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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Διαδίκτυο αποτελεί το νεότερο και ίσως το πιο εξελιγμένο μέσο μαζικής
επικοινωνίας. Είναι το πρώτο αμφίδρομο Μ.Μ.Ε. Βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία
του Διαδικτύου είναι αφενός το στοιχείο της μαζικότητας, δεδομένου ότι
απευθύνεται σε μεγάλο και απροσδιόριστο αριθμό προσώπων, αφετέρου τα στοιχεία
της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας, δεδομένου ότι στους χρήστες του διαδικτύου
παρέχονται γνώμες, πληροφορίες, γνώσεις αλλά και πολλαπλοί διέξοδοι ψυχαγωγίας
και κοινωνικής δικτύωσης. Με τη βοήθεια των παροχέων πρόσβασης μπορεί ο κάθε
χρήστης να μετατρέπεται ανά πάσα στιγμή σε πομπό ή δέκτη διαδικτυακών
μηνυμάτων1.
Η ανθρώπινη επικοινωνία, περνώντας από την εποχή του προφορικού και
γραπτού λόγου, ορίζεται σήμερα από την ψηφιακή γλώσσα που αποτελεί αφετηρία
νέων επικοινωνιακών λειτουργιών. Στο χώρο του δικτύου κινείται ελεύθερα και με
εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα ένας όγκος διασυνδεδεμένων πληροφοριών και
δεδομένων. Από αυτά πολλά δεν αποτελούν πνευματικά έργα υπό την έννοια του
νόμου2 και συνεπώς ο τρόπος διακίνησής των δεδομένων αυτών είναι κατά κανόνα
ελεύθερος, τυχόν δε προβλήματα που ανακύπτουν είναι αδιάφορα για τον νομικό
κόσμο. Στο βαθμό όμως που το διαδίκτυο χρησιμοποιείται αυξητικά και ως μέσο
διανομής έργων πνευματικής ιδιοκτησίας, το ζήτημα της προστασίας των
δικαιωμάτων των δημιουργών ή άλλων δικαιούχων αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη
σημασία3.
Η προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας αναφέρεται στη μη
εξουσιοδοτημένη ή παράνομη χρήση έργων που προστατεύονται από το νόμο περί
πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν.

2121/1993) κατά τρόπο που παραβιάζει τα

αποκλειστικά δικαιώματα του δημιουργού ή του δικαιούχου, όπως το δικαίωμα της
αναπαραγωγής και της διανομής του έργου στο κοινό. Για την παράνομη ή χωρίς
άδεια αναπαραγωγή και διανομή των έργων χρησιμοποιείται σήμερα ευρέως ο όρος
1 Καράκωστας Ι., Δίκαιο & Μ βγ^ , Νομικά ζητήματα του Διαδικτύου, 3η έκδοση, εκδ. Σάκκουλα,
σελ. 41
2 Πρόκειται για τον νόμο 2121/1993 δημ. ΦΕΚ Α 25/4-3-1993 περί «Πνευματικής Ιδιοκτησίας,
συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων»
3 Παπαδοπούλου Α., «Η πνευματική δημιουργία στο χώρο και το χρόνο του διαδικτύου», ΔΕΕ 2002,
σελ. 1212
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«πειρατεία». Η διαδικτυακή πειρατεία περιλαμβάνει όλες τις παράνομες ανταλλαγές
και

διακινήσεις

ψηφιακών

αρχείων

στο

Διαδίκτυο,

όπως

τραγούδια,

κινηματογραφικές ταινίες, παιχνίδια για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, λογισμικά
προγράμματα και ψηφιοποιημένα βιβλία.
Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι να προσφέρει ένα ευρύτερο πλαίσιο
κατανόησης της έννοιας της προσβολής των πνευματικών δικαιωμάτων των
δημιουργών επί των έργων τους από την παράνομη διακίνηση και αναπαραγωγή τους
στο διαδίκτυο αλλά και των νομικών ζητημάτων που αναδύονται με την χρήση του
διαδικτύου τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα στα πλαίσια της
παρούσας θα εξετασθούν καταρχήν οι βασικές έννοιες του δικαίου της διανοητικής
και πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προστασίας
των δημιουργών από την παράνομη διακίνηση των έργων τους μέσω διαδικτύου σε
διεθνές, ευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο. Εν συνεχεία θα εξετασθούν οι μορφές που
προσλαμβάνει το φαινόμενο της παράνομης διακίνησης των πνευματικών έργων
μέσω του διαδικτύου, τα προβλήματα που μπορούν να ανακύψουν από τη παράνομη
διακίνηση στο διαδίκτυο έργων άξιων προστασίας κατά το ισχύον δίκαιο της
πνευματικής ιδιοκτησίας, τα ζητήματα της ευθύνης των χρηστών και των παρόχων
υπηρεσιών διαδικτύου καθώς και η προληπτική και κατασταλτική λειτουργία των
εποπτικών αρχών. Εν κατακλείδι, μέσα από την παράθεση στατιστικών δεδομένων
και νομολογιακών παραδειγμάτων, αναδεικνύεται η μεγάλη έκταση του φαινομένου
της παράνομης διακίνησης των πνευματικών έργων μέσω διαδικτύου και πώς το
φαινόμενο του παράνομου downloading αντιμετωπίζεται από τις διωκτικές και
δικαστηριακές αρχές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
1.1 Έννοιες
1.1.1. Πνευματική ιδιοκτησία
Για τον καθορισμό της έννοιας της πνευματικής ιδιοκτησίας θα πρέπει καταρχήν
να διευκρινισθεί ότι η πνευματική ιδιοκτησία προϋποθέτει ένα «αντικείμενο
ιδιοκτησίας». Τέτοιο αντικείμενο δεν είναι η πνευματική εργασία καθεαυτή, δηλαδή
η δημιουργούσα πράξη, αλλά το αποτέλεσμα αυτής δηλαδή το έργο4. Ως έργο επί του
οποίου δύναται ο δημιουργός να αποκτήσει πνευματικό δικαίωμα ή πνευματική
ιδιοκτησία νοείται κατά την έννοια του νόμου (άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 2121/1993)
«κάθε πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης, που εκφράζεται
με οποιαδήποτε μορφή, ιδίως τα γραπτά ή προφορικά κείμενα, οι μουσικές συνθέσεις,
με κείμενο ή χωρίς, τα θεατρικά έργα, με μουσική ή χωρίς, οι χορογραφίες και οι
παντομίμες, τα οπτικοακουστικά έργα, τα έργα των εικαστικών τεχνών, στα οποία
περιλαμβάνονται τα σχέδια, τα έργα ζωγραφικής και γλυπτικής, τα χαρακτικά έργα και
οι λιθογραφίες, τα αρχιτεκτονικά έργα, οι φωτογραφίες, τα έργα των εφαρμοσμένων
τεχνών, οι εικονογραφήσεις, οι χάρτες, τα τρισδιάστατα έργα που αναφέρονται στη
γεωγραφία, την τοπογραφία, την αρχιτεκτονική ή την επιστήμη». Κατά δε την
παράγραφο 2 του ιδίου ως άνω άρθρου «Νοούνται επίσης ως έργα οι μεταφράσεις, οι
διασκευές, οι προσαρμογές και οι άλλες μετατροπές έργων ή εκφράσεων της λαϊκής
παράδοσης, καθώς και οι συλλογές έργων ή συλλογές εκφράσεων της λαϊκής
παράδοσης ή απλών γεγονότων και στοιχείων, όπως οι εγκυκλοπαίδειες και οι
ανθολογίες (και οι βάσεις δεδομένων), εφόσον η επιλογή ή η διευθέτηση του
περιεχομένου τους είναι πρωτότυπη», ενώ σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ιδίου
άρθρου ως έργα λόγου προστατευόμενα κατά τις διατάξεις του νόμου 2121/1993
περί πνευματικής ιδιοκτησίας θεωρούνται και «τα προγράμματα ηλεκτρονικών
υπολογιστών και το προπαρασκευαστικό υλικό του σχεδιασμού τους», εφόσον είναι
πρωτότυπα. Ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή θεωρείται πρωτότυπο κατά
την έννοια του ως άνω νόμου εφόσον είναι προσωπικό πνευματικό δημιούργημα του
δημιουργού του5.

4 Κοτσίρης Λ., Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, 3η εκδ., εκδ. Σάκκουλα, σελ. 21, παρ. 6
5 Βλ. άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 2121/1993 στο Παράρτημα της παρούσας
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Η πνευματική ιδιοκτησία που αποκτά ο δημιουργός πάνω στο έργο του με τη
δημιουργία αυτού περιλαμβάνει δύο απόλυτα και αποκλειστικά δικαιώματα: α) το
δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και β) το δικαίωμα
της προστασίας του προσωπικού του δεσμού με το έργο (ηθικό δικαίωμα).
Τα ηθικής φύσεως δικαιώματα του πνευματικού δημιουργού προβλέπονται στο
άρθρο 4 του ν. 2121/1993 και είναι το δικαίωμα της δημοσίευσης του έργου, το
δικαίωμα της αναγνώρισης της πατρότητας του έργου, το δικαίωμα σεβασμού της
ακεραιότητας του έργου, το δικαίωμα προσπέλασης και το δικαίωμα της μετάνοιας ή
υπαναχώρησης6.

Τα

περιουσιακής

φύσεως

δικαιώματα

του

δημιουργού

απαριθμούνται ενδεικτικά στο άρθρο 3 του ν. 2121/1993 και είναι τα ακόλουθα: το
δικαίωμα εγγραφής και αναπαραγωγής, το δικαίωμα μετάφρασης, το δικαίωμα
διασκευής, το δικαίωμα θέσης σε κυκλοφορία, το δικαίωμα παρουσίασης του έργου
στο κοινό, το δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης του έργου, το δικαίωμα ραδιοφωνικής
και τηλεοπτικής μετάδοσης και αναμετάδοσης, το δικαίωμα απαγόρευσης εισαγωγής
αντιτύπων και το προβλεπόμενο στο άρθρο 5 του ν. 2121/1993 δικαίωμα
παρακολούθησης7.
Ο πνευματικός δημιουργός στα πλαίσια άσκησης του περιουσιακού δικαιώματος
που του παρέχει ο νόμος από τη δημιουργία του έργου του, έχει τη δυνατότητα να
αξιοποιήσει και να εκμεταλλευτεί οικονομικά το έργο του. Η οικονομική
εκμετάλλευση του έργου γίνεται είτε με μεταβίβαση των περιουσιακών δικαιωμάτων
του δημιουργού είτε με συμβάσεις ή άδειες εκμετάλλευσης του έργου. Στην πρώτη
περίπτωση, την περίπτωση της μεταβίβασης του περιουσιακού δικαιώματος, ο
δημιουργός αποξενώνεται από το έργο του και ο νέος κτήτορας γίνεται μοναδικός
δικαιούχος του μεταβιβαζόμενου περιουσιακού δικαιώματος π.χ. της αναπαραγωγής
του ή της δημόσιας εκτέλεσης του έργου, ενώ στην δεύτερη περίπτωση ο
δημιουργός, χωρίς να μεταβιβάζει το δικαίωμά του, επιτρέπει σε έναν τρίτο την
εκμετάλλευση του έργου του. Είδος οικονομικής αξιοποίησης του έργου είναι και η
δυνατότητα του δημιουργού να παραχωρεί σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα
(όπως για παράδειγμα συμβαίνει στην περίπτωση της Α.Ε.Π.Ι η οποία σύμφωνα με
τον Ν.2121/1993 αποτελεί έναν «Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης» των
6 Αναλυτικότερα για το σε τι συνίσταται το κάθε δικαίωμα βλ. Λάμπρου Κοτσίρη, ό.π., σελ. 110 επ.
7 Αναλυτικότερα για το σε τι συνίσταται το κάθε δικαίωμα βλ. Λάμπρου Κοτσίρη, ό.π., σελ. 124 επ.
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δικαιωμάτων αυτών), τη διαχείριση του περιουσιακού δικαιώματός του. Στις
περιπτώσεις αυτές ο τρίτος (Α.Ε.Π.Ι.) νομιμοποιείται να συνάπτει συμβάσεις
εκμετάλλευσης του έργου από άλλους. Η συμβατική εκχώρηση των νομίμων
εξουσιών του δημιουργού πάνω στο έργο του προς την Α.Ε.Π.Ι., καθιστά αυτή
αρμόδια για την παροχή ή απαγόρευση της αδείας χρήσεως του μουσικού ή / και
στιχουργικού ρεπερτορίου που εκπροσωπεί .
Σε αντίθεση με το περιουσιακό δικαίωμα του δημιουργού, το οποίο είναι από το
νόμο ελευθέρως μεταβιβαστό (άρθρο 12 παρ. 1 του ν. 2121/1993), το ηθικό δικαίωμα
είναι προσωποπαγές και αμεταβίβαστο με την έννοια ότι παραμένει στον δημιουργό
ακόμη και μετά την αποξένωσή του από το περιουσιακό δικαίωμα (άρθρο 4 παρ. 3
του ν. 2121/1993).
1.1.2. Διανοητική ιδιοκτησία
Ο όρος Διανοητική ιδιοκτησία προσδιορίζει την κατηγορία των δικαιωμάτων
που η νομοθεσία αναγνωρίζει στα άυλα αγαθά, στα αγαθά δηλαδή των οποίων η
υπόσταση δεν οριοθετείται από το υλικό αντικείμενο στο οποίο ενσωματώνονται,
αλλά είναι ανεξάρτητα από αυτό και τα οποία γίνονται αντιληπτά αποκλειστικά με τη
νόηση. Σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθρου 8 του Ν. 2557/199789, με τον όρο
διανοητική ιδιοκτησία αποδίδεται στα ελληνικά ο διεθνής όρος «propriete
intellectuelle, intellectual property» και περιλαμβάνει τόσο την πνευματική
ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα, όσο και την βιομηχανική ιδιοκτησία, όπως
εφευρέσεις και σήματα.
Διανοητική ιδιοκτησία ονομάζουμε τα δικαιώματα των δημιουργών που
προκύπτουν από τη δημιουργία ενός προϊόντος του νου, το οποίο έτσι
αντιμετωπίζεται ως άυλο περιουσιακό στοιχείο. H διανοητική ιδιοκτησία διακρίνεται
σε δύο κατηγορίες:

8 Βλ. σχετ: www.aepi.gr
9 Ν. 2557/1997 υπό τον τίτλο «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης» δημ. σε ΦΕΚ Α
271 24.12.1997
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α) Τη Βιομηχανική ιδιοκτησία, που περιλαμβάνει τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας,
τα σήματα, τα βιομηχανικά σχέδια, τις γεωγραφικές ονομασίες προέλευσης, το
δικαίωμα σε ποικιλίες φυτών κ.α. και
β) Την Πνευματική ιδιοκτησία, που προστατεύει κυρίως έργα λογοτεχνίας και
τέχνης, όπως βιβλία, θέατρο, ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία, αρχιτεκτονική,
αλλά και το λογισμικό και με συγγενικά δικαιώματα τις ηχογραφήσεις, τις εκτελέσεις
και παραστάσεις έργων, ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά προγράμματα.
Αρμόδιος διεθνής οργανισμός για θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας είναι ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (World Intellectual Property
Organization - WIPO). Πρόκειται για μία από τις 16 εξειδικευμένες υπηρεσίες του
ΟΗΕ που δημιουργήθηκε επίσημα με τη Συνθήκη για την Ίδρυση του Παγκόσμιου
Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 26 Απριλίου 1970
με στόχο την εναρμόνιση εθνικών νόμων για τα πνευματικά δικαιώματα, την
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, την
παροχή νομικής ή τεχνικής υποστήριξης σε άλλες χώρες, την παροχή βοήθειας
εξεύρεσης λύσης σε διαμάχες για την ιδιωτική διανοητική ιδιοκτησία κ.ο.κ. Σύμφωνα
με το άρθρο 3 της ιδρυτικής του Συνθήκης, ο WIPO επιδιώκει "να προωθήσει την
προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας διεθνώς".
Μεγάλο ρόλο στην ανάπτυξη της διανοητικής ιδιοκτησίας έπαιξε και η θεωρία
των property rights. Η θεωρία των property rights (δικαιωμάτων ιδιοκτησίας) είναι
μια οικονομική θεωρία που αναπτύχθηκε κατά τον εικοστό αιώνα και μελετά την
επίδραση των αποκλειστικών δικαιωμάτων στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου .
Η θεωρία των property rights έχει ευρεία εφαρμογή σε πολλούς τομείς της
οικονομίας. Οι σπουδαιότερες εφαρμογές της εντοπίζονται στην προστασία του
περιβάλλοντος και στη διανοητική ιδιοκτησία. Στην προστασία του περιβάλλοντος
εφαρμόζεται κυρίως με την επιβολή ποσοστώσεων σε σπάνιους πόρους, τις οποίες
αγοράζει όποιος θέλει να εκμεταλλευτεί τους πόρους αυτούς. Παράδειγμα είναι το
Πρωτόκολλο του Κιότο, το οποίο ορίζει για κάθε κράτος ένα ανώτατο όριο
εκπομπών για επιβλαβή αέρια. Στη συνέχεια, οι επιχειρήσεις οφείλουν να αγοράσουν
από τις κυβερνήσεις τους το μερίδιο από αυτό το επιτρεπόμενο ποσοστό που
επιθυμούν. Αντίστοιχα, θεωρείται ότι η ελεύθερη χρήση ξένων ιδεών, έργων,
10

εφευρέσεων και ξένης φήμης από επιχειρήσεις στην αγορά αποτελεί ένα θετικό
εξωτερικό αποτέλεσμα για τις επιχειρήσεις αυτές και ένα αρνητικό εξωτερικό
αποτέλεσμα για τους δημιουργούς / εφευρέτες, αφού δεν αποζημιώνονται για τον
κόπο και τη δημιουργικότητά τους. Για το λόγο αυτό υπάρχουν τα δικαιώματα
διανοητικής ιδιοκτησίας, τα οποία δίνουν στο δημιουργό/εφευρέτη το αποκλειστικό
δικαίωμα στο έργο ή την εφεύρεσή του: όποιος θέλει να τα χρησιμοποιήσει, οφείλει
να πάρει άδεια από τον εφευρέτη ή το δημιουργό καταβάλλοντας το αντίστοιχο
αντίτιμο10.
1.1.3. Συγγενικά Δικαιώματα
Τα συγγενικά δικαιώματα είναι δικαιώματα κατοχυρωμένα από τη Διεθνή
Σύμβαση της Ρώμης την οποία έχει προσυπογράψει η χώρα μας και η οποία
κυρώθηκε με το νόμο 2054/1992. Εκτός από την προστασία των δημιουργών, η
τεχνική πρόοδος δημιούργησε την ανάγκη προστασίας των ερμηνευτών - εκτελεστών
καλλιτεχνών, παραγωγών υλικών φορέων ήχου ή/και εικόνας καθώς και των
ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών. Τα φυσικά και νομικά αυτά πρόσωπα εισφέρουν
πολύτιμα στη δημόσια εκτέλεση, την αναπαραγωγή, τη διάδοση ή και την παραγωγή
κάποιων πνευματικών έργων. Λόγω της τεχνικής δυνατότητας εγγραφής και της
ευκολίας του πολλαπλασιασμού των αντιτύπων έργων, οι εισφορές αυτές χρειάζονται
προστασία για να

μην γίνονται αντικείμενο οικειοποίησης και

αθέμιτης

εκμετάλλευσης από τρίτους. Προς την κατεύθυνση αυτή θεσπίσθηκαν ειδικές
νομοθετικές

ρυθμίσεις,

παράλληλες

προς

την

πνευματική

ιδιοκτησία

και

δημιουργήθηκε η κατηγορία των συγγενικών δικαιωμάτων, ήτοι των συγγενικών
προς

την

πνευματική

ιδιοκτησία

δικαιωμάτων.

Συγγενικά

δικαιώματα

αναγνωρίζονται από τον ελληνικό νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (κεφάλαιο
όγδοο του ν. 2121/1993, άρθρα 46-53) για: τον καλλιτέχνη που ερμηνεύει ή εκτελεί
(αρθ. 46), τον παραγωγό των υλικών φορέων ήχου ή/και εικόνας (αρθ. 47), το
ραδιοτηλεοπτικό σταθμό που εκπέμπει (αρθ. 48). τον εκδότη του εντύπου που έχει
φροντίσει για τη στοιχειοθεσία και τη σελιδοποίηση (γραμμικό δικαίωμα-αρθ. 51),
εκείνον που δημοσιεύει αδημοσίευτα έργα δημιουργών που δεν βρίσκονται στη ζωή
(αρθ. 51Α), τον κατασκευαστή βάσεων δεδομένων.
10 Τσανούλα Ε., Διπλωματική εργασία, «Μελέτη Μονοπωλιακών Δικαιωμάτων σε Τεχνολογίες 4ης
Γενιάς», διπλ. εργασία, Φεβρουάριος 2009, Ε.Μ.Π.,. δημ. σε: www.ece.ntua.gr
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Ο νόμος περιέχει μια ενδεικτική απαρίθμηση των ερμηνευτών-εκτελεστών
καλλιτεχνών, η οποία περιλαμβάνει ηθοποιούς, μουσικούς, τραγουδιστές, χορωδούς,
χορευτές, καλλιτέχνες κουκλοθέατρου, θεάτρου σκιών, θεάματος ποικιλιών (βαριετέ)
ή ιπποδρόμου (τσίρκου)1112.
Ο νόμος αναγνωρίζει για καθεμία από τις κατηγορίες συγγενικών δικαιούχων
δικαιώματα με διαφορετικό περιεχόμενο (αρθ. 46-53). Η προστασία των συγγενικών
δικαιωμάτων αφήνει ακέραιη και δεν επηρεάζει με κανέναν τρόπο την προστασία της
πνευματικής ιδιοκτησίας. Καμία από τις διατάξεις «περί συγγενικών δικαιωμάτων»
δεν μπορεί να ερμηνευθεί κατά τρόπο που να θίγει την προστασία αυτή .
1.2

Ο τρόπος διακίνησης των πνευματικών έργων μέσω διαδικτύου -

Τεχνολογικά μέσα
Η ανταλλαγή αρχείων μέσω του Διαδικτύου επιτυγχάνεται χάρη κυρίως στη
χρήση της τεχνολογίας peer-to-peer. Η λειτουργία αυτής της τεχνολογίας βασίζεται
στη δημιουργία δικτύων υπολογιστών στα οποία - αντίθετα με το παραδοσιακό
σύστημα client-server - δεν υπάρχουν προκαθορισμένοι «πελάτες» (clients), οι οποίοι
μόνο λαμβάνουν, και προκαθορισμένοι «εξυπηρετητές» (servers), οι οποίοι μόνο
παρέχουν, αλλά ένας αριθμός από ομότιμους κόμβους (peer nodes) που λειτουργούν
ταυτόχρονα ως «πελάτες» και «εξυπηρετητές» σε σχέση με τους άλλους κόμβους του
δικτύου, ανταλλάσσοντας πληροφορίες υπό ίσους όρους. Οι διάφοροι ομότιμοι
κόμβοι είναι δυνατό να παρουσιάζουν διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως
ταχύτητα επεξεργασίας, ταχύτητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο ή αποθηκευτική
ικανότητα. Η δικαστηριακή αντιμετώπιση της ανταλλαγής προστατευόμενων έργων
μέσω της χρήσης της τεχνολογίας peer-to-peer συνδέεται στενά με τη σταδιακή
εξέλιξη αυτής της τεχνολογίας. Η νέα γενιά λογισμικού peer-to-peer δεν προαπαιτεί
την ύπαρξη ενός κεντρικού διακομιστή ή την ύπαρξη ενός κεντρικού καταλόγου
αρχείων και διευθύνσεων IP. Οι διάφοροι υπολογιστές του δικτύου συνδέονται
άμεσα μεταξύ τους όχι πλέον κατά το τελικό στάδιο της ανταλλαγής του αρχείου,
αλλά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας της ανταλλαγής, αφού τις αιτήσεις
αναζήτησης θέτουν άμεσα οι χρήστες μεταξύ τους χωρίς τη διαμεσολάβηση κάποιου
11 Βλ. στο παράρτημα της παρούσας άρθρο 46 του ν. 2121/1993
12 Βλ. Λάμπρου Κοτσίρη, ό.π., σελ. 198 παρ. 9 και σε http://web.opi.gr Ιστοσελίδα Οργανισμού
Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ)

12

κεντρικού υπολογιστή. Πιο πρόσφατα, πιο εξελιγμένα συστήματα λειτουργούν χάρη
σε έναν επιτυχημένο συνδυασμό αποκέντρωσης και συγκέντρωσης, καθώς
χρησιμοποιούν ως διακομιστές πολλαπλούς υπολογιστές διαφορετικών κρίκωνχρηστών με αυξημένες δυνατότητες επεξεργασίας και σύνδεσης στο Διαδίκτυο
(«υπερκόμβοι», «super- nodes»). Το αίτημα κάθε μεμονωμένου χρήστη κατευθύνεται
στον «υπερκόμβο», ο οποίος προβαίνει σε αναζήτηση σχετικά με το αίτημα του
χρήστη στο δικό του κατάλογο και μπορεί να επικοινωνεί παράλληλα το αίτημα του
χρήστη σε πολλαπλούς άλλους υπολογιστές. Αν το αναζητούμενο αρχείο βρεθεί, ο
«υπερκόμβος» ανακοινώνει τη θέση στο χρήστη που το ζήτησε και αυτός μπορεί να
το «κατεβάσει» απευθείας από τον υπολογιστή («κόμβο») του χρήστη που το
διαθέτει .
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία τόσο σε
εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στο πλαίσιο των Συνθηκών του
Παγκόσμιου Οργανισμού για τη Διανοητική Ιδιοκτησία (WIPO) του 1996, η χωρίς
άδεια θέση ενός έργου στη διάθεση άλλων χρηστών μέσω ενός δικτύου peer-to-peer
αποτελεί προσβολή του αποκλειστικού δικαιώματος του δημιουργού να επιτρέπει ή
να απαγορεύει την ψηφιακή διάχυση του έργου του, ενώ και η εμφάνιση στην οθόνη
του υπολογιστή του χρήστη ή το «κατέβασμα» (downloading) του αρχείου από ένα
τέτοιο δίκτυο αποτελούν αναπαραγωγές, για τις οποίες χρειάζεται η άδεια του
δημιουργού ή τυχόν άλλου δικαιούχου. Το «κατέβασμα» ενός προστατευόμενου
έργου από το Διαδίκτυο εντάσσεται στην ευρεία περίμετρο του δικαιώματος
αναπαραγωγής. Πρόκειται για αναπαραγωγή του έργου στο σκληρό δίσκο του
υπολογιστή του χρήστη του δικτύου, η οποία στα δίκτυα peer-to-peer συνοδεύεται
από την ταυτόχρονη διάθεση του έργου σε έναν απροσδιόριστο αριθμό χρηστών,
καθώς η φιλοσοφία των δικτύων peer-to-peer είναι ότι κάθε έργο που λαμβάνεται
από το χρήστη πρέπει να προσφέρεται για ανταλλαγή στο δίκτυο. Πρόκειται για
εξουσία ψηφιακής διάχυσης του έργου, δεδομένου ότι η πρόσβαση στα έργα μέσω
του δικτύου peer-to-peer πραγματοποιείται από το χώρο και στο χρόνο που έχει
επιλέξει ο χρήστης1314.

13 Τατιάνα - Ελένη Συνοδινού, Πνευματική ιδιοκτησία και Νέες τεχνολογίες: Η σχέση χρήστηδημιουργού, εκδ. 2008, εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 269-271
14 Βλ. Τ.Ε. Συνοδινού, ό.π., σελ. 272
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Στις περιπτώσεις που η διάθεση του έργου στο κοινό και η αναπαραγωγή
πραγματοποιούνται ταυτόχρονα, αυτό που προκύπτει είναι αν η διάθεση του έργου που τελείται αναγκαστικά και αυτόματα με το «κατέβασμα» - προσβάλλει το
δικαίωμα ψηφιακής διάχυσης του δημιουργού. Σύμφωνα με μία άποψη15, όταν το
λογισμικό που χρησιμοποιείται δεν αφήνει στο χρήστη τη δυνατότητα να επιλέξει αν
θα διαθέσει το έργο που «κατεβάζει» στο κοινό, αλλά η διάθεση πραγματοποιείται
αυτόματα κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής και ενόσω αυτή δεν έχει ακόμη
ολοκληρωθεί, πρόκειται για παθητική διάθεση, η οποία δεν αποτελεί προσβολή της
πνευματικής ιδιοκτησίας, δεδομένου ότι συχνά ο χρήστης αγνοεί τη διενέργεια της
διάθεσης του έργου ή τουλάχιστον δεν μπορεί να την ελέγξει, οπότε λείπει το
στοιχείο της βούλησης και της πρόθεσης του χρήστη. Επιπλέον - κατά την ίδια
πάντοτε άποψη - όταν ο χρήστης διαθέτει το έργο σε άλλους χρήστες την ώρα που το
«κατεβάζει», δε διαθέτει το ίδιο έργο ακέραιο ως ένα προστατευόμενο άυλο αγαθό,
αλλά διάσπαρτα πακέτα δεδομένων σε πολλούς διαφορετικούς άλλους χρήστες, τα
οποία από μόνα τους δεν μπορούν να εκληφθούν ως έργο ή ως αποσπάσματα έργου.
Ορθότερη, ωστόσο, φαίνεται η αντίθετη άποψη16, η οποία δέχεται την ύπαρξη
προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας εξαιτίας της χωρίς άδεια διάθεσης του έργου
στο κοινό, άσχετα από το αν αυτή έχει επιλεγεί από το χρήστη ή αν αποτελεί τεχνική
συνέπεια της χρήσης του λογισμικού peer-to-peer, την οποία δεν μπορεί να ελέγξει ο
χρήστης.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι πράξεις που τελούνται από τους χρήστες δικτύων
peer-to-peer δεν πραγματοποιούνται νόμιμα παρά μόνο εάν εμπίπτουν στο πλαίσιο
μιας νόμιμης χρήσης, δηλαδή εάν έχουν επιτραπεί ρητά από το δημιουργό στο
πλαίσιο μιας σύμβασης ή εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής κάποιων από τους
προβλεπόμενους στο νόμο περιορισμούς ή από τις εξαιρέσεις των δικαιωμάτων
αυτών. Η νομιμότητα αυτής της χρήσης βάσει των περιορισμών της πνευματικής
ιδιοκτησίας χάριν της προστασίας της ιδιωτικής σφαίρας των χρηστών αποτέλεσε
σημαντικό επιχείρημα των χρηστών αναφορικά με την άρνηση της προσβολής, το
οποίο έγινε σε εξίσου σημαντική έκταση δεκτό και από τα δικαστήρια. Η δικαστική
15 Βλ. Τ.Ε. Συνοδινού, ό.π., σελ. 272 με τις εκεί αναφερόμενες παραπομπές σε: Macrez F., Les Pirates
en galère...(TGI Le Havre: nouvelle condamnation de la pratique du peer-to-peer), RLDI, décembre
2005, σελ. 7.
16 Βλ. Τ.Ε. Συνοδινού, ό.π., σελ. 272 με τις εκεί αναφερόμενες παραπομπές σε: Bernault C., Loi du 1er
août 2006 et peer-tp-peer: le pire est-il derrière nous?, Légipresse no 236, novembre 2006, σελ. 128
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ενασχόληση με το φαινόμενο peer-to-peer αναδείχθηκε σε ιδιαίτερα επίπονο έργο. Η
αντιμετώπιση του φαινομένου πραγματοποιήθηκε μέσα από μια πληθώρα διώξεων σε
όλη την Υφήλιο με στόχο άλλοτε τους διανομείς ή παραγωγούς λογισμικού αυτού
του τύπου και άλλοτε τους τελικούς χρήστες αυτών των δικτύων. Η δικαστική κρίση
δεν υπήρξε ομοιογενής, ενώ σήμερα περισσότερο από ποτέ αμφισβητείται η
αποτελεσματικότητα των διώξεων αυτών, ώστε να μπορούμε να μιλάμε για μερική
αποτυχία της στρατηγικής της καταστολής του φαινομένου17.
1.2.1 P2P: αρχιτεκτονική δομή και εξέλιξη
Τα κύρια πρωτόκολλα εφαρμογής διαδικτύου (όπως τα HTTP18, SMTP19,
Telnet20, DNS21, FTP22 κ.α.) κάνουν χρήση της αρχιτεκτονικής client-server, βάση
της οποίας όλα τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες είναι αποθηκευμένες στον server και
παρέχονται από αυτόν. Βασική προϋπόθεση για να πραγματοποιηθεί π.χ. η μεταφορά
ενός αρχείου, αποτελεί η δυνατότητα του server να εξυπηρετήσει τα αιτήματα όλων
των clients τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Ωστόσο μέσα από αυτήν την αρχιτεκτονική προκύπτει μια σειρά ζητημάτων που
προκαλούνται από τον περιορισμό των πόρων του server, όπως το εύρος ζώνης του
δικτύου, την επεξεργαστική ισχύ, την ταχύτητα και τον αποθηκευτικό χώρο. Ο
κεντρικός εξυπηρετητής μπορεί να υπερφορτωθεί εάν παραλάβει πολλά αιτήματα
ταυτόχρονα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που ενδέχεται να προκύψει όμως είναι το ότι
δεν υπάρχει κάποια εναλλακτική σε περίπτωση κατάρρευσης ή διαγραφής του server
(όλα τα δεδομένα θα χαθούν). Το κόστος για την αντιμετώπιση αυτών των

17 Βλ. Τ.Ε. Συνοδινού, ό.π., σελ. 272-273
18 O όρος HyperText Transfer Protocol αποτελεί το θεμελιώδες πρωτόκολλο επικοινωνίας στους
φυλλομετρητές
19 Ο όρος Simple Mail Transfer Protocol αποτελεί το Πρωτόκολλο για τη μετάδοση μηνυμάτων
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
20 Πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται τόσο στο διαδίκτυο όσο και σε τοπικά δίκτυα, παρέχοντας
αμφίδρομη επικοινωνία και διαδραστικότητα μεταξύ των διασυνδεδεμένων υπολογιστών
21 Ο όρος Domain Name System ανταποκρίνεται στο σύστημα αντιστοίχισης ονομάτων (domain
names) με ip διευθύνσεις
22 File Transfer Protocol. Πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων από τον client στον server και αντίστροφα.
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περιορισμών, έτσι ώστε ο εξυπηρετητής να μπορεί να ανταπεξέλθει στις ολοένα και
αυξανόμενες απαιτήσεις, είναι υψηλό23 .
Ως ένα νέο πρότυπο σχεδιασμού, το P2P χρησιμοποιείται ευρέως σε μια μεγάλη
κλίμακα εφαρμογών. Η καινοτομία των P2P δικτύων δίνει λύσεις στα παραπάνω
προβλήματα, προσφέροντας όμως και νέες μεθόδους έρευνας σε επιστημονικές
ομάδες. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι έχουν γίνει μεγάλα ερευνητικά
επιτεύγματα χάρη στην κοινή χρήση πόρων και μεταφοράς δεδομένων μέσω του
P2P. Τα δίκτυα εξελίσσονται πλέον από το παραδοσιακό client - server μοντέλο σε
P2P ή ακόμα και σε συνδυασμό αυτών. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλη
αύξηση της P2P τεχνολογίας τόσο σε δημοτικότητα όσο και σε χρήση. Ο
διαμοιρασμός αρχείων μέσω τέτοιων δικτύων κατέχει ισχύουσα θέση στις
διαδικτυακές δραστηριότητες. Η εξάπλωση της οφείλεται κυρίως στα οφέλη που
προσφέρει στους χρήστες. Σε σύγκριση με την αρχιτεκτονική client - server τα
πλεονεκτήματα του P2P είναι τα εξής: απελευθερώνει τους χρήστες από την
«παραδοσιακή» εξάρτηση τους με τον κεντρικό εξυπηρετητή, η ευθύνη για την
παροχή υπηρεσιών είναι κατανεμημένη σε όλους τους κόμβους, εκμεταλλεύεται τους
διαθέσιμους πόρους όλου του δικτύου, διαθεσιμότητα ανά πάσα στιγμή2
32425,
μεγαλύτερη ευελιξία καθώς αφαιρούν το «single point of failure ».
Βασικό μειονέκτημα για το P2P είναι η υλοποίηση του (από την πλευρά των
προγραμματιστών) καθώς είναι ένα πολύπλοκο σύστημα αν λάβουμε υπ' όψιν την
απρόβλεπτη συμπεριφορά των κόμβων26. Πέρα όμως από τα οφέλη, που αναφέραμε
νωρίτερα, τα P2P δίκτυα

κρύβουν και αρκετούς κινδύνους. Τέτοια δίκτυα

προσελκύουν επιτήδειους οι οποίοι προσπαθούν κυρίως να αποκτήσουν προσωπικά
δεδομένα των χρηστών ή/ και να διαδώσουν ιούς και άλλα είδη κακόβουλου
λογισμικού. Στην καλύτερη περίπτωση η επίθεση θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση
23 Βλ. σχετ. Lu Liu and Nick Antonopoulos, στο συλλογικό έργο: Handbook of peer-to-peer
networking by Xuemin Shen/Heather Yu/John Buford/Mursalin Akon, 1st ed., εκδ. Springer 2010,
σελ. 72
24 Όταν ένας κόμβος υπερφορτωθεί ή πάψει να λειτουργεί π.χ. κατά τη μεταφορά ενός αρχείου, η
διαδικασία δεν αποτυγχάνει. Το αίτημα εξυπηρετείται από τους υπόλοιπους συνδεδεμένους
κόμβους.
25 Single point of failure είναι το τμήμα - μέρος ενός συστήματος το οποίο αν αποτύχει θα έχει ως
αποτέλεσμα τη διακοπή της λειτουργίας ολόκληρου του συστήματος.
26 Κάθε κόμβος μπορεί να συνδεθεί και να αποσυνδεθεί, να αλλάξει την IP του κλπ. οποτεδήποτε το
επιθυμεί ο χρήστης.
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της ταχύτητας του download ή των επιδόσεων του Η/Υ που έγινε στόχος αυτής της
επίθεσης.
Τα P2P δίκτυα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: συγκεντρωτικά (centralised),
αποκεντρωτικά (decentralised) και νέας γενιάς (hybrid). Τα δίκτυα πρώτης γενιάς
(συγκεντρωτικά), ως ένα βαθμό έχουν συγκεντρωτικό χαρακτήρα. Ο διαμοιρασμός
αρχείων γίνεται μεταξύ των συνδεδεμένων τερματικών στο δίκτυο (χρήστες), αλλά ο
κεντρικός server είναι υπεύθυνος για τη συλλογή πληροφοριών27 για τα περιεχόμενα
των καταλόγων που είναι διαθέσιμα προς διαμοιρασμό. Ο server δηλαδή λειτουργεί
ως μηχανή αναζήτησης για τους χρήστες, η οποία αναζήτηση επιτυγχάνεται με τη
χρήση κατάλληλων προγραμμάτων. Οι χρήστες αποστέλλουν τα αιτήματά τους στον
κεντρικό server και αυτός με τη σειρά του απαντά σε αυτά δημιουργώντας τις
κατάλληλες συνδέσεις μεταξύ των υπαρχόντων κόμβων για να ξεκινήσει η
διαδικασία uploading - downloading. Προγράμματα αυτής της γενιάς είναι το
Napster, το BitTorrent κ.α. Βέβαια τα προβλήματα που προέκυψαν από τη χρήση των
δικτύων αυτών, όπως το single point of failure και νομικά ζητήματα, οδήγησαν στη
δημιουργία και εξάπλωση P2P δικτύων με αποκεντρωτικό χαρακτήρα.
Τα αποκεντρωτικά δίκτυα (ή δεύτερης γενιάς) δεν στηρίζονται σε κάποιον
κεντρικό server όπως τα αντίστοιχα συγκεντρωτικά. Κάθε τερματικό λειτουργεί τόσο
ως client όσο και ως server. Η μέθοδος διαμοιρασμού δηλαδή παραμένει ίδια,
αλλάζει όμως ο τρόπος επικοινωνίας. Με τη χρήση κατάλληλης εφαρμογής μόλις το
τερματικό συνδεθεί στο διαδίκτυο αναζητά πιθανούς εν λειτουργία κόμβους και
προσπαθεί να συνδεθεί σε αυτούς. Μόλις αυτό επιτευχθεί οι ήδη υπάρχοντες κόμβοι
προωθούν στο νέο μια λίστα με κόμβους με τους οποίους είναι συνδεδεμένοι έτσι
ώστε να συνδεθεί και αυτός μαζί τους, αποθηκεύοντας παράλληλα και πληροφορίες
για αυτούς. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται έως ότου ο νέος κόμβος συνδεθεί με
όσους όρισε ο χρήστης. Ταυτόχρονα όμως και αυτός προωθεί τη λίστα των γνωστών
του κόμβων σε άλλους. Σε περίπτωση που κάποιο τερματικό αποσυνδεθεί και στη
συνέχεια θέλει να συνδεθεί και πάλι στο δίκτυο θα προσπαθήσει να το πετύχει μέσω
των πληροφοριών που αποθήκευσε. Κατά την αναζήτηση κάθε κόμβος προωθεί το

27 Εν προκειμένω πληροφορίες είναι οι IP διευθύνσεις και τα ID των κόμβων όπου τα αρχεία είναι
αποθηκευμένα. Στον κεντρικό server δεν αποθηκεύονται αρχεία παρά μόνο πληροφορίες.
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αίτημα του με τον μηχανισμό time to live (TTL). Ο TTL καθορίζει τον αριθμό των
κόμβων από τους οποίους πρέπει να περάσει το αίτημα έως τελικά να απορριφθεί
από το δίκτυο. Κάθε κόμβος που λαμβάνει το αίτημα το επεξεργάζεται, ελέγχει εάν
έχει τα αρχεία που αναζητήθηκαν υπάρχουν αποθηκευμένα στον τοπικό του δίσκο
και αν ναι απαντά στο αίτημα. Κατόπιν μειώνει το αριθμό TTL κατά μία μονάδα και
προωθεί το αίτημα στους γειτονικούς του κόμβους. Η προώθηση αυτή συνεχίζεται
μέχρι να μηδενιστεί ο TTL. Σε αντίθεση με την εφαρμογή Gnutella, η FreeNet
παρέχει ανωνυμία μέσω της κρυπτογράφησης των πληροφοριών.
Τα δίκτυα τρίτης γενιάς, τα οποία είναι επίσης αποκεντρωτικού τύπου,
βασίζονται στην ανωνυμία, στην υψηλή βιωσιμότητα, στο συνεχή διαμοιρασμό των
αρχείων και στην κωδικοποίησή τους, έτσι ώστε να μην υπάρχει η δυνατότητα
ελέγχου των αρχείων. Το Kazaa2829π.χ. αναδιοργανώνει τους κόμβους σε ιεραρχία δύο
επιπέδων με υπερκόμβους (supernodes) και φύλλα (leaves - τερματικοί κόμβοι). Οι
υπερκόμβοι είναι ικανοί και αξιόπιστοι κόμβοι με μεγαλύτερη ευθύνη από τους
υπόλοιπους για την παροχή υπηρεσιών στο δίκτυο. Ένας υπερκόμβος λειτουργεί ως
διακομιστής ευρετηρίου για τους υπόλοιπους κόμβους. Για αυτήν την λειτουργία
επιλέγονται κόμβοι με υψηλή επεξεργαστική ισχύ και ταχύτητα σύνδεσης στο
διαδίκτυο. Οι νεοεισερχόμενοι κόμβοι στο δίκτυο προσπαθούν να επικοινωνήσουν με
κάποιον /ους υπερκόμβο /ους μέσω μιας λίστας που τους παρέχει το Kazaa,
γνωστοποιώντας ταυτόχρονα σε αυτόν /ους τα διαθέσιμα αρχεία προς διαμοιρασμό.
Κάθε κόμβος ξεκινά την αναζήτηση αποστέλλοντας το αίτημα του σε έναν
υπερκόμβο. Ο υπερκόμβος ελέγχει το τοπικό του ευρετήριο αλλά επικοινωνεί και με
άλλους υπερκόμβους έτσι ώστε να αναζητήσει πληροφορίες για το αίτημα που έλαβε.
Όταν κάποιος υπερκόμβος ταιριάξει τα κριτήρια αναζήτησης απαντά στον αρχικό και
ξεκινά η μεταφορά του αρχείου μεταξύ του δημιουργού του αιτήματος και του/ των
κόμβου /ων που έχουν το αρχείο .

28 Εφαρμογή που χρησιμοποιείται για διαμοιρασμό αρχείων. Η ιστοσελίδα της από τον Αύγουστο του
2012 είναι εκτός λειτουργίας.
29 Βλ. σχετ. Lu Liu and Nick Antonopoulos, ό.π. σελ. 74-78
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1.3 Ορισμός και συνέπειες της εξάπλωσης του φαινόμενου της πειρατείας
Η πειρατεία - όρος που εκφράζει στην καθομιλουμένη την έννοια της
προσβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας -

αναφέρεται στην

κατασκευή, διανομή και πώληση μη εξουσιοδοτημένων αντιγράφων (πειρατικών
αντιγράφων) υλικού προστατευόμενου από τη Διανοητική Ιδιοκτησία. Η πειρατεία
στη Διανοητική Ιδιοκτησία εκδηλώνεται με διάφορες μορφές και αφορά στον τομέα
των

ευρεσιτεχνιών,

των

φαρμάκων,

των

σημάτων,

της

μουσικής,

των

οπτικοακουστικών έργων, των προγραμμάτων Η/Υ, αλλά και στο χώρο του
διαδικτύου.
Η διαδικτυακή πειρατεία αναφέρεται στη μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη
χρήση έργων που προστατεύονται από το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας, κατά
τρόπο που παραβιάζει τα αποκλειστικά δικαιώματα του δημιουργού ή του
δικαιούχου, όπως το δικαίωμα της αναπαραγωγής και της διανομής του έργου στο
κοινό. Η διαδικτυακή πειρατεία περιλαμβάνει όλες τις παράνομες ανταλλαγές και
διακινήσεις ψηφιακών αρχείων που τελούνται μέσω του διαδικτύου, όπως
τραγούδια, κινηματογραφικές ταινίες, παιχνίδια για ηλεκτρονικούς υπολογιστές,
λογισμικά προγράμματα και ψηφιοποιημένα βιβλία.
Η πειρατεία αγαθών που ενσωματώνουν δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας
αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο αποκτά ανησυχητικές διαστάσεις. Ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων ανακοίνωσε ότι το 5%

του παγκόσμιου

εμπορίου αφορά σε πειρατικά προϊόντα. Η ΕΕ αντίστοιχα διαπίστωσε ότι ένα
ποσοστό της τάξεως του 5-7% του παγκόσμιου εμπορίου βασίζεται σε πειρατεία. Ο
ΟΟΣΑ τοποθετεί τις υπολογιζόμενες απώλειες στο παγκόσμιο εμπόριο λόγω της
πειρατείας πάνω από το 5%.
Εξίσου ανησυχητικά είναι και τα νούμερα που παρουσιάζονται στον τομέα της
απώλειας θέσεων εργασίας λόγω του φαινόμενου της πειρατείας. Υπολογίζονται
γύρω στις 120.000 θέσεις εργασίας το χρόνο στις ΗΠΑ και 100.000 θέσεις στην ΕΕ.
Όσον αφορά στη χώρα μας, πέρα από την απώλεια θέσεων εργασίας άλλες συνέπειες
είναι: η απώλεια εσόδων του ελληνικού δημοσίου λόγω μειωμένων εισπράξεων
ΦΠΑ και τελωνειακών δασμών, συρρίκνωση της πολιτιστικής βιομηχανίας, μείωση/
19

διστακτικότητα επενδύσεων ξένων κεφαλαίων, απειλή για την προστασία του
καταναλωτή, διακύβευση του κύρους της χώρας, καταστρατήγηση μέτρων επιβολής
των σχετικών νόμων και εφαρμογής διεθνών υποχρεώσεων και επιβράδυνση της
, 30.
καινοτομίας
1.4 Η έννοια του ηλεκτρονικού εγκλήματος
Μέχρι σήμερα απουσιάζει ένας παγκόσμια κατοχυρωμένος και ακριβής
ορισμός του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Από τις πιο γνωστές και ευρύτερα αποδεκτές
απόπειρες ορισμού της έννοιας θα ξεχωρίσουμε αυτή του Οργανισμού για την
Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) που το 1983 κατέληξε στο εξής:
«Πληροφορικό έγκλημα συνιστά κάθε παράνομη,

ανήθικη, χωρίς έγκριση

συμπεριφορά που περιλαμβάνει αυτόματη επεξεργασία ή/ και μετάδοση δεδομένων».
Εντούτοις, ο παραπάνω ορισμός περιλαμβάνει έναν -αδικαιολόγητα- διευρυμένο
αριθμό συμπεριφορών, οι οποίες φέρονται να αποτελούν ηλεκτρονικά (πληροφορικά)
εγκλήματα . Με τον όρο ηλεκτρονικό έγκλημα μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τις
αξιόποινες εκείνες εγκληματικές πράξεις που τελούνται με τη χρήση ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων και τιμωρούνται με
συγκεκριμένες ποινές από την ελληνική νομοθεσία. Ανάλογα με τον τρόπο τέλεσής
τους οι αξιόποινες αυτές πράξεις που συνιστούν το ηλεκτρονικό έγκλημα
διαχωρίζονται σε εγκλήματα τελούμενα με τη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
(computer crime) και σε Κυβερνοεγκλήματα (cyber crime), εάν τελέσθηκαν μέσω
του Διαδικτύου. Κάποιες από τις κατηγορίες εγκλημάτων που διαπράττονται στον
Κυβερνοχώρο είναι η παρεμπόδιση (κυβερνο) κυκλοφορίας, τροποποίηση και κλοπή
δεδομένων, εισβολή και σαμποτάζ σε δίκτυο, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση,
διασπορά

ιών,

πλαστογραφία

και

απάτη,

διακίνηση

-

πειρατεία

έργων

προστατευόμενων από την πνευματική ιδιοκτησία κ.α. .3012

30 Για τα στοιχεία αυτά βλ. ιδίως σε: www.web.opi.gr
31 Ε. Αραβατινού/Κ. Γλούμης - Ατσαλάκης, «Έγκλημα στο διαδίκτυο», ΝομΕπιθ 2009, τευχ. 36, σελ.
26
32 Βλ. σχετικώς σε: www.astynomia.gr

20

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

2.1

Το θεσμικό πλαίσιο προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στο

Διαδίκτυο
2.1.1. Οι διεθνείς συμβάσεις
Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας εμπεριέχεται ρητά τόσο στο άρθρο 27
παρ. 2 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948 33
όσο και στο άρθρο 17 παρ. 2 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης του 2000 (επίσημη διακήρυξη του Χάρτη έγινε για δεύτερη φορά το
Δεκέμβριο του 2007)3334. Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας κατοχυρώνεται
μέσω μιας σειράς διεθνών συμφώνων που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα και έχουν
αποκτήσει υπερνομοθετική ισχύ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28 παρ. 1 του
Ελληνικού Συντάγματος35. Η διεθνής προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και
των συγγενικών δικαιωμάτων επιτυγχάνεται κυρίως με τις τρείς μεγάλες διεθνείς και
πολυμερείς συμβάσεις που έχει κυρώσει η χώρα μας. Πρόκειται α) για την Διεθνή
Σύμβαση Βέρνης - Παρισίων για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας (η
τελευταία αναθεώρηση της οποίας κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 100/1975), β)
την Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης για την προστασία των συγγενικών δικαιωμάτων (η
οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2054/1992) και γ) την συμφωνία TRIPS (η
οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2290/1995). Τις ήδη υπάρχουσες
ρυθμίσεις των τριών ως άνω συνθηκών βελτίωσαν οι δύο συνθήκες WIPO για την
πνευματική ιδιοκτησία και τις εκτελέσεις και τα φωνογραφήματα, γνωστές και ως
συνθήκες Internet, οι οποίες δίνουν λύσεις σε ορισμένα από τα προβλήματα που

33 «Καθένας έχει το δικαίωμα να προστατεύονται τα ηθικά και υλικά συμφέροντά του που απορρέουν
από κάθε είδους επιστημονική, λογοτεχνική ή καλλιτεχνική παραγωγή του»
34 «Η διανοητική ιδιοκτησία προστατεύεται»
35 Σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος: «Οι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς
δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ
σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου
και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. Η εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς
δικαίου και των διεθνών συμβάσεων στους αλλοδαπούς τελεί πάντοτε υπό τον όρο της
αμοιβαιότητας».
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δημιουργούνται από τις νέες τεχνολογίες λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής
σημασίας του διαδικτύου3637.
Πρώτη η Διεθνής Σύμβαση της Βέρνης ήδη από το έτος 1886 θέτει τα θεμέλια
για τη διεθνή προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Σύμβαση αυτή αφορά την
προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων, η οποία στηρίζεται στη
γνωστή αρχή της εξομοίωσης (εθνικής μεταχείρισης) των ξένων δημιουργών ή έργων
που προστατεύονται από τη Σύμβαση προς τους υπηκόους της χώρας όπου ζητείται η
προστασία .
Με τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης που υπογράφηκε το 1961 αναγνωρίζονται σε
διεθνές επίπεδο τα συγγενικά δικαιώματα. Η σύμβαση προστατεύει τις τρεις βασικές
κατηγορίες δικαιούχων, δηλαδή τους ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες, τους
παραγωγούς φωνογραφημάτων και τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς.
Η Συμφωνία TRIPS, δηλαδή η Συμφωνία για τα Δικαιώματα Διανοητικής
Ιδιοκτησίας στον τομέα Εμπορίου, άρχισε να δεσμεύει τα περισσότερα κράτη την 1η
Ιανουαρίου 1996 και έχει ευρύ πεδίο εφαρμογής διότι καλύπτει τόσο τη βιομηχανική
όσο και την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα που βρίσκονται στο
επίκεντρο των διεθνών οικονομικών σχέσεων στο πεδίο δράσης του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Εκπεφρασμένος σκοπός της ανωτέρω συμφωνίας
είναι ο περιορισμός των στρεβλώσεων και εμποδίων για το διεθνές εμπόριο, η
προώθηση της αποτελεσματικής και επαρκούς προστασίας των δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας και η διασφάλιση των μέτρων και διαδικασιών για την
επιβολή των δικαιωμάτων αυτών. Αξίζει να σημειωθεί ότι με την συμφωνία αυτή
γίνεται ειδική αναφορά στα προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή τα οποία
εξομοιώνει με τα έργα του πνεύματος τα οποία χρήζουν προστασίας38.
Ιστορικό γεγονός για τη διεθνή προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των
συγγενικών

δικαιωμάτων

ήταν

η

Διπλωματική

Διάσκεψη

Γενεύης

που

πραγματοποιήθηκε από 2 μέχρι 20 Δεκεμβρίου 1996 στο πλαίσιο του Παγκόσμιου
36 Για τις διεθνείς συνθήκες πνευματικής ιδιοκτησίας βλ. Γ. Κουμάντου, Πνευματική Ιδιοκτησία, 8η
έκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2002, σελ. 63 επ.· Δ. Καλλινίκου, Πνευματική Ιδιοκτησία και
Συγγενικά Δικαιώματα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα 2005, σελ. 321 επ. και Λ. Κοτσίρης, Δίκαιο
Πνευματικής Ιδιοκτησίας, 3η έκδοση, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 1999, σελ. 207 επ.
37 Βλ. Γ. Κουμάντου, ό.π., σελ. 75-77
38 Βλ. σχετ. Δ. Καλλινίκου, ό.π., σελ. 341, παρ. 249
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Oργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) και οδήγησε στη ψήφιση δύο νέων
Διεθνών Συνθηκών. Πρόκειται για τη Συνθήκη WIPO για την πνευματική ιδιοκτησία
και τη Συνθήκη WIPO για τις ερμηνείες-εκτελέσεις και τα φωνογραφήματα. Με το
Ν. 3184/2003

κυρώθηκε η Συνθήκη του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής

Ιδιοκτησίας για την πνευματική ιδιοκτησία, ενώ με το Ν. 3183/20033940 κυρώθηκε η
Συνθήκη του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας για τις εκτελέσεις
και τα φωνογραφήματα. Οι δύο τελευταίες Συνθήκες διαμόρφωσαν σε διεθνές
επίπεδο το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των έργων στην κοινωνία της
πληροφορίας. Η νέα νομοθεσία των ΗΠΑ του 1998 για την προστασία της
πνευματικής ιδιοκτησίας ενσωματώνει τις προαναφερόμενες Συνθήκες Internet στο
πρώτο της κεφάλαιο. Ομοίως στο χώρο της ΕΕ στις 22/5/2001 και μέσα στο θεσμικό
πλαίσιο των συνθηκών αυτών εκδόθηκε η Οδηγία 2001/29/ΕΚ για την κοινωνία της
πληροφορίας. Η χώρα μας ενσωμάτωσε τις διατάξεις της Οδηγίας αυτής με την
ψήφιση του νόμου 3057/2002, ο οποίος τροποποίησε τις αντίστοιχες διατάξεις του
υφιστάμενου νόμου για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, ήτοι του Ν.
2121/199341.
2.1.2

Η Συνθήκη ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement- Εμπορική

Συμφωνία κατά της Παραποίησης)
H Συνθήκη ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) ξεκίνησε το 2006 με
πρωτοβουλία των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας με σκοπό να ενώσει τις αναπτυγμένες και
αναπτυσσόμενες εκείνες χώρες, οι οποίες ενδιαφέρονται να αντιταχθούν στην
πειρατεία βελτιώνοντας τη διεθνή συνεργασία καθώς και το διεθνές επίπεδο
προστασίας και επιβολής κυρώσεων. Πρόκειται για μία εμπορική συμφωνία για την
καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης μεταξύ, αφενός, της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των κρατών μελών της και, αφετέρου, της Αυστραλίας, του Καναδά, της
Ιαπωνίας, της Δημοκρατίας της Κορέας, των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού, του
Βασιλείου του Μαρόκου, της Νέας Ζηλανδίας, της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης,
της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
Εκπεφρασμένος στόχος της ACTA είναι η διαμόρφωση συνολικού διεθνούς
39 Δημοσ. σε ΦΕΚ Α' 228/26.9.2003
40 Δημοσ. σε ΦΕΚ Α' 227/26.9.2003
41 Α. Παπαδοπούλου, ο.π., σελ. 1214
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πλαισίου το οποίο θα βοηθήσει στις προσπάθειες που καταβάλλονται προκειμένου να
καταπολεμηθούν αποτελεσματικά οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας (ΔΔΙ). Οι εν λόγω παραβιάσεις υπονομεύουν το νόμιμο εμπόριο και την
ανταγωνιστικότητα, επηρεάζοντας κατά συνέπεια, αρνητικά την ανάπτυξη και τις
θέσεις εργασίας . Η ACTA περιλαμβάνει σύγχρονες διατάξεις για την επιβολή των
ΔΔΙ, όπως διατάξεις σχετικά με μέτρα επιβολής σε αστικό, ποινικό, συνοριακό και
ψηφιακό

περιβάλλον,

αρραγείς

μηχανισμούς

συνεργασίας

μεταξύ

των

συμβαλλόμενων μερών της ACTA ώστε να υποστηρίζονται στην επιχειρούμενη
επιβολή και, τέλος, καθιέρωση βέλτιστων πρακτικών για την αποτελεσματική
επιβολή των ΔΔΙ.
Σύμφωνα με την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα λειτουργήσει προς
όφελος

των

ενωσιακών

εξαγωγέων-κατόχων

δικαιωμάτων

οι

οποίοι

δραστηριοποιούνται στην παγκόσμια αγορά και οι οποίοι υφίστανται επί του
παρόντος συστηματικές και εκτεταμένες παραβάσεις των δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας, των εμπορικών σημάτων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των σχεδίων
και υποδειγμάτων, καθώς και των γεωγραφικών ενδείξεών τους στο εξωτερικό. Η
ACTA αποτελεί μια ισορροπημένη συμφωνία, αφού σέβεται πλήρως τα δικαιώματα
των πολιτών και τις ανησυχίες σημαντικών ενδιαφερομένων, όπως είναι οι
καταναλωτές, οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου και οι εταίροι στις αναπτυσσόμενες
, 42
χώρες ·
Ωστόσο

οι

περισσότερες

πολιτικές

ομάδες

του

Ευρωκοινοβουλίου

(Σοσιαλιστές, Πράσινοι και Φιλελεύθεροι) είχαν ταχθεί κατά της συνθήκης.
Συντριπτικό ήταν το «όχι» των Ευρωβουλευτών στην αμφιλεγόμενη συνθήκη ACTA
για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας από τη διαδικτυακή πειρατεία και τα
προϊόντα-«μαϊμού». Κατά της συνθήκης ψήφισαν 478 ευρωβουλευτές, έναντι μόλις
39 που την υπερψήφισαν, ενώ υπήρξαν και 165 αποχές. Οι επικριτές της ACTA
υποστηρίζουν ότι η συνθήκη συντάχθηκε κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς
δημοκρατικές διαδικασίες, και απειλεί τις πολιτικές ελευθερίες, τα ανθρώπινα
δικαιώματα και την ιδιωτικότητα των χρηστών του Διαδικτύου. Ο εισηγητής της
συνθήκης, Ντέιβιντ Μάρτιν, παραδέχτηκε ότι είναι σημαντικός ο αγώνας κατά της
πειρατείας και της παραβίασης των πνευματικών δικαιωμάτων, όμως κάλεσε τους42

42 Πηγή: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0380:FIN:EL:HTML
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ευρωβουλευτές να την απορρίψουν επειδή είναι «ασαφής» και επομένως
«επικίνδυνη» για τα ατομικά δικαιώματα. Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία της
συνθήκης ήταν η δυνατότητα που προσέφερε στους παρόχους πρόσβασης στο
Ίντερνετ να παραδίδουν στους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων τις
διευθύνσεις ^ των χρηστών για τους οποίους υπάρχουν υποψίες ότι κατεβάζουν
,
,
43.
παρανόμως
προγράμματα

2.1.3 Το ευρωπαϊκό δίκαιο
Στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων έχουν
εκδοθεί συνολικά οκτώ κοινοτικές Οδηγίες που αποτελούν το κοινοτικό κεκτημένο:
1) Οδηγία 91/250/ΕΟΚ για τη νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών
υπολογιστών, 2) Οδηγία 92/100/ΕΟΚ σχετικά με το δικαίωμα εκμίσθωσης, το
δικαίωμα δανεισμού και ορισμένα δικαιώματα συγγενικά προς την πνευματική
ιδιοκτησία στον τομέα των προϊόντων της διανοίας (κωδικοποίηση με Οδηγία
2006/115), 3) Οδηγία 93/83/ΕΟΚ περί συντονισμού ορισμένων κανόνων όσον αφορά
το δικαίωμα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα που εφαρμόζονται στις
δορυφορικές ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις και την καλωδιακή αναμετάδοση, 4)
Οδηγία 93/98/ΕΟΚ περί εναρμονίσεως της διάρκειας προστασίας του δικαιώματος
πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενών δικαιωμάτων (κωδικοποίηση με
Οδηγία 2006/116), 5) Οδηγία 96/9/ΕΟΚ για τη νομική προστασία των βάσεων
δεδομένων, 6) Οδηγία 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του
δικαιώματος του δημιουργού και των συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία των
πληροφοριών, 7) Οδηγία 2001/84/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα παρακολούθησης υπέρ
του δημιουργού ενός πρωτοτύπου έργου τέχνης και 8) Οδηγία 2004/48/ΕΚ σχετικά
με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
2.1.4 Η εθνική νομοθεσία
Η πνευματική ιδιοκτησία θεμελιώνεται και προστατεύεται συνταγματικά τόσο
μέσα στα πλαίσια της κατοχύρωσης της οικονομικής ελευθερίας του άρθρου 5 παρ. 1*

43Πηγη:http://www.europarl.gr/view/el/pressrelease/news/news_2012/july2012/jul8.html;jsessiomd=D
DB452DCF4BA49E623EB87CFEE397541?webaction=pagelink.calendar&year=2009&month=2&calendar=ok
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και 3 του Συντάγματος και της ανθρώπινης αξίας του άρθρου 2 παρ. 1, όσο και μέσα
στα πλαίσια του άρθρου 17 παρ. 1 του Συντάγματος που εγγυάται την προστασία της
ιδιοκτησίας. Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας δύναται να αναζητηθεί και
στο άρθρο 16 παρ. 1 του Συντάγματος που αναφέρεται στην ελευθερία της τέχνης,
της επιστήμης, της έρευνας και της διδασκαλίας και στο άρθρο 14 παρ. 1 του
Συντάγματος που κατοχυρώνει την
, 44.
στοχασμών

ελεύθερη

έκφραση και διάδοση των

Στην ελληνική έννομη τάξη ισχύει ο Ν. 2121/1993 για την πνευματική
ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα όπως έχει τροποποιηθεί κυρίως με το Ν.
2435/1996 (άρθρα 3 και 10), το Ν. 2557/1997 (άρθρο 8), το Ν. 2819/2000 (άρθρο 7)
και ιδίως όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε με το άρθρο 81 του Ν. 3057/2002 που
εναρμόνισε την εθνική νομοθεσία με την Οδηγία 2001/29/ΕΚ για την προστασία του
δημιουργού και των συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας,
καθώς και με τα άρθρα 1 και 2 του Ν. 3524/2007, που εναρμόνισαν την εθνική
νομοθεσία με την Οδηγία 2001/84/ΕΚ για το δικαίωμα παρακολούθησης και την
Οδηγία 2004/48/ΕΚ για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
Το δικαίωμα παρακολούθησης καθιερώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το
άρθρο 5 του ν.2121/1993 το οποίο αντικαταστήθηκε για να ενσωματωθούν οι
ρυθμίσεις της Οδηγίας 2001/84. Σκοπός του δικαιώματος αυτού είναι να εξασφαλίσει
στον δημιουργό έργων των εικαστικών τεχνών μερίδιο στην οικονομική επιτυχία του
έργου του και να αποκαταστήσει την ισορροπία μεταξύ των εικαστικών καλλιτεχνών
και των άλλων δημιουργών, οι οποίοι επωφελούνται από τη διαδοχική εκμετάλλευση
των έργων τους μέσω του περιουσιακού δικαιώματος. Ειδικότερα ορίζεται ως το
ανεκχώρητο και αναπαλλοτρίωτο μεταξύ ζώντων δικαίωμα είσπραξης ενός
ποσοστού επί του τμήματος κάθε μεταπώλησης πρωτότυπου έργου τέχνης μετά την
πρώτη μεταβίβασή του από τον δημιουργό ή για λογαριασμό του. Το δικαίωμα αυτό
εφαρμόζεται σε κάθε μεταπώληση, στην οποία συμμετέχουν ως πωλητές, αγοραστές
ή ενδιάμεσοι, επαγγελματίες της αγοράς έργων τέχνης και γενικά οποιοσδήποτε
έμπορος τέχνης. Περεταίρω προβλέπεται η δυνατότητα ανάθεσης της διαχείρισης και
προστασίας του δικαιώματος παρακολούθησης σε οργανισμούς συλλογικής4

44 Δ. Καλλινίκου, ό.π., σελ. 10 παρ. 9
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διαχείρισης που λειτουργούν με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού. Το δικαίωμα
της πληροφόρησης για την καταβολή των ποσοστών ανήκει στους δικαιούχους,
στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, καθώς και στο Επιμελητήριο
Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας και ασκείται επί τριετία μετά τη μεταπώληση.
Η εναρμόνιση με την Οδηγία 2004/48 αφορά στα δικαιώματα που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του ν. 2121/1993 όπως ισχύει, δηλαδή στο δικαίωμα πνευματικής
ιδιοκτησίας, στα συγγενικά δικαιώματα καθώς και στο δικαίωμα ειδικής φύσης του
κατασκευαστή βάσης δεδομένων. Σε περίπτωση προσβολής τα δικαιώματα αυτά
προστατεύονται ήδη με ένα ικανό πλέγμα αστικών και ποινικών κυρώσεων. Μεταξύ
άλλων προβλέπονται νέες ρυθμίσεις που επιτρέπουν την έκδοση προσωρινής
διαταγής με σκοπό να προληφθεί κάθε επικείμενη προσβολή των δικαιωμάτων ή να
απαγορευθεί προσωρινά η συνέχιση της προσβολής, ενώ αναγνωρίζεται και η
δυνατότητα συντηρητικής κατάσχεσης. Η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων
μπορεί να λαμβάνεται χωρίς να ακουστεί η άλλη πλευρά. Επισημαίνεται επίσης ότι
το λεγόμενο «τεκμήριο του δημιουργού» που διευκολύνει την απόδειξη της ιδιότητάς
του (άρθρο 10 του ν. 2121/1993), εφαρμόζεται αναλόγως και στους δικαιούχους
συγγενικών δικαιωμάτων, καθώς και στους κατασκευαστές βάσεων δεδομένων.
2.2.

Διαδίκτυο

και εφαρμοστέο

δίκαιο

σε

ζητήματα πνευματικής

ιδιοκτησίας
Οι βιοτικές σχέσεις, που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του Διαδικτύου,
περιλαμβάνουν συνήθως στοιχεία αλλοδαπότητας, γεγονός που καθιστά αναγκαία
την εφαρμογή κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου45. Η επιλογή του εφαρμοστέου
δικαίου καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής στην περίπτωση του Διαδικτύου. Ας
αναλογιστούμε για παράδειγμα την υποθετική περίπτωση όπου μια γαλλική εταιρία
παροχής υπηρεσιών διαδικτύου παρέχει ορισμένες υπηρεσίες από μία ιστοσελίδα που
βρίσκεται σε κάποιον server (διακομιστή) στην Ισπανία που όμως βρίσκεται
καταχωρημένος

στο

TLD.com

(δηλαδή

αμερικάνικο),

δημοσιεύει

ένα

45 Το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο -ή σύγκρουση νόμων- είναι μια ομάδα κανόνων του δικονομικού δικαίου
που καθορίζει ποιο νομικό σύστημα θα επικρατήσει και το δίκαιο ποιας δικαιοδοσίας θα ισχύσει
για μια δεδομένη νομική διαφορά. Αυτοί οι κανόνες εφαρμόζονται όταν μια νομική διαφορά έχει
διασυνοριακή διάσταση, όπως στην περίπτωση σύμβασης που συνάπτεται μεταξύ μερών που
βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη. Πηγή: https://e-justice.europa.eu/content_international_law-10el.do
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προστατευόμενο από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μουσικό έργο στην
ιστοσελίδα της στην Ισπανία, προκαλώντας ζημία στον Δανό δημιουργό του
μουσικού έργου. Οι κανόνες του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου καλούνται να δώσουν
την απάντηση στο ερώτημα ποιο δίκαιο θα εφαρμοστεί στην συγκεκριμένη
περίπτωση (γαλλικό, ισπανικό, αμερικάνικο, δανέζικο;).
Όσον αφορά τα ειδικότερα ζητήματα του δικαίου των συγκρούσεων, τρεις είναι
οι βασικές κατηγορίες προβλημάτων στο Διαδίκτυο: οι συμβατικές ενοχές, οι
αδικοπρακτικές ενοχές και η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Ο λόγος της
ανάγκης αυτόνομης εξέτασης των σχετικών με την πνευματική ιδιοκτησία
προβλημάτων είναι διπλός· αφενός η φύση των ενοχών σε αυτό τον τομέα, που
μπορεί να είναι άλλοτε συμβατικές και άλλοτε αδικοπρακτικές, και αφετέρου ο
όγκος των ζητημάτων που τίθενται.
Όπως συμβαίνει με όλα όλα τα δικαιώματα, έτσι και το δικαίωμα πνευματικής
ιδιοκτησίας μπορεί να συνδέεται με περισσότερα εθνικά δίκαια, π.χ. το δίκαιο
ιθαγένειας του δημιουργού, το δίκαιο της χώρας όπου το έργο πρωτοδημοσιεύθηκε,
το δίκαιο της χώρας όπου έγινε η προσβολή του δικαιώματος κ.λπ. Μάλιστα,
εξαιτίας της άυλης φύσης του αντικειμένου της, η πνευματική ιδιοκτησία μπορεί
συγχρόνως να προσβάλλεται σε πολλές χώρες.
Η ύπαρξη πολυμερών διεθνών συμβάσεων, π.χ. της Σύμβασης Βέρνης,
περιορίζει σε πολλά ζητήματα την πρακτική σημασία της αναζήτησης του
εφαρμοστέου δικαίου, εφόσον με την ισχύ των συμβάσεων αυτών στις εσωτερικές
έννομες τάξεις των συμβαλλόμενων χωρών υιοθετούνται ομοιόμορφες λύσεις. Παρά
την ύπαρξη όμως των διεθνών συμβάσεων το πρόβλημα της επιλογής του
εφαρμοστέου δικαίου παραμένει διότι ούτε όλα τα θέματα καλύπτονται από αυτές,
ούτε όλες οι χώρες μετέχουν σ' αυτές .
Ειδικότερα ως προς την προβληματική της επιλογής του εφαρμοστέου δικαίου
επί της προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας: Στο ζήτημα της
αναμετάδοσης

οπτικοακουστικών

έργων

μέσω

δορυφόρων για παράδειγμα

αναπτύχθηκαν δύο θεωρίες: η θεωρία της «εκπομπής», κατά την οποία εφαρμοστέο46

46 Ιωάννη Κ. Καράκωστας, ό.π., σελ. 237
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είναι το δίκαιο της χώρας απ' όπου εκπέμπεται το σχετικό σήμα προς το δορυφόρο
αναμετάδοσης, και η θεωρία της «λήψης», σύμφωνα με την οποία εφαρμόζεται το
δίκαιο της χώρας που λαμβάνει το σήμα από το δορυφόρο και στην οποία το
οπτικοακουστικό έργο παρουσιάζεται στο κοινό. Η θεωρία της «εκπομπής» είναι
σήμερα η κρατούσα των κανόνων πνευματικής ιδιοκτησίας που εφαρμόζονται στη
δορυφορική και καλωδιακή αναμετάδοση. Το πρόβλημα αυτό παρουσιάζει αρκετές
ομοιότητες με το ζήτημα της επιλογής εφαρμοστέου δικαίου πνευματικής
ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο που ενδιαφέρει εν προκειμένω.
Στην Ελλάδα το άρθρο 67 του ν. 2121/1993 καθορίζει το εφαρμοστέο δίκαιο
πνευματικής ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με την διατύπωση του εν λόγω άρθρου: «1. Η
Πνευματική ιδιοκτησία στα δημοσιευμένα έργα διέπεται από το δίκαιο του κράτους
όπου το έργο έγινε για πρώτη φορά νομίμως προσιτό στο κοινό. Η Πνευματική
ιδιοκτησία στα αδημοσίευτα έργα διέπεται από το δίκαιο της ιθαγένειας του δημιουργού
τους. 2. Τα συγγενικά δικαιώματα διέπονται από το δίκαιο του κράτους όπου
πραγματοποιήθηκε η ερμηνεία ή η εκτέλεση ή όπου παρήχθησαν οι υλικοί φορείς ήχου
ή εικόνας ή ήχου και εικόνας ή από όπου έγινε η ραδιοτηλεοπτική εκπομπή ή όπου
έγινε η έντυπη έκδοση. 3. Σε κάθε περίπτωση διέπεται από το κατά τις παραγράφους 1
και 2 του παρόντος άρθρου Εφαρμοστέο δίκαιο ο καθορισμός του υποκειμένου του
δικαιώματος, το αντικείμενό του, το περιεχόμενό του, η διάρκειά του και οι
Περιορισμοί πλην των τυχόν προβλεπόμενων από το δίκαιο αυτό μη εκουσίων αδειών
εκμετάλλευσης. Η ένδικη προστασία διέπεται από το δίκαιο της χώρας όπου ζητείται η
προστασία. 4. Οι προηγούμενες παράγραφοι εφαρμόζονται εφόσον δεν ορίζουν άλλως
διεθνείς συμβάσεις κυρωμένες από την Ελλάδα. Προκειμένου για κράτη που δεν
συνδέονται με την Ελλάδα με διεθνείς συμβάσεις για την προστασία της πνευματικής
ιδιοκτησίας ή ορισμένου αντικειμένου της ή ορισμένου συγγενικού δικαιώματος, οι
προηγούμενες παράγραφοι εφαρμόζονται εφόσον το κράτος του οποίου το δίκαιο
πρέπει να εφαρμοστεί παρέχει ανάλογη προστασία στην Πνευματική ιδιοκτησία σε έργα
που έγιναν στην Ελλάδα για πρώτη φορά προσιτά στο κοινό ή σε συγγενικά δικαιώματα
που απορρέουν από πράξεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα».
Από την διάταξη του ως άνω άρθρου προκύπτει ότι εφαρμόζεται καταρχήν η
διεθνής σύμβαση που τυχόν υπάρχει μεταξύ της Ελλάδας και του κράτους, με το
οποίο σχετίζεται η πνευματική ιδιοκτησία: π.χ. η Διεθνής Σύμβαση της Βέρνης που
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εξομοιώνει τα ξένα έργα ή τους δημιουργούς, που προστατεύονται απ' αυτήν, προς
τους υπηκόους της χώρας, όπου ζητείται η προστασία. Αν δεν υπάρχει σχετική
διεθνής σύμβαση, τότε τα δημοσιευμένα έργα διέπονται από το δίκαιο της χώρας
«όπου το έργο έγινε για πρώτη φορά νομίμως προσιτό στο κοινό», ενώ τα
αδημοσίευτα έργα διέπονται από το δίκαιο της ιθαγένειας του δημιουργού τους.
Στο διαδικτυακό δίκαιο μας απασχολεί ο κανόνας που αφορά τα δημοσιευμένα
μέσω του Διαδικτύου έργα. Πότε αυτά τα έργα γίνονται για πρώτη φορά νομίμως
προσιτά στο κοινό; Αν έχουν δημοσιευθεί ήδη εκτός Διαδικτύου, τότε θα εφαρμοστεί
το δίκαιο της χώρας της πρώτης δημοσίευσης μέσω του τύπου, της τηλεόρασης κ.λ.π.
Αν όμως για πρώτη φορά παρουσιάζονται στο κοινό μέσω του Διαδικτύου, τότε θα
εφαρμοστεί το δίκαιο της χώρας, όπου βρίσκεται ο server, δηλαδή ο διακομιστής ή ο
παροχέας πληροφοριών, με άλλα λόγια ο υπολογιστής, όπου αποθηκεύεται το έργο,
που χρήζει προστασίας ως πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα. Είναι προφανές ότι
στην τελευταία αυτή περίπτωση το έργο για πρώτη φορά καθίσταται προσιτό στο
κοινό μέσω του server. Η επιλογή ως εφαρμοστέου δικαίου του δικαίου της χώρας
όπου βρίσκεται ο διακομιστής ή ο παροχέας πληροφοριών παρουσιάζει αναλογίες με
την ήδη κρατούσα θεωρία της εκπομπής στο ζήτημα της καλωδιακής ή δορυφορικής
αναμετάδοσης, όπως εκτίθεται ανωτέρω .
Από την άλλη, η προσβολή πνευματικού ή συγγενικού δικαιώματος συνιστά
αδικοπραξία και ως εκ τούτου συνεπάγεται την εφαρμογή του δικαίου του κράτους,
όπου έλαβε χώρα η προσβολή (άρθρο 26 ΑΚ) . Αυτό, όμως, είναι συχνά δύσκολο,
ιδίως όταν υπάρχει διάσταση μεταξύ του τόπου κατοικίας του χρήστη, που προβαίνει478
47 Ιωάννης Κ. Καράκωστας, ό.π., σελ. 237-238
48 Ο κανόνας του 26 ΑΚ εξακολουθεί να ισχύει, στις περιπτώσεις όμως όπου τα εμπλεκόμενα μέρη
είναι πολίτες της ΕΕ τυγχάνει εφαρμογής ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 864/2007 ΤΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Ιουλίου 2007 για το
εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές («Ρώμη II»). Σύμφωνα με το σημείο 10 του
προοιμίου του ως άνω Κανονισμού: «Όσον αφορά τις προσβολές των δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας, θα πρέπει να τηρείται η αρχή «lex loci protectionis», η οποία αναγνωρίζεται
παγκοσμίως. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ο όρος «δικαιώματα διανοητικής
ιδιοκτησίας» θα πρέπει να ερμηνεύεται, παραδείγματος χάριν, ως το δικαίωμα του δημιουργού, τα
συγγενικά δικαιώματα, το sui generis δικαίωμα για την προστασία των βάσεων δεδομένων καθώς
και τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Στο δε άρθρο 8 του Κανονισμού υπό τον τίτλο
«Προσβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας» ρυθμίζεται ότι: «1. Το εφαρμοστέο δίκαιο
στην εξωσυμβατική ενοχή που απορρέει από προσβολή δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας είναι
το δίκαιο της χώρας για την οποία ζητείται η προστασία». Μάλιστα κατά την παράγραφο 3 του
ιδίου άρθρου «Δεν χωρεί παρέκκλιση από το εφαρμοστέο σύμφωνα με το παρόν άρθρο δίκαιο
δυνάμει συμφωνίας κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 14»
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σε παράνομη αναπαραγωγή, παρουσίαση ή διανομή προστατευόμενου έργου, και του
τόπου, όπου βρίσκονται εγκατεστημένα τα τεχνικά μέσα (διακομιστής), μέσω των
οποίων καθίσταται δυνατή η ως άνω προσβολή. Εν προκειμένω, ορθότερο είναι να
δεχτούμε ότι ως τόπος τέλεσης του αδικήματος θεωρείται ο τόπος της πραγματικής
εγκατάστασης του ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας, μέσω της οποίας παρουσιάζεται ή
διανέμεται παράνομα προστατευόμενο υλικό49.
Όσον αφορά στην ένδικη προστασία (άσκηση αγωγών, αιτήσεις ασφαλιστικών
μέτρων, κυρώσεις, εκτέλεση δικαστική απόφασης κ.λ.π.), αυτή διέπεται από το
δίκαιο του κράτους όπου ζητείται η έννομη προστασία (άρθρο 67 παρ. 3 εδ. β Ν.
2121/1993). Τα παραπάνω εφαρμόζονται εφόσον το κράτος, του οποίου το δίκαιο
πρέπει να εφαρμοστεί, παρέχει ανάλογη προστασία στην πνευματική ιδιοκτησία σε
έργα που έγιναν στην Ελλάδα για πρώτη φορά προσιτά στο κοινό. Η εξεύρεση του
αρμόδιου κάθε φορά δικαστηρίου ρυθμίζεται με βάση τις γενικές διατάξεις του
ΚΠολΔ (άρθρα 3 και 35 ΚΠολΔ) και του Κανονισμού 44/2001/ΕΚ (άρθρο 5 παρ. 3),
ανάλογα με το αν οι αντίδικοι κατοικούν ή όχι εντός κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, προβλέπεται η απονομή διεθνούς δικαιοδοσίας
στα δικαστήρια του τόπου, όπου συνέβη το ζημιογόνο γεγονός. Ως εκ τούτου,
αρμόδια θα είναι καταρχήν τα δικαστήρια του κράτους, όπου έγινε η παράνομη
αναπαραγωγή, παρουσίαση στο κοινό, διανομή κ.λπ. Συνήθως, ωστόσο, ο τόπος
προσβολής ταυτίζεται με τον τόπο κατοικίας ή εγκατάστασης του ιδιοκτήτη της
ιστοσελίδας, μέσω της οποίας διαπράττεται η προσβολή. Αν πρόκειται για
ενδοκοινοτική διαφορά, παρέχεται η δυνατότητα αίτησης ένδικης προστασίας και
ενώπιον των δικαστηρίων κάθε κράτους, στην επικράτεια του οποίου επήλθαν τα
αποτελέσματα της προσβολής50.
Το Γαλλικό Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε πρόσφατα ότι ισχύει η θεωρία του
«βασικού συνδέσμου», δηλαδή ότι μόνο οι υποθέσεις που περιλαμβάνουν ενεργές
ιστοσελίδες που στοχεύουν στο γαλλικό κοινό μπορούν να δικαστούν από τα γαλλικά
Δικαστήρια. Γι' αυτό το λόγο οι δικαιούχοι δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
πριν υποβάλλουν μηνύσεις, θα πρέπει να εξετάζουν εάν υπάρχει επαρκής σύνδεση

49 Θεόδωρος Σιδηρόπουλος, Το δίκαιο του Διαδικτύου, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2008,
σελ. 309-311
50 Θεόδωρος Σιδηρόπουλος, ό.π., σελ. 309-311
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μεταξύ των ξένων ιστοσελίδων που παραβιάζουν δικαιώματα και της Γαλλικής
Επικράτειας (π.χ.

εξετάζοντας τη γλώσσα της ιστοσελίδας αλλά και τη

διαθεσιμότητα των προϊόντων της στη Γ αλλία). Η απόφαση αυτή βάζει τέλος στη
θεωρία που υποστήριζε ότι τα Γαλλικά Δικαστήρια έχουν αυτόματα δικαιοδοσία σε
υποθέσεις παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, από τη στιγμή που η
ξένη ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη στη Γαλλία51.

51 Υπόθεση Ferrara vs Ministère public (Case 07-87.281, 9th September 2008), ανακτήθηκε από
http://www.iam-magazine.com/reports/detail.aspx?g=ffc00e6a-7ac8-49d7-934b-9fc870512906.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
3.1 Ορισμός της έννοιας του νόμιμου χρήστη
Η έννοια του νόμιμου χρήστη δεν προσδιορίζεται από τον κοινοτικό νομοθέτη
σε σχετικές Οδηγίες. Απεναντίας, η χρησιμοποιούμενη κοινοτική ορολογία εμφανίζει
διαφοροποιήσεις, με συνέπεια η αναφορά στα δικαιώματα ή τις δυνατότητες που
παρέχονται στο νόμιμο χρήστη στα άρθρα των Οδηγιών και της μεταφοράς αυτών
στην εθνική νομοθεσία να μην πραγματοποιείται ομοιόμορφα52. Δεν είναι όλοι οι
χρήστες «νόμιμοι» ούτε η ιδιότητα του νόμιμου χρήστη αναγνωρίζεται γενικά και
αφηρημένα στο κοινό ως τελικό αποδέκτη των προστατευόμενων έργων. Σύμφωνα
με μία άποψη νόμιμος χρήστης μπορεί να θεωρηθεί το πρόσωπο που έχει αποκτήσει
το δικαίωμα χρήσης βάσει κάποιας σύμβασης (όταν δηλαδή το δικαίωμα αποκτάται
συμβατικά χωρίς να ενδιαφέρει το είδος της σύμβασης) και όταν η χρήση δεν
απαγορεύεται από το νόμο (π.χ. εφαρμογή εξαίρεσης ή περιορισμού ή μεταβίβασης
της κυριότητας του υλικού αντιγράφου του έργου με πώληση ή δωρεά)53. Σύμφωνα
με μια άλλη άποψη, η ύπαρξη νόμιμης χρήσης προϋποθέτει αναγκαστικά τη
συνομολόγηση ειδικής συμφωνίας παραχώρησης της χρήσης στην οποία και
ορίζονται λεπτομερώς οι όροι χρήσης, ενώ η χρήση που θεμελιώνεται αποκλειστικά
στην ενεργοποίηση των εξαιρέσεων από το δικαίωμα του δημιουργού ή σε άλλες
διατάξεις δεν μπορεί να είναι νόμιμη54.
3.2 Διώξεις για προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας
Ο δικαστικός αγώνας των δικαιούχων πνευματικών δικαιωμάτων με στόχο την
καταπολέμηση της πρακτικής της χωρίς άδεια ανταλλαγής έργων στο Διαδίκτυο
διήλθε δύο διαφορετικών σταδίων. Κατά το πρώτο στάδιο επρόκειτο για διώξεις που
στρέφονταν κατά των προσώπων που παράγουν ή διανέμουν την τεχνολογία που

52 Βλ. την Οδηγία 91/250/ΕΟΚ, άρθρο 5 και 6α, άρθρο 42 παρ. 1,3 και 4 και άρθρο 43 του Ν.
2121/1993
53 Βλ. Τ.Ε. Συνοδινού, ό.π., σελ. 81 με τις εκεί αναφερόμενες παραπομπές σε: Vanovermeire V., The
Concept of Lawful User in the Database Directive, IIC 1/2000, σελ. 63
54 Βλ. Τ.Ε. Συνοδινού, ό.π., σελ. 82 με τις εκεί αναφερόμενες παραπομπές σε: Gaster J., La protection
juridique des bases de données a la lumiére de la discussion concernant le droit d' auteur et les
droits voisins dnas la société de l' information, στο συλλογικό έργο: Libertés, droits et réseaux dans
la société de l' information, Bruylant, Bruxelles, 1996, σελ. 38-39
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επιτρέπει την ανταλλαγή των έργων. Κατά το δεύτερο στάδιο, το οποίο έπεται
χρονολογικά, οι διώξεις στρέφονταν κατά των ιδιοκτητών και διαχειριστών
διαδικτυακών τόπων αλλά και απευθείας κατά των χρηστών που προβαίνουν στη
χωρίς άδεια αναπαραγωγή και ψηφιακή διάχυση προστατευόμενων έργων στο
διαδίκτυο. Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις οι διώξεις των
προσώπων τα οποία επεδίωκαν την προστασία τους στρέφονταν και κατά των
παρόχων.
3.2.1

Οι διώξεις κατά των προσώπων που παράγουν ή διανέμουν το

λογισμικό που χρησιμοποιείται για την προσβολή
Οι δικαιούχοι των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στράφηκαν αρχικά
κατά των προσώπων αυτών διότι η αναζήτηση και ανεύρεση των μεμονωμένων
χρηστών σε όλη την υφήλιο ήταν εξαιρετικά δυσχερής. Μια από τις πιο γνωστές
υποθέσεις υπήρξε η υπόθεση «Napster»55. Τον Ιούλιο του 1999 η Αμερικανική
Ένωση Δισκογραφικών Εταιριών στράφηκε με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά
της εταιρίας Napster. Η εταιρία καταδικάστηκε τόσο πρωτοδίκως όσο και σε δεύτερο
βαθμό για συμβολή στην προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας διότι εν γνώσει της
ενθάρρυνε και παρείχε στους χρήστες τα μέσα για τη διενέργεια της προσβολής από
την οποία αποκόμιζε οικονομικό όφελος, ενώ δεν έλαβε τεχνικά μέτρα για την
αποτροπή της διενέργειας των προσβολών από τους χρήστες. Η χρήση ενός
κεντρικού καταλόγου που επέτρεπε την επικοινωνία των χρηστών μεταξύ τους και
την αναπαραγωγή των αρχείων αποτέλεσε την αιτία καταδίκης της εταιρίας56.
Κατανοώντας ότι ο τεχνολογικός παράγοντας στην παράνομη ανταλλαγή
αρχείων υπήρξε

η

αιτία της

καταδίκης

της

Napster,

οι

εταιρίες

που

δραστηριοποιούνταν στην παροχή τέτοιου είδους τεχνολογίας αποφάσισαν να
μεταβάλλουν τα τεχνολογικά δεδομένα για να αποφύγουν μελλοντικές καταδίκες

55 Το πρόγραμμα Napster παρείχε στους χρήστες τη δυνατότητα να «κατεβάσουν» από το internet
μουσικές συνθέσεις και να ανταλλάξουν μεταξύ τους μουσική σε μορφή αρχείων MP3. Ειδικότερα
αν κάποιος χρήστης ζητούσε μία συγκεκριμένη μουσική σύνθεση, τότε ο server του Napster
συνέδεε τους υπολογιστές μεταξύ τους και έκανε δυνατή τη διάθεση της μουσικής συλλογής των
χρηστών on line (space shifting). Στην πραγματικότητα το Napster είναι ένα πρόγραμμα το οποίο
επιτρέπει την ανταλλαγή μουσικών αρχείων μέσω internet δίνοντας στον χρήστη την δυνατότητα
να «κατεβάζει» μουσική σε μορφή MP3 από ηλεκτρονικό υπολογιστή άλλου χρήστη. Βλ. σχετικώς
σε Διονυσία Καλλινίκου, ό.π., σελ. 123
56Βλ. Τ.Ε. Συνοδινού, ό.π., σελ. 274
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τους για παροχή των μέσων προσβολής πνευματικής ιδιοκτησίας. Έπρεπε δηλαδή να
δημιουργήσουν ένα νέο είδος λογισμικού ή υπηρεσίας όπου η δυνατότητα ελέγχου
της εταιρίας ως προς τη χρήση του παρεχόμενου μέσου πρόσβασης από τους
τελικούς χρήστες να είναι ιδιαίτερα δυσχερής ή απίθανη (Kazaa Media Desktop,
Grokster, Morpheus).
Οι προσπάθειες αυτές απέδωσαν, καθώς δυο χρόνια αργότερα σε μια υπόθεση
που αφορούσε και πάλι παραγωγούς και διανομείς λογισμικού που χρησιμοποιείται
για τον χωρίς άδεια διαμοιρασμό προστατευόμενων από την πνευματική ιδιοκτησία
έργων, οι εταιρίες Kazaa, Grokster και Morpheus κρίθηκαν μη υπεύθυνες για
«έμμεση ή δευτερεύουσα προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας»57. Σε παρόμοια
απόφαση κατέληξε και το Εφετείο του Άμστερνταμ σε μια υπόθεση που αφορούσε
την εταιρία Kazaa58.
3.2.2 Οι διώξεις κατά των χρηστών
Η αβεβαιότητα ως προς το αποτέλεσμα της δικαστικής κρίσης στις δίκες κατά
των εταιριών που διανέμουν το λογισμικό peer-to-peer υπήρξε η αιτία της αλλαγής
στρατηγικής από τους δικαιούχους των πνευματικών δικαιωμάτων, οι οποίοι
εγκαταλείπουν μερικώς την τακτική του προσδιορισμού και της δίωξης ενός
κεντρικού υπεύθυνου για τις προσβολές και αρχίζουν πλέον να στρέφονται κατά των
τελικών χρηστών. Η αλλαγή του δικαστικού στόχου οφείλεται στην εξέλιξη της
τεχνολογίας που χρησιμοποιείται και στην αλλαγή της αρχιτεκτονικής δομής και του
τρόπου λειτουργίας των δικτύων59. Παράλληλα, οι επιλεκτικές διώξεις κατά των
χρηστών λειτουργούν αποτρεπτικά, αφού αποσκοπούν στον παραδειγματισμό και

57 Metro Goldwyn Mayer Studios v. Grokster, U.S. District Court, Central District of California,
25/4/2003 http://www.techlawjournal.com/courts2001/mgm_grokster/20030425.asp. Η απόφαση
της 19ης Αυγούστου 2004 του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ στην υπόθεση αυτή
επιβεβαίωσε την άποψη ότι αυτού του τύπου συστήματα peer to peer, όπως το Grokster κ.λ.π.,
έχουν μία άλλη αρχιτεκτονική από το Napster κι αυτό διότι σε αντίθεση με το Napster δεν
στηρίζονται σε έναν κεντρικό κόμβο. Οι δικαιούχοι το λογισμικού στα συστήματα αυτά δεν
επεμβαίνουν κατά την ανταλλαγή των αρχείων μεταξύ των χρηστών και έτσι οι δικαιούχοι της
πνευματικής ιδιοκτησίας θα πρέπει πια να αξιώσουν την προστασία τους από τους μεμονωμένους
χρήστες. Βλ. Διονυσία Καλλινίκου, ό.π. σελ. 124
58 Βλ. Τ.Ε. Συνοδινού, ό.π., σελ. 277
59 Στα δίκτυα peer-to-peer νέας γενιάς δεν υπάρχει κάποιος κεντρικός κατάλογος ή εξυπηρετητής, αλλά
κάθε χρήστης λειτουργεί ως πελάτης και εξυπηρετητής ταυτόχρονα

35

στην αποθάρρυνση της χρήσης δικτύων peer-to-peer για προσβολές της πνευματικής
ιδιοκτησίας60.
Παρά τις όποιες προσπάθειες των δικαιούχων όμως και τις καταδικαστικές
αποφάσεις μεμονωμένων χρηστών ανά διαστήματα, το εγχείρημα αυτό συναντά
αρκετά νομικά προβλήματα. Μερικά εξ αυτών είναι η επίκληση της προστασίας του
ιδιωτικού βίου και του απορρήτου της επικοινωνίας ως όριο για την ανίχνευση και
δίωξη προσβολών, η δυνατότητα λήψης ασφαλιστικών μέτρων κατά των παρόχων
πρόσβασης και η επίκληση της ιδιωτικής σφαίρας των χρηστών61.
3.3 Ιδιωτικότητα και προστασία προσωπικού απορρήτου
Η

κλασική

αντιπαράθεση

δημόσιας

σφαίρας

και

ιδιωτικής

σφαίρας

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και στο μηχανισμό του δικαίου πνευματικής
ιδιοκτησίας. Στην αντίληψη των χρηστών, η χρήση του έργου ταυτίζεται με την
απόλαυσή του στην ιδιωτική σφαίρα, στον ιδιωτικό χώρο του χρήστη. Αντιθέτως, η
συλλογική ή δημόσια χρήση της αναπαραγωγής του έργου και η δημόσια
επικοινωνία του εκλαμβάνονται ως πράξεις εκμετάλλευσης.
Η προστασία της χρήσης στην ιδιωτική σφαίρα αποτελεί έννομο συμφέρον των
χρηστών, το οποίο λαμβάνεται υπόψη από το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι
κλασικοί περιορισμοί της αναπαραγωγής για ιδιωτική χρήση και της ελευθερίας της
μη δημόσιας παρουσίασης των έργων αποτελούν την δικαιική έκφραση του
σεβασμού του ιδιωτικού βίου των χρηστών στο εσωτερικό του δικαίου της
πνευματικής ιδιοκτησίας.
Από την άλλη, η θέση και το μέλλον των περιορισμών αυτών, ιδιαίτερα της
αναπαραγωγής για ιδιωτική χρήση, αμφισβητείται έντονα στο σύγχρονο ψηφιακό
περιβάλλον. Η δυνατότητα επιβολής τεχνολογικών μέτρων που καταργούν τη
δυνατότητα άσκησης του περιορισμού της αναπαραγωγής για ιδιωτική χρήση και οι

60 Βλ. Τ.Ε. Συνοδινού, ό.π., σελ. 284
61 Βλ. Διονυσία Καλλινίκου, ό.π. σελ. 124: «Το ελληνικό δίκαιο έχει ρητή ρύθμιση με βάση την οποία ο
δικαιούχος μπορεί να ζητήσει τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά των διαμεσολαβητών οι υπηρεσίες
των οποίων χρησιμοποιούνται από τρίτο πρόσωπο για την προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας
(νέο άρθρο 6 4 του Ν. 2121/1993). Η διαδικασία αυτή μπορεί αν οδηγήσει με την επιφύλαξη της
νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων, είτε στην ανακοίνωση των ονομάτων των
μεμονωμένων χρηστών, είτε στη διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο»
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επιταγές της οικονομικής ανάλυσης του δικαίου σε συνδυασμό με το τεστ των τριών
σταδίων σηματοδοτούν μια κρίση του περιορισμού αυτού.
Παράλληλα, η δυνατότητα επίκλησης των περιορισμών της πνευματικής
ιδιοκτησίας χάριν της ιδιωτικής σφαίρας αλλά και η άμεση επίκληση δικαιικών
κανόνων για την προστασία της ιδιωτικής σφαίρας εκτός του δικαίου πνευματικής
ιδιοκτησίας (νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων και την
προστασία του απορρήτου της ιδιωτικής επικοινωνίας) για την αποφυγή της
καταδίκης

των

χρηστών

όταν

χωρίς

άδεια

αναπαράγουν

και

διακινούν

προστατευόμενα έργα μέσω του διαδικτύου καταδεικνύει μια πιο σκοτεινή όψη των
περιορισμών αυτών.
Ο σεβασμός της ιδιωτικής σφαίρας του χρήστη εκφράζεται μέσα από την
καθιέρωση δύο σημαντικών περιορισμών στο βασικό δίπτυχο των περιουσιακών
εξουσιών του δημιουργού: α) της αναπαραγωγής για ιδιωτική χρήση και β) μη
δημόσιας παρουσίασης των έργων, οι οποίοι αποτελούν τους σημαντικότερους
περιορισμούς των δικαιωμάτων αναπαραγωγής και παρουσίασης στο κοινό
,
62.
αντίστοιχα
3.3.1 Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση
Ο περιορισμός της αναπαραγωγής για ιδιωτική χρήση θεμελιώνεται στον a priori
αποκλεισμό από τη δικαιική περίμετρο του μονοπωλίου της χρήσης των έργων στην
ιδιωτική σφαίρα. Σύμφωνα με τη θεώρηση αυτή, η εξουσία απόλυτου και
αποκλειστικού ελέγχου επί του έργου που χορηγείται στο δημιουργό καλύπτει τις
χρήσεις του έργου που συνιστούν εκμετάλλευση του έργου μέσω των οποίων το έργο
διαδίδεται σε ένα κοινό, είτε άμεσα είτε μέσω της αναπαραγωγής του σε
περισσότερους υλικούς φορείς. Έτσι, ο δημόσιος χαρακτήρας της διάδοσης του
έργου είναι αυτός που δικαιολογεί την αναζήτηση της άδειας του δημιουργού ή την
καταβολή εύλογης αμοιβής. Εξ αντιδιαστολής, η απλή πρόσβαση στο έργο και η
ιδιωτικής φύσης χρήση αυτού δεν αποτελούν φυσικό σκοπό του δικαίου πνευματικής
ιδιοκτησίας6263.

62Βλ. Τ.Ε. Συνοδινού, ό.π., σελ. 247-248
63Βλ. Τ.Ε. Συνοδινού, ό.π., σελ. 249
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Ο αποκλεισμός της ιδιωτικής χρήσης από τον εξουσιαστικό έλεγχο του
δημιουργού εξυπηρετεί την ανάγκη αρμονικής συνύπαρξης της ιδιοκτησιακής
προστασίας του δημιουργού με το επίσης συνταγματικά προστατευόμενο δικαίωμα
του ιδιωτικού βίου. Από την άλλη, ο περιορισμός του μονοπωλίου μόνο στις πράξεις
που συνιστούν δημόσια χρήση του έργου και ο συνεπακόλουθος αποκλεισμός της
αμιγώς ιδιωτικής χρήσης από το μονοπώλιο προϋποθέτει τον προσδιορισμό των
χαρακτηριστικών της επιτρεπτής «ιδιωτικής χρήσης».
Η χρήση των έργων από τον τελικό χρήστη δεν είναι απλά μια πράξη
«κατανάλωσης», αλλά συνιστά ταυτόχρονα μια διαδικασία μέσω της οποίας
ολοκληρώνεται ο κύκλος της δημιουργίας, εφόσον το μήνυμα του έργου λαμβάνεται
από το κοινό. Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, η ιδιωτική χρήση του έργου
αποτελεί τον τελευταίο κρίκο στην αλυσίδα της δημιουργίας σύμφωνα με το
λειτουργικό προορισμό της. Απαραίτητος μοχλός για την ολοκλήρωση του κύκλου
αυτού είναι η αποτελεσματική διασφάλιση των συμφερόντων του δημιουργού, από
την προσωπικότητα του οποίου πηγάζει το έργο. Η χορήγηση του μονοπωλίου
αποτελεί την ανταμοιβή του, αλλά και ταυτόχρονα το αναγκαίο μέσο για τη διηνεκή
τροφοδότηση της δημόσιας σφαίρας με πολιτιστικά αγαθά. Στο πλαίσιο αυτό,
ιδιωτικές χρήσεις που προσδιορίζονται ή τείνουν να λειτουργούν με όρους αγοράς,
στο μέτρο που συνιστούν έναν πραγματικό τρόπο εκμετάλλευσης ή επηρεάζουν
αρνητικά την εκμετάλλευση του έργου από το δημιουργό, δεν δικαιολογούνται πλέον
ή δικαιολογούνται μερικώς.
Ο καθηγητής Κουμάντος προβαίνει σε μια διάκριση μεταξύ παθητικής και
«ενεργητικής» ιδιωτικής χρήσης των έργων: ενώ η παθητική χρήση του πνευματικού
δημιουργήματος, όπως η ανάγνωση ή η ακρόαση του από τον τελικό χρήστη είναι
ελεύθερη, δεν ισχύει το ίδιο για πράξεις ιδιωτικής χρήσης που γίνονται με τρόπο που
αποτελεί άσκηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του δημιουργού, όπως η
αναπαραγωγή ενός κειμένου για ιδιωτική χρήση. Στην τελευταία περίπτωση, πρέπει
να διακρίνεται η αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση που εμποδίζει την κανονική
εκμετάλλευση του έργου ή βλάπτει τα νόμιμα συμφέροντα των δικαιούχων από
εκείνη που δεν έχει αυτές τις συνέπειες .64

64 Βλ. Τ.Ε. Συνοδινού, ό.π., σελ. 250-251

38

Η αποδοχή της ιδιωτικής φύσης αναπαραγωγής ως μιας αμιγώς πρακτικής
αναγκαιότητας, τόσο από την άποψη του υψηλού κόστους διαπραγμάτευσής της
στην αγορά όσο και της πραγματικής αδυναμίας ελέγχου του τρόπου άσκησής της
στην ιδιωτική σφαίρα των χρηστών, την κατατάσσει στις πράξεις που ο δημιουργός
απλά ανέχεται για πρακτικούς λόγους. Αντίθετα, η αναγωγή στο δικαιολογητικό της
θεμέλιο και στη νομική της φύση, της προσδίδει μια άλλη δικαιική αξία. Από
ελευθερία που υπάρχει χάρη στην ανοχή και ενδεχομένως στη βούληση του
δημιουργού, ανάγεται σε ελευθερία της οποίας η εγγύηση ενυπάρχει ως λειτουργικό
στοιχείο του εσωτερικού προσδιορισμού του δικαικού μονοπωλίου. Με άλλα λόγια
σε πεδίο ελευθερίας, το οποίο δεν μπορεί να καταργηθεί ή να καταστρατηγηθεί για
καθαρά πρακτικούς λόγους.
Παρά το γεγονός ότι η θεωρία και η νομολογία έχουν απορρίψει τη θεώρηση της
αναπαραγωγής για ιδιωτική χρήση ως ενός δικαιώματος του χρήστη το οποίο
θεμελιώνεται στις διατάξεις του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας, η συζήτηση
παραμένει ανοιχτή στο μέτρο που ορισμένες εθνικές τάξεις έχουν καθιερώσει την
εγγύηση του περιορισμού, έστω και μέσα σε ένα περιορισμένο πλαίσιο65.
Η Οδηγία 2001/29/ΕΚ δεν κατατάσσει την αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση
στις εξαιρέσεις ή περιορισμούς αναφορικά με τους οποίους τα κράτη μέλη οφείλουν
να λάβουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν ότι οι δικαιούχοι θα
παρέχουν στον επωφελούμενο της εξαίρεσης ή του περιορισμού τα μέσα για να
επωφεληθεί από αυτά. Σύμφωνα με το αιτιολογικό 51 της Οδηγίας, ελλείψει ειδικών
μέτρων ή συμφωνιών εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τα κράτη μέλη θα πρέπει
να μεριμνήσουν ώστε οι δικαιούχοι να παράσχουν στους επωφελούμενους από τις
εξαιρέσεις ή περιορισμούς τα κατάλληλα μέσα για να επωφεληθούν εξ αυτών,
υλοποιώντας ένα υλοποιημένο τεχνολογικό μέτρο ή με άλλα μέσα. Η δυνατότητα
λήψης μέτρων δηλαδή είναι στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών66.
3.3.2 «Μη δημόσια» παρουσίαση των έργων

65 Βλ. άρθρο L. 331-8 του γαλλικού Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
66 Βλ. Τ.Ε. Συνοδινού, ό.π., σ.253-254
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Η προϋπόθεση της ύπαρξης ενός κοινού, έστω δυνητικού67, καθιερώνεται ρητά
στον ελληνικό νόμο για την πνευματική ιδιοκτησία τόσο αναφορικά με την εξουσία
παρουσίασης του έργου στο κοινό και την εξουσία ψηφιακής διάχυσης (άρθρο 3 παρ.
1 στοιχ. η του Ν. 2121/1993) όσο και αναφορικά με ειδικές μορφές παρουσίασης, οι
οποίες έχουν αναχθεί από το νομοθέτη σε αυτόνομες εξουσίες του δικαιώματος
εκμετάλλευσης μέσω παρουσίασης του έργου στο κοινό και ειδικότερα την εξουσία
δημόσιας εκτέλεσης (άρθρο 3 παρ. 1 στοιχ. στ του Ν 2121/1993) και την εξουσία
μετάδοσης ή αναμετάδοσης των έργων στο κοινό με τη ραδιοφωνία και την
τηλεόραση (άρθρο 3 παρ. 1 στοιχ. ζ του Ν. 2121/1993).
Η έννοια του κοινού δεν προσδιορίζεται από το νομοθέτη. Προκύπτει ωστόσο
από το νομοθετικό προσδιορισμό της «δημόσιας χρήσης» στο άρθρο 3 παρ. 2 του Ν.
2121/1993. Δημόσια παρουσίαση τελείται όταν το έργο παρουσιάζεται σε έναν
αόριστο κύκλο προσώπων τα οποία δεν συνδέονται με οικογενειακούς ή στενούς
κοινωνικούς δεσμούς, χωρίς να ενδιαφέρει ο ακριβής αριθμός αυτών των προσώπων,
εάν βρίσκονται στον ίδιο χώρο ή τόπο ή εάν το έργο παρουσιάζεται σε αυτά στον
ίδιο ή σε διαφορετικό χρόνο.
Ο προσδιορισμός του δικαιικού μονοπωλίου του δικαιώματος παρουσίασης
βάσει του δημόσιου ή μη χαρακτήρα της συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τον
έλεγχο του δημιουργού της ιδιωτικής, «μη δημόσιας», παρουσίασης. Ως ιδιωτική
παρουσίαση νοείται η ατομική παρουσίαση ή παρουσίαση που είναι προσιτή στον
στενό κύκλο της οικογένειας ή στο άμεσο κοινωνικό περιβάλλον. Η έννοια της
ιδιωτικής χρήσης γενικά περιλαμβάνει τη χρήση από πρόσωπα που έχουν στενή
προσωπική επαφή είτε λόγω στενής συγγένειας ή επειδή συνευρίσκονται συχνά στο
πλαίσιο κοινωνικών επαφών και συνεπώς προϋποθέτει την ύπαρξη μιας οικειότητας
και συχνής επικοινωνίας. Η έννοια του προσωπικού δεσμού αποτελεί ποιοτικό
κριτήριο της εξατομίκευσης των προσώπων μέσα σ' έναν προσδιορισμένο κύκλο που
χαρακτηρίζεται από μια συχνότητα επαφών. Στο πλαίσιο αυτό δεν αποτελεί ιδιωτική
παρουσίαση η παρουσίαση που γίνεται σε μια μεγάλη επιχείρηση, σε εργοστάσιο ή
σε οργανισμό, η παρουσίαση που γίνεται σε χώρους γάμων, βαπτίσεων, δεξιώσεων ή
ομιλιών, η παρουσίαση σε νοσοκομεία, ιδρύματα, σχολεία, κέντρα διασκέδασης,
67 Παρουσίαση τελείται ακόμη και όταν το κοινό είναι δυνητικό. Αυτό που μετράει είναι ο προορισμός
της πράξης, δηλαδή η βούληση παρουσίασης του έργου σε ένα κοινό.
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θέατρα κλπ. Αντίθετα, έχει κριθεί ότι δεν αποτελεί εκτέλεση η εκτέλεση μουσικών
έργων από ορχήστρα σε καφεψητοπωλείο μικρού ορεινού χωριού για τον εορτασμό
της ονομαστικής εορτής του συζύγου της ιδιοκτήτριας, δεδομένου ότι οι
παρευρισκόμενοι συνδέονταν με ιδιαίτερες προσωπικές σχέσεις68.
3.4 Το δικαίωμα αναπαραγωγής στο ψηφιακό περιβάλλον
Το δικαίωμα αναπαραγωγής εντάσσεται στο απόλυτο περιουσιακό δικαίωμα του
δημιουργού. Η αναπαραγωγή αποτελεί πράξη νέας παραγωγής της αρχικής
ενσωμάτωσης του έργου, η οποία μπορεί να τελείται με διάφορους τρόπους, χωρίς να
ενδιαφέρει η μέθοδος αναπαραγωγής, το είδος ή ο αριθμός

των φορέων νέας

ενσωμάτωσης του έργου, ο σκοπός της αναπαραγωγής ή ο ιδιωτικός ή συλλογικός
χαρακτήρας της χρήσης του μέσου το οποίο φέρει την ενσωμάτωση του έργου που
προέκυψε από την πράξη της αναπαραγωγής69.
Στο περιβάλλον του διαδικτύου, η σταθερή ή μόνιμη αναπαραγωγή του έργου
αποτελεί συνήθως το καταληκτικό στάδιο μιας σύνθετης επικοινωνιακής διαδικασίας
που περιλαμβάνει πολλαπλές μη σταθερές, φευγαλέες αναπαραγωγές, που δεν
εξυπηρετούν το σκοπό της ενσωμάτωσης του έργου αλλά τη λειτουργία της
επικοινωνίας αυτού μέσω του Διαδικτύου. Η δημιουργία φευγαλέων αντιγράφων
αποτελεί μια αναγκαία διαδικασία για τη λειτουργία του διαδικτύου, η οποία τελείται
σε πολύ μεγαλύτερη έκταση, απ' ότι άλλες μορφές προσωρινής αναπαραγωγής που
είχαν εμφανιστεί στο αναλογικό περιβάλλον70.

3.5 Το δικαίωμα «ψηφιακής διάχυσης»
Η καθιέρωση του δικαιώματος ψηφιακής διάχυσης ως ειδικότερη μορφή του
δικαιώματος παρουσίασης στο κοινό πραγματοποιήθηκε σε διεθνές επίπεδο στο
άρθρο 8 της Συνθήκης WIPO για την πνευματική ιδιοκτησία , ενώ η ίδια ρύθμιση

Βλ. Τ.Ε. Συνοδινού, ό.π., σελ. 258
,9 Βλ. Τ.Ε. Συνοδινού, ό.π., σελ. 22
0 Βλ. Τ.Ε. Συνοδινού, ό.π., σελ. 23
1 Η εισαγωγή του δικαιώματος αυτού, η οποία αντιστοιχεί σε μια επιλογή συμβιβασμού των διαφόρων
προτάσεων γνωστή ως «umbrella solution», έδωσε τέλος στη θεωρητική διχογνωμία σχετικά με το
εάν οι διαδραστικές διαδικτυακές μεταδόσεις καλύπτονται απο το δικαίωμα διανομής ή
επικοινωνίας του έργου στο κοινό. Η επιλογή της umbrella solution στοχεύει στην παροχή μιας
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μεταφέρθηκε στην κοινοτική έννομη τάξη με το άρθρο 3 παρ. 1 της Οδηγίας
2001/29/ΕΚ. Σύμφωνα με την τελευταία διάταξη, όπως αυτή μεταφέρθηκε στην
ελληνική έννομη τάξη, το περιουσιακό δικαίωμα του δημιουργού περιλαμβάνει την
εξουσία να επιτρέπει ή να απαγορεύει την παρουσίαση στο κοινό των έργων του,
ενσυρμάτως ή ασυρμάτως ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, καθώς και να καθιστά
προσιτά τα έργα του στο κοινό κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση
στα έργα αυτά, όπου και όταν επιλέγει ο ίδιος, ενώ παράλληλα ορίζεται ότι τα
δικαιώματα αυτά δεν αναλώνονται με οποιαδήποτε πράξη παρουσίασης στο κοινό με
την έννοια της παρούσας ρύθμισης . Η εξουσία της παρουσίασης του έργου στο
κοινό προβλέπονταν στον ελληνικό νόμο για την πνευματική ιδιοκτησία,
προσλαμβάνοντας ιδιαίτερα ευρύ περιεχόμενο και πριν την μεταφορά της κοινοτικής
Οδηγίας.
Η Οδηγία δεν εναρμονίζει το δικαίωμα παρουσίασης στο κοινό με τη διευρυμένη
έννοια που του αποδίδεται στην ελληνική έννομη τάξη, αφού διευκρινίζεται ρητά στο
αιτιολογικό 23 της Οδηγίας ότι το δικαίωμα της παρουσίασης θα πρέπει να θεωρηθεί
κατά ευρεία έννοια ότι καλύπτει κάθε παρουσίαση σε κοινό το οποίο δεν παρίσταται
στον τόπο της παρουσίασης, ενώ το δικαίωμα αυτό δεν θα πρέπει να καλύπτει άλλες
πράξεις. Ο αποκλεισμός αυτός είναι λογικός στο μέτρο που η Οδηγία αποσκοπεί
στην εναρμόνιση των δικαιωμάτων στο ψηφιακό περιβάλλον. Συνεπώς, η έννοια της
δημόσιας εκτέλεσης, στο μέτρο που προϋποθέτει την παρουσία του κοινού στον τόπο
της παρουσίασης (όταν λαμβάνει τη μορφή της ερμηνείας του έργου από τον
καλλιτέχνη με φυσική παρουσία κοινού στον τόπο τέλεσης της παρουσίασης) ή της
δημόσιας έκθεσης εικαστικών έργων, τίθεται εκτός του κοινοτικού πλαισίου
εναρμόνισης του δικαιώματος παρουσίασης του έργου στο κοινό. Ο περιορισμός
αυτός είναι σύμφωνος με το άρθρο 8 της Συνθήκης WIPO, όπου το δικαίωμα
παρουσίασης του έργου στο κοινό δεν περιλαμβάνει την εκτέλεση του έργου στο
κοινό. Εάν, ωστόσο, η εκτέλεση του έργου από τον καλλιτέχνη σε συναυλία
μεταδίδεται με τεχνικά μέσα σε κοινό που δεν παρευρίσκεται στο χώρο της
συναυλίας, η μετάδοση αυτή καλύπτεται από το δικαίωμα παρουσίασης στο κοινό.*72
αποτελεσματικής προστασίας η οποία είναι δυνατό να γίνει δεκτή από έννομες τάξεις με
διαφορετική νομική παράδοση. Προϋποθέτει το σαφή προσδιορισμό των πράξεων που καλύπτονται
από το απόλυτο δικαίωμα, αλλά ταυτόχρονα αφήνει αρκετά λογικά περιθώρια ελευθερίας στους
εθνικούς νομοθέτες αναφορικά με τον ειδικότερο νομικό χαρακτηρισμό των πράξεων.
72 Βλ. άρθρο 3 παρ. 1 περίπτωση η) του Ν. 2121/1993 στο παράρτημα της παρούσης

42

Η διαδικτυακή μετάδοση των έργων ανατρέπει την παραδοσιακή πρόσληψη της
έννοιας του κοινού, ως μιας ομάδας προσώπων που αποκτούν πρόσβαση στο έργο
στον ίδιο τόπο και στον ίδιο χρόνο. Το στοιχείο της τοπικής συνεύρεσης μιας ομάδας
προσώπων είχε από καιρό αποτελέσει την σημασία του για τον προσδιορισμό της
έννοιας του κοινού, δεδομένου ότι κατά τη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική μετάδοση
ενός έργου το οποίο στη συνέχεια λαμβάνεται από τους οικιακούς δέκτες
μεμονωμένων χρηστών ή σε δωμάτια ξενοδοχείου τίθεται σε εφαρμογή η εξουσία
παρουσίασης του έργου στο κοινό.
Το στοιχείο της συγκέντρωσης του κοινού σε ορισμένο κοινό τόπο δεν
αποτελούσε προϋπόθεση της ύπαρξης δημόσιας χρήσης του έργου και πριν τη
μεταφορά της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ στην ελληνική έννομη τάξη. Σύμφωνα με το
άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2121/1993 δημόσια θεωρείται κάθε χρήση ή εκτέλεση ή
παρουσίαση του έργου, που κάνει το έργο προσιτό σε κύκλο προσώπων ευρύτερο
από το στενό κύκλο της οικογένειας και το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον,
ανεξαρτήτως από το αν τα πρόσωπα αυτού του ευρύτερου κύκλου βρίσκονται στο
ίδιο ή σε διαφορετικούς χώρους. Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό, η δημόσια χρήση
αντιδιαστέλλεται από την ιδιωτική χρήση, ενώ εμπεριέχει το στοιχείο της
συλλογικότητας, χωρίς να ενδιαφέρει εάν η συλλογική χρήση τελείται με φυσική
παρουσία κοινού στον ίδιο ή διαφορετικούς χώρους.
Η μετάδοση του έργου μέσω διαδικτύου επιφέρει χρονική διάσπαση στην έννοια
του κοινού, το οποίο απαρτίζεται από μεμονωμένα άτομα-μέλη, που αποκτούν
πρόσβαση στο έργο όχι μόνο από τον τόπο όπου βρίσκονται αλλά και στο χρόνο της
δικής τους επιλογής. Η διαδραστικότητα αλλάζει τα δεδομένα της χρήσης του έργου.
Ο χρήστης αποκτά πρόσβαση και απολαμβάνει τη χρήση του έργου από τον ιδιωτικό
του χώρο, αποφασίζοντας ο ίδιος για το χρόνο λήψης του έργου, η οποία
πραγματοποιείται βάσει των ατομικών κριτηρίων επιλογής του χρήστη και όχι βάσει
κάποιου

συγκεκριμένου προγράμματος ή χρονοδιαγράμματος

(κατ'

αίτηση

μετάδοση). Στο πλαίσιο αυτό εκλείπει παντελώς το στοιχείο της χρονικής
συνεύρεσης του κοινού, έστω και από διαφορετικό τόπο, ενώ η χρήση του έργου
λαμβάνει εξατομικευμένο χαρακτήρα.
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Η ατομική αυτή διάσταση της χρήσης είχε εγείρει ερωτήματα σχετικά με το εάν
υπάρχει παρουσίαση στο κοινό σε αυτές τις περιπτώσεις όπου το στοιχείο της
συλλογικής δημόσιας χρήσης του έργου κατακερματίζεται. Η ρητή αναφορά της
έννοιας της «ψηφιακής διάχυσης» ως ειδικότερης έκφανσης της εξουσίας
παρουσίασης στο κοινό έθεσε τέλος σε οποιαδήποτε αμφισβήτηση της υπαγωγής των
χρήσεων στο δικαιικό μονοπώλιο του δημιουργού.
Το δικαίωμα ψηφιακής διάχυσης ενεργοποιείται κάθε φορά που μέλη του κοινού
έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση στο έργο από τον τόπο και τον χρόνο
της επιλογής τους, όπως στην περίπτωση της προσφοράς έργων για «κατέβασμα»
στο κοινό μέσω του διαδικτύου ή μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας, της κατ' αίτηση
μετάδοσης στο χρήστη με το «κατέβασμα» μιας ταινίας (pay-per-view TV ή pay-peruse) ή της κατ' αίτηση μετάδοση με streaming (on demand streaming) , ενώ δεν
καλύπτει περιπτώσεις όπου το έργο μεταδίδεται διαδικτυακά αλλά βάσει κάποιου
προκαθορισμένου προγράμματος, όπως η μετάδοση του προγράμματος ενός
ραδιοφωνικού σταθμού μέσω του διαδικτύου (webcasting , simulcasting ), η
παρουσίαση του έργου (audio, video) βάσει ενός προκαθορισμένου προγράμματος με
streaming ή near on demand pay TV7374576. Στις περιπτώσεις αυτές, όπως και κατά την
κλασική ραδιοτηλεοπτική μετάδοση του έργου77, εφαρμόζεται το γενικότερο
δικαίωμα παρουσίασης στο κοινό, αφού εκλείπει το στοιχείο της αμφίδρομης
επικοινωνίας με το χρήστη.
Η επιβεβαίωση της ενεργοποίησης του δικαιώματος παρουσίασης στο κοινό
στην περίπτωση της κατ' αίτηση μετάδοσης και χρήσης του έργου, κυρίως μέσω του
διαδικτύου, δεν αποτελεί δικαιική καινοτομία, στο μέτρο που η αναζήτηση της
73 To streaming μπορεί να περιγραφεί ως η τεχνική που επιτρέπει στο χρήστη να έχει πρόσβαση στο
έργο σε πραγματικό χρόνο, ταυτόχρονα με το «κατέβασμα» και πριν η μεταβίβαση του αρχείου
ολοκληρωθεί. Ο χρήστης μπορεί να δει ή να ακούσει το έργο κατά την άφιξή του, ενώ τα πακέτα
δεδομένων δεν αποθηκεύονται. Επειδή ο χρόνος άφιξης των δεδομένων είναι πολύ σημαντικός, οι
streaming servers χρησιμοποιούν συχνά το Realtime Transport Protocol (RTP) αντί του HTTP.
74 Πρόκειται για τη μετάδοση του προγράμματος ενός σταθμού αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.
75 Πρόκειται για την ταυτόχρονη μετάδοση ενός προγράμματος από διαφορετικά μέσα.
76 Στη near on demand TV (near video on demand ή quasi video on demand) τα έργα προβάλλονται σε
τακτικά χρονικά διαστήματα συνεχώς (π.χ. ανά διάστημα 5,10 ή 20 λεπτών της ώρας), ενώ ο
χρήστης έχει τη δυνατότητα να κάναι παύση (pause), να κάνει το έργο να «τρέξει» μπρος (fast
forward) και πίσω (rewind) όπως όταν βλέπει το έργο από μαγνητοταινία ή DVD.
77 Σύμφωνα με το αιτιολογικό 23 της Οδηγίας, το δικαίωμα παρουσίασης στο κοινό θα πρέπει να
καλύπτει κάθε σχετική μετάδοση και αναμετάδοση ενός έργου στο κοινό με ενσύρματα ή
ασύρματα μέσα, συμπεριλαμβανομένης της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης.
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ύπαρξης εκμετάλλευσης του έργου μέσω παρουσίασης στο κοινό πραγματοποιείται
πάντα από τη σκοπιά του προσώπου που προβαίνει στην εκμετάλλευση και όχι από
τη σκοπιά του τελικού χρήστη. Υπό το πρίσμα αυτό, αυτό που ενδιαφέρει είναι η
συμβατική παραχώρηση της δυνατότητας εκμετάλλευσης στο πρόσωπο που
προβαίνει στην παρουσίαση του έργου σε ένα απροσδιόριστο αριθμό πιθανών
χρηστών και όχι ο τρόπος μετάδοσης ή λήψης του έργου από τον τελικό χρήστη.
Η ποιοτική αλλαγή στην έννοια του κοινού που πραγματοποιείται εξαιτίας της
χωροχρονικής διάσπασης και του στοιχείου της ατομικής πρωτοβουλίας σηματοδοτεί
μια σημασιολογική μεταστροφή στην έννοια της χρήσης του έργου, η οποία στο
επίπεδο της άσκησης του δικαιικού μονοπωλίου παίρνει το χαρακτήρα της
μετάβασης από τον κλασικό έλεγχο της συλλογικής δημόσιας χρήσης του έργου στον
έλεγχο της ατομικής χρήσης/ κατανάλωσης, όταν αυτή τελείται στο πλαίσιο μιας
εκμετάλλευσης με δημόσιο χαρακτήρα. Η ποιοτική αυτή μεταστροφή, η οποία έχει
πρωτευόντως συμβολικό χαρακτήρα, δεν καταλήγει στον έλεγχο του τελικού σταδίου
της επικοινωνίας μέσω της ατομικής πρόσβασης του χρήστη στο έργο, αλλά
αποσκοπεί στον έλεγχο της εκμετάλλευσης αυτής της νέας μορφής πρόσβασης, η
οποία προηγείται χρονικά.
Ωστόσο,

προσαρμοσμένη

στην

τεχνολογική

πραγματικότητα

της

διαδραστικότητας, συντελεί στη δικαιική αναγνώριση μιας διαφορετικής έννοιας του
κοινού, στην οποία κεντρικό ρόλο διαδραματίζει το πρότυπο του ενεργητικού
εξατομικευμένου

χρήστη.

Υπό

αυτή

την

οπτική

γωνία,

εισάγει

στο

δημιουργικοκεντρικό δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, μια άγνωστη πτυχή της
επικοινωνίας των έργων, η οποία είναι προσανατολισμένη στις επιλογές του
μεμονωμένου χρήστη-μέλους του κοινού. Μέσω αυτής της εισαγωγής δεδομένων
ατομικής επικοινωνίας σε μια κλασική συλλογική διαδικασία εκμετάλλευσης των
έργων, η αυτόνομη δικαιική έννοια του χρήστη αναδύεται από την αφάνεια και
ανάγεται σε ουσιαστικό στοιχείο της επικοινωνίας των έργων και εν δυνάμει και της
δικαιικής ρύθμισης78.

78 Βλ. Τ.Ε. Συνοδινού, ό.π., σελ. 31
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3.6 Το τεστ των τριών σταδίων
Η εισαγωγή του τεστ των τριών σταδίων στο άρθρο 9 παρ. 2 της Διεθνούς
Σύμβασης της Βέρνης κατά την αναθεώρησή της το 1967 στη Στοκχόλμη, αποτέλεσε
την πρώτη διεθνή καθιέρωση του τεστ. Ακολούθησαν, το άρθρο 13 της Διεθνούς
Συμφωνίας για τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου
(Συμφωνία TRIPS)

και τα άρθρα 10 για την πνευματική ιδιοκτησία και 16 (2)

για τις εκτελέσεις και τα φωνογραφήματα της Συνθήκης WIPO. Ο ρόλος που
καλείται να διαδραματίσει ο δικαιικός αυτός μηχανισμός ελέγχου των εξαιρέσεων ή
περιορισμών ενισχύεται σημαντικά μετά την καθιέρωση του τεστ στην κοινοτική
Οδηγία 2001/29/ΕΚ, η οποία οδήγησε στην αναγέννηση του. Η ένταξη του τεστ στο
κοινοτικό κεκτημένο του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας σηματοδοτεί τη
δυνατότητα άμεσης επίκλησής του από τον εθνικό δικαστή και τη δυνατότητα
ερμηνείας του από το ΔΕΚ7980182.
Όσον αφορά την εισαγωγή του τεστ στην κοινοτική έννομη τάξη, η καθιέρωση
του στην παράγραφο 5 του άρθρου 5 της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ δεν αποτέλεσε την
πρώτη εμφάνιση του τεστ στην κοινοτική νομοθεσία. Ο κοινοτικός νομοθέτης είχε
εμπνευστεί και στο παρελθόν από τη φιλοσοφία του τεστ των τριών σταδίων για τον
περιορισμό των εξαιρέσεων αναφορικά με τα δικαιώματα του δημιουργού
προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και τα δικαιώματα του δημιουργού και
του κατασκευαστή βάσεων δεδομένων, όπως αυτά προσδιορίζονται στις κοινοτικές
Οδηγίες 91/250/ΕΟΚ83 και 96/9/ΕΟΚ84.
Τρεις είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί μια εξαίρεση για να περάσει
με επιτυχία το τεστ των τριών σταδίων. Καταρχήν, πρέπει να αποτελεί μια ειδική
περίπτωση. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να είναι διατυπωμένη με γενικούς,

79 Βλ. Ν. 2290/1995 «Κύρωση της Τελικής πράξης που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των
πολυμερών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του Γύρου της Ουρουγουάης» δημοσ. σε ΦΕΚ Α
28/9.2.1995
80 Συνθήκη WIPO για την πνευματική ιδιοκτησία, Γενεύη 1996 (ΕΕΕΚ αριθμ. L 165/9-30.5.1998)
81 Συνθήκη WIPO για τις εκτελέσεις και τα φωνογραφήματα, Γενεύη 1996 (δημος. σε ΕΕΕΚ αριθ. L
165/9-30.5.1998)
82 Βλ. Τ.Ε. Συνοδινού, ό.π., σελ. 45
83 Βλ. άρθρο 6 παρ. 3 της Οδηγίας 91/250/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 1991 για τη νομική
προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών
84 Βλ. άρθρα 6 παρ.3 και 8 παρ.2 της Οδηγίας 96/9/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων.

46

αόριστους ή αφηρημένους όρους και ότι πρέπει να εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο
σκοπό. Η ρητή απαίτηση της ειδικής και συγκεκριμένης διατύπωσης του
περιορισμού ίσως ξενίζει στο ηπειρωτικό σύστημα του δικαίου της πνευματικής
ιδιοκτησίας όπου η συγκεκριμένη διατύπωση και η αυστηρή ερμηνεία των
εξαιρέσεων αποτελεί κανόνα. Ωστόσο, η προϋπόθεση αυτή δεν είναι εξίσου
αυτονόητη σε χώρες όπως οι Η.Π.Α. που υιοθετούν ένα πιο ευέλικτο σύστημα
προσδιορισμού των περιορισμών (fair use)8586. Δεύτερον, η εφαρμογή της δεν πρέπει
να θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την κανονική εκμετάλλευση του έργου. Δεν πρέπει
δηλαδή να στερεί από το δημιουργό τη δυνατότητα να απολαμβάνει τις εξουσίες του
δικαιικού μονοπωλίου και να αποκομίζει σημαντικά οφέλη από αυτές προβαίνοντας
σε εκμετάλλευση του έργου του με εύλογους, συνηθισμένους ή αναμενόμενους
τρόπους. Τρίτον, η εξαίρεση δεν πρέπει να προκαλεί αδικαιολόγητη βλάβη στα
νόμιμα συμφέροντα του δημιουργού ή του δικαιούχου. Σε αρνητική προϋπόθεση για
την ικανοποίηση του τρίτου κριτηρίου ανάγεται η μη ύπαρξη όχι οποιασδήποτε
βλάβης αλλά αδικαιολόγητης βλάβης στα νόμιμα συμφέροντα του δημιουργού. Εν
προκειμένω, η αξιολόγηση προϋποθέτει μια στάθμιση, μεταξύ των συμφερόντων του
δημιουργού τα οποία ούτως ή άλλως υφίστανται κάποια βλάβη από την εφαρμογή
της εξαίρεσης και των συμφερόντων που δικαιολογούν την εισαγωγή της εξαίρεσης.
Είναι προφανές ότι η εφαρμογή του τεστ εξαρτάται από τον εννοιολογικό
προσδιορισμό αφηρημένων εννοιών που συναντώνται και στα τρία κριτήρια του
τεστ 86
3.6.1 «Copyright Alert System»
Σε μια πρωτότυπη κίνηση προχώρησε το Κέντρο Πληροφόρησης Πνευματικών
Δικαιωμάτων (Center for Copyright Information) σε συνεργασία με τους παρόχους
υπηρεσιών διαδικτύου στις ΗΠΑ και κινηματογραφικούς - μουσικούς φορείς για την
καταπολέμηση της διαδικτυακής πειρατείας. Στο πρόγραμμα αυτό, το οποίο θα τεθεί
σε εφαρμογή από το 2013, συμμετέχουν περισσότεροι από δεκαπέντε πάροχοι, η
85 Σύμφωνα με την παρ. 107 του αμερικανικού Copyright Act, για να διαπιστωθεί εάν μια
συγκεκριμένη χρήση ενός έργου είναι νόμιμη λαμβάνονται υπόψιν τέσσερις παράγοντες μεταξύ
άλλων. Αυτοί είναι: α) ο σκοπός και ο χαρακτήρας της χρήσης, ιδιαίτερα εάν ο σκοπός είναι
εμπορικός ή όχι β) η φύση του προστατευόμενου έργου γ) η σημασία και ο ουσιώδης χαρακτήρας
του μέρους του έργου που έχει χρησιμοποιηθεί σε σχέση με το σύνολο αυτού και δ) οι συνέπειες
της χρήσης στη δυνητική αγορά του έργου ή στην αξία αυτού
86 Βλ. Τ.Ε. Συνοδινού, ό.π., σελ. 48-49
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RIAA και μέλη της (UMG Recordings Inc., Warner Music Group, Sony Music
Entertainment, EMI Music North America), και η MPAA και μέλη της (Walt Disney
Studios

Motion

Picture,

Paramount

Pictures

Corporation,

Sony

Pictures

Entertainment Inc., 20th Century Fox Film Corporation, Universal City Studios LLC,
Warner Bros. Entertainment Inc.) Στόχος αυτής της κίνησης των «έξι ειδοποιήσεων»,
που θα αφορά μόνο σε παράνομο διαμοιρασμό αρχείων μέσω p2p δικτύων, είναι η
ευαισθητοποίηση των χρηστών αναφορικά με τη σημασία της προστασίας των
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο ψηφιακό περιβάλλον και οι συνέπειες της
πειρατείας, όχι επιβάλλοντας κάποιου είδους ποινή (πρόστιμο ή φυλάκιση) αλλά
προτρέποντας τους χρήστες να ακολουθήσουν τη νόμιμη οδό προστατεύοντας τους
δημιουργούς αλλά και τους ίδιους.
Η διαδικασία που θα ακολουθείται περιλαμβάνει έξι ειδοποιήσεις. Όταν αρχικά
διαπιστωθεί η παραβίαση, οι δικαιούχοι, εκπροσωπούμενοι από την RIAA ή την
MPAA, θα αποστέλλουν μια ειδοποίηση στον πάροχο με την IP διεύθυνση του
χρήστη που προέβη στην παράβαση καθώς και πληροφορίες όπως η ακριβής
ημερομηνία και ώρα τέλεσης αυτής. Ο πάροχος με τη σειρά του αφού εντοπίσει τον
χρήστη θα τον ενημερώνει μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος για κατάχρηση της
σύνδεσής του (πιθανώς ακούσια παραβίαση λόγω χρήσης της σύνδεσης από άλλον
χρήστη) και για εκούσια παραβίαση, παρέχοντας του παράλληλα ενημερωτικό υλικό
για την ασφάλεια του υπολογιστή και του δικτύου του, οδηγίες για την αποφυγή νέας
παραβίασης και νόμιμους τρόπους για την απόκτηση μουσικής, ταινιών κλπ.(πρώτη
ειδοποίηση). Σε περίπτωση που δεν συμμορφωθεί ο χρήστης θα λάβει το ίδιο μήνυμα
με μεγαλύτερη έμφαση στις ως άνω πληροφορίες (δεύτερη ειδοποίηση). Στην τρίτη
αλλά και στην τέταρτη ειδοποίηση θα ζητηθεί από τον χρήστη να επιβεβαιώσει ότι
έλαβε το μήνυμα καθώς και τα προηγούμενα ενημερωτικού περιεχομένου μηνύματα.
Στην πέμπτη ειδοποίηση ο πάροχος θα έχει τη δυνατότητα να λάβει πιο δραστικά
μέτρα (τα οποία θα αναφέρονται στους όρους χρήσης που έχουν δημοσιευθεί) όπως η
μείωση της ταχύτητας της σύνδεσης, ανακατεύθυνση σε μια ιστοσελίδα έως ότου ο
χρήστης επικοινωνήσει με τον πάροχό του για να συζητήσει για το συμβάν ή να
αποκριθεί στις πληροφορίες που έλαβε σχετικά με τις παραβιάσεις ή ακόμα και άλλα
μέτρα που θεωρεί ο πάροχος ότι θα δώσουν λύση. Ο πάροχος θα μπορεί να ακυρώσει
τα μέτρα που έλαβε και να τα εφαρμόσει εκ νέου σε περίπτωση που ο χρήστης δεν
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αλλάξει συμπεριφορά (έκτη ειδοποίηση). Ο χρήστης θα μπορεί να ζητήσει την
επανεξέταση των μέτρων εάν θεωρεί ότι οι ειδοποιήσεις που έλαβε είναι άκυρες
(λόγω του ότι δεν προέβη σε παράνομη ανταλλαγή αρχείων ή ο εντοπισμός του ήταν
εσφαλμένος)878. Σε μία τέτοια περίπτωση θα επεμβαίνει η Αμερικανική Ένωση
Διαιτησίας (American Arbitration Association) η οποία είναι ανεξάρτητη μη
κερδοσκοπική οργάνωση ιδρυθείσα το 1926 . Εάν η ΑΕΔ κρίνει ότι οι ισχυρισμοί
του χρήστη είναι έγκυροι, τότε τα μέτρα δε θα εφαρμοστούν και θα διαγραφούν όλες
οι ειδοποιήσεις από τον λογαριασμό του συνδρομητή.
3.7 Τεχνολογικά μέτρα προστασίας
Η επιβολή και η δικαιική προστασία των τεχνολογικών μέτρων89 αποτελούν νέες
μορφές «θωράκισης» ή «οχύρωσης» της πνευματικής ιδιοκτησίας και των
συγγενικών δικαιωμάτων, με στόχο την ενδυνάμωση της άσκησης αποτελεσματικού
ελέγχου επί της πρόσβασης και της χρήσης των έργων και άλλων προστατευόμενων
αντικειμένων. Θεμέλιο της διεθνούς δικαιικής προστασίας των τεχνολογικών μέτρων
που τίθενται από το δημιουργό ή άλλους δικαιούχους αναφορικά με τον έλεγχο
πρόσβασης και των χρήσεων των έργων αλλά και της προστασίας των πληροφοριών
σχετικά με την ηλεκτρονική διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
αποτέλεσαν τα άρθρα 11 και 12 της Συνθήκης ΠΟΔΙ για την πνευματική ιδιοκτησία
καθώς και τα άρθρα 18 και 19 για τις εκτελέσεις και τα φωνογραφήματα.
Στο άρθρο 11 εισάγεται η γενική υποχρέωση λήψης μέτρων για την κατάλληλη
δικαιική προστασία κατά της παραβίασης τεχνολογικών μέτρων που τίθενται από
τους δικαιούχους για τον περιορισμό ενεργειών, τις οποίες έχουν απαγορεύσει, ενώ
στο άρθρο 12 ορίζονται συγκεκριμένες πράξεις που αφορούν τις πληροφορίες για την
ηλεκτρονική διαχείριση των δικαιωμάτωνπνευματικής ιδιοκτησίας για την πάταξη
των οποίων τα συμβαλλόμενα μέρη καλούνται να λάβουν μέσα έννομης

87 Πηγή: http://www.copyrightinformation.org
88 Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: http://www.adr.org
89 Ως «τεχνολογικά μέτρα» νοούνται κάθε τεχνολογία, μηχανισμός ή συστατικό στοιχείο που, με το
συνήθη τρόπο λειτουργίας του, αποσκοπεί στο να εμποδίσει ή να περιορίσει πράξεις, σε σχέση με
έργα ή άλλα προστατευόμενα αντικείμενα, που δεν έχουν επιτραπεί από τον δικαιούχο πνευματικής
ιδιοκτησίας ή συγγενικού δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος ειδικής φύσης
του κατασκευαστή βάσης δεδομένων του Ν. 2121/1993 άρθρο 66Α παρ. 1
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προστασίας90. Στα άρθρα 18 και 19 για τις εκτελέσεις και τα φωνογραφήματα,
εισάγονται ρυθμίσεις ανάλογες προς εκείνες των άρθρων 11 και 12 αναφορικά με την
προστασία των τεχνολογικών μέτρων και των πληροφοριών που έχουν τεθεί από
τους ερμηνευτές εκτελεστές και τους παραγωγούς φωνογραφημάτων σχετικά με την
άσκηση και τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους ως προς τις εκτελέσεις ή τα
φωνογραφήματα τους.
Σε κοινοτικό επίπεδο, διατάξεις αναφορικά με την εξουδετέρωση του
τεχνολογικού ελέγχου της πρόσβασης και χρήσης προγραμμάτων ηλεκτρονικών
υπολογιστών, είχαν εισαχθεί στο άρθρο 7 της Οδηγίας 91/250/ΕΟΚ και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 94/84/ΕΚ. Η προστασία κατά της εξουδετέρωσης των τεχνολογικών
μέτρων προστασίας και των πληροφοριών για το καθεστώς των δικαιωμάτων
λαμβάνει πολύ πιο εξειδικευμένη μορφή και ισχυροποιείται στην Οδηγία
2001/29/ΕΚ, η οποία μεταφέρει στην κοινοτική έννομη τάξη τις σχετικές διατάξεις
της Συνθήκης ΠΟΔΙ, χωρίς να επηρεάζει τις διατάξεις της Οδηγίας 91/250/ΕΟΚ.
Η Οδηγία καθιερώνει έναν αυστηρό διαχωρισμό μεταξύ των τεχνολογιών
ελέγχου της πρόσβασης ή/ και χρήσης των έργων και των τεχνολογιών που επιτελούν
πρωτίστως πληροφοριακή λειτουργία. Σε αντίθεση με τις τεχνολογίες που επιτελούν
τη λειτουργία ταυτοποίησης του έργου μέσα από την παροχή πληροφοριών για το
δικαιούχο, το καθεστώς των δικαιωμάτων ή ακόμα και τις επιτρεπόμενες χρήσεις, ο
στόχος των τεχνολογικών μέτρων που προστατεύονται είναι ο δυναμικός έλεγχος
των χρήσεων του έργου, όπως ο περιορισμός ή η απαγόρευση της ψηφιακής
αναπαραγωγής ή της εκτύπωσης ή/ και ο αποτελεσματικός έλεγχος της αρχικής ή
ακόμη και κάθε επακόλουθης πρόσβασης στο έργο μέσω της εφαρμογής τεχνικών
κρυπτογράφησης, εισαγωγή κωδικού πρόσβασης και άλλων παρεμφερών τεχνικών91.
3.7.1

Η προστασία των τεχνολογιών κυριαρχικού ελέγχου της πρόσβασης

και των χρήσεων του έργου

90 Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 της Συνθήκης ΠΟΔΙ ως «πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση
των δικαιωμάτων» νοούνται οι πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του δημιουργού του έργου,
του δικαιούχου οποιουδήποτε δικαιώματος στο έργο ή πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις
προϋποθέσεις χρήσης του έργου, καθώς και κάθε αριθμός ή κώδικας που αποτελεί τέτοια
πληροφορία, εφόσον οποιαδήποτε από τις πληροφορίες αυτές συνοδεύει το αντίτυπο του έργου ή
εμφανίζεται σε σχέση με την παρουσίαση του έργου στο κοινό.
91 Βλ. Τ.Ε. Συνοδινού, ό.π., σελ. 154-158
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Η προστασία αυτή χορηγείται στο δημιουργό ή άλλο δικαιούχο χωρίς να τίθεται
ως προϋπόθεση η πρόθεση της προσβολής του έργου ή η προσβολή των
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Λαμβάνει δύο διαφορετικές μορφές, οι
οποίες αντιστοιχούν σε δύο διαφορετικά στάδια εξουδετέρωσης των τεχνολογικών
μέτρων, το κύριο και ένα προπαρασκευαστικό. Καταρχήν, παρέχεται προστασία
κατά της ίδιας της πράξης της εξουδετέρωσης των τεχνολογικών μέτρων εάν το
πρόσωπο που προβαίνει σε αυτήν ενεργεί εν γνώσει του ή έχοντας βάσιμους λόγους
που του επιτρέπουν να γνωρίζει ότι επιδιώκει αυτόν τον σκοπό. Ταυτόχρονα,
απαγορεύεται κάθε πράξη κατασκευής, προώθησης, διάθεσης και παροχής
προϊόντων ή υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο προώθησης, διαφήμισης ή
εμπορίας με σκοπό την εξουδετέρωση της προστασίας ή πέρα από την εξουδετέρωση
της προστασίας έχουν περιορισμένο εμπορικό σκοπό ή έχουν πρωτίστως σχεδιασθεί
ή πραγματοποιηθεί για τη διευκόλυνση της εξουδετέρωσης της προστασίας
αποτελεσματικών τεχνολογικών μέτρων92.
3.7.1.1

Η απαγόρευση της πράξης της εξουδετέρωσης των αποτελεσματικών

τεχνολογικών μέτρων προστασίας
Η απαγόρευση αυτή αφορά όχι αδιακρίτως την εξουδετέρωση οποιουδήποτε
τεχνολογικού

μέτρου,

αλλά

αποκλειστικά

την

εξουδετέρωση

των

«αποτελεσματικών» τεχνολογικών μέτρων. Η εξουδετέρωση του αποτελεσματικού
τεχνολογικού μέτρου είναι παράνομη όταν πραγματοποιείται με πρόθεση, δηλαδή
όταν το πρόσωπο ενεργεί γνωρίζοντας ότι παραβιάζει το τεχνολογικό μέτρο.
Καλύπτονται, συνεπώς, πράξεις εξουδετέρωσης που πραγματοποιούνται με δόλο
(άμεσο ή ενδεχόμενο) ή βαριά αμέλεια93, ενώ πράξεις που τελούνται με ελαφρά
αμέλεια δεν φαίνεται καταρχήν να απαγορεύονται. Η υποκειμενική προϋπόθεση της
ύπαρξης γνώσης σε συνδυασμό με την προϋπόθεση της αποτελεσματικότητας του
92 Τα τεχνολογικά μέτρα θεωρούνται «αποτελεσματικά» όταν η χρήση του προστατευόμενου έργου ή
άλλου προστατευόμενου αντικειμένου ελέγχεται από τους δικαιούχους μέσω της εφαρμογής
διαδικασίας ελέγχου της πρόσβασης ή προστασίας, όπως κρυπτογράφηση, διατάραξη της
μετάδοσης ή άλλη μετατροπή του έργου ή άλλου προστατευόμενου αντικειμένου ή προστατευτικού
μηχανισμού ελέγχου της αντιγραφής, ο οποίος επιτυγχάνει το στόχο της προστασίας. Ν. 2121/1993
άρθρο 66Α παρ. 1
93 Βλ. Τ.Ε. Συνοδινού, ό.π., σελ. 159 με τις εκεί αναφερόμενες παραπομπές σε: Σταματούδη Ε., Τα
τεχνολογικά μέτρα για την προστασία και τη διαχείριση των δικαιωμάτων του δημιουργού υπό το
πρίσμα της Συνθήκης της WIPO, της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την κοινωνία την πληροφορίας και
του Ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, στο συλλογικό έργο: Κοινωνία των Πληροφοριών
& Πνευματική Ιδιοκτησία, Η ελληνική ρύθμιση, εκδ. Σάκκουλα, 2003, σελ. 156
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τεχνολογικού μέτρου αποσκοπεί στην μη εφαρμογή της διάταξης σε περιπτώσεις
όπου η εξουδετέρωση πραγματοποιείται χωρίς τη βούληση και γνώση του χρήστη,
κατά έναν τρόπο μηχανικό ή αυτόματο που δεν ελέγχεται από αυτόν.
Ο σκοπός της καθιέρωσης της προϋπόθεσης της αποτελεσματικότητας είναι η μη
χορήγηση της προστασίας αναφορικά με τεχνολογικά μέτρα παντελώς ανεπαρκή ή
στερούμενα οποιασδήποτε χρησιμότητας, υπό την έννοια ότι δεν αποτελούν τα
κατάλληλα μέτρα για την ικανοποίηση του σκοπού του ελέγχου της πρόσβασης, της
αναπαραγωγής ή γενικότερα για την προστασία του έργου, χωρίς αυτό σε καμία
περίπτωση να σημαίνει ότι η εξουδετέρωση ή η παραβίαση των μέτρων τα καθιστά
αναποτελεσματικά94, ενώ ως αποτελεσματικά είναι δυνατό να θεωρούνται ακόμη και
τεχνολογικά μέτρα τα οποία μπορεί να εξουδετερώσει κάποιος σχετικά εύκολα95, όχι
όμως υπερβολικά εύκολα96 ή τυχαία. Εξάλλου, στις περιπτώσεις τυχαίας ή
υπερβολικά εύκολης εξουδετέρωσης απουσιάζει το στοιχείο της προσπάθειας ή
ακόμη και της γνώσης της εξουδετέρωσης97.
Κλασικό αξίωμα του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ότι ο έλεγχος του
δημιουργού ή άλλου δικαιούχου αφορά αποκλειστικά προστατευόμενα έργα και όχι
στοιχεία τα οποία δεν προστατεύονται. Ωστόσο, η τεχνολογική προστασία και η
δικαιική προστασία της τελευταίας καθιστούν δυνατό τον έλεγχο ακόμη και για
94 Βλ. Τ.Ε. Συνοδινού, ό.π., σελ. 161 με τις εκεί αναφερόμενες παραπομπές σε: Sirinelli P., L' étendue
de l' interdiction de contournement des dispositifs techniques de protection des droits et les
exception aux droits d' auteur et droits voisins, Rapport général, Congrés ALAI de New York,
2001, compte rendu, σελ. 425
95 Βλ. Τ.Ε. Συνοδινού, ό.π., σελ. 161 με τις εκεί αναφερόμενες παραπομπές σε: Bechtold, στο
συλλογικό έργο: Dreier T. / Hugenholtz B., Concise European Copyright Law, Kluwer Law
International, 2006, σελ. 388
96 Βλ. Τ.Ε. Συνοδινού, ό.π., σελ. 161 με τις εκεί αναφερόμενες παραπομπές σε: Lucas A., Droit d'
auteur et numérique, Paris, Litec, 1998, σελ. 274
97 Η εξουδετέρωση που λαμβάνει χώρα με ένα απλό «κλικ» στο ποντίκι ή η πρόσβαση σε μια
«κρυμμένη» ενότητα ιστοχώρου προς την οποία δεν υπάρχει υπερσύνδεσμος αποτελούν
ενδεχομένως περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τη δικαιική προστασία των τεχνολογικών
μέτρων. Αναφορικά με την πρόσβαση σε «κρυμμένα» στοιχεία ιστοσελίδας, η αποτελεσματικότητα
του ελέγχου της πρόσβασης βάσει αυτής της τεχνικής αξιολογήθηκε κατά την εφαρμογή του
άρθρου του γαλλικού Ποινικού Κώδικα που απαγορεύει την παράνομη είσοδο σε
αυτοματοποιημένο σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών. Συγκεκριμένα, κρίθηκε ότι η ανυπαρξία
τεχνολογικών εμποδίων και προειδοποίησης για τον έλεγχο πρόσβασης δεν συνιστά παράνομη
είσοδο στο κρυμμένο στοιχείο. Βλ. CA Paris, 12ème ch. 30 octobre 2002, CommunicationCommerce Électronique, janvier 2003, σελ. 30, με σχόλια Grynbaun, σε Labbè E., L' efficacité
techique comme critère juridique ou la manière dont les lois se technicisent, Sècuritè juridique et
sècuritè technique: independance ou metissage, Confèrence organisée par la Programme
inernational de coopération scientifique (CRDP/ CECOJI), Montréal, 30 septembre 2003, στην
ιστοσελίδα: http://www.lex-electronica.org
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χρήσεις, οι οποίες εκφεύγουν της δικαιικής περιμέτρου του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος προστασίας βάσει της εφαρμογής κάποιας εξαίρεσης, της παρέλευσης
της χρονικής διάρκειας προστασίας ή βάσει εγγενών περιορισμών του μονοπωλίου
(ανυπαρξία προστασίας για τις ιδέες ή τις απλές πληροφορίες). Η επέκταση της
προστασίας σε μη προστατευόμενα στοιχεία καθιστά δυσχερή την πρόσβαση σε
αυτά, ακόμη και αν γίνει δεκτό ότι η εξουδετέρωση των τεχνολογικών μέτρων στην
περίπτωση αυτή δεν τιμωρείται.
Στην πράξη, η διάκριση μεταξύ προστατευόμενων και μη στοιχείων και η
επιλογή τεχνολογικού μέτρου για την απόκτηση πρόσβασης στα τελευταία, θα είναι
ιδιαίτερα δυσχερής. Η τεχνολογική προστασία του συνόλου καταλήγει στο
«κλείδωμα» των μη προστατευόμενων αρχείων, ενώ ο χρήστης, ο οποίος είναι
αναγκασμένος να προβεί σε εξουδετέρωση του τεχνολογικού μέτρου για να
αποκτήσει πρόσβαση σε μη προστατευόμενα στοιχεία, τίθεται εξ ολοκλήρου σε
μειονεκτική θέση ακροβατώντας μεταξύ παρανομίας και νομιμότητας.
Ο Έλληνας νομοθέτης με το άρθρο 66 παρ. 5 του Ν. 2121/1993 κατέστησε
υποχρεωτικό το σεβασμό των εξαιρέσεων της φωτοτυπικής αναπαραγωγής για
ιδιωτική χρήση (άρθρο 18), της αναπαραγωγής νομίμως δημοσιευμένων άρθρων ή
συντόμων αποσπασμάτων έργου για τη διδασκαλία ή τις εξετάσεις σε εκπαιδευτικό
ίδρυμα (άρθρο 21), την αναπαραγωγή από βιβλιοθήκες και αρχεία (άρθρο 22), την
αναπαραγωγή για διοικητικούς ή δικαστικούς σκοπούς (άρθρο 24) και την
αναπαραγωγή προς όφελος προσώπων με αναπηρίες (άρθρο 28), ενώ δεν
χρησιμοποίησε την παρεχόμενη από την Οδηγία διακριτική ευχέρεια γενικά ως προς
τον περιορισμό της αναπαραγωγής για ιδιωτική χρήση με άλλα μέσα πέρα της
φωτοτυπικής αναπαραγωγής και συνεπακόλουθα και της αναπαραγωγής για ιδιωτική
χρήση στο ψηφιακό περιβάλλον.
Η σχέση της επιβολής τεχνολογικών μέτρων με τις εξαιρέσεις και τους
περιορισμούς και ιδιαίτερα με τον περιορισμό της αναπαραγωγής για ιδιωτική χρήση
στο ψηφιακό περιβάλλον βρίσκεται στο επίκεντρο της προβληματικής της αρμονικής
συνύπαρξης

μιας

αποτελεσματικής

δικαιικής

προστασίας

της

πνευματικής

ιδιοκτησίας με τα συμφέροντα των χρηστών, οι οποίοι διεκδικούν την διατήρηση του
στο ψηφιακό περιβάλλον επικαλούμενοι ολοένα και περισσότερο ένα κεκτημένο
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«δικαίωμα αναπαραγωγής για ιδιωτική χρήση». Εάν οι δικαιούχοι δεν λάβουν
εκούσια μέτρα που επιτρέπουν την άσκηση των εξαιρέσεων, προβλέπεται η
δυνατότητα της συνδρομής ενός ή περισσότερων μεσολαβητών που επιλέγονται από
πίνακα μεσολαβητών που καταρτίζει ο ΟΠΙ.
Τα εκούσια μέτρα είναι δυνατό να συνιστούν συμφωνίες μεταξύ δικαιούχων και
τρίτων που επωφελούνται από τις εξαιρέσεις. Οι τρίτοι μπορεί να είναι οι χρήστες
αλλά και οι κατασκευαστές ή οι διανομείς των υλικών μέσων ενσωμάτωσης και
διάθεσης των έργων. Δεδομένου ότι οι συμφωνίες μεταξύ δικαιούχων και τρίτων που
επωφελούνται από τις εξαιρέσεις είναι ένα από τα ενδεχόμενα εκούσια μέτρα, τα
οποία δεν απαριθμούνται εξαντλητικά στο κείμενο της Οδηγίας, άλλου είδους
συμφωνίες, όπως οι συμφωνίες μεταξύ δικαιούχων και κατασκευαστών ή διανομέων
καλύπτονται επίσης από τη διάταξη του άρθρου 66Α, ακόμη και αν η διάταξη αυτή
περιλαμβάνει ειδική αναφορά μόνο για συμφωνίες μεταξύ δικαιούχων και προσώπων
επωφελούμενων από τις εξαιρέσεις98.
3.7.1.2

Η προληπτική προστασία: η απαγόρευση της διάθεσης «μέσων

εξουδετέρωσης» των τεχνολογικών μέτρων
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός των
ανωτέρω, παρέχεται και δικαιική προστασία κατά της κατασκευής, της εμπορικής
προώθησης και εκμετάλλευσης προϊόντων ή υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται
πρωταρχικά για την εξουδετέρωση της τεχνολογικής προστασίας που έχει τεθεί από
τους δικαιούχους99. Η απαγόρευση αποκτά ιδιαίτερα γενικό περιεχόμενο, δεδομένου
ότι αφορά μια πληθώρα πράξεων αναφορικά με συσκευές, προϊόντα, συστατικά
στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την εξουδετέρωση των τεχνολογικών μέτρων και
συγκεκριμένα την κατασκευή, κάθε μορφή εμπορικής εκμετάλλευσης (διανομή,
πώληση, εκμίσθωση), τη διαφήμιση, ακόμη και την κατοχή για εμπορικούς σκοπούς,
δηλαδή με σκοπό την κυκλοφορία των μέσων αυτών ή την παροχή υπηρεσιών που
εξυπηρετεί το σκοπό της εξουδετέρωσης.
Η απαγόρευση αφορά κάθε είδους τρόπο κυκλοφορίας και διάθεσης στο κοινό
του απαγορευμένου μέσου, είτε μέσω της διανομής υλικών μέσων είτε της διάθεσης
98 Βλ. Τ.Ε. Συνοδινού, ό.π., σελ. 159-170
99 Βλ. άρθρο 66Α παρ. 3 του Ν. 2121/1993
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μέσω του διαδικτύου. Η διανομή είναι δυνατό να πραγματοποιείται τόσο για
εμπορικούς όσο και για μη εμπορικούς σκοπούς, σε αντίθεση με τη διαφήμιση αυτών
των μέσων, η οποία απαγορεύεται όταν αποσκοπεί στην πώληση ή στην εκμίσθωση
του μέσου100. Απαγορεύεται συνεπώς, τόσο η κυκλοφορία μέσων εξουδετέρωσης
που ενσωματώνονται σε κάποιον υλικό φορέα, όπως η διανομή απαγορευμένου
λογισμικού σε CD, όσο και η διάθεση μέσων εξουδετέρωσης μέσω του Διαδικτύου,
όπως η παροχή από ιστοσελίδες εξειδικευμένων λογισμικών που χρησιμοποιούνται
για την εξουδετέρωση ή η δημιουργία υπερσυνδέσμων προς απαγορευμένα μέσα1011023.
Η εφαρμογή της σχετικής διάταξης της γερμανικής νομοθεσίας απασχόλησε το
Πρωτοδικείο της Φρανκφούρτης σε υπόθεση που αφορούσε τη διάθεση του
λογισμικού «Napster Directcut»

. Το δικαστήριο

, απεφάνθη ότι το επίμαχο

λογισμικό δεν αποτελεί μέσο εξουδετέρωσης ενός αποτελεσματικού τεχνολογικού
μέτρου προστασίας, δεδομένου ότι δεν αναπαράγει άμεσα το ψηφιακό αρχείο αλλά
εγγράφει το αναλογικό σήμα από την κάρτα ήχου και μετατρέπει το stream σε
ψηφιακό αρχείο. Όσον αφορά στο ζήτημα των υπερσυνδέσμων που παραπέμπουν σε
απαγορευμένα μέσα εξουδετέρωσης, το Εφετείο του Μονάχου104 επιβεβαίωσε την
απόφαση πρωτοβάθμιου δικαστηρίου105 σύμφωνα με την οποία, η παράθεση σε
διαδικτυακή πύλη παροχής πληροφοριών υπερσυνδέσμου προς ιστοσελίδα που
παρέχει λογισμικό που χρησιμοποιείται για την εξουδετέρωση τεχνολογικών μέτρων
για την προστασία CD και DVD (λογισμικό AnyDVD της εταιρίας Slysoft)

100 Βλ. Τ.Ε. Συνοδινού, ό.π., σελ. 172 με τις εκεί αναφερόμενες παραπομπές σε: Latreille A., La
protection des dispositifs techniques (I), Entre suspicion et sacralisation, Propriétès Intellectuelles,
janvier 2002, no 2, σελ 42-43
101 Σύμφωνα με μία άποψη, ο όρος «διανομή» καλύπτει κάθε πράξη διάθεσης των απαγορευμένων
μέσων τόσο off line όσο και on line. Βλ. σχετικά: Dusollier S., Les nouvelles disposition belges en
matière de protection technique du droit d' auteur et des droits voisins, Auteurs&Mèdias, 2005/6.
540 Latreille A,. ό.π. σελ 42. Σύμφωνα με μία άλλη άποψη ο όρος πρέπει να ερμηνεύεται στενά
σύμφωνα με τον ορισμό του δικαιώματος διανομής στο άρθρο της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ και
συνεπώς να περιλαμβάνει μόνο τη διανομή υλικών μέσων, ενώ η διάθεση μέσων εξουδετέρωσης
μέσω του Διαδικτύου αποτελεί απαγορευμένη παροχή υπηρεσιών. Για την ερμηνεία αυτή βλ.
Bechtold, ό.π. σελ 389
102 Το Napster Directcut επιτρέπει στον χρήστη να δημιουργήσει μη ψηφιακό αντίγραφο μουσικού
αρχείου που προστατεύεται από τεχνολογικά μέτρα έτσι ώστε στη συνέχεια να δημιουργήσει βάσει
αυτού νέο ψηφιακό αρχείο χωρίς τεχνολογικά μέτρα.
103 Η απόφαση (31/5/2006) μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα: http://www.lg-frankfurt.justiz.hessen.de
104
OLG
Munich,
28
July
2005,
στην
ιστοσελίδα
http://www.heise.de/heisevsmi/17_Urteil_28.07.2005.pdf
105 Η απόφαση μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα: http://www.justiz.bayem.de/gericht/lg/m1
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απαγορεύεται βάσει του άρθρου 95Α του γερμανικού νόμου για την πνευματική
ιδιοκτησία106.
Ένα σημαντικό ζήτημα που προκύπτει σχετικά με το πεδίο εφαρμογής των
απαγορεύσεων είναι αν η παροχή οδηγιών ή πληροφοριών με σκοπό την
εξουδετέρωση των τεχνολογικών μέτρων υπόκειται επίσης στην απαγόρευση, ακόμη
και εάν δεν εξυπηρετεί εμπορικούς σκοπούς, όπως π.χ. συμβαίνει με την παροχή
αναλυτικών πληροφοριών για τη λειτουργία τέτοιων μέσων από εφημερίδες ή
ιστοσελίδες. Η γενική αναφορά της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 66Α σε «παροχή
υπηρεσιών» δεν αποκλείει την εφαρμογή της απαγόρευσης σε ορισμένες περιπτώσεις
παροχής πληροφοριών σχετικά με την εξουδετέρωση.
Ωστόσο, η εφαρμογή της απαγόρευσης αναφορικά με την παροχή πληροφοριών
που αποσκοπούν στην εξουδετέρωση ή διευκολύνουν την τέλεσή της θα κρίνεται
κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος και τον τρόπο παρουσίασης των πληροφοριών
αυτών ή το συντακτικό ύφος. Στο πλαίσιο αυτό, η παροχή αναλυτικών οδηγιών, η
οποία ενδέχεται να συνοδεύεται από προτροπή για τη διενέργεια της εξουδετέρωσης
είναι πιθανό να αποτελεί απαγορευμένη «παροχή υπηρεσιών». Η εφαρμογή της
απαγόρευσης σχετικά με την παροχή πληροφοριών θα σταθμίζεται πάντοτε με την
ελευθερία της έκφρασης. Ο σεβασμός της ελευθερίας αυτής αποτελεί το αναγκαίο
δικαιικό αντίβαρο για την αποφυγή υπερβολών κατά την εφαρμογή της
απαγόρευσης, ενώ και η εφαρμογή της αρχής της αυστηρής ερμηνείας της ποινικής
διάταξης συμβάλλει προς μια δίκαιη εξισορρόπηση της προστασίας της τεχνολογικής
προστασίας με τα συμφέροντα των χρηστών.
Η απαγόρευση τίθεται σε εφαρμογή όταν τα χρησιμοποιούμενα μέσα έχουν
προφανώς ως σκοπό την εξουδετέρωση, ακόμη και αν η χρήση τους εξυπηρετεί και
ορισμένους νόμιμους σκοπούς. Ισχύει συνεπώς, όχι μόνο για «μέσα» που έχουν ως
μοναδικό σκοπό την εξουδετέρωση ή τη διευκόλυνσή της, αλλά και για «μέσα» που
έχουν ως κύριο, βασικό και πρωτεύοντα εμπορικό σκοπό την εξουδετέρωση της
προστασίας ή τη διευκόλυνση της αλλά γνωρίζουν παράλληλα και άλλες χρήσεις ή
εξυπηρετούν και άλλους νόμιμους σκοπούς, περιορισμένης ωστόσο σημασίας. Εξ

106 Βλ. Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, στην ιστοσελίδα http://www.gesetzeim-intemet.de/urhg/
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αντιδιαστολής συνάγεται ότι εξαιρούνται της απαγόρευσης «μέσα» τα οποία έχουν
και άλλες σημαντικές εμπορικές χρήσεις ή εξυπηρετούν και άλλους σημαντικούς
εμπορικούς σκοπούς107108.Ο προσδιορισμός του πρωταρχικού εμπορικού σκοπού ή της
κύριας χρήσης δεν θα είναι εύκολη υπόθεση ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μέσων που
είναι δυνατό να γνωρίζουν πολλαπλές χρήσεις, ενώ η πλήρωση ή όχι αυτών των
προϋποθέσεων σε συγκεκριμένη περίπτωση θα είναι αντικείμενο δικαστικής
κρίσης 108
3.7.2

Η δικαιική προστασία των πληροφοριών για το καθεστώς των

δικαιωμάτων
Οι διατάξεις του άρθρου 7 της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ μεταφέρθηκαν πιστά στην
ελληνική έννομη τάξη με το άρθρο 66Β του Ν. 2121/1993 με τίτλο «Πληροφορίες
για το καθεστώς των δικαιωμάτων». Σύμφωνα με αυτό απαγορεύεται σε κάθε
πρόσωπο να προβαίνει εν γνώσει του χωρίς την άδεια του δικαιούχου σε μια σειρά
από ενέργειες σχετικές με τις πληροφορίες για το καθεστώς των δικαιωμάτων109.
Με τις διατάξεις αυτές παρέχεται προστασία κατά της κατάργησης ή αλλοίωσης
οποιασδήποτε μορφής πληροφορίας που επιτρέπει την αναγνώριση του έργου ή
άλλων προστατευόμενων αντικειμένων με έναν τρόπο άμεσο ή έμμεσο, υπό την
έννοια ότι προστατεύεται τόσο η πληροφορία αυτή καθεαυτή όσο και τα δεδομένα
(αριθμός ή κωδικός) που αντιπροσωπεύουν την πληροφορία και μπορεί να
οδηγήσουν σε αυτήν, ενώ οι πληροφορίες αυτές μπορεί να είναι μη ορατές ή ορατές
από το χρήστη110. Η προστασία εφαρμόζεται εφόσον οποιαδήποτε από τις
πληροφορίες αυτές συνοδεύει αντίγραφο του έργου ή εμφανίζεται σε συνδυασμό με
την παρουσίαση στο κοινό ενός έργου ή άλλου προστατευόμενου υλικού που

107 Βλ. Τ.Ε. Συνοδινού, ό.π., σελ. 171-175
108 Βλ. Τ.Ε. Συνοδινού, ό.π., σελ. 175 με τις εκεί αναφερόμενες παραπομπές σε: Dusollier S., Les
nouvelles dispositions belges en matière de protection technique du droit d' auteur droits voisins,
σελ. 540
109 Ως πληροφορία για το καθεστώς των δικαιωμάτων νοείται κάθε παρεχόμενη από τον δικαιούχο
πληροφορία, η οποία επιτρέπει την αναγνώριση του έργου ή άλλου προστατευόμενου αντικειμένου
με συγγενικό δικαίωμα ή με το δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων,
καθώς και την αναγνώριση του δημιουργού ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου. Νοούνται επίσης οι
πληροφορίες σχετικές με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του έργου ή άλλων
προστατευόμενων αντικειμένων, καθώς και κάθε αριθμός ή κωδικός που αντιπροσωπεύει τις
πληροφορίες αυτές.
110 Βλ. Τ. Ε. Συνοδινού, ό.π., σελ. 177 με τις εκεί αναφερόμενες παραπομπές σε: Latreille A, ό.π. σελ.
36
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αναφέρεται στην Οδηγία ή καλύπτεται από το δικαίωμα ειδικής φύσης του
κατασκευαστή βάσης δεδομένων. Η διάταξη αφορά τόσο πληροφορίες που τίθενται
πάνω σε υλικούς φορείς που ενσωματώνουν το έργο ή άλλο προστατευόμενο
αντικείμενο όσο και πληροφορίες που εμφανίζονται κατά την επικοινωνία του έργου
στο κοινό χωρίς την παρεμβολή υλικών αντιγράφων, όπως ο κώδικας I.S.B.N. που
εγγράφεται στον ψηφιακό κώδικα του έργου, η επίθεση της ένδειξης «copyright»
πάνω στο έργο ή ακόμη και μια άδεια χρήσης η οποία εμφανίζεται κατά το
κατέβασμα του έργου από το διαδίκτυο111.
Παράλληλα, η προστασία παρέχεται και σε ένα δεύτερο στάδιο, έναντι πράξεων
διανομής και διάθεσης στο κοινό έργων ή άλλων αντικειμένων από τα οποία έχουν
αφαιρεθεί

οι πληροφορίες αυτές. Απαραίτητο στοιχείο για την κατάφαση της

προσβολής και στις δυο περιπτώσεις είναι η γνώση ή η πρόθεση του προσώπου που
προβαίνει στην αφαίρεση ή στην τροποποίηση των πληροφοριών ή στην κυκλοφορία
των έργων ή άλλων αντικειμένων χωρίς αυτές τις πληροφορίες.
Η διάκριση μεταξύ τεχνολογικών μέτρων που ελέγχουν την πρόσβαση και τη
χρήση του έργου και τεχνολογικών μέτρων που παρέχουν αναγνώριση για το
καθεστώς των δικαιωμάτων δεν είναι πάντοτε ξεκάθαρη, αν αναλογιστούμε ότι
κάποια μέτρα μπορεί να εξυπηρετούν ταυτόχρονα και τους δύο στόχους. Για
παράδειγμα,

τα ψηφιακά υδατογραφήματα

(digital

watermarks)

αποτελούν

πρωτίστως ένα μέσο για την εισαγωγή για το καθεστώς των δικαιωμάτων, αλλά είναι
δυνατό να αποτελούν παράλληλα μέρος ενός τεχνολογικού συστήματος ελέγχου της
αναπαραγωγής, όταν ο αριθμός των επιτρεπόμενων στο χρήστη αντιγράφων είναι
κωδικοποιημένος στο ψηφιακό υδατογράφημα. Στην περίπτωση αυτή, η αφαίρεση
του υδατογραφήματος μπορεί να συνιστά ταυτόχρονα προσβολή των πληροφοριών
για το καθεστώς των δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 7 της Οδηγίας και
εξουδετέρωση τεχνολογικού μέτρου σύμφωνα με το άρθρο 6 της Οδηγίας.

3.8 Εποπτικές Αρχές - Μηχανισμοί

111 Βλ. Τ. Ε. Συνοδινού, ό.π., σελ. 177 με τις εκεί αναφερόμενες παραπομπές σε: Dusollier S., La
protection de l' information sur le règime dew droits: un O.V.N.I. dans l' orbite du droits d' auteur,
Auteurs&Media, 2002/1. 19
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3.8.1 Business Software Alliance (BSA)
Η Business Software Alliance (BSA) είναι ένας επιφανής μη κερδοσκοπικός
οργανισμός του κλάδου της Πληροφορικής που στοχεύει στην προώθηση ενός
ασφαλούς και νόμιμου ψηφιακού κόσμου εκπροσωπώντας τη βιομηχανία του
εμπορικού λογισμικού και των συνεργαζόμενων κατασκευαστών hardware. Με έδρα
την Ουάσινγκτον, η BSA δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 80 χώρες και
διατηρεί 11 γραφεία σε όλο τον κόσμο: Βρυξέλλες, Λονδίνο, Μόναχο, Πεκίνο, Δελχί,
Τζακάρτα, Κουάλα Λουμπούρ, Ταϊπέι, Σιγκαπούρη και Σάο Πάολο. Μεταξύ των
μελών της βρίσκονται και εταιρίες όπως: Intel, McAfee, Microsoft, Siemens,
Symantec και πολλές ακόμη.
Bασική αποστολή της BSA σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η προώθηση ενός
νομοθετικού και νομικού πλαισίου, το οποίο θα βοηθήσει τη βιομηχανία εμπορικού
λογισμικού να αναπτυχθεί αλλά και η παροχή ενιαίας εκπροσώπησης των μελών της.
Τα προγράμματα της BSA ενθαρρύνουν την τεχνολογική καινοτομία, την ανάπτυξη
και τον ανταγωνισμό. Τα μέλη της BSA αισιοδοξούν για το μέλλον του κλάδου αλλά
θεωρούν ότι η εξέλιξή του χρειάζεται και την ανάλογη υποστήριξη από μια
εποικοδομητική συνεργασία για την αντιμετώπιση καίριων ζητημάτων που
σχετίζονται με την καινοτομία.
Στην Ελλάδα η BSA δραστηριοποιείται από το 1992 με σκοπό την πληροφόρηση
και την προστασία του κοινού από την παράνομη χρήση λογισμικού, υποστηρίζοντας
κατ’ αυτόν τον τρόπο την ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς πληροφορικής, η οποία
παρεμποδίζεται από την παράνομη αντιγραφή και διακίνηση προγραμμάτων
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Παράλληλα, στην Ελλάδα οι ενέργειες της BSA
υποστηρίζονται από εταιρείες παραγωγής, διάθεσης, προώθησης και εμπορίας
λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών: Άνοδος ΑΕ, Info-Quest AEBE, iTeam AE,
SAP AE, Singular Logic Software, Sunsoft ΕΠΕ, Syntax Πληροφορική ΑΕ, Talos
Software & IT Ltd112.
Επιπλέον, στην ιστοσελίδα της BSA (www.bsa.org), παρέχεται η δυνατότητα
αναφοράς φαινομένων πειρατείας για επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν παράνομα

112 http://www.bsa.org/country/BSA%20and%20Members.aspx
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λογισμικό, καθώς και για εταιρίες, ιστοσελίδες ή μεμονωμένα άτομα που πωλούν ή
παρέχουν παράνομα τέτοιο υλικό. Η αναφορά γίνεται μέσω της συμπλήρωσης μιας
φόρμας καταγγελίας η οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά113. Τα στοιχεία του
καταγγέλλοντος παραμένουν εμπιστευτικά, εκτός και αν ζητηθούν από το νόμο. Με
τη συμπλήρωση της φόρμας αυτής, η ερευνητική ομάδα που διαθέτει εσωτερικά η
BSA αρχικά και αν αυτό χρειάζεται επικοινωνεί με τον καταγγέλλοντα και κατόπιν
θα ξεκινήσει την έρευνα, έτσι ώστε να προχωρήσει σε ενέργειες που κρίνει
απαραίτητες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ερευνητική διαδικασία μπορεί να διαρκέσει
αρκετούς μήνες έως ότου συμβούν σημαντικές εξελίξεις.
3.8.2 Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ)
Ο ΟΠΙ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που εδρεύει στη Αθήνα και
εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Ιδρύθηκε βάσει του
άρθρου 69 Ν.2121/1993 για την "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και
άλλα Πολιτιστικά Θέματα (ΦΕΚ Α/ 25/1993) και σε συνδυασμό με το ΠΔ 311/1994
(ΦΕΚ A/ 165/1994), με το άρθρο 8 παρ. 13 και 14 Ν.2557/1997 (ΦΕΚ Α/ 217/1997),
καθώς και με το άρθρο 7 παρ. 13 Ν.2819/2000 (ΦΕΚ Α/ 84/2000).
Ο Οργανισμός διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Κύριος σκοπός
του ΟΠΙ είναι η προστασία των δημιουργών και των δικαιούχων συγγενικών
δικαιωμάτων, η μέριμνα για την εφαρμογή του Ν.2121/1993 και των διεθνών
συμβάσεων,

η

εποπτεία των

οργανισμών

συλλογικής

διαχείρισης και η

νομοπαρασκευαστική εργασία σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών
δικαιωμάτων. Ο ΟΠΙ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ασχολείται γενικά με κάθε
πρόβλημα που εμφανίζεται στο χώρο της πνευματικής ιδιοκτησίας και των
συγγενικών δικαιωμάτων, εκπροσωπεί την Ελλάδα στους αρμόδιους διεθνείς
οργανισμούς καθώς και στα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Διοργανώνει επίσης σεμινάρια για την επιμόρφωση και ενημέρωση των
δικαστών, δικηγόρων, διοικητικών υπαλλήλων, δημιουργών, δικαιούχων συγγενικών

https://reporting-emea.bsa.org/r/report/add.aspx?src=gr&ln=el-gr&intcmp=irpnav000020
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δικαιωμάτων, φοιτητών και σπουδαστών για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και
συγγενικών δικαιωμάτων και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα θέματα αυτά.114

3.8.3 Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ)
Οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης μεσολαβούν μεταξύ των κατόχων
δικαιωμάτων και των παρόχων υπηρεσιών που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τα
έργα τους τόσο στη μουσική βιομηχανία όσο και σε άλλες μορφές τέχνης, όπως τα
βιβλία ή οι ταινίες. Οι εν λόγω εταιρείες χορηγούν άδειες εκμετάλλευσης των
δικαιωμάτων, εισπράττουν τις αμοιβές για τα δικαιώματα δημιουργού και
αναδιανέμουν τα έσοδα στους κατόχους δικαιωμάτων σε περιπτώσεις στις οποίες η
ατομική διαπραγμάτευση αδειών με μεμονωμένους δημιουργούς παρουσιάζει
πρακτικές δυσκολίες και συνεπάγεται υψηλό κόστος συναλλαγής. Υπάρχουν
περισσότερες από 250 εταιρείες συλλογικής διαχείρισης στην ΕΕ, οι οποίες
διαχειρίζονται έσοδα ύψους περί των 6 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Η χρήση των
δικαιωμάτων στον τομέα της μουσικής αντιπροσωπεύει περίπου το 80% των
συνολικών εσόδων που εισπράττουν οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης115. Στη
χώρα μας τέτοιος οργανισμός είναι η ΑΕΠΙ.
Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ),
λειτουργεί ως Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης με βάση τις διατάξεις του Νόμου
2121/1993. Σκοπός του Οργανισμού, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του,
είναι η διαχείριση και προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, για όλα τα
έργα που έχουν συνθέσει ή/και συγγράψει κατά το παρελθόν και για όσα πρόκειται
να συνθέσουν ή/και να συγγράψουν στο μέλλον οι συμβαλλόμενοι με αυτόν
δημιουργοί /δικαιούχοι μουσικών έργων.
Η ΑΕΠΙ ιδρύθηκε το 1930, σε μια εποχή που ο όρος «πνευματικό δικαίωμα» και
η έννοια της προστασίας των πνευματικών δημιουργών ήταν στη χώρα μας

114 Πηγή: http://web.opi.gr/portal/page/portal/opi/opi.html/opimission.html
115Πηγή:http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/772&format=HTML&aged=0
&language=EL&guiLanguage=en
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πρωτόγνωρα. Μετά από οκτώ και πλέον δεκαετίες συνεχούς λειτουργίας και αγώνων
για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών μουσικών έργων,
η ΑΕΠΙ εκπροσωπεί περισσότερους από 12.000 Έλληνες καθώς και 2.200.000 και
πλέον ξένους πνευματικούς δημιουργούς που της εμπιστεύτηκαν το έργο τους και τη
διαχείρισή του. Σήμερα στην ΑΕΠΙ ΑΕ απασχολούνται 114 άτομα (εκ των οποίων
τα 7 στη Θεσσαλονίκη) ως εξαρτώμενο προσωπικό και 15 έμμισθοι Δικηγόροι.
Επίσης, στον οργανισμό μας απασχολούνται 83 άτομα ως τοπικοί αντιπρόσωποι ανά
την Ελλάδα αλλά και αρκετοί εποχιακοί συνεργάτες.
Η ΑΕΠΙ έχει συνάψει συμβάσεις αμοιβαιότητας με 126 ομόλογες εταιρείες από
190 εδαφικές περιοχές του κόσμου. Εκπροσωπεί 12.418 Έλληνες και ξένους
δημιουργούς / δικαιούχους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (συνθέτες,
στιχουργούς, κληρονόμους, εκδότες μουσικής) και περισσότερους από 2.200.000
αλλοδαπούς συνθέτες - στιχουργούς και εκδότες μουσικής116.

116 http://www.aepi.gr/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=4&Itemid=30
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
4.1. Τα Δελτία Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας
Στο πλαίσιο υποβληθεισών μηνύσεων για την καταπάτηση των δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας διεξήχθησαν επιχειρήσεις πανελλαδικής κλίμακας. Αξίζει
να γίνει μνεία στις εξής:
■ 10-02-2010:

Δελτίο Τύπου της Γ.Α.Δ.Α. για την σύλληψη 8

ημεδαπών και 2 αλλοδαπών για οργανωμένη μορφή δορυφορικής
πειρατείας μέσω Ίντερνετ:
Από Αστυνομικούς της Δ.Α.Α/Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της
Αθήνας σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Θεσ/νίκης,
διενεργήθηκε πανελλαδική επιχείρηση για την καταπολέμηση του φαινομένου της
οργανωμένης μορφής δορυφορικής πειρατείας μέσω Ίντερνετ. Η επιχείρηση
διενεργήθηκε σε: Αθήνα, Ηράκλειο, Ρόδο, Θεσσαλονίκη, Σύρο, Δράμα και Κόρινθο
όπου συνελήφθησαν οκτώ (8) ημεδαποί και δύο (2) αλλοδαποί, ενώ δεν
συνελήφθησαν άλλοι τρείς (3) ημεδαποί καθόσον δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις
της αυτοφώρου διαδικασίας, κατηγορούμενοι για παράβαση των διατάξεων του
Άρθρου 66 § 3 Ν. 2121/93, 2, 4 και 5 του Π.Δ. 343/2002, Ν.3166/2003 και 98 Π.Κ.
«ΠΕΡΙ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΚΑΤ'ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

-

ΠΕΡΙ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ».
Ειδικότερα, από την εταιρεία «ΜΟΥΛΤΙΤΣΟΙΣ ( ΜΠΕΤΚΗΟΚΕ ) ΕΛΛΑΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» υπεβλήθη μήνυση κατ’ αγνώστων χρηστών
Διαδικτύου, οι οποίοι με χρήση ειδικών δικτυακών συσκευών τύπου DREAMBOX,
υποκλέπτουν, αποκρυπτογραφούν και διανέμουν οργανωμένα και παράνομα μέσω
Διαδικτύου σε έτερους χρήστες ΙΝΤΕΡΝΕΤ-κατόχους ομοίων δικτυακών συσκευών
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τηλεοπτικό συνδρομητικό σήμα του μπουκέτου καναλιών της εταιρείας NOVA. Οι
ανωτέρω παράνομες υπηρεσίες προσφέρονται σε χρήστες του διαδικτύου έναντι
αγνώστου χρηματικού ποσού, χαμηλότερου της νόμιμης μηνιαίας συνδρομής για το
μπουκέτο NOVA , πράξεις που οδηγούν στην απώλεια κερδών τόσο για την
εγκαλούσα εταιρία όσο και για το Ελληνικό Δημόσιο, ενόψει της μεταξύ των
υπάρχουσας σύμβασης. Σύμφωνα με έκθεση της εταιρίας «ΜΟΥΛΤΙΤΣΟΪΣ» που
επισυνάπτεται στην σχετική μήνυση της, το Ελληνικό Δημόσιο έχει υποστεί κατ’
εκτίμηση οικονομική ζημία, για τα έτη 2008 και 2009 ανερχόμενη στο ποσό των 30.520.000 - ευρώ. Κατόπιν των ανωτέρω, κλιμάκια Αστυνομικών της Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Αθήνας, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος της Θεσ/νίκης το διάστημα από 1/2/2010 έως και την 9/2/2010
διενήργησαν νομότυπες έρευνες στις κατά τόπους οικίες των κατηγορουμένων όπου
και διαπιστώθηκε ότι την χρονική στιγμή της έρευνας διαμοίραζαν παράνομα σε
1.558 χρήστες μέσω INTERNET ηλεκτρονικά «κλειδιά» αποκωδικοποίησηςαποκρυπτογράφησης πρόσβασης στις συνδρομητικές υπηρεσίες του μπουκέτου
τηλεοπτικών καναλιών NOVA. Τα ηλεκτρονικά ίχνη των 1.558 συνδρομητών που
παρανόμως έπαιρναν πρόσβαση στο ψηφιακό μπουκέτο της NOVA, υποβλήθηκαν
στην Εισαγγελία για περαιτέρω ενέργειες. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, βρέθηκαν
και κατασχέθηκαν συνολικά: έξι (6) φορητοί Η/Υ, σαράντα οκτώ (48) δικτυακοί
δορυφορικοί

αποκωδικοποιητές

μάρκας

DREAMBOX,

δεκατέσσερις

(14)

αναγνώστες ψηφιακών καρτών ( Card Reader ), σαράντα πέντε (45) κάρτες τύπου “
GAMMA ”, δύο (2) φορητές συσκευές αποθήκευσης, είκοσι οκτώ (28) σκληροί
δίσκοι Η/Υ, δύο (2) συσκευές Ethernet Switch και είκοσι επτά (27) κεντρικές
μονάδες Η/Υ. Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό των χρηστών του Διαδικτύου,
οι οποίοι παράνομα υποκλέπτουν, αποκρυπτογραφούν και διανέμουν οργανωμένα το
τηλεοπτικό συνδρομητικό σήμα του μπουκέτου καναλιών της εταιρείας NOVA. Οι
συλληφθέντες με τις σε βάρος τους σχηματισθείσες δικογραφίες οδηγήθηκαν
ενώπιων των κατά τόπων κ. Εισαγγελέων Πρωτοδικών117.

117n p y ^ http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id
=2878&Itemid=515&lang=
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■ 10-03-2010: Δελτίο Τύπου της Γ.Α.Δ.Α. σχετικά με Πανελλαδική
Αστυνομική επιχείρηση για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας μέσω Ίντερνετ:
Από το Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Αθήνας σε συνεργασία με
το Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια του
γενικότερου σχεδιασμού για την πάταξη του φαινομένου της «πειρατείας μέσω
Διαδικτύου», διενεργήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε Αθήνα,
Λάρισα, Πέλλα και Θεσσαλονίκη όπου σχηματίστηκαν δικογραφίες για ένδεκα (11)
ημεδαπούς εκ των οποίων συνελήφθησαν οι έξι (6) κατηγορούμενοι για παράβαση
των διατάξεων του Νόμου περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Στο Τμήμα Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Αθηνών προσήλθε εκπρόσωπος της εταιρίας προστασίας
οπτικοακουστικών έργων «Ε.Π.Ο.Ε.» και υπέβαλε μήνυση, κατά των διαχειριστών
ιστοσελίδας οι οποίοι από κοινού εκτός των άλλων ανέβαζαν (uploading) και στην
συνέχεια διαμοίραζαν χωρίς την προηγούμενη έγκριση των αρμόδιων εταιρειών,
παράνομο ψηφιακό υλικό (τραγούδια, ταινίες και παιχνίδια) στην ιστοσελίδα
www.gamato.info την οποία και είχαν την δυνατότητα να τροποποιούν και να
υποστηρίζουν τεχνικά. Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από ψηφιακή ανάλυση των
καταγγελλομένων κλιμάκια Αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος Αθηνών και Θεσ/νίκης την 9-3-2010 πραγματοποίησαν ταυτόχρονα με
Εισαγγελικούς λειτουργούς κατ’ οίκον έρευνες όπου διαπιστώθηκε ότι οι
συλληφθέντες συνδέονταν στην ιστοσελίδα www.gamato.info είτε ως διαχειριστές
(MODERATOR) και προέβαιναν στον διαμοιρασμό ψηφιακών αρχείων (τραγούδια,
ταινίες, παιχνίδια) είτε ως επίσημα μέλη (VIP member) και προέβαιναν ομοίως στο
διαμοιρασμό ψηφιακών αρχείων (τραγούδια, ταινίες, παιχνίδια). Παράλληλα μέσω
της Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας ΙΝΤΕΡΠΟΛ ενημερώθηκαν οι αρμόδιες
Αρχές Ευρωπαϊκής χώρας για τις δικές τους ενέργειες καθόσον δύο εκ των
κατηγορουμένων διαμένουν στην αλλοδαπή. Η εν λόγω ιστοσελίδα είχε 850.000
μέλη και δεχόταν καθημερινά 16.000.000 επισκέψεις όπου ήταν το δημοφιλέστερο
Ελληνικό site παράνομου διαμοιρασμού κινηματογραφικών ταινιών, μουσικών
κομματιών, λογισμικού, παιχνιδιών κ.α. με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη
οικονομική ζημιά στις εταιρείες εμπορίας αυτών παράλληλα με την ζημία του
Ελληνικού Δημοσίου από την φοροδιαφυγή. Από τις διενεργηθείσες έρευνες,
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κατασχέθηκαν συνολικά είκοσι επτά (27) σκληροί δίσκοι, εκ των οποίων οι δύο (2)
εξωτερικοί, πέντε (5) φορητοί υπολογιστές, εξακόσιοι τέσσερις (604) οπτικοί
ψηφιακοί δίσκοι. Σύμφωνα με μελέτη που εκπονήθηκε από διεθνή εταιρεία ερευνών
παρ’ όλο που πραγματοποιείται σημαντική πρόοδος στην καταπολέμηση της
πειρατείας στη χώρα μας, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση
μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών με το υψηλότερο ποσοστό πειρατείας, με 57%, ενώ
τις άλλες δύο θέσεις καταλαμβάνουν η Βουλγαρία (68%) και η Ρουμανία (66%). Η
λιανική αξία μόνο για παράνομο λογισμικού -που αντιπροσωπεύει το απολεσθέν
εισόδημα για την παγκόσμια βιομηχανία λογισμικού- ξεπέρασε το όριο των $50 δισ.
για πρώτη φορά το 2009. Με εξαίρεση τις απώλειες από τις ισοτιμίες, οι οικονομικές
απώλειες για την Ελλάδα ανέρχονται σε 171 εκατομμύρια ευρώ μόνο για

το

παράνομο λογισμικό ενώ αν προσθέσουμε και τα πνευματικά δικαιώματα από τις
κινηματογραφικές ταινίες , μουσικά τραγούδια, παιχνίδια κ.α συνολικά οι απώλειες
τα τελευταία 7 έτη σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των εταιρειών πλησιάζουν το
1 δισεκατομμύριο ευρώ, το οποίο μεταφράζεται σε λιγότερες θέσεις εργασίας και
μειωμένη ανταγωνιστικότητα για τον εγχώριο κλάδο της πληροφορικής, της
μουσικής βιομηχανίας και θεαμάτων. Την εποπτεία όλων των ερευνών είχε ο
Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αθηνών κ. Ιωάννης Σακελλάκος παράλληλα με την
αρμόδια Εισαγγελέα για την Δίωξη των Ηλεκτρονικών Εγκλημάτων κ. Ελένη
Ράικου. Οι συλληφθέντες μαζί με τις σχηματισθείσες δικογραφίες οδηγήθηκαν στους
κατά τόπους αρμοδίους Εισαγγελείς118.
■ 02-02-2012:

Σύλληψη

44χρονου

αλλοδαπού

από

τη

Δίωξη

Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για διάθεση παράνομων συσκευών και
διανομή συνδρομητικού τηλεοπτικού σήματος:
Συνελήφθη «πειρατής» συνδρομητικών δορυφορικών υπηρεσιών από τη Δίωξη
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Σε 489.600 ευρώ εκτιμάται η οικονομική ζημιά της
εταιρείας, μέρος της οποίας είναι ζημιά του ελληνικού δημοσίου. Από παρόμοιες
περιπτώσεις η συνολική ζημιά για το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται στο ποσό των
17.907.540 ευρώ για την τριετία 2008-2010. Από την Υπηρεσία Οικονομικής
Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σχηματίσθηκε δικογραφία
118http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=3033
&Itemid=520&lang=
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αυτόφωρης διαδικασίας σε βάρος ενός 44χρονου υπηκόου Συρίας, ιδιοκτήτη
καταστήματος ηλεκτρονικών

ειδών,

με έδρα την Αθήνα, για υποκλοπή,

αποκρυπτογράφηση και παράνομη διανομή τηλεοπτικού συνδρομητικού σήματος,
μέσω διαδικτύου. Ειδικότερα, ανώνυμη εταιρία παροχής υπηρεσιών σε ηλεκτρονικά
μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπέβαλε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος μήνυση σχετικά με δορυφορική πειρατεία και παράνομη διανομή
τηλεοπτικού της σήματός σε μεγάλο αριθμό παράνομων συνδρομητών. Στο πλαίσιο
αυτό σχηματίσθηκε δικογραφία και εκδόθηκαν διατάξεις και βουλεύματα άρσης του
απορρήτου

των

επικοινωνιών.

Από την

αστυνομική

ηλεκτρονική

έρευνα

διακριβώθηκαν τα ηλεκτρονικά ίχνη και τα στοιχεία ταυτότητας του συλληφθέντος.
Όπως διαπιστώθηκε, διέθετε από το κατάστημα του παράνομες ειδικές συσκευές
αποκωδικοποίησης και στη συνέχεια διαμοίραζε το κωδικοποιημένο τηλεοπτικό
σήμα, μέσω διαδικτύου. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, από αστυνομικούς της
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στο κατάστημα του 44χρονου, παρουσία
Εισαγγελικού Λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: ένας (1) προγραμματιστής
καρτών, δύο (2) εξωτερικές φορητές μνήμες (usb sticks), τέσσερις (4) κάρτες
πρόσβασης σε ψηφιακά συνδρομητικά πακέτα,

ένας (1) σκληρός δίσκος

ηλεκτρονικού υπολογιστή, ο οποίος περιείχε αρχεία με οδηγίες και λογισμικό που
χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό καρτών και δεκτών πρόσβασης σε ψηφιακά
συνδρομητικά πακέτα, καθώς και αρχείο με λίστα ατόμων στους οποίους ο
συλληφθείς παρείχε παράνομη πρόσβαση σε ψηφιακά συνδρομητικά πακέτα. Η
δικογραφία που σχηματίστηκε, περιλαμβάνει ως εμπλεκόμενο στην υπόθεση για
προσέλκυση «πελατών» ένα ακόμη άτομο. Η οικονομική ζημία κατ’ ελάχιστη
εκτίμηση της εταιρίας κυμαίνεται στο χρηματικό ποσό των (489.600) ευρώ μέρος
των οποίων αποτελεί ζημία του Ελληνικού Δημοσίου ως Φ.Π.Α και ποσοστό από τις
συμβάσεις μεταξύ της εταιρείας και των νόμιμων συνδρομητών. Εκτιμάται ότι από
παρόμοιες περιπτώσεις, η συνολική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο, ανέρχεται στο
ποσό των 17.907.540 ευρώ, για την τριετία 2008-2010. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε
στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών119.

119http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=1139
2&Itemid=848&lang=
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■ 10-04-2012: Από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σχηματίσθηκε
δικογραφία σε βάρος τριών (3) ημεδαπών διαχειριστών ιστοσελίδας
για παράβαση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας εκ των οποίων
ο ένας συνελήφθη στα όρια του αυτοφώρου.
Η ιστοσελίδα παρείχε τη δυνατότητα στα μέλη της να κατεβάζουν ταινίες,
τραγούδια, ηλεκτρονικά παιχνίδια, προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή, βιβλία,
κ.λ.π. Εκτιμάται ότι η συνολική ζημία που υπέστησαν οι εταιρείες παραγωγής
πνευματικών έργων ξεπερνά τα 65 εκατομμύρια ευρώ χωρίς να έχουν υπολογισθεί οι
φόροι και το Φ.Π.Α. Στο πλαίσιο καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και μετά από τη
διερεύνηση καταγγελίας που περιήλθε στην Υπηρεσία της Οικονομικής Αστυνομίας,
η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σχημάτισε δικογραφία σε βάρος
τριών ημεδαπών (δύο αντρών και μίας γυναίκας), διαχειριστών ιστοσελίδας, για
παράβαση

του

νόμου

περί

πνευματικής

ιδιοκτησίας.

Η

μία

από

τους

κατηγορουμένους συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη στα όρια του αυτοφώρου. Η
εμπλοκή των τριών (3) κατηγορουμένων διαπιστώθηκε ύστερα από κατάλληλη
ψηφιακή έρευνα που διεξήγαγαν στο διαδίκτυο έμπειρα στελέχη της Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Οι διαχειριστές της ανοιχτής ιστοσελίδας παρείχαν την
δυνατότητα στους εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες - μέλη, οι οποίοι εγγράφονταν με
μια πολύ εύκολη διαδικασία σε μια κλειστή κοινότητα (forum) να κατεβάζουν
ψηφιακά αρχεία που περιείχαν κινηματογραφικές ταινίες, τραγούδια, ηλεκτρονικά
παιχνίδια, προγράμματα Η/Υ, βιβλία κλπ. χωρίς την άδεια των πνευματικών
δημιουργών και των δικαιούχων εταιριών που έχουν τα αντίστοιχα συγγενικά
δικαιώματα. Επιπλέον ζητούσαν οικονομική εισφορά από τα μέλη της ιστοσελίδας
μέσω του συστήματος διαδικτυακών πληρωμών Paypal για να αποκτήσουν προνόμια
σε μορφή δωρεάς. Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα για μεγάλο χρονικό διάστημα η
είσοδος γινόταν με μηνιαία συνδρομή. Επιπρόσθετα, κάθε χρήστης - μέλος της
ιστοσελίδας γινόταν αποδέκτης διαφημιστικών μηνυμάτων που λειτουργούσαν και
ως υπερσύνδεσμοι (hyperlinks) για μετάβαση σε ιστοσελίδες στοιχημάτων. Οι
διαφημίσεις αυτές προκαλούσαν και παρακινούσαν τους χρήστες να στοιχηματίσουν
έναντι χρηματικών ποσών σε διάφορες εταιρίες διαδικτυακών στοιχημάτων οι οποίες
εδρεύουν στο εξωτερικό.

Η συγκεκριμένη

δραστηριότητα απέφερε

στους

διαχειριστές της ιστοσελίδας πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά όχι μόνο από τα
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εισπραττόμενα διαφημιστικά έσοδα αλλά και με τη μορφή προμηθειών από τις
εταιρίες στοιχημάτων. Ειδικότερα, για κάθε χρήστη, ο οποίος θα στοιχημάτιζε σε
αυτές τις εταιρίες στοιχημάτων και θα είχε οδηγηθεί σε αυτές μέσω της
συγκεκριμένης ιστοσελίδας οι διαχειριστές της εισέπρατταν προμήθεια επί του ποσού
που στοιχημάτιζε μέχρι και 40%. Επίσης προμήθεια εισέπρατταν οι διαχειριστές,
όταν κάποιος χρήστης μετέβαινε σε διαδικτυακά καζίνο μέσω των διαφημιστικών
μηνυμάτων που υπήρχαν στην ιστοσελίδα. Κλιμάκιο εξειδικευμένων αστυνομικών
της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος πραγματοποίησε την 9η/4/2012, παρουσία
δικαστικού λειτουργού, έρευνες σε οικίες και χώρους εργασίας των εμπλεκομένων σε
Αττική και Θεσσαλονίκη κατά στις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: ένας (1)
φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, τρεις (3) σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικού
υπολογιστή, τρεις (3) εσωτερικοί σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικού υπολογιστή. Στο
πλαίσιο της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας ενημερώθηκαν μέσω Interpol οι
αρχές του εξωτερικού όπου και διαμένει ο ένας από τους τρεις κατηγορουμένους. Η
δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβλήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών
Αθηνών120.
■ 09-05-2012: Σύλληψη δύο ημεδαπών για απάτη μέσω του διαδικτύου
και παράβαση της νομοθεσίας για την πνευματική ιδιοκτησία:
Συνελήφθησαν από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ένας 30χρονος Ειδικός
Φρουρός και ένας 46χρονος υπάλληλος του ΙΚΑ για απάτη και παράβαση της
νομοθεσίας για την πνευματική ιδιοκτησία. Ως συνδιαχειριστές της ιστοσελίδας
www.warezoula.com παρείχαν τη δυνατότητα σε χρήστες του διαδικτύου να
«κατεβάζουν» ταινίες, video games και προγράμματα η/υ. Οι ζημιές που έχουν
υποστεί οι εταιρείες στις οποίες ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα ανέρχονται
τουλάχιστον σε 15 εκατομμύρια ευρώ. Ο 30χρονος Ειδικός Φρουρός τέθηκε σε
διαθεσιμότητα από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Η σύλληψή τους έγινε
την 07.05.2012 στο Λαγονήσι και την Αθήνα από αστυνομικούς της Υπηρεσίας
Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Στο πλαίσιο
ψηφιακής διερεύνησης της υπόθεσης ύστερα από τη μήνυση που υπέβαλλε νόμιμος
εκπρόσωπος της μη κερδοσκοπικής αστικής εταιρείας ΕΠΟΕ (Εταιρεία Προστασίας
120http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=1395
8&Itemid=878&lang=
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Οπτικοακουστικών Έργων), την έκδοση διατάξεως για την άρση του απορρήτου των
επικοινωνιών μέσω του Διαδικτύου αλλά και την ψηφιακή ανάλυση των στοιχείων,
ταυτοποιήθηκαν τα ηλεκτρονικά ίχνη των δυο εμπλεκομένων προσώπων. Από την
έρευνα που ακολούθησε από κλιμάκιο στελεχών της Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος παρουσία Εισαγγελικού Λειτουργού στις οικίες τους, βρέθηκαν δύο
φορητοί Η/Υ και ένας εσωτερικός σκληρός δίσκος Η/Υ. Οι δύο συλληφθέντες
οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

.

■ 21-11-2011: Σύλληψη δύο ημεδαπών από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος για παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων
Συνελήφθησαν την 05.11.2011 σε ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις που
έγιναν στις πόλεις των Χανίων και της Λαμίας από αστυνομικούς της Υπηρεσίας
Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος δύο (2) ημεδαποί,
ηλικίας 21 και 28 ετών αντίστοιχα οι οποίοι ανέβαζαν σε Ιστοσελίδες που είχαν
δημιουργήσει κινηματογραφικές ταινίες. Οι ταινίες αυτές ήταν πλέον προσβάσιμες
σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο χρήστη του διαδικτύου είτε για μεταφόρτωση είτε
για απευθείας προβολή. Οι κατηγορίες που τους βαρύνουν αφορούν την κατ'
επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση παραβίαση των διατάξεων περί πνευματικής
νομοθεσίας. Αναλυτικότερα, ύστερα από ψηφιακή αστυνομική έρευνα που
διενεργήθηκε από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σε δύο (2) ιστοσελίδες του
διαδικτύου, μετά από καταγγελία - μήνυση εταιρείας προστασίας πνευματικών
δικαιωμάτων, διαπιστώθηκε ότι οι δύο (2) συλληφθέντες ήταν διαχειριστές δύο (2)
ιστοσελίδων, στις οποίες οι χρήστες είχαν τη δυνατότητα να κατεβάσουν
κινηματογραφικό υλικό.

Το υλικό

αυτό

αποτελούσε προϊόν πνευματικού

δημιουργήματος το οποίο καλύπτονταν από τις σχετικές ρυθμίσεις για την
πνευματική νομοθεσία. Από τις επιτόπου ταυτόχρονες έρευνες που διενεργήθηκαν,
στις πόλεις των Χανιών και της Λαμίας,

παρουσία Δικαστικών Λειτουργών,

βρέθηκαν: Στην κατοικία του 21χρονου στα Χανιά δύο (2) σκληροί δίσκοι Η/Υ και
ένα (1) φορητό αποθηκευτικό μέσο ( usb stick ) και στην κατοικία του 28χρονου ένας
(1) φορητός Η/Υ. Όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομική έρευνα, και στις δύο
περιπτώσεις, οι συλληφθέντες είχαν τα αποκλειστικά δικαιώματα διαχείρισης των
121http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=1492
7&Itemid=906&lang=
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συγκεκριμένων ιστοσελίδων. Οι δύο (2) συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κατά τόπο
αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών122.
■ 13-6-2012: Σχηματίσθηκε δικογραφία από την Υπηρεσία Οικονομικής
Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σε βάρος
40χρονου ημεδαπού για παράνομη αναπαραγωγή και πώληση CD's /
DVD's.
Σε τραπεζικές κινήσεις του βρέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά που φτάνουν τις
550.000 ευρώ, ενώ εντοπίσθηκαν πωλήσεις ψηφιακών δίσκων μέσω paypal που
ξεπερνούν τις 820.000 ευρώ. Ειδικότερα, η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στο
πλαίσιο της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και μετά από κατάλληλη αξιοποίηση
πληροφοριών και συστηματικής αστυνομικής ψηφιακής έρευνας πραγματοποίησε
έρευνα στο σπίτι του 40χρονου στο Μαρούσι Αττικής, παρουσία Δικαστικού
Λειτουργού, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: δεκαεννέα (19) επαγγελματικές
συσκευές εγγραφής ψηφιακών δίσκων, πέντε (5) επαγγελματικές συσκευές
πολλαπλής αντιγραφής ψηφιακών δίσκων, τρεις (3) εσωτερικοί σκληροί δίσκοι
ηλεκτρονικού υπολογιστή, 1850 ψηφιακοί δίσκοι, δύο (2) βιβλιάρια λογαριασμών
τραπέζης, πλήθος εκτυπωμένων εξώφυλλων DVD για παραγωγή και διακίνηση, δύο
(2) αστυνομικές σειρήνες και δύο (2) συσκευές ηχητικής προειδοποίησης. Για την
υπόθεση αυτή ενημερώθηκε και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης
Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες καθώς και η Interpol για την περαιτέρω
διερεύνηση της υπόθεσης. Ο 40χρονος δε συνελήφθη, λόγω παρέλευσης των ορίων
του αυτοφώρου και η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβλήθηκε στον κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών. Οι κατηγορίες που τον βαρύνουν αφορούν τα αδικήματα της
παραβίασης του νόμου για τα πνευματικά αδικήματα, καθώς και των διατάξεων για
τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες123.

4.2

Αποφάσεις Ελληνικών Δικαστηρίων επί προσβολών πνευματικής

ιδιοκτησίας μέσω διαδικτύου
122http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=8888
&Itemid=799&lang=
123http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang='..'&perform=view&id=16428&Item
id=948&lang=
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Η απόφαση ΤριμΠλημΚιλκ 965/2010
Ο κατηγορούμενος είναι ιδιοκτήτης και διαχειριστής ιστοσελίδας η οποία
λειτουργεί από τον Φεβρουάριο του 2006. Αντικείμενο του διαδικτυακού τόπου είναι
ο ευρετηριασμός και η κατηγοριοποίηση ελληνικών κινηματογραφικών ταινιών και
τηλεοπτικών σειρών βάσει διαφόρων κριτηρίων αναζήτησης ώστε να είναι ευχερής η
ανεύρεση τους από τον χρήστη αλλά όχι και η αναπαραγωγή τους μέσω αυτού.
Ειδικότερα, ο επισκέπτης της ιστοσελίδας μπορεί να εξεύρει εύκολα την ταινία ή την
τηλεοπτική σειρά που τον ενδιαφέρει και στη συνέχεια η ως άνω ιστοσελίδα του
αναφέρει τον σύνδεσμο (link) τον οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιήσει προκειμένου
να μεταβεί στην ιστοσελίδα όπου βρίσκεται αποθηκευμένο το αρχείο και από όπου
θα γίνει η αναπαραγωγή του κατ' επιλογή του χρήστη.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ιστοσελίδα του κατηγορούμενου αποτελεί
κατ' ουσίαν μια μηχανή αναζήτησης πληροφοριών με τη διαφορά ότι το αντικείμενο
της είναι εξειδικευμένο και αφορά μόνον σε ελληνικές ταινίες και σειρές.
Υπογραμμίζεται ότι οι ως άνω πληροφορίες που συλλέγει η ιστοσελίδα αποτελούν
δημόσιες πληροφορίες υπό την έννοια ότι ο χρήστης του διαδικτύου έχει τη
δυνατότητα να παρακολουθήσει αυτές άμεσα, χωρίς τη μεσολάβηση της ιστοσελίδας
του

κατηγορούμενου.

Τέλος

το

οικονομικό

όφελος

που

αποκομίζει

ο

κατηγορούμενος από τη λειτουργία της ιστοσελίδας του συνίσταται στα έσοδα που
έχει από τις διαφημίσεις τρίτων.
Η προεκτεθείσα συμπεριφορά δεν συνιστά αξιόποινη πράξη, αφού ο
κατηγορούμενος δεν προβαίνει σε άμεση ή έμμεση αναπαραγωγή ή σε δημόσια
εκτέλεση και πολύ περισσότερο σε διανομή και κατοχή με σκοπό διανομής των
ταινιών και τηλεοπτικών σειρών, από τη στιγμή που δεν διαθέτει τα σχετικά αρχεία
αλλά διευκολύνει, μέσω της αναφοράς της αντίστοιχης ηλεκτρονικής διεύθυνσης,
την πρόσβαση στις ιστοσελίδες κατόχους. Συνεπώς δεν πληρούται η αντικειμενική
υπόσταση της αξιόποινης πράξης για την οποία κατηγορείται εν προκειμένω ο
κατηγορούμενος και πολύ περισσότερο δεν προέκυψε τέλεση κακουργηματικής εκ
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μέρους του πράξης και ως εκ τούτου ο κατηγορούμενος θα πρέπει να κηρυχθεί
αθώος124125.
Παρόμοια είναι και η απόφαση με αριθ. 311/2011 που εκδόθηκε από το Εφετείο
της Βαρκελώνης (Audiencia Provincial de Barcelona) στις 7 Ιουλίου του 2011

.

■ Απόφαση ΜονΠρωτΑθ 4658/2012
Μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις για τα ελληνικά δεδομένα είναι η
4658/2012 που εκδόθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών την 16η Μαΐου
2012. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα Δικαστήριο επιβάλλει συγκεκριμένα
τεχνολογικά μέτρα παρεμπόδισης της πρόσβασης χρηστών σε ιστοσελίδες
εφαρμόζοντας ουσιαστικά το άρθρο 64Α του Ν.2121/1993 για την παροχή
προστασίας στους δικαιούχους πνευματικών δικαιωμάτων.
Στις 7 Νοεμβρίου 2011 συζητήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της ΑΕΠΙ κατά των έντεκα μεγαλύτερων
εταιριών παροχής υπηρεσιών διαδικτύου στην Ελλάδα. Η ΑΕΠΙ ζήτησε από το
Δικαστήριο να υποχρεωθούν οι πάροχοι να καταστήσουν αδύνατη στους
συνδρομητές τους τη δυνατότητα πρόσβασης - επίσκεψης στις ιστοσελίδες
www.ellinadiko.com και www.music-bazaar.com μέσω της οποίας διατίθεται
παρανόμως μουσική, ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, βιβλία, λογισμικό κλπ.
Οι πάροχοι αρνήθηκαν - επικαλούμενοι σειρά αντιρρήσεων - να λάβουν τέτοια
μέτρα οικειοθελώς με αποτέλεσμα η υπόθεση να οδηγηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου.
Παρόμοιου περιεχομένου αιτήσεις υπέβαλαν και οι ΟΣΔ GRAMMO (δισκογραφικές
εταιρίες), ΑΘΗΝΑ (σκηνοθέτες) και ΕΠΟΕ (παραγωγοί οπτικοακουστικών έργων),
οι οποίες και συνεκδικάστηκαν μαζί με την αίτηση της ΑΕΠΙ. Λόγω του μεγάλου
ενδιαφέροντος και της πρωτοτυπίας της συγκεκριμένης δίκης παρενέβησαν και ΟΣΔ
άλλων κατηγοριών δικαιούχων μεταξύ των οποίων ο ΑΠΟΛΛΩΝ, η ΕΡΑΤΩ, ο
ΔΙΟΝΥΣΟΣ και η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ126.

124Ντ. Καλαβρουτιώτης, «Χρήση links που παραπέμπουν σε παράνομα αρχεία», ΔίΜΜΕ 2011, σελ.
194 επ.
125 http://www.filmica.com/david bravo/archivos/sentencia.pdf
126ΑΕΠΙ «Η εφημερίδα μας», Δεκέμβριος 2011, Τέυχος 19, σελ. 7
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Προκειμένου να καταστεί αδύνατη η πρόσβαση στις ως άνω ιστοσελίδες το
Δικαστήριο διέταξε ως τεχνολογικό μέτρο την εγκατάσταση από το προσωπικό
διαχείρισης του δικτύου των παρόχων των σχετικών ρητών οδηγιών στους
δρομολογητές - routers του εν λόγω δικτύου και την διακοπή της πρόσβασης στις
ανωτέρω ένδικες ιστοσελίδες. Επίσης για κάθε παράβαση του διατακτικού της
απόφασης αυτής ο υπαίτιος πάροχος θα κληθεί να καταβάλλει πρόστιμο ύψους
5.000€.
■ ΑΠ 427/2012
Στην εν λόγω υπόθεση κατηγορούμενος είναι ο ιδιοκτήτης μονοπρόσωπης
ΕΠΕ, η οποία δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον τομέα της παροχής υπηρεσιών
πληροφορικής και μεταξύ άλλων ασχολείται με την κατασκευή και φιλοξενία
εταιρικών ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. Μια τέτοια ιστοσελίδα δημιούργησε και ο
κατηγορούμενος το καλοκαίρι του 2003 και παρέμεινε σε λειτουργία ως το Μάρτιο
του 2004. Στην ως άνω ιστοσελίδα ο κατηγορούμενος χωρίς την άδεια των
δικαιούχων, ανάρτησε φωτογραφίες ελληνίδων ηθοποιών τις οποίες προμηθεύθηκε
από άλλες ιστοσελίδες. Κάθε φωτογραφία παρείχε στον επισκέπτη τη δυνατότητα να
παρακολουθήσει ή και να αποθηκεύσει στον τοπικό του δίσκο αποσπάσματα από
ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, που είχαν παραχθεί από ημεδαπούς παραγωγούς και
αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ.2 του
ν. 2121/1993 κάθε έργο προστατεύεται τόσο συνολικά όσο και αποσπασματικά. Ο
κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για παράβαση του νόμου περί πνευματικής
ιδιοκτησίας. Η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει ότι η διακίνηση δια μέσου του
διαδικτύου φωτογραφικού υλικού, ταινιών και μουσικής χωρίς την άδεια των
δικαιούχων, συνιστά παραβίαση των διατάξεων του νόμου περί πνευματικής
ιδιοκτησίας και επιβάλλει στους παραβάτες τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται
στο άρθρο 66 παρ. 1 και 3 του ν.2121/1993.
4.3 Υποθέσεις εξωτερικού
■ Υπόθεση Pirate Bay
Η ιστότοπος του pirate bay είναι ένας από τους πιο δημοφιλής «προορισμούς»
των πειρατών στο διαδίκτυο. Ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2003 από τους Σουηδούς
Γκότφριντ Σβάλτχορμ (Gottfrid Svartholm), Φρέντρικ Νέιγ (Fredrik Neij) και τον
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Νορβηγό - Φιλανδό Πίτερ Σούντε (Peter Sunde). Αντικείμενο του είναι ο παράνομος
διαμοιρασμός αρχείων μέσω P2P. Παγκοσμίως βρίσκεται στην 81η θέση της λίστας
των ιστοσελίδων με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα ενώ στη χώρα μας κατάφερε να
σκαρφαλώσει ως την 34η θέση127128. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του αγγίζουν τα έξι
εκατομμύρια (5.948.350), οι ομότιμοι κόμβοι (τερματικά συνδεδεμένα μέσω P2P)
ξεπερνούν τα τριανταένα

εκατομμύρια

(31.599.341)

και τα

αρχεία που

διαμοιράζονται υπολογίζονται σε πάνω από τέσσερα εκατομμύρια (4.128.840)

. Το

pirate bay έχει τεθεί αρκετές φορές εκτός λειτουργίας - από λίγες ώρες έως μερικές
μέρες - λόγω νομικών ζητημάτων, μολαταύτα ακόμα και σήμερα συνεχίζει να
λειτουργεί κανονικά.
Κατόπιν καταγγελιών και αστυνομικών ερευνών οι ιδρυτές της ιστοσελίδας
οδηγήθηκαν για πρώτη φορά ενώπιον των Σουηδικών δικαστικών αρχών τον
Φεβρουάριο του 2009 (περιφερειακό Δικαστήριο της Στοκχόλμης) , αντιμέτωποι με
τις κατηγορίες για συνέργια σε καταπάτηση πνευματικών δικαιωμάτων και βοήθεια
σε διάθεση προστατευόμενων έργων. Τέταρτος κατηγορούμενος ήταν ο Καρλ
Λιούντστορμ (Carl Lundstom), Σουηδός επιχειρηματίας, στο οποίο ασκήθηκε επίσης
δίωξη για συνεργία σε καταπάτηση πνευματικών δικαιωμάτων διότι χρηματοδοτούσε
το pirate bay. Συνολικά υπήρξαν τριάντα τέσσερις (34) καταγγελίες για παραβίαση
πνευματικών δικαιωμάτων εκ των οποίων οι είκοσι μία (21) αφορούσαν μουσικό
περιεχόμενο, οι εννέα (9) κινηματογραφικό και οι τέσσερις (4) παιχνίδια. Μεταξύ
των εναγόντων βρίσκονται δισκογραφικές εταιρίες (Sony, Universal Music,
Playground Music, EMI), κινηματογραφικές (Warner Bros., Columbia Pictures, 20th
Century Fox) αλλά και εταιρίες video games (Blizzard Entertainment, Sierra
Entertainment). Η ακρόαση διήρκησε εννέα μέρες και στις 17 Απριλίου το
Δικαστήριο έκρινε ένοχους και τους τέσσερις κατηγορούμενους καταδικάζοντάς τους
σε φυλάκιση ενός έτους και συνολικό πρόστιμο ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ (30
εκατομμύρια Σουηδικές κορώνες). Να σημειωθεί ότι κατά την διάρκεια της δίκης
αποσύρθηκαν οι κατηγορίες περί συνεργίας σε καταπάτηση πνευματικών
δικαιωμάτων λόγω σοβαρών ελλείψεων στα στοιχεία της κατηγορίας. Οι
127 Τελευταία ενημέρωση στις 4/10/2012 από www.alexa.com. Ιστοσελίδα που παρέχει πληροφορίες
για τις προβολές όλων των ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.
128 Τελευταία ενημέρωση στις 4/10/2012 και ώρα 2:12μ.μ. από http://thepiratebay.se.
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κατηγορούμενοι άσκησαν έφεση κατά της απόφασης με αποτέλεσμα την μείωση της
ποινής φυλάκισης σε δέκα (Νέιγ), οκτώ (Σούντε) και τέσσερις (Λιούντστορμ) μήνες,
αυξάνοντας όμως το ποσό της αποζημίωσης σε 5,35 εκατομμύρια ευρώ (46
εκατομμύρια κορώνες). Ο Σβάλτχορμ για λόγους υγείας δεν παρέστει στο Εφετείο με
αποτέλεσμα να παραμείνει η αρχική ποινή.
Οι κατηγορούμενοι στη συνέχεια προσέφυγαν στο Ανώτατο Δικαστήριο της
Σουηδίας το οποίο αρνήθηκε να εξετάσει την έφεση. Σύμφωνα με τις τελευταίες
πληροφορίες, εκ στόματος του εκπρόσωπου του Νειγ, Τζόνας Νίλσεν, θα
προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

. Σε πολλές

χώρες εκδόθηκαν αποφάσεις έτσι ώστε να καταστεί αδύνατη η πρόσβαση στην
ιστοσελίδα του pirate bay. Ανάμεσα σε αυτές είναι το Βέλγιο, η Δανία, η Φιλανδία, η
Ινδία, η Ιταλία κ.α.
Αρχές Οκτωβρίου του 2012 η σουηδική αστυνομία εισέβαλε στις εγκαταστάσεις
της εταιρίας παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών PRQ

(PeRiQuito AB) χωρίς

ωστόσο να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για το αντικείμενο των ερευνών. Σύμφωνα
με τον επικεφαλή της PRQ κατασχέθηκαν τρεις διακομιστές οι οποίοι κατά τις
αστυνομικές αρχές εξυπηρετούσαν ιστοσελίδες πειρατικού περιεχομένου.
■ Κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο εναντίον παρόχου
Το Αυστραλιανό Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε προηγούμενη απόφαση,
σύμφωνα με την οποία ο φορέας υπηρεσιών σύνδεσης iiNet δεν ενέκρινε την
παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από τους πελάτες του. Τα
Αμερικανικά και Αυστραλιανά στούντιο ζητούσαν από την εταιρία iiNet να
εμποδίζει τους πελάτες της να κατεβάζουν πειρατικό υλικό. Το 2010, ομοσπονδιακό
δικαστήριο είχε εκδώσει απόφαση υπέρ της iiNet, αναφέροντας ότι η εταιρία δεν
ήταν αυτή που ενέκρινε το κατέβασμα του επίμαχου υλικού. Εκτός αυτού, το
δικαστήριο είχε αποφανθεί ότι ο πάροχος δε διέθετε τα τεχνικά μέσα ώστε να
αποτρέψει την πειρατεία.

Η ομόφωνη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

επικύρωσε την προηγούμενη δικαστική απόφαση. Το Δικαστήριο έκρινε ότι «ο
εναγόμενος, φορέας υπηρεσιών σύνδεσης (ISP) δεν είχε εγκρίνει την παραβίαση εκ
129 Πηγή: www.lawnet.gr
130 Η εταιρία ιδρύθηκε το 2004 από τους Νέιγ και Σβάρτχολμ (δύο από τους συνιδρυτές του piratebay)
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μέρους των πελατών του των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που κατέχουν οι
ενάγοντες επί εμπορικά διανεμομένων κινηματογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών
προγραμμάτων. Αντιθέτως, η δυνατότητα της εταιρίας iiNet να εμποδίσει τους πελάτες
της από την παραβίαση υλικού προστατευόμενου από το νόμο περί πνευματικής
ιδιοκτησίας περιοριζόταν στην έμμεση δυνατότητα τερματισμού της συμβατικής σχέσης
με

τους

πελάτες

της».

Η δικαστική απόφαση του 2010 αποτέλεσε την πρώτη περίπτωση κατά την οποία ένα
δικαστήριο είχε αποφανθεί σχετικά με το κατά πόσο ένας φορέας υπηρεσιών
σύνδεσης θα μπορούσε θα θεωρηθεί υπόλογος για την παραβίαση πνευματικών
δικαιωμάτων εκ μέρους των χρηστών του. Η απόφαση αφορούσε χιλιάδες
περιπτώσεις κατεβάσματος υλικού μέσω του δικτύου της iiNet, η οποία εδρεύει στο
Περθ, με τη χρήση προγράμματος διαμοιρασμού αρχείων. Η Αυστραλιανή Ένωση
Ενάντια

στην

Κλοπή

Πνευματικής

Ιδιοκτησίας,

αποτελούμενη

από

34

κινηματογραφικές, τηλεοπτικές και μουσικές εταιρίες, είχε ασκήσει έφεση επί της
απόφασης του ομοσπονδιακού δικαστηρίου, υποστηρίζοντας ότι συνιστούσε
επικίνδυνο δεδικασμένο. Ο γενικός διευθυντής της ένωσης, Neil Gane, σε δηλώσεις
του προς το ειδησεογραφικό πρακτορείο Agence-France Presse ανέφερε ότι η
δικαστική απόφαση αποκαλύπτει την αδυναμία του νόμου περί πνευματικής
ιδιοκτησίας να συμβαδίσει με τις εξελίξεις που συντελούνται στο διαδικτυακό
περιβάλλον. «Και οι δύο δικαστικές αποφάσεις σε αυτή την υπόθεση αναγνωρίζουν
ότι ο σχετικός νόμος δεν είναι πλέον σε θέση να ακολουθήσει τις τεχνολογικές
εξελίξεις που έχουν συντελεστεί στο διάστημα που μεσολάβησε από την τελευταία
φορά που δοκιμάστηκε στην πράξη η νομοθεσία», ανέφερε131.

■Απόφαση 310 0 461/10 δικαστηρίου Αμβούργου
Το δικαστήριο του Αμβούργου έκανε δεκτό το αίτημα της γερμανικής εταιρίας
πνευματικών δικαιωμάτων GEMA, η οποία και είχε ενάγει το YouTube (ιδιοκτησίας
Google) λαμβάνοντας υπόψη μεταφορτωμένα μουσικά βίντεο για τα οποία δεν είχαν
αποδοθεί τέλη πνευματικών δικαιωμάτων. Η οργάνωση εκπροσωπεί περίπου 60.000
131 http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-17781482
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Γερμανούς στιχουργούς και μουσικούς. Η διαδικτυακή πλατφόρμα βίντεο
υποστηρίζει ότι δεν φέρει καμία νομική ευθύνη για το μεταφορτωμένο περιεχόμενο προσθέτοντας ότι αρκετές είναι οι φορές που απομονώνει και διαγράφει περιεχόμενο
για το οποίο έχει δεχθεί σχετικές καταγγελίες.
Σύμφωνα με το δικαστήριο (20/4/2012) ο φορέας εκμετάλλευσης της
πλατφόρμας έχει μόνο την υποχρέωση να μπλοκάρει τα βίντεο λαμβάνοντας τα
κατάλληλα μέτρα για να εμποδίσει περαιτέρω παραβιάσεις δικαιωμάτων μετά από
προηγουμένη κοινοποίηση

- ειδοποίηση

για την παραβίαση πνευματικών

δικαιωμάτων ενώ προσέθεσε ότι δεν φέρει καμία υποχρέωση να ελέγξει όλα τα
βίντεο που έχουν ήδη μεταφορτωθεί στην πλατφόρμα

.

Σε παρόμοια υπόθεση όμως, γαλλικό δικαστήριο δικαίωσε την Google,
απορρίπτοντας την αίτηση του ραδιοτηλεοπτικού δικτύου TF1 για επιβολή
υποχρέωσης στο YouTube φιλτραρίσματος των βίντεο που αναρτώνται στην
υπηρεσία, με σκοπό να αποφευχθεί η ανάρτηση βίντεο που προσβάλλουν τα
πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Η υπόθεση έφτασε στα δικαστήρια το 2008, με το
TF1 να διεκδικεί περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ ως αποζημίωση για τη
συστηματική

προσβολή

δικαιωμάτων

πνευματικής

ιδιοκτησίας.

Παρόμοια

αντιμετώπιση είχε επιφυλάξει το δικαστήριο και για την Dailymotion, η οποία επίσης
είχε εναχθεί για παρόμοιο λόγο

.

■ Sony BMG εναντίον Τζόελ Τενενμπάουμ
Ο Τζόελ Τενενμπάουμ καταδικάστηκε να πληρώσει το ποσό των 675.000
δολαρίων στον σύνδεσμο δισκογραφικών εταιρειών RIAA για παραβίαση της
νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων μέσω της πρακτικής του file-sharing. Ο
εναγόμενος είχε πετύχει τη μείωση της οφειλόμενης αποζημίωσης στο ποσό των
67.500 δολαρίων, προτού εκδοθεί η εφετειακή απόφαση που επιδικάζει ξανά το
αρχικό ποσό. Η δίκη για ανέβασμα και ανταλλαγή αρχείων μουσικής μέσω
υπηρεσιών peer-to-peer και file-sharing είναι μόλις η δεύτερη που διεξάγεται γι’
αυτό το λόγο στην Αμερική. Είχε προηγηθεί το 2007 αγωγή του ίδιου οργανισμού,132

132 http://justiz.hamburg.de/presseerklaerungen/3384912/pressemeldung-2012-04-20-olg-01.html
133 http://www.lawnet.gr
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RIAA, (Recording Industry Association of America) κατά νεαρής γυναίκας που
κατέβαζε παράνομα μουσικά κομμάτια με την ίδια υπηρεσία.
Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο που είχε κρίνει την υπόθεση είχε μειώσει το αρχικό
πρόστιμο κατά 90%, καθώς η δικαστής Nancy Gertner έκρινε ότι ήταν τόσο υψηλό
που καταντούσε συνταγματικά ανεπίτρεπτο. Η RIAA άσκησε έφεση κατά της
απόφασης και πέτυχε την επαναφορά του προστίμου στα αρχικά επίπεδα. Η
αιτιολογία με την οποία το εφετειακό δικαστήριο δικαίωσε την RIAA ήταν ότι η
πρωτοβάθμια δικαστής δεν εφάρμοσε σωστά τις διαθέσιμες μεθόδους για τον
υπολογισμό του ποσού της αποζημίωσης. Δηλαδή, σε περιπτώσεις που επιδικάζεται
ένα υπερβολικά υψηλό ποσό, συνήθως ακολουθείται η διαδικασία της πρότασης
«remittitur», που σημαίνει ότι ο δικαστής μειώνει το ποσό, παρέχοντας παράλληλα
τη δυνατότητα στον ενάγοντα να ζητήσει νέα δίκη, εφόσον δεν συμφωνεί. Στη
συγκεκριμένη περίπτωση, η Gertner δεν ακολούθησε αυτή τη μέθοδο -διότι ανέφερε
στο αιτιολογικό της απόφασης ότι οι ενάγοντες είχαν δηλώσει κατά τη συζήτηση στο
ακροατήριο ότι ήταν απίθανο να δεχθούν μειωμένη αποζημίωση- και κατέφυγε σε
συνταγματικές διατάξεις περί αναλογικότητας. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο λοιπόν
θεώρησε ότι -παρά τον κατά τα λοιπά επιτυχή χειρισμό της υπόθεσης- η δικαστής
έσφαλε, διότι δεν προσπάθησε να λύσει το θέμα με την πρώτη μέθοδο και κατέφυγε
πρόωρα στη συνταγματική στάθμιση.
Παρά την επίλυση του ζητήματος υπέρ της RIAA για λόγους τυπικής νομικής
μεθοδολογίας, το εφετειακό δικαστήριο δήλωσε ότι επί της ουσίας δεν στηρίζει τόσο
σκληρά μέτρα κατά εναγομένων σε παρόμοιες υποθέσεις, απευθύνοντας σύσταση
στο Κογκρέσο να κοιτάξει προσεκτικότερα τα προβλήματα εφαρμογής που
δημιουργεί τελευταία η νομοθεσία για το copyright134.

■ Υπόθεση Megauplaod
Μεγάλες

διαστάσεις

έχει

πάρει

η

υπόθεση

της

ιστοσελίδας

www.megaupload.com. Ιδρύθηκε το 2005 και είχε φτάσει μέχρι την 13η θέση των
πιο δημοφιλών σελίδων στον κόσμο, χρησιμοποιώντας πάνω από 2000 servers σε
134 http://www.lawnet.gr

79

Ολλανδία και Β. Αμερική, ενώ ο συνολικός αποθηκευτικός της χώρος ανέρχεται στα
25 petabytes

. Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος επέτρεπε στους χρήστες του να

ανεβάζουν κάθε είδους αρχεία στους servers του και να γίνεται διαμοιρασμός τους με
άλλους χρήστες (χωρίς τη χρήση p2p protocol ή οποιουδήποτε προγράμματος, αλλά
με direct download). Αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρχε και συνδρομή για τους χρήστες
που επιθυμούσαν να κατεβάζουν χωρίς περιορισμό σε ταχύτητα, χρόνο και όγκο135136.
Η μηνιαία συνδρομή ανέρχεται στα 9,99$, η ετήσια στα 59,99$ και η εφ όρου ζωής
στα 199,99$. Παρόμοιες ιστοσελίδες είναι το rapidshare.com, το hotfile.com, το
depositfile.com κ.α.
Οι αμερικανικές αρχές έκλεισαν την ιστοσελίδα, ενώ άσκησαν διώξεις για
πολλαπλές παραβιάσεις νόμων στους δύο ιδρυτές της. Οι ιδρυτές της, Κιμ Σμιτς και
Ματίας Όρτμαν, συνελήφθησαν στο Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας μαζί με άλλους δύο
υπαλλήλους της εταιρίας. Οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν περιλαμβάνουν σύσταση
οργάνωσης για παράνομες δραστηριότητες, παραβίαση της νομοθεσίας πνευματικής
ιδιοκτησίας και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Εκτός των
δύο ιδρυτών κατηγορίες απαγγέλθηκαν και στους Φιν Μπατατο (επικεφαλής
marketing),

Τζούλιους

Μπένκο

(σχεδιαστής),

Σβεν Έχτερναχ

(επικεφαλής

ανάπτυξης), Άντρους Νομ (προγραμματιστής και επικεφαλής του τμήματος software)
και Μπραμ Φαν Ντερ Κολκ (προγραμματιστής και επικεφαλής δικτύωσης), αλλά και
στις εταιρίες Megaupload Limited και Vestor Limited με έδρα το Χονγκ Κονγκ
(συμφερόντων των άνω κατηγορουμένων).
Ο Σμιτς ή Κιμ Ντότκομ ή Κιμ Τιμ Τζιμ Βέστορ, γεννημένος στις 21 Ιανουαρίου
1974 - κάτοικος Χονγκ Κονγκ και Ν. Ζηλανδίας, πολίτης Φιλανδίας και Γερμανίας ήταν εργοδότης τουλάχιστον τριάντα υπαλλήλων σε εννέα χώρες. Σε ηλικία μόλις 15

135Ένα petabyte (PB) ισούται με 1000 terabytes (TB) ή ένα εκατομμύριο Gigabytes (GB)
136 Ο απλός χρήστης είχε τη δυνατότητα να κατεβάζει αρχεία μεγέθους έως 200Mb, με μικρότερη
ταχύτητα από αυτήν που θα του επέτρεπε η σύνδεση του και με όριο το ένα αρχείο ανά μία ώρα. Ο
συνδρομητής μπορούσε να κατεβάσει ταυτόχρονα όσα αρχεία επιθυμούσε, εκμεταλλευόμενος στο
έπακρο την ταχύτητα της σύνδεσής του. Μία ακόμα σημαντική παράμετρος αφορούσε τους
uploaders. Τα αρχεία των μη εγγεγραμμένων χρηστών διαγράφονταν έπειτα από 21 μέρες μη
χρήσης - κατεβάσματος, σε αντίθεση με αυτά των εγγεγραμμένων που διαγράφονταν έπειτα από
90 μέρες.
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ετών (1989), «χάκαρε» δώδεκα τηλεφωνικές γραμμές PBX 137 στις ΗΠΑ. Γι' αυτές
του τις πράξεις καταδικάστηκε το 1998 από το δικαστήριο ανηλίκων του Μονάχου
σε διετή φυλάκιση με αναστολή.
Το 2001 ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 50 εκατομμύρια δολάρια στην
LetsBuyIt.com, μια διαδικτυακή επιχείρηση αγοραπωλησιών, η οποία ήταν έτοιμη να
χρεοκοπήσει. Νωρίτερα, αγόρασε μετοχές της επιχείρησης αξίας 375.000 δολαρίων.
Αποτέλεσμα της ανακοίνωσής του ήταν η αύξηση της αξίας των μετοχών κατά
300%. Μη έχοντας ασφαλώς τα απαραίτητα κεφάλαια για να επενδύσει, λίγες μέρες
αργότερα πούλησε τις μετοχές του, αποκομίζοντας 1,5 εκ. δολάρια. Όσον αφορά
στην υπόθεση του megaupload, ο Σμιτς κατέχει το 68% των megaupload.com,
megaclick.com

, megapix.com μέσω της Megaupload Limited και το 100% των
megavideo.com 139, megapay.com μέσω της Vestor Limited.
Μεταξύ άλλων, στο κατηγορητήριο που συνέταξε ο εισαγγελέας (No.
1:12CR3)1
37189140, του δικαστηρίου της Βιρτζίνια στις 5 Ιανουαρίου του 2012 αναφέρει
ότι: η ζημιά που προκλήθηκε στους δικαιούχους πνευματικών δικαιωμάτων από
διαφυγόντα κέρδη υπολογίζεται σε 500 εκατομμύρια δολάρια, οι επισκέπτες της
ιστοσελίδας κατά το χρόνο λειτουργίας της ξεπέρασαν το ένα δις και οι συνδρομητές
τα 180 εκατομμύρια. Ο ημερήσιος μέσος όρος επισκεψιμότητας ανέρχεται στα 50
εκατομμύρια χρήστες, περίπου το 4% της συνολικής κυκλοφορίας στο διαδίκτυο. Τα
έσοδα του προέρχονταν κυρίως από δύο πηγές. Τις συνδρομές (150 εκ. δολάρια) και
τις διαφημίσεις (25 εκ. δολάρια). Στο κατηγορητήριο γίνεται επίσης αναφορά στα
οικονομικά κίνητρα που προσέφερε το megaupload στους uploaders με σκοπό να
ανεβάζουν όσο το δυνατόν πιο δημοφιλή έργα, με απώτερο στόχο την εγγραφή
περισσότερων χρηστών, άρα και την αύξηση των κερδών τους.
Τα έσοδα κατευθύνονταν κυρίως προς τέσσερις πηγές. Η πρώτη πηγή, στην
οποία διοχετεύονταν το μεγαλύτερο ποσό των χρημάτων, είναι οι κατηγορούμενοι,
137 PBX (Private Branch Exchange) είναι ιδιωτικό τηλεφωνικό σύστημα που χρησιμοποιείται μέσα σε
μια εταιρία - επιχείρηση. Το PBX συνδέει τα εσωτερικά τηλέφωνα μεταξύ τους αλλά και με το
δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής.
138 Διαφημιστικός διαδικτυακός τόπος συμφερόντων της MUL. Σε λειτουργία από τον Αύγουστο του
2008
139 Σε λειτουργία από τον Ιούλιο του 2007
140 Το πλήρες κείμενο μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα: http://www.scribd.com/doc/78786408/MegaIndictment
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άλλες εταιρίες δικών τους συμφερόντων αλλά και υπάλληλοι οι οποίοι ενεργούσαν
για λογαριασμό των κατηγορουμένων. Κατά δεύτερο λόγο, δαπανήθηκαν αρκετά
εκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη και προώθηση τόσο του megaupload όσο και
άλλων συμπληρωματικών ιστοσελίδων και υπηρεσιών, όπως Megavideo.com,
megaclick.com κ.α. Τρίτον, χρήματα «πριμοδότησης» στους uploaders, ανάλογα με
τη δημοσιότητα των ανεβασμένων αρχείων και το πλήθος των συνδρομητών που
αυτά θα απέφεραν141. Από τις έρευνες γνωστοποιήθηκε ότι υπήρξε χρήστης ο οποίος
κέρδισε τουλάχιστον 55.000$. Τέλος, αρκετά εκατομμύρια το μήνα κόστιζε η
υποστήριξη των υποδομών τους, συμπεριλαμβανομένων της μίσθωσης Η/Υ και
bandwidth142.
Τα κέρδη που αποκόμισαν μόνο για το 2010 οι κατηγορούμενοι ανερχόνται στα
εξής ποσά: Σμιτς 42εκ $, Μπατάτο 400.000 $, Μπένκο (2,5% της MUL) 1 εκ. $,
Έχτερναχ (1% της MUL) 500.000 $, Όρτμαν (25% της MUL) 9 εκ. $, Νομ 100.000
$, Κολκ (2,5% της MUL) 2 εκ. $. Από τον Σεπτέμβριο του 2005 έως και τον Μάϊο
του 2008 η MUL έβαλε στα ταμεία της 840.000$ από την AdBrite Inc143, ενώ 3 εκ. $
κέρδισε από την PartyGaming plc144 με την οποία υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας
το Νοέμβριο του 2009.
Άξιο αναφοράς είναι και το γεγονός ότι στο κατηγορητήριο υπάρχουν δεκάδες
ηλεκτρονικά μηνύματα, ως αποδεικτικά στοιχεία, με τους κατηγορούμενους να είναι
οι κύριοι αποστολείς και δέκτες αυτών. Το περιεχόμενο των μηνυμάτων αυτών
ποικίλει και αφορά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες κατά την χρήση των
υπηρεσιών, περιπτώσεις χρηστών που προσπάθησαν να τους εξαπατήσουν για
οικονομικά οφέλη, οικονομικές συναλλαγές με τους συνδρομητές, στατιστικά
στοιχεία για τις κινήσεις χρηστών - uploaders και τρίτων ιστοσελίδων που

141Η χρηματική αμοιβή ανέρχεται στο 1$ για κάθε χίλια downloads και σε ένα ποσό μεταξύ 50 και
5.000$, ανάλογα με τη θέση του uploader στη λίστα των «100 Megauploaders με τα περισσότερα
downloads». Η συγκεκριμένη λίστα αφορά χρονική περίοδο τριών μηνών. Βλ. επίσης πίνακες 7.1,
7.2, 7.3 παραρτήματος Ι
142 Bandwidth (εύρος ζώνης) είναι η χωρητικότητα που έχει ένα δίκτυο ή μια σύνδεση για τη μεταφορά
δεδομένων. Για την ψηφιακή μετάδοση, μονάδα μέτρησης του εύρους ζώνης είναι το bps (bits per
second) και όσο μεγαλύτερο είναι, τόσο γρηγορότερη η μετάδοση.
143H AdBrite (www.adbrite.com) είναι διαδικτυακή επιχείρηση με έδρα το Σαν Φρανσίσκο που
λειτουργεί ως «μεσιτικό γραφείο» για αγοραπωλησίες διαφημιστικών χώρων σε ιστοσελίδες.
144Η PartyGaming plc είναι εταιρία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Της ανήκει η ιστοσελίδα
www.partypoker.com, μία από τις μεγαλύτερες διαδικτυακές κοινότητες πόκερ, με τουλάχιστον
τρία εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.
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ανακατευθύνουν στις δικές τους, αρχεία και συνδέσμους για κατέβασμα μουσικής,
ταινιών κ.λπ. Επίσης περιέχονται απαντήσεις προς διαφημιστικές εταιρίες και
δημοσιογράφους και συζητήσεις μεταξύ των εναγομένων για μαζική διαγραφή
αρχείων και των συνεπειών της (μείωση χρηστών και εσόδων). Ειδικότερα, ο Σμιτς
ζητάει να μην προχωρούν σε μαζική διαγραφή όταν λαμβάνουν καταγγελίες για
παράνομα αρχεία, παρά μονό αν η καταγγελία προέρχεται από κάποιον μεγάλο
οργανισμό των ΗΠΑ. Ενώ αρχικά δεν διακρινόταν καμία ανησυχία στα μέλη της
megaupload από τις προειδοποιήσεις που λάμβαναν (Warner Bros145, UMG146,
ένταλμα έρευνας από το περιφερειακό δικαστήριο της Αν. Βιρτζίνια) ), ο Σμιτς αφού
διάβασε ένα άρθρο σχετικά με μέτρα που παίρνουν οι αμερικανικές αρχές για
ιστοσελίδες με παράνομο περιεχόμενο, συνέστησε την προσοχή όλων έτσι ώστε να
είναι προετοιμασμένοι σε περίπτωση που στραφούν εναντίον τους, προτείνοντας
μάλιστα και λύσεις, όπως τη μεταφορά των domain τους σε άλλες χώρες. Τέλος
γίνεται εκτενής αναφορά με την ακριβή ημερομηνία και το πόσο, για μεταφορές
χρημάτων προς συνεργαζόμενες εταιρίες και κινήσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς
των κατηγορούμενων αλλά και σε πολυτελή αυτοκίνητα που βρέθηκαν στην κατοχή
τους.
Πλέον όλες οι ιστοσελίδες που ανήκουν στην Mega Conspiracy - όπως την
αποκαλούν οι δικαστικές αρχές - βρίσκονται εκτός λειτουργίας και το μόνο που
μπορεί να δει ο επισκέπτης τους είναι ένα μήνυμα του FBI. Η υπόθεση φαίνεται ότι
θα απασχολήσει για αρκετό καιρό τις δικαστικές αρχές. Τον Ιούνιο του 2012
δικαστήριο της Ν. Ζηλανδίας έκρινε άκυρο το ένταλμα έρευνας βάσει του οποίου οι
αμερικανικές αρχές έκαναν έφοδο στην οικία του Σμιτς επειδή ο προσδιορισμός των
αδικημάτων με τα οποία συνδεόταν η έρευνα δεν ήταν επαρκής. Δύο μήνες αργότερα
απορρίφθηκε αίτημα των ομοσπονδιακών αρχών των ΗΠΑ για έκδοση του Σμιτς
διότι δεν παρουσιάστηκαν αποδεικτικά στοιχεία που να δικαιολογούν την έκδοση
του.

145 Warner Bros. Entertainment, Inc. Εταιρία κινηματογραφικών παραγωγών
146 Universal Music Group. Δισκογραφική εταιρία

83

4.4 Έρευνες και μελέτες
4.4.1 Η υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα σε αριθμούς
Επτά στους δέκα χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών στην Ελλάδα
παραδέχονται ότι έχουν αποκτήσει πειρατικό λογισμικό, σύμφωνα με τα στοιχεία της
Business Software Alliance (BSA), στο πλαίσιο της Διεθνούς Έρευνας της BSA για
την Πειρατεία Λογισμικού 2011. Παράλληλα, ποσοστό 38% των χρηστών
ηλεκτρονικών υπολογιστών που συμμετείχαν στην έρευνα, δήλωσαν ότι λαμβάνουν
πειρατικό λογισμικό «περιστασιακά», «πάντα» ή «τις περισσότερες φορές», ενώ 32%
δήλωσαν «σπάνια». Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό της πειρατείας λογισμικού στην
Ελλάδα για το 2011 άγγιξε το 61%, το οποίο σημαίνει ότι κατά προσέγγιση 2 στα 3
προγράμματα που εγκαταστάθηκαν από χρήστες ήταν χωρίς άδεια (παράνομα). H
Ελλάδα κατατάσσεται 3η ανάμεσα στις πρώτες πέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
με τα μεγαλύτερα ποσοστά πειρατείας, μετά τη Βουλγαρία (64%) και τη Ρουμανία
(63%)147148.
4.4.2 Η υφιστάμενη κατάσταση στο εξωτερικό
•

Η μελέτη της Ένωσης Επιχειρηματικού Λογισμικού που εκδόθηκε στις 16
Μαΐου 2012 έδειξε ότι οι καταναλωτές στις χώρες στην περιοχή της Ασίας και
του Ειρηνικού, χρησιμοποίησαν πειρατικό λογισμικό αξίας 21 δισεκατομμυρίων
δολαρίων. Το νούμερο ήταν υψηλότερο από κάθε άλλη περιοχή, ακόμα και από
την αύξηση των 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2010. Η πειρατεία λογισμικού
αυξάνεται γρηγορότερα στις αναπτυσσόμενες περιοχές, όπου τόσο οι χρήστες
όσο και οι εταιρείες αγοράζουν ολοένα και περισσότερους υπολογιστές χωρίς να
θέλουν να ξοδεύουν χρήματα σε λογισμικό, όταν υπάρχει πληθώρα φθηνών
πειρατικών εκδοχών διαθέσιμων στο διαδίκτυο. Κατά την μελέτη υπολογίζεται
ότι η πειρατεία λογισμικού συντέλεσε στο να χαθούν πωλήσεις ύψους 9
δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Κίνα, όπου το 77% όλου του λογισμικού είναι
παρανόμως αντιγραμμένο

.

147Πηγή:
Αθηναϊκό
Μακεδονικό
Πρακτορείο
Ειδήσεων,
http://www.ana.gr/articleview.php?id=13098
148 http ://portal.kathimerini. gr/4dcgi/_w_articles_kathworld_ 1_16/05/2012_442419

16-5-2012,
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• Σύμφωνα με μελέτη της MarkMonitor149, η οποία δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο
του 2011, ο ημερήσιος μέσος όρος επισκεψιμότητας σε ιστοσελίδες πειρατικού
περιεχομένου ανέρχεται στα 146 εκατομμύρια, κάτι παραπάνω από 51
δισεκατομμύρια το χρόνο. Εξετάζοντας τους λιγότερο δημοφιλής διαδικτυακούς
τόπους πειρατικού περιεχομένου, παρατηρούμε ότι ετησίως έχουν 781
εκατομμύρια επισκέψεις, ενώ οι τρεις δημοφιλέστεροι (rapidshare, megavideo,
megaupload) ξεπερνούν τα 21 δισεκατομμύρια. Όπως διευκρινίζεται από τους
επιστήμονες που υπογράφουν τη μελέτη, οι παραπάνω αριθμοί δεν ισοδυναμούν
με τον αντίστοιχο αριθμό διακινήσεων αρχείων150.
• Αύξηση της τάξης του 3,2% σημείωσαν οι πωλήσεις μουσικών δίσκων
παγκοσμίως για το 2011 σύμφωνα με έρευνα της Nielsen Company. Για πρώτη
φορά οι συνολικές πωλήσεις έφτασαν τον αριθμό του 1,6 δισεκατομμυρίων
αντιτύπων, εκ των οποίων τα 330 εκατομμύρια αφορούν φυσικές πωλήσεις (CD,
βινύλιο κλπ.) και 1,27 δισεκατομμύρια ψηφιακές (103,1 εκατομμύρια ψηφιακοί
δίσκοι). Στην πρώτη κατηγορία σημειώθηκε μείωση 5%, ποσοστό ασφαλώς
καλύτερο από το αντίστοιχο 19,5% του 2010, με τα βινύλια να έχουν την
τιμητική τους με νέο ρεκόρ πωλήσεων (3,9 εκατομμύρια έναντι 2,8 για το 2010).
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι περίπου το 75% των πωληθέντων βινυλίων
αφορά δίσκους της ροκ μουσικής σκηνής. Όσον αφορά τις ψηφιακές πωλήσεις,
για πρώτη φορά ξεπερνούν τις φυσικές με ποσοστό 50,4% επί του συνόλου,
σημειώνοντας αύξηση ύψους 8,4%151.

149 Η MarkMonitor είναι εταιρία που αναπτύσσει λογισμικό και υπηρεσίες παρέχοντας μια ευρεία
γκάμα προστασίας στο διαδίκτυο.
150 Το πλήρες κείμενο της έρευνας μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα: https://www.markmonitor.com
151 Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο: http://www.businesswire.com
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Επίλογος - Συμπεράσματα
Η διαδικτυακή πειρατεία είναι ένα λεπτεπίλεπτο θέμα το οποίο χρήζει ιδιαίτερης
αντιμετώπισης από τις νομοθετικές και δικαστικές αρχές. Τα προβλήματα που
προέκυψαν από την ευρεία διάδοση του διαδικτύου και των τεχνολογιών που
συνδέονται με αυτό οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση, μετατρέποντας σχεδόν κάθε
χρήστη του διαδικτύου σε παραβάτη, ακούσια ή εκούσια. Μια κατάσταση
ανεξέλεγκτης διακίνησης πειρατικών αρχείων, προσιτά σε όλους τους χρήστες του
διαδικτύου εύκολα, γρήγορα και τις περισσότερες φορές χωρίς κανέναν περιορισμό.
Οι έως τώρα προσπάθειες για την πάταξη του φαινομένου δεν έχουν στεφθεί με
επιτυχία ούτε για τους πιο θερμούς υποστηρικτές της προστασίας των πνευματικών
δικαιωμάτων. Παρά τα νέα μέτρα, τις προσπάθειες για τη δημιουργία ενός
παγκόσμιου νομικού πλαισίου για την καταπολέμηση της πειρατείας και τις κατά
καιρούς καταδίκες, η πλειοψηφία των «πειρατών» δείχνει να μην αποθαρρύνεται.
Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό αν αναλογιστεί κανείς ότι κάθε φορά που «κλείνουν»
έναν δημοφιλή ιστότοπο πειρατικού περιεχομένου, σαν μια διαδικτυακή λερναία
ύδρα, ξεφυτρώνουν νέοι ως απάντηση στην κίνηση αυτή. Αναφορικά με την εξέλιξη
της τεχνολογίας,

από την πλευρά των πειρατών παρατηρείται μια τάση

«προσαρμογής και παράκαμψης» των νομοθετικών ρυθμίσεων με τη δημιουργία
νέων τρόπων διαμοιρασμού. Ο νομοθέτης από την πλευρά του, αναγκασμένος να
συμβαδίζει με την εξέλιξη αυτή, δίνει τον δικό του αγώνα για την όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των νομοθετικών ρυθμίσεων. Το
ερώτημα ωστόσο για το εάν και κατά πόσο μπορεί, αν όχι να εξαλειφθεί αλλά να
μειωθεί δραστικά το φαινόμενο της διαδικτυακής πειρατείας, ακόμα και σήμερα
παραμένει αναπάντητο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΙΝΑΚΕΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

_____Πίνακας 1_____
Παραβάσεις του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας για το 2010 ανά Α.Δ. 152
Τελεσμένα
Γ.Α.Δ. Αττικής

Απόπειρες

Εξιχνιάσεις

506

-

473

Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης

70

1

70

Αν. Μακεδονίας & Θράκης

43

-

43

Κεντρικής Μακεδονίας

73

-

68

6

-

5

Ηπείρου

23

-

20

Θεσσαλίας

34

-

33

Β. Αιγαίου

125

-

116

Στερεάς Ελλάδας

26

-

24

Δυτικής Ελλάδας

31

-

26

Πελοποννήσου

57

-

52

105

2

92

Ιονίων Νησιών

5

-

5

Νοτίου Αιγαίου

49

-

51

1153

3

1078

Δυτικής Μακεδονίας

Κρήτης

Σύνολο

Πίνακας 2
Κ α τ α σ χ έ σ ε ις π λ α σ τ ώ ν C D / D V D 153
2007
2008

5 2 1 .3 8 0
6 2 9 .0 2 1

152www.astynomia.gr
153
www.astynomia.gr/images/stories/egklhm2008paper.pdf
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Πίνακας 3
Παρα 3άσεις του Νόμου π ε ρί πνευμ α τικής ιδιοκτησίας στη Ελλάδα 1998 - 2009154
ΔΡΑΣΤΕΣ
ΕΤΟΣ ΤΕΛ/ΝΑ

ΑΠ/ΡΕΣ

ΕΞ/ΣΕΙΣ ΗΜΕΔ.

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΛΛΟΔ.

ΣΥΝΟΛΟ

1998

115

-

115

106

102

14

116

1999

617

1

618

557

387

152

539

2000

817

6

823

602

337

297

634

2001

1234

10

1244

943

503

518

1021

2002

2002

2

2004

1609

555

1206

1761

2003

2219

6

2225

1825

328

1860

2188

2004

1900

1

1901

1532

243

1479

1722

2005

1443

14

2457

1953

341

1704

2045

2006

1872

-

1872

1583

242

1456

1698

2007

969

3

972

810

147

763

910

2008

1116

4

1120

1014

191

938

1129

2009

1079

18

1097

994

437

611

1048

Πίνακας 4
Τιμολογηθέντα πνευματικά δικαιώματα για την περίοδο από 01/01/2010 - 31/12/2010:155
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΟΣΑ

ΠΟΣΟΣΤΑ

13.126.601,34 €

46,88

Εμπορικοί χώροι

2.828.331,30 €

10,1

Συναυλίες

2.987.258,63 €

10,67

Ξενοδοχεία και λοιποί χώροι

2.268.228,53 €

8,1

Χώροι εστίασης

6.157.359,51 €

21,99

Κινηματογράφοι

631.218,28 €

2,25

27.998.997,59 €

99,99

Χώροι ψυχαγωγίας

ΣΥΝΟΛΟ

154http://www.astynomia.gr/images/stories/2009/grafhmata_egklhm_2008.pdf
155http://www.aepi.gr/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=15&Itemid=186
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Πίνακας 4.2
ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ
On-line (Διαδίκτυο - Κινητή τηλεφωνία)

1.216.349,15 €
852.612,81 €

Off-line (Cds - DVDs)
ΣΥΝΟΛΟ

2.068.961,96 €
Πίνακας 4.3
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Τμήμα Μηχανικών (Cds - DVDs)

3.907.814,00 €

Τμήμα Ραδιοτηλεοπτικών σταθμών

9.066.629,66 €

Πίνακας 5
Πίνακας υποθέσεων πειρατείας οι οποίες εντοπίστηκαν με ενέργειες της ΑΕΠΙ156
Έτος Έλεγχοι Υποθέσεις Αριθμός
Κατασχέσεις
Κατασχεθέντα
«πειρατών»
CD
DVD Αντιγραφικά
μηχανήματα
2006
479
400
449
400 321.771 10.000
400
2007
376
198
217
198 208.280 10.000
73
2008
392
285
345
285 277.886 30.296
20
2010
344
280
334157
279 299.217 68.382
133
2011
255
178
221
178 80.983 53.170
48

156Πηγή: ΑΕΠΙ «Η εφημερίδα μας», τχ. 11, 10/2007, σελ. 9, τχ 12, 6/2008, σελ.9, τχ. 14, 6/2009,
σελ.12, τχ.18, 6/2011, σελ.8, τχ. 20, 6/20012, σελ. 8
157 Ο αριθμός αναφέρεται ως «αριθμός συλληφθέντων»
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Πίνακας 6
Αμοιβολόγιο «on line» χρήσεων μουσικής 158
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Μουσική υπόκρουση κατά την πλοήγηση 1,5% επί των συνολικών εσόδων του
σε διαδικτυακούς τόπους
διαδικτυακού τόπου
Παρουσίαση στο κοινό ραδιοφωνικών /
τηλεοπτικών προγραμμάτων
(simulcasting / webcasting)

1,5% επί των συνολικών εσόδων του
διαδικτυακού τόπου ή της υπηρεσίας
κινητής τηλεφωνίας ανά περίπτωση

Podcasting

3,5% επί των συνολικών εσόδων του
διαδικτυακού τόπου

Κατ' επιλογήν παρουσίαση στο κοινό
3,5% επί των συνολικών εσόδων του
οπτικοακουστικών έργων με μουσική
διαδικτυακού τόπου ή της υπηρεσίας
επένδυση - User Generated Content Site κινητής τηλεφωνίας ανά περίπτωση
Κατ' επιλογήν παρουσίαση στο κοινό
μουσικών έργων / μουσικών video clips
(Streaming music on demand)

7% επί των συνολικών εσόδων της
υπηρεσίας

Background Music Services σε χώρους
όπου εκτελείται δημόσια μουσική

7% επί των συνολικών εσόδων της
υπηρεσίας

Διαδραστικά ραδιόφωνα / τηλεοπτικά
portals

3,5% επί των συνολικών εσόδων του
διαδικτυακού τόπου

Καταφόρτωση (download) μουσικών
έργων

12% επί των συνολικών εσόδων του
διαδικτυακού τόπου ή της υπηρεσίας
κινητής τηλεφωνίας ανά περίπτωση

Ringtones/ Realtones / Videotones/
Ringbacktones

12% επί των συνολικών εσόδων του
διαδικτυακού τόπου ή της υπηρεσίας
κινητής τηλεφωνίας ανά περίπτωση

IPTV (Τηλεόραση μέσω ιντερνετικού
πρωτοκόλλου)

2,2% επί των συνολικών εσόδων της
υπηρεσίας

Streaming IP Video on demand -VOD(κινηματογραφικές ταινίες, σειρές,
ντοκιμαντέρ κλπ)

3,5% επί των συνολικών εσόδων της
υπηρεσίας

158http://www.aepi.gr/images/pdf_aepi/amoivolgio_nea_mesa_teliko_iounios.pdf
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Γράφημα 1

Εισπραχθέντα δικαιώματα παγκοσμίως σε δισεκατομμύρια ευρώ159
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Πίνακας 7.1
Megauploaders with the most downloads160
Rank

Bonus
1

5.000$

2- 5

1.000$

6 - 10

500$

11 - 50

100$

51 - 100

50$

159ΑΕΠΙ «Η εφημερίδα μας», Ιούνιος 2011, Τεύχος 18, σελ. 10
160Σε ισχύ από τον Σεπτέμβριο του 2005
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Πίνακας 7.2
Πρόγραμμα ανταμοιβής uploaders161
Πόντοι162

Βραβείο

5 000

1 μέρα δωρεάν συνδρομής

50 000

1 μήνα δωρεάν συνδρομής

100 000

1 χρόνο δωρεάν συνδρομής

500 000

Ισόβια συνδρομή & 300$

1 000 000

1000$

5 000 000

10000$
Πίνακας 7.3
Πρόγραμμα ανταμοιβής uploaders161263

Πόντοι

Βραβείο

10 000

1 μήνα δωρεάν συνδρομής

50 000

6 μήνες δωρεάν συνδρομής

100 000

1 χρόνο δωρεάν συνδρομής & 100$

500 000

Ισόβια συνδρομή & 500$

1 000 000

1500$

5 000 000

10000$

161Σε ισχύ από το Νοέμβριο του 2006
1621 download = 1 πόντος
163Σε ισχύ έως το κλείσιμο της ιστοσελίδας
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Πίνακας 8.1
Αιτήματα αφαίρεσης που έλαβε η Google από φυσικά ή νομικά πρόσωπα
(δικαιούχοι) των οποίων τα δικαιώματα παραβιάστηκαν. Παρουσιάζονται οι δέκα
πρώτοι της σχετικής λίστας από τους παραπάνω από δώδεκα χιλιάδες (12.000)164.
Δικαιούχος
Microsoft
Froytal Services Ltd
RIIA members
NBC UNIVERSAL
BPI LTD165
Universal Music Group
Sony Music Entertainment
RK NetMedia Inc.
BangBros.com Inc.
Fox

Domains
32.870
6.360
6.908
19.029
153
199
253
2.878
2.556
456

URLs
4.874.039
3.411.698
3.162.777
2.074.544
1.041.472
557.577
549.172
445.282
391.669
387.734

Πίνακας 8.2
Αιτήματα αφαίρεσης που έλαβε η Google από οργανισμούς για παραβίαση
πνευματικών δικαιωμάτων. Παρουσιάζονται οι δέκα πρώτοι της σχετικής λίστας από
τους σχεδόν έντεκα χιλιάδες (11.000) 166
Οργανισμός
Degban
Marketly Inc
Takedown Piracy LLC
BPI LTD
RIIA
NBC UNIVERSAL
DtecNet
Removeyourcontent LLC
Fox Group Legal
Remove your Media LLC

Domains
10.890
23.523
4.811
265
7.209
19.033
26.974
2.525
507
3.325

URLs
5.694.237
3.520.351
3.478.804
3.356.034
3.171.340
2.074.560
1.927.592
756.842
579.914
466.165

164Τα στοιχεία βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.google.com/transparencyreport. Τελευταία
ενημέρωση στις 4/10/2012
165 British Recorded Music Industry
166 Τα στοιχεία βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.google.com/transparencyreport. Τελευταία
ενημέρωση στις 4/10/2012
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Πίνακας 8.3
Διαδικτυακοί τόποι για τους οποίους έγιναν οι περισσότερες αναφορές στην
Google. Παρουσιάζονται οι δέκα πρώτοι από τους περίπου 146.000167.
Ιστοσελίδα
Filestube.com
Fenopy.eu
Torrenthound.com
Extratorrent.com
Torrentz.eu
Isohunt.com
4shared.com
Bitsnoop.com
Downloads.nl
Kat.ph

Αρχεία - Links
1.294.052
643.793
619.611
475.579
456.329
454.402
416.743
396.837
382.113
377.497

167 Τα στοιχεία βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.google.com/transparencyreport. Τελευταία
ενημέρωση στις 4/10/2012
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Οδηγία 2001/29/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2001 για την εναρμόνιση
ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην
κοινωνία της πληροφορίας
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος
2, το άρθρο 55 και το άρθρο 95,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,
αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1) Η συνθήκη προβλέπει την εγκαθίδρυση εσωτερικής αγοράς και την καθιέρωση ενός
συστήματος που θα αποτρέπει τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά η
εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα δικαιώματα του δημιουργού
και τα συγγενικά δικαιώματα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων αυτών.
(2) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κέρκυρας, στις 24 και 25 Ιουνίου 1994, επισήμανε την
αναγκαιότητα ενός γενικού και ευέλικτου νομικού πλαισίου σε κοινοτικό επίπεδο που θα
ευνοεί την ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας στην Ευρώπη τούτο απαιτεί, κυρίως,
την ύπαρξη εσωτερικής αγοράς για τα νέα προϊόντα και τις νέες υπηρεσίες έχει ήδη
θεσπισθεί ή προωθείται προς θέσπιση σημαντική κοινοτική νομοθεσία για τη διαμόρφωση
του εν λόγω ρυθμιστικού πλαισίου το δικαίωμα του δημιουργού και τα συγγενικά
δικαιώματα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό, δεδομένου ότι προστατεύουν
και προωθούν το σχεδιασμό και την εμπορία νέων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και τη
δημιουργία και εκμετάλλευση του δημιουργικού περιεχομένου τους.
(3) Η προτεινόμενη εναρμόνιση θα συμβάλει στην υλοποίηση των τεσσάρων ελευθεριών της
εσωτερικής αγοράς και βασίζεται στο σεβασμό των θεμελιωδών αρχών του δικαίου, ιδίως δε
της ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης της διανοητικής ιδιοκτησίας, της ελευθερίας της
έκφρασης και του δημόσιου συμφέροντος,
(4) Η εναρμόνιση του νομικού πλαισίου περί δικαιώματος του δημιουργού και των
συγγενικών δικαιωμάτων, αυξάνοντας την ασφάλεια του δικαίου και διασφαλίζοντας
ταυτόχρονα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας, θα ενθαρρύνει τη
διενέργεια σημαντικών επενδύσεων στη δημιουργικότητα και την καινοτομία,
συμπεριλαμβανομένης της υποδομής των δικτύων, και θα οδηγήσει με τη σειρά της στην
ανάπτυξη και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, όσον αφορά
τόσο τη διάθεση του περιεχομένου των έργων και την πληροφορική, όσο και γενικότερα ένα
ευρύ φάσμα βιομηχανικών και πολιτιστικών κλάδων αυτό θα συμβάλει στη διατήρηση
θέσεων απασχόλησης και στη δημιουργία νέων.
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(5) Χάρη στις τεχνολογικές εξελίξεις οι φορείς δημιουργίας, παραγωγής και εκμετάλλευσης
των έργων έχουν πολλαπλασιαστεί και διαφοροποιηθεί αν και δεν χρειάζονται νέες έννοιες
για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας, οι ισχύοντες κανόνες σχετικά με το δικαίωμα
του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα θα πρέπει να προσαρμοστούν και να
συμπληρωθούν ώστε να ανταποκρίνονται δεόντως στην οικονομική πραγματικότητα, όπως η
εμφάνιση νέων μορφών εκμετάλλευσης.
(6) Ελλείψει εναρμόνισης σε κοινοτικό επίπεδο, οι νομοθετικές δραστηριότητες που έχουν
ήδη αρχίσει σε αρκετά κράτη μέλη σε εθνικό επίπεδο για να αντιμετωπιστούν οι
τεχνολογικές προκλήσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε σημαντικές διαφορές ως προς την
προστασία και, ως εκ τούτου, να περιορίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών και
των προϊόντων που ενσωματώνουν ή βασίζονται σε δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας,
προκαλώντας εκ νέου κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς και νομοθετική δυσαρμονία
οι επιπτώσεις της νομοθετικής ανομοιογένειας και ανασφάλειας δικαίου θα γίνουν
περισσότερο αισθητές με την περαιτέρω ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας, η οποία
έχει ήδη εντείνει σημαντικά τη διασυνοριακή εκμετάλλευση της διανοητικής ιδιοκτησίας η
ανάπτυξη αυτή πρέπει να συνεχιστεί η ύπαρξη σημαντικών νομικών διαφορών και
αβεβαιοτήτων ως προς την προστασία μπορεί να παρεμποδίσει την υλοποίηση οικονομιών
κλίμακας όσον αφορά τα νέα προϊόντα και τις νέες υπηρεσίες που προστατεύονται από το
δικαίωμα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα.
(7) Ως εκ τούτου, το κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο προστασίας του δικαιώματος του
δημιουργού και των συγγενικών δικαιωμάτων πρέπει, επίσης, να προσαρμοστεί και
συμπληρωθεί, στο βαθμό που είναι αναγκαίος για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς για το σκοπό αυτό, πρέπει να τροποποιηθούν οι εθνικές διατάξεις για το δικαίωμα
του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα οι οποίες διαφέρουν σημαντικά από το ένα
κράτος μέλος στο άλλο ή προκαλούν αβεβαιότητα δικαίου, δυσχεραίνοντας την εύρυθμη
λειτουργία της αγοράς και την ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας στην Ευρώπη και
πρέπει να αποφευχθεί η λήψη ετερόκλητων εθνικών μέτρων απέναντι στις τεχνολογικές
εξελίξεις οι διαφορές που δεν επηρεάζουν δυσμενώς τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς
δεν χρειάζεται να καταργηθούν ή να προληφθούν.
(8) Οι διάφορες κοινωνικές, κοινωνιολογικές και πολιτιστικές επιπτώσεις της κοινωνίας της
πληροφορίας απαιτούν να λαμβάνεται υπόψη η ιδιαιτερότης του περιεχομένου των
προϊόντων και υπηρεσιών.
(9) Κάθε εναρμόνιση του δικαιώματος του δημιουργού και των συγγενικών δικαιωμάτων
πρέπει να βασίζεται σε υψηλό επίπεδο προστασίας, διότι τα εν λόγω δικαιώματα είναι
ουσιώδη για την πνευματική δημιουργία η προστασία τους συμβάλλει στη διατήρηση και
ανάπτυξη της δημιουργικότητας προς όφελος των δημιουργών, των ερμηνευτών ή
εκτελεστών καλλιτεχνών, των παραγωγών, των καταναλωτών, του πολιτισμού, της
βιομηχανίας και του κοινού γενικότερα ως εκ τούτου, η πνευματική ιδιοκτησία έχει
αναγνωρισθεί ως αναπόσπαστο μέρος της ιδιοκτησίας.
(10) Για να συνεχίσουν τη δημιουργική και καλλιτεχνική τους εργασία, οι δημιουργοί ή οι
ερμηνευτές και εκτελεστές καλλιτέχνες πρέπει να λαμβάνουν εύλογη αμοιβή για τη χρήση
των έργων τους, όπως και οι παραγωγοί για να μπορούν να χρηματοδοτούν αυτές τις
δημιουργίες οι απαιτούμενες επενδύσεις για την παραγωγή προϊόντων, όπως τα
φωνογραφήματα, οι ταινίες ή τα προϊόντα πολυμέσων, και υπηρεσιών όπως οι "κατ' αίτησιν"
υπηρεσίες, είναι σημαντικές χρειάζεται κατάλληλη έννομη προστασία των δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύλογη αμοιβή και η ικανοποιητική
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απόδοση των σχετικών επενδύσεων.
(11) Ένα αποτελεσματικό και αυστηρό σύστημα προστασίας του δικαιώματος του
δημιουργού και των συγγενικών δικαιωμάτων αποτελεί βασικό μηχανισμό ώστε η ευρωπαϊκή
πολιτιστική δημιουργικότητα και παραγωγή να εξασφαλίσουν τους αναγκαίους πόρους και
να διασφαλιστεί η αυτονομία και η αξιοπρέπεια των δημιουργών και των ερμηνευτών.
(12) Η επαρκής προστασία των έργων που προστατεύονται από το δικαίωμα του δημιουργού
και των αντικειμένων που καλύπτονται από τα συγγενικά δικαιώματα έχει επίσης μεγάλη
πολιτιστική σημασία το άρθρο 151 της συνθήκης απαιτεί από την Κοινότητα να
συνυπολογίζει τις πολιτιστικές πτυχές όταν αναλαμβάνει δράση.
(13) Η κοινή έρευνα και η συντονισμένη εφαρμογή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, των
τεχνολογικών μέτρων προστασίας των έργων και άλλων αντικειμένων και εξασφάλισης της
αναγκαίας πληροφόρησης περί τα συναφή δικαιώματα είναι ουσιαστικής σημασίας, διότι, σε
τελευταία ανάλυση, μόνον έτσι μπορούν να πραγματωθούν οι αρχές και οι εγγυήσεις του
νόμου.
(14) Η παρούσα οδηγία πρέπει να προωθεί τη μάθηση και τον πολιτισμό μέσω της
προστασίας έργων και άλλων αντικειμένων, επιτρέποντας παράλληλα παρεκκλίσεις ή
περιορισμούς, προς το δημόσιο συμφέρον, για λόγους εκπαίδευσης και διδασκαλίας.
(15) Η διπλωματική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας
Οργάνωσης Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ) τον Δεκέμβριο του 1996, κατέληξε στην
έγκριση δύο νέων συνθηκών, της "συνθήκης του ΠΟΔΙ για τα δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας" και της "συνθήκης του ΠΟΔΙ για τις ερμηνείες και εκτελέσεις και τα
φωνογραφήματα", που αφορούν την προστασία των δημιουργών και την προστασία των
ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών και των παραγωγών φωνογραφημάτων αντίστοιχα οι
εν λόγω συνθήκες προσαρμόζουν σημαντικά τη διεθνή προστασία του δικαιώματος του
δημιουργού και των συγγενικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του "ψηφιακού
θεματολογίου", και βελτιώνουν τα μέσα καταπολέμησης της πειρατείας σε παγκόσμιο
επίπεδο η Κοινότητα και τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν ήδη υπογράψει τις εν λόγω
συνθήκες, ενώ παράλληλα προχωρεί η διαδικασία επικύρωσής τους από τα κράτη μέλη και
την Κοινότητα η παρούσα οδηγία συμβάλλει επίσης στην εκπλήρωση ορισμένων από τις νέες
αυτές διεθνείς υποχρεώσεις.
(16) Η ευθύνη για τις δραστηριότητες εντός δικτύων δεν αφορά μόνο το δικαίωμα του
δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα, αλλά και άλλους τομείς, όπως τη δυσφήμιση, την
παραπλανητική διαφήμιση ή την παραβίαση εμπορικών σημάτων, και αντιμετωπίζεται σε
οριζόντιο επίπεδο στην οδηγία 2000/31/ΞΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της
κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά
("οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο"), που αποσαφηνίζει και εναρμονίζει διάφορα
ρυθμιστικά ζητήματα σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, και το
ηλεκτρονικό εμπόριο οι κανόνες περί ευθύνης στο ηλεκτρονικό εμπόριο πρέπει να τεθούν σε
εφαρμογή μέσα στην ίδια προθεσμία με εκείνη που προβλέπεται για την παρούσα οδηγία,
δεδομένου ότι αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός εναρμονισμένου πλαισίου αρχών και
ρυθμίσεων που αφορούν, μεταξύ άλλων, ορισμένα σημαντικά τμήματα της οδηγίας η
παρούσα οδηγία δεν θίγει τους κανόνες περί ευθύνης της προαναφερόμενης οδηγίας.
(17) Ιδίως υπό το φως των απαιτήσεων που δημιουργεί το ψηφιακό περιβάλλον, είναι
αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης των δικαιωμάτων θα
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επιτύχουν υψηλότερο επίπεδο εξορθολογισμού και διαφάνειας όσον αφορά τους κανόνες του
ανταγωνισμού.
(18) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τον τρόπο διαχείρισης, στα κράτη μέλη, δικαιωμάτων όπως
οι διευρυμένες συλλογικές άδειες.
(19) Τα ηθικά δικαιώματα των δικαιούχων θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τη
νομοθεσία των κρατών μελών και τη Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των
λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων και τη συνθήκη της ΠΟΔΙ για τις ερμηνείες και
εκτελέσεις και τα φωνογραφήματα τα ηθικά δικαιώματα παραμένουν εκτός του πεδίου
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.
(20) Η παρούσα οδηγία βασίζεται σε αρχές και ρυθμίσεις ήδη κατοχυρωμένες από τις
ισχύουσες οδηγίες στον συγκεκριμένο τομέα, ιδίως δε από τις οδηγίες 91/250/ΕΟΚ,
92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ και 96/9/ΕΚ, και αναπτύσσει αυτές τις αρχές και
ρυθμίσεις εντάσσοντάς τες στην κοινωνία της πληροφορίας. Οι διατάξεις της παρούσας
οδηγίας εφαρμόζονται υπό την επιφύλαξη των εν λόγω οδηγιών, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά στην παρούσα οδηγία.
(21) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ορίζει την εμβέλεια των πράξεων που καλύπτονται από
το δικαίωμα αναπαραγωγής όσον αφορά τους διαφόρους δικαιούχους αυτό θα πρέπει να γίνει
σύμφωνα με το κοινοτικό κεκτημένο χάριν ασφαλείας δικαίου στην εσωτερική αγορά πρέπει
να δοθεί ευρύς ορισμός των πράξεων αυτών.
(22) Ο στόχος μιας πραγματικής υποστήριξης στη διάδοση του πολιτισμού δεν μπορεί να
επιτευχθεί χωρίς την αυστηρή προστασία των δικαιωμάτων και χωρίς την καταπολέμηση των
παράνομων μορφών κυκλοφορίας έργων, παραποιημένων ή πειρατικών.
(23) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εναρμονίσει περαιτέρω το δικαίωμα του δημιουργού να
παρουσιάζει στο κοινό το δικαίωμα αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί κατά ευρεία έννοια ότι
καλύπτει κάθε παρουσίαση σε κοινό το οποίο δεν παρίσταται στον τόπο της παρουσίασης το
δικαίωμα αυτό θα πρέπει να καλύπτει κάθε σχετική μετάδοση ή αναμετάδοση ενός έργου στο
κοινό με ενσύρματα ή ασύρματα μέσα, συμπεριλαμβανομένης της ραδιοτηλεοπτικής
εκπομπής το δικαίωμα αυτό δεν θα πρέπει να καλύπτει άλλες πράξεις.
(24) Το δικαίωμα διάθεσης στο κοινό προστατευομένων αντικειμένων που αναφέρονται στο
άρθρο 3 παράγραφος 2 θα πρέπει να θεωρηθεί ότι καλύπτει όλες τις πράξεις διάθεσης των
προστατευομένων αντικειμένων σε κοινό, το οποίο δεν παρίσταται στον τόπο όπου
διενεργείται η πράξη διάθεσης, και ότι δεν καλύπτει άλλες πράξεις.
(25) Η ανασφάλεια δικαίου περί τη φύση και το επίπεδο της προστασίας των πράξεων "κατ'
αίτησιν" μετάδοσης έργων που προστατεύονται από το δικαίωμα του δημιουργού και των
αντικειμένων που προστατεύονται από τα συγγενικά δικαιώματα μέσω δικτύων θα πρέπει να
αντιμετωπιστεί με διακοινοτικώς εναρμονισμένη προστασία θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι
όλοι οι αναγνωριζόμενοι από την οδηγία δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν το αποκλειστικό
δικαίωμα να διαθέτουν στο κοινό έργα που προστατεύονται από το δικαίωμα του δημιουργού
ή άλλα αντικείμενα μέσω "κατ' αίτησιν" μεταδόσεων με διαλογική μορφή οι εν λόγω
μεταδόσεις χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι το κοινό δύναται να έχει πρόσβαση σε αυτές
από τόπο και χρόνο που επιλέγει ατομικώς.
(26) Όσον αφορά ραδιοτηλεοπτικά έργα τα οποία ενσωματώνουν μουσική από εμπορικά
φωνογραφήματα και προσφέρονται από ραδιοτηλεοπτικούς φορείς κατ' αίτησιν ως
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αναπόσπαστο μέρος αυτών, πρέπει να ενθαρρυνθούν συμφωνίες συλλογικών αδειών για να
διευκολύνουν την άδεια για τα σχετικά δικαιώματα.
(27) Η απλή παροχή των υλικών μέσων για τη διευκόλυνση ή την πραγματοποίηση της
παρουσίασης δεν αποτελεί καθαυτή παρουσίαση κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας.
(28) Η προστασία του δικαιώματος του δημιουργού βάσει της παρούσας οδηγίας
περιλαμβάνει το αποκλειστικό δικαίωμα ελέγχου της διανομής έργων που ενσωματώνονται
σε υλικό φορέα η πρώτη πώληση στην Κοινότητα του πρωτοτύπου του έργου ή των
αντιγράφων του από τον φορέα του δικαιώματος ή με τη συναίνεσή του επιφέρει ανάλωση
του δικαιώματος ελέγχου της μεταπώλησής τους στην Κοινότητα το δικαίωμα αυτό δεν θα
πρέπει να αναλώνεται όταν το πρωτότυπο ή τα αντίγραφά του πωλούνται από το δικαιούχο ή
με τη συναίνεσή του εκτός Κοινότητας με βάση την οδηγία 92/100/ΕΟΚ, οι δημιουργοί
έχουν δικαίωμα εκμίσθωσης και δανεισμού το δικαίωμα διανομής που προβλέπεται στην
παρούσα οδηγία δεν θίγει τις διατάξεις σχετικά με τα δικαιώματα εκμίσθωσης και δανεισμού
που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο Ι της εν λόγω οδηγίας.
(29) Στην περίπτωση των υπηρεσιών, και ιδιαίτερα των υπηρεσιών ανοικτής γραμμής,
ζήτημα ανάλωσης δεν τίθεται τούτο ισχύει επίσης για την υλική αντιγραφή ενός έργου ή
άλλου παρόμοιου αντικειμένου που πραγματοποιεί ο χρήστης της εν λόγω υπηρεσίας με τη
συγκατάθεση του δικαιούχου συνεπώς, το ίδιο ισχύει για την εκμίσθωση και το δανεισμό
πρωτοτύπου και αντιγράφων έργου ή άλλου παρόμοιου αντικειμένου που συνιστούν
υπηρεσίες εκ φύσεως σε αντίθεση με τα CD-ROM ή τα CD-Ι, όπου η πνευματική ιδιοκτησία
ενσωματώνεται σε υλικό φορέα, δηλαδή σε εμπόρευμα, κάθε υπηρεσία ανοικτής γραμμής
αποτελεί στην πραγματικότητα ενέργεια για την οποία θα πρέπει να ζητείται άδεια, όταν έτσι
ορίζει το δικαίωμα του δημιουργού ή το συγγενικό δικαίωμα.
(30) Τα εκ της παρούσας οδηγίας δικαιώματα μπορούν να μεταβιβαστούν, να εκχωρηθούν ή
να αποτελέσουν αντικείμενο συμβατικών αδειών εκμετάλλευσης, με την επιφύλαξη της
εθνικής νομοθεσίας περί δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων.
(31) Πρέπει να διατηρηθεί μια ισορροπία περί τα δικαιώματα και τα συμφέροντα μεταξύ των
διαφόρων κατηγοριών δικαιούχων, καθώς και μεταξύ αυτών και των χρηστών
προστατευομένων αντικειμένων οι ισχύουσες στα κράτη μέλη εξαιρέσεις και περιορισμοί
στα δικαιώματα πρέπει να επανεξεταστούν υπό το πρίσμα του νέου ηλεκτρονικού
περιβάλλοντος οι υφιστάμενες διαφορές ως προς τις εξαιρέσεις και τους περιορισμούς
ορισμένων πράξεων που υπόκεινται σε άδεια του δικαιούχου θίγουν άμεσα τη λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς στον τομέα του δικαιώματος του δημιουργού και των συγγενικών
δικαιωμάτων οι εν λόγω διαφορές είναι πολύ πιθανό να επιδεινωθούν με την ανάπτυξη της
εκμετάλλευσης των έργων πέρα από τα σύνορα και των διασυνοριακών δραστηριοτήτων για
να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, οι εν λόγω εξαιρέσεις και
περιορισμοί θα πρέπει να εναρμονισθούν περισσότερο ο βαθμός της εναρμόνισής τους θα
πρέπει να εξαρτηθεί από τις επιπτώσεις τους στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς.
(32) Η παρούσα οδηγία περιέχει εξαντλητικό κατάλογο εξαιρέσεων και περιορισμών από το
δικαίωμα αναπαραγωγής και το δικαίωμα παρουσίασης στο κοινό ορισμένες εξαιρέσεις ή
περιορισμοί ισχύουν μόνο για το δικαίωμα αναπαραγωγής, κατά περίπτωση ο κατάλογος
λαμβάνει δεόντως υπόψη τις διαφορετικές νομικές παραδόσεις των κρατών μελών,
αποσκοπώντας ταυτόχρονα στην διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής
αγοράς είναι σκόπιμο τα κράτη μέλη να επιτύχουν εναρμονισμένη εφαρμογή των εν λόγω
εξαιρέσεων και περιορισμών, κάτι που θα επανεξεταστεί κατά την αξιολόγηση των
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εκτελεστικών μέτρων στο μέλλον.
(33) Πρέπει να εξαιρεθούν από το αποκλειστικό δικαίωμα αναπαραγωγής ορισμένες
προσωρινές πράξεις αναπαραγωγής οι οποίες είναι μεταβατικές ή βοηθητικές, αποτελούν
αναπόσπαστο και ουσιώδες τμήμα μιας τεχνολογικής μεθόδου και επιδιώκουν αποκλειστικώς
είτε την αποτελεσματική μετάδοση μεταξύ τρίτων εντός δικτύου μέσω διαμεσολαβητή είτε
τη νόμιμη χρήση ενός έργου ή άλλου αντικειμένου οι σχετικές πράξεις αναπαραγωγής δεν θα
πρέπει να έχουν, αυτές καθαυτές, ίδια οικονομική αξία όταν πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις, η εν λόγω εξαίρεση θα πρέπει να καλύπτει τις πράξεις που καθιστούν δυνατή
την αναζήτηση (browsing) καθώς και την αποθήκευση σε κρυφή μνήμη (caching),
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καθιστούν δυνατή την αποτελεσματική λειτουργία των
συστημάτων μετάδοσης, εφ' όσον ο διαμεσολαβητής δεν τροποποιεί τις πληροφορίες και δεν
παρεμποδίζει τη νόμιμη χρήση της τεχνολογίας, η οποία αναγνωρίζεται ευρέως και
χρησιμοποιείται από τη βιομηχανία, προκειμένου να αποκτήσει δεδομένα σχετικά με τη
χρησιμοποίηση των πληροφοριών η χρήση θεωρείται νόμιμη εφόσον επιτρέπεται από τον
δικαιούχο ή δεν περιορίζεται από το νόμο.
(34) Θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να προβλέπουν ορισμένες εξαιρέσεις ή
περιορισμούς σε περιπτώσεις χρήσης, π.χ., για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς,
προς όφελος δημόσιων ιδρυμάτων, όπως βιβλιοθήκες και αρχεία, για τη μετάδοση ειδήσεων,
για την παράθεση αποσπασμάτων, για άτομα με ειδικές ανάγκες, για λόγους δημόσιας
ασφάλειας και στα πλαίσια διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών.
(35) Σε ορισμένες περιπτώσεις εξαιρέσεων ή περιορισμών, οι δικαιούχοι θα πρέπει να
λαμβάνουν δίκαιη και επαρκή αποζημίωση για τη χρήση των προστατευόμενων έργων ή
λοιπών προστατευομένων αντικειμένων τους κατά τον καθορισμό της μορφής, των
λεπτομερειών καταβολής και του ενδεχόμενου ύψους αυτής της δίκαιης αποζημίωσης, θα
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες κάθε περίπτωσης για την αξιολόγηση των
στοιχείων αυτών, πολύτιμο κριτήριο αποτελεί η πιθανή ζημία των δικαιούχων από τη
συγκεκριμένη πράξη όταν στους δικαιούχους έχει ήδη καταβληθεί αμοιβή σε κάποια άλλη
μορφή, λ.χ. ως τμήμα των τελών εκδόσεως αδείας, πιθανόν να μην οφείλεται ειδική ή
χωριστή πληρωμή για τον καθορισμό του ύψους της δίκαιης αποζημίωσης θα πρέπει να
λαμβάνεται πλήρως υπόψη ο βαθμός χρήσης των μέτρων τεχνολογικής προστασίας που
αναφέρονται στην παρούσα οδηγία σε ορισμένες περιπτώσεις όπου η ζημία του δικαιούχου
θα ήταν ασήμαντη, πιθανόν να μην προκύπτει υποχρέωση πληρωμής.
(36) Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν δίκαιη αποζημίωση των δικαιούχων ακόμη και
όταν εφαρμόζουν τις προαιρετικές διατάξεις περί εξαιρέσεων ή περιορισμών που δεν
απαιτούν σχετική αποζημίωση.
(37) Τα τυχόν υφιστάμενα εθνικά καθεστώτα για την φωτοαναπαραγωγή δεν συνιστούν
μείζον εμπόδιο στην εσωτερική αγορά τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να προβλέπουν
εξαίρεση ή περιορισμό όσον αφορά την φωτοαναπαραγωγή.
(38) Θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να προβλέπουν εξαίρεση ή περιορισμό από το
δικαίωμα αναπαραγωγής, ενδεχομένως με εύλογη αποζημίωση, για ορισμένα είδη
αναπαραγωγής ακουστικού, οπτικού και οπτικοακουστικού υλικού για ιδιωτική χρήση η
εξαίρεση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει την καθιέρωση ή τη διατήρηση συστημάτων αμοιβής
για την αποζημίωση των δικαιούχων ακόμη και αν οι διαφορές στα συστήματα αμοιβής
επηρεάζουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η ύπαρξη των εν λόγω διαφορών όσον
αφορά την αναλογική ιδιωτική αναπαραγωγή δεν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην
ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας η ψηφιακή ιδιωτική αντιγραφή αναμένεται να
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διαδοθεί περισσότερο και να έχει μεγαλύτερη οικονομική σημασία συνεπώς, θα πρέπει να
ληφθούν δεόντως υπόψη οι διαφορές μεταξύ ψηφιακής και αναλογικής ιδιωτικής αντιγραφής
και να γίνεται κάποια διάκριση μεταξύ αυτών.
(39) Κατά την εφαρμογή της εξαίρεσης ή περιορισμού για την ιδιωτική αντιγραφή, τα κράτη
μέλη πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις, ιδίως
όσον αφορά την ψηφιακή ιδιωτική αντιγραφή και τα συστήματα αμοιβής, εφόσον υπάρχουν
αποτελεσματικά τεχνολογικά μέτρα προστασίας οι εν λόγω εξαιρέσεις ή περιορισμοί δεν θα
πρέπει να εμποδίζουν ούτε τη χρήση τεχνολογικών μέτρων ούτε την εφαρμογή τους εναντίον
της καταστρατήγησης.
(40) Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν εξαίρεση ή περιορισμό υπέρ ορισμένων μη
κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, όπως οι προσιτές στο κοινό βιβλιοθήκες και άλλα αντίστοιχα
ιδρύματα, καθώς και αρχεία η εξαίρεση αυτή θα πρέπει όμως να περιορίζεται σε ορισμένες
ειδικές περιπτώσεις που καλύπτονται από το δικαίωμα αναπαραγωγής μια τέτοια εξαίρεση ή
περιορισμός δεν θα πρέπει να καλύπτει τις περιπτώσεις χρήσης που γίνεται στο πλαίσιο της
διανομής προστατευόμενων έργων ή άλλου συναφούς υλικού σε ανοικτή γραμμή η παρούσα
οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει την δυνατότητα των κρατών μελών να θεσπίσουν παρέκκλιση
από το αποκλειστικό δικαίωμα του δημόσιου δανεισμού σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας
92/100/ΕΟΚ ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να ενθαρρύνεται η χορήγηση ειδικών συμβάσεων ή
αδειών που ευνοούν ισομερώς τους εν λόγω φορείς και την επίτευξη των στόχων τους όσον
αφορά τη διανομή.
(41) Κατά την εφαρμογή της εξαίρεσης ή περιορισμού για τις εφήμερες εγγραφές που
πραγματοποιούνται από οργανισμούς ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, τα μέσα ενός
οργανισμού θεωρείται ότι περιλαμβάνουν και τα μέσα ενός προσώπου το οποίο ενεργεί για
λογαριασμό και υπό την ευθύνη του οργανισμού.
(42) Κατά την εφαρμογή της εξαίρεσης ή περιορισμού για σκοπούς μη κερδοσκοπικής
εκπαιδευτικής και επιστημονικής έρευνας, περιλαμβανομένης της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης, ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας της κάθε δραστηριότητας θα πρέπει να
καθορίζεται με βάση την ίδια τη δραστηριότητα η οργανωτική διάρθρωση και τα μέσα
χρηματοδότησης του εν λόγω ιδρύματος δεν αποτελούν καθοριστικό παράγοντα ως προς
τούτο.
(43) Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν όλα τα κατάλληλα μέτρα
που θα ευνοούν την πρόσβαση στα έργα όσον αφορά τα άτομα με ειδικές ανάγκες οι οποίες
τα εμποδίζουν να χρησιμοποιήσουν τα ίδια τα έργα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις προσιτές
μορφές.
(44) Η εφαρμογή των εξαιρέσεων και περιορισμών που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία
θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις οι εξαιρέσεις δεν πρέπει να
εφαρμόζονται κατά τρόπο που θίγει τα έννομα συμφέροντα του δικαιούχου ή εμποδίζει την
κανονική εκμετάλλευση του έργου του ή άλλου υλικού η πρόβλεψη των εν λόγω εξαιρέσεων
ή περιορισμών από τα κράτη μέλη θα πρέπει, ιδιαίτερα, να αντικατοπτρίζει δεόντως τις
αυξημένες οικονομικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στο πλαίσιο του νέου ηλεκτρονικού
περιβάλλοντος ως εκ τούτου, η εμβέλεια ορισμένων εξαιρέσεων ή περιορισμών μπορεί να
χρειαστεί να περιοριστεί ακόμη περισσότερο όσον αφορά ορισμένες νέες χρήσεις έργων
πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων αντικειμένων.
(45) Οι εξαιρέσεις και περιορισμοί που προβλέπονται από το άρθρο 5 παράγραφοι 2, 3 και 4,
δεν θα πρέπει όμως να εμποδίζουν τον καθορισμό συμβατικών σχέσεων που θα τείνουν στην
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εξασφάλιση μιας δίκαιης αποζημίωσης των δικαιούχων, εφόσον επιτρέπεται από την εθνική
νομοθεσία.
(46) Η προσφυγή στη διαμεσολάβηση θα μπορούσε να βοηθήσει τους χρήστες και τους
δικαιούχους να επιλύσουν τις διαφορές τους η Επιτροπή θα πρέπει, σε συνεργασία με τα
κράτη μέλη στο πλαίσιο της επιτροπής επαφών, να μελετήσει νέα νομικά μέσα επίλυσης των
διαφορών σχετικά με το δικαίωμα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα.
(47) Οι τεχνολογικές εξελίξεις θα επιτρέπουν στους δικαιούχους να χρησιμοποιούν
τεχνολογικά μέτρα για την παρεμπόδιση ή τον περιορισμό πράξεων που δεν επιτρέπονται
από τους δικαιούχους κάθε δικαιώματος δημιουργού, συγγενικού δικαιώματος ή του
δικαιώματος ειδικής φύσεως σε βάσεις δεδομένων υπάρχει εν τούτοις κίνδυνος άσκησης
παράνομων δραστηριοτήτων που θα επιτρέπουν ή θα διευκολύνουν την εξουδετέρωση της
τεχνολογικής προστασίας που παρέχουν τα μέτρα αυτά προκειμένου να αποφευχθεί η
αποσπασματική λήψη νομοθετικών μέτρων που ενδέχεται να παρεμποδίσουν τη λειτουργία
της εσωτερικής αγοράς, χρειάζεται μια εναρμονισμένη έννομη προστασία έναντι της
εξουδετέρωσης των αποτελεσματικών τεχνολογικών μέτρων και έναντι της παροχής
συσκευών και προϊόντων ή υπηρεσιών προς το σκοπό αυτό.
(48) Η εν λόγω έννομη προστασία πρέπει να αφορά τα τεχνολογικά μέτρα για τον
αποτελεσματικό περιορισμό πράξεων που δεν επιτρέπονται από τους δικαιούχους κάθε
δικαιώματος δημιουργού, συγγενικού δικαιώματος ή του δικαιώματος ειδικής φύσεως σε
βάσεις δεδομένων, χωρίς ωστόσο να παρεμποδίζεται η εύρυθμη λειτουργία του
ηλεκτρονικού εξοπλισμού και η τεχνολογική εξέλιξή του η έννομη προστασία δεν
συνεπάγεται την υποχρέωση να σχεδιάζονται οι συσκευές, προϊόντα, συστατικά στοιχεία ή
υπηρεσίες κατά τέτοιον τρόπο ώστε να αντιστοιχούν στα τεχνολογικά μέτρα, στο βαθμό που
οι εν λόγω συσκευές, προϊόντα, συστατικά στοιχεία ή υπηρεσίες δεν εμπίπτουν κατ' άλλον
τρόπο στην απαγόρευση του άρθρου 6 η εν λόγω έννομη προστασία θα πρέπει να τηρεί την
αρχή της αναλογικότητας και να μην απαγορεύει τις μεθόδους ή τις δραστηριότητες που
έχουν εμπορικό σκοπό ή χρήση άλλη από την εξουδετέρωση της τεχνολογικής προστασίας
ειδικότερα, η εν λόγω προστασία δεν θα πρέπει να εμποδίζει την έρευνα σχετικά με την
κρυπτογράφηση.
(49) Η έννομη προστασία των τεχνολογικών μέτρων δεν θίγει την εφαρμογή ενδεχόμενων
εθνικών διατάξεων που ενδεχομένως απαγορεύουν την κατοχή από ιδιώτες, συσκευών,
προϊόντων ή συστατικών στοιχείων για την εξουδετέρωση τεχνολογικών μέτρων.
(50) Η εν λόγω εναρμονισμένη έννομη προστασία δεν εμποδίζει τις ειδικές διατάξεις σχετικά
με την προστασία που παρέχεται δυνάμει της οδηγίας 91/250/ΕΟΚ συγκεκριμένα, δεν θα
πρέπει να εφαρμόζεται στην προστασία τεχνολογικών μέτρων που χρησιμοποιούνται σε
σχέση με προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, η οποία αποτελεί αποκλειστικό
αντικείμενο της εν λόγω οδηγίας. Δεν θα πρέπει ούτε να απαγορεύει ούτε να εμποδίζει την
ανάπτυξη ή χρησιμοποίηση τυχόν μέσων εξουδετέρωσης ενός τεχνολογικού μέτρου που είναι
αναγκαίο για πράξεις οι οποίες αναλαμβάνονται βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 3 ή του
άρθρου 6 της οδηγίας 91/250/ΕΟΚ. Τα άρθρα 5 και 6 της εν λόγω οδηγίας καθορίζουν
εξαιρέσεις από τα αποκλειστικά δικαιώματα που εφαρμόζονται στα προγράμματα
ηλεκτρονικών υπολογιστών.
(51) Η έννομη προστασία των τεχνολογικών μέτρων εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της
δημόσιας τάξης, όπως αντικατοπτρίζεται στο άρθρο 5, ή της δημόσιας ασφάλειας. Τα κράτη
μέλη θα πρέπει να προαγάγουν τη λήψη από τους δικαιούχους εκουσίων μέτρων,
συμπεριλαμβανομένης της σύναψης και εφαρμογής συμφωνιών μεταξύ δικαιούχων και
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άλλων ενδιαφερομένων, για να διευκολυνθεί η πραγμάτωση των στόχων ορισμένων
εξαιρέσεων ή περιορισμών που προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο σύμφωνα με την παρούσα
οδηγία. Ελλείψει τέτοιων εκουσίων μέτρων ή συμφωνιών εντός ευλόγου χρονικού
διαστήματος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε οι δικαιούχοι έργου ή
προστατευομένων αντικειμένων να παράσχουν στους επωφελούμενους από τις εξαιρέσεις ή
τους περιορισμούς κατάλληλα μέσα για να επωφεληθούν εξ αυτών, τροποποιώντας ένα
υλοποιημένο τεχνολογικό μέτρο ή με άλλα μέσα. Ωστόσο, προκειμένου να προληφθεί η
κατάχρηση τέτοιων μέτρων που λαμβάνονται από δικαιούχους, ακόμη και στο πλαίσιο
συμφωνιών, ή από κράτος μέλος, τυχόν τεχνολογικά μέτρα που υλοποιούνται κατ' εφαρμογή
των μέτρων αυτών θα πρέπει να τυγχάνουν έννομης προστασίας.
(52) Κατά την εφαρμογή εξαιρέσεως ή περιορισμού ιδιωτικής αντιγραφής σύμφωνα με το
άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β), τα κράτη μέλη θα πρέπει να προάγουν επίσης και τη
χρήση εκουσίων μέτρων για την επίτευξη του σκοπού μιας τέτοιας εξαιρέσεως ή
περιορισμού. Εάν, εντός μιας εύλογης χρονικής περιόδου, δεν έχουν ληφθεί προαιρετικά
μέτρα τα οποία καθιστούν δυνατή την αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση, τα κράτη μέλη
μπορούν να λάβουν μέτρα προκειμένου να μπορέσει ο επωφελούμενος από την εξαίρεση ή
τον περιορισμό να επωφεληθεί της εξαίρεσης ή του περιορισμού. Προαιρετικά μέτρα που
λαμβάνουν δικαιούχοι, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών μεταξύ δικαιούχων και
άλλων ενδιαφερομένων μερών, καθώς και μέτρα τα οποία λαμβάνουν κράτη μέλη, δεν
εμποδίζουν δικαιούχους να κάνουν χρήση τεχνολογικών μέτρων τα οποία είναι σύμφωνα με
τις εξαιρέσεις ή περιορισμούς ιδιωτικής αντιγραφής στο εθνικό δίκαιο σύμφωνα με το άρθρο
5 παράγραφος 2 στοιχείο β), λαμβάνοντας υπόψη την προϋπόθεση δίκαιης αποζημίωσης
σύμφωνα με τη διάταξη αυτή και την πιθανή διαφοροποίηση μεταξύ διαφόρων
προϋποθέσεων χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5, όπως ο έλεγχος του αριθμού
των αναπαραγωγών. Προκειμένου να προλαμβάνεται η κατάχρηση τέτοιων μέτρων,
οιαδήποτε τεχνολογικά μέτρα υλοποιούμενα κατ' εφαρμογή των εν λόγω μέτρων, θα πρέπει
να απολαύουν εννόμου προστασίας.
(53) Η προστασία των τεχνολογικών μέτρων θα πρέπει να εξασφαλίζει ασφαλές περιβάλλον
για την παροχή αμοιβαίων υπηρεσιών κατ' αίτησιν, κατά τρόπο ώστε τα μέλη του κοινού να
έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στα έργα ή σε άλλο υλικό από τόπο και σε χρόνο της
ατομικής επιλογής τους. Όπου τέτοιες υπηρεσίες διέπονται από συμβατικές διευθετήσεις, το
πρώτο και το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 6 παράγραφος 4 δεν θα πρέπει να έχουν εφαρμογή.
Οι μορφές μη αμοιβαίας χρήσης σε δίκτυο ανοικτής επικοινωνίας θα πρέπει να
εξακολουθήσουν να υπόκεινται στις διατάξεις αυτές.
(54) Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά τη διεθνή τυποποίηση των τεχνικών
συστημάτων αναγνώρισης έργων και προστατευομένων αντικειμένων ψηφιακής μορφής σε
ένα περιβάλλον όπου τα δίκτυα καταλαμβάνουν διαρκώς μεγαλύτερη θέση, οι διαφορές
μεταξύ των τεχνικών συστημάτων ενδέχεται να οδηγήσουν σε ασυμβατότητα των
συστημάτων εντός της Κοινότητας θα πρέπει να προωθηθεί η συμβατότητα και η
διαλειτουργικότητα των συστημάτων θα ήταν ιδιαίτερα επιθυμητό να προωθηθεί η ανάπτυξη
συστημάτων παγκόσμιας εμβέλειας.
(55) Οι τεχνολογικές εξελίξεις θα διευκολύνουν τη διανομή των έργων, ιδίως στα δίκτυα,
και, ως εκ τούτου, θα είναι αναγκαίο οι δικαιούχοι να εντοπίζουν ευκολότερα το έργο ή το
προστατευόμενο αντικείμενο, το δημιουργό ή οποιονδήποτε άλλο δικαιούχο και να παρέχουν
πληροφορίες ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του έργου ή άλλου
προστατευόμενου αντικειμένου, ώστε να διευκολύνεται η διαχείριση των δικαιωμάτων που
συνδέονται με το έργο ή το προστατευόμενο αντικείμενο οι δικαιούχοι θα πρέπει να
παροτρυνθούν να χρησιμοποιούν ενδείξεις, οι οποίες θα αναφέρουν, εκτός από τις
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προαναφερόμενες πληροφορίες, μεταξύ άλλων, ότι έχουν δώσει την άδειά τους για την
"άνοδο" έργου ή προστατευόμενου υλικού στα δίκτυα.
(56) Υπάρχει, ωστόσο, κίνδυνος παράνομων δραστηριοτήτων προκειμένου να απαλειφθούν ή
να αλλοιωθούν οι πληροφορίες που παρέχονται με ηλεκτρονική μορφή σχετικά με το
καθεστώς των δικαιωμάτων που συνδέονται με το έργο ή το υλικό, ή προκειμένου να
διανεμηθούν, να εισαχθούν προς διανομή, να μεταδοθούν ραδιοτηλεοπτικά, να
παρουσιαστούν στο κοινό ή να τεθούν στη διάθεσή του έργα ή άλλα προστατευόμενα
αντικείμενα από τα οποία έχουν εξαλειφθεί οι εν λόγω πληροφορίες άνευ αδείας για να
αποφευχθεί η λήψη αποσπασματικών νομοθετικών μέτρων που ενδέχεται να δυσχεράνουν τη
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, χρειάζεται εναρμονισμένη έννομη προστασία έναντι
όλων αυτών των δραστηριοτήτων.
(57) Τα εν λόγω συστήματα ενημέρωσης σχετικά με το καθεστώς των δικαιωμάτων μπορούν
επίσης να σχεδιασθούν κατά τρόπο ώστε να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα σχετικά με τις καταναλωτικές συνήθειες των ιδιωτών όσον αφορά τη χρήση του
προστατευόμενου υλικού και να επιτρέπουν την παρατήρηση των συμπεριφορών σε ανοικτή
γραμμή κατά τις τεχνικές λειτουργίες των μέτρων αυτών θα πρέπει να τηρούνται οι αρχές
περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.
(58) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέπουν αποτελεσματικές κυρώσεις και
αποτελεσματικά μέσα έννομης προστασίας έναντι της προσβολής των δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να λάβουν όλα τα αναγκαία
μέτρα εφαρμογής αυτών των κυρώσεων και μέσων προστασίας οι προβλεπόμενες κυρώσεις
θα πρέπει να έχουν αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα και να
περιλαμβάνουν τη δυνατότητα αγωγής αποζημίωσης ή/και αίτησης ασφαλιστικών μέτρων
και, κατά περίπτωση, αίτησης κατάσχεσης του σχετικού υλικού.
(59) Ιδιαίτερα στο ψηφιακό περιβάλλον, οι υπηρεσίες των διαμεσολαβητών μπορούν να
χρησιμοποιούνται όλο και συχνότερα από τρίτους για την προσβολή δικαιωμάτων σε πολλές
περιπτώσεις οι διαμεσολαβητές έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα να θέσουν τέρμα σ' αυτή την
προσβολή επομένως, με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων κυρώσεων και μέσων
προστασίας, οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα αίτησης ασφαλιστικών μέτρων
κατά του διαμεσολαβητή ο οποίος διαπράττει για λογαριασμό τρίτου την προσβολή του
προστατευόμενου έργου ή άλλου προστατευόμενου αντικειμένου εντός δικτύου η
δυνατότητα αυτή θα πρέπει να υφίσταται ακόμα και αν οι πράξεις του διαμεσολαβητή
εξαιρούνται βάσει του άρθρου 5 οι όροι και οι λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την αίτηση
ασφαλιστικών μέτρων θα πρέπει να καθορίζονται από το εθνικό δίκαιο των κρατών μελών.
(60) Η προστασία που παρέχεται δυνάμει της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να θίγει τις
εθνικές ή κοινοτικές νομικές διατάξεις σε άλλους τομείς, όπως η βιομηχανική ιδιοκτησία, η
προστασία των δεδομένων, η πρόσβαση υπό όρους, η πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα, ούτε
τον κανόνα της χρονολογικής ακολουθίας της εκμετάλλευσης των μέσων, που ενδέχεται να
επηρεάζουν την προστασία του δικαιώματος του δημιουργού ή των συγγενικών
δικαιωμάτων.
(61) Για λόγους συμμόρφωσης προς τις διατάξεις της συνθήκης ΠΟΔΙ για τις
ερμηνείες/εκτελέσεις και τις φωνογραφικές εγγραφές, θα πρέπει να τροποποιηθούν οι
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οδηγίες 92/100/ΕΟΚ και 93/98/ΕΟΚ,
ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
1. Η παρούσα οδηγία αφορά την νομική προστασία του δικαιώματος του δημιουργού και των
συγγενικών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, με ιδιαίτερη έμφαση στην
κοινωνία της πληροφορίας.
2. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11, η παρούσα οδηγία ουδόλως
θίγει τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις σχετικά με:
α) την νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών,
β) το δικαίωμα εκμίσθωσης, το δικαίωμα δανεισμού και ορισμένα δικαιώματα συγγενικά
προς την πνευματική ιδιοκτησία στον τομέα των προϊόντων της διανοίας,
γ) το δικαίωμα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα που εφαρμόζονται στις
ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις προγραμμάτων μέσω δορυφόρου και την καλωδιακή
αναμετάδοση,
δ) τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων
συγγενικών δικαιωμάτων,
ε) την νομική προστασία των βάσεων δεδομένων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Άρθρο 2
Δικαίωμα αναπαραγωγής
Τα κράτη μέλη παρέχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν, την
άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν
όλω ή εν μέρει:
α) στους δημιουργούς, όσον αφορά τα έργα τους,
β) στους καλλιτέχνες ερμηνευτές ή εκτελεστές, όσον αφορά την εγγραφή σε υλικό φορέα των
ερμηνειών ή εκτελέσεών τους,
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γ) στους παραγωγούς φωνογραφημάτων, όσον αφορά τα φωνογραφήματά τους,
δ) στους παραγωγούς της πρώτης υλικής ενσωμάτωσης ταινιών σε φορέα, όσον αφορά το
πρωτότυπο και τα αντίγραφα των ταινιών τους,
ε) στους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς, όσον αφορά την υλική ενσωμάτωση των
εκπομπών τους, που μεταδίδονται ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, συμπεριλαμβανομένης της
καλωδιακής ή δορυφορικής μετάδοσης.
Άρθρο 3
Δικαίωμα παρουσίασης έργων στο κοινό και δικαίωμα διάθεσης άλλων αντικειμένων στο
κοινό
1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στους δημιουργούς το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπουν ή
να απαγορεύουν κάθε παρουσίαση στο κοινό των έργων τους, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως,
καθώς και να καθιστούν προσιτά τα έργα τους στο κοινό κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να
έχει πρόσβαση σε αυτά όπου και όταν επιλέγει ο ίδιος.
2. Τα κράτη μέλη παρέχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν τη
διάθεση στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει
πρόσβαση σε αυτά όπου και όταν επιλέγει ο ίδιος:
α) στους καλλιτέχνες ερμηνευτές ή εκτελεστές, όσον αφορά την εγγραφή σε υλικό φορέα των
ερμηνειών ή εκτελέσεών τους,
β) στους παραγωγούς φωνογραφημάτων, όσον αφορά τα φωνογραφήματά τους,
γ) στους παραγωγούς της πρώτης υλικής ενσωμάτωσης ταινιών, όσον αφορά το πρωτότυπο
και τα αντίγραφα των ταινιών τους,
δ) στους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς, όσον αφορά την υλική ενσωμάτωση των
εκπομπών τους, που μεταδίδονται ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, συμπεριλαμβανομένης της
καλωδιακής ή δορυφορικής αναμετάδοσης.
3. Τα δικαιώματα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 δεν αναλώνονται με οιαδήποτε
πράξη παρουσίασης ή διάθεσης στο κοινό, με την έννοια του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 4
Δικαίωμα διανομής
1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στους δημιουργούς, όσον αφορά το πρωτότυπο ή αντίγραφο των
έργων τους, το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν τη διανομή τους στο
κοινό με οποιαδήποτε μορφή μέσω πώλησης ή άλλως.
2. Το δικαίωμα διανομής του πρωτοτύπου ή των αντιγράφων ενός έργου εντός της
Κοινότητας αναλώνεται μόνο εάν η πρώτη πώληση ή η κατ' άλλον τρόπο πρώτη μεταβίβαση
της κυριότητας του έργου αυτού εντός της Κοινότητας πραγματοποιείται από το δικαιούχο ή
με τη συγκατάθεσή του.
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Άρθρο 5
Εξαιρέσεις και περιορισμοί
1. Οι αναφερόμενες στο άρθρο 2 προσωρινές πράξεις αναπαραγωγής, οι οποίες είναι
μεταβατικές ή παρεπόμενες και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο και ουσιώδες τμήμα μιας
τεχνολογικής μεθόδου, έχουν δε ως αποκλειστικό σκοπό να επιτρέψουν:
α) την εντός δικτύου μετάδοση μεταξύ τρίτων μέσω διαμεσολαβητή, ή
β) τη νόμιμη χρήση
ενός έργου ή άλλου προστατευομένου αντικειμένου και οι οποίες δεν έχουν καμία
ανεξάρτητη οικονομική σημασία, εξαιρούνται από το δικαίωμα αναπαραγωγής που
προβλέπεται στο άρθρο 2.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν εξαιρέσεις ή περιορισμούς από το δικαίωμα
αναπαραγωγής που προβλέπεται στο άρθρο 2 στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) αναπαραγωγή σε χαρτί ή ανάλογο υλικό φορέα, με τη χρήση οποιουδήποτε είδους
φωτογραφικής τεχνικής ή με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο που επιφέρει παρόμοια
αποτελέσματα, εκτός από τις παρτιτούρες, υπό τον όρο ότι οι δικαιούχοι λαμβάνουν δίκαιη
αποζημίωση,
β) αναπαραγωγές σε οποιοδήποτε μέσο που πραγματοποιούνται από φυσικό πρόσωπο για
ιδιωτική χρήση και για μη άμεσους ή έμμεσους εμπορικούς σκοπούς, υπό τον όρο ότι οι
δικαιούχοι λαμβάνουν δίκαιη αποζημίωση που συνεκτιμά την εφαρμογή ή όχι των
τεχνολογικών μέτρων του άρθρου 6 στο συγκεκριμένο έργο ή άλλο υλικό,
γ) ειδικές πράξεις αναπαραγωγής που πραγματοποιούνται από προσιτές στο κοινό
βιβλιοθήκες, εκπαιδευτικά ιδρύματα ή μουσεία, ή από αρχεία που δεν αποσκοπούν, άμεσα ή
έμμεσα, σε κανένα οικονομικό ή εμπορικό όφελος,
δ) εφήμερες εγγραφές έργων που πραγματοποιούνται δι' ιδίων μέσων από ραδιοτηλεοπτικούς
οργανισμούς για τις δικές τους εκπομπές η διατήρηση αυτών των εγγραφών σε επίσημα
αρχεία μπορεί να επιτρέπεται λόγω του εξαιρετικού τους ιστορικού ενδιαφέροντος,
ε) αναπαραγωγές εκπομπών εκ μέρους μη κερδοσκοπικών κοινωνικών ιδρυμάτων, όπως τα
νοσοκομεία ή οι φυλακές, υπό τον όρο ότι οι δικαιούχοι λαμβάνουν δίκαιη αποζημίωση.
3. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν εξαιρέσεις ή περιορισμούς στα δικαιώματα που
αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) χρήση χάριν μόνο παραδείγματος κατά τη διδασκαλία ή την επιστημονική έρευνα, εφόσον
αναφέρεται η πηγή, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του δημιουργού, εκτός εάν
διαπιστωθεί ότι αυτό είναι αδύνατο και εφόσον δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο μη
εμπορικό σκοπό,
β) χρήσεις προς όφελος προσώπων με ειδικές ανάγκες, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την
αναπηρία και δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα, στο βαθμό που απαιτείται λόγω της
109

συγκεκριμένης αναπηρίας,
γ) αναπαραγωγή δια του τύπου, παρουσίαση στο κοινό ή διάθεση δημοσιευμένων άρθρων για
οικονομικά, πολιτικά ή θρησκευτικά θέματα επικαιρότητας ή ραδιοτηλεοπτικώς
μεταδιδομένων έργων ή άλλων αντικειμένων του ιδίου τύπου, όταν η χρήση αυτή δεν
απαγορεύεται ρητά και εφόσον αναφέρεται η πηγή, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του
δημιουργού, ή χρήση έργων ή άλλων αντικειμένων κατά την παρουσίαση της επικαιρότητας,
στο βαθμό που δικαιολογείται από τον ενημερωτικό σκοπό και εφόσον αναφέρεται η πηγή,
συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του δημιουργού, εκτός εάν διαπιστωθεί ότι αυτό είναι
αδύνατο,
δ) παράθεση αποσπασμάτων με σκοπό την άσκηση κριτικής ή βιβλιοπαρουσίασης, υπό τον
όρο ότι αφορούν έργο ή άλλα αντικείμενα τα οποία έχουν ήδη καταστεί νομίμως προσιτά στο
κοινό, ότι αναφέρεται η πηγή, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του δημιουργού, εκτός
εάν διαπιστωθεί ότι αυτό είναι αδύνατο και ότι η παράθεση αυτή είναι σύμφωνη με τα
χρηστά ήθη και η έκτασή της δικαιολογείται ως εκ του σκοπού της,
ε) χρήση για λόγους δημόσιας ασφάλειας ή για να διασφαλιστεί η ορθή διεξαγωγή ή η
κατάλληλη κάλυψη διοικητικών, κοινοβουλευτικών ή δικαστικών διαδικασιών,
στ) χρήση πολιτικών ομιλιών καθώς και αποσπασμάτων από δημόσιες ομιλίες ή παρόμοια
έργα ή προστατευόμενα αντικείμενα, όταν δικαιολογείται από τον ενημερωτικό σκοπό και
εφόσον αναφέρεται η πηγή, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του δημιουργού, εκτός εάν
διαπιστωθεί ότι αυτό είναι αδύνατο,
ζ) χρήση κατά τη διάρκεια θρησκευτικών τελετών ή επισήμων τελετών που διοργανώνονται
από δημόσια αρχή,
η) χρήση έργων, όπως αρχιτεκτονικών έργων ή γλυπτών, ευρισκομένων μονίμως σε
δημόσιους χώρους,
θ) περιστασιακή ενσωμάτωση ενός έργου ή άλλου προστατευομένου αντικειμένου σε
χρησιμοποιούμενο υλικό,
ι) χρήση με σκοπό τη διαφήμιση μιας δημόσιας έκθεσης ή πώλησης καλλιτεχνικών έργων,
στο βαθμό που απαιτείται για την προώθηση της εκδήλωσης, αποκλειομένης κάθε άλλης
εμπορικής χρήσης,
ια) χρήση για γελοιογραφία, παρωδία ή μίμηση,
ιβ) χρήση συνδεόμενη με επίδειξη ή επισκευή εξοπλισμού,
ιγ) χρήση έργου τέχνης με μορφή κτηρίου ή απλού ή αρχιτεκτονικού σχεδίου κτηρίου για το
σκοπό της ανοικοδόμησης του εν λόγω κτηρίου,
ιδ) χρήση με παρουσίαση ή διάθεση, με σκοπό την έρευνα ή την ιδιωτική μελέτη, σε μέλη
του κοινού μέσω εξειδικευμένων τερματικών στους χώρους των ιδρυμάτων που αναφέρονται
στην παράγραφο 2 στοιχείο γ), έργων και άλλου προστατευομένου αντικειμένου που δεν
υπόκεινται σε όρους αγοράς ή αδείας, και τα οποία περιέχονται στις συλλογές τους,
ιε) χρήση σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις ήσσονος σημασίας ήδη εξαιρούμενες ή
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περιοριζόμενες δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, εφόσον αφορούν χρήσεις αποκλειστικά
αναλογικές και δεν θίγουν την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και υπηρεσιών στην
Κοινότητα, με την επιφύλαξη των λοιπών εξαιρέσεων και περιορισμών που προβλέπονται
στο παρόν άρθρο.
4. Όταν τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν εξαίρεση ή περιορισμό από το δικαίωμα
αναπαραγωγής δυνάμει των παραγράφων 2 ή 3, μπορούν επίσης να προβλέπουν εξαίρεση ή
περιορισμό από το δικαίωμα διανομής που αναφέρεται στο άρθρο 4, στο βαθμό που
δικαιολογείται από το σκοπό της επιτρεπόμενης πράξης αναπαραγωγής.
5. Οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2, 3 και 4,
εφαρμόζονται μόνο σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις οι οποίες δεν αντίκεινται στην
κανονική εκμετάλλευση του έργου ή άλλου προστατευομένου αντικειμένου και δεν θίγουν
αδικαιολογήτως τα έννομα συμφέροντα του δικαιούχου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Άρθρο 6
Υποχρεώσεις για τα τεχνολογικά μέτρα
1. Τα κράτη μέλη παρέχουν την κατάλληλη έννομη προστασία κατά της εξουδετέρωσης κάθε
αποτελεσματικού τεχνολογικού μέτρου την οποία πραγματοποιεί κάποιος εν γνώσει του ή
έχοντας βάσιμους λόγους που του επιτρέπουν να γνωρίζει ότι επιδιώκει αυτό το σκοπό.
2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν την κατάλληλη έννομη προστασία κατά της κατασκευής,
εισαγωγής, διανομής, πώλησης, εκμίσθωσης, διαφήμισης για πώληση ή εκμίσθωση, ή
κατοχής για εμπορικούς σκοπούς, συσκευών, προϊόντων, συστατικών στοιχείων ή παροχής
υπηρεσιών οι οποίες:
α) αποτελούν αντικείμενο προώθησης, διαφήμισης ή εμπορίας, με σκοπό την εξουδετέρωση
της προστασίας, ή
β) πέρα από την εξουδετέρωση της προστασίας, έχουν εμπορικό σκοπό ή χρήση
περιορισμένης σημασίας, ή
γ) έχουν πρωτίστως σχεδιασθεί, παραχθεί, προσαρμοσθεί ή πραγματοποιηθεί για να
επιτρέψουν ή να διευκολύνουν την εξουδετέρωση της προστασίας,
οιωνδήποτε αποτελεσματικών τεχνολογικών μέτρων.
3. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως "τεχνολογικά μέτρα" νοείται κάθε
τεχνολογία, μηχανισμός ή συστατικό στοιχείο που, με τον συνήθη τρόπο λειτουργίας του,
αποσκοπεί στο να εμποδίσει ή να περιορίσει πράξεις, σε σχέση με έργα ή άλλα
προστατευόμενα αντικείμενα, μη επιτραπείσες από τον δικαιούχο οποιουδήποτε δικαιώματος
πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικού δικαιώματος, όπως ορίζεται από το νόμο ή το
δικαίωμα ειδικής φύσεως που προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ της οδηγίας 96/9/ΕΚ. Τα
τεχνολογικά μέτρα θεωρούνται "αποτελεσματικά" όταν η χρήση του προστατευόμενου έργου
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ή άλλου προστατευόμενου αντικειμένου ελέγχεται από τους δικαιούχους μέσω της
εφαρμογής διαδικασίας ελέγχου της πρόσβασης ή προστασίας, όπως κρυπτογράφησης,
διατάραξης της μετάδοσης ή άλλης μετατροπής του έργου ή άλλου προστατευομένου
αντικειμένου, ή προστατευτικού μηχανισμού ελέγχου της αντιγραφής, ο οποίος επιτυγχάνει
το στόχο της προστασίας.
4. Παρά την έννομη προστασία που προβλέπεται στην παράγραφο 1, εάν οι δικαιούχοι δεν
λάβουν εκούσια μέτρα, συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών μεταξύ δικαιούχων και τρίτων, τα
κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν ότι οι δικαιούχοι
θα παρέχουν στον επωφελούμενο εξαίρεσης ή περιορισμού προβλεπομένων από το εθνικό
δίκαιο σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχεία α), γ), δ) και ε), και παράγραφος 3
στοιχεία α), β) ή ε) τα μέσα προκειμένου να επωφεληθεί από την εν λόγω εξαίρεση ή
περιορισμό στον αναγκαίο βαθμό, και εφόσον έχει εκ του νόμου πρόσβαση στο
προστατευόμενο έργο ή αντικείμενο.
Ένα κράτος μέλος δύναται επίσης να λαμβάνει τέτοια μέτρα και έναντι επωφελούμενου
εξαίρεσης ή περιορισμού προβλεπομένων σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β),
εκτός εάν η αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση έχει ήδη καταστεί δυνατή από τους
δικαιούχους στο βαθμό που απαιτείται για να επωφεληθεί από την εξαίρεση ή περιορισμό και
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 στοιχείο β) και άρθρο 5 παράγραφος
5, χωρίς όμως ο δικαιούχος να εμποδίζεται στη λήψη καταλλήλων μέτρων για τον αριθμό
των αναπαραγωγών, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές.
Τα τεχνολογικά μέτρα που εφαρμόζονται εκούσια από τους δικαιούχους,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υλοποιούνται κατ' εφαρμογή εκουσίων συμφωνιών, και
τα τεχνολογικά μέτρα που υλοποιούνται κατ' εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνουν τα κράτη
μέλη, τυγχάνουν της έννομης προστασίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1.
Οι διατάξεις του πρώτου και του δευτέρου εδαφίου δεν εφαρμόζονται σε έργα ή άλλο
προστατευόμενο αντικείμενο που διατίθενται στο κοινό βάσει όρων συμφωνηθέντων
συμβατικώς κατά τρόπο ώστε το κοινό να έχει πρόσβαση σε αυτά όπου και όταν θέλει.
Όταν το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στο πλαίσιο των οδηγιών 92/100/ΕΟΚ και 96/9/ΕΚ, η
παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών.
Άρθρο 7
Υποχρεώσεις σχετικά με τις πληροφορίες για το καθεστώς των δικαιωμάτων
1. Τα κράτη μέλη παρέχουν την κατάλληλη έννομη προστασία έναντι κάθε προσώπου που εν
γνώσει του προβαίνει άνευ αδείας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες:
α) αφαίρεση ή αλλοίωση οποιασδήποτε πληροφορίας με ηλεκτρονική μορφή σχετικά με το
καθεστώς των δικαιωμάτων,
β) διανομή, εισαγωγή προς διανομή, ραδιοτηλεοπτική μετάδοση, παρουσίαση στο κοινό ή
διάθεση στο κοινό έργων ή άλλου αντικειμένου προστατευομένων δυνάμει της παρούσας
οδηγίας ή του κεφαλαίου ΙΙΙ της οδηγίας 96/9/ΕΚ, από το οποίο έχουν αφαιρεθεί ή αλλοιωθεί
άνευ αδείας οι πληροφορίες ηλεκτρονικής μορφής σχετικά με το καθεστώς των δικαιωμάτων,
αν το πρόσω πο αυτό γνω ρίζει ή έχει βάσιμο λόγο ν α γνω ρίζει ότι με την ενέργεια αυτή
προτρέπει, επιτρέπει, διευκολύνει ή συγκαλύπτει την παραβίαση δικαιώματος του
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δημιουργού ή άλλων συγγενικών δικαιωμάτων, όπως προβλέπονται από τη νομοθεσία, ή του
δικαιώματος ειδικής φύσεως που προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ της οδηγίας 96/9/ΕΚ.
2. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως "πληροφορία για το καθεστώς των
δικαιωμάτων" νοείται κάθε παρεχόμενη από το δικαιούχο πληροφορία η οποία επιτρέπει την
αναγνώριση του έργου ή άλλου προστατευόμενου αντικειμένου που αναφέρεται στην
παρούσα οδηγία ή καλύπτεται από το δικαίωμα ειδικής φύσεως που προβλέπεται στο
κεφάλαιο ΙΙΙ της οδηγίας 96/9/ΕΚ, του δημιουργού ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου, ή
πληροφορίες σχετικές με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του έργου ή άλλου
προστατευόμενου αντικειμένου, καθώς και κάθε αριθμός ή κωδικός που αντιπροσωπεύει τις
πληροφορίες αυτές.
Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται εφόσον οποιαδήποτε από τις πληροφορίες αυτές συνοδεύει
αντιγραφή ή εμφανίζεται σε συνδυασμό με την παρουσίαση στο κοινό ενός έργου ή άλλου
προστατευόμενου υλικού που αναφέρεται στην παρούσα οδηγία ή καλύπτεται από το
δικαίωμα ειδικής φύσεως που προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ της οδηγίας 96/9/ΕΚ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 8
Κυρώσεις και μέσα έννομης προστασίας
1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν κατάλληλες κυρώσεις και μέσα έννομης προστασίας έναντι
της προσβολής των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία
και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της εφαρμογής τους. Οι κυρώσεις
είναι αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές.
2. Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε οι δικαιούχοι των οποίων τα συμφέροντα θίγονται από
προσβολές τελεσθείσες στο έδαφός του να μπορούν να ασκούν αγωγή αποζημίωσης ή/και να
ζητούν τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων και, κατά περίπτωση, την κατάσχεση του σχετικού
υλικού καθώς και των συσκευών, προϊόντων ή συστατικών στοιχείων που αναφέρονται στο
άρθρο 6 παράγραφος 2.
3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι δικαιούχοι να μπορούν να ζητούν τη λήψη
ασφαλιστικών μέτρων κατά των διαμεσολαβητών οι υπηρεσίες των οποίων
χρησιμοποιούνται από τρίτο για την προσβολή δικαιώματος του δημιουργού ή συγγενικού
δικαιώματος.
Άρθρο 9
Εφαρμογή άλλων νομικών διατάξεων
Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις διατάξεις που αφορούν ειδικότερα τα δικαιώματα
ευρεσιτεχνίας, τα σήματα, τα σχέδια και υποδείγματα, τα πρότυπα χρήσεων, τις τοπογραφίες
προϊόντων ημιαγωγών, τα τυπογραφικά στοιχεία, την πρόσβαση υπό όρους, την πρόσβαση
σε καλωδιακές ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες, την προστασία των εθνικών θησαυρών, τις
νομικές προϋποθέσεις κατάθεσης, το δίκαιο των συμπράξεων και του αθέμιτου
ανταγωνισμού, το εμπορικό απόρρητο, την ασφάλεια, την εμπιστευτικότητα, την προστασία
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το σεβασμό της προσωπικής ζωής, την
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πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και το ενοχικό δίκαιο.
Άρθρο 10
Διαχρονική εφαρμογή
1. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται σε όλα τα έργα και τα λοιπά
προστατευόμενα αντικείμενα που αναφέρονται σε αυτήν και τα οποία στις 22 Δεκεμβρίου
2002, προστατεύονται από τη νομοθεσία των κρατών μελών για την πνευματική ιδιοκτησία
και τα συγγενικά δικαιώματα ή πληρούν τα κριτήρια προστασίας κατ' εφαρμογή της
παρούσας οδηγίας ή των διατάξεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2.
2. Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν θίγει τις πράξεις που έχουν συναφθεί και τα
δικαιώματα που έχουν αποκτηθεί πριν από τις 22 Δεκεμβρίου 2002.
Άρθρο 11
Τεχνικές προσαρμογές
1. Η οδηγία 92/100/ΕΟΚ τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Το άρθρο 7 καταργείται.
β) Το άρθρο 10 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "3. Οι περιορισμοί
εφαρμόζονται μόνον σε ειδικές περιπτώσεις που δεν αντίκεινται στην κανονική
εκμετάλλευση των προστατευομένων αντικειμένων και δεν θίγουν αδικαιολογήτως τα
νόμιμα συμφέροντα του δικαιούχου."
2. Το άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 93/98/ΕΟΚ, αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο: "2. Τα δικαιώματα των παραγωγών φωνογραφημάτων λήγουν πενήντα έτη μετά την
πραγματοποίηση της υλικής ενσωμάτωσης. Ωστόσο, εάν το φωνογράφημα έχει δημοσιευθεί
νομίμως στη διάρκεια της περιόδου αυτής, τα δικαιώματα λήγουν πενήντα έτη από την
ημερομηνία της πρώτης νόμιμης δημοσίευσης. Εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί νόμιμη
δημοσίευση κατά την περίοδο που μνημονεύεται στην πρώτη πρόταση και εάν το
φωνογράφημα έχει παρουσιαστεί νομίμως στο κοινό κατά την περίοδο αυτή, τα δικαιώματα
λήγουν πενήντα έτη από την ημερομηνία της πρώτης νόμιμης παρουσίασης στο κοινό.
Ωστόσο, αν, λόγω εκπνοής της διάρκειας προστασίας η οποία παρέχεται βάσει της παρούσας
παραγράφου, στη διατύπωσή της πριν τροποποιηθεί από την οδηγία 2001/29/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση
ορισμένων πτυχών της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενών δικαιωμάτων στην
κοινωνία της πληροφορίας, τα δικαιώματα των παραγωγών φωνογραφημάτων δεν
προστατεύονται πλέον από τις 22 Δεκεμβρίου 2002, η παρούσα παράγραφος δεν συνεπάγεται
την εκ νέου έναρξη προστασίας τους."
Άρθρο 12
Τελικές διατάξεις
1. Το αργότερο στις 22 Δεκεμβρίου 2004, και εν συνεχεία κάθε τρία χρόνια, η Επιτροπή
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική
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Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, στην οποία, μεταξύ
άλλων, εξετάζει ιδιαίτερα, βάσει συγκεκριμένων πληροφοριών που υποβάλλουν τα κράτη
μέλη, την εφαρμογή των άρθρων 5, 6 και 8, ανάλογα με την εξέλιξη της ψηφιακής αγοράς.
Στην περίπτωση του άρθρου 6, εξετάζει ιδίως αν το άρθρο αυτό παρέχει επαρκή προστασία
και αν νόμιμες πράξεις θίγονται από τη χρήση αποτελεσματικών τεχνολογικών μέτρων.
Εφόσον είναι αναγκαίο, κυρίως για την εξασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς
σύμφωνα με το άρθρο 14 της συνθήκης, προτείνει τροποποιήσεις της παρούσας οδηγίας.
2. Η προστασία των συγγενικών δικαιωμάτων δυνάμει της παρούσας οδηγίας ουδόλως θίγει
την προστασία του δικαιώματος του δημιουργού.
3. Δημιουργείται επιτροπή επαφών, αποτελούμενη από εκπροσώπους των αρμοδίων αρχών
των κρατών μελών. Πρόεδρος της επιτροπής τοποθετείται εκπρόσωπος της Επιτροπής και οι
συνεδριάσεις πραγματοποιούνται είτε με πρωτοβουλία του προέδρου είτε αιτήσει της
αντιπροσωπίας ενός κράτους μέλους.
4. Τα καθήκοντα της επιτροπής είναι:
α) να εξετάζει τον αντίκτυπο της παρούσας οδηγίας στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς
και να επισημαίνει τις δυσκολίες που τυχόν θα ανακύψουν,
β) να διοργανώνει διαβουλεύσεις για όλα τα ζητήματα εφαρμογής της οδηγίας,
γ) να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις συναφείς εξελίξεις της
νομοθεσίας και της νομολογίας και τις εξελίξεις στον οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και
τεχνολογικό τομέα,
δ) να λειτουργεί ως χώρος αξιολόγησης της ψηφιακής αγοράς έργων και άλλων
αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής αντιγραφής και της χρήσης τεχνολογικών
μέτρων.
Άρθρο 13
Εφαρμογή
1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές
διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 22 Δεκεμβρίου
2002 και ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.
Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες περιέχουν παραπομπή
στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη
δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής καθορίζεται από τα κράτη μέλη.
2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού
δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη
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Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 15
Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2001.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

Ο πρόεδρος

N. Fontaine

M. Winberg
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Νόμος 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά
θέματα» (ΦΕΚ Α' 25/ 4.3.1993)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.
Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Άρθρο 1
Πνευματική ιδιοκτησία
1. Οι πνευματικοί δημιουργοί με τη δημιουργία του έργου, αποκτούν πάνω σ’ αυτό
πνευματική ιδιοκτησία, που περιλαμβάνει, ως αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα, το
δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της
προστασίας του προσωπικού τους δεσμού προς αυτό (ηθικό δικαίωμα).
2. Τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνουν τις εξουσίες, που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4
του παρόντος νόμου.
Άρθρο 2
Αντικείμενο του Δικαιώματος
1. Ως έργο νοείται κάθε πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης, που
εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή, ιδίως τα γραπτά ή προφορικά κείμενα, οι μουσικές
συνθέσεις, με κείμενο ή χωρίς, τα θεατρικά έργα, με μουσική ή χωρίς, οι χορογραφίες και οι
παντομίμες, τα οπτικοακουστικά έργα, τα έργα των εικαστικών τεχνών, στα οποία
περιλαμβάνονται τα σχέδια, τα έργα ζωγραφικής και γλυπτικής, τα χαρακτικά έργα και οι
λιθογραφίες, τα αρχιτεκτονικά έργα, οι φωτογραφίες, τα έργα των εφαρμοσμένων τεχνών, οι
εικονογραφήσεις, οι χάρτες, τα τρισδιάστατα έργα που αναφέρονται στη γεωγραφία, την
τοπογραφία, την αρχιτεκτονική ή την επιστήμη.
2. Νοούνται επίσης ως έργα οι μεταφράσεις, οι διασκευές, οι προσαρμογές και οι άλλες
μετατροπές έργων ή εκφράσεων της λαϊκής παράδοσης, καθώς και οι συλλογές έργων ή
συλλογές εκφράσεων της λαϊκής παράδοσης ή απλών γεγονότων και στοιχείων, όπως οι
εγκυκλοπαίδειες, και οι ανθολογίες (και οι βάσεις δεδομένων), εφόσον η επιλογή ή η
διευθέτηση του περιεχομένου τους είναι πρωτότυπη. Η προστασία των έργων της παρούσας
παραγράφου γίνεται με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων στα προϋπάρχοντα έργα, που
χρησιμοποιήθηκαν ως αντικείμενο των μετατροπών ή των συλλογών.
[Οι λέξεις «και οι βάσεις δεδομένων» διεγράφησαν και ο σύνδεσμος «και» τέθηκε πριν από
τη λέξη «οι ανθολογίες» με την παρ.2 άρθρ.7 Ν.2819/2000 Α 84/15.3.2000]
2.
α. Αντικείμενο προστασίας είναι και οι βάσεις δεδομένων οι οποίες λόγω της επιλογής ή
διευθέτησης του περιεχομένου τους αποτελούν πνευματικά δημιουργήματα.
Η προστασία αυτή δεν εκτείνεται στο περιεχόμενο των βάσεων δεδομένων και δεν θίγει
κανένα από τα δικαιώματα που υφίστανται στο περιεχόμενο αυτό. Ως βάση δεδομένων
νοείται η συλλογή έργων , δεδομένων ή άλλων ανεξάρτητων στοιχείων , διευθετημένων κατά
συστηματικό ή μεθοδικό τρόπο και ατομικώς προσιτών με ηλεκτρονικά μέσα ή με άλλο
τρόπο.
[Η παρ.2α τίθεται όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 7 του Ν.2819/2000 ΦΕΚ Α
84/15.3.2000]
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κεφαλαίου 7 του παρόντος νόμου, θεωρούνται ως
έργα λόγου προστατευόμενα κατά τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας τα
προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και το προπαρασκευαστικό υλικό του σχεδιασμού
τους. Η προστασία παρέχεται σε κάθε μορφή έκφρασης ενός προγράμματος ηλεκτρονικού
υπολογιστή. Οι ιδέες και οι αρχές στις οποίες βασίζεται οποιοδήποτε στοιχείο προγράμματος
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ηλεκτρονικού υπολογιστή, περιλαμβανομένων και εκείνων στις οποίες βασίζονται τα
συστήματα διασύνδεσής του, δεν προστατεύονται κατά τον παρόντα νόμο πρωτότυπο εφόσον
είναι προσωπικό πνευματικό δημιούργημα του δημιουργού του.
4. Η προστασία του παρόντος νόμου είναι ανεξάρτητη από την αξία και τον προορισμό του
έργου, καθώς και από το γεγονός ότι το έργο προστατεύεται ενδεχομένως και από άλλες
διατάξεις.
5. Η προστασία του παρόντος νόμου δεν εκτείνεται σε επίσημα κείμενα με τα οποία
εκφράζεται η άσκηση πολιτειακής αρμοδιότητας και ιδίως σε νομοθετικά, διοικητικά ή
δικαστικά κείμενα, καθώς και στις εκφράσεις της λαϊκής παράδοσης, στις ειδήσεις και στα
απλά γεγονότα ή στοιχεία.
Άρθρο 3
Το περιουσιακό Δικαίωμα
1. Το περιουσιακό δικαίωμα δίνει στους δημιουργούς ιδίως την εξουσία (δικαίωμα) να
επιτρέπουν ή να απαγορεύουν:
α) Την εγγραφή και την άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή των έργων τους
με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει.
β) Τη μετάφραση των έργων τους.
γ) Τη διασκευή, την προσαρμογή ή άλλες μετατροπές των έργων τους.
δ) Όσον αφορά το πρωτότυπο ή τα αντίτυπα (αντίγραφα) των έργων τους, τη διανομή τους
στο κοινό με οποιαδήποτε μορφή μέσω πώλησης ή με άλλους τρόπους. Το δικαίωμα
διανομής εντός της Κοινότητας αναλώνεται μόνο εάν η πρώτη πώληση ή η με οποιονδήποτε
άλλο τρόπο πρώτη μεταβίβαση της κυριότητας του πρωτοτύπου ή των αντιτύπων εντός της
Κοινότητας πραγματοποιείται από τον δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του.
ε) Την εκμίσθωση και το δημόσιο δανεισμό, όσον αφορά το πρωτότυπο ή τα αντίτυπα των
έργων τους. Τα δικαιώματα αυτά δεν αναλώνονται από οποιαδήποτε πώληση ή άλλη πράξη
διανομής του πρωτοτύπου ή των αντιτύπων. Τα δικαιώματα αυτά δεν εφαρμόζονται σε σχέση
με τα έργα αρχιτεκτονικής και τα έργα των εφαρμοσμένων τεχνών. Η εκμίσθωση και ο
δημόσιος δανεισμός νοούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οδηγία 92/100 του Συμβουλίου
της 19ης Νοεμβρίου 1992 (ΕΕΕΚ αριθμ. Ι 346/61 27.11.1992).
στ) Τη δημόσια εκτέλεση των έργων τους.
ζ) Τη μετάδοση ή αναμετάδοση των έργων τους στο κοινό με τη ραδιοφωνία και την
τηλεόραση, με ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή με καλώδια ή με άλλους υλικούς αγωγούς ή με
οποιονδήποτε άλλο τρόπο, παραλλήλως προς την επιφάνεια της γης ή μέσω δορυφόρων.
η) Την παρουσίαση στο κοινό των έργων τους, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως ή με οποιονδήποτε
άλλο τρόπο, καθώς και να καθιστούν προσιτά τα έργα τους στο κοινό κατά τρόπο ώστε
οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση στα έργα αυτά, όπου και όταν επιλέγει ο ίδιος. Τα
δικαιώματα αυτά δεν αναλώνονται με οποιαδήποτε πράξη παρουσίασης στο κοινό με την
έννοια της παρούσας ρύθμισης.
θ) Την εισαγωγή αντιτύπων των έργων τους που παρήχθησαν στο εξωτερικό χωρίς τη
συναίνεση του δημιουργού ή, εφόσον πρόκειται για εισαγωγή από χώρες εκτός της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αν το δικαίωμα της εισαγωγής αντιτύπων στην Ελλάδα είχε
συμβατικά διατηρηθεί από τον δημιουργό. (άρθρα 2, 3 παρ. 1 και 3, 4 Οδηγίας 2001/29
ΕΕΕΚ αριθμ. ^167/10 22.6.2001).
[Η παρ.1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 81 του Ν.3057/2002,ΦΕΚ
Α 239/10.10.2002]
2. Δημόσια θεωρείται κάθε χρήση ή εκτέλεση ή παρουσίαση του έργου, που κάνει το έργο
προσιτό σε κύκλο προσώπων ευρύτερο από το στενό κύκλο της οικογένειας και το άμεσο
κοινωνικό περιβάλλον, ανεξαρτήτως από το αν τα πρόσωπα αυτού του ευρύτερου κύκλου
βρίσκονται στον ίδιο ή σε διαφορετικούς χώρους.
3. 0 δημιουργός βάσης δεδομένων έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπει ή να
απαγορεύει: α) την προσωρινή ή διαρκή αναπαραγωγή της βάσης δεδομένων με κάθε μέσο
και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, β) τη μετάφραση, προσαρμογή, διευθέτηση και οποιαδήποτε
άλλη μετατροπή της βάσης δεδομένων, γ) οποιαδήποτε μορφή διανομής της βάσης
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δεδομένων ή αντιγράφων της στο κοινό.
Η πρώτη πώληση αντιγράφου της βάσης δεδομένων στην Κοινότητα από το δικαιούχο, ή με
τη συγκατάθεσή του, συνεπάγεται ανάλωση του δικαιώματος μεταπώλησης του εν λόγω
αντιγράφου στην Κοινότητα. δ) οποιαδήποτε ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση της βάσης
δεδομένων στο κοινό, ε) οποιαδήποτε αναπαραγωγή, διανομή, ανακοίνωση, επίδειξη ή
παρουσίαση στο κοινό των αποτελεσμάτων των πράξεων που αναφέρονται στο στοιχείο β'. ο
νόμιμος χρήστης βάσης δεδομένων ή αντιγράφων της μπορεί να εκτελέσει χωρίς άδεια του
δημιουργού, οποιαδήποτε από τις παραπάνω πράξεις οι οποίες είναι αναγκαίες για την
πρόσβαση στο περιεχόμενο της βάσης δεδομένων και την κανονική χρησιμοποίησή της. Στο
μέτρο που ο νόμιμος χρήστης δικαιούται να χρησιμοποιεί τμήμα μόνο της βάσης δεδομένων,
η προηγούμενη διάταξη εφαρμόζεται μόνο για το τμήμα αυτό. Συμφωνίες αντίθετες προς τις
ρυθμίσεις των δύο αμέσως προηγούμενων εδαφίων είναι άκυρες.» (άρθρα 5. 6 παρ. 1 και 15
οδηγίας 96/9)
[Η παρ.3 τίθεται όπως προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 7 του Ν.2819/2000, Α
84/15.3.2000]
4. Αναπαραγωγή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για ιδιωτικούς σκοπούς δεν επιτρέπεται.
[Η παρ.4 τίθεται όπως προστέθηκε με την παρ.12 του άρθρου 81 του Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α
239/10.10.2002]
Άρθρο 4
Το ηθικό Δικαίωμα
1. Το ηθικό δικαίωμα δίνει στο δημιουργό ιδίως τις εξουσίες: α) της απόφασης για το χρόνο,
τον τόπο και τον τρόπο κατά τους οποίους το έργο θα γίνει προσιτό στο κοινό (δημοσίευση),
β) της αναγνώρισης της πατρότητάς του πάνω στο έργο και ειδικότερα την εξουσία να
απαιτεί, στο μέτρο του δυνατού, τη μνεία του ονόματός του στα αντίτυπα του έργου του και
σε κάθε δημόσια χρήση του έργου του ή, αντίθετα, να κρατάει την ανωνυμία του ή να
χρησιμοποιεί ψευδώνυμο, γ) της απαγόρευσης κάθε παραμόρφωσης, περικοπής ή άλλης
τροποποίησης του έργου του, καθώς και κάθε προσβολής του δημιουργού οφειλόμενης στις
συνθήκες παρουσίασης του έργου στο κοινό, δ) της προσπέλασης στο έργο του, έστω και αν
το περιουσιακό δικαίωμα στο έργο ή η κυριότητα στον υλικό φορέα του έργου ανήκει σε
άλλον, οπότε η προσπέλαση πρέπει να πραγματοποιείται κατά τρόπο που προκαλεί τη
μικρότερη δυνατή ενόχληση στο δικαιούχο, ε) προκειμένου περί έργων λόγου ή επιστήμης,
της υπαναχώρησης από συμβάσεις μεταβίβασης του περιουσιακού δικαιώματος ή
εκμετάλλευσής του ή άδειας εκμετάλλευσής του εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την
προστασία της προσωπικότητάς του εξαιτίας μεταβολής στις πεποιθήσεις του ή στις
περιστάσεις και με καταβολή αποζημίωσης στον αντισυμβαλλόμενο για τη θετική του ζημία.
2. Στην τελευταία περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, η υπαναχώρηση ενεργεί μετά
την καταβολή της αποζημίωσης. Αν μετά την υπαναχώρηση, ο δημιουργός αποφασίσει και
πάλι να προβεί σε μεταβίβαση ή εκμετάλλευση του έργου ή έργου παραπλήσιου, οφείλει
κατά προτεραιότητα να προσφέρει στον παλαιό αντισυμβαλλόμενό του τη δυνατότητα να
ανακαταρτίσει την παλαιά σύμβαση με όρους όμοιους ή ανάλογους προς εκείνους που
ίσχυαν κατά το χρόνο της υπαναχώρησης.
3. Το ηθικό δικαίωμα είναι ανεξάρτητο από το περιουσιακό δικαίωμα και παραμένει στο
δημιουργό ακόμα και μετά τη μεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώματος.
Άρθρο 5
Δικαίωμα παρακολούθησης
1. Ο δημιουργός του πρωτοτύπου έργου τέχνης έχει δικαίωμα παρακολούθησης που είναι το
ανεκχώρητο και αναπαλλοτρίωτο μεταξύ ζώντων δικαίωμα είσπραξης ενός ποσοστού επί του
τιμήματος κάθε μεταπώλησης του εν λόγω έργου μετά την πρώτη μεταβίβασή του από το
δημιουργό ή για λογαριασμό του. Παραίτηση από το δικαίωμα παρακολούθησης δεν χωρεί.
Το δικαίωμα αυτό ισχύει αποκλειστικά σε κάθε μεταπώληση στην οποία συμμετέχουν, ως
πωλητές, αγοραστές ή ενδιάμεσοι, επαγγελματίες της αγοράς έργων τέχνης, όπως οίκοι
δημοπρασιών, γκαλερί έργων τέχνης και γενικά οποιοσδήποτε έμπορος έργων τέχνης. Το
ποσοστό αυτό καταβάλλεται από τον πωλητή. Όταν συμπράττει και ενδιάμεσος
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επαγγελματίας της αγοράς έργων τέχνης, η ευθύνη για την καταβολή του ποσοστού βαρύνει
αυτόν και τον πωλητή εις ολόκληρον. (άρθρο 1 παράγραφοι 1, 2 και 4 της Οδηγίας 2001/84).
2. Ως «πρωτότυπα έργα τέχνης» νοούνται τα έργα εικαστικών τεχνών, όπως οι πίνακες, τα
κολάζ, τα έργα ζωγραφικής, τα σχέδια, οι εικόνες χαρακτικής, χαλκογραφίες και
λιθογραφίες, τα γλυπτά, τα εργόχειρα χαλιά τοίχου (ταπισερί), τα κεραμικά και έργα
υαλουργίας και οι φωτογραφίες, εφόσον τα έργα αυτά έχουν δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου από
τον δημιουργό ή πρόκειται για αντίτυπα που θεωρούνται ως πρωτότυπα έργα τέχνης.
Τα αντίτυπα έργων τέχνης, τα οποία έχουν δημιουργηθεί ή παραχθεί σε περιορισμένο αριθμό
από τον ίδιο τον δημιουργό ή υπό την ευθύνη του, θεωρούνται ως «πρωτότυπα έργα τέχνης»
για την εφαρμογή του δικαιώματος παρακολούθησης. Κατά κανόνα τα αντίτυπα αυτά πρέπει
να είναι αριθμημένα, να έχουν υπογραφεί ή να έχουν κατ’ άλλο τρόπο εγκριθεί από τον
δημιουργό. (άρθρο 2 της Οδηγίας 2001/84).
3. Το ποσοστό που προβλέπεται στην παράγραφο 1 ορίζεται βάσει των ακόλουθων
συντελεστών:
α) 5% για το τμήμα της τιμής πώλησης έως 50.000,00 ευρώ.
β) 3% για το τμήμα της τιμής πώλησης από 50.000,01 έως 200.000,00 ευρώ.
γ) 1% για το τμήμα της τιμής πώλησης από 200.000,01 έως 350.000,00 ευρώ.
δ) 0,5% για το τμήμα της τιμής πώλησης από 350.000,01 έως 500.000,00 ευρώ.
ε) 0,25% για το τμήμα της τιμής πώλησης που υπερβαίνει τα 500.000,00 ευρώ.
Το συνολικό ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 12.500,00 ευρώ. (άρθρα 3 και 4
της Οδηγίας 2001/84).
4. Οι τιμές πώλησης που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο νοούνται προ φόρων.
(άρθρο 5 της Οδηγίας 2001/84).
5. Το παραπάνω ποσοστό καταβάλλεται στον δημιουργό και μετά το θάνατό του στους
κληρονόμους ή άλλους αιτία θανάτου δικαιοδόχους του.
6. Η διαχείριση και προστασία του δικαιώματος παρακολούθησης μπορεί να ανατεθεί σε
οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης που λειτουργούν με απόφαση του Υπουργείου
Πολιτισμού, για την κατηγορία των έργων τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 2. (άρθρο
6 της Οδηγίας 2001/84).
7. Επί τριετία μετά τη μεταπώληση, οι δικαιούχοι και οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης
μπορούν να απαιτούν από οποιονδήποτε επαγγελματία της αγοράς έργων τέχνης που
μνημονεύεται στην παράγραφο 1, κάθε πληροφορία απαραίτητη για την καταβολή του
ποσοστού που οφείλεται επί της μεταπώλησης. Το δικαίωμα συλλογής πληροφοριών έχει και
το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. (άρθρο 9 της Οδηγίας 2001/84).
8. Η διάρκεια προστασίας του δικαιώματος παρακολούθησης είναι αντίστοιχη με εκείνη που
προβλέπεται στα άρθρα 29, 30, 31 παράγραφοι 1 και 2 του νόμου αυτού. (άρθρο 8
παράγραφος 1 της Οδηγίας 2001/84).
9. Οι δημιουργοί που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και οι δικαιοδόχοι τους απολαύουν του
δικαιώματος παρακολούθησης, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, εφόσον η νομοθεσία της
χώρας της ιθαγένειας του δημιουργού ή του δικαιοδόχου του προστατεύει το δικαίωμα
παρακολούθησης στη συγκεκριμένη χώρα υπέρ των Ελλήνων δημιουργών ή δημιουργών από
άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και υπέρ των δικαιοδόχων τους. Το
δικαίωμα παρακολούθησης εφαρμόζεται και για τους δημιουργούς που δεν είναι υπήκοοι
κράτους - μέλους, αλλά έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα. (άρθρο 7 παράγραφοι 1
και 3 της Οδηγίας 2001/84).
[Το άρθρο 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3524/2007,ΦΕΚ Α
15/26.1.2007 (εναρμόνιση προς τις Οδηγίες 2001/84/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ)]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
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ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
Αρθρο 6
Αρχικός Δικαιούχος
1. Ο δημιουργός ενός έργου είναι ο αρχικός δικαιούχος του περιουσιακού και του ηθικού
δικαιώματος επί του έργου.
2. Τα δικαιώματα αποκτώνται πρωτογενώς χωρίς διατυπώσεις.
Άρθρο 7
Έργα συνεργασίας, συλλογικά και σύνθετα
1. Έργα συνεργασίας θεωρούνται όσα έχουν δημιουργηθεί με την άμεση σύμπραξη δύο ή
περισσότερων δημιουργών. Οι δημιουργοί ενός έργου, που είναι προϊόν συνεργασίας, είναι οι
αρχικοί συνδικαιούχοι του περιουσιακού και του ηθικού δικαιώματος επί του έργου. Αν δεν
συμφωνήθηκε αλλιώς, το δικαίωμα ανήκει κατά ίσα μέρη στους συνδημιουργούς.
2. Συλλογικά έργα θεωρούνται όσα έχουν δημιουργηθεί με τις αυτοτελείς συμβολές
περισσότερων δημιουργών κάτω από την πνευματική διεύθυνση και το συντονισμό ενός
φυσικού προσώπου. Το φυσικό αυτό πρόσωπο είναι ο αρχικός δικαιούχος του περιουσιακού
και του ηθικού δικαιώματος επί του συλλογικού έργου. Οι δημιουργοί των επιμέρους
συμβολών είναι αρχικοί δικαιούχοι του περιουσιακού και του ηθικού δικαιώματος επί των
συμβολών τους, εφόσον αυτές είναι δεκτικές χωριστής εκμετάλλευσης.
3. Όταν ένα έργο είναι σύνθετο, απαρτιζόμενο από τμήματα που έχουν δημιουργηθεί
χωριστά, οι δημιουργοί των τμημάτων αυτών είναι αρχικοί συνδικαιούχοι των δικαιωμάτων
επί του σύνθετου έργου και αποκλειστικοί αρχικοί δικαιούχοι των δικαιωμάτων του
τμήματος, που δημιούργησε ο καθένας εφόσον αυτό είναι δεκτικό χωριστής εκμετάλλευσης.
Άρθρο 8
Έργα Μισθωτών
Επί έργων που δημιουργήθηκαν από μισθωτούς σε εκτέλεση σύμβασης εργασίας, αρχικός
δικαιούχος του περιουσιακού και του ηθικού δικαιώματος είναι ο δημιουργός. Αν δεν
υπάρχει αντίθετη συμφωνία, στον εργοδότη μεταβιβάζονται αυτοδικαίως εκείνες μόνο οι
εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα, που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση του σκοπού
της σύμβασης.
Το περιουσιακό δικαίωμα επί των έργων που δημιουργήθηκαν από τους απασχολούμενους με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο η σε εκτέλεση του υπηρεσιακού τους καθήκοντος
μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στον εργοδότη, εκτός αν υπάρχει αντίθετη συμφωνία.
[Το τελευταίο εδάφιο τίθεται όπως προστέθηκε με την παρ.17 του άρθρου 8 του
Ν.2557/1997,Α 271/24.12.1997]
Άρθρο 9
Οπτικοακουστικά έργα
Ως δημιουργός ενός οπτικοακουστικού έργου τεκμαίρεται ο σκηνοθέτης.
Άρθρο 10
Τεκμήρια
1. Τεκμαίρεται ως δημιουργός του έργου το πρόσωπο του οποίου το όνομα εμφανίζεται πάνω
στον υλικό φορέα του έργου κατά τον τρόπο, που συνήθως χρησιμοποιείται για την ένδειξη
του δημιουργού. Το ίδιο ισχύει και αν εμφανίζεται ψευδώνυμο εφόσον το ψευδώνυμο δεν
αφήνει αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του προσώπου.
2. Τεκμαίρεται ως δικαιούχος της πνευματικής ιδιοκτησίας σε συλλογικά έργα, σε
προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή σε οπτικοακουστικά έργα το φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, του οποίου το όνομα ή η επωνυμία εμφανίζεται πάνω στον υλικό φορέα του έργου
κατά τον τρόπο, που συνήθως χρησιμοποιείται για την ένδειξη του δικαιούχου.
3. Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται αναλόγως στους δικαιούχους
συγγενικών δικαιωμάτων ως προς το προστατευόμενο αντικείμενό τους, καθώς και στους
κατασκευαστές βάσεων δεδομένων για το ειδικής φύσης δικαίωμά τους. (άρθρο 5 εδάφιο β'
της Οδηγίας 2004/48).
4. Κατά των τεκμηρίων των προηγούμενων παραγράφων επιτρέπεται αντίθετη απόδειξη.
[Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αναριθμήθηκε ως παράγραφος 4 και η νέα παράγραφος 3
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τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρ.2 παρ.1 του Ν.3524/2007 ΦΕΚ Α 15/26.1.2007
(εναρμόνιση προς τις Οδηγίες 2001/84/ΕΚ και 2004/48/Ε]
Άρθρο 11
Αρχικοί δικαιούχοι κατά πλάσμα
1. Λογίζεται έναντι των τρίτων ως αρχικός δικαιούχος του Περιουσιακού και του ηθικού
δικαιώματος όποιος καθιστά νομίμως προσιτό στο κοινό έργο ανώνυμο ή με ψευδώνυμο.
Μετά την εμφάνιση του πραγματικού δημιουργού του έργου, αυτός αποκτά τα παραπάνω
δικαιώματα στην κατάσταση όπου βρίσκονται από τις ενέργειες του πλασματικού
δικαιούχου.
[Το πρώτο εδάφιο της παρ.1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 άρθρο 8 του
2557/1997 Α 271/24.12.1997]
2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου το ηθικό δικαίωμα ανήκει στον κατά
πλάσμα δικαιούχο κατά το μέτρο που δικαιολογείται από την ιδιότητά του αυτή.
[Η αρχική παρ.2 καταργήθηκε, ενώ η παρ.3 τίθεται όπως αναριθμήθηκε σε 2 και τίθεται όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.4 άρθρ.8 Ν.2557/1997]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ, ΑΣΚΗΣΗ
Άρθρο 12
Μεταβίβαση
1. Το περιουσιακό δικαίωμα μπορεί να μεταβιβασθεί μεταξύ ζώντων ή αιτία θανάτου.
2. Το ηθικό δικαίωμα είναι αμεταβίβαστο μεταξύ ζώντων. Μετά το θάνατο του δημιουργού,
το ηθικό δικαίωμα περιέρχεται στους κληρονόμους του, που οφείλουν να το ασκούν
σύμφωνα με τη θέληση του δημιουργού, εφόσον τέτοια θέληση έχει ρητά εκφρασθεί.
Άρθρο 13
Συμβάσεις και άδειες εκμετάλλευσης
1. Ο δημιουργός του έργου μπορεί να καταρτίζει συμβάσεις, με τις οποίες αναθέτει στον
ανασυμβαλλόμενο και αυτός αναλαμβάνει την υποχρέωση να ασκήσει εξουσίες, που
απορρέουν από το περιουσιακό δικαίωμα (συμβάσεις εκμετάλλευσης).
2. Ο δημιουργός του έργου μπορεί να επιτρέπει σε κάποιον άλλον την άσκηση εξουσιών, που
απορρέουν από το περιουσιακό του δικαίωμα (άδειες εκμετάλλευσης).
3. Οι συμβάσεις και οι άδειες εκμετάλλευσης μπορεί να είναι αποκλειστικές ή μη
αποκλειστικές. Οι αποκλειστικές συμβάσεις και άδειες εκμετάλλευσης παρέχουν στον
αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα να ασκεί τις εξουσίες στις οποίες αναφέρεται η σύμβαση ή η
άδεια κατ’ αποκλεισμό οποιουδήποτε τρίτου. Οι μη αποκλειστικές συμβάσεις και άδειες
εκμετάλλευσης παρέχουν στον αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα να ασκεί τις εξουσίες, στις
οποίες αναφέρεται η σύμβαση ή η άδεια παράλληλα προς το δημιουργό και άλλους
αντισυμβαλλόμενους. Όταν υπάρχει σύμβαση ή άδεια εκμετάλλευσης ο αντισυμβαλλόμενος
νομιμοποιείται, εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία να ζήσει, στο δικό του όνομα, τη
δικαστική προστασία των εξουσιών, που ασκεί από παράνομες προσβολές τρίτων.
4. Σε περίπτωση αμφιβολίας, η σύμβαση και η άδεια εκμετάλλευσης θεωρούνται μη
αποκλειστικές.
5. Η σύμβαση ή η άδεια δεν μπορεί ποτέ να περιλαμβάνει το σύνολο των μελλοντικών έργων
του δημιουργού και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αναφέρεται και σε τρόπους εκμετάλλευσης
που δεν ήταν γνωστοί κατά το χρόνο της κατάρτισης των σχετικών δικαιοπραξιών.
6. Τα δικαιώματα εκείνου που αναλαμβάνει την εκμετάλλευση ή που αποκτά τη δυνατότητα
εκμετάλλευσης δεν μπορούν να μεταβιβασθούν μεταξύ ζώντων χωρίς τη συναίνεση του
δημιουργού.
Άρθρο 14
Τύπος των δικαιοπραξιών
Δικαιοπραξίες που αφορούν τη μεταβίβαση εξουσιών από το περιουσιακό δικαίωμα, την
ανάθεση ή την άδεια εκμετάλλευσης και την άσκηση του ηθικού δικαιώματος είναι άκυρες
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αν δεν καταρτισθούν εγγράφως. Την ακυρότητα μπορεί να επικαλεσθεί μόνο ο πνευματικός
δημιουργός.
Άρθρο 15
Έκταση της μεταβίβασης και των συμβάσεων
και αδειών εκμετάλλευσης
1. Η μεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώματος και οι συμβάσεις εκμετάλλευσης ή άδειας
εκμετάλλευσης του δικαιώματος αυτού μπορούν να είναι περιορισμένες από την άποψη των
εξουσιών, του σκοπού, της διάρκειας, της τοπικής ισχύος και της έκτασης ή των μέσων
εκμετάλλευσης.
2. Αν δεν καθορίζεται η διάρκεια της μεταβίβασης ή των συμβάσεων ή της άδειας
εκμετάλλευσης και αν κάτι διάφορο δεν προκύπτει από τα συναλλακτικά ήθη, η διάρκεια
αυτή θεωρείται ότι περιορίζεται σε πέντε χρόνια.
3. Αν δεν καθορίζεται η τοπική ισχύς της μεταβίβασης ή των συμβάσεων ή της άδειας
εκμετάλλευσης, θεωρείται ότι αυτές ισχύουν στη χώρα όπου καταρτίσθηκαν.
4. Αν δεν καθορίζεται η έκταση και τα μέσα εκμετάλλευσης για τα οποία γίνεται η
μεταβίβαση ή συμφωνείται η εκμετάλλευση ή η άδεια εκμετάλλευσης, θεωρείται ότι αυτές
αφορούν την έκταση και τα μέσα, που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού της
σύμβασης ή της άδειας.
5. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης του περιουσιακού δικαιώματος ή παροχής αποκλειστικής
άδειας εκμετάλλευσης, εκείνος που αποκτά το δικαίωμα ή την άδεια είναι υποχρεωμένος,
μέσα σε εύλογο χρόνο, να καταστήσει το έργο προσιτό στο κοινό με τον κατάλληλο τρόπο
εκμετάλλευσης.
Άρθρο 16
Συναίνεση του δημιουργού ως άσκηση του ηθικού δικαιώματος.
Η συναίνεση του δημιουργού για πράξεις ή παραλείψεις, που αλλιώς θα αποτελούσαν
προσβολή του ηθικού δικαιώματος, αποτελεί τρόπο άσκησης του δικαιώματος αυτού και
δεσμεύει το δημιουργό.
Άρθρο 17
Μεταβίβαση του υλικού φορέα
Η μεταβίβαση της κυριότητας του υλικού φορέα, όπου έχει ενσωματωθεί το έργο, σε
πρωτότυπο ή αντίγραφο ή αντίτυπο, δεν επιφέρει μεταβίβαση του δικαιώματος πνευματικής
ιδιοκτησίας και δεν παρέχει στο νέο κτήτορα εξουσίες εκμετάλλευσης του έργου, εκτός αν
εγγράφως έχει συμφωνηθεί το αντίθετο ήδη με τον αρχικό δικαιούχο του περιουσιακού
δικαιώματος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
Άρθρο 18
Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση
1. Με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του
δημιουργού και χωρίς αμοιβή, η αναπαραγωγή ενός έργου, που έχει νομίμως δημοσιευθεί
εφόσον η αναπαραγωγή γίνεται για ιδιωτική χρήση εκείνου που την κάνει. Δεν αποτελεί
ιδιωτική χρήση η χρήση στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ή μιας υπηρεσίας ή ενός οργανισμού.
2. Η ελευθερία της αναπαραγωγής για ιδιωτική χρήση δεν ισχύει όταν με την αναπαραγωγή
εμποδίζεται η κανονική εκμετάλλευση του έργου ή βλάπτονται τα νόμιμα συμφέροντα των
δημιουργών και ιδίως: α) όταν αναπαράγεται αρχιτεκτονικό έργο σε μορφή κτιρίου ή άλλης
παρεμφερούς κατασκευής' β) όταν αναπαράγεται, με τεχνικά μέσα, έργο των εικαστικών
τεχνών, που κυκλοφορεί σε περιορισμένο αριθμό ή η γραφική παράσταση μουσικού έργου.
3. Εάν για την ελεύθερη αναπαραγωγή του έργου χρησιμοποιούνται τεχνικά μέσα, ήτοι
συσκευές εγγραφής ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, συσκευές ή εξαρτήματα μη
ενσωματωμένα ή ενσωματώσιμα στην κύρια μονάδα ηλεκτρονικών υπολογιστών που
λειτουργούν σε συνάρτηση με αυτούς και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ψηφιακή
αντιγραφή ή για την ψηφιακή μετεγγραφή από ή προς αναλογικά μέσα (εξαιρουμένων των
εκτυπωτών), μαγνητικές ταινίες ή άλλοι υλικοί φορείς πρόσφοροι για την αναπαραγωγή ήχου
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ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, συμπεριλαμβανομένων των υλικών φορέων ψηφιακής
αντιγραφής -όπως CD-RW, CD-R, φορητοί οπτικοί μαγνητικοί δίσκοι χωρητικότητας άνω
των 100 εκατομμυρίων ψηφίων (άνω των 100 Mbytes), αποθηκευτικά μέσα/δισκέτες κάτω
των 100 εκατομμυρίων ψηφίων (κάτω των 100 Mbytes) - φωτοτυπικά μηχανήματα, χαρτί
κατάλληλο για φωτοτυπίες, οφείλεται εύλογη αμοιβή στο δημιουργό του έργου και στους
κατά την παρούσα διάταξη δικαιούχους συγγενικών δικαιωμάτων, εξαιρουμένων των προς
εξαγωγή ειδών. Η αμοιβή ορίζεται σε 6% της αξίας των συσκευών εγγραφής ήχου ή εικόνας
ή ήχου και εικόνας, συμπεριλαμβανομένων και των συσκευών ή εξαρτημάτων μη
ενσωματωμένων ή μη ενσωματώσιμων στην κύρια μονάδα του ηλεκτρονικού υπολογιστή
(εκτός από σαρωτές), των μαγνητικών ταινιών ή άλλων υλικών φορέων πρόσφορων για την
αναπαραγωγή ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας καθώς και των υλικών φορέων ψηφιακής
αντιγραφής εκτός από τα αποθηκευτικά μέσα/δισκέτες κάτω των 100 εκατομμυρίων ψηφίων
(κάτω των 100 Mbytes) -και σε 4% της αξίας των φωτοτυπικών συσκευών, των σαρωτών,
του χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπίες και των αποθηκευτικών μέσων (δισκέτες)
χωρητικότητας κάτω των 100 εκατομμυρίων ψηφίων (κάτω των 100Mbytes). Σε κάθε
περίπτωση ο υπολογισμός της αξίας γίνεται κατά την εισαγωγή ή τη διάθεση από το
εργοστάσιο. Η αμοιβή καταβάλλεται από τους εισαγωγείς ή από τους παραγωγούς των
αντικειμένων αυτών και σημειώνεται στο τιμολόγιο, εισπράττεται δε από οργανισμούς
συλλογικής διαχείρισης που λειτουργούν με έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού και
καλύπτουν εν όλω ή εν μέρει την ενδιαφερόμενη κατηγορία των δικαιούχων. Η αμοιβή που
εισπράττεται από την εισαγωγή ή την παραγωγή φωτοτυπικών μηχανημάτων, χαρτιού
κατάλληλου για φωτοτυπίες, αποθηκευτικών μέσων (δισκετών) κάτω των 100 εκατομμυρίων
ψηφίων και σαρωτών (4%) κατανέμεται εξ ημισείας μεταξύ των πνευματικών δημιουργών
και των εκδοτών εντύπων. Η αμοιβή που εισπράττεται από την εισαγωγή ή την παραγωγή
των συσκευών εγγραφής και υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, των
συσκευών και εξαρτημάτων μη ενσωματωμένων στην κύρια μονάδα ηλεκτρονικών
υπολογιστών (6%), καθώς και των υλικών φορέων ψηφιακής αντιγραφής εκτός από τα
αποθηκευτικά μέσα (δισκέτες) κάτω των 100 εκατομμυρίων ψηφίων, κατανέμεται κατά 55%
στους πνευματικούς δημιουργούς, 25% στους ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες και 20%
στους παραγωγούς γραμμένων μαγνητικών ταινιών ή άλλων γραμμένων υλικών φορέων
ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας.
[Η παρ.3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.3049/2002 (Α'
212)].
Στην έννοια των «φωτοτυπικών μηχανημάτων ή συσκευών» συμπεριλαμβάνεται και κάθε
πολυμηχάνημα το οποίο έχει τη δυνατότητα φωτοαντιγραφικής αναπαραγωγής.
[Το τελευταίο εδάφιο τίθεται όπως προστέθηκε με την παρ.33α του άρθρου 10 του
Ν.3207/2003, ΦΕΚ Α' 302/24.12.2003].
4. Κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε από
οποιονδήποτε οφειλέτη, κοινοποιώντας του σχετική γραπτή πρόσκληση, να δηλώσει
εγγράφως και υπευθύνως κατά το ν.1599/1986 προς τον Οργανισμό Πνευματικής
Ιδιοκτησίας. α) τη συνολική αξία των συσκευών εγγραφής ήχου ή εικόνας ή ήχου και
εικόνας, υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, φωτοτυπικών μηχανημάτων,
χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπίες, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλων τεχνικών μέσων
τα οποία χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή έργου κατά τα ανωτέρω και τα οποία κατά
περίπτωση εισήγαγε ή διέθεσε και
β) ότι αυτή είναι πράγματι η συνολική αξία χωρίς καμία απόκρυψη. Μέσα σε ένα (1) μήνα
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης ο οφειλέτης υποχρεούται να υποβάλει στον
Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας την ως άνω υπεύθυνη δήλωση υπογραμμένη από τον
ίδια, όταν πρόκειται για ατομική επιχείρηση, ή από τον κατά τα Καταστατικό εκπρόσωπό
του, όταν πρόκειται για εταιρεία.
[Η φράση «ή επώλησε» του στοιχείου α', διαγράφηκε με την παρ.2 του άρθρου 14 του
Ν.3049/2002 (Α' 212)]
5 Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης δεν δικαιούνται να ζητήσουν από τον ίδιο οφειλέτη
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την υποβολή νέας υπεύθυνης δήλωσης πριν παρέλθουν έξι (6) τουλάχιστον μήνες από την
υποβολή της αμέσως προηγούμενης.
6. Αν ο οφειλέτης δεν συμμορφωθεί με την υποχρέωση υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης
που αναφέρεται παραπάνω, το μονομελές πρωτοδικείο, δικάζον κατά τη διαδικασία των
ασφαλιστικών μέτρων, διατάσσει την άμεση εκ μέρους του κληθέντος υποβολή της
υπεύθυνης δήλωσης με την «καταδίκη», σε κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσής του,
χρηματικής ποινής υπέρ του αιτούντος οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ενός (1.000.000)
μέχρι δέκα (10.000.000) εκατομμυρίων δραχμών.
[Η λέξη «απειλή» της παρ.6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την λέξη «καταδίκη» με την
παρ.33α άρθρ.10 Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α' 302/24.12.2003]
7 Αν ο οφειλέτης, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παραπάνω
απόφασης, δεν συμμορφωθεί με την υποχρέωση υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης, αίρεται
ως προς αυτόν, ανεξάρτητα από κάθε άλλη κύρωση, ο χρονικός περιορισμός των έξι (6)
μηνών, κατά τα ανωτέρω, και οποιοσδήποτε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δικαιούται
να ζητήσει από αυτόν υποβολή υπεύθυνης δήλωσης κάθε μήνα. Στην περίπτωση αυτή
εφαρμόζονται ως προς καθεμία υπεύθυνη δήλωση οι διατάξεις της αμέσως προηγούμενης
παραγράφου.
8. Κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, με δικές του δαπάνες, δικαιούται να ζητήσει τον
έλεγχο της ακρίβειας του περιεχομένου οποιασδήποτε υπεύθυνης δήλωσης από έναν ορκωτό
ελεγκτή που ορίζεται από τον Οργανισμό Πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση άρνησης
του οφειλέτη να δεχθεί τον ανωτέρω έλεγχο, η διενέργειά του διατάσσεται από το μονομελές
πρωτοδικείο, σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω. Η εκάστοτε έκθεση του ορκωτού
ελεγκτή κατατίθεται στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας και αντίγραφο αυτής
δικαιούται να λάβει κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης. Η διενέργεια νέου ελέγχου
κατ’ αίτηση άλλων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης για την ίδια δήλωση αποκλείεται.
9. Τα δικαιώματα των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης που αναφέρονται στις
προηγούμενες παραγράφους έχουν κατ’ αλλήλων και όλες οι επιχειρήσεις που εισάγουν ή
παράγουν ή διαθέτουν [ή πωλούν] τεχνικά μέσα και υλικούς φορείς που υπόκεινται στην
αμοιβή του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση διενέργειας ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή, η
σχετική δαπάνη βαρύνει την επιχείρηση που ζήτησε τη διενέργειά του.
[Οι εντός [ ] λέξεις «ή πωλούν» διαγράφηκαν από την παρ.3 του άρθρου 14 του Ν.3049/2002
(Α' 212)]
10. Σε περίπτωση κατά την οποίο για την καταβολή της εύλογης αμοιβής επιλέγεται ο
εισαγωγέας, είτε πρόκειται για εισαγωγή είτε για ενδοκοινοτική απόκτηση των
αναφερόμενων στην παράγραφο 3 του άρθρου 18 του ν. 2121/1993 υλικών φορέων ήχου ή
εικόνας ή ήχου και εικόνας ή άλλων τεχνικών μέσων, η αμοιβή υπολογίζεται επί της αξίας
που αναγράφεται στο τιμολόγιο του ξένου οίκου, η δε προβλεπόμενη από το παρόν άρθρο
σημείωση επί του τιμολογίου γίνεται επί του τιμολογίου διάθεσης των εν λόγω υλικών
φορέων και τεχνικών μέσων και αναφέρει απλώς ότι στην τιμή διάθεσης περιλαμβάνεται και
η υπολογισθείσα επί της ανωτέρω αξίας αμοιβή της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν
2121/1993. Η αμοιβή καθίσταται απαιτητή τρεις (3) μήνες από την εισαγωγή.
[Οι παράγραφοι 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 τίθενται όπως προστέθηκαν με την παρ. Ι του άρθρου 3
του Ν. 2435/1996 (ΦΕΚ Α'189)].
11. Όταν στην ίδια κατηγορία ή υποκατηγορία δικαιούχων υπάρχουν περισσότεροι
οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και η συμφωνία για τη μεταξύ τους κατανομή του
ποσοστού της εύλογης αμοιβής δεν έχει επιτευχθεί μέχρι την 1η Απριλίου εκάστου έτους, η
κατανομή των ποσοστών της εύλογης αυτής αμοιβής στους οργανισμούς συλλογικής
διαχείρισης της κάθε κατηγορίας ή υποκατηγορίας δικαιούχων, ο τρόπος είσπραξης και
καταβολής, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζεται με απόφαση του
Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.). Η απόφαση του Ο.Π.Ι. διαμορφώνεται
σύμφωνα με τις απόψεις των ενδιαφερόμενων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, την καλή
πίστη, τα συναλλακτικά ήθη και τις ακολουθούμενες πρακτικές σε διεθνές και κοινοτικό
επίπεδο. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης που δεν συμφωνούν με την απόφαση του
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Ο.Π.Ι., μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο δικάζον κατά τη διαδικασία
των ασφαλιστικών μέτρων να καθορίσει άλλη κατανομή, οι οφειλέτες όμως υποχρεούνται να
καταβάλουν στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης την εύλογη αμοιβή με βάση την
απόφαση του Ο.Π.Ι.. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την εξόφληση και ελευθέρωσή τους.
[Η τελευταία παράγραφος 11 τίθεται όπως προστέθηκε με την παρ.5 του άρθρου 14 του
Ν.3049/2002 (Α' 212)]
Άρθρο 19
Παράθεση αποσπασμάτων
Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή, η παράθεση σύντομων
αποσπασμάτων από έργο άλλου νομίμως δημοσιευμένου για την υποστήριξη της γνώμης
εκείνου που παραθέτει ή την κριτική της γνώμης του άλλου, εφόσον η παράθεση των
αποσπασμάτων αυτών είναι σύμφωνη προς τα χρηστά ήθη και η έκταση των αποσπασμάτων
δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο σκοπό. Η παράθεση του αποσπάσματος πρέπει να
συνοδεύεται από την ένδειξη της πηγής και των ονομάτων του δημιουργού και του εκδότη,
εφόσον τα ονόματα αυτά εμφανίζονται στην πηγή.
Άρθρο 20
Σχολικά βιβλία και ανθολογίες
1. Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή, η αναπαραγωγή σε
εκπαιδευτικά βιβλία, που χρησιμοποιούνται ως βιβλία διδασκαλίας για την πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση εγκεκριμένα από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων ή από άλλο αρμόδιο υπουργείο κατά το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα,
έργων του λόγου ενός ή περισσότερων συγγραφέων νομίμως δημοσιευμένων, που αποτελούν
μικρό τμήμα της συνολικής δημιουργίας του καθενός από αυτούς.«Η ρύθμιση αυτή αφορά
μόνο την έντυπη αναπαραγωγή.»
[Το τελευταίο εδάφιο τίθεται όπως προστέθηκε με την παρ.12 του άρθρου 81 Ν.3057/2002,
ΦΕΚ Α 239/10.10.2002].
2. Μετά το θάνατο του δημιουργού, επιτρέπεται χωρίς την άδεια των δικαιοδόχων του και
χωρίς αμοιβή η αναπαραγωγή σε ανθολογίες έργων του λόγου περισσότερων συγγραφέων
νομίμως δημοσιευμένων, που αποτελούν μικρό τμήμα της συνολικής δημιουργίας του
καθενός από αυτούς.
3. Η αναπαραγωγή, όπως ορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους, δεν πρέπει να εμποδίζει
την κανονική εκμετάλλευση του έργου από το οποίο παίρνονται τα κείμενα και πρέπει να
συνοδεύεται από την ένδειξη της πηγής και των ονομάτων του δημιουργού και του εκδότη,
εφόσον τα ονόματα αυτά εμφανίζονται στην πηγή.
Άρθρο 21
Αναπαραγωγή για διδασκαλία
Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή, η αναπαραγωγή άρθρων
νομίμως δημοσιευμένων σε εφημερίδα ή σε περιοδικό, συντόμων αποσπασμάτων έργου ή
τμημάτων συντόμου έργου ή έργου των εικαστικών τεχνών νομίμως δημοσιευμένου, εφόσον
γίνεται αποκλειστικά για τη διδασκαλία ή τις εξετάσεις σε εκπαιδευτικό Ίδρυμα, στο μέτρο
που δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο σκοπό, είναι σύμφωνη με τα χρηστά ήθη και δεν
εμποδίζει την κανονική εκμετάλλευση. Η αναπαραγωγή πρέπει να συνοδεύεται από την
ένδειξη της πηγής και των ονομάτων του δημιουργού και του εκδότη, εφόσον τα ονόματα
αυτά εμφανίζονται στην πηγή.
Άρθρο 22
Αναπαραγωγή από βιβλιοθήκες και αρχεία
Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή, η αναπαραγωγή ενός
πρόσθετου αντιτύπου από μη κερδοσκοπικές βιβλιοθήκες ή αρχεία, που έχουν αντίτυπο του
έργου στη μόνιμη συλλογή τους, προκειμένου να διατηρήσουν το αντίτυπο αυτό ή να το
μεταβιβάσουν σε άλλη, μη κερδοσκοπική, βιβλιοθήκη ή αρχείο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται
μόνο αν είναι αδύνατη η προμήθεια ενός τέτοιου αντίτυπου από την αγορά σε σύντομο χρόνο
και με ευλόγους όρους.
_______________________________Άρθρο 23_______________________________
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Αναπαραγωγή κινηματογραφικών αρχείων
Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή, με απόφαση του Υπουργού
Πολιτισμού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Κινηματογραφίας,
η
αναπαραγωγή κινηματογραφικής ταινίας με το σκοπό της διατήρησής της στο Εθνικό
Κινηματογραφικό Αρχείο, όταν ο δικαιούχος της πνευματικής ιδιοκτησίας αρνιέται
καταχρηστικά να την επιτρέπει και εφόσον πρόκειται για έργο ιδιαίτερης καλλιτεχνικής
αξίας.
Άρθρο 24
Αναπαραγωγή για σκοπούς δικαστικούς
ή διοικητικούς
Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή, η αναπαραγωγή έργου για
να χρησιμοποιηθεί σε δικαστική ή διοικητική διαδικασία, στο μέτρο που δικαιολογείται από
τον επιδιωκόμενο σκοπό.
Άρθρο 25
Χρήση για λόγους ενημέρωσης
1. Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή στο μέτρο που
δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο σκοπό: α) η αναπαραγωγή και η διάδοση στο κοινό, για
λόγους περιγραφής επίκαιρων γεγονότων με μέσα μαζικής επικοινωνίας έργων, που
βλέπονται ή ακούγονται κατά τη διάρκεια ενός τέτοιου γεγονότος' β) η αναπαραγωγή και η
διάδοση στο κοινό με μέσα μαζικής επικοινωνίας προς το σκοπό της ενημέρωσης επί
επίκαιρων γεγονότων πολιτικών λόγων, προσφωνήσεων, κηρυγμάτων, δικανικών
αγορεύσεων ή άλλων έργων παρόμοιας φύσης, καθώς και περιλήψεων ή αποσπασμάτων από
διαλέξεις, εφόσον τα έργα αυτά παρουσιάζονται δημόσια.
2. Η αναπαραγωγή και η διάδοση στο κοινό πρέπει, όταν αυτό είναι δυνατό, να συνοδεύονται
από την ένδειξη της πηγής και του ονόματος του δημιουργού.
Άρθρο 26
Χρήση εικόνων με έργα σε δημόσιους χώρους
Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή, η περιστασιακή
αναπαραγωγή και διάδοση με μέσα μαζικής επικοινωνίας εικόνων με έργα αρχιτεκτονικής,
εικαστικών τεχνών, φωτογραφίας ή εφαρμοσμένων τεχνών, που βρίσκονται μονίμως σε
δημόσιο χώρο.
Άρθρο 27
Δημόσια παράσταση ή εκτέλεση σε ειδικές
περιστάσεις
Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή, η δημόσια παράσταση ή
εκτέλεση έργου: α) σε περίπτωση επίσημων τελετών, στο μέτρο που δικαιολογείται από τη
φύση αυτών των τελετών' β) στο πλαίσιο της δραστηριότητας εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από
το προσωπικό και τους μαθητές ή σπουδαστές του ιδρύματος εφόσον το κοινό απαρτίζεται
αποκλειστικά από αυτούς ή από τους γονείς των μαθητών ή σπουδαστών ή όσους έχουν την
επιμέλεια αυτών ή όσους συνδέονται άμεσα με τις δραστηριότητες του ιδρύματος.
Άρθρο 28
Έκθεση και αναπαραγωγή εικαστικών έργων
1. Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή, η παρουσίαση στο κοινό
έργων των εικαστικών τεχνών μέσα σε μουσεία, που έχουν την κυριότητα του υλικού φορέα
όπου έχει ενσωματωθεί το έργο, ή στο πλαίσιο εκθέσεων, που οργανώνονται σε μουσεία.
2. Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή, η παρουσίαση στο κοινό
και η αναπαραγωγή σε καταλόγους έργου των εικαστικών τεχνών στο μέτρο που αυτό είναι
αναγκαίο για τη διευκόλυνση της πώλησης του έργου.
3. Στις περιπτώσεις των δύο προηγούμενων παραγράφων, η αναπαραγωγή επιτρέπεται μόνο
εφόσον δεν παρεμποδίζει την κανονική εκμετάλλευση του έργου και δεν βλάπτει τα νόμιμα
συμφέροντα του δημιουργού.
______________________________ Άρθρο 28Α______________________________
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Αναπαραγωγή προς όφελος τυφλών και κωφαλάλων
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του έργου προς όφελος τυφλών και κωφαλάλων προσώπων, για
χρήσεις που συνδέονται άμεσα με την αναπηρία και δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα, στο
βαθμό που απαιτείται λόγω της συγκεκριμένης αναπηρίας. Με απόφαση του Υπουργού
Πολιτισμού μπορούν να καθορισθούν οι όροι εφαρμογής της ρύθμισης, καθώς και η
εφαρμογή της σε άλλες κατηγορίες προσώπων με αναπηρίες. (άρθρο 5 παρ. 3 περίπτωση β'
Οδηγίας 2001/29)
[Τα άρθρα 28Α,28Β και 28Γ τίθενται όπως προστέθηκαν με την παρ.2 του άρθρου 81 του
Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α 239/10.10.2002]
Άρθρο 28Β
Εξαίρεση από το δικαίωμα αναπαραγωγής
Εξαιρούνται από το δικαίωμα αναπαραγωγής οι προσωρινές πράξεις αναπαραγωγής, οι
οποίες είναι μεταβατικές ή παρεπόμενες και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο και ουσιώδες
τμήμα μιας τεχνολογικής μεθόδου, έχουν δε ως αποκλειστικό σκοπό να επιτρέψουν: α) την
εντός δικτύου μετάδοση μεταξύ τρίτων μέσω διαμεσολαβητή ή β) τη νόμιμη χρήση, ενός
έργου ή άλλου προστατευόμενου αντικειμένου, και οι οποίες δεν έχουν καμία ανεξάρτητη
οικονομική σημασία. (άρθρο 5 παρ. 1 Οδηγίας 2001/29)
[Τα άρθρα 28Α,28Β και 28Β τίθενται όπως προστέθηκαν με την παρ.2 του άρθρου 81 του
Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α 239/10.10.2002]
Άρθρο 28Γ
Ρήτρα γενικής εφαρμογής επί των περιορισμών
Οι περιορισμοί που προβλέπονται στο τέταρτο κεφάλαιο του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει,
εφαρμόζονται μόνο σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, οι οποίες δεν αντίκεινται στην
κανονική εκμετάλλευση του έργου ή άλλου προστατευόμενου αντικειμένου και δεν θίγουν
αδικαιολόγητα τα έννομα συμφέροντα του δικαιούχου. (άρθρο 5 παρ. 5 Οδηγίας 2001/29).
[Τα άρθρα 28Α,28Β και 28Β τίθενται όπως προστέθηκαν με την παρ.2 του άρθρου 81 του
Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α 239/10.10.2002]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο 29
Η διάρκεια γενικώς
1. Η πνευματική ιδιοκτησία διαρκεί όσο η ζωή του δημιουργού και εβδομήντα (70) χρόνια
η
μετά το θάνατό του, που υπολογίζονται από την 1 Ιανουαρίου του έτους το οποίο έπεται του
θανάτου του δημιουργού.
[Η παρ.1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.5 άρθρ.8 του Ν.2557/1997Α
271/24.12.1997]
2. Μετά τη λήξη της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, το Δημόσιο, εκπροσωπούμενο
από τον Υπουργό Πολιτισμού, μπορεί να ασκεί τις εξουσίες αναγνώρισης της πατρότητας
του δημιουργού και τις εξουσίες προστασίας της ακεραιότητας του έργου που απορρέουν από
το ηθικό δικαίωμα κατά το άρθρο 4 παρ. 1 περιπτ. β' και γ' του παρόντος νόμου.
Άρθρο 30
Έργα συνεργασίας
Για τα έργα συνεργασίας η πνευματική ιδιοκτησία διαρκεί όσο η ζωή του τελευταίου
επιζώντος δημιουργού και εβδομήντα (70) χρόνια μετά το θάνατό του, που υπολογίζονται
από την 1η Ιανουαρίου του έτους το οποίο έπεται του θανάτου του τελευταίου επιζώντος
δημιουργού.
[Το άρθρο 30 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.6 άρθρ.8 Ν.2557/1997 Α
271/24.12.1997]
Άρθρο 31
________________________ Ειδική έναρξη της διάρκειας________________________
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1. Για τα ανώνυμα ή ψευδώνυμα έργα η πνευματική ιδιοκτησία Διαρκεί εβδομήντα (70)
χρόνια από την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται εκείνου κατά το οποίο το έργο κατέστη
νομίμως προσιτό στο κοινό, εκτός εάν, πριν από την πάροδο αυτής της χρονικής περιόδου, ο
δημιουργός αποκαλύπτει την ταυτότητά του ή το υιοθετηθέν από το δημιουργό ψευδώνυμο
δεν αφήνει καμία αμφιβολία για την ταυτότητά του, οπότε εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες.
2. Όταν ένα έργο δημοσιεύεται σε τόμους, τμήματα, τεύχη, αριθμούς ή επεισόδια και η
διάρκεια προστασίας αρχίζει από τη στιγμή που το έργο κατέστη νομίμως προσιτό στο κοινό,
ή διάρκεια προστασίας υπολογίζεται για κάθε μέρος χωριστά.
3. Η διάρκεια προστασίας ενός οπτικοακουστικού έργου λήγει εβδομήντα (70) έτη μετά το
θάνατο του τελευταίου επιζώντος μεταξύ των ακόλουθων προσώπων: του κύριου σκηνοθέτη,
του σεναριογράφου, του συγγραφέα διαλόγων και του συνθέτη μουσικής που γράφτηκε
ειδικά για να χρησιμοποιηθεί στο οπτικοακουστικό έργο.
[Το άρθρο 31 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παρ.7 άρθρ.8 Ν.2557/1997 Α
271/24.12.1997]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Αρθρο 32
Ποσοστιαία αμοιβή
1. Η αμοιβή, που οφείλει να καταβάλλει ο αντισυμβαλλόμενος στο δημιουργό για
δικαιοπραξίες που αφορούν τη μεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώματος ή εξουσιών από
αυτό, την ανάθεση άδεια εκμετάλλευσης, συμφωνείται υποχρεωτικά σε ορισμένο ποσοστό,
το ύψος του οποίου καθορίζεται ελεύθερα μεταξύ των μερών. Βάση για τον υπολογισμό του
ποσοστού είναι όλα ανεξαιρέτως τα ακαθάριστα έσοδα ή τα έξοδα ή τα συνδυασμένα
ακαθάριστα έσοδα και έξοδα, που πραγματοποιούνται από τη δραστηριότητα του
αντισυμβαλλομένου και προέρχονται από την εκμετάλλευση, του έργου. Κατ’ εξαίρεση, η
αμοιβή μπορεί να υπολογίζεται σε ορισμένο ποσό στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) η βάση υπολογισμού της ποσοστιαίας αμοιβής είναι πρακτικά αδύνατο να προσδιορισθεί ή
ελλείπουν τα μέσα ελέγχου για την εφαρμογή του ποσοστού. β) τα έξοδα που απαιτούνται για
τον υπολογισμό και τον έλεγχο είναι δυσανάλογα με την αμοιβή που πρόκειται να
εισπραχτεί, γ) η φύση ή οι συνθήκες της εκμετάλλευσης καθιστούν αδύνατη την εφαρμογή
του ποσοστού, ιδίως όταν η συμβολή του δημιουργού δεν αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του
συνόλου του πνευματικού δημιουργήματος ή όταν η χρήση του έργου έχει δευτερεύοντα
χαρακτήρα σε σχέση με το αντικείμενο της εκμετάλλευσης.
2. Η υποχρεωτική συμφωνία της αμοιβής σε ποσοστό, που προβλέπεται στην προηγούμενη
παράγραφο, εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις, εφόσον δεν υπάρχει ειδικότερη διάταξη
στον παρόντα νόμο, και δεν αφορά τα έργα που δημιουργήθηκαν από μισθωτούς σε εκτέλεση
σύμβασης εργασίας, τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και κάθε είδους
διαφήμιση.
Άρθρο 33
Ρυθμίσεις για τη σύμβαση έντυπης έκδοσης και δικαιώματα μεταφραστή
1. Η αμοιβή, που οφείλει να καταβάλει ο εκδότης έντυπης έκδοσης στο δημιουργό για την
αναπαραγωγή και τη θέση σε κυκλοφορία του έργου ή αντιτύπων αυτού, συμφωνείται σε
ορισμένο ποσοστό επί της λιανικής τιμής πώλησης όλων των πωλούμενων αντιτύπων. Όταν
η σύμβαση έντυπης έκδοσης αφορά λογοτεχνικό έργο όπως διήγημα, νουβέλα, μυθιστόρημα,
ποίημα, δοκίμιο, κριτικό δοκίμιο, θεατρικό έργο, ταξιδιωτικό έργο, βιογραφία, που εκδίδεται
στην πρωτότυπη του γλώσσα με τη μορφή βιβλίου, εξαιρουμένων των βιβλίων τσέπης, η
αμοιβή που οφείλει να καταβάλλει ο εκδότης στο δημιουργό μετά την πώληση των χιλίων
(1.000) αντιτύπων δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 10% επί της τιμής λιανικής πώλησης
όλων των πωλούμενων αντιτύπων.
2. Κατ’ εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου η αμοιβή του δημιουργού μπορεί να
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συμφωνηθεί σε ορισμένο ποσό στις εξής περιπτώσεις: α) συλλογικά έργα β) εγκυκλοπαίδειες,
λεξικά, ανθολογίες έργων τρίτων γ) σχολικά βιβλία και βοηθήματα' δ) λευκώματα,
ημερολόγια, ατζέντες, πρακτικοί οδηγοί, έντυπα παιχνίδια και εκπαιδευτικό υλικό όπως
χάρτες, άτλαντες ε) πρόλογοι, σχολιασμοί, εισαγωγές, παρουσιάσεις στ) εικονογραφήσεις και
φωτογραφικό υλικό έντυπων ειδήσεων' ζ) μη λογοτεχνικά εικονογραφημένα παιδικά βιβλία
η) πολυτελείς εκδόσεις περιορισμένου αριθμού εντύπων' θ) περιοδικά, εφημερίδες.
3. Εάν υπάρχουν περισσότεροι δημιουργοί, και η μεταξύ τους σχέση δεν έχει ρυθμιστεί
διαφορετικά, η ποσοστιαία αμοιβή κατανέμεται σε αυτούς ανάλογα με την έκταση της
συμβολής του καθενός. Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι δημιουργοί δεν
προστατεύονται κατά τις διατάξεις των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας, οι
προστατευόμενοι δημιουργοί παίρνουν το ποσοστό αμοιβής που συμφωνήθηκε ή αυτό το
οποίο θα έπαιρναν κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, αν προστατεύονταν όλοι οι
δημιουργοί.
4. Σε περίπτωση εκμίσθωσης ή δανεισμού αντιτύπων από τρίτων, η αμοιβή για την παροχή
της αναγκαίας άδειας κατανέμεται σε ίσα μέρη ανάμεσα στο δημιουργό και τον εκδότη.
5. Στις περιπτώσεις που αμοιβή του δημιουργού καθορίζεται σε ποσοστό επί της λιανικής
πώλησης, όλα τα αντίτυπα του έργου πρέπει να φέρουν την υπογραφή του συγγραφέα, εκτός
αν συμφωνηθεί άλλος τρόπος ελέγχου. Με προεδρικό διάταγμα, που θα εκδοθεί εντός
εξαμήνου από της ισχύος του παρόντος νόμου, ύστερα από πρόταση του Υπουργού
Πολιτισμού και έπειτα από ακροάσεις των ενδιαφερόμενων επαγγελματικών κλάδων, θα
καθορισθεί άλλος τρόπος ελέγχου του αριθμού των πωλούμενων αντιτύπων.
6. Η αμοιβή που οφείλει να καταβάλλει ο εκδότης έντυπης έκδοσης στο μεταφραστή ενός
έργου για τη μετάφραση, την αναπαραγωγή και θέση σε κυκλοφορία του έργου, συμφωνείται
σε ορισμένο ποσοστά επί της τιμής λιανικής πώλησης όλων των πωλούμενων αντιτύπων. Οι
διατάξεις των παραγράφων 2, 4 και 5 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως.
7. Το όνομα του μεταφραστή αναφέρεται υποχρεωτικά και με εμφανή τρόπο στη σελίδα του
κύριου τίτλου του βιβλίου. Μετά από συμφωνία με τον εκδότη, το όνομα του μεταφραστή
μπορεί να αναφέρεται και στο εξώφυλλο του βιβλίου.
Άρθρο 34
Ρυθμίσεις για τη σύμβαση οπτικοακουστικής
παραγωγής
1. Στη σύμβαση για τη δημιουργία οπτικοακουστικού έργου ανάμεσα στον παραγωγό και τον
πνευματικό δημιουργό πρέπει να ορίζονται οι συγκεκριμένες εξουσίες από το περιουσιακό
δικαίωμα που μεταβιβάζονται στον παραγωγό. Στην αντίθετη περίπτωση, η σύμβαση
επιφέρει μεταβίβαση στον παραγωγό εκείνων των εξουσιών από το περιουσιακό δικαίωμα,
που είναι αναγκαίες για την εκμετάλλευση του οπτικοακουστικού έργου, σύμφωνα με το
σκοπό της σύμβασης. Το οπτικοακουστικό έργο θεωρείται περατωμένο όταν εγκριθεί από
τον πνευματικό δημιουργό το πρότυπο παραγωγής αντιτύπων προς εκμετάλλευση. Για κάθε
παραμόρφωση, περικοπή ή άλλη τροποποίηση της οριστικής μορφής του οπτικοακουστικού
έργου, όπως έχει εγκριθεί από τον πνευματικό δημιουργό, απαιτείται προηγούμενη άδεια
αυτού. Το ηθικό δικαίωμα των δημιουργών των επί μέρους συμβολών δεν μπορεί να ασκηθεί
παρά μόνο σε σχέση με την οριστική μορφή του οπτικοακουστικού έργου, όπως έχει εγκριθεί
από τον πνευματικό δημιουργό.
2. Στη σύμβαση ανάμεσα στον παραγωγό και τους δημιουργούς των επί μέρους συμβολών,
που ενσωματώθηκαν σε οπτικοακουστικό έργο, πρέπει να ορίζονται οι συγκεκριμένες
εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα, που μεταβιβάζονται στον παραγωγό. Στην αντίθετη
περίπτωση, η σύμβαση ανάμεσα στον παραγωγό και τους δημιουργούς των επί μέρους
συμβολών. εκτός των μουσικοσυνθετών και των στιχουργών, επιφέρει μεταβίβαση στον
παραγωγό εκείνων των εξουσιών, που είναι αναγκαίες για την εκμετάλλευση του
οπτικοακουστικού έργου σύμφωνα με το σκοπό της σύμβασης. Το περιουσιακό δικαίωμα σε
σχέση με άλλες χρήσεις των συμβολών παραμένει στους δημιουργούς, εφόσον οι συμβολές
αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα από το οπτικοακουστικό έργο.
Ως δημιουργοί των επί μέρους συμβολών θεωρούνται ιδίως ο σεναριογράφος, ο συγγραφέας
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διαλόγων, ο συνθέτης μουσικής, ο διευθυντής φωτογραφίας, ο σκηνογράφος, ο
ενδυματολόγος, ο ηχολήπτης και ο επεξεργαστής τελικής σύνθεσης (Μοντέρ).
[Το τελευταίο εδάφιο τίθεται όπως προστέθηκε με την παρ.20 του άρθρ.8 Ν.2557/1997 Α
271/24.12.1997].
3. Ο πνευματικός δημιουργός διατηρεί το δικαίωμα χωριστής αμοιβής για κάθε τρόπο
εκμετάλλευσης του οπτικοακουστικού έργου. Η αμοιβή αυτή καθορίζεται σε ορισμένο
ποσοστό, το ύψος του οποίου συμφωνείται στη σχετική σύμβαση. Βάση για τον υπολογισμό
του ποσοστού είναι όλα ανεξαιρέτως τα ακαθάριστα έσοδα ή τα έξοδα ή τα συνδυασμένα
ακαθάριστα έσοδα και έξοδα, που πραγματοποιούνται από την εκμετάλλευση του
οπτικοακουστικού έργου. Ο παραγωγός του οπτικοακουστικού έργου υποχρεούται μια φορά
το χρόνο να παρέχει εγγράφως στον πνευματικό δημιουργό κάθε πληροφορία, που αφορά την
εκμετάλλευση του οπτικοακουστικού έργου, επιδεικνύοντάς του όλα τα σχετικά έγγραφα.
Από τη ρύθμιση της παρούσας παραγράφου εξαιρούνται οι διαφημιστικές ταινίες μικρού
μήκους.
4. Στην περίπτωση εκμίσθωσης υλικών φορέων εικόνας ή ήχου και εικόνας πάνω στους
οποίους έχει εγγραφεί οπτικοακουστικό έργο, ο πνευματικός δημιουργός διατηρεί πάντοτε το
δικαίωμα εύλογης αμοιβής για την εκμίσθωση. Η ρύθμιση εφαρμόζεται και στην περίπτωση
εκμίσθωσης υλικών φορέων ήχου.
Άρθρο 35
Ρυθμίσεις για τη ραδιοφωνική και τηλεοπτική
μετάδοση
1. Εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία σε περίπτωση επανάληψης της μετάδοσης ενός
έργου από το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση δεν χρειάζεται άλλη συναίνεση του δημιουργού
πέρα από την αρχική, ο ραδιοτηλεοπτικός όμως οργανισμός υποχρεούται να καταβάλει
πρόσθετη αμοιβή στο δημιουργό που ορίζεται για την πρώτη επανάληψη σε ποσοστό
τουλάχιστον 50% του ποσού που αρχικά συμφωνήθηκε και για κάθε επόμενη σε ποσοστό
20%. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει στις σχέσεις των οργανισμών
συλλογικής διαχείρισης με τους χρήστες που ρυθμίζονται στο άρθρο 56 του παρόντος νόμου.
2. Η σύμβαση ραδιοφωνικής ή τηλεοπτικής μετάδοσης, αν δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία,
δεν δίνει στον αντισυμβαλλόμενο ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό την εξουσία να επιτρέψει σε
τρίτους τη μετάδοση ή αναμετάδοση του έργου στο κοινό με ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή με
υλικούς αγωγούς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, παραλλήλως προς την επιφάνεια της γης ή
μέσω δορυφόρων.
3. Η παρουσίαση έργου στο κοινό μέσω δορυφόρου συντελείται αποκλειστικά στο ΚράτοςΜέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο έδαφος του οποίου, κάτω από τον έλεγχο και την
ευθύνη του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού, τα σήματα που περιέχουν προγράμματα
εισάγονται σε μια αδιάκοπη αλυσίδα μετάδοσης προς το δορυφόρο και από εκεί προς το
έδαφος. Εάν τα σήματα που περιέχουν προγράμματα έχουν κωδικοποιημένη μορφή, τότε
υπάρχει παρουσίαση στο κοινό μέσω δορυφόρου, εφόσον τίθενται στη διάθεση του κοινού
από το ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό ή με τη συγκατάθεσή του τα μέσα για την
αποκωδικοποίηση του προγράμματος. Σε περίπτωση που η παρουσίαση στο κοινό μέσω
δορυφόρου τελείται σε μη κοινοτικό κράτος, το οποίο δεν παρέχει επίπεδο προστασίας που
προβλέπεται δυνάμει του νόμου αυτού, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, ισχύουν τα
εξής: ι) εάν τα σήματα που περιέχουν προγράμματα εκπέμπονται στο δορυφόρο από σταθμό
μετάδοσης προς δορυφόρο που ευρίσκεται σε ένα Κράτος-Μέλος, η πράξη παρουσίασης στο
κοινά μέσω δορυφόρου θεωρείται ότι έχει τελεστεί στο εν λόγω Κράτος-Μέλος και τα
δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν κατά του προσώπου που θέτει σε λειτουργία το σταθμό
μετάδοσης προς δορυφόρο, ιι) εάν δεν χρησιμοποιείται σταθμός μετάδοσης προς δορυφόρο
που ευρίσκεται σε Κράτος-Μέλος, αλλά την πράξη παρουσίασης στο κοινό μέσω δορυφόρου
την έχει αναθέσει ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός εγκατεστημένος σε Κράτος-Μέλος, η πράξη
αναθεωρείται ότι έχει τελεστεί στο Κράτος-Μέλος στο οποίο ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός
έχει την κύρια εγκατάστασή του στην Κοινότητα και τα δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν
κατά του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού. Ως παρουσίαση στο κοινό μέσω δορυφόρου
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θεωρείται η πράξη της εισαγωγής, κάτω από τον έλεγχο και με ευθύνη του ραδιοτηλεοπτικού
οργανισμού, των σημάτων που περιέχουν προγράμματα τα οποία προορίζονται για λήψη από
το κοινό σε μια αδιάκοπη αλυσίδα μετάδοσης προς το δορυφόρο και από εκεί προς το
έδαφος. Η άδεια για την παρουσίαση έργου στο κοινό μέσω δορυφόρου αποκτάται μόνο με
συμφωνία.
4. Η καλωδιακή αναμετάδοση εκπομπών από άλλα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στην Ελλάδα γίνεται όσον αφορά την πνευματική ιδιοκτησία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στο νόμο αυτόν και βάσει ατομικών ή συλλογικών συμβάσεων μεταξύ των δημιουργών και
των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης καλωδιακών δικτύων.
Όταν δεν έχει συναφθεί συμφωνία σχετικά με την έγκριση της καλωδιακής αναμετάδοσης
μιας εκπομπής, οποιοδήποτε από τα ενδιαφερόμενα μέρη έχει τη δυνατότητα να ζητεί τη
συνδρομή ενός ή περισσότερων μεσολαβητών που επιλέγει από πίνακα μεσολαβητών τον
οποίο καταρτίζει ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας κάθε δύο χρόνια. Ο Οργανισμός
Πνευματικής ιδιοκτησίας μπορεί να ζητά τη γνώμη των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης
και των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης καλωδιακών δικτύων για την κατάρτιση του πίνακα
αυτού. Οι μεσολαβητές μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις προς τα μέρη. Θεωρείται ότι όλα
τα μέρη αποδέχονται την πρόταση αυτή, εάν κανένα από αυτά δεν προβάλει αντιρρήσεις
μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της πρότασης. Ως "καλωδιακή
αναμετάδοση" θεωρείται η χωρίς αλλοιώσεις και περικοπές ταυτόχρονη αναμετάδοση, μέσω
συστημάτων καλωδίων ή μικροκυμάτων και με σκοπό τη λήψη τους από το κοινό, αρχικής
ενσύρματης ή ασύρματης, έστω και δορυφορικής μετάδοσης, από Κράτος-Μέλος,
τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών προγραμμάτων που προορίζονται για λήψη από το κοινό.
[Η αρχική παρ.3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με τις παρ.3 και 4 με την παρ.1 άρθρ.8
Ν.2557/1997 Α 271/24.12.1997].
Άρθρο 36
Αμοιβή για θεατρική παράσταση
1. Τα συγγραφικά δικαιώματα των θεατρικών συγγραφέων καθορίζονται σε ποσοστό επί των
ακαθάριστων εισπράξεων μετά την αφαίρεση του φόρου δημοσίων θεαμάτων.
2. Τα ελάχιστα όρια των ποσοστών αυτών καθορίζονται σε 22% για τα κρατικά θέατρα και
σε 10% για τα ιδιωτικά θέατρα, συνολικά για ολόκληρο το πρόγραμμα μιας παράστασης με
έργα πρωτότυπα ή με μεταφράσεις ή διασκευές κλασσικών έργων, αρχαίων ή νεοτέρων. Το
ελάχιστο όριο ορίζεται σε 5% για τη μετάφραση έργων του σύγχρονου διεθνούς
δραματολογίου. Αν στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται έργα περισσότερων συγγραφέων, η
αμοιβή κατανέμεται μεταξύ τους ανάλογα με τη χρονική διάρκεια του έργου του καθενός.
Άρθρο 37
Εκτέλεση μουσικής σε κινηματογράφους
Το ελάχιστο όριο της αμοιβής των δημιουργών για την εκτέλεση μουσικών συνθέσεων με
στίχους ή χωρίς, περιλαμβανομένων σε κινηματογραφικές ταινίες, σε αίθουσες ή χώρους
κινηματογράφων είναι 1% επί των ακαθάριστων εισπράξεων μετά την αφαίρεση του φόρου
δημοσίων θεαμάτων.
Άρθρο 38
Δικαιώματα φωτογράφων
1. Η μεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώματος ή η σύμβαση και η άδεια εκμετάλλευσης,
που αφορούν δημοσίευση φωτογραφίας σε εφημερίδα ή περιοδικό ή άλλο μέσο μαζικής
ενημέρωσης, καλύπτει, εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία, τη δημοσίευση της
φωτογραφίας στη συγκεκριμένη εφημερίδα ή το συγκεκριμένο περιοδικό ή το συγκεκριμένο
μέσο μαζικής ενημέρωσης, στο οποίο αναφερόταν η μεταβίβαση ή η σύμβαση και η άδεια
εκμετάλλευσης, καθώς και τη διατήρησή της στο αρχείο τους. Για κάθε δημοσίευση μετά την
πρώτη, οφείλεται το μισό της τρέχουσας αμοιβής. Η δημοσίευση φωτογραφίας από αρχείο
εφημερίδας ή περιοδικού ή άλλου μέσου μαζικής ενημέρωσης, που έχει μεταβιβασθεί δεν
επιτρέπεται χωρίς την αναφορά του τίτλου της εφημερίδας ή του περιοδικού ή του ονόματος
του μέσου μαζικής ενημέρωσης, στο αρχείο των οποίων έχει περιέλθει αρχικά με νόμιμο
τρόπο η φωτογραφία._____________________________________________________
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2. Εφόσον για τη δημοσίευση της φωτογραφίας παραχωρείται το πρωτότυπο της
φωτογραφικής αποτύπωσης, η παραχώρηση αυτή, αν δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία, αφορά
μόνο τη χρήση του πρωτοτύπου που πρέπει να επιστρέφεται στο φωτογράφο μετά την
πραγματοποίηση της χρήσης για την πρώτη
δημοσίευση.
3. Ο φωτογράφος διατηρεί το δικαίωμα αναζήτησης και επιστροφής των φωτογραφιών του,
που δεν έχουν δημοσιευθεί σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μετά την παρέλευση τριμήνου
από τη σύμβαση ή την άδεια εκμετάλλευσης προς τη συγκεκριμένη εφημερίδα ή το
συγκεκριμένο περιοδικό ή άλλο μέσο μαζικής ενημέρωσης.
4. Σε κάθε δημοσίευση φωτογραφίας, πρέπει να αναφέρεται το όνομα του φωτογράφου. Το
ίδιο ισχύει και στην περίπτωση μεταβίβασης αρχείου εφημερίδας ή περιοδικού ή άλλου
μέσου μαζικής ενημέρωσης.
5. Ο ιδιοκτήτης εφημερίδας ή περιοδικού δεν μπορεί να εκδίδει βιβλία ή λευκώματα και να
πραγματοποιεί εκθέσεις χρησιμοποιώντας ως υλικό φωτογραφίες του μισθωτή φωτογράφου
χωρίς την άδειά του. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση δανεισμού.
Άρθρο 39
Ακυρότητα αντίθετων συμφωνιών
Συμφωνίες, που προβλέπουν ρυθμίσεις διαφορετικές ή ύψος αμοιβών χαμηλότερο από τα
καθοριζόμενα με τα προηγούμενα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου, είναι, εφόσον δεν
ορίζεται άλλως στο νόμο, άκυρες κατά το μέτρο που περιέχουν ρήτρες δυσμενέστερες για
τους δημιουργούς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
[Ο τίτλος τίθεται όπως συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 7 του Ν.2819/2000, Α
84/15.3.2000]
Άρθρο 40
Έργα μισθωτών
Το περιουσιακό δικαίωμα σε πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή, που δημιουργήθηκε από
μισθωτό σε εκτέλεση σύμβασης εργασίας ή σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοδότη του,
μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στον εργοδότη, εκτός αν υπάρχει αντίθετη συμφωνία.
Άρθρο 41
Εξάντληση δικαιώματος
Η πρώτη πώληση αντιγράφου ενός προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή μέσα στην
ευρωπαϊκή Κοινότητα από το δημιουργό ή με τη συγκατάθεσή του εξαντλεί το δικαίωμα
διάθεσης του αντιτύπου αυτού μέσα στην κοινότητα με εξαίρεση του δικαιώματος ελέγχου
των μεταγενέστερων εκμισθώσεων του προγράμματος ή ενός αντιγράφου του.
Άρθρο 42
Περιορισμοί
1. Εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία, επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και
χωρίς πληρωμή αμοιβής, η αναπαραγωγή, η μετάφραση, η προσαρμογή, η διασκευή ή
οποιαδήποτε άλλη μετατροπή ενός προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, όταν οι πράξεις
αυτές είναι αναγκαίες για την κατά προορισμό χρησιμοποίηση του προγράμματος,
συμπεριλαμβανομένης και της διόρθωσης σφαλμάτων, από το πρόσωπο που το απέκτησε
νομίμως.
2. Δεν εμπίπτει στον περιορισμό της προηγούμενης παραγράφου και χρειάζεται άδεια του
δημιουργού η αναπαραγωγή που είναι αναγκαία για τη φόρτωση, την εμφάνιση στην οθόνη,
την εκτέλεση, τη μεταβίβαση ή την αποθήκευση του προγράμματος ηλεκτρονικού
υπολογιστή.____________________________________________________________
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3. Ο νόμιμος χρήστης ενός προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν μπορεί να
εμποδιστεί συμβατικά να παραγάγει, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς πληρωμή
αμοιβής, ένα εφεδρικό αντίγραφο του προγράμματος στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο
για τη χρήση.
4. Επιτρέπεται στο νόμιμο χρήστη αντιγράφου προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή,
χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς πληρωμή αμοιβής, η παρακολούθηση, η μελέτη ή
η δοκιμή της λειτουργίας του προγράμματος προκειμένου να εντοπισθούν οι ιδέες και αρχές
που αποτελούν τη βάση οποιουδήποτε στοιχείου του προγράμματος, εάν οι ενέργειες αυτές
γίνονται κατά τη διάρκεια πράξης που αποτελεί νόμιμη χρήση του προγράμματος. Αντίθετη
συμφωνία δεν επιτρέπεται.
5. Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση πέραν από τις περιπτώσεις των δύο προηγούμενων
παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπεται.
Άρθρο 43
Αποσυμπίληση
1. Επιτρέπεται στο νόμιμο χρήστη αντιγράφου προγράμματος, χωρίς την άδεια του
δημιουργού και χωρίς πληρωμή αμοιβής, η ενέργεια των πράξεων, που προβλέπονται στις
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 42, εφόσον είναι απαραίτητη προκειμένου να ληφθούν οι
αναγκαίες πληροφορίες για τη διαλειτουργικότητα ενός ανεξάρτητα δημιουργηθέντος
προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή με άλλα προγράμματα, εφόσον οι αναγκαίες για τη
διαλειτουργικότητα πληροφορίες δεν ήταν ήδη ευκόλως και ταχέως προσιτές στο νόμιμο
χρήστη και εφόσον οι πράξεις περιορίζονται στα μέρη του αρχικού προγράμματος, που είναι
απαραίτητα για τη διαλειτουργικότητα αυτή.
2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν επιτρέπουν, οι πληροφορίες που
ελήφθησαν κατ’ εφαρμογή τους: α) να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άλλους εκτός από την
επίτευξη της διαλειτουργικότητας του ανεξάρτητα δημιουργηθέντος προγράμματος' β) να
ανακοινωθούν σε άλλα πρόσωπα εκτός από τις περιπτώσεις όπου αυτό απαιτείται για τη
διαλειτουργικότητα του ανεξάρτητα δημιουργηθέντος προγράμματος ηλεκτρονικού
υπολογιστή' γ) να χρησιμοποιηθούν για την επεξεργασία, την παραγωγή ή την εμπορία
προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, του οποίου η έκφραση είναι κατά βάση όμοια προς
το αρχικό πρόγραμμα ή για οποιαδήποτε άλλη πράξη που προσβάλλει την πνευματική
ιδιοκτησία του δημιουργού.
3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν μπορούν να ερμηνευθούν έτσι ώστε να επιτρέπεται
η εφαρμογή τους κατά τρόπο που θα έβλαπτε την κανονική εκμετάλλευση του προγράμματος
του ηλεκτρονικού υπολογιστή ή 8α προκαλούσε αδικαιολόγητη βλάβη στα νόμιμα
συμφέροντα του δημιουργού του.
Άρθρο 44
Διάρκεια της προστασίας
[Το άρθρο 44 καταργήθηκε με την παρ.8 του άρθρου 8 του Ν.2557/1997 Α 271/24.12.1997]
Άρθρο 45
Ισχύς άλλων διατάξεων και συμφωνιών
1. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν θίγουν άλλες νομικές διατάξεις, που αφορούν
ιδίως τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα σήματα, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, το εμπορικό
απόρρητο, την προστασία των ημιαγωγών προϊόντων ή το δίκαιο των συμβάσεων.
2. Συμφωνίες αντίθετες προς τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 42 και προς το άρθρο 43
είναι άκυρες.
Άρθρο 45Α
Δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων
1. Ο κατασκευαστής βάσης δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαγορεύει την εξαγωγή ή/και
επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου της βάσης
δεδομένων , αξιολογούμενου ποιοτικά ή ποσοτικά, εφόσον η απόκτηση, ο έλεγχος ή η
παρουσίαση του περιεχομένου της βάσης δεδομένων καταδεικνύουν ουσιώδη ποιοτική ή
ποσοτική επένδυση. Κατασκευαστής βάσης δεδομένων είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο
που λαμβάνει την πρωτοβουλία και επωμίζεται τον κίνδυνο των επενδύσεων. Δεν θεωρείται
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κατασκευαστής ο εργολάβος βάσης δεδομένων.
(άρθρον παρ. 1 οδηγίας 96/9)
2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου: α) "Εξαγωγή" θεωρείται η μόνιμη ή προσωρινή
μεταφορά του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου βάσης δεδομένων σε άλλο
υλικό φορέα με οποιοδήποτε μέσο ή με οποιαδήποτε μορφή και β) "επαναχρησιμοποίηση"
νοείται η πάσης μορφής διάθεση στο κοινό του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του
περιεχομένου της βάσης δεδομένων με διανομή αντιγράφων, εκμίσθωση, μετάδοση με άμεση
επικοινωνία ή με άλλες μορφές. Η πρώτη πώληση αντιγράφου μιας βάσης δεδομένων στην
Κοινότητα από το δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του συνιστά ανάλωση του δικαιώματος
ελέγχου της μεταπώλησης του εν λόγω αντιγράφου στην Κοινότητα. Ο δανεισμός στο κοινό
δεν συνιστά πράξη εξαγωγής ή επαναχρησιμοποίησης.
(άρθρο 7 παρ.2 Οδηγίας 96/9)
3. Το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ισχύει ανεξάρτητα από το εάν η εν λόγω
βάση δεδομένων ή το περιεχόμενό της προστατεύεται με τις διατάξεις για την πνευματική
ιδιοκτησία ή με άλλες διατάξεις. Η προστασία βάσει του δικαιώματος που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 δεν θίγει ενδεχόμενα δικαιώματα επί του περιεχομένου τους. Το δικαίωμα
ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων μπορεί να μεταβιβασθεί με αντάλλαγμα
ή χωρίς αντάλλαγμα ή να παραχωρηθεί η εκμετάλλευσή του με άδεια ή σύμβαση.
(άρθρο 7 παρ. 3 και 4 Οδηγίας 96/9)
4. Δεν επιτρέπεται η επανειλημμένη και συστηματική εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση
επουσιωδών μερών του περιεχομένου της βάσης δεδομένων, εφόσον συνεπάγεται τη
διενέργεια πράξεων που έρχονται σε σύγκρουση με την κανονική εκμετάλλευση της βάσης
δεδομένων ή θίγουν αδικαιολόγητα τα νόμιμα συμφέροντα του κατασκευαστή της βάσης.
(άρθρο 7 παρ. 5 Οδηγίας 96/9)
5. Ο κατασκευαστής βάσης δεδομένων που έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού με
οποιονδήποτε τρόπο δεν μπορεί να εμποδίσει το νόμιμο χρήστη της βάσης να εξάγει ή/και να
επαναχρησιμοποιεί επουσιώδη μέρη του περιεχομένου της αξιολογούμενα ποιοτικά ή
ποσοτικά για οποιονδήποτε σκοπό. Εάν ο νόμιμος χρήστης δικαιούται να εξάγει ή/και να
επαναχρησιμοποιεί τμήμα μόνο της βάσης δεδομένων, η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται
μόνο για το τμήμα αυτό. Ο νόμιμος χρήστης βάσης δεδομένων που έχει τεθεί στη διάθεση
του κοινού με οποιονδήποτε τρόπο δεν μπορεί: α) να εκτελεί πράξεις που έρχονται σε
σύγκρουση με την κανονική εκμετάλλευση της βάσης αυτής ή θίγουν αδικαιολόγητα τα
νόμιμα συμφέροντα του κατασκευαστή της, β) να προξενεί ζημία στους δικαιούχους του
δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή των συγγενικών δικαιωμάτων για τα έργα ή τις
ερμηνείες ή εκτελέσεις που περιέχονται στην εν λόγω βάση δεδομένων. Συμφωνίες αντίθετες
προς τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο είναι άκυρες.
(άρθρα 8 και 15 Οδηγίας 96/9)
6. Ο νόμιμος χρήστης της βάσης δεδομένων που έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού με
οποιονδήποτε τρόπο μπορεί, χωρίς την άδεια του κατασκευαστή της βάσης δεδομένων, να
εξάγει ή και/να επαναχρησιμοποιήσει ουσιώδες μέρος του περιεχομένου της: α) όταν
πρόκειται για εξαγωγή, για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, εφόσον αναφέρεται η
πηγή και στο βαθμό που αυτό δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο μη εμπορικό σκοπό, β)
όταν πρόκειται για εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση για λόγους δημόσιας ασφάλειας ή
για σκοπούς διοικητικής ή δικαστικής διαδικασίας. Το δικαίωμα ειδικής φύσης ισχύει για τις
βάσεις δεδομένων των οποίων οι κατασκευαστές ή οι δικαιούχοι είναι υπήκοοι Κράτους Μέλους ή έχουν τη συνήθη διαμονή τους στο έδαφος της Κοινότητας. Εφαρμόζεται επίσης
στις εταιρείες και επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία Κράτους Μέλους και οι οποίες έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια
εγκατάστασή τους εντός της Κοινότητας. Όταν η συγκεκριμένη Εταιρία ή επιχείρηση έχει
μόνο την καταστατική της έδρα στο έδαφος της Κοινότητας, οι δραστηριότητές της πρέπει να
συνδέονται πραγματικά και αδιάλειπτα με την οικονομία ενός Κράτους - Μέλους.
(άρθρα 9 και 11 Οδηγίας 96/9)
7. Το δικαίωμα που προβλέπεται στο άρθρο αυτό ισχύει από την περάτωση της κατασκευής
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της βάσης δεδομένων και λήγει δεκαπέντε (15) έτη μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους που
έπεται της ημερομηνίας περάτωσης. Στην περίπτωση βάσης δεδομένων η οποία έχει τεθεί
στη διάθεση του κοινού, με οποιονδήποτε τρόπο, πριν από τη λήξη της περιόδου που
προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο, η διάρκεια της προστασίας του δικαιώματος που
η
προβλέπεται στο παρόν άρθρο λήγει δεκαπέντε (15) έτη μετά την 1 Ιανουαρίου του έτους το
οποίο έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία η βάση τέθηκε για πρώτη φορά στη διάθεση
του κοινού. Οποιαδήποτε ουσιώδης τροποποίηση, αξιολογούμενη ποιοτικά ή ποσοτικά, του
περιεχομένου μιας βάσης δεδομένων, ιδίως οποιαδήποτε ουσιώδης τροποποίηση εξαιτίας της
διαδοχικής σώρευσης προσθηκών, διαγραφών ή μετατροπών, που έχουν ως αποτέλεσμα να
θεωρείται ότι πρόκειται για νέα ουσιώδη επένδυση, αξιολογούμενη ποιοτικά ή ποσοτικά,
παρέχει στη βάση που προκύπτει από την επένδυση αυτή δικαίωμα ιδίας διάρκειας
προστασίας.
[Το άρθρο 45Α τίθεται όπως προστέθηκε με την παρ.5 του άρθρου 7 του Ν.2819/2000, Α
84/15.3.2000]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Αρθρο 46
Άδεια από ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες
1. Ως ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες Θεωρούνται τα πρόσωπα που ερμηνεύουν ή
εκτελούν με οποιονδήποτε τρόπο έργα του πνεύματος όπως οι ηθοποιοί, οι μουσικοί, οι
τραγουδιστές, οι χορωδοί, οι χορευτές, οι καλλιτέχνες κουκλοθέατρου, θεάτρου σκιών,
θεάματος ποικιλιών (βαριετέ) ή ιπποδρόμου (τσίρκου).
2. Οι ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες έχουν το δικαίωμα να επιτρέπουν ή να
απαγορεύουν:
α) την εγγραφή της ερμηνείας ή εκτέλεσής τους σε υλικό φορέα,
β) την άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο και μορφή,
εν όλω ή εν μέρει, όσον αφορά την εγγραφή σε υλικό φορέα της ερμηνείας ή εκτέλεσής τους,
γ) τη διανομή στο κοινό του υλικού φορέα με την εγγραφή της ερμηνείας ή εκτέλεσης, με
πώληση ή με άλλους τρόπους. Το δικαίωμα διανομής δεν αναλώνεται εντός της Κοινότητας
όσον αφορά τον υλικό φορέα με την εγγραφή της ερμηνείας ή εκτέλεσης, εκτός από την
περίπτωση της πρώτης πώλησης εντός της Κοινότητας, που πραγματοποιείται από τον
δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του,
δ) την εκμίσθωση και το δημόσιο δανεισμό του υλικού φορέα με την εγγραφή της ερμηνείας
ή εκτέλεσης. Τα δικαιώματα αυτά δεν αναλώνονται από οποιαδήποτε πώληση ή άλλη πράξη
διανομής των ως άνω υλικών φορέων,
ε) τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο, όπως ηλεκτρομαγνητικά κύματα,
δορυφόροι, καλώδια, καθώς και την παρουσίαση στο κοινό του υλικού φορέα με την
παράνομη εγγραφή της ζωντανής ερμηνείας ή εκτέλεσης,
στ) τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο, όπως ηλεκτρομαγνητικά κύματα,
δορυφόροι, καλώδια, της ζωντανής ερμηνείας ή εκτέλεσής τους, εκτός αν η μετάδοση αυτή
αποτελεί αναμετάδοση νόμιμης μετάδοσης,
ζ) την παρουσίαση στο κοινό της ζωντανής ερμηνείας ή εκτέλεσής τους, που γίνεται με
οποιονδήποτε τρόπο, εκτός από ραδιοτηλεοπτική μετάδοση,
η) τη διάθεση στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει
πρόσβαση στην εγγραφή σε υλικό φορέα της ερμηνείας ή εκτέλεσής τους, όπου και όταν
επιλέγει ο ίδιος. Το δικαίωμα αυτό δεν αναλώνεται με οποιαδήποτε πράξη διάθεσης στο
κοινό με την έννοια της παρούσας ρύθμισης. (άρθρα 2, 3 παρ. 2 και 3, 4 Οδηγίας 2001/29).
[Η παρ.2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του άρθρου 81 Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α
239/10.10.2002]
3. Η άδεια που απαιτείται για την ενέργεια των πράξεων της παραγράφου 2 του παρόντος
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άρθρου, αν δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία στην οποία να ορίζονται συγκεκριμένα οι
πράξεις για τις οποίες δίνεται η άδεια, θεωρείται ότι έχει δοθεί, όταν ο ερμηνευτής ή
εκτελεστής καλλιτέχνης συνδέεται μ' εκείνον που επιχειρεί αυτές τις πράξεις με σύμβαση
εργασίας, που έχει ως σκοπό την ενέργεια αυτών των συγκεκριμένων πράξεων.
Ο ερμηνευτής ή εκτελεστής καλλιτέχνης διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα αμοιβής για την
ενέργεια καθεμιάς από τις πράξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος
άρθρου σε κάθε τρόπο εκμετάλλευσης της ερμηνείας ή εκτέλεσης του, ειδικότερα, ο
ερμηνευτής ή εκτελεστής καλλιτέχνης διατηρεί το δικαίωμα εύλογης αμοιβής για την
εκμίσθωση, χωρίς να μπορεί να παραιτηθεί από αυτό, εάν έχει δώσει σε παραγωγό υλικών
φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας άδεια για την εκμίσθωση του υλικού φορέα με
την εγγραφή της ερμηνείας του.
4. Σε περίπτωση ερμηνείας ή εκτέλεσης από σύνολο, οι μετέχοντες σε αυτό ερμηνευτές ή
εκτελεστές καλλιτέχνες ορίζουν με πλειοψηφία και εγγράφως έναν αντιπρόσωπό τους για την
άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στη δεύτερη παράγραφο του παρόντος άρθρου.
Αυτή η αντιπροσώπευση δεν αφορά το διευθυντή της ορχήστρας ή της χορωδίας, του σολίστ,
τους πρωταγωνιστές και το σκηνοθέτη. Αν δεν έχει ορισθεί αντιπρόσωπος σύμφωνα με το
εδάφιο α της παρούσας παραγράφου, η άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στη
δεύτερη παράγραφο του παρόντος άρθρου γίνεται από το διευθυντή του συνόλου.
5. Απαγορεύεται η μεταβίβαση εν ζωή των δικαιωμάτων που προβλέπονται στη δεύτερη
παράγραφο του παρόντος άρθρου, καθώς και η παραίτηση από αυτά. Είναι δυνατή η ανάθεση
της διαχείρισης και προστασίας των δικαιωμάτων αυτών σε οργανισμούς συλλογικής
διαχείρισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 54 έως 58 του παρόντος νόμου.
Άρθρο 47
Άδεια από παραγωγούς υλικών φορέων
1. Οι παραγωγοί φωνογραφημάτων (παραγωγοί υλικών φορέων ήχου) έχουν το δικαίωμα να
επιτρέπουν ή απαγορεύουν:
α) την άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο και μορφή,
εν όλω ή εν μέρει, όσον αφορά τα φωνογραφήματά τους,
β) τη διανομή στο κοινό των ως άνω υλικών φορέων που έχουν παραγάγει με πώληση ή με
άλλους τρόπους. Το δικαίωμα διανομής δεν αναλώνεται εντός της Κοινότητας, όσον αφορά
τους ως άνω υλικούς φορείς, εκτός από την περίπτωση της πρώτης πώλησης εντός της
Κοινότητας που πραγματοποιείται από τον δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του,
γ) την εκμίσθωση ή το δημόσιο δανεισμό των ως άνω υλικών φορέων. Τα δικαιώματα αυτά
δεν αναλώνονται από οποιαδήποτε πώληση ή άλλη πράξη διανομής των ως άνω υλικών
φορέων,
δ) τη διάθεση στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει
πρόσβαση στα φωνογραφήματά τους, όπου και όταν ο ίδιος επιλέγει Το δικαίωμα αυτό δεν
αναλώνεται με οποιαδήποτε πράξη διάθεσης στο κοινό με την έννοια της παρούσας
ρύθμισης,
ε) την εισαγωγή των ως άνω υλικών φορέων που παρήχθησαν στο εξωτερικό χωρίς τη
συναίνεσή τους ή, εφόσον πρόκειται για εισαγωγή από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, αν το δικαίωμα της εισαγωγής τους στην Ελλάδα είχε συμβατικά διατηρηθεί από
τον παραγωγό. (άρθρα 2, 3 παρ. 2 και 3, 4 Οδηγίας 2001/29).
2. Οι παραγωγοί οπτικοακουστικών έργων (παραγωγοί υλικών φορέων εικόνας ή ήχου και
εικόνας) έχουν το δικαίωμα να επιτρέπουν ή απαγορεύουν:
α) την άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο και μορφή,
εν όλω ή εν μέρει, όσον αφορά το πρωτότυπο και τα αντίτυπα (αντίγραφα) των ταινιών τους,
β) τη διανομή στο κοινό των ως άνω υλικών φορέων που έχουν παραγάγει με πώληση ή με
άλλους τρόπους. Το δικαίωμα διανομής δεν αναλώνεται εντός της Κοινότητας, όσον αφορά
τους ως άνω υλικούς φορείς, εκτός από την περίπτωση της πρώτης πώλησης εντός της
Κοινότητας που πραγματοποιείται από τον δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του,
γ) την εκμίσθωση ή το δημόσιο δανεισμό των ως άνω υλικών φορέων. Τα δικαιώματα αυτά
δεν αναλώνονται από οποιαδήποτε πώληση ή άλλη πράξη διανομής των ως άνω υλικών
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φορέων,
δ) τη διάθεση στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει
πρόσβαση όπου και όταν ο ίδιος επιλέγει, όσον αφορά το πρωτότυπο και τα αντίγραφα των
ταινιών τους. Το δικαίωμα αυτό δεν αναλώνεται με οποιαδήποτε πράξη διάθεσης στο κοινό
με την έννοια της παρούσας ρύθμισης,
ε) την εισαγωγή των ως άνω υλικών φορέων που παρήχθησαν στο εξωτερικό χωρίς τη
συναίνεσή τους ή, εφόσον πρόκειται για εισαγωγή από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, αν το δικαίωμα της εισαγωγής τους στην Ελλάδα είχε συμβατικά διατηρηθεί από
τον παραγωγό,
στ) τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της
δορυφορικής μετάδοσης ή καλωδιακής αναμετάδοσης των ως άνω υλικών φορέων, καθώς
και την παρουσίαση αυτών στο κοινό. (άρθρα 2,3 παρ. 2 και 3,4 Οδηγίας 2001/29).»
3. Ως παραγωγός υλικού φορέα ήχου νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πρωτοβουλία
και ευθύνη του οποίου πραγματοποιείται η πρώτη εγγραφή σειράς ήχων μόνο. Ως παραγωγός
υλικού φορέα εικόνας ή ήχου και εικόνας νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο με
πρωτοβουλία και ευθύνη του οποίου πραγματοποιείται η πρώτη εγγραφή σειράς εικόνων με ή
χωρίς ήχο. με την παρ.2 άρθρ. 81.
[Η παρ.1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με τις παρ. 1 και 2 και η παρ.2 τίθεται όπως
αναριθμήθηκε σε 3 με την παρ.4 άρθρ.81 Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α 239/10.10.2002]
Άρθρο 48
Άδεια από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς
1. Οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί έχουν το δικαίωμα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν:
α) την αναμετάδοση των εκπομπών τους με οποιονδήποτε τρόπο, όπως ηλεκτρομαγνητικά
κύματα, δορυφόροι, καλώδια,
β) την παρουσίαση στο κοινό των εκπομπών τους σε χώρους όπου η είσοδος επιτρέπεται με
εισιτήριο,
γ) την εγγραφή των εκπομπών τους σε υλικούς φορείς ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας,
είτε οι εκπομπές αυτές μεταδίδονται ενσυρμάτως είτε ασυρμάτως, συμπεριλαμβανομένης της
καλωδιακής ή δορυφορικής μετάδοσης,
δ) την άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο και μορφή,
εν όλω ή εν μέρει, όσον αφορά την υλική ενσωμάτωση των εκπομπών τους που μεταδίδονται
ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, συμπεριλαμβανομένης της καλωδιακής ή δορυφορικής
μετάδοσης, ε) τη διανομή στο κοινό των υλικών φορέων με την εγγραφή των εκπομπών τους,
μέσω πώλησης ή με άλλους τρόπους. Το δικαίωμα διανομής δεν αναλώνεται εντός της
Κοινότητας, όσον αφορά τους υλικούς φορείς με την εγγραφή των εκπομπών, εκτός από την
περίπτωση της πρώτης πώλησης εντός της Κοινότητας που πραγματοποιείται από τον
δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του, στ)την εκμίσθωση και το δημόσιο δανεισμό του υλικού
φορέα με την εγγραφή των εκπομπών τους. Τα δικαιώματα αυτά δεν αναλώνονται από
οποιαδήποτε πώληση ή άλλη πράξη διανομής του ως άνω υλικού φορέα, ζ) τη διάθεση στο
κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση στην
υλική ενσωμάτωση των εκπομπών τους, όπου και όταν ο ίδιος επιλέγει. Το δικαίωμα αυτό
δεν αναλώνεται με οποιαδήποτε πράξη διάθεσης στο κοινό με την έννοια της παρούσας
ρύθμισης. (άρθρα 2,3 παρ. 2 και 3,4 Οδηγίας 2001/29).
[Η παρ.1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.5 του άρθρου 81 του Ν.3057/2002, ΦΕΚ
Α 239/10.10.2002]
2. Οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί δεν έχουν το δικαίωμα που προβλέπεται στο εδάφιο γ της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, όταν αναμεταδίδουν απλώς μέσω καλωδίου εκπομπές
ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών.
Άρθρο 49
Δικαίωμα εύλογης αμοιβής
1. Όταν υλικός φορέας ήχου (ή εικόνας ή ήχου και εικόνας) που έχει νόμιμα εγγραφεί
χρησιμοποιείται για ραδιοτηλεοπτική μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο, όπως
ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δορυφόροι, καλώδια, ή για παρουσίαση στο κοινό, ο χρήστης
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οφείλει εύλογη και ενιαία αμοιβή στους ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες, των οποίων η
ερμηνεία ή η εκτέλεση έχει εγγραφεί στον υλικό φορέα, και στους παραγωγούς των υλικών
αυτών φορέων. Η αμοιβή αυτή καταβάλλεται υποχρεωτικά σε οργανισμούς συλλογικής
διαχείρισης των σχετικών δικαιωμάτων. Οι οργανισμοί αυτοί υποχρεούνται να
διαπραγματεύονται, να συμφωνούν τις αμοιβές, να προβάλλουν τις σχετικές αξιώσεις για την
καταβολή και να εισπράττουν τις σχετικές αμοιβές από τους χρήστες. Σε περίπτωση
διαφωνίας μεταξύ των χρηστών και των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, το ύψος της
εύλογης αμοιβής και οι όροι της πληρωμής καθορίζονται από το μονομελές πρωτοδικείο
κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Οριστικά περί της αμοιβής αποφαίνεται το
αρμόδιο δικαστήριο.
2. Το δικαίωμα εύλογης αμοιβής των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών που
προβλέπεται από την πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου είναι ανεκχώρητο, με την
επιφύλαξη της υποχρεωτικής ανάθεσης της είσπραξης και διαχείρισης στους οργανισμούς
συλλογικής διαχείρισης που λειτουργούν σύμφωνα με τα άρθρα 54 έως 58 του παρόντος
νόμου.
3. Οι εισπραττόμενες αμοιβές κατανέμονται εξ ημισείας μεταξύ ερμηνευτών ή εκτελεστών
καλλιτεχνών και παραγωγών των υλικών φορέων. Η κατανομή των εισπραττόμενων αμοιβών
μεταξύ των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών και μεταξύ των παραγωγών γίνεται κατά
τις μεταξύ τους συμφωνίες που περιέχονται στον κανονισμό του κάθε οργανισμού
συλλογικής διαχείρισης.
4. Οι ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες έχουν δικαίωμα εύλογης αμοιβής για τη
ραδιοτηλεοπτική αναμετάδοση της ερμηνείας ή εκτέλεσής τους που μεταδίδεται
ραδιοτηλεοπτικά. Το δικαίωμα εύλογης αμοιβής που προβλέπεται από την παρούσα
παράγραφο είναι ανεκχώρητο και είναι δυνατή μόνο η ανάθεση της είσπραξης και
διαχείρισης στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 54 έως
58 του παρόντος νόμου.
5. Όταν υλικός φορέας εικόνας ή ήχου και εικόνας που έχει νόμιμα εγγραφεί χρησιμοποιείται
για ραδιοτηλεοπτική μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο, όπως ηλεκτρομαγνητικά κύματα,
δορυφόροι, καλώδια ή για παρουσίαση στο κοινό, ο χρήστης οφείλει εύλογη αμοιβή στους
ερμηνευτές ή εκτελεστές των οποίων η ερμηνεία έχει εγγραφεί στους υλικούς αυτούς φορείς.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται η παράγραφος 1 εδάφια β', γ', δ' και ε', καθώς και οι
παράγραφοι 2 και 4 του παρόντος άρθρου.
[Η παρ.5 τίθεται όπως προστέθηκε με την παρ.6 του άρθρου 81 του Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α
239/10.10.2002]
Άρθρο 50
Ηθικό δικαίωμα
1. Οι ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες έχουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους το
δικαίωμα αναγνώρισης και προβολής της πατρότητάς τους πάνω στην ερμηνεία ή την
εκτέλεση τους και το δικαίωμα της απαγόρευσης κάθε παραμόρφωσης της ερμηνείας ή της
εκτέλεσης αυτής.
2. Μετά το θάνατο του ερμηνευτή ή εκτελεστή καλλιτέχνη το δικαίωμα αυτό περιέρχεται
στους κληρονόμους του.
3. Οι διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 2 και του άρθρου 16 εφαρμόζονται αναλόγως και
στο ηθικό δικαίωμα των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών.
Άρθρο 51
Δικαιώματα εκδοτών
Εκδότες εντύπων έχουν το δικαίωμα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν την αναπαραγωγή, με
φωτοτυπικές, ηλεκτρονικές ή όποιες άλλες μεθόδους, για σκοπούς εκμετάλλευσης, της
στοιχειοθεσίας και της σελιδοποίησης των έργων που έχουν εκδώσει.
Άρθρο 51Α
Προστασία προηγουμένως αδημοσίευτων έργων
Κάθε πρόσωπο το οποίο, μετά τη λήξη της προστασίας του δικαιώματος πνευματικής
ιδιοκτησίας, για πρώτη φορά δημοσιεύει νομίμως ή παρουσιάζει νομίμως στο κοινό έργο
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προηγουμένως αδημοσίευτο, δικαιούται προστασίας ανάλογης με το περιουσιακό δικαίωμα
του δημιουργού. Η διάρκεια προστασίας του δικαιώματος αυτού είναι είκοσι πέντε (25) έτη
από τη στιγμή που για πρώτη φορά το έργο δημοσιεύθηκε νομίμως ή παρουσιάστηκε
νομίμως στο κοινό και υπολογίζεται από την 1η Ιανουαρίου του έτους το οποίο έπεται της
πρώτης νόμιμης δημοσίευσης ή παρουσίασης στο κοινό.
[Το άρθρο 51α τίθεται όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 8 του Ν.2557/1997 Α
271/24.12.1997]
Άρθρο 52
Τύπος άδειας, περιορισμοί και διάρκεια δικαιωμάτων
καθώς και ρύθμιση άλλων θεμάτων
[Ο τίτλος του άρθρου τίθεται όπως προστέθηκε με την παρ.10 άρθρ.8 Ν.2557/1997]
Τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 46 έως 51 διέπονται από τους ακόλουθους
κανόνες: α) οι δικαιοπραξίες, που αφορούν τα δικαιώματα αυτά, ισχύουν μόνο εφόσον έγιναν
γραπτώς, β) οι περιορισμοί, που προβλέπονται για το περιουσιακό δικαίωμα της πνευματικής
ιδιοκτησίας, ισχύουν αναλόγως και γι’ αυτά γ) η διάρκεια των δικαιωμάτων των ερμηνευτών
ή εκτελεστών καλλιτεχνών που προβλέπονται στα άρθρα 46 και 49 του νόμου αυτού ορίζεται
σε πενήντα (50) χρόνια μετά την ημερομηνία της ερμηνείας ή εκτέλεσης, αλλά δεν μπορεί να
είναι μικρότερη από τη διάρκεια της ζωής του καλλιτέχνη. Ωστόσο, αν εντός της περιόδου
αυτής γίνει νόμιμη δημοσίευση ή νόμιμη παρουσίαση στο κοινό της υλικής ενσωμάτωσης
της ερμηνείας ή εκτέλεσης, τα δικαιώματα αυτό διαρκούν πενήντα (50) χρόνια από την
ημερομηνία της πρώτης αυτής δημοσίευσης ή της πρώτης αυτής παρουσίασης στο κοινό,
ανάλογα με το ποια έγινε πρώτη. δ) Τα δικαιώματα των παραγωγών φωνογραφημάτων
(παραγωγών υλικών φορέων ήχου) λήγουν πενήντα έτη μετά την πραγματοποίηση της υλικής
ενσωμάτωσης. Ωστόσο, εάν το φωνογράφημα έχει δημοσιευθεί νομίμως κατά τη διάρκεια
της περιόδου αυτής, τα δικαιώματα λήγουν πενήντα έτη από την ημερομηνία της πρώτης
νόμιμης δημοσίευσης. Εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί νόμιμη δημοσίευση κατά την περίοδο
που μνημονεύεται στο πρώτο εδάφιο και εάν το φωνογράφημα έχει παρουσιαστεί νομίμως
στο κοινό κατά την περίοδο αυτή, τα δικαιώματα λήγουν πενήντα έτη από την ημερομηνία
της πρώτης νόμιμης παρουσίασης στο κοινό. Ωστόσο, αν λόγω εκπνοής της διάρκειας
προστασίας η οποία παρέχεται βάσει της παρούσας παραγράφου, στη διατύπωσή της πριν
τροποποιηθεί από την Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών της πνευματικής
ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας, τα
δικαιώματα των παραγωγών φωνογραφημάτων δεν προστατεύονται πλέον από τις 22
Δεκεμβρίου 2002, η παρούσα παράγραφος δεν συνεπάγεται την εκ νέου έναρξη προστασίας
τους. (άρθρο 11 παρ. 2 Οδηγίας 2001/29). Η διάρκεια των δικαιωμάτων των παραγωγών
οπτικοακουστικών έργων (παραγωγών υλικών φορέων εικόνας ή ήχου και εικόνας) ορίζεται
σε πενήντα (50) χρόνια μετά την υλική ενσωμάτωση. Ωστόσο, αν εντός της περιόδου αυτής
γίνει νόμιμη δημοσίευση ή νόμιμη παρουσίαση του υλικού φορέα στο κοινό, τα δικαιώματα
αυτά διαρκούν πενήντα (50) χρόνια από την ημερομηνία της πρώτης δημοσίευσης ή της
πρώτης αυτής παρουσίασης στο κοινό ανάλογα με το ποια έγινε πρώτη.
[Το στοιχείο δ' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.7 του άρθρου 81 του Ν.3057/2002,
ΦΕΚ Α 239/10.10.2002].
ε) η διάρκεια των δικαιωμάτων των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών που προβλέπονται στο
άρθρο 48 του νόμου αυτού ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια μετά την πρώτη μετάδοση μιας
εκπομπής, είτε αυτή μεταδίδεται ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, συμπεριλαμβανομένης της
καλωδιακής ή δορυφορικής μετάδοσης ή οποιουδήποτε άλλου τρόπου μετάδοσης.
στ) η διάρκεια του δικαιώματος των εκδοτών που προβλέπεται στο άρθρο 51 του νόμου
αυτού ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια μετά την τελευταία έκδοση του έργου.
ζ) η διάρκεια που καθορίζεται στις περιπτώσεις γ' δ', ε' και στ' του παρόντος άρθρου
υπολογίζεται από την 1η Ιανουαρίου του έτους το οποίο έπεται του γενεσιουργού γεγονότος.
η) Για τους σκοπούς της παρουσίασης στο κοινό μέσω δορυφόρου και της καλωδιακής
αναμετάδοσης, τα δικαιώματα των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών, των παραγωγών
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υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, καθώς και των ραδιοτηλεοπτικών
οργανισμών προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του όγδοου κεφαλαίου του νόμου
αυτού, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 35
του παρόντος νόμου.
[Τα στοιχεία γ' και δ' τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με τα στοιχεία γ', δ', ε', στ', ζ' και η'
με την παρ.10 άρθρ.8 Ν.2557/1997Α 271/24.12.1997]
Άρθρο 53
Προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας
Η προστασία, που προβλέπεται από τα άρθρα 46 έως 52 του παρόντος νόμου, αφήνει
ακέραιη και δεν επηρεάζει κατά κανένα τρόπο την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.
Καμία από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο δεν μπορεί να ερμηνευθεί
κατά τρόπο που θίγει την προστασία αυτή. Εάν οι ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες, οι
παραγωγοί υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, οι ραδιοτηλεοπτικοί
οργανισμοί και οι εκδότες εντύπων έχουν αποκτήσει, εκτός από το συγγενικό δικαίωμα και
δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στο έργο, το δικαίωμα αυτό και το συγγενικό δικαίωμα
υπάρχουν παραλλήλως και παρέχουν τις εξουσίες που απορρέουν από το κάθε δικαίωμα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Άρθρο 54
Ανάθεση διαχείρισης
1. Οι δημιουργοί μπορούν να αναθέτουν σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και
προστασίας, που έχουν αποκλειστικά αυτόν το σκοπό, τη διαχείριση ή την προστασία ή τη
διαχείριση και την προστασία του περιουσιακού τους δικαιώματος ή εξουσιών που
απορρέουν από αυτό. Το ίδιο ισχύει και για τους δωρεοδόχους των δημιουργών, καθώς και
για τους καθολικούς ή αιτία θανάτου διαδόχους, όπως επίσης και για το ίδρυμα που συνιστά
ο δημιουργός. Οι οργανισμοί αυτοί λειτουργούν με οποιαδήποτε εταιρική μορφή. Αν
λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, τότε οι μετοχές της εταιρείας αυτής είναι
υποχρεωτικώς ονομαστικές στο σύνολό τους. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των
παρ. 2 έως 4 του άρθρου 24 του ν. 1746/1988. Η κοινοποίηση που προβλέπεται από την παρ.
4 του άρθρου 24 του ν. 1746/1988 γίνεται μόνο προς το Υπουργείο Πολιτισμού. Οι
παραπάνω οργανισμοί μπορούν επίσης να λειτουργήσουν και ως αστικοί συνεταιρισμοί κατά
το ν. 1667/1983. Στην τελευταία περίπτωση α) όπου στο ν. 1667/1986 αναφέρεται, με
οποιαδήποτε αρμοδιότητα, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας τις αρμοδιότητές του
αναλαμβάνει το Υπουργείο Πολιτισμού β) οι συνεταιρισμοί αυτοί μπορούν να ιδρυθούν και
να λειτουργήσουν σε πανελλήνια βάση κατ’ εξαίρεση της αρχής της τοπικότητας γ)
επιτρέπεται και όλα τα μέλη του συνεταιρισμού να είναι νομικά πρόσωπα, δ) το καταστατικό
των συνεταιρισμών αυτών μπορεί να προβλέπει: αα) όρους, εσωτερικές διαδικασίες και
όργανα που αποφασίζουν για την εισδοχή, την αποχώρηση ή τον αποκλεισμό συνεταίρου,
κατά παρέκκλιση από τους όρους, τις διαδικασίες και τα όργανα που προβλέπονται στις
παραγράφους 4, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 2 του ν. 1667/1986, ββ) ότι, στην περίπτωση
αποχώρησης ή αποκλεισμού συνεταίρου ή μη απόκτησης της ιδιότητας του συνεταίρου από
τους κληρονόμους, δεν υπάρχει αξίωση του συνεταίρου ή των κληρονόμων για απόδοση των
συνεταιριστικών τους μερίδων ή καταβολή της αξίας αυτών ή ότι υπάρχει αξίωση για
απόδοση μόνο της ονομαστικής αξίας των μερίδων, γγ) τη δυνατότητα απόκτησης
απεριόριστου αριθμού προαιρετικών μερίδων από τους συνεταίρους, δδ) το εν ζωή
αμεταβίβαστο των συνεταιριστικών μερίδων, εε) κατηγορίες συνεταίρων είτε χωρίς δικαίωμα
ψήφου είτε με αριθμό ψήφων ανά συνεταίρο ανεξάρτητα από τον αριθμό των υποχρεωτικών
ή προαιρετικών μερίδων του κάθε συνεταίρου, στ) τον περιορισμό τι) δικαιώματος του β'
εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1667/1986 για λόγους προστασίας των θεμιτών
συμφερόντων των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, ζζ) ότι οι νέοι συνεταίροι δεν έχουν
καθόλου ή έχουν για ορισμένο μόνο χρόνο μετά την ίδρυση του συνεταιρισμού, υποχρέωση
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καταβολής, εκτός από το ποσό της μερίδας τους, και εισφοράς ανάλογης προς την καθαρή
περιουσία του συνεταιρισμού.
ε) οι συνεταιρισμοί αυτοί είναι πάντοτε περιορισμένης ευθύνης και οι συνεταίροι δεν
ευθύνονται προσωπικά για τα χρέη των συνεταιρισμών.
στ) Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού
Πολιτισμού μπορούν να ρυθμίζονται τα θέματα των άρθρων 5, 6, 7 και 8 του ν. 1667/1986,
καθώς και εν γένει θέματα εσωτερικών, σχέσεων των συνεταιρισμών αυτών, ανάλογα προς
τα ισχύοντα στα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για οργανισμούς συλλογικής
διαχείρισης που λειτουργούν με αντίστοιχη ή παρεμφερή μορφή.
[Οι περ. γ' και δ' τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 59 του
Ν.2218/1994 (Α 90)].
[Οι περ. ε' και στ’ τίθενται όπως προστέθηκαν με την παρ.2 του άρθρου 59 του Ν.2218/1994
(Α 90)].
2. Προκειμένου για δευτερεύουσα σύγχρονη, ακέραιη και αμετάβλητη μετάδοση
ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων μέσω καλωδίων ή άλλων υλικών αγωγών, η συλλογική
διαχείριση της σχετικής εξουσίας των δημιουργών είναι υποχρεωτική.
3. Η ανάθεση μπορεί να γίνεται είτε με μεταβίβαση του δικαιώματος ή των σχετικών
εξουσιών προς το σκοπό της διαχείρισης ή της προστασίας είτε με παροχή σχετικής
πληρεξουσιότητας. Η ανάθεση γίνεται εγγράφως και κάθε φορά για ορισμένο χρόνο που δεν
μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τρία χρόνια. Η ανάθεση αφορά όλα τα έργα του δημιουργού
που είναι κατάλληλα για την εκμετάλλευση με την εξουσία στην οποία αναφέρεται η
ανάθεση ή ορισμένα από αυτά. Σε περίπτωση αμφιβολίας τεκμαίρεται ότι η ανάθεση αφορά
όλα τα έργα, συμπεριλαμβανομένων και των μελλοντικών έργων για χρονικό διάστημα που
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τρία χρόνια.
4. Κάθε οργανισμός, που έχει ή πρόκειται να αναλάβει τη συλλογική διαχείριση ή προστασία
των εξουσιών, που απορρέουν από το περιουσιακό δικαίωμα των δημιουργών, υποχρεούται,
πριν αρχίσει τη λειτουργία του, να καταθέσει στο Υπουργείο Πολιτισμού σχετική δήλωση
συνοδευόμενη από τον Κανονισμό που συντάσσεται από τον οργανισμό και πρέπει πάντως
να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: α) το ύψος του Κεφαλαίου του οργανισμού β) το
Καταστατικό ή το εταιρικό σύμφωνο αν πρόκειται για εταιρεία γ) τον υπεύθυνο εκπρόσωπο
του οργανισμού, όπως επίσης και τα πρόσωπα που διοικούν τον οργανισμό, τα οποία πρέπει
να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή για πλημμέλημα κατά της ιδιοκτησίας ή της
περιουσίας και να παρέχουν τα εχέγγυα επαγγελματικού ήθους δ) τον αριθμό των
δημιουργών, που έχουν αναθέσει στον οργανισμό τη διαχείριση εξουσιών, που απορρέουν
από το περιουσιακό τους δικαίωμα ε) τη νομική μορφή της ανάθεσης της διαχείρισης στ) τη
διάρκεια της ανάθεσης ζ) το χρόνο, τις αρχές και τον τρόπο διανομής των αμοιβών στους
δικαιούχους και η) το ύψος των εξόδων διαχείρισης, όπως επίσης και κάθε στοιχείο που είναι
απαραίτητο για να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα και η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας
του οργανισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού ελέγχει τη δήλωση και τον Κανονισμό του
οργανισμού συλλογικής διαχείρισης και, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος
νόμου, χορηγεί την έγκριση για τη λειτουργία του οργανισμού αυτού. Κάθε μεταβολή των
παραπάνω στοιχείων του Κανονισμού πρέπει να ανακοινώνεται στο Υπουργείο Πολιτισμού
και να εγκρίνεται από αυτό. Σε αντίθετη περίπτωση εξακολουθεί να ισχύει ο αρχικός
Κανονισμός του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, όπως είχε εγκριθεί από το Υπουργείο
κατά την έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού.
5. Το Υπουργείο Πολιτισμού ελέγχει την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόμου και του
Κανονισμού κατά τη λειτουργία του οργανισμού, ο οποίος έχει την υποχρέωση να θέτει στη
διάθεση των οργάνων του Υπουργείου τα βιβλία του και κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο για
την αποτελεσματική άσκηση του ελέγχου αυτού. Οι οργανισμοί υπόκεινται στον έλεγχο των
ορκωτών λογιστών ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εκτός αν πρόκειται για
οργανισμούς μη κερδοσκοπικούς
6. Σε περίπτωση διαπίστωσης σοβαρής παράβασης ή επανειλλημένων παραβάσεων του
νόμου ή του Κανονισμού, παρά τη σχετική προειδοποίηση του Υπουργού Πολιτισμού,
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επιφυλασσομένων των διατάξεων για άλλες κυρώσεις, ο Υπουργός Πολιτισμού μπορεί να
επιβάλλει στον οργανισμό που διέπραξε την παράβαση διοικητικό πρόστιμο 500.000 έως
10.000.000 δραχμών. Τα όργανα ελέγχου που θα διαπιστώνουν τις παραβάσεις, η διαδικασία
επιβολής του προστίμου ύστερα από ακρόαση του ενδιαφερομένου, καθώς και τυχόν
αναπροσαρμογή των παραπάνω ποσών θα καθορισθούν με προεδρικά διατάγματα ύστερα
από πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού.
7. Όπου στις διατάξεις του παρόντος νόμου χρησιμοποιείται ο όρος «Κανονισμός», εννοείται
ο Κανονισμός της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
8. Η προϋπόθεση του άρθρου 54 παρ. 4 στοιχείο η' του νόμου αυτού δεν απαιτείται όταν ο
οργανισμός συλλογικής διαχείρισης πληροί τρεις προϋποθέσεις:
α) επιδιώκει τους σκοπούς του χωρίς κέρδος για τον ίδιο,
β) αποτελείται, διοικείται και ελέγχεται αποκλειστικά από τους ίδιους τους δημιουργούς, με
δυνατότητα εκλογής ή διορισμού στο διοικητικό και τυχόν εποπτικό συμβούλιο
προσωπικοτήτων που λόγω της θέσης ή της ειδικότητάς τους μπορούν να προσφέρουν
αξιόλογες υπηρεσίες στον εν λόγω οργανισμό εφόσον η συμμετοχή των τελευταίων δεν
αναιρεί τη διοίκηση και τον έλεγχο του οργανισμού από τα μέλη του και
γ) τα μέλη του οργανισμού αυτού θα ήταν εξαναγκασμένα εκ των πραγμάτων να αναθέσουν
τη διαχείριση και την προστασία των δικαιωμάτων τους σε οργανισμούς συλλογικής
διαχείρισης που δεν συγκεντρώνουν τις δύο παραπάνω υπό α' καί β' προϋποθέσεις.
9. Σε περίπτωση διαπίστωσης σοβαρής παράβασης ή επανειλημμένων παραβάσεων του
νόμου ή του κανονισμού και ειδικότερα εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου
54 παράγραφος 4 με βάση τις οποίες χορηγήθηκε η έγκριση λειτουργίας ενός οργανισμού
συλλογικής διαχείρισης, ο Υπουργός Πολιτισμού μπορεί με εισήγηση του Οργανισμού
Πνευματικής Ιδιοκτησίας να άρει προσωρινά ή οριστικά την έγκριση λειτουργίας του
συγκεκριμένου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης.
[Οι παρ. 8 και 9 τίθενται όπως προστέθηκαν με την παρ.16 του άρθρου 8 του Ν.2557/1997. Α
271/24.12.1997]
Άρθρο 55
Αρμοδιότητες των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης
1. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ή προστασίας έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) να καταρτίζουν συμβάσεις με τους χρήστες για τους όρους εκμετάλλευσης των έργων,
καθώς και για την οφειλόμενη αμοιβή β) να εξασφαλίζουν στους δημιουργούς ποσοστιαία
αμοιβή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 παρ. 1 του παρόντος νόμου γ) να εισπράττουν την
αμοιβή και να κατανέμουν μεταξύ των δημιουργών τα εισπραττόμενα ποσά δ) να
εισπράττουν την αμοιβή που προβλέπεται από το άρθρο 18 παρ. 3 του παρόντος νόμου και να
τη διανέμουν μεταξύ των δημιουργών ε) να προβαίνουν, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, σε κάθε διοικητική ή δικαστική ή εξώδικη ενέργεια για
τη νόμιμη προστασία των δικαιωμάτων των δημιουργών ή των δικαιοδόχων τους και ιδίως να
υποβάλλουν αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, να εγείρουν αγωγές, να ασκούν ένδικα μέσα, να
υποβάλλουν μηνύσεις και εγκλήσεις, να παρίστανται ως πολιτικώς ενάγοντες, να ζητούν την
απαγόρευση πράξεων που προσβάλλουν το δικαίωμα ως προς τις εξουσίες που τους έχουν
ανατεθεί και να ζητούν την κατάσχεση παρανόμων αντιτύπων, κατά το άρθρο 64 του
παρόντος νόμου στ) να λαμβάνουν από τους χρήστες κάθε πληροφορία αναγκαία για τον
καθορισμό, την είσπραξη και κατανομή των εισπραττόμενων ποσών ζ) να ενεργούν, με
σύμπραξη της δημόσιας αρχής ή κατά τη διαδικασία του άρθρου 64 του παρόντος νόμου τους
αναγκαίους ελέγχους σε καταστήματα πώλησης ή ενοικίασης ή δανεισμού αντιτύπων ή
δημόσιας εκτέλεσης των έργων που προστατεύουν για να διαπιστώνουν αν οι πράξεις αυτές
δεν προσβάλλουν τα δικαιώματα των δημιουργών. Η ιδρυτική πράξη του οργανισμού μπορεί
να περιορίζει τις αρμοδιότητές του σε μερικές μόνο από τις αναφερόμενες παραπάνω.
2. Τεκμαίρεται ότι οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ή προστασίας έχουν την
αρμοδιότητα διαχείρισης ή προστασίας όλων των έργων ή όλων των πνευματικών
δημιουργών για τα οποία δηλώνουν εγγράφως ότι έχουν μεταβιβασθεί σ’ αυτούς οι σχετικές
εξουσίες ή ότι καλύπτονται από την πληρεξουσιότητα. Οι οργανισμοί συλλογικής
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διαχείρισης ή προστασίας μπορούν να ενεργούν πάντα, δικαστικώς ή εξωδίκως, στο δικό
τους όνομα είτε η αρμοδιότητά τους στηρίζεται σε μεταβίβαση της εξουσίας είτε στηρίζεται
σε πληρεξουσιότητα, νομιμοποιούνται δε πάντως στην άσκηση όλων των δικαιωμάτων του
δημιουργού που έχουν μεταβιβαστεί σ’ αυτούς ή που καλύπτονται από την πληρεξουσιότητα.
3. Για τη δικαστική επιδίωξη της προστασίας των έργων και των δημιουργών που
προστατεύονται από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή προστασίας, αρκεί η
δειγματοληπτική αναφορά των έργων που έγιναν αντικείμενο εκμετάλλευσης χωρίς την
απαιτούμενη άδεια και δεν απαιτείται η πλήρης απαρίθμηση των έργων αυτών.
4. Αν αμφισβητηθεί από το δικαιούχο ότι ορισμένο έργο, που περιεχόταν στη δήλωση της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και στη σύμβαση που καταρτίσθηκε με το χρήστη με
βάση τη δήλωση αυτή, ανήκε στην αρμοδιότητα του οργανισμού, ο οργανισμός οφείλει να
συντρέξει με κάθε τρόπο τον αντισυμβαλλόμενό του χρήστη και ιδίως να παρέμβει στη
σχετική δίκη. Αν αποδειχθεί ότι το έργο δεν ανήκε στην αρμοδιότητα του οργανισμού, ο
οργανισμός εκτός από τις ποινικές ευθύνες οφείλει να αποζημιώσει τον αντισυμβαλλόμενο
και η σχετική αγωγή εκδικάζεται κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών.
Άρθρο 56
Σχέσεις με τους χρήστες
1. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης προκειμένου οι χρήστες να έχουν την ευχέρεια της
χρήσης των έργων του ρεπερτορίου τους αξιώνουν από αυτούς ποσοστιαία αμοιβή κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 32 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου. Οι εξαιρέσεις από την
ποσοστιαία αμοιβή που προβλέπονται στο άρθρο 32 παράγραφος 2 του παρόντος νόμου δεν
εφαρμόζονται στην περίπτωση αυτή.
2. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης δεν μπορούν χωρίς να συντρέχει σπουδαίος λόγος
να αρνηθούν την κατάρτιση με τους χρήστες των συμβάσεων που προβλέπονται στην πρώτη
περίπτωση της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου. Αν ο χρήστης ισχυρίζεται ότι ο
οργανισμός συλλογικής διαχείρισης αξιώνει αμοιβή προφανώς δυσανάλογη προς αυτήν που
συνήθως καταβάλλεται σε παρόμοιες περιπτώσεις οφείλει, πριν από οποιαδήποτε χρήση, να
προκαταβάλει στον οργανισμό ή το ζητούμενο ποσό αμοιβής ή το ποσό που θα έχει ορίσει,
ύστερα από αίτηση του χρήστη, ως συνήθως καταβαλλόμενο σε παρόμοιες περιπτώσεις το
Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Οριστικά περί της
αμοιβής αποφαίνεται το αρμόδιο δικαστήριο.
3. Οργανώσεις αντιπροσωπευτικές των χρηστών και οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης
μπορούν να συμφωνήσουν εγγράφως, και πριν ανακύψει διαφωνία, τον ορισμό ενός
προσώπου, καθοριζομένου ονομαστικώς ή βάσει ιδιότητας, ως διαιτητή για τον καθορισμό
του ποσού της αμοιβής που οφείλει να καταβάλει ο χρήστης. Ο διαιτητής μπορεί να διατάξει
την προκαταβολή ποσού μέχρις ότου ορίσει το οριστικό ύψος της οφειλόμενης αμοιβής. Ο
διαιτητής που έχει έτσι οριστεί είναι αποκλειστικά αρμόδιος για την επίλυση της διαφωνίας
και η απόφασή του είναι εκτελεστή. Διαιτητή μπορεί να έχει ορίσει και ο Υπουργός
Πολιτισμού, οπότε η προσφυγή σ' αυτόν για την επίλυση της διαφωνίας εξαρτάται από τη
θέληση των μερών που διαφωνούν. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης καταρτίζουν
κατάλογο με τις αμοιβές που απαιτούν από τους χρήστες (αμοιβολόγιο), ο οποίος πρέπει να
γνωστοποιείται προς το κοινό με δημοσίευση τους σε τρεις εφημερίδες, από τις οποίες η μία
πρέπει να είναι οικονομική. Κατά την κατάστρωση και εφαρμογή των αμοιβολογίων τους, οι
οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης οφείλουν να ενεργούν χωρίς αυθαιρεσία και να μην
προβαίνουν σε καταχρηστικές διακρίσεις. Οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης και
οργανώσεις αντιπροσωπευτικές των χρηστών μπορούν να καταρτίζουν συμφωνίες που
ρυθμίζουν την αμοιβή την οποία καταβάλλει ο χρήστης σε κάθε κατηγορία δικαιούχων,
καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά τις σχέσεις των δύο μερών στο πλαίσιο εφαρμογής
του νόμου αυτού, όπως έχει μεταγενέστερα τροποποιηθεί.
[Το τελευταίο εδάφιο τίθεται όπως προστέθηκε με την παρ.21 του άρθρου 8 του Ν.2557/1997
Α 271/24.12.1997].
4. Για την πραγματοποίηση των κατά την παράγραφο 1 περίπτωση α', β', γ' και δ' του
προηγούμενου άρθρου διανομών, οι χρήστες οφείλουν να παραδίδουν στον οργανισμό
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συλλογικής διαχείρισης, χωρίς καμιά καθυστέρηση, καταλόγους των έργων των οποίων
αντίτυπα παράγουν ή πωλούν ή εκμισθώνουν ή δανείζουν καθώς και των έργων που
εκτελούν δημόσια με μνεία του ακριβούς αριθμού των αντιτύπων που παρήχθησαν ή
διατέθηκαν καθώς και της συχνότητας των δημόσιων εκτελέσεων.
5. Οι διαφορές μεταξύ των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και των χρηστών ως προς το
ύψος της αμοιβής που θα πρέπει να καταβάλλει ο χρήστης στον οργανισμό συλλογικής
διαχείρισης είναι δυνατό να υπαχθούν σε διαιτησία. Οι διαιτητές ορίζονται από πίνακα που
καταρτίζει κάθε δύο χρόνια ο Οργανισμός Πνευματικής ιδιοκτησίας. Κατά την κατάρτιση
του πίνακα αυτού λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη η γνώμη των οργανισμών συλλογικής
διαχείρισης και των χρηστών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως το άρθρα 667 επ. του
Κ.Πολ.Δ.
[Η παρ. 5 τίθεται όπως προστέθηκε με την παρ.14 του άρθρου 8 του Ν.2557/1997 Α
271/24.12.1997].
Άρθρο 57
Σχέσεις με τους δημιουργούς
1. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ή προστασίας δεν μπορούν, χωρίς να συντρέχει
σπουδαίος λόγος, να αρνηθούν σε ορισμένο δημιουργό την ανάληψη της διαχείρισης ή
προστασίας εξουσιών που απορρέουν από το περιουσιακό τους δικαίωμα και είναι
αντικείμενο της διαχείρισης του οργανισμού.
2. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ή προστασίας οφείλουν να ενημερώνουν μια φορά
το χρόνο τους δημιουργούς που τους έχουν αναθέσει τη διαχείριση ή την προστασία
εξουσιών από το περιουσιακό δικαίωμα προκειμένου αυτοί να διατυπώνουν τις απόψεις τους
για τους γενικούς κανόνες καθορισμού του ύψους της αμοιβής, τις μεθόδους είσπραξης και
διανομής των αμοιβών, καθώς και για άλλα θέματα σχετικά με τη διαχείριση και την
προστασία. Οι οργανισμοί οφείλουν να συνεκτιμούν τις απόψεις αυτές κατά την επεξεργασία
των τρόπων διαχείρισης και προστασίας.
3. Οι δημιουργοί που έχουν αναθέσει τη διαχείριση ή προστασία των δικαιωμάτων τους σε
οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή προστασίας και τα σωματείο που τους εκπροσωπούν
έχουν το δικαίωμα να τηρούνται ενήμεροι για όλες τις δραστηριότητες του οργανισμού.
4. Οι δημιουργοί που έχουν αναθέσει σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή προστασίας τη
διαχείριση ή την προστασία του συνόλου των έργων τους οφείλουν να ενημερώνουν γραπτώς
τον οργανισμό για τα έργα που έχουν δημοσιεύσει με όποιον τρόπο και να τους ενημερώνουν
για τα νέα έργα τους που δημοσιεύονται μετά την ανάθεση της διαχείρισης στον οργανισμό.
5. Η διανομή στους δημιουργούς γίνεται το βραδύτερο κάθε χρόνο και Κατ’ αναλογία, όσο
αυτό είναι δυνατόν, προς την πραγματική χρησιμοποίηση των έργων τους, βάσει κανονισμού
διανομής, ο οποίος καταρτίζεται από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης.
6. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης οφείλουν να καθορίζουν κατά τρόπο γενικό για
όλους τους δημιουργούς ορισμένης κατηγορίας και για κάθε τρόπο εκμετάλλευσης, το
ποσοστό επί των εισπράξεων των οργανισμών που θα παρακρατείται από αυτούς για την
κάλυψη των εξόδων διαχείρισης. Το ποσοστό αυτό γνωστοποιείται στους δημιουργούς πριν
από τη μεταβίβαση των εξουσιών ή την παροχή της σχετικής πληρεξουσιότητας και δεν
μπορεί να αυξηθεί χωρίς τη συναίνεση των δημιουργών παρά ύστερα από ειδοποίηση ενός
χρόνου.
7. Εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος κάθε δημιουργός και ο οργανισμός συλλογικής
διαχείρισης ή προστασίας μπορούν να καταγγείλουν την ανάθεση της διαχείρισης και της
προστασίας των εξουσιών που απορρέουν από το περιουσιακό δικαίωμα. Η καταγγελία
ενεργεί στο τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο έγινε, εφόσον από την καταγγελία
μέχρι το τέλος του έτους μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών, άλλως στο τέλος
του επόμενου ημερολογιακού έτους.
8. Το δικαίωμα του δημιουργού να παρέχει άδεια η να αρνείται την παροχή άδειας σε
επιχείρηση εκμετάλλευσης καλωδιακού δικτύου για την αναμετάδοση εκπομπής μέσω
καλωδίου ασκείται μόνο μέσω οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, εφαρμοζομένης κατά τα
λοιπά της διάταξης του άρθρου 54 παρ. 2 του νόμου αυτού. Όταν ο δημιουργός δεν έχει
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αναθέσει τη διαχείριση του δικαιώματος καλωδιακής αναμετάδοσης σε οργανισμό
συλλογικής διαχείρισης, ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης που έχει αναλάβει με έγκριση
του Υπουργείου Πολιτισμού τη διαχείριση των δικαιωμάτων της αυτής κατηγορίας μπορεί να
διαχειρίζεται το δικαίωμα καλωδιακής αναμετάδοσης. Όταν υπάρχουν περισσότεροι από
ένας οργανισμού συλλογικής διαχείρισης για τα δικαιώματα της αυτής κατηγορίας, ο
δημιουργός είναι ελεύθερος να επιλέξει μεταξύ τους τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης
τον οποίο εξουσιοδοτεί να διαχειρίζεται το δικαίωμα καλωδιακής αναμετάδοσης. Ο
δημιουργός που αναφέρεται την παρούσα παράγραφο έχει τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες
υποχρεώσεις με τους δικαιούχους που έχουν αναθέσει τη διαχείριση στον οργανισμό και
μπορεί να αξιώσει τα δικαιώματα αυτά μέσα σε διάστημα τριών (3) ετών από την
ημερομηνία της καλωδιακής αναμετάδοσης του έργου.
9. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται στα δικαιώματα που
ασκούνται από ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό, όσον αφορά τις δικές του μεταδόσεις,
ανεξάρτητα από το αν τα σχετικά δικαιώματα είναι δικά του ή του έχουν μεταβιβαστεί από
άλλους δημιουργούς ή άλλους δικαιούχους.
[Οι παρ. 8 και 9 τίθενται όπως προστέθηκαν με την παρ.2 του άρθρου 8 του Ν.2557/1997 Α
271/24.12.1997]
Άρθρο 58
Εφαρμογή στα συγγενικά δικαιώματα
Οι διατάξεις των άρθρων 54 έως 57 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλόγως στη
διαχείριση και την προστασία των συγγενικών δικαιωμάτων που ρυθμίζονται από το
προηγούμενο κεφάλαιο του παρόντος νόμου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
Άρθρο 59
Επιβολή και τήρηση προδιαγραφών
Με προεδρικά διατάγματα, εκδιδόμενα ύστερα από πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού,
μπορεί να καθοριστούν προδιαγραφές για τις συσκευές ή άλλο υλικό αναπαραγωγής έργων
έτσι ώστε να εμποδίζεται ή να περιορίζεται η χρησιμοποίηση των συσκευών ή του άλλου
υλικού για πράξεις που προσβάλουν την κανονική εκμετάλλευση της πνευματικής
ιδιοκτησίας ή των συγγενικών δικαιωμάτων.
Άρθρο 60
Επιβολή χρήσης συστημάτων ελέγχου
Με προεδρικά διατάγματα, εκδιδόμενα ύστερα από πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού,
μπορεί να επιβληθεί η χρήση συσκευών ή συστημάτων που επιτρέπουν τον προσδιορισμό
των αναπαραγόμενων ή χρησιμοποιούμενων έργων και την έκταση ή τη συχνότητα της
αναπαραγωγής ή της χρήσης, εφόσον δεν βλάπτονται αδικαιολογήτως τα νόμιμα συμφέροντα
των χρηστών.
Άρθρο 61
Ένδειξη ελέγχου
Με προεδρικά διατάγματα, εκδιδόμενα ύστερα από πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού,
μπορεί να προβλεφθεί ότι η κυκλοφορία υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας
επιτρέπεται μόνο εφόσον φέρουν επικολλημένο στο περικάλυμμα ή σε άλλο εμφανές σημείο
ειδικό επίσημα ή ταινία ελέγχου ή άλλη αναγνωριστική ένδειξη οποιουδήποτε τύπου που
παρέχεται από τον κατά περίπτωση αρμόδιο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης και
πιστοποιεί ότι η διάθεση στο εμπόριο ή η κατ’ άλλον τρόπο κυκλοφορία του υλικού φορέα
δεν αποτελεί προσβολή του δικαιώματος του δημιουργού.
Άρθρο 62
Απαγόρευση αποκωδικοποίησης
Απαγορεύεται χωρίς την άδεια του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού που μεταδίδει, με
ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή με καλώδια ή με άλλους υλικούς αγωγούς ή με οποιονδήποτε
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άλλο τρόπο, παράλληλα προς την επιφάνεια της γης ή μέσω δορυφόρου προγράμματα
κωδικοποιημένα, η διάθεση, η χρήση και η κατοχή με σκοπό χρήσης ή διάθεσης συσκευών
αποκωδικοποίησης.
Άρθρο 63
Παρεμπόδιση της προσβολής ή της εξακολούθησής της
1. Σε κάθε περίπτωση όπου επίκειται η τέλεση πράξης προσβολής της πνευματικής
ιδιοκτησίας όπως όταν, χωρίς να υπάρχει η απαιτούμενη άδεια του δημιουργού, πρόκειται να
γίνει δημόσια εκτέλεση θεατρικού ή κινηματογραφικού ή μουσικού έργου, η κατά τόπον
αρμόδια αστυνομική αρχή οφείλει να απαγορεύει την πράξη αυτή ύστερα από αίτηση του
δημιουργού ή των δικαιοδόχων του. Η εισαγγελική αρχή, εφόσον της ζητηθεί, οφείλει να
δώσει σχετική εντολή στην αστυνομική αρχή. Το ίδιο ισχύει και όταν η δημόσια εκτέλεση
άρχισε μεν με άδεια του δημιουργού, αλλά η καταβολή της οφειλόμενης αμοιβής καθυστερεί
περισσότερο από δύο μέρες.
2. Προκειμένου να χορηγηθεί η κατά το νόμο απαιτούμενη αστυνομική άδεια για τη χρήση
μουσικών οργάνων ή για την καταλληλότητα του χώρου ή όποια άλλη άδεια σχετική με χώρο
όπου πρόκειται να εκτελεσθούν δημόσια μουσικές συνθέσεις ή άλλα έργα των οποίων η
διαχείριση έχει ανατεθεί σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, απαιτείται η προσαγωγή
έγγραφης άδειας δημόσιας εκτέλεσης χορηγούμενης από τον οργανισμό συλλογικής
διαχείρισης της εξουσίας δημόσιας εκτέλεσης.
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση
προσβολής των δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων που προβλέπονται από τα άρθρα 46, 47
και 48 του παρόντος νόμου.
[Η παράγραφος 3 καταργήθηκε και η παράγραφος 4 έλαβε τον αριθμό 3 και αναδιατυπώθηκε
με το άρθρ.2 παρ.2 Ν.3524/2007 ΦΕΚ Α 15/26.1.2007 (εναρμόνιση προς τις Οδηγίες
2001/84/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ)]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
Έννομη προστασία
Άρθρο 63Α
Απόδειξη
1. Όταν ένας διάδικος έχει προσκομίσει ευλόγως διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία επαρκή
προς στήριξη των ισχυρισμών του περί προσβολής ή επικείμενης προσβολής δικαιωμάτων
του παρόντος νόμου, ενώ παράλληλα επικαλείται αποδεικτικά στοιχεία που βρίσκονται υπό
τον έλεγχο του αντιδίκου, το δικαστήριο ύστερα από αίτηση του διαδίκου, μπορεί να διατάξει
την προσκόμιση των αποδεικτικών αυτών στοιχείων από τον αντίδικο. Αν συντρέχει
προσβολή των δικαιωμάτων σε εμπορική κλίμακα, το δικαστήριο μπορεί επίσης, ύστερα από
αίτηση διαδίκου, να διατάξει τη γνωστοποίηση τραπεζικών, χρηματοοικονομικών ή
εμπορικών εγγράφων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του αντιδίκου. Η ύπαρξη περισσότερων
αντιτύπων θεωρείται επαρκής ένδειξη προσβολής σε εμπορική κλίμακα. Σε κάθε περίπτωση
το δικαστήριο φροντίζει για τη διασφάλιση της προστασίας των εμπιστευτικών
πληροφοριών. (άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 της Οδηγίας 2004/48).
2. Ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του διαδίκου, ελεγχόμενο από το δικαστήριο ως προς
την αναλογικότητά του, που υποβάλλεται με την αγωγή ή και αυτοτελώς στο πλαίσιο δίκης
για προσβολή δικαιωμάτων του παρόντος νόμου, ο πρόεδρος επί πολυμελούς δικαστηρίου ή
ο δικαστής του μονομελούς δικαστηρίου μπορεί και πριν από την ορισμένη δικάσιμο να
διατάσσει την παροχή από τον αντίδικο πληροφοριών για την προέλευση και για τα δίκτυα
διανομής των εμπορευμάτων ή παροχής των υπηρεσιών, που προσβάλλουν δικαίωμα του
παρόντος νόμου. Το ίδιο μπορεί να διατάσσεται και κατά οποιουδήποτε άλλου προσώπου, το
οποίο: (α) βρέθηκε να κατέχει τα παράνομα εμπορεύματα σε εμπορική κλίμακα. (β) βρέθηκε
να χρησιμοποιεί τις παράνομες υπηρεσίες σε εμπορική κλίμακα. (γ) διαπιστώθηκε ότι
παρείχε, σε εμπορική κλίμακα, υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες για την προσβολή δικαιώματος
ή (δ) υποδείχθηκε από πρόσωπο των τριών προηγούμενων εδαφίων ως εμπλεκόμενο στην
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παραγωγή, κατασκευή ή διανομή των εμπορευμάτων ή στην παροχή των υπηρεσιών.
3. Οι πληροφορίες της παραγράφου 2 περιλαμβάνουν, εφόσον ενδείκνυται: (α) τα
ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις των παραγωγών, κατασκευαστών, διανομέων,
προμηθευτών και λοιπών προηγούμενων κατόχων του προϊόντος ή της υπηρεσίας, καθώς και
των παραληπτών χονδρεμπόρων και των εμπόρων λιανικής, (β) πληροφορίες για τις
ποσότητες που παρήχθησαν, κατασκευάστηκαν, παραδόθηκαν, παραλήφθηκαν ή
παραγγέλθηκαν, καθώς και για το τίμημα που αφορά στα εν λόγω εμπορεύματα ή υπηρεσίες.
4. Οι παράγραφοι 2 και 3 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων, οι οποίες: (α)
παρέχουν στον δικαιούχο δικαιώματα πληρέστερης ενημέρωσης, (β) διέπουν τη χρήση, στο
πλαίσιο αστικής ή ποινικής διαδικασίας, των πληροφοριών που γνωστοποιούνται βάσει των
παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, (γ) διέπουν την ευθύνη για καταχρηστική άσκηση
του δικαιώματος ενημέρωσης ή (δ) παρέχουν τη δυνατότητα άρνησης της παροχής
πληροφοριών που θα υποχρέωναν το κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 πρόσωπο να
παραδεχθεί τη συμμετοχή του ιδίου ή των στενών συγγενών του στην προσβολή
δικαιωμάτων του παρόντος νόμου ή (ε) διέπουν την προστασία της εμπιστευτικότητας των
πηγών πληροφοριών ή την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
(άρθρο 8 της Οδηγίας 2004/48).
5. Αν ο διάδικος κληθεί και αδικαιολόγητα δεν προσκομίσει τα αποδεικτικά στοιχεία κατά
την παράγραφο 1, οι αντίστοιχοι προς απόδειξη ισχυρισμοί του διαδίκου που ζήτησε την
προσκόμιση ή τη γνωστοποίηση των αποδεικτικών στοιχείων θεωρούνται ομολογημένοι.
Όποιος αδικαιολόγητα παραβεί διαταγή του δικαστηρίου κατά την παράγραφο 2
καταδικάζεται εκτός από τα δικαστικά έξοδα και σε χρηματική ποινή ύψους πενήντα
χιλιάδων (50.000) έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, που περιέρχεται στο δημόσιο ταμείο.
[Τα άρθρα 63Α και 63Β τίθενται όπως προστέθηκαν με το άρθρ.2 παρ.3 του Ν.3524/2007,
ΦΕΚ Α 15/26.1.2007 (εναρμόνιση προς τις Οδηγίες 2001/84/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ)]
Άρθρο 63Β
Δικαστικά έξοδα
Στις υποθέσεις του παρόντος νόμου τα εν γένει δικαστικά έξοδα και τέλη περιλαμβάνουν
υποχρεωτικά και κάθε άλλη συναφή δαπάνη, όπως τα έξοδα των μαρτύρων, τις αμοιβές των
πληρεξουσίων δικηγόρων, τις αμοιβές των πραγματογνωμόνων και τεχνικών συμβούλων των
διαδίκων και τις δαπάνες για την ανακάλυψη των προσβολέων, στις οποίες ευλόγως
υποβλήθηκε ο νικήσας διάδικος.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 173 επ. του Κ.Πολ.Δ.». (άρθρο 14 της
Οδηγίας 2004/48).
[Τα άρθρα 63Α και 63Β τίθενται όπως προστέθηκαν με το άρθρ.2 της παρ.3 του
Ν.3524/2007, ΦΕΚ Α 15/26.1.2007 (εναρμόνιση προς τις Οδηγίες 2001/84/ΕΚ και
2004/48/ΕΚ)]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 64
Ασφαλιστικά μέτρα και
συντηρητική απόδειξη
1. Εφόσον πιθανολογείται προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικού δικαιώματος
προβλεπομένου στα άρθρα 46 έως 48 και 51 ή του δικαιώματος ειδικής φύσης του
κατασκευαστή βάσης δεδομένων, το Μονομελές Πρωτοδικείο διατάσσει ως ασφαλιστικό
μέτρο τη συντηρητική κατάσχεση των αντικειμένων που κατέχονται από τον καθ’ ου και
αποτελούν μέσο τέλεσης ή προϊόν ή απόδειξη της προσβολής. Αντί για συντηρητική
κατάσχεση, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την αναλυτική απογραφή των αντικειμένων
αυτών περιλαμβανομένης και της φωτογράφησής τους. Στις παραπάνω περιπτώσεις
εφαρμόζεται υποχρεωτικώς το άρθρο 687 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. και χορηγείται υποχρεωτικώς
προσωρινή διαταγή κατά το άρθρο 691 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.. (άρθρο 7 της Οδηγίας 2004/48).
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2. Το δικαστήριο διατάσσει ασφαλιστικά μέτρα ή συντηρητική απόδειξη χωρίς να είναι
αναγκαίος ο ειδικός προσδιορισμός των έργων, που απειλούνται με προσβολή ή
προσβάλλονται.
3. Το δικαστήριο μπορεί να λαμβάνει κατά του καθ’ ου ασφαλιστικά μέτρα, με σκοπό να
προληφθεί κάθε επικείμενη προσβολή δικαιωμάτων του παρόντος νόμου ή να απαγορευθεί
προσωρινά η συνέχιση της προσβολής, εφόσον απαιτείται, με την απειλή καταβολής
χρηματικής ποινής κατ’ άρθρο 947 Κ.Πολ.Δ., για κάθε προσβολή ή συνέχιση των
προσβολών των εν λόγω δικαιωμάτων. Για τη διαπίστωση της παράβασης του διαταχθέντος
ασφαλιστικού μέτρου ή της συναφούς διατάξεως του άρθρου 691 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.
εφαρμόζεται η διαδικασία των άρθρων 686 επ. Κ.Πολ.Δ.. Το δικαστήριο μπορεί να
εξαρτήσει τη συνέχιση της εν λόγω προσβολής από την παροχή εγγύησης με σκοπό να
διασφαλισθεί η αποζημίωση του δικαιούχου. Το δικαστήριο μπορεί επίσης να διατάσσει τη
συντηρητική κατάσχεση ή τη δικαστική μεσεγγύηση των εμπορευμάτων, για τα οποία
υπάρχουν υπόνοιες ότι προσβάλλουν δικαιώματα του παρόντος νόμου, προκειμένου να
εμποδισθεί η είσοδος ή η κυκλοφορία τους στο εμπόριο.
4. Στις περιπτώσεις προσβολών που διαπράττονται σε εμπορική κλίμακα το δικαστήριο
μπορεί να διατάσσει ως ασφαλιστικό μέτρο τη συντηρητική κατάσχεση των περιουσιακών
στοιχείων του φερόμενου ως παραβάτη, περιλαμβανομένης της δέσμευσης των τραπεζικών
του λογαριασμών. Προς τούτο, το δικαστήριο μπορεί να διατάσσει οποιονδήποτε κατέχει τις
σχετικές πληροφορίες να προβεί στη γνωστοποίηση τραπεζικών, χρηματοοικονομικών ή
εμπορικών εγγράφων ή να εξασφαλίσει την προσήκουσα πρόσβαση στις σχετικές
πληροφορίες.
5. Η απόφαση περί των ασφαλιστικών μέτρων των παραγράφων 3 και 4 μπορεί να
λαμβάνεται, εφόσον ενδείκνυται, χωρίς να ακουστεί η άλλη πλευρά κατ’ άρθρο 687 παρ. 1
Κ.Πολ.Δ., ιδίως όταν τυχόν καθυστέρηση θα μπορούσε να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημία
στον αιτούντα. Όταν στις περιπτώσεις αυτές η απόφαση ή η διαταγή του δικαστηρίου δεν
κοινοποιείται κατά νόμο στον καθ’ ου πριν ή κατά την εκτέλεση αυτής, η κοινοποίηση αυτής
στον καθ’ ου γίνεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την εκτέλεση, διαφορετικά οι
διαδικαστικές πράξεις που συνιστούν αυτή καθίστανται άκυρες.
6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 3 και 4 το δικαστήριο μπορεί να διατάσσει τα μέτρα
με τον όρο να δοθεί από τον αιτούντα εγγύηση, που καθορίζεται με την απόφασή του ή την
προσωρινή διαταγή ή και χωρίς εγγύηση και τάσσει υποχρεωτικώς προθεσμία για την
άσκηση της αγωγής για την κύρια υπόθεση κατά το άρθρο 693 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ., που δεν
μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή αίρεται
αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο.
7. Αν τα ανωτέρω ασφαλιστικά μέτρα ανακληθούν εξαιτίας οποιασδήποτε πράξης ή
παράλειψης του αιτούντος ή αν διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι δεν υπήρξε προσβολή ή
απειλή προσβολής των δικαιωμάτων του παρόντος νόμου, το δικαστήριο μπορεί να
καταδικάσει τον αιτούντα, εφόσον ενήργησε καταχρηστικά, ύστερα από αίτηση του καθ’ ου,
να καταβάλει στον καθ’ ου προσήκουσα αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη εξαιτίας
των εν λόγω μέτρων». (άρθρα 7 και 9 της Οδηγίας 2004/48).
Το άρθρο 64,όπως είχε συμπληρωθεί με το άρθρ.7 Ν.2819/2000 τίθεται όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρ.2 παρ.4 Ν.3524/2007 ΦΕΚ Α 15/26.1.2007 (εναρμόνιση προς
τις Οδηγίες 2001/84/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ).
Άρθρο 64Α
Ασφαλιστικά μέτρα
Οι δικαιούχοι μπορούν να ζητήσουν τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά των
διαμεσολαβητών, οι υπηρεσίες των οποίων χρησιμοποιούνται από τρίτο για την προσβολή
του δικαιώματος του δημιουργού ή συγγενικού δικαιώματος. Το ίδιο ισχύει και για το
δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων. (άρθρο 8 παρ. 3 Οδηγίας
2001/29).»
[Το άρθρο 64Α τίθεται όπως προστέθηκε με την παρ.7 του άρθρου 81 του Ν.3057/2002,
ΦΕΚ Α 239/10,10,20021___________________________________________________
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Άρθρο 65
Αστικές κυρώσεις
«1. Σε κάθε περίπτωση προσβολής ή επαπειλούμενης προσβολής της πνευματικής
ιδιοκτησίας ή του συγγενικού δικαιώματος ο δημιουργός ή ο δικαιούχος του συγγενικού
δικαιώματος μπορεί να αξιώσει κατά περίπτωση την αναγνώριση του δικαιώματός του, την
άρση της προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον. Η άρση της προσβολής μπορεί να
περιλαμβάνει κατ’ αίτηση του ενάγοντος ενδεικτικά: α) την απόσυρση από το εμπόριο των
εμπορευμάτων που κρίθηκε ότι προσβάλλουν δικαίωμα του παρόντος νόμου και, εφόσον
απαιτείται, των υλικών που κυρίως χρησίμευσαν στη δημιουργία ή την κατασκευή των εν
λόγω εμπορευμάτων, β) την οριστική απομάκρυνση αυτών από το εμπόριο ή γ) την
καταστροφή αυτών. Τα δικαιώματα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής έχουν οι
δικαιούχοι και κατά διαμεσολαβητή, οι υπηρεσίες του οποίου χρησιμοποιούνται από τρίτον
για την προσβολή δικαιωμάτων του παρόντος νόμου». (άρθρα 10 παρ.1 και 11 της Οδηγίας
2004/48).
[Η παρ.1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ.2 παρ.5 Ν.3524/2007 ΦΕΚ Α
15/26.1.2007 (εναρμόνιση προς τις Οδηγίες 2001/84/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ)].
2 Όποιος υπαιτίως προσέβαλε την πνευματική ιδιοκτησία ή τα συγγενικά δικαιώματα άλλου
υποχρεούται σε αποζημίωση και ικανοποίηση της ηθικής βλάβης. Η αποζημίωση δεν μπορεί
να είναι κατώτερη από το διπλάσιο της αμοιβής που συνήθως ή κατά νόμο καταβάλλεται για
το είδος της εκμετάλλευσης που έκανε χωρίς την άδεια ο υπόχρεος.
3. Αντί για αποζημίωση και χωρίς να απαιτείται υπαιτιότητα του υποχρέου ο δημιουργός ή ο
δικαιούχος του συγγενικού δικαιώματος μπορεί να αξιώσει είτε την καταβολή του ποσού
κατά το οποίο ο υπόχρεος έγινε πλουσιότερος από την εκμετάλλευση του έργου ή του
αντικειμένου συγγενικού δικαιώματος προβλεπόμενης στα άρθρα 46 έως 48 και 51 του
παρόντος νόμου χωρίς άδεια του δημιουργού ή του δικαιούχου είτε την καταβολή του
κέρδους που ο υπόχρεος αποκόμισε από την εκμετάλλευση αυτή.
4. Το δικαστήριο καταδικάζοντας σε παράλειψη πράξης απειλεί για κάθε παράβαση
χρηματική ποινή τριακοσίων χιλιάδων έως ενός εκατομμυρίου δραχμών υπέρ του
δημιουργού ή του δικαιούχου συγγενικού δικαιώματος προβλεπόμενου στα άρθρα 46 έως 48
και 51 του παρόντος νόμου καθώς και προσωπική κράτηση έως ένα έτος. Το ίδιο ισχύει και
όταν η καταδίκη γίνεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Κατά τα λοιπά ισχύει
το άρθρο 947 του Κ.Πολ.Δ..
5. Οι αστικές κυρώσεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση
κατά την οποία ο οφειλέτης δεν κατέβαλε σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης την αμοιβή
που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του παρόντος νόμου.
[Η παράγραφος 5 τίθεται όπως προστέθηκε από την παρ. ΙΙ του άρθρου 3 του Ν. 2435/1996
(ΦΕΚ Α' 189)]
6. Οι αστικές κυρώσεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στην περίπτωση προσβολής
του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας του δημιουργού βάσης δεδομένων, καθώς και του
δικαιώματος ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων.
[Η παρ.6 τίθεται όπως προστέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν.2819/2000, Α
84/15.3.2000].
Άρθρο 65Α
Διοικητικές κυρώσεις
1. Όποιος χωρίς δικαίωμα και κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου
αναπαράγει, πωλεί ή κατ’ άλλον τρόπο διανέμει στο κοινό ή κατέχει με σκοπό διανομής
πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή, ανεξαρτήτως άλλων κυρώσεων, υπόκειται σε
διοικητικό πρόστιμο ίσο με χίλια (1.000) ευρώ για κάθε παράνομο αντίτυπο προγράμματος
ηλεκτρονικού υπολογιστή.
2. Πλανόδιος ή στάσιμος (εκτός καταστήματος) που καταλαμβάνεται να διανέμει στο κοινό
με πώληση ή με άλλους τρόπους ή να κατέχει με σκοπό διανομής υλικούς φορείς ήχου, στους
οποίους έχει εγγραφεί έργο που αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας, υπόκειται σε
διοικητικό πρόστιμο ίσο με το γινόμενο των τεμαχίων των παράνομων υλικών φορέων που
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αποτελούν αντικείμενο της προσβολής επί είκοσι (20) ευρώ ανά τεμάχιο υλικού φορέα ήχου
κατά την έκθεση κατάσχεσης που συντάσσεται κατά τη σύλληψη του δράστη. Το ελάχιστο
ποσό του διοικητικού προστίμου ορίζεται σε χίλια (1.000) ευρώ.
3. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Πολιτισμού μπορεί να αυξομοιώνονται τα προβλεπόμενα στις
παραγράφους 1 και 2 ποσά υπολογισμού και ελάχιστου ορίου του διοικητικού προστίμου.
4. Αρμόδιες για τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου και την
επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων είναι η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.), οι
Αστυνομικές και Τελωνειακές Αρχές, οι οποίες μετά τη διαπίστωση της παράβασης,
ενημερώνουν τους δικαιούχους μέσω του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού,
καθορίζονται η διαδικασία επιβολής και είσπραξης του προστίμου, οι αρμόδιες υπηρεσίες
είσπραξης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
[Το άρθρο 65Α τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρ.2 παρ.9 του Ν.3524/2007,ΦΕΚ Α
15/26.1.2007 (εναρμόνιση προς τις Οδηγίες 2001/84/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ)].
Άρθρο 66
Ποινικές κυρώσεις
1. Τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή 2.900 15.000 ευρώ
όποιος χωρίς δικαίωμα και κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου ή διατάξεων
των κυρωμένων με νόμο πολυμερών διεθνών συμβάσεων για την προστασία της πνευματικής
ιδιοκτησίας εγγράφει έργα ή αντίτυπα, αναπαράγει αυτά άμεσα ή έμμεσα, προσωρινά ή
μόνιμα, με οποιαδήποτε μορφή, εν όλω ή εν μέρει, μεταφράζει, διασκευάζει, προσαρμόζει ή
μετατρέπει αυτά, προβαίνει σε διανομή αυτών στο κοινό με πώληση ή με άλλους τρόπους ή
κατέχει με σκοπό διανομής, εκμισθώνει, εκτελεί δημόσια, μεταδίδει ραδιοτηλεοπτικά κατά
οποιονδήποτε τρόπο, παρουσιάζει στο κοινό έργα ή αντίτυπα με οποιονδήποτε τρόπο, εισάγει
αντίτυπα του έργου που παρήχθησαν παράνομα στο εξωτερικό χωρίς τη συναίνεση του
δημιουργού και γενικά εκμεταλλεύεται έργα, αντίγραφα ή αντίτυπα που είναι αντικείμενο
πνευματικής ιδιοκτησίας ή προσβάλλει το ηθικό δικαίωμα του πνευματικού δημιουργού να
αποφασίζει για τη δημοσίευση του έργου στο κοινό, καθώς και να παρουσιάζει αυτό
αναλλοίωτο χωρίς προσθήκες ή περικοπές. (άρθρο 8 παρ. 1 Οδηγίας 2001/29).
[Η παρ.1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.9 του άρθρου 81 του Ν.3057/2002, ΦΕΚ
Α 239/10.10.2002]
2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου ή
διατάξεων των κυρωμένων με νόμο διεθνών συμβάσεων για την προστασία συγγενικών
δικαιωμάτων προβαίνει στις ακόλουθες πράξεις:
Α) Χωρίς την άδεια των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών: α) εγγράφει σε υλικό φορέα
την ερμηνεία ή εκτέλεση, β) αναπαράγει άμεσα ή έμμεσα, προσωρινά ή μόνιμα με
οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, την εγγραφή της ερμηνείας ή εκτέλεσής
τους σε υλικό φορέα, γ) προβαίνει σε διανομή στο κοινό του υλικού φορέα με την εγγραφή
της ερμηνείας ή εκτέλεσης ή κατέχει με σκοπό διανομής, δ) εκμισθώνει τον υλικό φορέα με
την εγγραφή της ερμηνείας ή εκτέλεσης, ε) μεταδίδει ραδιοτηλεοπτικά με οποιονδήποτε
τρόπο τη ζωντανή ερμηνεία ή εκτέλεση, εκτός αν η μετάδοση αυτή αποτελεί αναμετάδοση
νόμιμης μετάδοσης, στ) παρουσιάζει στο κοινό τη ζωντανή ερμηνεία ή εκτέλεση που γίνεται
με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός από ραδιοτηλεοπτική μετάδοση, ζ) διαθέτει στο κοινό,
ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση, όπου και όταν
επιλέγει ο ίδιος, στην εγγραφή σε υλικό φορέα της ερμηνείας ή της εκτέλεσής τους.
Β) Χωρίς την άδεια των παραγωγών φωνογραφημάτων (παραγωγών υλικών φορέων ήχου):
α) αναπαράγει άμεσα ή έμμεσα, προσωρινά ή μόνιμα με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν
όλω ή εν μέρει, τα φωνογραφήματά τους, β) προβαίνει σε διανομή στο κοινό των ως άνω
υλικών φορέων ή κατέχει με σκοπό διανομής, γ) εκμισθώνει τους ως άνω υλικούς φορείς, δ)
διαθέτει στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει
πρόσβαση, όπου και όταν ο ίδιος επιλέγει, στα φωνογραφήματά τους, ε) εισάγει τους ως άνω
υλικούς φορείς που παρήχθησαν στο εξωτερικό χωρίς τη συναίνεσή του._______________
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Γ) Χωρίς την άδεια των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων (παραγωγών υλικών φορέων
εικόνας ή ήχου και εικόνας): α) αναπαράγει άμεσα ή έμμεσα, προσωρινά ή μόνιμα με
οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, το πρωτότυπο και τα αντίτυπα των ταινιών
τους, β) προβαίνει σε διανομή στο κοινό των ως άνω υλικών φορέων συμπεριλαμβανομένων
και των αντιγράφων τους ή κατέχει με σκοπό διανομής, γ) εκμισθώνει τους ως άνω υλικούς
φορείς, δ) διαθέτει στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να
έχει πρόσβαση στο πρωτότυπο και τα αντίτυπα των ταινιών τους, όπου και όταν ο ίδιος
επιλέγει, ε) εισάγει τους ως άνω υλικούς φορείς που παρήχθησαν στο εξωτερικό χωρίς τη
συναίνεσή του, στ) μεταδίδει ραδιοτηλεοπτικά τους ως άνω υλικούς φορείς με οποιονδήποτε
τρόπο συμπεριλαμβανομένης και της δορυφορικής μετάδοσης ή καλωδιακής αναμετάδοσης,
καθώς και της παρουσίασης στο κοινό.
Δ) Χωρίς την άδεια των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών:
α) αναμεταδίδει τις εκπομπές τους με οποιονδήποτε τρόπο, β) παρουσιάζει στο κοινό τις
εκπομπές τους σε χώρους όπου η είσοδος επιτρέπεται με εισιτήριο, γ) εγγράφει τις εκπομπές
τους σε υλικού ς φορείς ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, είτε οι εκπομπές αυτές
μεταδίδονται ενσυρμάτως είτε ασυρμάτως, συμπεριλαμβανομένης της καλωδιακής ή
δορυφορικής μετάδοσης, δ) προβαίνει σε άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη
αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, της υλικής ενσωμάτωσης
των εκπομπών τους, ε) προβαίνει σε διανομή στο κοινό των υλικών φορέων με την εγγραφή
των εκπομπών τους, στ) εκμισθώνει τον υλικό φορέα με την εγγραφή των εκπομπών τους, ζ)
διαθέτει στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει
πρόσβαση, όπου και όταν ο ίδιος επιλέγει, στην υλική ενσωμάτωση των εκπομπών τους.
(άρθρο 8 παρ.1 οδηγίας 2001/29).
[Η παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.10 του άρθρου 81 Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α
239/10.10.2002].
3. Αν το όφελος που επιδιώχθηκε ή η ζημιά που απειλήθηκε από τις πράξεις των παρ. 1 και 2
είναι ιδιαίτερα μεγάλα, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστο δύο ετών και χρηματική ποινή 2
έως 10 εκατομμυρίων δραχμών. Αν ο υπαίτιος τελεί τις παραπάνω πράξεις κατ’ επάγγελμα
«ή σε εμπορική κλίμακα» ή αν οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες έγινε η πράξη μαρτυρούν
ότι ο υπαίτιος είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας ή
των συγγενικών δικαιωμάτων, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι 10 ετών και χρηματική ποινή 5
έως 20 εκατομμυρίων δραχμών, καθώς και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης
στα πλαίσια της οποίας εκτελέσθηκε η πράξη.
Θεωρείται ότι η πράξη έχει τελεσθεί κατ’ επάγγελμα και όταν ο δράστης έχει καταδικασθεί
για αδικήματα του παρόντος άρθρου ή για παράβαση των διατάξεων περί πνευματικής
ιδιοκτησίας που ίσχυαν πριν απ’ αυτό με αμετάκλητη απόφαση σε ποινή στερητική της
ελευθερίας. Η προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων σε
μορφή κακουργήματος εκδικάζεται από το αρμόδιο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων.
[Το τελευταίο εδάφιο της παρ.3 τίθεται όπως προστέθηκε με την παρ.14 του άρθρ.81 του
Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α 239/10.10.2002].
[Οι λέξεις «ή σε εμπορική κλίμακα» του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 τίθενται όπως
προστέθηκαν με το άρθρο2 παρ.6 του Ν.3524/2007,ΦΕΚ Α 15/26.1.2007 (εναρμόνιση προς
τις Οδηγίες 2001/84/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ)].
4. Με την ποινή των παραγράφων 1, 2 και 3 τιμωρείται όποιος δεν κατέβαλε σε οργανισμό
συλλογικής διαχείρισης την αμοιβή που προβλέπεται στο άρθρο 18 παρ. 3 του παρόντος
νόμου.»
[Η παράγραφος 4 τίθεται όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 2435/1996
(ΦΕΚ Α' 189), οι δε επόμενες παράγραφοι 4, 5, 6 και 7 τίθενται όπως αναριθμήθηκαν σε 5, 6,
7 και 8].
Με την ίδια ποινή τιμωρείται και ο οφειλέτης ο οποίος μετά την έκδοση της απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου δεν υποβάλλει την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 18 παρ. 6 του παρόντος νόμο.
[Το τελευταίο εδάφιο τίθεται όπως προστέθηκε με την παρ.33α άρθρου 10 του
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Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α' 302/24.12.2003]
5. Με την ποινή της παρ. 1 τιμωρείται όποιος : α) χρησιμοποιεί ή θέτει σε κυκλοφορία ή
κατέχει με σκοπό θέσης σε κυκλοφορία συστήματα ή μέσα που έχουν ως μοναδικό σκοπό να
διευκολύνουν τη χωρίς άδεια αφαίρεση ή εξουδετέρωση τεχνικού συστήματος που
προστατεύει ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή β) κατασκευάζει ή εισάγει ή
χρησιμοποιεί ή θέτει σε κυκλοφορία ή κατέχει με σκοπό θέσης σε κυκλοφορία συσκευές ή
άλλο υλικό αναπαραγωγής έργου που δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που θα έχουν
καθοριστεί κατά το άρθρο 59 του παρόντος νόμου γ) κατασκευάζει, εισάγει ή χρησιμοποιεί ή
θέτει σε κυκλοφορία ή κατέχει με σκοπό θέσης σε κυκλοφορία αντικείμενα ή ενεργεί πράξεις
που μπορούν να ματαιώσουν το αποτέλεσμα των παραπάνω προδιαγραφών δ) αναπαράγει ή
χρησιμοποιεί έργα χωρίς χρησιμοποίηση των συσκευών ή χωρίς εφαρμογή των συστημάτων
που θα έχουν καθοριστεί κατά το άρθρο 60 του παρόντος νόμου ε) θέτει σε κυκλοφορία ή
κατέχει με σκοπό να θέσει σε κυκλοφορία υλικούς φορείς ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας
χωρίς το ειδικό επίσημα ή την ταινία ελέγχου που θα έχει προβλεφθεί κατά το άρθρο 61 του
παρόντος νόμου.
6. Σε περίπτωση μετατροπής της στερητικής της ελευθερίας ποινής το ποσό της μετατροπής
ορίζεται στο δεκαπλάσιο των ορίων του ποσού της μετατροπής που προβλέπονται κάθε φορά
στον Ποινικό Κώδικα.
7. Αν συντρέχουν ελαφρυντικές περιστάσεις, η χρηματική ποινή δεν μπορεί να μειωθεί κάτω
από το ήμισυ του ελάχιστου ορίου που προβλέπεται κατά περίπτωση στον παρόντα νόμο.
[Η παρ.8 καταργήθηκε και οι επόμενες παράγραφοι αναριθμήθηκαν αναλόγως με το άρθρ.2
παρ.6 Ν.3524/2007,ΦΕΚ Α 15/26.1.2007 (εναρμόνιση προς τις Οδηγίες 2001/84/ΕΚ και
2004/48/ΕΚ)].
8 Όποιος χωρίς δικαίωμα προβαίνει σε προσωρινή ή διαρκή αναπαραγωγή της βάσης
δεδομένων, σε μετάφραση, προσαρμογή, διευθέτηση και οποιαδήποτε άλλη μετατροπή της
βάσης δεδομένων, σε διανομή της βάσης δεδομένων ή αντιγράφων της, σε ανακοίνωση,
επίδειξη ή παρουσίαση της βάση δεδομένων στο κοινό, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον
ενός (1) έτους και χρηματική ποινή ενός (1) έως πέντε (5) εκατομμυρίων δραχμών.
9 10. Όποιος προβαίνει σε εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους
μέρους του περιεχομένου της βάσης δεδομένων χωρίς άδεια του κατασκευαστή τιμωρείται με
φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή ενός (1) έως πέντε (5) εκατομμυρίων
δραχμών.
[Οι παρ. 9 και 10 τίθενται όπως προστέθηκαν με την παρ.9 άρθρο 7 του Ν.2819/2000, Α
84/15.3.2000 και τίθενται όπως αναριθμήθηκαν σε 8 και 9 με το άρθρ.2 παρ.6
Ν.3524/2007,ΦΕΚ Α 15/26.1.2007 (εναρμόνιση προς τις Οδηγίες 2001/84/ΕΚ και
2004/48/ΕΚ)]
11. Όταν το αντικείμενο της προσβολής αφορά σε προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή,
η, κατά τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 65Α και υπό τους προβλεπόμενους όρους,
ανεπιφύλακτη καταβολή του διοικητικού προστίμου από τον δράστη έχει ως αποτέλεσμα την
άρση του αξιοποίνου όταν η προσβολή αφορά σε ποσότητα μέχρι πενήντα (50)
προγράμματα.
12. Όταν το αντικείμενο της προσβολής αφορά σε υλικούς φορείς ήχου, στους οποίους έχει
εγγραφεί έργο που αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας, η, κατά τη διάταξη της
παραγράφου 2 του άρθρου 65Α και υπό τους προβλεπόμενους όρους, ανεπιφύλακτη
καταβολή του διοικητικού προστίμου από τον δράστη έχει ως αποτέλεσμα την άρση του
αξιοποίνου όταν η προσβολή αφορά σε ποσότητα μέχρι πεντακόσιους (500) παράνομους
υλικούς φορείς ήχου.
13. Η καταβολή του προστίμου, καθώς και η άρση του αξιοποίνου δεν απαλλάσσουν τους
δράστες από την υποχρέωση καταβολής των αναλογούντων πνευματικών και συγγενικών
δικαιωμάτων, αποζημιώσεων και λοιπών επιβαρύνσεων στους δικαιούχους αυτών κατά τις
διατάξεις των σχετικών νόμων.
14. Σε περίπτωση υποτροπής εντός του αυτού οικονομικού έτους το διοικητικό πρόστιμο που
προβλέπεται στο άρθρο 65Α διπλασιάζεται._____________________________________
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[Οι παρ.11,12,13 και 14 τίθενται όπως προστέθηκαν με το άρθρ.2 παρ.10 Ν.3524/2007,ΦΕΚ
Α 15/26.1.2007 (εναρμόνιση προς τις Οδηγίες 2001/84/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ)].
Άρθρο 66Α
Τεχνολογικά μέτρα
1. Ως «τεχνολογικά μέτρα» νοούνται κάθε τεχνολογία, μηχανισμός ή συστατικό στοιχείο που,
με το συνήθη τρόπο λειτουργίας του, αποσκοπεί στο να εμποδίσει ή να περιορίσει πράξεις,
σε σχέση με έργα ή άλλα προστατευόμενα αντικείμενα, που δεν έχουν επιτραπεί από τον
δικαιούχο πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικού δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένου και
του δικαιώματος ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων. Τα τεχνολογικά μέτρα
θεωρούνται «αποτελεσματικά» όταν η χρήση του προστατευόμενου έργου ή άλλου
προστατευόμενου αντικειμένου ελέγχεται από τους δικαιούχους μέσω της εφαρμογής
διαδικασίας ελέγχου της πρόσβασης ή προστασίας, όπως κρυπτογράφηση, διατάραξη της
μετάδοσης ή άλλη μετατροπή του έργου ή άλλου προστατευόμενου αντικειμένου ή
προστατευτικού μηχανισμού ελέγχου της αντιγραφής, ο οποίος επιτυγχάνει το στόχο της
προστασίας. (άρθρο 6 παρ. 3 Οδηγίας 2001/29).
2. Απαγορεύεται, χωρίς την άδεια του δικαιούχου, η εξουδετέρωση κάθε αποτελεσματικού
τεχνολογικού μέτρου, την οποία πραγματοποιεί κάποιος εν γνώσει του ή έχοντας βάσιμους
λόγους που του επιτρέπουν να γνωρίζει ότι επιδιώκει αυτόν το σκοπό. (άρθρο 6 παρ.1
οδηγίας 2001/29)
3. Απαγορεύεται, χωρίς την άδεια του δικαιούχου, η κατασκευή, η εισαγωγή, η διανομή, η
πώληση, η εκμίσθωση, η διαφήμιση για πώληση ή εκμίσθωση ή η κατοχή για εμπορικούς
σκοπούς, συσκευών, προϊόντων, συστατικών στοιχείων ή η παροχή υπηρεσιών που: α)
αποτελούν αντικείμενο προώθησης, διαφήμισης ή εμπορίας με σκοπό την εξουδετέρωση της
προστασίας, ή β) πέρα από την εξουδετέρωση της προστασίας έχουν σκοπό εμπορικό ή
χρήση περιορισμένης σημασίας ή γ) έχουν πρωτίστως σχεδιασθεί, παραχθεί, προσαρμοσθεί ή
πραγματοποιηθεί για να επιτρέψουν ή να διευκολύνουν την εξουδετέρωση της προστασίας,
οποιωνδήποτε αποτελεσματικών τεχνολογικών μέτρων. (άρθρο 6 παρ. 2 Οδηγίας 2001/29)
4. Η άσκηση δραστηριοτήτων κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων τιμωρείται με
φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή 2.900 15.000 ευρώ και συνεπάγεται
τις αστικές κυρώσεις του άρθρου 65 του Ν.2121/1993. Το Μονομελές Πρωτοδικείο μπορεί
να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα σύμφωνα με τον Κ.Πολ.Δ. εφαρμοζομένης και της ρύθμισης
του άρθρου 64 του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει. (άρθρο 6 παρ. 1 και 2 Οδηγίας 2001/29)
5. Για τους περιορισμούς (εξαιρέσεις) που προβλέπονται στο τέταρτο κεφάλαιο του Ν.
2121/1993, όπως ισχύει, και αφορούν τη φωτοτυπική αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση
(άρθρο 18), την αναπαραγωγή για διδασκαλία (άρθρο 21), την αναπαραγωγή από
βιβλιοθήκες και αρχεία (άρθρο 22), την αναπαραγωγή για σκοπούς δικαστικούς ή
διοικητικούς (άρθρο 24), καθώς και την αναπαραγωγή προς όφελος προσώπων με αναπηρίες
(άρθρο 28 Α), η έννομη προστασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
άρθρου δεν θίγει την υποχρέωση των δικαιούχων να παρέχουν στους επωφελούμενους από
τις ανωτέρω εξαιρέσεις τα μέσα, προκειμένου αυτοί να επωφεληθούν από τις εν λόγω
εξαιρέσεις στον αναγκαίο βαθμό, εφόσον έχουν εκ του νόμου πρόσβαση στο
προστατευόμενο έργο ή αντικείμενο. Εάν οι δικαιούχοι δεν λάβουν εκούσια μέτρα, στα οποία
συμπεριλαμβάνονται και οι συμφωνίες μεταξύ δικαιούχων και τρίτων που επωφελούνται από
τις εξαιρέσεις, τόσο οι δικαιούχοι όσο και οι τρίτοι που επωφελούνται από τις παραπάνω
εξαιρέσεις ζητούν τη συνδρομή ενός ή περισσότερων μεσολαβητών που επιλέγονται από
πίνακα μεσολαβητών τον οποίο καταρτίζει ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Οι
μεσολαβητές υποβάλλουν προτάσεις προς τα ενδιαφερόμενα μέρη. Θεωρείται ότι όλα τα
μέρη αποδέχονται την πρόταση αυτή, εάν κανένα από αυτά δεν προβάλλει αντίρρηση μέσα
σε προθεσμία ενός μηνός από την κοινοποίηση της πρότασης. Στην αντίθετη περίπτωση η
διαφορά επιλύεται από το Εφετείο Αθηνών, το οποίο δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.
Οι ρυθμίσεις αυτές δεν εφαρμόζονται σε έργα ή άλλα προστατευόμενα αντικείμενα που
διατίθενται στο κοινό βάσει όρων που έχουν συμφωνηθεί συμβατικά, κατά τρόπο ώστε το
κοινό να έχει πρόσβαση σε αυτά όπου και όταν θέλει (άρθρο 6 παρ. 4 Οδηγίας 2001/29)____
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[Τα άρθρα 66Α και 66Β τίθενται όπως προστέθηκαν με την παρ.11 του άρθρου 81 του
Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α 239/10.10.2002].
Άρθρο 66Β
Πληροφορίες για το καθεστώς των δικαιωμάτων
1. Ως πληροφορία για το καθεστώς των δικαιωμάτων νοείται κάθε παρεχόμενη από τον
δικαιούχο πληροφορία, η οποία επιτρέπει την αναγνώριση του έργου ή άλλου
προστατευόμενου αντικειμένου με συγγενικό δικαίωμα ή με το δικαίωμα ειδικής φύσης του
κατασκευαστή βάσης δεδομένων, καθώς και την αναγνώριση του δημιουργού ή
οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου. Νοούνται επίσης οι πληροφορίες σχετικές με τους όρους
και τις προϋποθέσεις χρήσης του έργου ή άλλων προστατευόμενων αντικειμένων, καθώς και
κάθε αριθμός ή κωδικός που αντιπροσωπεύει τις πληροφορίες αυτές. (άρθρο 7 παρ. 2
Οδηγίας 2001/29)
2. Απαγορεύεται σε κάθε πρόσωπο να προβαίνει εν γνώσει του χωρίς την άδεια του
δικαιούχου σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες:
α) αφαίρεση ή αλλοίωση οποιασδήποτε πληροφορίας με ηλεκτρονική μορφή σχετικά με τη
διαχείριση των δικαιωμάτων, β) διανομή, εισαγωγή προς διανομή, ραδιοτηλεοπτική
μετάδοση, παρουσίαση στο κοινό ή διάθεση στο κοινό έργων ή άλλων προστατευόμενων
αντικειμένων με συγγενικό δικαίωμα ή με το δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή
βάσης δεδομένων, από τα οποία έχουν αφαιρεθεί ή αλλοιωθεί άνευ αδείας οι πληροφορίες
ηλεκτρονικής μορφής σχετικά με τη διαχείριση των δικαιωμάτων, αν το πρόσωπο αυτό
γνωρίζει ή έχει βάσιμο λόγο να γνωρίζει ότι με την ενέργεια αυτή προτρέπει, επιτρέπει,
διευκολύνει ή συγκαλύπτει προσβολή του δικαιώματος του δημιουργού ή των συγγενικών
δικαιωμάτων ή του δικαιώματος ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων. (άρθρο
7 παρ.1 οδηγίας 2001/29)
3. Η παράβαση των ανωτέρω διατάξεων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και
χρηματική ποινή 2.900 15.000 ευρώ και συνεπάγεται τις αστικές κυρώσεις του άρθρου 65
του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει. Το Μονομελές Πρωτοδικείο μπορεί να διατάξει ασφαλιστικά
μέτρα σύμφωνα με τον Κ.Πολ.Δ., εφαρμοζομένης και της ρύθμισης του άρθρου 64 του Ν.
2121/1993, όπως ισχύει. (άρθρο 7 Οδηγίας 2001/29).
[Τα άρθρα 66Α και 66Β τίθενται όπως προστέθηκαν με την παρ.11 του άρθρου 81
Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α 239/10.10.2002]
Άρθρο 66Γ
Δημοσιότητα αποφάσεων
Αποφάσεις αστικών ή ποινικών δικαστηρίων που αφορούν σε δικαιώματα του παρόντος
νόμου μπορεί, ύστερα από αίτηση του ενάγοντος και με δαπάνες του παραβάτη, να
διατάσσουν τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με την
απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της ανάρτησης της απόφασης, καθώς και της πλήρους ή
μερικής δημοσίευσής της στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή στο διαδίκτυο.
[Τα άρθρα 66Γ και 66Δ τίθενται όπως προστέθηκαν με το άρθρ.2 παρ.7 του
Ν.3524/2007,ΦΕΚ Α 15/26.1.2007 (εναρμόνιση προς τις Οδηγίες 2001/84/ΕΚ και
2004/48/ΕΚ)].
Άρθρο 66Δ
Κώδικες δεοντολογίας και ανταλλαγή πληροφοριών
1. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρηματικές ή επαγγελματικές ενώσεις, καθώς και οι οργανισμοί
συλλογικής διαχείρισης ή προστασίας καταρτίζουν κώδικες δεοντολογίας με σκοπό να
συμβάλουν σε εθνικό, κοινοτικό ή διεθνές επίπεδο στην επιβολή των δικαιωμάτων του
παρόντος νόμου, συνιστώντας ειδικότερα τη χρήση κωδικού στους οπτικούς δίσκους για τον
προσδιορισμό της προέλευσης της κατασκευής τους. Οι κώδικες δεοντολογίας και η
ενδεχόμενη αξιολόγηση της εφαρμογής τους διαβιβάζονται στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
2. Εθνικός ανταποκριτής για τα δικαιώματα του παρόντος νόμου ορίζεται ο Οργανισμός
Πνευματικής Ιδιοκτησίας".
[Τα άρθρα 66Γ και 66Δ τίθενται όπως προστέθηκαν με το άρθρ.2 παρ.7 του .3524/2007,ΦΕΚ
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Α 15/26.1.2007 (εναρμόνιση προς τις Οδηγίες 2001/84/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ)].
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 67
Εφαρμοστέο δίκαιο
1. Η πνευματική ιδιοκτησία στα δημοσιευμένα έργα διέπεται από το δίκαιο του κράτους όπου
το έργο έγινε για πρώτη φορά νομίμως προσιτά στο κοινό. Η πνευματική ιδιοκτησία στα
αδημοσίευτα έργα διέπεται από το δίκαιο της ιθαγένειας του δημιουργού τους.
2. Τα συγγενικά δικαιώματα διέπονται από το δίκαιο του κράτους όπου πραγματοποιήθηκε η
ερμηνεία ή η εκτέλεση ή όπου παρήχθησαν οι υλικοί φορείς ήχου ή εικόνας ή ήχου και
εικόνας ή από όπου έγινε η ραδιοτηλεοπτική εκπομπή ή όπου έγινε η έντυπη έκδοση.
3. Σε κάθε περίπτωση διέπεται από το κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου
εφαρμοστέο δίκαιο ο καθορισμός του υποκειμένου του δικαιώματος, το αντικείμενό του, το
περιεχόμενό του, η διάρκειά του και οι περιορισμοί πλην των τυχόν προβλεπόμενων από το
δίκαιο αυτό μη εκουσίων αδειών εκμετάλλευσης. Η ένδικη προστασία διέπεται από το δίκαιο
της χώρας όπου ζητείται η προστασία.
4. Οι προηγούμενες παράγραφοι εφαρμόζονται εφόσον δεν ορίζουν άλλως διεθνείς
συμβάσεις κυρωμένες από την Ελλάδα. Προκειμένου για κράτη που δεν συνδέονται με την
Ελλάδα με διεθνείς συμβάσεις για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας ή ορισμένου
αντικειμένου της ή ορισμένου συγγενικού δικαιώματος, οι προηγούμενες παράγραφοι
εφαρμόζονται εφόσον το κράτος του οποίου το δίκαιο πρέπει να εφαρμοστεί παρέχει
ανάλογη προστασία στην πνευματική ιδιοκτησία σε έργα που έγιναν στην Ελλάδα για πρώτη
φορά προσιτά στο κοινό ή σε συγγενικά δικαιώματα που απορρέουν από πράξεις που
πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα.
Αρθρο 68
Μη αναδρομικότητα του νόμου
1. Έργα των οποίων έχει λήξει η διάρκεια της προστασίας κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόμου παραμένουν εκτός προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.
2. Η προστασία που προβλέπεται από τα άρθρα 2 παράγραφος 3 και 40 έως 53 παρέχεται από
την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου σε προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που
δημιουργήθηκαν ή σε συγγενικά δικαιώματα από πράξεις που έγιναν στο παρελθόν.
3. Συμβάσεις που έχουν καταρτισθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου
διέπονται από το προγενέστερο δίκαιο για ένα χρόνο από την έναρξη ισχύος του νόμου.
Άρθρο 68Α
Διαχρονικό Δίκαιο
1. Η διάρκεια προστασίας που προβλέπεται στα άρθρα 29, 30, 31 και 52 του νόμου αυτού
εφαρμόζεται σε όλα τα έργα και αντικείμενα προστασίας με συγγενικά δικαιώματα, τα οποία
προστατεύονταν σε ένα τουλάχιστον Κράτος - Μέλος την 1.7.1995 κατ’ εφαρμογή εθνικών
νομοθεσιών για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα. Οι τρίτοι οι οποίοι
ανέλαβαν την εκμετάλλευση έργων ή αντικειμένων συγγενικών δικαιωμάτων, που είχαν γίνει
κοινό κτήμα πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου μπορούν να συνεχίσουν την
εκμετάλλευση αυτή με τους ίδιους τρόπους, με τα ίδια μέσα και στην ίδια έκταση μέχρι
1.1.1999.
2. Οι συμφωνίες που αφορούν την εκμετάλλευση έργων και άλλων αντικειμένων
προστασίας, οι οποίες ίσχυαν πριν από την 1.1.1995, υπάγοντοι από 1.1.2000 στις διατάξεις
του άρθρου 35 παρ. 3 του νόμου αυτού, εφόσον λήγουν μετά την ημερομηνία αυτή. Εφόσον
μια διεθνής συμφωνία συμπαραγωγής που είχε συναφθεί πριν από την 1.1.1995 μεταξύ
συμπαραγωγού από ένα Κράτος - Μέλος και ενός ή περισσότερων συμπαραγωγών από άλλα
Κράτη - Μέλη ή τρίτες χώρες, προβλέπει ρητά σύστημα κατανομής σε γεωγραφικές περιοχές
των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης μεταξύ των συμπαραγωγών για όλους τους τρόπους
παρουσίασης στο κοινό, χωρίς διάκριση της ρύθμισης που ισχύει για την παρουσίαση στο
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κοινό μέσω δορυφόρου από τις διατάξεις που εφαρμόζονται στους άλλους τρόπους
παρουσίασης, και εφόσον η παρουσίαση στο κοινό μέσω δορυφόρου θα έθιγε την
αποκλειστικότητα, και ιδίως τη γλωσσική αποκλειστικότητα, ενός των συμπαραγωγών ή των
εκδοχέων του σε συγκεκριμένο έδαφος, για την παροχή άδειας παρουσίασης στο κοινό μέσω
δορυφόρου από έναν συμπαραγωγό ή τους εκδοχείς του απαιτείται η συναίνεση του
δικαιούχου της εν λόγω αποκλειστικότητας είτε πρόκειται για συμπαραγωγό είτε για
εκδοχέα.»
[Το άρθρο 68α τίθεται όπως προστέθηκε με την παρ.11 άρθρ.8 του Ν.2557/1997 Α
271/24.12.1997]
Άρθρο 69
Σύσταση Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας
1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα την Αθήνα και επωνυμία Οργανισμός
Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.) που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, με σκοπό
την προστασία των πνευματικών δημιουργών και δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων, την
εποπτεία των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, την εφαρμογή του παρόντος νόμου και
των συναφών διεθνών συμβάσεων, τη νομοπαρασκευαστική εργασία σε θέματα πνευματικής
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και γενικά την εκπροσώπηση της Ελλάδας σε
όλους τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και στα Όργανα της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας. Ο Ο.Π.Ι. μπορεί επίσης να διοργανώνει κάθε είδους σεμινάρια με σκοπό την
επιμόρφωση και ενημέρωση των δικαστών, δικηγόρων, διοικητικών υπαλλήλων,
δημιουργών, δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων, φοιτητών και σπουδαστών για θέματα
πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων. Ο Ο.Π.Ι. σε καμία περίπτωση δεν
μπορεί να έχει ως σκοπό τη συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων σύμφωνα με τα
οριζόμενα στα άρθρα 54 έως 58 του παρόντος νόμου.
2. Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας επιχορηγείται με εισφορά ύψους 1% επί των
ετήσιων ακαθάριστων εσόδων εκάστου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης που
καταβάλλεται το αργότερο μέχρι την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους με βάση τον ισολογισμό
του προηγούμενου έτους και εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων
Εσόδων. Οι ετήσιοι ισολογισμοί των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης κατατίθενται στον
Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας και στο Υπουργείο Πολιτισμού. Τα παραπάνω ισχύουν
και για τους οργανισμούς συλλογικής προστασίας οι οποίοι υποχρεούνται να συντάσσουν
ετήσιο ισολογισμό ο οποίος κατατίθεται στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας και στο
Υπουργείο Πολιτισμού. Ως ακαθάριστα έσοδα λαμβάνονται τα έσοδα, όπως αυτά ορίζονται
από το Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο.
[Το εδάφ.α' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.9 του άρθρου 7 του Ν.2819/2000, Α
84/15.3.2000]
Επιχορηγείται επίσης από διεθνείς οργανισμούς, από Όργανα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
από δωρεές, κληροδοτήματα και κάθε άλλη επιχορήγηση από τρίτους όπως επίσης και από τα
έσοδα που προκύπτουν από παροχή υπηρεσιών. Ο Ο.Π.Ι. για την έναρξη λειτουργίας του
επιχορηγείται εφάπαξ με ειδική χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό του
ΥΠ.ΠΟ. ύψους είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών.
Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας μπορεί επίσης να επιχορηγείται από τις πιστώσεις
του Υπουργείου Πολιτισμού ή από τα έσοδα των αριθμολαχείων ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟ-ΤΟ.
[Το τελευταίο εδάφιο τίθεται όπως προστέθηκε με την παρ.14 άρθρ.8 Ν.2557/1997].
3. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Πολιτισμού, Προεδρίας
της Κυβέρνησης και Οικονομικών καθορίζονται το αντικείμενο και οι ειδικότερες
αρμοδιότητες του Οργανισμού στο πλαίσιο του σκοπού του, ο τρόπος και η διαδικασία
ασκήσεως των αρμοδιοτήτων αυτών, τα της διοίκησης και ελέγχου διαχείρισης του
Οργανισμού, τα του προσωπικού και της οργάνωσής του, τα ποσά των αμοιβών για την
παροχή υπηρεσιών που μπορεί εκάστοτε να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού
Πολιτισμού και γενικά ο τρόπος επιλογής του αναγκαίου για τη στελέχωση Οργανισμού
επιστημονικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού, η μισθοδοσία αυτού, καθώς και
κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια._____________________________________________
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4. Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας αποτελεί κοινωφελές νομικό πρόσωπο. Ο
Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας δεν υπάγεται στο δημόσιο τομέα ούτε στις διατάξεις
του δημόσιου λογιστικού ούτε στις διατάξεις για τις δημόσιες προμήθειες και τα δημόσια
έργα και σε άλλες συναφείς διατάξεις. Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας λειτουργεί
χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται
από το ιδιωτικό δίκαιο.
5. Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών
και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών και ουσιαστικών προνομίων του
Δημοσίου.
[Οι παρ. 4 και 5 τίθενται όπως προστέθηκαν με την παρ.13 του άρθρου 8 του Ν.2557/1997 Α
271/24.12.1997]
Άρθρο 70
Οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης που λειτουργούν
1. Οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος
νόμου υποχρεούνται, μέσα σε δώδεκα μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να
υποβάλουν στο Υπουργείο Πολιτισμού την κατά το άρθρο αυτό δήλωση συνοδευόμενη από
το σχετικό Κανονισμό και γενικά να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για την προσαρμογή
στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
2. Σωματεία δημιουργών που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχουν διαχειριστική
δραστηριότητα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του ν. 4301/1929 και 43 του ν.
1597/1986 μπορούν να συνεχίσουν τη δραστηριότητα αυτή για εικοσιτέσσερις ακόμη μήνες
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
Άρθρο 71
Εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών
1. Τα άρθρα 2 παρ. 3 και 40 έως 45 του παρόντος νόμου αποτελούν εφαρμογή της Οδηγίας
91/250/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 14ης Μαΐου 1991 για τη
νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.
2. Τα άρθρα 3 παρ. 1, περίπτωση δ', 9, 34, 46, 47, 48, 49, 52 και 53 αποτελούν εφαρμογή της
Οδηγίας 91/250/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 19ης Νοεμβρίου
1992 σχετικά με το δικαίωμα εκμίσθωσης, το δικαίωμα δανεισμού και ορισμένα δικαιώματα
συγγενικά προς την πνευματική ιδιοκτησία στον τομέα των προϊόντων της διάνοιας.
3. Ένα άρθρο 35 παρ. 3 και 4, 57 παρ. 8 και 9, 52 η και 68Α παρ. 2 του νόμου αυτού,
αποτελούν εφαρμογή της Οδηγίας 93/83/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 1993
περί συντονισμού ορισμένων κανόνων όσον αφορά το δικαίωμα του δημιουργού και τα
συγγενικά δικαιώματα που εφαρμόζονται στις δορυφορικές ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις και
την καλωδιακή αναμετάδοση.
4. Τα άρθρα 11, 29 παρ. 1, 30, 31, 51Α, 52 γ', δ', ε' στ' και ζ', καθώς και 68Α παρ. 1 του
νόμου αυτού αποτελούν εφαρμογή της Οδηγίας 93/98/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 29ης
Οκτωβρίου 1993 περί εναρμονίσεως της διάρκειας προστασίας του δικαιώματος, καθώς και
πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων.
[Οι παρ. 3 και 4 τίθενται όπως προστέθηκαν με την παρ.12 του άρθρου 8 του Ν.2557/1997 Α
271/24.12.1997 σε εναρμόνιση με την Οδηγία 93/83/Ε.Ο.Κ. για τις δορυφορικές
ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις και την καλωδιακή αναμετάδοση, καθώς και με την Οδηγία
93/98/Ε.Ο.Κ. για τη διάρκεια προστασίας)].
5. Τα άρθρα 2α, 3 παρ.3, 45Α, 64 τελευταίο εδάφιο, 65 παρ. 6, 65 παρ. 9 και 10, 72 παρ. 8
του νόμου αυτού, θεσπίζονται σε εφαρμογή της οδηγίας 96/9/Ε0Κ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία
των βάσεων δεδομένων.
[Η παρ.5 τίθεται όπως προστέθηκε με την παρ.12 του άρθρου 7 του Ν.2819/2000, Α
84/15.3.2000].
6. Τα άρθρα 3 παρ. 1, 28Α, 28Β και 28Γ, 46 παρ. 2, 47 παρ. 1 και 2, 48 παρ. 1, 52 στοιχείο
δ', 64Α, 66 παρ. 1 και 2, 66Α και 66Β του νόμου αυτού αποτελούν εφαρμογή της Οδηγίας
2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2001 για
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την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και των συγγενικών
δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας.
[Η παρ. 6 τίθεται όπως προστέθηκε με την παρ.12 του άρθρου 81 του Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α
239/10.10.2002]
7. Το άρθρο 5 αποτελεί εφαρμογή της Οδηγίας 2001/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 σχετικά με το δικαίωμα παρακολούθησης
υπέρ του δημιουργού ενός πρωτοτύπου έργου τέχνης.
8. Τα άρθρα 10 παρ. 3, 63Α, 63Β, 64, 65 παρ. 1, 66Γ και 66Δ αποτελούν εφαρμογή της
Οδηγίας 2004/48 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου
2004 σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
[Οι παρ.7 και 8 τίθενται όπως προστέθηκαν με το άρθρ.2 παρ.8 Ν.3524/2007,ΦΕΚ Α
15/26.1.2007 (εναρμόνιση προς τις Οδηγίες 2001/84/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ)].
Άρθρο 72
Κατάργηση διατάξεων και ρύθμιση άλλων θεμάτων
1. Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται κάθε διάταξη που αντίκειται
στο νόμο αυτόν ή αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζονται με το νόμο αυτόν. Ειδικότερα
καταργούνται οι νόμοι ΓΥΠΓ/1909 και 2387/1920, το ν.δ. 12/15 Ιουνίου 1926, οι νόμοι
4186/1929, 4301/1929 και 4489/1930, το άρθρο 2 παρ. 1 του ν.δ. 619/1941, το ν.δ.
2179/1943, οι νόμοι 763/1943, 1136/1944 και 56/1944, το άρθρο 12 του ν. 3188/1955, το ν.δ.
4264/1962, το άρθρο 4 του ν. 1064/1980, τα άρθρα 5 και 10 έως 22 του ν. 1075/1980, το
άρθρο 19 του ν. 1348/1983 και τα άρθρα 3, 40, 43 και 46 του ν. 1597/1986.
2. Διατηρείται σε ισχύ ο ν. 988/1943.
3. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης που προβλέπονται και λειτουργούν σύμφωνα με τα
άρθρα 54 έως 58 του παρόντος νόμου έχουν το δικαίωμα να διοργανώνουν συνέδρια, που
αφορούν θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και να συμμετέχουν
σε αυτά. Τα άρθρα 54 έως 58 του παρόντος νόμου δεν περιορίζουν τη σύναψη συμβάσεων
αμοιβαιότητας μεταξύ των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης της ημεδαπής και των
αντίστοιχων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης της αλλοδαπής.
4. Μέχρι την 1η Ιουλίου 1994 δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 49,
όταν υλικός φορέας ήχου χρησιμοποιείται για παρουσίαση στο κοινό σε καφενεία ή
εστιατόρια, που βρίσκονται σε δήμους ή κοινότητες κάτω από 5.000 κατοίκους.
5. Το άρθρο 38 παράγραφος 4 εδάφιο α' του παρόντος νόμου εφαρμόζεται για τη
δημοσίευση οποιασδήποτε φωτογραφίας.
[Η παρ. 6 του παρόντος άρθρου καθώς και το άρθρο 4 του Ν.2173/1993, με το οποίο αυτή
είχε προστεθεί καταργήθηκαν με την παρ.2 άρθρ.4 Ν.3524/2007,ΦΕΚ Α 15/26.1.2007].
7. Το σωματείο υπό την επωνυμία ΕΝΩΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΣΤΙΧΟΥΡΓΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Μ.Σ.Ε.) μπορεί να συνεχίσει να ασκεί τη διαχειριστική δραστηριότητά του ως
οργανισμός συλλογικής διαχείρισης μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1999.
[Η παράγραφος 7 τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 2435/1996 (ΦΕΚ Α' 189)].
8. Οι ρυθμίσεις που αφορούν το δικαίωμα του δημιουργού βάσης δεδομένων, καθώς και το
δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων δεν θίγουν τις διατάξεις που
διέπουν ιδίως το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα συγγενικά δικαιώματα ή άλλα
δικαιώματα ή υποχρεώσεις που υφίστανται επί των δεδομένων, των έργων ή άλλων
στοιχείων ενσωματωμένων σε βάση δεδομένων, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα σήματα, τα
σχέδια και υποδείγματα, την προστασία των εθνικών θησαυρών, πολιτιστικών αγαθών και
αρχαίων έργων, το δίκαιο του ανταγωνισμού, το εμπορικό απόρρητο, την ασφάλεια, την
εμπιστευτικότητα, την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το σεβασμό της
ιδιωτικής ζωής, καθώς και την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα ή το ενοχικό δίκαιο.
[Η παρ.8 τίθεται όπως προστέθηκε με την παρ.5 του άρθρου 7 του Ν.2819/2000, Α
84/15.3.2000].
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
_______________________________Άρθρο 73_______________________________
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Το άρθρο 75 του ν. 1958/1991 αντικαθίσταται ως εξής:
1 Από την ποδοσφαιρική περίοδο 1993-1994 οι Π.Α.Ε. και τα αθλητικά σωματεία που έχουν
δικαίωμα συμμετοχής σε πρωταθλήματα επαγγελματικού ποδοσφαίρου Α', Β' και Γ' εθνικής
κατηγορίας, οφείλουν να διαθέτουν κατά κυριότητα ή χρήση γήπεδο με χλοοτάπητα
απαγορευόμενης της διεξαγωγής αγώνων των ως άνω πρωταθλημάτων σε γήπεδα χωρίς
χλοοτάπητα.
2. Σε περίπτωση που οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν πληρούνται, η
Ε.Π.Α.Ε. υποχρεούται από της ποδοσφαιρικής περιόδου 1993- 1994 και εφεξής, να ορίζει με
απόφασή της γήπεδο με χλοοτάπητα για τη διεξαγωγή των αγώνων της Π.Α.Ε. ή του
αθλητικού σωματείου εντός του νομού που εδρεύει η Π.Α.Ε. ή το αθλητικό σωματείο, ή εν
ελλείψει τέτοιου γηπέδου σε όμορο νομό άλλως στον πλησιέστερο, το οποίο αποτελεί
υποχρεωτικά αγωνιστική έδρα του στερούμενου των προϋποθέσεων της παρ. 1 του παρόντος
άρθρου, Π.Α.Ε. ή αθλητικού σωματείου.
3. Από της δημοσιεύσεως του παρόντος και μέχρι του τέλους της αγωνιστικής ποδοσφαιρικής
περιόδου 1992-1993 Π.Α.Ε. ή αθλητικά σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα
πρωταθλήματα Β' και Γ' εθνικής κατηγορίας και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1
του παρόντος άρθρου, αγωνίζονται σε γήπεδα χωρίς χλοοτάπητα που ορίζονται από την
Ε.Π.Α.Ε. υπό την προϋπόθεση ότι στο νομό στον οποίο διοικητικά υπάγονται δεν υπάρχει
γήπεδο με χλοοτάπητα.
4. Το κύρος της συμμετοχής και των αγώνων των ομάδων των Π.Α.Ε. ή αθλητικών
σωματείων για τα πρωταθλήματα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου της Β' και Γ' εθνικής
κατηγορίας, της ποδοσφαιρικής περιόδου 1992-1993 δεν επηρεάζεται από την έλλειψη
γηπέδου με χλοοτάπητα.
5. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για το
ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της Α' εθνικής κατηγορίας, δεδομένου ότι όλοι οι αγώνες του
πρωταθλήματος αυτού διεξάγονται υποχρεωτικά σε γήπεδο με χλοοτάπητα.
Άρθρο 74
Δεν είναι ασυμβίβαστες προς το δικηγορικό λειτούργημα, και δεν συνεπάγονται έκπτωση ή
διαγραφή από τα μητρώα του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, οι ιδιότητες του διευθύνοντος
συμβούλου, του γενικού διευθυντή, του διαχειριστή, του προέδρου ή του αντιπροέδρου των
οργανισμών συλλογικής διαχείρισης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Άρθρο 75
Ίδρυση Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1997
1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) με την επωνυμία «Οργανισμός
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης-Θεσσαλονίκη 1997» και με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Ο Οργανισμός μπορεί να αναφέρεται για λόγους συντομίας Οργανισμός «Θεσσαλονίκη
97».Ο ιδρυόμενος Οργανισμός έχει τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας και διέπεται από τις
διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει
κάθε φορά, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις αυτού του άρθρου και του
διατάγματος της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου.
Ο Οργανισμός δεν υπάγεται στις διατάξεις που ισχύουν για το δημόσιο τομέα και ιδίως
εκείνες που αναφέρονται στις προσλήψεις προσωπικού οποιασδήποτε φύσης, αμοιβές,
υπηρεσιακή κατάσταση, στις διατάξεις που αφορούν τις προμήθειες και εκτέλεση έργων,
καθώς και στην τήρηση του δημόσιου λογιστικού.
[Το τελευταίο εδάφιο τίθεται όπως προστέθηκε με την παρ.1 του εικοστού άρθρου του
Ν.2196/1994 (ΦΕΚ Α 41)]
2. Το μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές ίσης αξίας, που
αντιστοιχούν σε ισάριθμες ψήφους. Οι μετοχές αυτές ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο που
εκπροσωπείται από τον εποπτεύοντα Υπουργό. Το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να μεταβιβάζει
έως το 40% των μετοχών σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και
δεύτερου βαθμού του νομού Θεσσαλονίκης κατά προτεραιότητα και ακολούθως σε
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης των λοιπών περιοχών της Μακεδονίας.____________
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[Η παρ.2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του άρθρου 20 του Ν.2196/1994 (ΦΕΚ
Α 41)]
3. Σκοπός του ιδρυόμενου Οργανισμού που λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος
σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, είναι η προετοιμασία της πόλης της
Θεσσαλονίκης, που έχει οριστεί ως: πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το έτος 1997,
η κατασκευή των αναγκαίων έργων υποδομής και η οργάνωση των σχετικών πολιτιστικών
εκδηλώσεων.
Ο Οργανισμός συνεχίζει τη δραστηριότητά του και μετά την λήξη των πολιτιστικών και
άλλων εκδηλώσεων του 1997.
Τα έργα υποδομής εντάσσονται σε μακροπρόθεσμο προγραμματισμό πολεοδομικής
ανάπλασης και πολιτιστικής ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής.
[Τα τελευταία δύο εδάφια τίθενται όπως προστέθηκαν με την παρ.4 του άρθρου 20 του
Ν.2196/1994 (ΦΕΚ Α 41)]
4. Ο Οργανισμός τελεί υπό την εποπτεία Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης ή Υπουργού, που
ορίζεται με απόφαση του Πρωθυπουργού.
5. Όργανα διοίκησης του Οργανισμού είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος και ο
Διευθύνων Σύμβουλος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού, που εποπτεύει τον
Οργανισμό. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από:
α. Τον εκάστοτε δήμαρχο της Θεσσαλονίκης ως Πρόεδρο.
β. Τέσσερις δημοτικούς συμβούλους που προτείνονται ανά δύο από την πλειοψηφία και τη
μείζονα μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης.
γ. Ένα δήμαρχο από τη μείζονα περιοχή της Θεσσαλονίκης, που προτείνεται από τους
δημάρχους του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, οι οποίοι καλούνται για το
σκοπό αυτόν από την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Θεσσαλονίκης.
δ. Τρεις αναγνωρισμένες προσωπικότητες από τον καλλιτεχνικό, πνευματικό και
επιστημονικό χώρο της Θεσσαλονίκης.
ε. Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
στ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου που εποπτεύει τον Οργανισμό.
ζ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού.
η. Έναν εκπρόσωπο των παραγωγικών τάξεων και έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων της
πόλης μέσω των θεσμικών οργάνων εκπροσώπησής τους.
Σε περίπτωση που οι πιο πάνω φορείς δεν αποστείλουν τους εκπροσώπους τους μέσα σε δέκα
(10)ημέρες από τη σχετική επιστολή-πρόσκληση του υπουργού που εποπτεύει τον
Οργανισμό, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε νόμιμη σύνθεση με όσα μέλη έχουν ήδη
προταθεί ή επιλεγεί.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόσκληση του Προέδρου του συνέρχεται μέσα σε μία
(1) εβδομάδα από τον ορισμό του και εκλέγει το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού, ο
οποίος συμμετέχει από της εκλογής του στο Διοικητικό Συμβούλιο με δικαίωμα ψήφου.
Σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος ή αποχής του Προέδρου το Διοικητικό Συμβούλιο
συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του πρώτου και κατόπιν των υπόλοιπων κατά σειρά σε
αριθμούς ψήφων δημοτικούς συμβούλους του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, μέλους
του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει να είναι πτυχιούχος ανώτατης σχολής και να έχει εμπειρία
σε οικονομικά, τεχνικά, εμπορικά θέματα, καθώς και στην οργάνωση ή μελέτη ή εκτέλεση
μεγάλων έργων ή στη Διοίκηση μεγάλων Οργανισμών του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα.
[Η παρ. 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.5 του άρθρου 20 του Ν.2196/1994
(ΦΕΚ Α 41)]
6. Με απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, που εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη
δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από εισήγηση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, καταρτίζεται το καταστατικό του Οργανισμού, με
το οποίο καθορίζονται η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι αρμοδιότητες
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των οργάνων της διοίκησης και του Διευθύνοντος Συμβούλου, ο τρόπος και η διαδικασία
αναπλήρωσής τους, η νόμιμη εκπροσώπηση, ο τρόπος λειτουργίας και διαχείρισης του
Οργανισμού, τα όργανα που γνωμοδοτούν ή αποφασίζουν σε θέματα έργων, προμηθειών,
διαφημίσεων, οργανώσεων κ.λπ., οι πόροι του, εκτός των αναγραφομένων στην παρ. 7 του
ίδιου άρθρου, η διάθεση των καθαρών κερδών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
για την οργάνωση και λειτουργία του. Το καταστατικό του Οργανισμού δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
α. Για τον πιο αποτελεσματικό συντονισμό των φορέων της πόλης στο καταστατικό του
Οργανισμού προβλέπεται επίσης η σύσταση συμβουλευτικού για το Διοικητικό Συμβούλιο
οργάνου με την επωνυμία «Συντονιστικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκη 97», στο οποίο
συμμετέχουν εκτός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι εκπρόσωποι, πρόεδροι ή
διοικητές φορέων της μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης, που να εκπροσωπούν με τον πιο
αντιπροσωπευτικό τρόπο την τοπική αυτοδιοίκηση, τα πνευματικά ιδρύματα, τον
καλλιτεχνικό και πνευματικό κόσμο, τα οικονομικά, τεχνικά και επαγγελματικά
επιμελητήρια, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, την Εκκλησία, καθώς και άλλοι παράγοντες
που επηρεάζουν ή συμμετέχουν ενεργά στη ζωή της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης
και της Μακεδονίας γενικότερα.
Το Συντονιστικό Συμβούλιο χωρίζεται σε πέντε τμήματα:
Ανάπτυξης, Τουρισμού, Πολιτισμού, Πολεοδομικής και Αρχιτεκτονικής Παρέμβασης και
Νεολαίας.
Το Συντονιστικό Συμβούλιο συνέρχεται σε ολομέλεια ή σε τμήματα, ύστερα από απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού και πρόσκληση του Προέδρου στην οποία
αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και οι εισηγητές.
β. Συνιστάται θέση Καλλιτεχνικού Διευθυντή, ο οποίος εκλέγεται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής εισηγείται στο Διοικητικό
Συμβούλιο, στις συνεδριάσεις του οποίου μετέχει χωρίς ψήφο, το πρόγραμμα των
εκδηλώσεων, των δραστηριοτήτων και των πρωτοβουλιών που έχουν σχέση με τα
καλλιτεχνικά και πολιτιστικά θέματα, τις διεθνείς καλλιτεχνικές συμμετοχές και
αντιπροσωπεύσεις, καθώς και το σύνολο των δραστηριοτήτων της προετοιμασίας της
Θεσσαλονίκης στην περίοδο 1994-1997.
[Η παρ. 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 20 του Ν.2196/1994
(ΦΕΚ Α 41) και τα εδάφια α' και β' τίθενται όπως προστέθηκαν με την παρ. 7 του ιδίου
άρθρου του ιδίου νόμου].
7. Για την εκπλήρωση του σκοπού του ο Οργανισμός χρηματοδοτείται κάθε έτος από τον
προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων. Μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση του διατάγματος
της προηγούμενης παραγράφου θα καταβληθεί από τον παραπάνω προϋπολογισμό το ποσό
των πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) δραχμών.
8. Ο ετήσιος έλεγχος της διαχείρισης των οικονομικών του Οργανισμού ενεργείται σύμφωνα
με τα ισχύοντα περί οικονομικού ελέγχου των ν.π.ι.δ. δημόσιου συμφέροντος και των
διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για τις Ανώνυμες Εταιρείες.
9. Ο οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης-Θεσσαλονίκη 1997 λύεται την 1η
Ιανουαρίου 1998 και τίθεται υπό εκκαθάριση. Με κοινή απόφαση των εποπτευόντων και
τυχόν άλλων συναρμόδιων Υπουργών ρυθμίζονται τα σχετικά με τη διοίκηση και λειτουργία
του Οργανισμού κατά την περίοδο και για τις ανάγκες της εκκαθάρισης και κάθε άλλο
συναφές ζήτημα.
Με κοινή απόφαση των ίδιων Υπουργών ρυθμίζονται τα σχετικά με τη διάθεση των
περιουσιακών στοιχείων και τη διαδοχή του Οργανισμού επί των κάθε είδους δικαιωμάτων
και
υποχρεώσεών του, η υποκατάσταση του σε κάθε είδους σύμβαση που έχει συνάψει και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
[Η παρ. 9, που είχε αντικατασταθεί με την παρ.8 του άρθρου 20 Ν.2196/1994, τίθεται όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.11 άρθρ.9 Ν.2557/1997 Α 271/24.12.1997].
10. Απαλλάσσονται από κάθε άμεσο ή έμμεσο φόρο, τέλος, εισφορά υπέρ του Δημοσίου ή
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οποιουδήποτε τρίτου και από το τέλος χαρτοσήμου όλες οι πράξεις του Οργανισμού, στις
οποίες συμπεριλαμβάνονται και όλες οι αναγκαίες πράξεις ίδρυσής του.
11. Στον τακτικό προϋπολογισμό του αρμόδιου για τον οργανισμό υπουργείου εγγράφεται
σχετικός κωδικός για την απαιτούμενη χρηματοδότηση του εγκεκριμένου προγράμματος
έργων και πολιτιστικών εκδηλώσεων της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 1997.
[Οι παρ. 10 και 11 τίθενται όπως προστέθηκαν με την παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν.2196/1994
(ΦΕΚ Α 41)].
Άρθρο 76
Κύρωση Συμβάσεως
Κυρούται και αποκτά ισχύ νόμου η από 1 Φεβρουαρίου 1993 μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου και των εδρευόντων αντιστοίχως σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα σωματείων με τις
επωνυμίες «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» καταρτισθείσα σύμβαση «Σύσταση
κοινωφελούς Οργανισμού», η οποία έχει ως ακολούθως:
ΑΡΙΘΜΟΣ - 10.836 ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Στην Αθήνα σήμερα στις μία (1 ) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους χίλια εννιακόσια
ενενήντα τρία (1993) ημέρα Δευτέρα, στο εδώ και επί της οδού Καραγεώργη Σερβίας αρ. 10
ο
κείμενο Υπουργείο των Οικονομικών, στον 3 όροφο, στο γραφείο του κ. Υφυπουργού, όπου
αφού κλήθηκα προσήλθα για την υπογραφή του παρόντος, σ’ εμένα τη Συμβολαιογράφο
Αθηνών ΣΤΥΛΙΑΝΗ συζ. Σωτηρίου ΧΑΝΤΖΙΑΡΑ το γένος Παντελή ΛΕΛΗ, με έδρα την
Αθήνα, οδός Ακαδημίας αρ. 84. εμφανίστηκαν οι μη από το νόμο εξαιρούμενοι, αφενός οι:
1) ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ του Εμμανουήλ και της Ολυμπίας Υφυπουργός Οικονομικών,
κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Κουντουριώτου αρ. 17, κάτοχος του υπ αρ. Γ-001422/21 9-61 δελτίου ταυτότητος της Δ.Χ. Ηρακλείου Κρήτης.
2) ΘΕΟΔΩΡΑ χήρα Παύλου ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, το γένος Κωνσταντίνου και Μαρίας
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ, Υπουργός Πολιτισμού, κάτοικος Αθηνών, οδός Αραβαντινού αρ. 1, κάτοχος
του υπ’ αριθμόν Ν-032302/18-2-1985 δελτίου ταυτότητος του Γ' Α.Τ Αθηνών, οι οποίοι
ενεργούν στο παρόν, ως νόμιμοι εκπρόσωποι και δια λογαριασμό του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ και αφετέρου οι:
1) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΛΛΙΔΟΥ του Ιωάννου και της Άννης Εριφύλης, εκδότης εφημερίδων,
κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Τσιμισκή αριθμός 77, κάτοχος του υπ' αριθμόν Θ-282623/203-1962 δελτίου ταυτότητος του Π.Α. Κηφισιάς, ενεργούσα στο παρόν ως εκπρόσωπος του εις
την Θεσσαλονίκη, εδρεύοντος Σωματείου υπό την επωνυμίαν «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», συσταθέντος δια του από 10-9-91 πρακτικού, που
ενεκρίθημε. την υπ’ αρ. 1152/91 απόφαση του Πολ. Πρωτ/κείου Θεσ/κης και καταχωρήθηκε
στα οικεία βιβλία του Πρωτ/κείου Θεσ/κης με αυξ. αρ.4903/91 και δυνάμει ειδικής εντολής
δοθείσης σ' αυτή δυνάμει της υπ’ αριθμ. 14-19/1/93 αποφάσεως του Διοικ. Συμβουλίου του
εν λόγω Σωματείου, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, και
2) ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ του Δημητρίου και της Έλζας, εκδότης εφημερίδων, κάτοικος
Αθηνών, οδός Χρήστου Λαδά (Εδουάρδου Λω) αρ. 3, κάτοχος του υπ αριθμ. Μ-154944/286-84 δελτίου ταυτότητος του Γ' Παρ. Ασφ. Αθηνών, ενεργών στο παρόν, ως εκπρόσωπος του
Διοικητικού Συμβολαίου του εις την Αθήνα εδρεύοντος σωματείου υπό την επωνυμία
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ», του εν λόγω Σωματείου αναγνωρισθέντος με
την υπ’ αρ. 12668/53 απόφαση του πολ. πρωτ. Αθηνών, που τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ.
11528/59 και 1460/72 αποφάσεις του ιδίου Δικαστηρίου και καταχωρήθηκε στα οικεία
βιβλία του Πρ. Αθηνών με αρ. Μ-2051/30-6-72 και δυνάμει εντολής δοθείσης εις αυτόν υπό
του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Σωματείου δι’ αποφάσεώς του, ληφθείσης κατά
την υπ’
αριθμ. 182 συνεδρίαση αυτού της 14-1-1993, αντίγραφον του οποίου προσαρτάται στο
παρόν.
Οι εδώ, ως άνω εμφανισθέντες και υπό τας ιδιότητας που παρίστανται, κατά τα ανωτέρω,
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εζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος και δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τ'
ακόλουθα:
Δυνάμει της υπ' αριθμόν 29/30-9-92 αποφάσεως του Δ.Σ. της Κτηματικής Εταιρείας του
Δημοσίου μετεβιβάσθησαν κατά χρήση εις τον «ΣΥΛΛΟΓΟΝ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» υπό της ΚΕΔ δύο τμήματα του Β.Κ. 2.527 δημοσίου ακινήτου εκτάσεως
μ.τ. 12.269 και 5.727 τ.μ. δηλαδή συνολικής εκτάσεως μ.τ. 17.996, κείμενα επί του
παραλιακού χώρου, πλησίον του Ποσειδώνιου Αθλητικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, επί τω
σκοπώ ανεγέρσεως εν αυτώ Μεγάρου Μουσικής, καταλλήλου δια την τέλεση συμφωνικών
συναυλιών, παραστάσεων μπαλέτου και αξιόλογων συναφών μουσικών και καλλιτεχνικών
εκδηλώσεων προς άνοδον του μουσικού μορφωτικού επιπέδου των ελλήνων μουσικών και
του ελληνικού κοινού εν γένει. Ταυτοχρόνως το εδρεύον εις Αθήνας Σωματείο υπό την
επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» προσέφεραν εις τον «ΣΥΛΛΟΓΟΝ
ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» τα αρχιτεκτονικά προσχέδια
καταρτισθέντα υπό του γραφείου του καθηγητή Π. Τζώνου, Γ. Χοιπελ και Ξ. Χοιπελ, ως και
την ακουστική προμελέτη καταρτισθείσα υπό του γραφείου ακουστικών μελετών Η. Μ^Κτϋ. Opitz-Kummel με έδρα στο Μόναχο. Αμφότερα ετέθησαν υπ’ όψιν της Κυβερνήσεως και
ενεκρίθησαν.
Ήδη, οι ως άνω συμβαλλόμενοι, υπό τις αναφερόμενες ιδιότητές τους, αποβλέποντες εις
επιτάχυνση της ολοκληρώσεως του έργου, συμφωνούν ως έπεται:
Άρθρον 1.Α.
Ιδρύουν ίδιον νομικόν πρόσωπον ιδιωτικού δικαίου, εδρεύον εις την Θεσσαλονίκην, υπό την
επωνυμίαν «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΚΗΣ» απολαύον
πλήρους οικονομικής και διοικητικής αυτοτελείας και αυτονομίας και λειτουργούν βάσει των
αρχών της ιδιωτικής οικονομίας. Ο Οργανισμός αυτός είναι κοινωφελής και ουχί
κερδοσκοπικός, τελεί δε υπό την εποπτείαν του Υπουργού Πολιτισμού.
Άρθρον 2.Α.
Σκοπός του Οργανισμού είναι η κατασκευή και η κατάλληλος λειτουργία και συντήρηση του
επί του Β.Κ. ακινήτου της Κ.Υ.Θ. (ΚΕΔ) Θεσσαλονίκης ανεγερθησομένου Μεγάρου της
Μουσικής, ως και η διάθεση των εις αυτό αιθουσών και λοιπών χώρων προς εξυπηρέτηση
σοβαρών μουσικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, αποβλεπουσών πρωταρχικώς εις άνοδον
του μουσικού μορφωτικού επιπέδου της Βορείου Ελλάδος.
Προς τούτο, οι αίθουσες του Μεγάρου θα χρησιμοποιούνται:
α) Δια μουσικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, εις τις οποίες περιλαμβάνονται συμφωνικές
συναυλίες και ρεσιτάλ, παραστάσεις μουσικού θεάτρου και μελοδράματος (όπερας),
παραστάσεις χορευτικών συγκροτημάτων (μπαλέτου κ.λπ.) και λοιπές εκδηλώσεις.
β) Δια την διεξαγωγή συνεδρίων.
Η διάθεση των αιθουσών δύναται να γίνεται είτε προς ελληνικά συγκροτήματα (κρατικές ή
ιδιωτικές ορχήστρες, Λυρική Σκηνή κ.λπ.), είτε προς ξένα τοιαύτα εγνωσμένου κύρους. Η
διάθεση δύναται να γίνεται και προς μεμονωμένους καλλιτέχνες ημεδαπούς ή ξένους, επίσης
εγνωσμένου κύρους.
Επιτρέπεται η παραχώρηση των φουαγιέ (ουχί όμως των αιθουσών του μεγάρου) δια
πρόσκαιρες καλλιτεχνικές εκθέσεις και εφόσον η τοιαύτη διάθεσις δεν παρακωλύει την
λειτουργία της κυρίας αιθούσης του Μεγάρου.
Αποκλείεται η χρησιμοποίηση του κτηρίου ως μόνιμου ή ημιμόνιμου στέγης θεάτρου ή
θιάσου ή άλλου συγκροτήματος ή παρεμφερούς σκοπού, ως και η οιαδήποτε χρησιμοποίηση
δι εκδηλώσεις, οι οποίες θα αλλοιώνουν τον χαρακτήρα αυτού ως προέχοντος χώρου
συναυλιών και παρεμφερών μουσικών εκδηλώσεων ή θα θέτουν αυτό εις κίνδυνο ή φθορά.
Η κατά τ' ανωτέρω διάθεση των χώρων αυτού θα γίνεται, κατά κανόνα, επ' ανταλλάγματι,
του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζοντος εκάστοτε τους όρους της τοιαύτης διαθέσεως.
γ) Η συνεργασία του Οργανισμού με άλλους φορείς με σκοπό την ανάπτυξη κοινών
καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Άρθρον 3.Α.
Το νομικό πρόσωπο, με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
164

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», διοικείται από δεκαμελές διοικητικό συμβούλιο, διοριζομένου δι’
αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισμού και επιλεγομένου μεταξύ προσώπων, εγνωσμένου
κύρους. Το αξίωμα του συμβούλου είναι τιμητικό και άμισθο.
Οι έξι (6) των συμβούλων διορίζονται υποχρεωτικώς, κατόπιν προηγουμένης εγγράφου
υποδείξεως υπό του Συλλόγου «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» προς τον
Υπουργό Πολιτισμού. Αυτός υποχρεούται να καλέσει τον Σύλλογο, δια να ασκήσει το
δικαίωμά του, δύο τουλάχιστον μήνες προ της εκάστοτε λήξεως της θητείας των μελών του
Διοικ. Συμβουλίου. Εντός 25 ημερών από της λήξεως της προσκλήσεως του Υπουργού
Πολιτισμού, ο Σύλλογος οφείλει να προβεί εις την υπόδειξη των συμβούλων, του Υπουργού
δικαιουμένου, εν παραλείψει του Συλλόγου, να συμπληρώσει ο ίδιος τον ελλείποντα αριθμόν
συμβούλων (δια την προκειμένη θέση) εκ του καταλόγου των μελών του Συλλόγου «ΟΙ
ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ». Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι
τετραετής από του διορισμού του, παρατείνεται δε μέχρι διορισμού νέου Διοικητικού
Συμβουλίου, αλλ’ ουχί πέραν του έτους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να
επαναδιορίζονται. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και
τον Αντιπρόεδρο αυτού. Οσάκις ο Πρόεδρος εκλέγεται εκ των διορισθέντων απευθείας υπό
του Υπουργού Πολιτισμού συμβούλων, ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται εκ των συμβούλων των
υποδειχθέντων υπό των «ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ή των εις την θέση
αυτών διορισθέντων υπό του Υπουργού Πολιτισμού μελών του Συλλόγου και αντιστρόφως.
Κενωθείσης θέσεως τινός συμβούλου, προ της λήξεως της θητείας του, λόγω θανάτου,
παραιτήσεως ή εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποιεί τούτο το
ταχύτερο προς τον Υπουργό Πολιτισμού, δια να προβεί αυτός εις διορισμόν νέου συμβούλου,
του οποίου η θητεία διαρκεί μέχρι πέρατος της θητείας του αντικαθιστωμένου.
Εφόσον την κενωθείσα θέση κατείχε σύμβουλος υποδειχθείς υπό των «ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», η πλήρωσις αυτής γίνεται αναλόγως κατά τον ανωτέρω
προβλεπόμενο τρόπο.
Άρθρον 4.Α.
Του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος, τον οποίο απόντα ή κωλυόμενο
αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και τούτου κωλυομένου ο υπό του Συμβουλίου οριζόμενος
σύμβουλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εις την έδρα του «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» τακτικώς μεν μια φορά το μήνα, εκτάκτως δε
οσάκις υφίσταται ανάγκη, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου ή αν τοιούτο ήθελε ζητηθεί
εγγράφως υπό δύο εκ των συμβούλων. Η πρόσκληση απευθύνεται προς τα μέλη,
εικοσιτέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από κάθε συνεδρίαση, επιμέλεια του Προέδρου.
Απουσιάζων ή κωλυόμενος σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθεί από άλλον, δυνάμει
απλής επιστολής αφορώσης εις μιαν εκάστοτε συνεδρίαση ή τηλεγραφικώς.
Έκαστος σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει μόνον έναν απουσιάζοντα ή κωλυόμενο
σύμβουλο. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται εν απαρτία, εάν παρίστανται ή εγκύρως
αντιπροσωπεύονται εις αυτό έξι τουλάχιστον εκ των συμβούλων, ουδέποτε όμως οι παρόντες
σύμβουλοι δύνανται να είναι ολιγότεροι των πέντε. Υπαρχούσης απαρτίας οι αποφάσεις
λαμβάνονται κατ’ απόλυτον πλειοψηφίαν των παρισταμένων ή εγκύρως
αντιπροσωπευομένων ψήφων. Εν περιπτώσει ισοψηφίας νικά η ψήφος του προεδρεύοντος.
Έκαστος σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς των συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου. Επί συνεχούς, επί εξάμηνον, απουσίας συμβούλου εκ των
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, το Συμβούλιο, κρίνει δι’ αποφάσεώς του το
δεδικαιολογημένον ή μη της απουσίας, οπότε εάν η απουσία ήθελε κριθεί αδικαιολόγητος
θεωρείται το απουσιάζον μέλος ως παραιτηθέν και γνωστοποιείται τούτο προς τον Υπουργόν
Πολιτισμού, δια να προβεί εις νέον διορισμόν εις την κενωθείσαν θέσιν, κατά τα ανωτέρω εις
το άρθρον 3 οριζόμενα.
Άρθρον 5.Α.
Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί τον Οργανισμό, διαχειρίζεται την
περιουσία αυτού, αποφασίζει επί παντός εν γένει ζητήματος και ενεργεί πάσαν αναγκαίαν
προς τούτο πράξη._______________________________________________________
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Ειδικώτερον :
α) Ενεργεί ό,τι κρίνει ως αναγκαίον ή πρόσφορον προς πραγματοποίηση των εις το άρθρο 2
του παρόντος σκοπών του Οργανισμού.
β) Αποφασίζει περί της εκάστοτε διαθέσεως των χώρων του Μεγάρου, συμφώνως πάντοτε
προς τους εις το άρθρο 2 του παρόντος σκοπούς, κρίνον ανελέγκτως περί της συνδρομής
αυτών, καθώς και περί της εν γένει σκοπιμότητος της διαθέσεως.
γ) Ορίζει τους όρους και τα ανταλλάγματα της κατά το προηγούμενο εδάφιο διαθέσεως
εκάστοτε των χώρων του Μεγάρου, λαμβάνον υπόψιν και σταθμίζον αφενός μεν τις εν γένει
οικονομικές ανάγκες του Οργανισμού προς λειτουργίαν και συντήρησιν του Μεγάρου και
εκπλήρωση των εν γένει σκοπών του, αφετέρου δε τον εκ της, κατά περίπτωσιν, διαθέσεως,
κίνδυνον φθοράς του κτιρίου και των εγκαταστάσεων αυτού.
Οι αίθουσες του Μεγάρου, καθ’ έκαστον έτος θα διατίθενται δια είκοσι πέντε (25)
εμφανίσεις της Κρατικής Ορχήστρας Βορείου Ελλάδος ή της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών
ή και ετέρας Κρατικής Ορχήστρας και δια δέκα (10) εμφανίσεις της Συμφωνικής του Δήμου
Θεσσαλονίκης.
Δια την τοιαύτην χρήσιν το Ίδρυμα θα αποζημιούται μόνον δια τις δαπάνες λειτουργίας του,
τις αντιστοιχούσες εις τις παρεχόμενες Υπηρεσίες.
Το Υπουργείον Πολιτισμού μέχρι τις 31 Ιουνίου εκάστου έτους θα γνωστοποιεί εις το ίδρυμα
τις επιθυμητές ημερομηνίες του επομένου έτους, κατά τις οποίες θα χρησιμοποιηθούν οι
αίθουσες από τις Κρατικές Ορχήστρες, εις τρόπον ώστε, μετά από προηγουμένη συνεννόηση
οι σχετικές εκδηλώσεις αυτών να εντάσσωνται εις το καταρτιζόμενον πρόγραμμα δράσεως
του «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ». Το αυτό ισχύει και δια
την συμφωνική ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Περαιτέρω, είναι δυνατή η άνευ ανταλλάγματος, διάθεση αιθούσης ή άλλου χώρου του
Μεγάρου, εις όλους, κατά την κρίση του Συμβουλίου, εξαιρετικάς κοινωφελείς ή Εθνοφελείς
περιπτώσεις.
δ) Εκπροσωπεί τον Οργανισμό δια του Προέδρου αυτού ή δι' άλλου επί τούτω οριζομένου
προσώπου, συμβούλου ή μη, ενώπιον ελληνικών και αλλοδαπών αρχών και Δικαστηρίων, ως
και έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.
ε) Συνάπτει παντός είδους εν γένει συμβάσεις, αναγομένας εις την Διοίκηση του Οργανισμού
και των Υπηρεσιών του και την διαχείριση της περιουσίας ή την εν γένει επιδίωξη των
σκοπών αυτού. Παρέχει οποιαδήποτε μερική ή γενική πληρεξουσιότητα εις όσα εγκρίνει
πρόσωπα, ως και ανακαλεί αυτήν.
στ) Καθορίζει:
αα) Τα του τρόπου της εν γένει λειτουργίας του Οργανισμού.
ββ) Τα της Διοικητικής και Οικονομικής Διαχειρίσεως και της λογιστικής Οργανώσεως
αυτού.
γγ) Τα της διευθύνσεως και διαρθρώσεως των Διοικητικών, Οικονομικών και Τεχνικών
Υπηρεσιών του Οργανισμού.
δδ) Τα της προσλήψεως επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου, του καταλλήλου προσωπικού
και τα των αμοιβών αυτού.
Προς τούτο, το Διοικητικόν Συμβούλιον εκδίδει εκάστοτε τους σχετικούς κανονισμούς. Το
Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται επίσης να συνιστά παρ’ αυτώ τεχνικές, καλλιτεχνικές ή
άλλες συμβουλευτικές επιτροπές, των οποίων οι υπηρεσίες είναι τιμητικές και άμισθοι.
Το οικονομικό έτος του Οργανισμού αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου
του αυτού έτους.
Ειδικώς η περίοδος της πρώτης χρήσεως λήγει την 31 Δεκεμβρίου 1994. Μετά το πέρας
εκάστης χρήσεως δέον εντός τετραμήνου να υποβάλλεται ο απολογισμός αυτής προς
ενημέρωση, στους Υπουργούς Οικονομικών και Πολιτισμού.
η) Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δύναται να πωλήσει, υποθηκεύσει ή καθ’ οιονδήποτε άλλον
τρόπον απαλλοτριώσει ή συστήσει εμπράγματον δικαίωμα υπέρ τρίτου επί του ως άνω
ακινήτου του ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, το οποίο εν πάση περιπτώσει είναι και
ακατάσχετον.___________________________________________________________
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Άρθρον 6.Α.
Πόροι του «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» δια των οποίων
θα καλύπτονται τα έξοδα λειτουργίας και συντηρήσεως αυτού, είναι οι εξής:
α) Επιχορήγηση του Δημοσίου οριζομένη εκάστοτε δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών
Οικονομικών και Πολιτισμού σύμφωνα με τα ισχύοντα και δια τον Οργανισμό Μεγάρου
Μουσικής Αθηνών.
Η καταβολή της επιχορηγήσεως εκάστου οικονομικού έτους θα γίνεται το βραδύτερο μέχρι
της 30ης Ιουνίου του προηγουμένου οικονομικού έτους.
β) Το υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο εκάστοτε αντάλλαγμα δια την διάθεση της
αιθούσης και των λοιπών χώρων του Μεγάρου.
γ) Οι πάσης φύσεως πρόσοδοι εκ της περιουσίας του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής
Θεσσαλονίκης.
δ) Οι δωρεές και άλλες πάσης φύσεως χορηγίες, οι κληρονομιές και κληροδοσίες.
Άρθρον 7.Α.
Ο Σύλλογος «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», συναινούντος δια του
παρόντος του Ελληνικού Δημοσίου, δια των εδώ παρισταμένων εκπροσώπων του, δηλώνει
δυνάμει του παρόντος, υπόσχεται και αναλαμβάνει την υποχρέωση, να μεταβιβάσει κατά
πλήρες δικαίωμα χρήσεως, προς το δια του παρόντος συνιστώμενο Ίδρυμα «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» το παραχωρηθέν εις αυτόν υπό του Ελληνικού
Δημοσίου δυνάμει της υπ’ αριθμόν 29/30-9-1992/Δ50 αποφάσεως της Κτηματικής Εταιρείας
του Δημοσίου, ακίνητον.
Ομοίως ο Σύλλογος «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» υπόσχεται και
αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταβιβάσει άνευ οιουδήποτε ανταλλάγματος εις το δια του
παρόντος συνιστώμενον Ίδρυμα, όλες τις αρχιτεκτονικές και ακουστικές προμελέτες και
σχέδια που εδώρησε εις αυτόν ο Σύλλογος «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ».
Ο αυτός Σύλλογος αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών
δωρήσει εις το σημειούμενον Ίδρυμα ποσόν δραχμών διακοσίων εκατομμυρίων
(200.000.000). Ο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» πέραν των
δωρηθεισών μελετών, αξίας -70.000.000- δραχμών αναλαμβάνει την υποχρέωση να δωρίσει,
εντός της αυτής προθεσμίας, ποσό δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000).
Άρθρον 8.Α.
Το Ελληνικόν Δημόσιον, ως εκπροσωπείται εις την παρούσα σύμβαση, προς
πραγματοποίηση του σκοπού του συνιστωμένου οργανισμού, αναλαμβάνει την υποχρέωση
όπως, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από της δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως του κυρωτικού της παρούσης συμβάσεως νόμου, μεταβιβάσει άνευ
ανταλλάγματος κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητος, νομής και κατοχής προς τον
συνιστώμενον Οργανισμόν τα ήδη παραχωρηθέντα κατά χρήση εις τον Σύλλογο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ
ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» δύο (2) τμήματα του υπό στοιχειά ΒΚ 2527
δημοσίου ακινήτου, αρμοδιότητος Κ.Υ. Θεσσαλονίκης «ΚΕΔ» συνολικής εκτάσεως μέτρων
τετραγωνικών 17.996, τα οποία εμφαίνονται με τα στοιχεία Λ.Μ.ΙΙ.Ξ.Ο.Π.Λ. εις το από
Σεπτεμβρίου 1984 (υπό κλίμακα 1:500) τοπογραφικό διάγραμμα της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού. Το Δημόσιο θα μεριμνήσει δια την αντικατάσταση, κατά παρέκκλιση των
κειμένων διατάξεων περί διαχειρίσεως Δημοσίων κτημάτων, του ως άνω, ακινήτου, ως
μισθίου κατεχομένου υπό τρίτου, με τμήμα το πολύ ίσης εκτάσεως, του γειτονικού υπό
στοιχεία ΒΚ 2580 δημοσίου κτήματος και δια χρονική περίοδο μέχρι τέλους του έτους 1999.
Άρθρον 9.Α.
Το Δημόσιο, δια των εκπροσωπούντων εις το παρόν αυτό Υπουργών Οικονομικών και
Πολιτισμού δηλώνει ότι έχει εγκρίνει τα προαναφερθέντα αρχιτεκτονικά κ.λπ. προσχέδια εις
βαθμόν προμελέτης και αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
ΜΕΓΑρ Ου ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» με τα αναγκαία κεφάλαια δια την κατασκευή
του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης μέχρι της πλήρους αποπερατώσεώς του και τον
εξοπλισμό αυτού με όλα τα σύγχρονα τεχνικά μέσα, ώστε να εξασφαλισθεί η πλήρης και
τελεία λειτουργία του Μεγάρου._____________________________________________
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Η κατασκευή και η ολοκλήρωση του Μεγάρου θα γίνει επί τη βάσει των δωρηθέντων από
τον Σύλλογο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» (ΑΘΗΝΩΝ) εις τον Σύλλογο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» αρχιτεκτονικών και ακουστικών προμελετών και
προσχεδίων, υπαρχούσης της δυνατότητος χρησιμοποιήσεως ως τεχνικών συμβούλων των
τεχνικών συμβούλων του Συλλόγου «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» (ΑΘΗΝΩΝ) και του
τεχνικού υπευθύνου του έργου κατασκευής του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, ώστε να
αξιοποιηθεί η γνώση και η κτηθείσα εκ της κατασκευής του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών
πείρα, στοιχεία που θα συντελέσουν εις την ολοκλήρωση της κατασκευής του Μεγάρου
Μουσικής Θεσσαλονίκης, ώστε τούτο να είναι έτοιμο προς χρήση το 1997 έτος, κατά το
οποίον η πόλη της Θεσσαλονίκης θα είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης.
Η αμοιβή των τελευταίων θα γίνει δια της απευθείας χρηματοδοτήσεως του Συλλόγου «ΟΙ
ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ».
Η κατά τα άνω χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου θα γίνει έτσι ώστε η ανέγερση του
Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης θα έχει αποπερατωθεί μέχρι της 15ης Οκτωβρίου 1996
έτους.
Άρθρον 10.Α.
Εις το Μέγαρο Μουσικής θα παραχωρηθεί κατά χρήσιν, άνευ ανταλλάγματος, εύλογος χώρος
προς τους «ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» δια την Ίδρυση Μουσικής
Βιβλιοθήκης, την οποία θα χρησιμοποιούν δωρεάν οι σπουδαστές της μουσικής, δια την
ίδρυση Μουσείου Μουσικής (προς συγκέντρωση παντός κειμηλίου, σχέσιν έχοντος με την
μουσικήν και ειδικώτερον με την μουσική ιστορία της χώρας) καθώς και δια την
εγκατάστασιν των γραφείων του Συλλόγου. Η Μουσική Βιβλιοθήκη και το Μουσείο
Μουσικής θα διευθύνονται υπό του Συλλόγου «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».
Άρθρον 11.Α.
Οι συμβάσεις δωρεάς ακινήτων υπέρ του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης
και η μεταγραφή αυτών απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους χαρτοσήμου, δικαιώματος ή
εισφοράς υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και εισφοράς του Ταμείου Συντάξεων Νομικών,
αδιαφόρως αν αυτοί βαρύνουν τον δωρητήν ή τον δωρεοδόχον.
Οι ίδιες απαλλαγές ισχύουν και δια την δωρεά των εις το άρθρον 7 του παρόντος μελετών
κ.λπ.
Τα δικαιώματα των Συμβολαιογράφων ορίζονται εις δραχμές είκοσι χιλιάδες (20.000) των δε
άμισθων και έμμισθων υποθηκοφυλάκων εις δραχμάς -10.000- επί των άνω συμβάσεων δεν
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.Δ. 3026/1959 όπως αυτός τροποποιηθείς
ισχύει σήμερα.
Των αυτών, ως άνω, απαλλαγών, τυγχάνουν και οι δωρηταί.
Άρθρον 12.Α.
1. Ο Κοινωφελής Οργανισμός (Ο.Μ.Μ.Θ.) λόγω του κοινωφελούς χαρακτήρα του,
απαλλάσσεται του φόρου κληρονομιών και δωρεών, του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων, του
φόρου ακινήτου περιουσίας, του φόρου εισοδήματος για τα έσοδά του από κάθε πηγή και
γενικά από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου, δασμούς, δικαιώματα, εισφορές, κρατήσεις,
παράβολα κ.λπ., εκτός από το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο καταναλώσεως που ισχύουν σήμερα,
που θα επιβληθούν στο μέλλον υπέρ του Δημοσίου, των Δήμων, κοινοτήτων, Οργανισμών
πάσης φύσεως και γενικά κάθε τρίτου, για οποιαδήποτε πράξη αυτού. Όλες οι απαλλαγές και
ατέλειες είναι αντικειμενικές. Τις ίδιες απαλλαγές απολαμβάνουν και οι ιδρυτές, καθώς και
δωρητές, μόνον δια τις δωρεές τους στο Ίδρυμα (Ο.Μ.Μ.Θ.).
2. Ο Κοινωφελής Οργανισμός (Ο.Μ.Μ.Θ.) είναι πάντα εξ απογραφής κληρονόμος.
3. Η διάταξη του αρθ. 104 του Ν. 1892/1990 (Φ 101/31-7-90 Τεύχος Πρώτο) ισχύει
αναλόγως δια τον Οργανισμό Μ.Μ. Θεσ/κης.
4. Οποιεσδήποτε συμβολαιογραφικές πράξεις, με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου
ή ιδιωτικού δικαίου, γίνονται ατελώς.
Η αμοιβή των δικηγόρων και συμβολαιογράφων κάθε πράξη δεν δύναται να υπερβή τις
πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές.___________________________________________
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5. Εις τον δια του παρόντος συνιστώμενον Οργανισμό ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ εφαρμόζονται αναλογικώς και αι εκάστοτε, δια το ίδρυμα Οργανισμόν
Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, ισχύουσαι διατάξεις.
[Με το άρθρο 3 του Ν.2459/1997 καταργήθηκαν οι απαλλαγές από τον ΦΠΑ της ανωτέρω
παρ. 5]
Άρθρον 13.Α.
Ο Οργανισμός (Ο.Μ.Μ.Θ.) μη υπαγόμενος εις τας διατάξεις του αν.ν.2039/1939, για την μη
εκτροπή του από τον σκοπό του όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του
παρόντος, υπόκειται στην εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού.
Άρθρον 14.Α.
Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως άρχεται από της δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως του κυρούντος ταύτην νόμου.
Στο παρόν συμβόλαιό μου προσαρτάται η με αριθμό πρωτ. 388/1-2-1993 εντολή του
Συμ/φικού Συλλόγου Αθηνών-Αιγαίου και Δωδεκανήσου.
Ταύτα συνωμολόγησαν και συναπεδέχθησαν οι συμβαλλόμενοι και εις πίστωσιν πάντων
τούτων συνετάγη το παρόν επί δέκα (10) φύλλων χάρτου, εισπραχθέντων τελών και
δικαιωμάτων μου όπερ αναγνωσθέν ευκρινώς και μεγαλοφώνως εις επήκοον πάντων και
βεβαιωθέν υπογράφεται παρ’ αυτών και εμού όπως ο νόμος ορίζει.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 77
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
εκτός από το άρθρο 69, η ισχύς του οποίου αρχίζει έξι μήνες από τη δημοσίευση του νόμου
αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

169

