτό ιςχφει ςφμφωνα με το άρκρο 5 του Ν. 3193/2003 (ΦΕΚ Α`266/20.11.2003 «Κανόνεσ 
τιμολόγθςθσ, ρυκμίςεισ Φ.Π.Α. θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν και άλλεσ διατάξεισ».  
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κακϊσ και πολιτικϊν, πολιτιςτικϊν, καλλιτεχνικϊν, ακλθτικϊν, 

επιςτθμονικϊν ι ψυχαγωγικϊν εκπομπϊν ι εκδθλϊςεων, παροχι 

διδαςκαλίασ εξ αποςτάςεωσ, ενϊ εξαιρείται θ επικοινωνία μζςω 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) ακόμα και αν περιζχει εμπορικι 

επικοινωνία.  

 

Σουτζςτιν, είναι ηιτθμα ερμθνείασ, που δεν ζχει ακόμθ κρικεί νομολογιακά, 

αν οι διαφθμίςεισ μζςω διαδικτυακϊν ΜΜΕ εντάςςονται ςε κάποιεσ από τισ 

ωσ άνω περιπτϊςεισ, και ιδίωσ ςτισ υπό α), αν και κατά τθν άποψθ μασ θ 

παροχι υπθρεςιϊν δθμιουργίασ και προβολισ διαφιμιςθσ ςτα πλαίςια 

υπθρεςιϊν ΜΜΕ εντάςςεται πλιρωσ ςτο πνεφμα τθσ ωσ άνω διάταξθσ. 

Αντικζτωσ ρθτϊσ ορίηεται ότι θ εμπορικι επικοινωνία μζςω θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου δεν μπορεί να εμπίπτει ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ.  

 

Ο τόποσ παροχισ υπθρεςιϊν προσ υποκείμενο ςτον φόρο πρόςωπο, που 

ενεργεί με τθν ιδιότθτα αυτι, είναι ο τόποσ όπου το εν λόγω πρόςωπο ζχει 

τθν ζδρα τθσ οικονομικισ του δραςτθριότθτασ. Ωςτόςο, εάν οι υπθρεςίεσ 

αυτζσ παρζχονται ςε μόνιμθ εγκατάςταςθ του υποκείμενου ςτον φόρο 

προςϊπου που βρίςκεται ςε τόπο διαφορετικό από τον τόπο, όπου ζχει τθν 

ζδρα τθσ οικονομικισ του δραςτθριότθτασ, ωσ τόποσ παροχισ των 

υπθρεςιϊν αυτϊν κεωρείται ο τόποσ όπου βρίςκεται θ μόνιμθ εγκατάςταςθ 

του. Ελλείψει τζτοιασ ζδρασ ι μόνιμθσ εγκατάςταςθσ, ωσ τόποσ παροχισ 

υπθρεςιϊν κεωρείται ο τόποσ τθσ μόνιμθσ κατοικίασ ι τθσ ςυνικουσ 

διαμονισ του υποκείμενου ςτον φόρο ςτον οποίο παρζχονται οι υπθρεςίεσ.  

 

το άρκρο 35α του Κϊδικα εντάςςονται και μθ εγκατεςτθμζνοι ςτθν 

Κοινότθτα υποκείμενοι ςτο φόρο, οι οποίοι επιλζγουν ωσ κράτοσ - μζλοσ 

αναγνϊριςθσ τθν Ελλάδα και οι οποίοι παρζχουν θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ ςε 

πρόςωπο εγκατεςτθμζνο ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 



  
 

 

 Οιαδιποτε αναφορά ι χριςθ του κειμζνου, ςυνολικά ι εν μζρει, επιτρζπεται με τθν εξισ 

αναφορά: «πφροσ Σάςςθσ – Προςδιοριςμόσ του τόπου εγκατάςταςθσ των επιχειριςεων 

ΜΜΕ που δραςτθριοποιοφνται ςτο διαδίκτυο ΔιΜΕΕ 1/2011». Σελίδα 13 

 

εφόςον τθριςουν τθ διαδικαςία που ορίηεται ςτθν παρ. 3 του άρκρου 35α 

του Κϊδικα, δθλαδι τθν υποβολι προσ τθν ελλθνικι φορολογικι αρχι των 

πλθροφοριϊν που ενδιαφζρουν φορολογικά, δθλ. ταχυδρομικι και 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ, εκνικό ΑΦΜ κ.λπ. Ο τόποσ παροχισ υπθρεςιϊν, για 

τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ, δθλαδι, κα κεωρείται ότι βρίςκεται ςτθν Ελλάδα, 

εφ’ όςον α) παρζχονται από επιχειριςεισ που είναι εγκατεςτθμζνεσ εκτόσ 

Ελλάδασ αλλά εντόσ Ε.Ε. και ο λιπτθσ ζχει εγκατάςταςθ ι διαμονι ςτθν 

Ελλάδα ι β) εφόςον παρζχονται από επιχειριςεισ που είναι εγκατεςτθμζνεσ 

εκτόσ Ε.Ε. και ο λιπτθσ τθσ παροχισ είναι εγκατεςτθμζνοσ ςτθν Ελλάδα.  

 

Ο τόποσ παροχισ όμωσ, των διαφθμιςτικών υπθρεςιών, δεν κα είναι το 

εςωτερικό τθσ χϊρασ ςτθν περίπτωςθ που παρζχονται από υποκείμενο ςτον 

φόρο που ζχει τθν ζδρα τθσ επιχείρθςθσ του ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ ι 

διακζτει μόνιμθ εγκατάςταςθ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ από τθν οποία 

παρζχεται θ υπθρεςία ι, ελλείψει τζτοιασ ζδρασ ι μόνιμθσ εγκατάςταςθσ, 

ζχει τθ μόνιμθ κατοικία ι τθ ςυνικθ διαμονι του ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ 

και ο λιπτθσ είναι μθ υποκείμενο ςτον φόρο πρόςωπο ο οποίοσ είναι 

εγκατεςτθμζνοσ ι ζχει τθ μόνιμθ κατοικία ι τθ ςυνικθ διαμονι του εκτόσ 

Κοινότθτασ11.  

 

Ε. Γενικά για το κζμα των ΜΜΕ και τθν ςχετικι νομολογία  

 

το ςθμείο αυτό κα κζλαμε να επιςθμάνουμε και μια ειδικότερθ πτυχι για 

τθν νομικι αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ τθσ διακρίβωςθσ του τόπου 

εγκατάςταςθσ μίασ επιχείρθςθσ που λειτουργεί ιςτοςελίδα με 

ειδθςεογραφικό περιεχόμενο.  
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 Άρκρο 14 παρ. 2, 13, 14 και 15 του Κϊδικα ΦΠΑ.  



  
 

 

 Οιαδιποτε αναφορά ι χριςθ του κειμζνου, ςυνολικά ι εν μζρει, επιτρζπεται με τθν εξισ 

αναφορά: «πφροσ Σάςςθσ – Προςδιοριςμόσ του τόπου εγκατάςταςθσ των επιχειριςεων 

ΜΜΕ που δραςτθριοποιοφνται ςτο διαδίκτυο ΔιΜΕΕ 1/2011». Σελίδα 14 

 

Η ελλθνικι νομολογία12 φαίνεται να απομακρφνεται, και ςωςτά κατά τθ 

γνϊμθ μασ, από τθν ταφτιςθ των διαδικτυακϊν θμερολογίων (κοινϊσ blogs) 

με τισ δια του Σφπου δραςτθριότθτεσ και ο κυριότεροσ λόγοσ είναι ότι ςε 

αυτι τθν διαδικτυακι δραςτθριότθτα δεν ςυναντάται θ οργάνωςθ και θ 

επιχειρθματικι διάρκρωςθ των παραδοςιακϊν ΜΜΕ.  

 

Η νομολογία αυτι είναι πολφ πικανό να εμποδίςει τθν επιβολι του 

αγγελιόςθμου ςε τυχόν διαφθμίςεισ που καταχωροφνται ςε αυτά τα blogs 

ακόμα και αν ικελε κεωρθκεί ότι θ εγκατάςταςθ τουσ είναι ςτθν Ελλάδα, 

ςφμφωνα με τα κριτιρια και τεκμιρια που παρακζςαμε ςτθν παροφςα μασ.  

 

3. υμπεράςματα και επιςθμάνςεισ  

 

Σο κζμα τθσ εξεφρεςθσ του τόπου εγκατάςταςθσ μίασ επιχείρθςθσ που 

δραςτθριοποιείται ςτο διαδίκτυο, εφόςον δεν υφίςταται ιδθ μία 

πραγματικι φορολογικι εγκατάςταςθ, είναι αρκετά περίπλοκο και 

δυςεπίλυτο.  

 

Η γενικι αρχι τθσ ελευκερίασ του θλεκτρονικοφ εμπορίου και των 

διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν αλλά και θ γενικότερθ προςπάκεια για 

απεξάρτθςθ του χϊρου του διαδικτφου από τουσ περιοριςμοφσ των εκνικϊν 

ρυκμίςεων, ζχει οδθγιςει ςτθν χαλάρωςθ των τομεακϊν κανονιςμϊν που 

ςυναντϊνται και επιβάλλονται ςτισ αντίςτοιχεσ δραςτθριότθτεσ.  

 

Από τα ανωτζρω εκτεκζντα, κεωροφμε ότι θ επιβολι του τζλουσ υπζρ 

τρίτων (αγγελιόςθμο), που επιβάλλεται ςιμερα ςτισ καταχωριςεισ 

διαφθμίςεων ςτα παραδοςιακά ΜΜΕ (τφποσ και θλεκτρονικά μζςα), μπορεί 
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 Βλ. κυρίωσ ΠΠρΠΕΙΡ 4980/2009 (ΔιΜΕΕ 1/2010 ςελ. 101 επ.) και ΜΠρΡοδόπθσ 44/2008 (ΔιΜΕΕ 

2009, ςελ. 209 επ.) με ςχόλια π. Σάςςθ.  
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να επιβλθκεί ςε όςεσ επιχειριςεισ δραςτθριοποιοφνται ςχετικά ςτο 

διαδίκτυο, με τθν απαραίτθτθ προχπόκεςθ ότι δεν δθμιουργοφνται εμπόδια 

ςτισ βαςικζσ κοινοτικζσ αρχζσ τθσ ελεφκερθσ διακίνθςθσ των υπθρεςιϊν.  

 

υνεπϊσ μία επιχείρθςθ ΜΜΕ που είναι εγκατεςτθμζνθ ςτθν Ελλάδα και 

προςφζρει υπθρεςίεσ ΜΜΕ μζςω Διαδικτφου είναι προφανζσ ότι μπορεί να 

ρυκμίηεται από το κεςμικό πλαίςιο τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ τθσ. Σο ίδιο κα 

ιςχφει και ςτισ περιπτϊςεισ που ρθτϊσ ρυκμίηει θ Οδθγία 65/2007 ωσ 

τεκμιρια εγκατάςταςθσ. ε κάκε άλλθ περίπτωςθ, όμωσ, που ςαφϊσ δεν 

υφίςταται εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα αλλά ακόμα και ςτισ περιπτϊςεισ που 

δεν τεκμαίρεται, ςφμφωνα με τα παραπάνω, είτε ότι μία διαδικτυακι 

δραςτθριότθτα αποτελεί πράγματι ΜΜΕ είτε ότι αυτι είναι εγκαταςτθμζνθ 

ςτθν Ελλάδα, πιςτεφουμε ότι κα είναι εξαιρετικά δφςκολο να οριςτεί 

νομολογιακά ότι υφίςταται επιχείρθςθ ΜΜΕ εγκαταςτθμζνθ ςτθν Ελλάδα.  

 

 

 

 

_________________ 

πφροσ Σάςςθσ  

Δικθγόροσ  

 

 

 


