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Εισαγωγή
Η πνευματική ιδιοκτησία αποτελεί πυλώνα της έκφρασης
και της δημιουργικότητας, καθώς αποτελεί το νομοθετικό
εργαλείο στη βάση του οποίου ‘χτίζεται’ ο πολιτισμός μας,
διαμορφώνοντας έτσι την εθνική και κοινή μας ταυτότητα,
ενώ παράλληλα έχει εξαιρετικά σημαντικές κοινωνικές και
οικονομικές προεκτάσεις.
Ο παρών επικαιροποιημένος Οδηγός αποτελεί μέρος μιας
σειράς ενημερωτικών Oδηγών του Οργανισμού Πνευματικής
Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειάς του
για τη διάδοση των αρχών της πνευματικής ιδιοκτησίας και
της καλλιέργειας του σεβασμού στα έργα των δημιουργών και
τις συμβολές των δικαιούχων. Συνιστά μια πρακτική εισαγωγή
στην πνευματική ιδιοκτησία και στα συγγενικά δικαιώματα
ιδίως για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με το εν λόγω δίκαιο.
Επεξηγεί σε απλή και κατανοητή γλώσσα τις βασικές αρχές
που διέπουν το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας.
Ο Οδηγός αναφέρει τα έργα, τα οποία προστατεύονται με
δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, εξηγεί το περιεχόμενο
του δικαιώματος και περιγράφει τις διαφορετικές κατηγορίες
εξουσιών που απορρέουν από αυτό. Αντίστοιχα ζητήματα
εξηγούνται και για τα συγγενικά δικαιώματα. Απαντά σε
ερωτήματα σχετικά με τη διάρκεια και τη μεταβίβαση των
δικαιωμάτων και αναφέρει τους περιορισμούς που προβλέπει
ο νόμος. Τέλος, αναφέρει τους τρόπους με τους οποίους
ο δημιουργός ή ο δικαιούχος μπορεί να προστατευτεί
σe περίπτωση προσβολής του δικαιώματος πνευματικής
ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων, και περιγράφει
τη σχέση της νέας τεχνολογίας με το δίκαιο της πνευματικής
ιδιοκτησίας.
Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ)
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Η πνευματική ιδιοκτησία αποτελεί τμήμα της
διανοητικής ιδιοκτησίας
Η διανοητική ιδιοκτησία (intellectual property) περιλαμβάνει
την πνευματική ιδιοκτησία (copyright) και τη βιομηχανική
ιδιοκτησία (industrial property). Βασική τους διάκριση, εκτός
από το αντικείμενο προστασίας τους, είναι το γεγονός πως
στη βιομηχανική ιδιοκτησία μπορούν να προστατευθούν
(μεταξύ άλλων) οι ιδέες που παίρνουν τη μορφή νέων
λύσεων σε τεχνικά προβλήματα, εφόσον είναι βιομηχανικά
εφαρμόσιμες. Στην πνευματική ιδιοκτησία, αντίθετα, οι
ιδέες δεν προστατεύονται, παρά μόνο η έκφρασή τους, η
συγκεκριμένη μορφή τους, δηλαδή το έργο.
Ο όρος διανοητική ιδιοκτησία αναφέρεται γενικά σε όλα τα
δημιουργήματα του ανθρώπινου πνεύματος (της διανοίας).
Τα προϊόντα αυτά της διανοίας προστατεύονται μέσω του
δίκαιου της διανοητικής ιδιοκτησίας, το οποίο αναγνωρίζει
στους δημιουργούς των έργων αυτών δικαιώματα ιδιοκτησίας.

Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να
επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού
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Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ):
https://www.opi.gr/genika-pi/synithi-erotimata
Ο ΟΠΙ είναι ο μόνος αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για
τα ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών
δικαιωμάτων, ενώ για τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας
αρμόδιος είναι ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
(www.obi.gr). Ενδεικτικά, ο ΟΠΙ μεριμνά για την εφαρμογή
της σχετικής νομοθεσίας, εποπτεύει τους φορείς συλλογικής
διαχείρισης που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στην
Ελληνική επικράτεια, ασκεί νομοπαρασκευαστικό έργο
και εκπροσωπεί τη χώρα μας στα όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αλλά και σε διεθνείς οργανισμούς. Επιπλέον, ο ΟΠΙ
παρέχει πληροφορίες στο κοινό, διοργανώνει και συμμετέχει
σε συνέδρια, σεμινάρια και άλλες σχετικές εκδηλώσεις
και έχει δημιουργήσει εκπαιδευτικά προγράμματα για την
πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Περισσότερες πληροφορίες για τον ΟΠΙ μπορείτε να βρείτε
στους ακόλουθους συνδέσμους:
https://www.opi.gr/opi/genika και
https://www.opi.gr/opi/armodiotites

Τί είναι πνευματική ιδιοκτησία;
Με τον όρο ‘πνευματική ιδιοκτησία’ χαρακτηρίζεται το
δικαίωμα που έχει ο δημιουργός ενός έργου του πνεύματος
πάνω σε αυτό, δηλαδή το δικαίωμα που του δίνει τη δυνατότητα
να ελέγχει τη χρήση του έργου του. Πνευματική ιδιοκτησία
ονομάζεται, επίσης, το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν
το δικαίωμα αυτό και που αποσκοπούν στην προστασία των
δημιουργών και των δικαιούχων των συγγενικών δικαιωμάτων.
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Βασικός νόμος που διέπει το δίκαιο της πνευματικής
ιδιοκτησίας είναι ο ν. 2121/1993 για την «Πνευματική
Ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και άλλα πολιτιστικά
θέματα» (ΦΕΚ Α´ 25/1993), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Ο νόμος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του ΟΠΙ:
https://www.opi.gr/vivliothiki/2121-1993

Γιατί είναι σημαντική η πνευματική ιδιοκτησία;
Η σημασία της πνευματικής ιδιοκτησίας εναπόκειται
στην προστασία του αποτελέσματος της ανθρώπινης
δημιουργικότητας, το οποίο αποδίδεται με κάποια μορφή
έκφρασης. Η μορφή αυτή έκφρασης, όπως αποτυπώνεται (είτε
σε υλική είτε σε άυλη μορφή), αποτελεί έργο του πνεύματος.
Μέσω των έργων του πνεύματος εκφραζόμαστε, κατανοούμε,
γνωρίζουμε, μαθαίνουμε, αισθανόμαστε, επικοινωνούμε, ενώ
μπορεί να ασκούμε και επιχειρηματική ή γενικά οικονομική
δραστηριότητα.
Η προστασία των έργων,
στην ουσία, συνεπάγεται την
προστασία των δημιουργών
τους, τον σεβασμό και την
αναγνώριση των πνευματικών
τους δημιουργημάτων και
την εξασφάλιση κινήτρων
(οικονομικών και ηθικών) για
περαιτέρω δημιουργία.
Η δημιουργία έργων προωθεί τον πολιτισμό και την πολιτιστική
ποικιλομορφία και ανάπτυξη, και εξασφαλίζει ότι οι δημιουργοί
και οι δικαιούχοι γενικά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
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και συγγενικών δικαιωμάτων εργάζονται χωρίς εξαρτήσεις και
περιορισμούς.
Η πνευματική ιδιοκτησία δεν διασφαλίζει μόνο τα αναφαίρετα
συμφέροντα των δημιουργών αλλά και της κοινωνίας και
της οικονομικής ανάπτυξης σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές
επίπεδο.
Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελεί, τέλος,
βασικό ανθρώπινο δικαίωμα (δεδομένου ότι αποτελεί
μέρος του δικαιώματος στην ιδιοκτησία) και απολαμβάνει
συνταγματικής προστασίας (άρθρο 5 παρ. 1 και 3 και άρθρο
17 παρ. 1 του Συντάγματος).

Τί ακριβώς όμως προστατεύει η πνευματική
ιδιοκτησία;
Οτιδήποτε δημιουργεί κανείς χρησιμοποιώντας το πνεύμα
του και πιο συγκεκριμένα κάθε πρωτότυπο πνευματικό
δημιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης που εκφράζεται με
οποιαδήποτε μορφή, προστατεύεται. Με άλλα λόγια κάθε
πρωτότυπο έργο προστατεύεται.
Έργα θεωρούνται ιδίως:
•
•
•
•
•
•

τα γραπτά έργα (μυθιστορήματα, χρονογραφήματα,
ποιήματα, παραμύθια, σενάρια, στίχοι τραγουδιών,
επιστημονικά συγγράμματα κ.ά.),
τα προφορικά κείμενα (π.χ. διαλέξεις, κηρύγματα κ.ά.),
οι μουσικές συνθέσεις,
τα θεατρικά έργα,
οι χορογραφίες και οι παντομίμες,
τα οπτικοακουστικά έργα (ταινίες, ντοκιμαντέρ,
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•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

βιντεοκλίπ, κινούμενα σχέδια κ.ά.),
τα έργα των εικαστικών αλλά και των εφαρμοσμένων
τεχνών (σχέδια, πίνακες ζωγραφικής, γλυπτά, χαρακτικά,
λιθογραφίες, σχέδια κοσμημάτων και επίπλων, οι
δημιουργίες μόδας κ.ά.),
τα αρχιτεκτονικά έργα,
οι φωτογραφίες,
οι εικονογραφήσεις,
οι χάρτες,
τα τρισδιάστατα
έργα, που
αναφέρονται στη
γεωγραφία, την
τοπογραφία, την
αρχιτεκτονική,
οι μεταφράσεις,
οι διασκευές, όπως
για παράδειγμα η διασκευή ενός κλασικού θεατρικού
έργου σε παιδικό,
οι προσαρμογές και οι άλλες μετατροπές έργων ή
εκφράσεων της λαϊκής παράδοσης,
οι συλλογές έργων ή συλλογές εκφράσεων της λαϊκής
παράδοσης ή απλών γεγονότων και στοιχείων, όπως οι
εγκυκλοπαίδειες, οι ανθολογίες κ.ά.,
οι βάσεις δεδομένων, όπως για παράδειγμα μια ψηφιακή
εφημερίδα στο διαδίκτυο και
τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών (η/υ).
τα ψηφιακά αρχεία σχεδιασμού με τη βοήθεια η/υ,
εφόσον περιλαμβάνουν πηγαίο κώδικα.

Η παράθεση των έργων στον νόμο είναι ενδεικτική.
Για να υπάρχει, συνεπώς, προστασία σύμφωνα με το δίκαιο
της πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να υφίσταται έργο. Oι
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ιδέες, ως ιδέες, δεν προστατεύονται, καθώς στόχος είναι να
διασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία τους για την προώθηση
της περαιτέρω δημιουργίας, της εξέλιξης και της προόδου και
να προστατευθεί μόνο η συγκεκριμένη μορφοποίηση αυτών.
Για παράδειγμα, η ιδέα μελοποίησης κάποιων παραδοσιακών
μύθων δεν προστατεύεται. Μία συγκεκριμένη, όμως,
μελοποίηση συγκεκριμένων μύθων αποτελεί αντικείμενο
δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. Περαιτέρω, μια
επιχειρηματική ιδέα, όσο καινοτόμος και προσοδοφόρα και
αν είναι, δεν μπορεί να αποτελέσει έργο και να προστατευθεί
βάσει του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας.
Μοναδικό κριτήριο για να προστατευθεί ένα έργο σύμφωνα
με το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι η πρωτοτυπία
του. Η έννοια της ‘πρωτοτυπίας’ δεν ορίζεται ούτε στον εθνικό
νόμο, ούτε στην ευρωπαϊκή ή διεθνή νομοθεσία. Ως εκ τούτου,
η εν λόγω έννοια έχει διαμορφωθεί με βάση τη θεωρία και
ιδίως τη σχετική νομολογία. Με βάση τις δικαστικές αποφάσεις
της χώρας μας είχε επικρατήσει το κριτήριο της στατιστικής
μοναδικότητας, σύμφωνα με το οποίο ένα έργο είναι
πρωτότυπο όταν υπό τις ίδιες ακριβώς συνθήκες και στόχους,
κανένας άλλος δημιουργός, κατά λογική πιθανολόγηση, δεν θα
ήταν σε θέση να δημιουργήσει όμοιο έργο. Το έργο θα πρέπει
να παρουσιάζει μια ιδιαίτερη ατομικότητα, που συνδέεται με
την προσωπικότητα του δημιουργού. Με βάση τη διαμόρφωση
του κριτηρίου από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ένα έργο είναι πρωτότυπο όταν αποτελεί το αποτέλεσμα της
προσωπικής πνευματικής εργασίας του δημιουργού του. Θα
πρέπει ο δημιουργός να έχει πραγματοποιήσει ελεύθερες και
δημιουργικές επιλογές και το έργο να φέρει το προσωπικό του
‘άγγιγμα’. Η παροχή της προστασίας δεν εξαρτάται από την
εφαρμογή κανενός άλλου κριτηρίου.
Τί άλλο όμως δεν προστατεύεται από την πνευματική
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ιδιοκτησία εκτός από τις ιδέες και τα μη πρωτότυπα έργα;
Δεν προστατεύονται:
•
•
•
•
•
•
•
•

οι νόμοι,
οι δικαστικές αποφάσεις,
τα διοικητικά έγγραφα,
οι εκφράσεις της λαϊκής παράδοσης (π.χ. παραδοσιακά
ποιήματα και τραγούδια, γνωμικά, παροιμίες και
δημοτικοί χοροί),
οι ειδήσεις και τα απλά γεγονότα,
οι μαθηματικοί τύποι,
οι διαδικασίες και οι μέθοδοι,
τα έργα των οποίων η προστασία της διάρκειας της
πνευματικής ιδιοκτησίας έχει λήξει.

Όλα αυτά δεν προστατεύονται αυτοτελώς, αν υποστούν,
όμως, μια δημιουργική επεξεργασία, όπως για παράδειγμα,
μια διασκευή παραδοσιακών τραγουδιών ή μια συλλογή
νόμων, μπορεί να προστατευθούν με δικαίωμα πνευματικής
ιδιοκτησίας, εφόσον υφίσταται πρωτοτυπία.

Σημαντική επισήμανση:
Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας πάνω σε ένα
πνευματικό έργο υφίσταται ανεξάρτητα από τον προορισμό
του, την αισθητική ή καλλιτεχνική αξία του έργου, ακόμη
και ανεξάρτητα από τον παράνομο ή ανήθικο χαρακτήρα
του. Συνεπώς, ακόμη και έργα αμφιβόλου αισθητικής ή
για παράδειγμα τα graffitis μπορούν να προστατευθούν με
δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας.
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Διάρκεια του
ιδιοκτησίας

δικαιώματος

πνευματικής

Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας δεν κρατάει για
πάντα: 70 χρόνια μετά τον θάνατο του δημιουργού το έργο είναι
πια κοινό κτήμα για όλους και καθένας είναι ελεύθερος να το
χρησιμοποιεί, χωρίς να πρέπει να ζητήσει άδεια. Ωστόσο, μετά
τη λήξη της προστασίας το Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από
τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθίσταται αρμόδιο
για την άσκηση των ηθικών εξουσιών της αναγνώρισης της
πατρότητας και της διατήρησης της ακεραιότητας του έργου,
που έχει γίνει κοινό κτήμα. Ο σκοπός αυτής της ρύθμισης είναι
η αποτροπή της αλλοίωσης του εθνικού πολιτισμού, ιδίως,
όσον αφορά έργα υψηλού πολιτιστικού χαρακτήρα.
Η διάρκεια των συγγενικών
δικαιωμάτων ορίζεται κατά
κανόνα σε 50 χρόνια με
αφετηρία κάποια επιχειρησιακά
σημεία της παραγωγής ή της
διάθεσης του έργου, εκτός από
ορισμένες περιπτώσεις όπου κι
εκεί ισχύουν τα 70 χρόνια.
Συνεπώς, μετά τον θάνατο του δημιουργού οι κληρονόμοι του
ασκούν τόσο το περιουσιακό όσο και το ηθικό δικαίωμά του
(το περιουσιακό και το ηθικό δικαίωμα αποτελούν τα δύο μέρη
του δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας, βλ. παρακάτω).
Το περιορισμένο χρονικό διάστημα λειτουργεί συμβιβαστικά
ανάμεσα αφενός στα συμφέροντα των δημιουργών και των
δικαιούχων να επωφεληθούν από την εκμετάλλευση των
έργων τους και αφετέρου στα συμφέροντα του κοινού να έχει
ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά.
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Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΟΠΙ:
https://www.opi.gr/genika-pi/synithi-erotimata

‘Κατοχυρώνεται’ το δικαίωμα πνευματικής
ιδιοκτησίας;
Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας αποκτάται χωρίς
διατυπώσεις. Η προστασία με δικαίωμα πνευματικής
ιδιοκτησίας είναι αυτόματη με τη δημιουργία του έργου,
χωρίς να απαιτείται καμία διαδικασία. Συνεπώς, δεν απαιτείται
καμία ενέργεια προκειμένου ο δημιουργός να αποκτήσει
δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας πάνω στο έργο του. Από
τη στιγμή που κάποιος δημιουργεί ένα πρωτότυπο έργο,
απολαμβάνει αυτόματα όλα τα δικαιώματα που απορρέουν
από την πνευματική ιδιοκτησία. Αυτή, όμως, η απουσία
τυπικών διαδικασιών οδηγεί ορισμένες φορές σε πρακτικές
δυσκολίες, όπως στη δυσκολία εύρεσης αποδείξεων σχετικά
με την ταυτότητα του δημιουργού και τη συγκεκριμένη χρονική
στιγμή δημιουργίας του επίμαχου έργου.
Αυτό που ακολουθείται στην πράξη για να υφίσταται
ένα τεκμήριο στα χέρια του δημιουργού σε περίπτωση
αμφισβήτησης της πατρότητας του έργου ή του χρονικού
σημείου δημιουργίας του, είναι η εφαρμογή τριών πρακτικών.
Ο δημιουργός μπορεί να απευθυνθεί σε συμβολαιογράφο
και να πραγματοποιήσει μια πράξη κατάθεσης του έργου
του. Εναλλακτικά μπορεί να αποστείλει συστημένη επιστολή
στον εαυτό του ή σε τρίτον (συστήνουμε την αποστολή δύο
επιστολών) και να διατηρήσει τον φάκελο σφραγισμένο
μέχρις ότου -και εφόσον βέβαια- χρειαστεί η επίκλησή του
σε περίπτωση δικαστικής διένεξης, οπότε και θα ανοιχθεί ο
φάκελος στο δικαστήριο από τον δικαστή, ο οποίος και θα
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βεβαιώσει το περιεχόμενο του φακέλου, τον αποστολέα και
την ημερομηνία αποστολής του. Η τρίτη πρακτική προβλέπεται
στον νόμο και είναι η ηλεκτρονική χρονοσήμανση, μια
υπηρεσία που παρέχει ο ΟΠΙ μέσω της ιστοσελίδας του
timestamp.gr.
Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη για όλους τους δημιουργούς,
ανεξαρτήτως εάν είναι επαγγελματίες ή ερασιτέχνες και
ανεξαρτήτως του είδους του έργου. Πρόκειται για μία
εξαιρετικά φιλική προς τον χρήστη – δημιουργό διαδικασία
απόκτησης βεβαίας χρονολογίας, η οποία ολοκληρώνεται
τάχιστα και παρέχει το πιστοποιητικό χρονοσήμανσης μέσω
ειδικού λογισμικού. Οι πρακτικές αυτές δημιουργούν ένα
μαχητό τεκμήριο υπέρ αυτού που προβαίνει σε μία από
αυτές, το οποίο επιδέχεται ανταπόδειξη. Μπορεί δηλαδή
να αμφισβητηθεί και να ανατραπεί, εάν προσκομιστούν στο
δικαστήριο στοιχεία που αποδεικνύουν κάτι διαφορετικό.
Ωστόσο, πρόκειται για μία πρακτική μέθοδο που βοηθά τον
δημιουργό να αποδείξει -σε ένα πρώτο στάδιο- ότι ο ίδιος
δημιούργησε το έργο και ότι αυτό υπήρχε τη συγκεκριμένη
χρονική στιγμή, κατά την οποία έγινε η πράξη κατάθεσης ή η
αποστολή της επιστολής ή η ηλεκτρονική χρονοσήμανση του
έργου.
Η κατάθεση έργων του λόγου στην Εθνική Βιβλιοθήκη (Ν.
4452/2017) δεν σχετίζεται με ζητήματα ‘κατοχύρωσης’
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
Επίσης, η προσθήκη του σήματος © στα έργα πνευματικής
ιδιοκτησίας δεν σχετίζεται με την απόκτηση του δικαιώματος
αλλά λειτουργεί κυρίως για ενημερωτικούς σκοπούς -ότι το
έργο δηλαδή προστατεύεται και ότι απαγορεύεται η χρήση
του από τρίτα πρόσωπα χωρίς προηγούμενη άδεια. Συνεπώς,
η ένδειξη © δεν είναι υποχρεωτική για την απόλαυση των
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δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Στην πράξη, ωστόσο,
διευκολύνει τους χρήστες έργων να μάθουν ποιος είναι ο
δικαιούχος των δικαιωμάτων επί του συγκεκριμένου έργου.

Ποιος είναι δικαιούχος του δικαιώματος
πνευματικής ιδιοκτησίας;
Σύμφωνα με τα προηγούμενα, το δικαίωμα πνευματικής
ιδιοκτησίας αποκτάται αυτόματα από τη στιγμή που λαμβάνει
ένα πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης ή
επιστήμης, μία ορισμένη μορφή. Η ολοκλήρωση του έργου
είναι αδιάφορη για το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας. Και
τα ημιτελή έργα προστατεύονται. Μόνο όμως ο δημιουργός,
δηλαδή το φυσικό πρόσωπο που δημιούργησε το έργο, είναι
ο δικαιούχος του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας
και μπορεί να επικαλείται την προστασία του. Ο δημιουργός
μπορεί στη συνέχεια να μεταβιβάσει τα δικαιώματά του
(ΠΡΟΣΟΧΗ: μόνο το περιουσιακό και όχι το ηθικό δικαίωμα
μεταβιβάζεται, βλ. παρακάτω) όπου αυτός κρίνει (σε άλλο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο) και στην έκταση που κρίνει.
Τις περισσότερες φορές είναι εύκολο να αναγνωρισθεί ο
δημιουργός, καθώς αναφέρεται το όνομά του πάνω στο έργο,
όπως για παράδειγμα στο εξώφυλλο ενός βιβλίου αναφέρεται
ο συγγραφέας του ή ένας πίνακας φέρει την υπογραφή του
ζωγράφου που τον δημιούργησε.
Είναι αρκετές οι περιπτώσεις όπου για να δημιουργηθεί ένα
έργο υπάρχει η συνεργασία περισσοτέρων, καθένας από τους
οποίους συνεισφέρει δημιουργικά. Ανάλογα με τον τρόπο
που συμπράττουν τα φυσικά πρόσωπα, δημιουργούνται έργα
συνεργασίας, συλλογικά ή σύνθετα έργα.
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Στα έργα συνεργασίας δύο ή περισσότεροι δημιουργοί
συμπράττουν για τη δημιουργία του ίδιου έργου, στο οποίο
τελικά είναι και συνδικαιούχοι κατά ίσα μέρη, εκτός αν
συμφωνήθηκε κάτι άλλο.
Αν περισσότεροι δημιουργοί συνεισφέρουν τις αυτοτελείς
συμβολές τους, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ενιαίο έργο
υπό τη διεύθυνση και τον συντονισμό ενός προσώπου, τότε
δημιουργείται ένα συλλογικό έργο, π.χ. οι διάφορες συλλογές.
Στο συλλογικό έργο δικαιούχος είναι αυτός που το διευθύνει
και το συντονίζει, ενώ ο καθένας από τους δημιουργούς είναι
δικαιούχος σε σχέση με την αυτοτελή συμβολή του, εφόσον
αυτή μπορεί να γίνει αντικείμενο χωριστής εκμετάλλευσης.
Τέλος, σύνθετο έργο έχουμε όταν αυτό αποτελείται από
έργα που έχουν δημιουργηθεί χωριστά, π.χ. το τραγούδι,
που αποτελείται από τη μουσική σύνθεση και τον στίχο. Στο
σύνθετο έργο οι δημιουργοί των επιμέρους τμημάτων είναι
ταυτόχρονα συνδικαιούχοι επί του κοινού σύνθετου έργου
και ο καθένας χωριστός δικαιούχος των δικαιωμάτων επί
της αυτοτελούς συμβολής του, εφόσον αυτή είναι δεκτική
χωριστής εκμετάλλευσης.

Τί περιλαμβάνει το δικαίωμα πνευματικής
ιδιοκτησίας;
Η ουσία του δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι
πως ο δικαιούχος του έχει τον πλήρη έλεγχο επί του έργου
του. Συνεπώς, μπορεί αφενός να το χρησιμοποιήσει όπως
θέλει και αφετέρου μπορεί να εμποδίσει κάθε τρίτο να προβεί
σε οποιαδήποτε χρήση του έργου του χωρίς την άδειά του.
Αυτό συνίσταται αφενός στην οικονομική εκμετάλλευση
που θα αποφέρει στον δημιουργό/δικαιούχο δικαιώματος
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πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικού δικαιώματος την
ανταμοιβή που δικαιούται για το έργο ή τη συμβολή που
δημιούργησε και αφετέρου στην ηθική του ανταμοιβή.
Ωστόσο, όπως και σε κάθε δίκαιο, επιδιώκεται η επίτευξη της
δίκαιης ισορροπίας μεταξύ των δικαιούχων και του κοινωνικού
συνόλου. Για τον λόγο αυτό προβλέπονται ειδικές εξαιρέσεις/
περιορισμοί του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας (βλ.
παρακάτω), όπως θα αναλυθεί ακολούθως..
Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας περιλαμβάνει δύο
κατηγορίες δικαιωμάτων: το περιουσιακό και το ηθικό
δικαίωμα, οι οποίες αναλύονται περαιτέρω σε ειδικότερες
εξουσίες.
Το περιουσιακό δικαίωμα δίνει τη δυνατότητα στον δημιουργό
να επωφεληθεί οικονομικά από την εκμετάλλευση του έργου
του με το να επιτρέπει ή να απαγορεύει τις ακόλουθες χρήσεις
που συναρτώνται με τις εξουσίες του επί του έργου του.

Τί εξουσίες περιλαμβάνει το περιουσιακό
δικαίωμα;
1. Την εξουσία εγγραφής, το δικαίωμα δηλαδή για την
πρώτη ενσωμάτωση του έργου πάνω σε υλικό φορέα,
που αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση και βάση για
την περαιτέρω αναπαραγωγή του (π.χ. το δικαίωμα να
εγγραφεί μια μουσική σύνθεση σε ένα CD).
2. Την εξουσία αναπαραγωγής, δηλαδή την παραγωγή
ενός ή περισσότερων αντιτύπων του (π.χ. φωτοτυπίες,
εκτύπωση, αντιγραφή CD, αντιγραφή ζωγραφικών έργων,
η φόρτωση (uploading) και το κατέβασμα (downloading) έργων στο διαδίκτυο, η αποθήκευση του έργου στον
υπολογιστή του χρήστη).
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3. Την εξουσία δημιουργίας παράγωγου έργου, δηλαδή
τη μετάφραση, τη διασκευή, την προσαρμογή ή άλλη
μετατροπή του έργου σε σχέση με τη δημόσια χρήση του.
Συνεπώς, αν κάποιος μεταφράσει για ιδιωτική του χρήση
ένα έργο, δεν χρειάζεται την άδεια του δημιουργού.
4. Την εξουσία διανομής που αφορά τη θέση σε κυκλοφορία
αντιτύπων του έργου.
5. Την εξουσία εισαγωγής αντιτύπων του έργου που
παρήχθησαν στο εξωτερικό.
6. Την εξουσία εκμίσθωσης και δημόσιου δανεισμού. Η
αγορά ενός αντιτύπου δεν δίνει το δικαίωμα στον κάτοχο
να το εκμισθώνει ή/και να το δανείζει δημόσια χωρίς την
άδεια του δημιουργού. Έτσι, π.χ. τα καταστήματα που
μισθώνουν ταινίες (video clubs) για να προβούν στην
εκμίσθωση μιας ταινίας πρέπει να έχουν λάβει άδεια
από τον δημιουργό/δικαιούχο δικαιώματος πνευματικής
ιδιοκτησίας.
7. Τη δημόσια εκτέλεση, δηλαδή κάθε εκτέλεση του έργου
που το κάνει προσιτό σε έναν κύκλο ανθρώπων ευρύτερο
από τον στενό κύκλο της οικογένειας του χρήστη και το
άμεσο κοινωνικό του περιβάλλον, όπως για παράδειγμα
η χρήση μουσικών έργων σε καταστήματα, εστιατόρια και
άλλους δημόσιους χώρους.
8. Την εξουσία ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης.
9. Την εξουσία παρουσίασης στο κοινό ενσυρμάτως,
ασυρμάτως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (μετάδοση
του έργου μέσω διαδικτύου).
Το περιουσιακό δικαίωμα περιλαμβάνει και το δικαίωμα
παρακολούθησης. Το δικαίωμα αυτό αφορά σε κάθε
μεταπώληση πρωτότυπου έργου τέχνης, εκτός από αυτή
ανάμεσα σε ιδιώτες, και συνίσταται σε ένα ποσοστό επί του
εκάστοτε τιμήματος. Το ποσοστό αυτό καταβάλλεται από τον
πωλητή στον δημιουργό ή στους κληρονόμους του. Σκοπός του
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δικαιώματος είναι
να
λειτουργήσει
ε ξ ι σ ο ρ ρ ο π η τ ι κά
σε
συνάρτηση,
για
παράδειγμα,
με την περίπτωση
που
ένα
έργο
εικαστικών τεχνών
πωλήθηκε αρχικά σε χαμηλή τιμή και στη συνέχεια προκύψει
αναγνώριση του δημιουργού και ο μεταπωλητής του ίδιου
έργου αποκομίζει υπέρογκα κέρδη χωρίς να μπορεί ο
δημιουργός ή οι κληρονόμοι του να επωφεληθούν αντίστοιχα.
Ο λόγος για τον οποίο το δικαίωμα παρακολούθησης αφορά
στα εικαστικά έργα και όχι σε άλλα έργα είναι γιατί τα πρώτα
αποτελούν έργα μοναδικής ενσωμάτωσης, ενώ τα υπόλοιπα
έργα παράγονται σε πολλαπλά αντίτυπα με αποτέλεσμα οι
δημιουργοί των τελευταίων να έχουν περισσότερες ευκαιρίες
οικονομικής εκμετάλλευσης.
Στην περίπτωση που κάποιος πραγματοποιεί κάτι από τα
προαναφερθέντα χωρίς την άδεια του δημιουργού προσβάλλει
το περιουσιακό του δικαίωμα.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον
ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.opi.gr/vivliothiki/2121-1993#a3

Το ηθικό δικαίωμα
Ο δημιουργός εκτός από το περιουσιακό δικαίωμα έχει και το
ηθικό δικαίωμα, το οποίο αποδίδει την ιδιαίτερη φύση του
δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς αποτυπώνει την
προσωπική σχέση, τον προσωπικό δεσμό που συνδέει τον
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δημιουργό με το
έργο του.
Το ηθικό δικαίωμα
περιλαμβάνει:
1. Την
εξουσία
δημοσίευσης,
δηλαδή τη δυνατότητα του δημιουργού να αποφασίζει
εάν, πώς, πότε και πού το έργο θα καταστεί προσιτό στο
κοινό.
2. Την εξουσία αναγνώρισης της πατρότητας. Σύμφωνα με
αυτήν ο δημιουργός μπορεί να απαιτεί να αναφέρεται
το όνομά του στα αντίτυπα του έργου του με εμφανή
τρόπο, καθώς και σε κάθε δημόσια χρήση του, όποτε
αυτό είναι εφικτό από τις περιστάσεις. Περιλαμβάνει
ακόμη το δικαίωμά του να κρατάει την ανωνυμία του ή να
χρησιμοποιεί ψευδώνυμο.
3. Την εξουσία διατήρησης της ακεραιότητας του έργου,
δηλαδή μπορεί ο δημιουργός να απαγορεύει οποιαδήποτε
παραμόρφωση, περικοπή ή άλλη τροποποίηση του έργου
του.
4. Την εξουσία προσπέλασης, δηλαδή το δικαίωμα να έχει
ο δημιουργός πρόσβαση στο έργο του, ακόμη και αν το
περιουσιακό δικαίωμα ή η κυριότητα του υλικού φορέα
που το ενσωματώνει (π.χ. ο ζωγραφικός πίνακας) ανήκει
σε τρίτον. Στην περίπτωση αυτή η προσπέλαση πρέπει να
πραγματοποιείται κατά τρόπο που προκαλεί τη μικρότερη
δυνατή όχληση στον δικαιούχο. Για παράδειγμα, όταν ένας
ζωγράφος μεταβιβάσει την κυριότητα ενός πίνακά του
(ως αντικειμένου), μπορεί σε ένα μεταγενέστερο χρονικό
σημείο να ζητήσει από τον ιδιοκτήτη του πίνακα να τον
αφήσει να τον δει για να μπορέσει να θυμηθεί κάποια
λεπτομέρεια που ίσως του είναι χρήσιμη για κάποιο άλλο
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έργο που θέλει να δημιουργήσει.
5. Την εξουσία υπαναχώρησης, η οποία δίνει τη
δυνατότητα στον δημιουργό να υπαναχωρήσει από
συμβάσεις μεταβίβασης ή εκμετάλλευσης έργων λόγου
ή επιστήμης εφόσον είναι αναγκαίο για την προστασία
της προσωπικότητάς του εξαιτίας μεταβολής στις
πεποιθήσεις του ή στις περιστάσεις. Η εξουσία αυτή
προϋποθέτει την προηγούμενη καταβολή αποζημίωσης
στον αντισυμβαλλόμενο για τη θετική του ζημία.
Η ιδιαιτερότητα του ηθικού δικαιώματος έγκειται όχι μόνο στο
ότι είναι ανεξάρτητο από το περιουσιακό αλλά και στο ότι
δεν μεταβιβάζεται. Το δικαίωμα αυτό δεν πρέπει να ασκείται
καταχρηστικά και ενάντια στον σκοπό της σύμβασης.
Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΟΠΙ:
https://www.opi.gr/vivliothiki/2121-1993#a4

Εξαιρέσεις / Περιορισμοί
Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις δεν απαιτείται η προηγούμενη
λήψη άδειας και η καταβολή αμοιβής του δημιουργού
για τη νόμιμη χρήση του έργου του. Ο νόμος προβλέπει
ορισμένες ρητές εξαιρέσεις (περιορισμούς του περιουσιακού
δικαιώματος) υπέρ της ιδιωτικής αναπαραγωγής, της τέχνης,
της εκπαίδευσης και της επιστήμης, καθώς και για χάρη του
δημοσίου συμφέροντος. Σύμφωνα με τον νόμο 2121/1993
(4ο κεφάλαιο, α. 18-28Γ) επιτρέπεται η χρήση έργων για
ορισμένους ρητά αναφερόμενους λόγους και υπό τις αυστηρές
προϋποθέσεις που o νόμος θέτει, χωρίς να απαιτείται η άδεια
του δημιουργού. Αυτοί είναι οι παρακάτω:
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1. Παράθεση σύντομων αποσπασμάτων για υποστήριξη
γνώμης ή άσκηση κριτικής
2. Αναπαραγωγή έργων σε εκπαιδευτικά σχολικά βιβλία και
ανθολογίες
3. Αναπαραγωγή έργων για διδασκαλία ή για εξετάσεις σε
εκπαιδευτικό ίδρυμα
4. Αναπαραγωγή
πρόσθετου
αντιτύπου
από
μη
κερδοσκοπικές βιβλιοθήκες ή αρχεία, το οποίο δεν
μπορεί να βρεθεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από
την αγορά και με εύλογους όρους.
5. Αναπαραγωγή κινηματογραφικής ταινίας με σκοπό τη
διατήρησή της στο Εθνικό Κινηματογραφικό Αρχείο
6. Αναπαραγωγή έργων για να χρησιμοποιηθούν σε
δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες.
7. Χρήση έργων για λόγους ενημέρωσης
8. Χρήση στα μέσα μαζικής επικοινωνίας εικόνων με έργα
αρχιτεκτονικής, εικαστικών τεχνών, φωτογραφίας που
βρίσκονται μόνιμα σε δημόσιο χώρο.
9. Δημόσια παράσταση ή εκτέλεση έργων σε περίπτωση
επίσημων τελετών και στο πλαίσιο δραστηριότητας
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από το προσωπικό και τους
μαθητές ή σπουδαστές.
10. Χρήση έργων των εικαστικών τεχνών για την παρουσίασή
τους στο κοινό μέσα σε μουσεία ή στο πλαίσιο εκθέσεων
και η αναπαραγωγή τους σε καταλόγους για την πώλησή
τους.
11. Ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις έργων προς όφελος
των εντυποαναπήρων και ατόμων με άλλες αναπηρίες για
την αποκλειστική χρήση από αυτούς (για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
του ΟΠΙ
https://www.opi.gr/vivliothiki/2121-1993#a28a.
12. Ορισμένες χρήσεις ορφανών έργων (έργα στα οποία
κανένας δικαιούχος δεν έχει ταυτοποιηθεί ή ακόμα και αν
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έχει ταυτοποιηθεί, δεν έχει εντοπιστεί παρά τη διενέργεια
επιμελούς αναζήτησης) (για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΟΠΙ
https://www.opi.gr/vivliothiki/2121-1993#a27a.
13. Από το δικαίωμα/εξουσία αναπαραγωγής εξαιρούνται
οι προσωρινές πράξεις αναπαραγωγής, οι οποίες
είναι μεταβατικές ή παρεπόμενες και αποτελούν
αναπόσπαστο και ουσιώδες τμήμα μιας τεχνολογικής
μεθόδου https://www.opi.gr/vivliothiki/2121-1993#a28b.
Τέλος, μία από τις
σημαντικότερες
εξαιρέσεις
είναι
η
αναπαραγωγή έργων
για ιδιωτική χρήση.
Ιδιωτική είναι η χρήση
όταν γίνεται ατομικά
από τον κάτοχο του
υλικού
φορέα
του
έργου ή για χρήση
από το οικογενειακό
και στενό κοινωνικό του περιβάλλον, όπως, για παράδειγμα,
η φωτοτυπική αναπαραγωγή ορισμένων σελίδων από
ένα βιβλίο που έχει στην κατοχή του για τη χρήση τους σε
συγγραφή άρθρου ή η αναπαραγωγή ενός CD που έχει στην
κατοχή του για τη δημιουργία ενός πρόσθετου αντιγράφου
για το αυτοκίνητο ή το εξοχικό.
Η χρήση που γίνεται στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ή μιας
υπηρεσίας ή ενός οργανισμού. δεν αποτελεί ιδιωτική χρήση.
Η αναπαραγωγή αυτή έχει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις
στα συμφέροντα των δημιουργών και των δικαιούχων των
συγγενικών δικαιωμάτων, καθώς μειώνει τις πωλήσεις και
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κατά συνέπεια και τα έσοδά τους. Για την αποκατάσταση
της εν λόγω ζημίας ορίστηκε η καταβολή μιας εύλογης
αμοιβής προς όφελος των δημιουργών και των δικαιούχων
συγγενικών δικαιωμάτων. Η εύλογη αυτή αμοιβή αποτελεί
ένα ποσοστό επί της αξίας των τεχνικών μέσων (π.χ.
συσκευών εγγραφής ήχου ή ήχου και εικόνας, υλικών φορέων
ψηφιακής αντιγραφής, φωτοτυπικών μηχανημάτων, χαρτιού
κατάλληλου για φωτοτυπίες, smartphones, tamplets κ.ά.),
που χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή των έργων
στο πλαίσιο της ιδιωτικής, όπως προαναφέρθηκε, χρήσης.
Η εύλογη αμοιβή καταβάλλεται από τους εισαγωγείς ή τους
παραγωγούς των μέσων αυτών στους δημιουργούς και τους
δικαιούχους των συγγενικών δικαιωμάτων, οι οποίοι την
εισπράττουν μέσω των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης
που λειτουργούν με άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού και
τους εκπροσωπούν.
Όλοι οι περιορισμοί αυτοί αφορούν στο περιουσιακό
δικαίωμα και μόνο και θα πρέπει να ερμηνεύονται στενά. Το
ηθικό δικαίωμα δεν υπόκειται σε περιορισμούς.
Για την εφαρμογή κάθε εξαίρεσης ισχύει γενική ρήτρα, το
ονομαζόμενο «τεστ των τριών σταδίων». Συγκεκριμένα:
i) οι εξαιρέσεις εφαρμόζονται μόνο σε ορισμένες ειδικές
περιπτώσεις, ii) οι περιπτώσεις αυτές δεν θα πρέπει να
αντίκεινται στην κανονική εκμετάλλευση του έργου ή άλλου
αντικειμένου προστασίας, και iii) δεν θα πρέπει να θίγουν
αδικαιολόγητα τα έννομα συμφέροντα του δικαιούχου.
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Ιδιοκτησία, άσκηση και μεταβίβαση
δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας

του

Ο δικαιούχος του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ως
προς το περιουσιακό δικαίωμα, αυτός δηλαδή που μπορεί
να επικαλεστεί την υποχρέωση λήψης προηγούμενης άδειας
και καταβολής αμοιβής ή/και να προβεί σε δικαστικές ή
εξωδικαστικές ενέργειες επιβολής του, είναι κατά κανόνα
αυτός που δημιούργησε το έργο, ο δημιουργός του. Ωστόσο,
σε περίπτωση δημιουργών που εργάζονται στο Δημόσιο
ή σε ΝΠΔΔ, το περιουσιακό δικαίωμα επί των έργων που
δημιουργούν σε εκτέλεση του υπηρεσιακού τους καθήκοντος
μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στον εργοδότη τους, εκτός αν έχει
συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό. Δεν συμβαίνει το ίδιο και στους
μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι δημιουργούν έργα
πνευματικής ιδιοκτησίας σε εκτέλεση σύμβασης εργασίας.
Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης αποκτά αυτοδίκαια εκείνες
μόνο τις εξουσίες του περιουσιακού δικαιώματος που είναι
αναγκαίες για να εκπληρωθεί ο σκοπός της σύμβασης.
Πολλές
φορές,
ο
αρχικός
δικαιούχος
δεν μπορεί ο ίδιος
προβεί σε πράξεις
εκμετάλλευσης
του
έργου του, γιατί δεν
έχει την οικονομική
δυνατότητα
και
την
επιχειρησιακή
υποστήριξη ή υποδομή
για κάτι τέτοιο. Συνεπώς, συνάπτει συμβάσεις με τρίτους
στους οποίους μεταβιβάζει ή επιτρέπει την άσκηση από
αυτούς των εξουσιών του περιουσιακού του δικαιώματος για
να αξιοποιήσει το έργο του.
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Η μεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώματος μπορεί να
λάβει διάφορες μορφές.
Ο δημιουργός μπορεί:
•
•
•
•

να μεταβιβάσει το σύνολο του περιουσιακού του
δικαιώματος, το οποίο περιλαμβάνει επί μέρους εξουσίες,
να μεταβιβάσει ορισμένες μόνο περιουσιακές εξουσίες
(δηλαδή μέρος του περιουσιακού του δικαιώματος),
να αναθέσει σε κάποιον τρίτο και να αναλάβει εκείνος την
υποχρέωση να ασκήσει ορισμένες εξουσίες (συμβάσεις
εκμετάλλευσης),
να επιτρέψει σε κάποιον τρίτο να ασκήσει όλες ή μερικές
από τις εξουσίες του περιουσιακού του δικαιώματος
(άδειες εκμετάλλευσης).

Οι συμβάσεις ή οι άδειες εκμετάλλευσης μπορεί να είναι
αποκλειστικές ή μη αποκλειστικές (δυνατότητα ή μη σύναψης
με άλλον τρίτο σύμβασης ή άδειας εκμετάλλευσης).
Οι συμβάσεις, όποια μορφή και αν έχουν, πρέπει να είναι
έγγραφες, διαφορετικά είναι άκυρες. Την ακυρότητά τους,
ωστόσο, μπορεί να την επικαλεστεί μόνο ο δημιουργός και όχι
ο αντισυμβαλλόμενός του. Ο νόμος, δηλαδή, λειτουργεί στη
συγκεκριμένη περίπτωση υπέρ του δημιουργού δίνοντάς του
την ευκαιρία να επικαλεστεί σύμβαση που δεν είναι γραπτή. Η
δυνατότητα αυτή δεν παρέχεται, τον αντισυμβαλλόμενό του
με δεδομένο ότι ο δημιουργός είναι κατά κανόνα το ισχνότερο
διαπραγματευτικά μέρος σε μία τέτοια σύμβαση.
Ο νόμος προβλέπει και άλλες δικλείδες ασφαλείας υπέρ
του δημιουργού, όπως για παράδειγμα την απαγόρευση της
μεταβίβασης του συνόλου των μελλοντικών έργων του, το
ότι δεν περιλαμβάνονται στη σύμβαση του δημιουργού με
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τρίτους τρόποι εκμετάλλευσης του έργου του που δεν ήταν
γνωστοί κατά την κατάρτιση της σύμβασης, καθώς και ότι η
αμοιβή του δημιουργού ορίζεται κατά κανόνα ως ποσοστό
επί των ακαθάριστων εισπράξεων που αντιστοιχούν στην
εκμετάλλευση του έργου του.
Το ηθικό δικαίωμα δεν μεταβιβάζεται. Ωστόσο, ο δημιουργός
μπορεί να συμφωνήσει σε κάποιες πράξεις που αλλιώς
θα αποτελούσαν προσβολή του ηθικού δικαιώματός του,
προκειμένου να ασκηθούν οι περιουσιακές εξουσίες
που μεταβίβασε. Για παράδειγμα, αν ένας συγγραφέας
συμφωνήσει να διασκευαστεί το μυθιστόρημά του σε θεατρικό
έργο, θα πρέπει να δεχθεί ότι θα λάβουν χώρα και κάποιες
τροποποιήσεις. Συνεπώς, δεν μπορεί να επικαλεστεί την ηθική
εξουσία διατήρησης της ακεραιότητας του έργου του, καθώς
κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί
η διασκευή. Εάν, ωστόσο, οι τροποποιήσεις αυτές ξεπερνούν
ό,τι θα μπορούσε να θεωρηθεί αναγκαίο και σκόπιμο για τη
διασκευή, ο δημιουργός μπορεί να επικαλεστεί το ηθικό του
δικαίωμα.

Διάκριση
μεταξύ
υλικού
ενσωματωμένου έργου

φορέα

και

Σημαντική κρίνεται, επίσης, η διάκριση μεταξύ της κυριότητας
επί του υλικού φορέα, στον οποίο ενσωματώνεται το έργο
(π.χ. το CD που περιλαμβάνει το τραγούδι) και στο δικαίωμα
πνευματικής ιδιοκτησίας επί του έργου (π.χ. στο τραγούδι).
Όταν κάποιος αποκτά την κυριότητα στον υλικό φορέα
(π.χ. αγοράζει το CD) δεν αποκτά ταυτόχρονα δικαίωμα
πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και συγγενικό δικαίωμα επί αυτού
(στη συγκεκριμένη περίπτωση, το δικαίωμα πνευματικής
ιδιοκτησίας ανήκει στον στιχουργό και τον μουσικοσυνθέτη,
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ενώ το συγγενικό δικαίωμα ανήκει στον τραγουδιστή, στους
μουσικούς και στη δισκογραφική εταιρεία). Συνεπώς, εκείνος
που αγοράζει τον υλικό φορέα δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί
το έργο που περιέχεται σε αυτό με κανέναν τρόπο, μπορεί
όμως να δημιουργήσει και αντίγραφο προκειμένου να
ακούσει το έργο, για παράδειγμα, στο αυτοκίνητο ή το εξοχικό
του (ιδιωτική αναπαραγωγή).

Συλλογική διαχείριση
Στην πράξη είναι ιδιαίτερα δυσχερές ως αδύνατο, ο δημιουργός
να προστατεύει και να διαχειρίζεται ο ίδιος μεμονωμένα
τα δικαιώματά του επί του έργου του. Για τον λόγο αυτόν
υφίστανται φορείς που διαχειρίζονται συλλογικά (δηλαδή
για λογαριασμό περισσότερων δημιουργών ή δικαιούχων
συγγενικών δικαιωμάτων) το δικαίωμα πνευματικής
ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα, στους οποίους
μπορεί να αναθέσει την εκπροσώπηση του ρεπερτορίου του,
δηλαδή των έργων ή των συμβολών του. Δεδομένου ότι η
εκμετάλλευση του έργου ή η παράνομη χρήση του μπορεί
να λαμβάνει χώρα ανά πάσα στιγμή σε οποιοδήποτε σημείο
του κόσμου με ποικίλους τρόπους (τηλεόραση, ραδιόφωνο,
διαδίκτυο κλπ), η συλλογική διαχείριση στη σύγχρονη εποχή
είναι αναγκαία. Οι συλλογικοί αυτοί φορείς ονομάζονται
οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και έχουν ως σκοπό την
προστασία της εκάστοτε κατηγορίας δημιουργών ή δικαιούχων
συγγενικών δικαιωμάτων (π.χ. μουσικοσυνθετών, στιχουργών,
φωτογράφων, σκηνοθετών, ηθοποιών, τραγουδιστών κ.ά.)
και τη διαχείριση των εξουσιών του περιουσιακού τους
δικαιώματος. Για να μπορούν, όμως, οι οργανισμοί συλλογικοί
διαχείρισης να διαχειρίζονται τα δικαιώματα των δημιουργών
και των δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων, οι τελευταίοι
θα πρέπει να τους έχουν εξουσιοδοτήσει με την υπογραφή

27

σύμβασης ανάθεσης διαχείρισης.
Για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων υφίσταται από το
2017 ειδικό νομοθετικό πλαίσιο (νόμος 4481/2017), το οποίο
εξειδικεύει τον τρόπο λειτουργίας των οργανισμών αυτών,
καθώς και των ανεξάρτητων οντοτήτων διαχείρισης, που
αποτελούν διακριτή κατηγορία φορέων. Δείτε περισσότερα
στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.opi.gr/vivliothiki/4481-2017
Στην Ελλάδα λειτουργούν με άδεια από το Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού συνολικά 17 οργανισμοί
συλλογικής διαχείρισης και δύο οργανισμοί συλλογικής
προστασίας. Οι τελευταίοι δεν διαχειρίζονται δικαιώματα
αλλά ιδίως επιδιώκουν την προάσπισή τους.
Τα στοιχεία επικοινωνίας τους είναι συγκεντρωτικά διαθέσιμα
στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.opi.gr/osd-aod/stoixeia-epikoinonias-osd
Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΟΠΙ:
https://www.opi.gr/osd-aod
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Τα συγγενικά δικαιώματα
Εκτός από τους δημιουργούς των έργων υπάρχουν και άλλα
πρόσωπα (φυσικά ή νομικά), τα οποία είτε συνεισφέρουν
στην παρουσίαση και διάδοση των έργων είτε επενδύουν
οικονομικά στην πνευματική δημιουργία. Η συνεισφορά αυτή,
καθότι δεν συνίσταται σε δημιουργία, δεν προστατεύεται
με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο, επειδή οι
παράγοντες αυτοί διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη
μεσολάβηση, παραγωγή, διάδοση και εκμετάλλευση των έργων
και τα καθιστούν προσιτά στο κοινό, όπως για παράδειγμα
με την ερμηνεία ή την εκτέλεσή τους, τους αναγνωρίζεται
ένα δικαίωμα συγγενές του δικαιώματος πνευματικής
ιδιοκτησίας, το συγγενικό δικαίωμα. Τα συγγενικά δικαιώματα
περιλαμβάνουν κάποιες εξουσίες (περιουσιακές και ηθικές),
συναφείς με αυτές των δημιουργών.
Συγγενικά δικαιώματα αναγνωρίζονται στους:
•

•
•
•
•

ερμηνευτές και εκτελεστές καλλιτέχνες (ηθοποιούς,
τραγουδιστές,
μουσικούς
χορωδούς,
χορευτές,
καλλιτέχνες κουκλοθέατρου, θεάτρου σκιών κ.ά.) για την
προστασία της ερμηνείας τους,
παραγωγούς των υλικών φορέων ήχου ή/και εικόνας για
την ηχογράφηση ή μαγνητοσκόπηση, στην οποία έχουν
επενδύσει οικονομικά,
ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς για τις εκπομπές τους,
εκδότες εντύπων για τη στοιχειοθεσία και τη σελιδοποίηση
της έκδοσης και
σε εκείνους που δημοσιεύουν αδημοσίευτα έργα
δημιουργών που δεν βρίσκονται εν ζωή.

Ο νόμος αναγνωρίζει για καθεμία από αυτές τις κατηγορίες
συγγενικών δικαιούχων δικαιώματα με διαφορετικό
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περιεχόμενο. Η προστασία των συγγενικών δικαιωμάτων είναι
ανεξάρτητη από την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας,
υφίσταται παράλληλα με αυτήν και την αφήνει ανεπηρέαστη.
Καμία από τις διατάξεις για τα συγγενικά δικαιώματα δεν
μπορεί να ερμηνευθεί κατά τρόπο που να θίγει το δικαίωμα
πνευματικής ιδιοκτησίας και το αντίστροφο.
Οι περιορισμοί που υφίστανται για το δικαίωμα πνευματικής
ιδιοκτησίας ισχύουν και για τα συγγενικά δικαιώματα.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον
ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.opi.gr/vivliothiki/2121-1993#ch8

Τί μπορώ να κάνω όταν προσβάλλεται το
δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τα
συγγενικά δικαιώματα στο έργο μου;
Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά
δικαιώματα προσβάλλονται όταν κάποιος ασκεί χωρίς
την άδεια του δημιουργού ή του δικαιούχου συγγενικών
δικαιωμάτων ή κατά παράβαση των όρων υφιστάμενης τυχόν
άδειας τα δικαιώματα που προβλέπει ο νόμος και εφόσον δεν
συντρέχει περίπτωση εφαρμογής εξαίρεσης ή περιορισμού.
Τόσο η πνευματική ιδιοκτησία όσο και τα συγγενικά
δικαιώματα προστατεύονται με ένα ισχυρό πλέγμα αστικών,
ποινικών και διοικητικών κυρώσεων αλλά και με προσωρινά
(ασφαλιστικά) μέτρα, ενώ υφίσταται ειδική διαδικασία για
τις προσβολές που λαμβάνουν χώρα στο διαδίκτυο ενώπιον
της Επιτροπής για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής
Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών
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Δικαιωμάτων (ΕΔΠΠΙ).

Προσωρινά (ασφαλιστικά) μέτρα
Εφόσον πιθανολογείται προσβολή δικαιώματος πνευματικής
ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων ή έχει επέλθει ήδη
η προσβολή τους, οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να
ζητήσουν τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Με τα ασφαλιστικά
μέτρα μπορεί να διαταχθεί η απαγόρευση τέλεσης ή
επανάληψης πράξεων που αποτελούν προσβολή δικαιώματος
πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων ή να
διαταχθεί να σταματήσει η συνέχισή τους, χωρίς να είναι
αναγκαίος ο ειδικός προσδιορισμός των συγκεκριμένων έργων,
προς όφελος των οποίων αιτείται η λήψη των ασφαλιστικών
μέτρων.
Προβλέπεται, επίσης, η δυνατότητα κατάσχεσης ή αναλυτικής
απογραφής και φωτογράφισης των αντικείμενων που
αποτελούν μέσο τέλεσης ή προϊόν ή απόδειξη τέλεσης της
προσβολής.
Σε περίπτωση που πρόκειται να γίνει δημόσια εκτέλεση
θεατρικού ή κινηματογραφικού ή μουσικού έργου, χωρίς να
υπάρχει η απαιτούμενη άδεια του δημιουργού, καθώς και σε
κάθε περίπτωση που επίκειται η τέλεση πράξης προσβολής της
πνευματικής ιδιοκτησίας, η κατά τόπο αρμόδια αστυνομική
αρχή οφείλει να απαγορεύει την πράξη αυτή ύστερα από
αίτηση του δημιουργού ή των δικαιοδόχων του ή του φορέα
συλλογικής διαχείρισης που τον/τους εκπροσωπεί.
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Αστικές, ποινικές & διοικητικές κυρώσεις
Στο πλαίσιο του αστικού δικαίου ο δημιουργός ή/και ο
δικαιούχος συγγενικού δικαιώματος έχουν την ευχέρεια να
καταθέσουν:
•
•
•
•
•
•

αγωγή αναγνωριστική του δικαιώματός τους
αγωγή για την άρση της προσβολής
αγωγή για την παράλειψη της προσβολής στο μέλλον,
εφόσον απειλείται προσβολή ή συνέχιση ή επανάληψη
προσβολής
αγωγή για αποζημίωση και ικανοποίηση της ηθικής
βλάβης, εφόσον υπάρχει υπαιτιότητα του προσβολέα
αγωγή για απόδοση αδικαιολόγητου πλουτισμού του
προσβολέα
αγωγή για καταβολή του κέρδους που αποκόμισε από τη
διαχείριση της ξένης περιουσίας ο προσβολέας.

Στις αστικές κυρώσεις προβλέπεται η δυνατότητα
επιδίκασης αποζημίωσης στον δικαιούχο για την προσβολή
των δικαιωμάτων του, εφόσον υπάρχει υπαιτιότητα. Η
αποζημίωση δεν μπορεί να είναι κατώτερη από το διπλάσιο
της αμοιβής που συνήθως ή κατά τον νόμο καταβάλλεται για
το είδος της εκμετάλλευσης που έκανε ο υπόχρεος χωρίς την
άδεια του δικαιούχου.
Όλες οι προσβολές του περιουσιακού δικαιώματος της
πνευματικής ιδιοκτησίας, των ηθικών εξουσιών της
δημοσίευσης και της διατήρησης τής ακεραιότητας του
έργου καθώς και κάποιων εξουσιών που απορρέουν από τα
συγγενικά δικαιώματα είναι πράξεις αξιόποινες και διώκονται
αυτεπαγγέλτως. Οι ποινικές κυρώσεις περιλαμβάνουν ποινή
φυλάκισης από ένα έως δέκα χρόνια και χρηματική ποινή
από 2.900 έως 60.000 ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της
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πράξης.
Ο ν. 2121/1993 προβλέπει, επίσης, διοικητικό πρόστιμο
για όσους παράνομα αναπαράγουν, πωλούν, διανέμουν
ή κατέχουν με σκοπό διανομής προγράμματα η/υ, για
πλανόδιους ή στάσιμους (εκτός καταστήματος) που
παράνομα διανέμουν ή κατέχουν με σκοπό διανομής υλικούς
φορείς ήχου (π.χ. CDs) αλλά και για όσους αναπαράγουν
ή διανέμουν παράνομους υλικούς φορείς ήχου εντός
καταστημάτων. Επίσης, σε διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ
υπόκειται όποιος προβαίνει στην παράνομη αναπαραγωγή
φωνογραφημάτων αποθηκευμένων σε οποιοδήποτε τεχνικό
μέσο αποθήκευσης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται
οι σκληροί δίσκοι ενσωματωμένοι ή μη σε ηλεκτρονικό
υπολογιστή. Το διοικητικό πρόστιμο αποσκοπεί κυρίως στην
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της πειρατείας και στην
αποσυμφόρηση των δικαστηρίων.
Για σχετικές πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα του ΟΠΙ:
https://www.opi.gr/vivliothiki/2121-1993#ch11
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Η Επιτροπή για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής
Προσβολής
Δικαιωμάτων
Πνευματικής
Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων
(ΕΔΠΠΙ)
Η ΕΔΠΠΙ συστάθηκε το 2017 με την προσθήκη του άρθρου 66Ε
στον ν. 2121/1993. Σκοπός του νομοθέτη ήταν η θέσπιση μίας
εξωδικαστικής διαδικασίας για την ταχεία και αποτελεσματική
αντιμετώπιση του φαινομένου της διαδικτυακής πειρατείας,
δηλαδή για την άμεση παύση και αποτροπή προσβολής των
δικαιωμάτων στο ψηφιακό περιβάλλον.
Οι αρμοδιότητες, ο ρόλος και η λειτουργία της ΕΔΠΠΙ
εξειδικεύτηκαν με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.
Πρόκειται για μία τριμελής Επιτροπή, Πρόεδρος της οποίας
είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΙ,
ενώ μέλη της είναι εκπρόσωποι της Εθνικής Επιτροπής
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Η
ΕΔΠΠΙ συνεπικουρείται στο έργο της από τα στελέχη του ΟΠΙ.
Η διαδικασία ενώπιον της ΕΔΠΠΙ συνιστά μία διοικητική
διαδικασία, η οποία εντός σύντομου χρονικού διαστήματος
(το πολύ εντός 60 ημερών) επιτρέπει σε κάθε δικαιούχο που
προσφεύγει ενώπιόν της σε σχέση με την παράνομη διάθεση
έργων του στο διαδίκτυο να επιτύχει την άμεση απομάκρυνση
ή τη διακοπή πρόσβασης στο έργο του ή αντικείμενο
προστασίας ανάλογα με τις περιστάσεις. Ο δικαιούχος δεν
στερείται φυσικά του δικαιώματός του προσφυγής στα
δικαστήρια. Εάν ωστόσο προσφύγει στα δικαστήρια πριν την
υποβολή αίτησης στην ΕΔΠΠΙ ή κατά τη διάρκεια εξέτασης
τής υπόθεσής του από την Επιτροπή, η υπόθεση τίθεται στο
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αρχείο.
Ενώπιον της ΕΔΠΠΙ μπορεί να προσφύγει οποιοσδήποτε
(φυσικό ή νομικό πρόσωπο), του οποίου τα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικά δικαιώματα
προσβάλλονται στο διαδίκτυο (π.χ. δημιουργοί, ερμηνευτέςκαλλιτέχνες, εκδότες, οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης,
κ.ο.κ.).
Η ΕΔΔΠΙ επιλαμβάνεται σε κάθε περίπτωση προσβολής
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών
δικαιωμάτων στο διαδίκτυο υπό τον όρο της πλήρωσης των
προϋποθέσεων που προβλέπονται στον νόμο. Επίσης, οι
δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε περίπτωση
προσβολής δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή του
συγγενικού δικαιώματος, με την προσφορά προϊόντων ή
υπηρεσιών στο διαδίκτυο, είτε μέσω διαφήμισης είτε μέσω
προώθησης. Ωστόσο, η διαδικασία δεν εφαρμόζεται σε
προσβολές που τελούνται ή που μπορεί να λάβουν χώρα από
τελικούς χρήστες.
Επιπροσθέτως, οι δικαιούχοι μπορεί να απευθυνθούν στην
ΕΔΠΠΙ για την έκδοση συμπληρωματικής πράξης σε περίπτωση
που έχει παραβιασθεί προηγούμενη απόφασή της.
Σημαντική ήταν η προσθήκη, το 2021, της περίπτωσης των
γεγονότων εθνικής ή διεθνούς τηλεθέασης που πρόκειται να
μεταδοθούν ταυτόχρονα (live) με τη διενέργειά τους, δηλαδή
αθλητικά γεγονότα και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σε αυτήν την
περίπτωση, η ΕΔΠΠΙ διατάσσει τη διακοπή πρόσβασης στο
περιεχόμενο που μεταδίδεται παρανόμως, καθότι κρίνει ότι
επίκειται στο διαδίκτυο μεγάλης κλίμακας προσβολή μέσω
ενδεικτικά συγκεκριμένων ενιαίων εντοπιστών πόρων (URL)
ή διευθύνσεων διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address-
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es) ή ονομάτων τομέα (domain names) που υποστηρίζουν
τη, χωρίς άδεια, συνδρομητική σύνδεση με οποιονδήποτε
τρόπο, και, ιδίως, μέσω χρήσης κωδικών ή αποκωδικοποιητή
και συντρέχει επείγουσα περίπτωση αποτροπής άμεσου,
σοβαρού και επικείμενου κίνδυνου ή ανεπανόρθωτης βλάβης
για το δημόσιο συμφέρον ή για τον δικαιούχο.
Τέλος, η ΕΔΠΠΙ μπορεί να επιληφθεί -έπειτα από την υποβολή
σχετικής αίτησης- επί της μεταφοράς της παράνομης
μετάδοσης, η οποία είχε διαπιστωθεί με προηγούμενη
απόφασή της.
Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος μπορεί να απευθυνθεί
απευθείας και στην αρμόδια υπηρεσία της ΕΕΤΤ, με
κοινοποίηση στην ΕΔΠΠΙ, υποβάλλοντας συμπληρωματικά
στοιχεία σχετικά με την παραβίαση της απόφασης της ΕΔΠΠΙ
ή την επανάληψη της προσβολής.
Σε όλες τις περιπτώσεις, η ΕΔΠΠΙ ορίζει ότι, εφόσον οι
πάροχοι πρόσβασης στο διαδίκτυο δεν συμμορφωθούν με
την απόφασή της, επιβάλλεται πρόστιμο που κυμαίνεται από
πεντακόσια (500) έως χίλια (1.000) ευρώ.
Το έργο της ΕΔΠΠΙ θεωρείται εξαιρετικά σημαντικό τόσο στη
χώρα μας όσο και στο εξωτερικό και το ‘μοντέλο της Ελλάδας’
θεωρείται πρότυπο για την καταπολέμηση της διαδικτυακής
πειρατείας.
Περισσότερες πληροφορίες για την ΕΔΠΠΙ μπορείτε να βρείτε
στον ακόλουθο σύνδεσμο της ιστοσελίδας του ΟΠΙ:
https://www.opi.gr/edppi
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Τεχνολογικά
μέτρα
προστασίας
πληροφορίες διαχείρισης δικαιωμάτων

και

Τον νόμο για την προστασία των δημιουργών και των
δικαιούχων γενικά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
και συγγενικών δικαιωμάτων, συμπληρώνουν στην πράξη
τα τεχνολογικά μέτρα προστασίας. Τα μέτρα αυτά
είναι τεχνολογίες, μηχανισμοί ή συστατικά στοιχεία που
εμποδίζουν ή περιορίζουν στην πράξη ενέργειες προσβολής
στον ψηφιακό χώρο έργων προστατευόμενων με δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και συγγενικά δικαιώματα. Μερικά
παραδείγματα τεχνολογικών μέτρων προστασίας είναι η
κρυπτογράφηση
(encryption),
η
οποία κωδικοποιεί
πληροφορίες,
ώστε να μπορεί
να έχει πρόσβαση
στο έργο και να το
αποκρυπτογραφεί
μόνο ο λήπτης,
για τον οποίο
προορίζεται και
ο οποίος κατέχει
το κατάλληλο ‘κλειδί’. Ένα άλλο σύστημα είναι το ψηφιακό
υδατόσημα ή υδατογράφημα (digital watermarking), το οποίο
περιλαμβάνει ένα αόρατο ψηφιακό σήμα στον ψηφιακό
κώδικα του έργου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να
αναγνωρισθεί το έργο, ο δημιουργός του, για να αποδειχθεί
η αυθεντικότητά του και για να εντοπισθεί η χρήση του στο
δίκτυο.
Η
εξουδετέρωση
ενός
τέτοιου
αποτελεσματικού
τεχνολογικού μέτρου απαγορεύεται, αν πραγματοποιείται
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χωρίς την άδεια του δικαιούχου, και το γνωρίζει αυτός που
την πραγματοποιεί ή έχει βάσιμους λόγους να γνωρίζει ότι
επιδιώκει την εξουδετέρωσή του.
Παρόμοια λειτουργία επιτελούν οι πληροφορίες για τη
διαχείριση δικαιωμάτων, οι οποίες επιτρέπουν στους
δημιουργούς και στους δικαιούχους των συγγενικών
δικαιωμάτων τον έλεγχο και τη διαχείριση των δικαιωμάτων
τους κατά τη διάρκεια της ψηφιακής αναπαραγωγής και
διάδοσής τους.

Έργα νέας τεχνολογίας
Προστασία προγραμμάτων η/υ
Το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύει τα
προγράμματα η/υ (μια σειρά εντολών που έχουν σκοπό να
επιτρέψουν στον η/υ να εκτελέσει ορισμένες λειτουργίες),
όπως κάθε άλλο έργο. Συγκεκριμένα ο νόμος προστατεύει
τα προγράμματα η/υ και το προπαρασκευαστικό υλικό
σχεδιασμού τους, με κάποιες μικρές μόνο διαφοροποιήσεις
σε σχέση με την προστασία των άλλων έργων, οι οποίες
αναφέρονται στην έκταση των δικαιωμάτων και των
περιορισμών και υπαγορεύονται από την ιδιαιτερότητα της
φύσης τους.
Προστασία έργων που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή
νοημοσύνη
Προς το παρόν έργα που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή
νοημοσύνη δεν προστατεύονται με δικαίωμα πνευματικής
ιδιοκτησίας, καθότι δεν αναγνωρίζονται ως ‘έργα’ με την
έννοια του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο,
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αναγνωρίζοντας τη συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης και
των ανθρώπων που κρύβονται πίσω της στη δημιουργία
έργων πολιτισμού (και όχι μόνο), διεξάγονται συζητήσεις
τόσο σε διεθνές όσο και σε ενωσιακό επίπεδο προκειμένου
για την εύρεση ενός ιδανικού νομοθετικού πλαισίου για την
προστασία τέτοιου είδους έργων.
Προστασία βάσεων δεδομένων
Το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύει και τις
βάσεις δεδομένων. Βάσεις δεδομένων είναι οι συλλογές έργων,
δεδομένων ή άλλων ανεξάρτητων στοιχείων διευθετημένων με
συστηματικό ή μεθοδικό τρόπο και προσιτών με ηλεκτρονικά
μέσα ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Οι βάσεις δεδομένων
μπορούν να είναι ψηφιακές ή αναλογικές. Βάση δεδομένων
μπορεί να είναι κάθε συλλογή έργων, καλλιτεχνικών, μουσικών
κ.ά. ή και συλλογή υλικού, όπως κειμένων, ήχων, εικόνων και
αριθμών. Αντικείμενο προστασίας δεν είναι το περιεχόμενο
των βάσεων δεδομένων αλλά η επιλογή και η διευθέτηση του
περιεχομένου τους. Συνεπώς και απλά γεγονότα ή στοιχεία
που δεν προστατεύονται μεμονωμένα σύμφωνα με το
δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας
μπορούν να προστατευθούν ως
συλλογή, εφόσον περιλαμβάνονται
σε βάση δεδομένων και υπάρχει
πρωτοτυπία στην επιλογή και στη
διευθέτηση του περιεχομένου τους.
Η πρωτοτυπία υφίσταται αν η βάση
δεδομένων αποτελεί προσωπικό
πνευματικό
δημιούργημα
του
δημιουργού της.
Εκτός από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί της βάσης
δεδομένων, προβλέπεται και το δικαίωμα ιδιαίτερης φύσεως
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του κατασκευαστή αυτής. Το δικαίωμα αυτό υπάρχει όταν
η απόκτηση, ο έλεγχος και η παρουσίαση του περιεχομένου
των βάσεων δεδομένων καταδεικνύουν ουσιώδη ποσοτική ή
ποιοτική επένδυση εκ μέρους του κατασκευαστή της βάσης
δεδομένων. Το δικαίωμα αυτό -υπό ορισμένες προϋποθέσειςαπαγορεύει την εξαγωγή ή και την επαναχρησιμοποίηση του
συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου της βάσης
δεδομένων. Σχετικά παραδείγματα είναι βάσεις δεδομένων
με καθαρά αριθμητικά ή στατιστικά στοιχεία ή οι τηλεφωνικοί
κατάλογοι. Το ιδιαίτερο αυτό δικαίωμα μπορεί να υφίσταται
παράλληλα με το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας του
δημιουργού της βάσης δεδομένων και είναι ανεξάρτητο από
αυτό.

Πνευματική ιδιοκτησία και διαδίκτυο
Όπως όλοι οι νόμοι, έτσι και η νομοθεσία για την πνευματική
ιδιοκτησία εφαρμόζεται και στο ψηφιακό περιβάλλον, ενώ
υφίστανται πλέον ειδικοί κανόνες για την ασφάλεια, την
προστασία των δεδομένων και άλλα ζητήματα.

Λίγα λόγια για την προστασία των έργων στο
διαδίκτυο
Όλα τα έργα που βρίσκονται στο διαδίκτυο και συνιστούν
έργα με την έννοια που περιγράφεται ανωτέρω, δηλαδή
είναι πρωτότυπα πνευματικά δημιουργήματα εκφραζόμενα
με οποιαδήποτε μορφή, προστατεύονται με δικαίωμα
πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο κατάλογος των έργων που
προστατεύονται από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας
είναι ανοιχτός και ο παράγοντας ‘διαδίκτυο’ δεν αλλάζει κάτι
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στο σημείο αυτό.
Αντικείμενο προστασίας του δικαίου της πνευματικής
ιδιοκτησίας αποτελούν και τα ιδιωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (e-mails), εφόσον παρουσιάζουν πρωτοτυπία.
Άλλα έγγραφα, όπως άρθρα εφημερίδων που δημοσιεύονται
στο διαδίκτυο αποτελούν αντικείμενο προστασίας
πνευματικής ιδιοκτησίας. Φωτογραφίες και γραφικά σχέδια
αποτελούν και αυτά αντικείμενο προστασίας, ανεξάρτητα αν
είναι αποτέλεσμα ψηφιακής επεξεργασίας. Για τον λόγο αυτόν
δεν επιτρέπεται η αντιγραφή τους παρά μόνο για ιδιωτική
χρήση. Σε αυτήν βέβαια δεν περιλαμβάνεται η χρήση των
έργων αυτών σε προσωπική ιστοσελίδα, αφού η πρόσβαση
σε αυτή είναι ελεύθερη στον καθένα που ‘σερφάρει’ στο
διαδίκτυο.
Ακόμα και οι ιστοσελίδες μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο
πνευματικής ιδιοκτησίας ως προς τα τμήματα ή σημεία
τους εκείνα που παρουσιάζουν πρωτοτυπία και μπορούν να
χαρακτηρισθούν ως έργα. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα
η/υ που μας βοηθάει να περιηγηθούμε σε μία ιστοσελίδα,
προστατεύεται. Προστατεύονται, επίσης, τα κείμενα που
περιέχονται σε αυτήν, ο σχεδιασμός τους, τα γραφιστικά
σχέδια, οι φωτογραφίες, η μουσική επένδυση και οτιδήποτε
άλλο, εφόσον αποτελεί πρωτότυπη πνευματική δημιουργία.
Οι ιστοσελίδες στο σύνολό τους ενδέχεται να προστατεύονται
ως βάσεις δεδομένων.
Προστατεύονται, επίσης, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια (video
games) και τα έργα εικονικής πραγματικότητας.
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Τί είναι η πειρατεία και ποιες οι συνέπειές της;
Η πειρατεία -όρος που εκφράζει στην καθομιλουμένη την
έννοια της μαζικής (ή σε μεγάλη κλίμακα) προσβολής των
δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών
δικαιωμάτων- αναφέρεται στην κατασκευή, διανομή και
πώληση μη εξουσιοδοτημένων αντιγράφων (πειρατικών
αντιγράφων) υλικού προστατευόμενου με δικαίωμα
πνευματικής ιδιοκτησίας. Η πειρατεία στην πνευματική
ιδιοκτησία εκδηλώνεται με διάφορες μορφές και αφορά
κυρίως στον τομέα της μουσικής, των οπτικοακουστικών
έργων, των προγραμμάτων η/υ, των έργων λόγου και των
ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών.
H πειρατεία αγαθών
που
ενσωματώνουν
δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας
ή/και
συγγενικά
δικαιώματα
αποτελεί ένα παγκόσμιο
φαινόμενο που έχει
αποκτήσει ανησυχητικές
διαστάσεις. Οι σχετικές
έρευνες
τόσο
στην
Ευρωπαϊκή
Ένωση
όσο και σε παγκόσμιο
επίπεδο καταδεικνύουν τεράστιες απώλειες εσόδων και
θέσεων εργασίας λόγω της πειρατείας. Ωστόσο, τόσο σε
εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ε.Ε. λαμβάνουν χώρα
συνεχείς προσπάθειες για την καταπολέμηση ιδίως της
διαδικτυακής πειρατείας με τη θέσπιση νέων νομοθετικών
μέτρων και τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων φορέων
και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Στην Ελλάδα, εκτός από τα
δικαστήρια, ενεργό και σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση
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της διαδικτυακής πειρατείας κατέχει τα τελευταία χρόνια
η ΕΔΠΠΙ, ενώ μπορεί να επιληφθεί επί σχετικών ζητημάτων
και η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Με την πειρατεία,
οι δημιουργοί και δικαιούχοι δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στερούνται την
ανταμοιβή που δικαιούνται. Επιπλέον, όποιος προβαίνει
σε πειρατικές πράξεις θέτει σε κίνδυνο τον ίδιο, καθότι στις
πειρατικές ιστοσελίδες βρίσκεται εκτεθειμένος σε κακόβουλα
λογισμικά με πολλαπλές συνέπειες.
Συνοπτικά, οι συνέπειες της πειρατείας μπορούν να
κατηγοριοποιηθούν ως εξής:
• Φτωχοποίηση των δημιουργών και δικαιούχων συγγενικών
δικαιωμάτων
• Απειλή για την προστασία του καταναλωτή.
• Συρρίκνωση του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα της
τοπικής αλλά και της ευρωπαϊκής οικονομίας.
• Αθέμιτος ανταγωνισμός για τις νόμιμες επιχειρήσεις.
• Απώλεια θέσεων εργασίας/ αύξηση της ανεργίας.
• Μείωση/Διστακτικότητα επενδύσεων
• Απώλεια εσόδων για το κράτος λόγω φοροδιαφυγής,
μειωμένων εισπράξεων ΦΠΑ και τελεωνειακών δασμών
και επενδύσεων (σε χρόνο και χρήμα) προσωπικού
δημοσίων υπηρεσιών για την πάταξη της πειρατείας
• Αδυναμία επιβολής των σχετικών νόμων και εφαρμογής
των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας.
• Διακύβευση του κύρους της χώρας.
Λόγω της υψηλής αξίας που έχει το περιεχόμενο που
προστατεύεται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας,
η παραβίασή του αποφέρει τεράστια κέρδη σε ομάδες
οργανωμένου εγκλήματος καθώς είναι δραστηριότητα
χαμηλού κινδύνου για τις ομάδες αυτές.

43

Η χώρα μας συμμετέχει ενεργά στην Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία
‘Agorateka’για την αντιμετώπιση της πειρατείας μέσω της
πρόσβασης σε νόμιμο περιεχόμενο. Η ‘Agorateka” είναι μία
πανευρωπαϊκή δικτυακή πύλη που δημιούργησε το Γραφείο
για τη Διανοητική Ιδιοκτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)
και η οποία συγκεντρώνει εθνικές διαδικτυακές πύλες ιδίως
από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο
αυτό, ο ΟΠΙ δημιούργησε και διατηρεί την εθνική πύλη
https://enjoylegal.gr, στην οποία μπορείτε να βρείτε μουσικά
έργα, ταινίες/σειρές, εικόνες, βιβλία, videogames, αθλητικά
γεγονότα, και να τα δείτε, να τα ακούσετε, να τα διαβάσετε ή
ακόμα και να τα ‘κατεβάσετε’ από νόμιμες πηγές με ασφάλεια.
Σκοπός του ‘enjoy legal’ είναι να κατευθύνει τους χρήστες που
αναζητούν περιεχόμενο στο διαδίκτυο προς τους νόμιμους
ιστοτόπους ως εναλλακτική πρόταση στις ιστοσελίδες που
διαθέτουν παράνομα περιεχόμενο χωρίς τις απαιτούμενες
άδειες.

Σχετικό Υλικό
Ο ΟΠΙ έχει εκδώσει και άλλους Οδηγούς ιδίως για μαθητές
Δημοτικού, για μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου, για δασκάλους
και γονείς. Τους Οδηγούς αυτούς μαζί με πλούσιο εκπαιδευτικό
και ενημερωτικό υλικό μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα
copyrightschool.gr, η οποία είναι αφιερωμένη στη σχέση
εκπαίδευσης και πνευματικής ιδιοκτησίας.
Για τυχόν άλλα ερωτήματα σχετικά με την πνευματική
ιδιοκτησία μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ΟΠΙ (2132147800
ή protocol@opi.gr) ή να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του

44

opi.gr, η οποία ενημερώνεται διαρκώς με όλα τα τελευταία
νέα και εξελίξεις γύρω από την πνευματική ιδιοκτησία.
Βρείτε μας στα social media:
https://www.facebook.com/copyrightschool
https://www.instagram.com/copyrightschoolgr/
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