
Ψηφιακή 
Επιχειρηματικότητα:

Προκλήσεις & Ασφάλεια



Σε ισχύ από 1.9.2022: Ευθύνη πωλητή για 
Ψηφιακό Περιεχόμενο & Υπηρεσίες

• Νόμος 4967/2022 συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού 
περιεχομένου & ψηφιακών υπηρεσιών 

• Στην πώληση προϊόντων προστίθενται τα ψηφιακά στοιχεία

• Ευθύνη πλέον για ψηφιακά στοιχεία που ακολουθούν το 
προϊόν

• Αφορά πώληση κάθε προϊόντος που επιτελεί λειτουργίες 
που προϋποθέτουν ενσωματωμένο ή διασυνδεδεμένο 
ψηφιακό περιεχόμενο ή/και ψηφιακές υπηρεσίες



Σε ισχύ από 1.9.2022: Ευθύνη πωλητή για 
Ψηφιακό Περιεχόμενο & Υπηρεσίες

• Σε περίπτωση αμφιβολίας, θεωρείται ότι η σύμβαση πώλησης 
συμπεριλαμβάνει τα ψηφιακά στοιχεία

• Η ευθύνη του πωλητή υπάρχει & όταν τα ψηφιακά στοιχεία 
παρέχονται από τρίτο

• Το προϊόν πλέον πρέπει να ανταποκρίνεται στη σύμβαση 
πώλησης (πέραν των ελαττωμάτων και συνομολογημένων 
ιδιοτήτων)

• Το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στη σύμβαση όταν:
(α) έχει πραγματικά ελαττώματα

(β) έχει εγκατασταθεί πλημμελώς

(γ) περιορίζεται η χρήση του (δικαίωμα τρίτου)

(δ) δεν παρέχονται οι προβλεπόμενες ενημερώσεις



Αντικειμενικές Υποχρεώσεις 
Ανταπόκρισης

• Το προϊόν είναι:
1. Κατάλληλο για τον συνηθισμένο σκοπό χρήσης

2. Η ποιότητα ανταποκρίνεται στο δείγμα που παρουσιάστηκε

3. Παραδίδεται μαζί με τα αναμενόμενα εξαρτήματα, τις 
συσκευασίες & τις οδηγίες που είναι εύλογο να αναμένει να 
λάβει ο αγοραστής

4. Διαθέτει ανθεκτικότητα

5. Έχει την εύλογη λειτουργικότητα, συμβατότητα & ασφάλεια
(ποιότητα/ποσότητα) 

ΠΡΟΣΟΧΗ - Όροι συμβάσεων πώλησης που εξειδικεύουν τις 
προϋποθέσεις ανταπόκρισης υπερισχύουν



Εύλογες Προσδοκίες Αγοραστή

• Δημόσιες δηλώσεις πωλητή + αντιπροσώπου + παραγωγού 

• Ιδίως στο πλαίσιο διαφήμισης ή/και επισήμανσης 

• Ο πωλητής δεν δεσμεύεται αν αποδείξει ότι:
1. Δεν γνώριζε τη δημόσια δήλωση

2. Είχε διορθωθεί πριν την αγορά 

3. Η δήλωση δεν επηρέασε τον αγοραστή



Άμεση Ανάγκη Ενεργειών για 
Συμμόρφωση 

• Πλήρης ενημέρωση των καταναλωτών

• Αναθεώρηση των συμβάσεων πώλησης (όχι παραπλανητικές 
δηλώσεις για ποιότητα προϊόντων/υπηρεσιών και εγγυήσεις)

• Ουσιαστική κατανόηση της νέας σημασίας της έννοιας 
προώθηση/διαφήμιση προϊόντος 

• Συνεννόηση & σαφής ρητή συμφωνία μεταξύ πωλητή –
προμηθευτή/κατασκευαστή & μεταξύ πωλητή - τρίτου παρόχου, 
κυρίως ως προς:

1. Τρόπο & περιθώριο προώθησης/διαφήμισης του προϊόντος 

2. Δικαιώματα αναγωγής ευθύνης & όρια συνεργασίας (υπό το πρίσμα 
πάντα των νομοθετικά αποδεκτών σχετικών συμφωνιών)





SOS: Κυβερνοασφάλεια & Προστασία
Δεδομένων

• Επιτακτική ανάγκη για συνεργασία με:
1. Τεχνικούς Ασφαλείας ΙΤ  

2. Νομικούς

3. Εthical hackers

• Περισσότερη ασφάλεια  = Περισσότερες πωλήσεις / κέρδη
(Ισχύει βραχυπρόθεσμα όσο & μακροπρόθεσμα)




