Σηµειώσεις για το σεµινάριο του προσωπικού των βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ, µε θέµα:
“ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ”
Αθήνα 30/3/2012

Το ισχύον καθεστώς Πνευµατικής Ιδιοκτησίας αποτυπώνεται στο Ν. 2121/1993 όπως
έχει τροποποιηθεί σύµφωνα µε τις διεθνείς συµβάσεις και το κοινοτικό κεκτηµένο.
Βρισκόµαστε εν αναµονή διεθνών εξελίξεων, κυρίως στα θέµατα των εξαιρέσεων ή
περιορισµών προς όφελος ειδικών οµάδων ή βιβλιοθηκών και στο ζήτηµα των
ορφανών έργων. Σύµφωνα µε το ισχύον καθεστώς και σε οτι αφορά την
ψηφιοποίηση(αναπαραγωγή) των έργων που ανήκουν στις βιβλιοθήκες επιτρέπεται
εφόσον υπάρχει άδεια από τους κατόχους πνευµατικών δικαιωµάτων ή έργων
που η διάρκεια προστασίας τους έχει λήξει.
1. Πνευµατική Ιδιοκτησία / Πνευµατικά δικαιώµατα:
Το υποκείµενο του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας είναι ο δηµιουργός.
∆ηλαδή το φυσικό πρόσωπο που µε την προσωπική πνευµατική του εργασία
δηµιούργησε το έργο και κατά συνέπεια αποκτά όλα τα πνευµατικά δικαιώµατα επ'
αυτού .∆ηµιουργοί έργων µπορούν να είναι µόνο φυσικά πρόσωπα,. Τα νοµικά
πρόσωπα δεν µπορούν να είναι δηµιουργοί ενός έργου, καθίστανται όµως δικαιούχοι
του περιουσιακού δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας δευτερογενώς
Αντικείµενο προστασίας είναι τα έργα λόγου, τέχνης ή επιστήµης, όπως βιβλία,
θέατρο, ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία, αρχιτεκτονικά έργα αλλά και άλλες
δηµιουργίες όπως λογισµικό ή βάσεις δεδοµένων. Το δικαίωµα πνευµατικής
ιδιοκτησίας έχει απόλυτο, απεριόριστο και αποκλειστικό χαρακτήρα, αλλά
τέθηκαν ορισµένα όρια τα οποία προσδιορίζονται µε βάση την έννοια του έργου.
Ρητοί περιορισµοί προβλέπονται επίσης σχετικά µε τη διάρκεια και την έκταση του
δικαιώµατος.
Το δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας αποκτάται πρωτογενώς χωρίς διατυπώσεις,
δηλαδή τα δικαίωµα γεννάται αυτοδικαίως από τη στιγµή της δηµιουργίας του έργου
(∆ιεθνής Σύµβαση Βέρνης) : α) χωρίς να απαιτείται να τηρηθεί από τον δηµιουργό
καµία άλλη τυπική προϋπόθεση και β) χωρίς να προηγηθεί η δηµοσίευση του έργου
στο κοινό (Ν. 2121/1993, άρθρο 6 παρ. 2)
Η κατάθεση εντός αντιτύπου σε βιβλιοθήκη ή η αποστολή σε συµβολαιογράφο
δε συνιστά κατοχύρωση, απλώς αποτελεί διοικητική πράξη απόδειξης βεβαίας
χρονολογίας.
Σε σχέση µε την προστασία των ξένων δηµιουργών ή έργων, σύµφωνα µε τη
∆ιεθνή Σύµβαση της Βέρνης ισχύει η αρχή της εθνικής µεταχείρισης ή
εξοµοίωσης των ξένων έργων ή δηµιουργών που προστατεύονται από τη ∆ιεθνή
Σύµβαση της Βέρνης προς τους υπηκόους της χώρας όπου ζητείται η προστασία.
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2. Προστασία πνευµατικής ιδιοκτησίας
Προϋποθέσεις προστασίας : α) πνευµατικό δηµιούργηµα, β) ανήκει στον χώρο
του λόγου της τέχνης ή της επιστήµη. γ) έχει µορφή δ) έχει πρωτοτυπία
Αντικείµενο της πνευµατικής ιδιοκτησίας είναι το πνευµατικό δηµιούργηµα, ως αυλο
αγαθό το οποίο ανήκει στον χώρο του λόγου της τέχνης ή της επιστήµη. Το έργο
αρχίζει να υπάρχει για το δίκαιο από τη στιγµή που θα αποκτήσει κάποιο αισθητό
υπόστρωµα Το υπόστρωµα αυτό µπορεί να είναι σταθερό η και φευγαλέο (ηχητικά ή
οπτικά κύµατα). Ορισµένες φορές απαιτείται µια σταθερή ενσωµάτωση
(κινηµατογραφικά έργα). Σε οτι αφορά την πρωτοτυπία, στενός ορισµός της δεν
µπορεί να υπάρξει. Έχει γίνει αποδεκτό ότι η πρωτοτυπία δεν ταυτίζεται µε τον κόπο
και την επιµέλεια και ότι πρέπει να εκφράζει, µέσω του έργου, κάτι από την
προσωπικότητα του δηµιουργού, κάτι από τη µοναδικότητα της κάθε
προσωπικότητας. Το µέγεθος και η αξία τους έργου δεν έχουν σηµασία. Το έργο
προστατεύεται ανεξάρτητα από την καλλιτεχνική του αξία, ανεξάρτητα από τον
παράνοµο η ανήθικο χαρακτήρα του και ανεξάρτητα από τον προορισµό του και τις
ανάγκες που θα εξυπηρετήσει.
2.1. Τι δεν προστατεύεται µε την πνευµατική ιδιοκτησία:
Η προστασία της ελεύθερης διάδοσης των ιδεών, επιβάλει να µην προστατεύεται
µια ιδέα όσο αποτελεί µια αόριστη σύλληψη στο µυαλό ενός δηµιουργού
∆εν προστατεύονται επίσης :
α)Τα επίσηµα κείµενα µε τα οποία εκφράζεται η άσκηση πολιτειακής αρµοδιότητας,
όπως νοµοθετικά, διοικητικά, δικαστικά κείµενα, κ.λπ. β) Οι εκφράσεις της λαϊκής
παράδοσης, όπως επί παραδείγµατι λαϊκές παροιµίες, έργα λαϊκής τέχνης, δηµοτικοί
χοροί και τραγούδια κ.λπ., τα οποία θεωρούνται κοινή πολιτιστική κληρονοµιά γ) Οι
ειδήσεις και τα απλά γεγονότα ή στοιχεία εφόσον γίνεται µια απλή δηµοσιογραφική
κοινοποίηση του συµβάντος η οποία δεν εµπεριέχει καµία πρωτοτυπία
Η πνευµατική ιδιοκτησία δεν προστατεύει την πληροφορία αυτή καθαυτή. Το έργο
δεν θα πρέπει να συγχέεται µε την πληροφορία. Τα έργα του λόγου ή τα µουσικά
έργα που διατίθενται για παράδειγµα στο διαδίκτυο δεν αποτελούν πληροφορίες,
εξακολουθούν να παραµένουν έργα και να προστατεύονται µε τους κανόνες της
πνευµατικής ιδιοκτησίας Ο αναγνώστης µπορεί να αντλήσει από ένα έργο, όσες
ιδέες και πληροφορίες θέλει. Η πνευµατική ιδιοκτησία δεν εµποδίζει τις ενέργειες
αυτές γιατί τότε θα αναγνώριζε στον εκάστοτε συγγραφέα τη δυνατότητα να
µονοπωλήσει τις ιδέες του.
3. Περιεχόµενο του δικαιώµατος
Το δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας στο ηπειρωτικό ευρωπαϊκό σύστηµα και στο
ελληνικό δίκαιο χωρίζεται σε δύο δικαιώµατα: το ηθικό και το περιουσιακό
δικαίωµα.
3.1. Ηθικό και περιουσιακό δικαίωµα µε συγκεκριµένες εξουσίες
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Το ηθικό δικαίωµα του δηµιουργού είναι ανεξάρτητο από το περιουσιακό δικαίωµα
δεν µεταβιβάζεται και δεν γίνεται αντικείµενο οικονοµικής εκµετάλλευσης.
Κληρονοµείται από τους κληρονόµους του δηµιουργού (Ν. 2121/93 άρθρο 12 παρ.
2).
Το περιουσιακό δικαίωµα µεταβιβάζεται και γίνεται αντικείµενο εµπορικής και
οικονοµικής εκµετάλλευσης. Επίσης, κληρονοµείται από τους κληρονόµους.
Ηθικό δικαίωµα: Το δικαίωµα προστασίας του προσωπικού δεσµού του προς το
έργο του. Ο δηµιουργός έχει από το ηθικό δικαίωµα τις ακόλουθες εξουσίες:
•
•

•
•
•

∆ηµοσίευσης: την εξουσία να αποφασίζει δηλ. αν, πώς, πότε, το έργο θα γίνει
προσιτό στο κοινό
Αναγνώρισης της πατρότητας: την εξουσία αναγνώρισης της πατρότητας
πάνω στο έργο και ειδικότερα την εξουσία να µνηµονεύεται το όνοµά του στα
αντίτυπα του έργου του και σε κάθε δηµόσια χρήση του ή ακόµα και το
δικαίωµά του να κρατάει την ανωνυµία του ή να χρησιµοποιεί ψευδώνυµο
Περιφρούρησης της ακεραιότητας: την εξουσία να απαγορεύει δηλαδή την
κάθε παραµόρφωση, περικοπή ή άλλη τροποποίηση του έργου.
Προσπέλασης στο έργο: την εξουσία να έχει πρόσβαση στο έργο του, ακόµη
και αν το περιουσιακό δικαίωµα ή η κυριότητα στον υλικό φορέα του έργου
ανήκει σε άλλον
Υπαναχώρησης: Η εξουσία αυτή δίνει τη δυνατότητα στο δηµιουργό να
υπαναχωρήσει από συµβάσεις µεταβίβασης ή εκµετάλλευσης έργων λόγου ή
επιστήµης

Περιουσιακό δικαίωµα:
Εξασφαλίζει στο δηµιουργό τη δυνατότητα οικονοµικής εκµετάλλευσης του έργου
του. Ο δηµιουργός έχει την εξουσία να επιτρέπει ή να απαγορεύει τις ακόλουθες
πράξεις:
• Εγγραφή : Αποτύπωση σε υλικό υπόστρωµα της εκτέλεσης του έργου
• Αναπαραγωγή του έργου: Παραγωγή νέων σταθερών υλικών
υποστρωµάτων όπου η αρχική ενσωµάτωση του έργου επαναλαµβάνεται
• ∆ηµιουργία παράγωγου έργου µετάφραση, διασκευή, προσαρµογή κλπ.
• ∆ιανοµή του πρωτοτύπου ή των αντιτύπων (αντιγράφων ) του έργου στο
κοινό
• Εκµίσθωση και δηµόσιο δανεισµό του έργου
• ∆ηµόσια εκτέλεση δηλαδή κάθε εκτέλεση που κάνει το έργο προσιτό σε έναν
κύκλο ευρύτερο από το στενό κύκλο της οικογένειάς του και το άµεσο
κοινωνικό του περιβάλλον
• Παρουσίαση στο κοινό ενσυρµάτως, ασυρµάτως ή µε οποιονδήποτε άλλο
τρόπο (µετάδοση του έργου µέσω διαδικτύου).
• Ραδιοτηλεοπτική µετάδοση
• ∆ικαίωµα παρακολούθησης
Κάθε µια από τις εξουσίες που παρέχει το Περιουσιακό ∆ικαίωµα είναι ανεξάρτητη
και αυτοτελής . Μπορεί δηλαδή να µεταβιβαστεί χωριστά µε άλλη σύµβαση σε άλλο
πρόσωπο και µε χωριστή αµοιβή.
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Η ψηφιοποίηση υλικού στο πλαίσιο των βιβλιοθηκών χωρίς άδεια από
το δικαιούχο προσβάλλει τόσο το ηθικό όσο και το περιουσιακό
δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας.
4. ∆ιάρκεια ισχύος των πνευµατικών δικαιωµάτων (ηθικού και περιουσιακού
δικαιώµατος)
Η διάρκεια ισχύος των πνευµατικών δικαιωµάτων είναι ολόκληρη η ζωή του
δηµιουργού και 70 χρόνια µετά το θάνατό του
Ειδικά στα έργα συνεργασίας, η διάρκεια προστασίας τους είναι 70 χρόνια από το
θάνατο του τελευταίου επιζήσαντα δηµιουργού.
Ειδικές ρυθµίσεις ορίζουν τη διάρκεια προστασίας, στα ανώνυµα ή ψευδώνυµα
έργα, στα έργα που δηµοσιεύονται σε τόµους, τµήµατα, τεύχη, αριθµούς ή
επεισόδια, και στα οπτικοακουστικά έργα. Για τα ανώνυµα ή ψευδώνυµα έργα η
πνευµατική ιδιοκτησία διαρκεί 70 χρόνια τα οποία υπολογίζονται από την 1η
Ιανουαρίου του έτους που έπεται εκείνου κατά το οποίου το έργο κατέστη νοµίµως
προσιτό στο κοινό.
Μετά την πάροδο αυτού του χρόνου το έργο εµπίπτει στο δηµόσιο τοµέα και η
εκµετάλλευσή του είναι ελεύθερη µε την επιφύλαξη της άσκησης από το ∆ηµόσιο
εκπροσωπούµενο από τον Υπουργό Πολιτισµού, του ηθικού δικαιώµατος και
ειδικότερα των εξουσιών αναγνώρισης της πατρότητας και περιφρούρησης της
ακεραιότητας του έργου. Τα έργα για τα οποία έχει περάσει ο νόµιµος χρόνος
καθίστανται κοινό κτήµα και αποτελούν αντικείµενο ελεύθερης εκµετάλλευσης µε
την επιφύλαξη εφαρµογής άλλων διατάξεων, όπως η νοµοθεσία για την πολιτιστική
κληρονοµιά. Ο χρονικός αυτός περιορισµός δικαιολογείται κυρίως για λόγους
προστασίας του κοινωνικού συνόλου: όταν περάσει ο νόµιµος χρόνος προστασίας το
έργο πρέπει να διαδίδεται ελεύθερα, ώστε να µπορεί να γίνει κτήµα της ολότητας.
Η διάρκεια της πνευµατικής ιδιοκτησίας των προγραµµάτων Η/Υ ισχύει για όλη τη
διάρκεια της ζωής και 70 χρόνια µετά το θάνατο του δηµιουργού / δικαιούχου του
προγράµµατος Η/Υ.
∆ιάρκεια ισχύος συγγενικών δικαιωµάτων
Οι ερµηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες (µουσικοί, ηθοποιοί κλπ.) καθώς και οι
παραγωγoí φωνογραφηµάτων και οπτικοαουστικών έργων έχουν σε ορισµένες
περιπτώσεις το αποκλειστικό δικαίωµα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν ορισµένες
χρήσεις των εισφορών τους, ενώ σε άλλες περιπτώσεις έχουν ένα δικαίωµα εύλογης
αµοιβής
Για τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισµούς αναγνωρίζεται το αποκλειστικό και
απόλυτο δικαίωµα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν την αναµετάδοση, εγγραφή,
αναπαραγωγή και ορισµένους άλλου τρόπους εκµετάλλευσης των εκποµπών τους
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Για τους εκδότες αναγνωρίζεται ένα περιορισµένο συγγενικό δικαίωµα που αφορά
την αναπαραγωγή της στοιχειοθεσίας και της σελιδοποίησης των έργων που έχουν
εκδώσει (πενήντα χρόνια µετά την τελευταία έκδοση του έργου)
Για έργα τα οποία µετά τη λήξη της προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας για
πρώτη φορά νοµίµως δηµοσιεύονται ή παρουσιάζονται στο κοινό, προβλέπεται
ένα συγγενικό δικαίωµα ανάλογο µε το περιουσιακό δικαίωµα του δηµιουργού που
διαρκεί είκοσι πέντε έτη από τη στιγµή της πρώτης δηµοσίευσης ή παρουσίασης
στο κοινό.
5. Εξαιρέσεις / περιορισµοί του περιουσιακού δικαιώµατος
Οι περιορισµοί που προβλέπονται από το νόµο για το περιουσιακό δικαίωµα έχουν
στόχο να ισορροπήσουν την προστασία του δηµιουργού µε το δικαίωµα της
ολότητας. Οι περιορισµοί αφορούν µόνο το περιουσιακό δικαίωµα. Το ηθικό
δικαίωµα του δηµιουργού πρέπει πάντοτε να γίνεται σεβαστό.
Το σύστηµα του copyright προβλέπει µια γενική ρήτρα εξαίρεσης, την εύλογη
χρήση (fair use) και εποµένως δε χρειάζεται να πάρει κάποιος άδεια από τον κύριο
του δικαιώµατος για να χρησιµοποιήσει το έργο κατά τρόπο που συνιστά εύλογη
χρήση.
Αντίθετα το σύστηµα droit d’auteur (συνεπώς και το ελληνικό δίκαιο) δεν περιέχει
παρόµοια γενική ρήτρα, αλλά συγκεκριµένες εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόµος.
Χρήσεις πέρα από αυτές τις εξαιρέσεις συνιστούν προσβολή του δικαιώµατος του
δηµιουργού.
Οι πιο σηµαντικές εξαιρέσεις κατά το ελληνικό δίκαιο είναι:
 Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση
 Παράθεση αποσπασµάτων
 Χρήση για λόγους ενηµέρωσης
Όµως και επί αυτών των περιορισµών/ εξαιρέσεων εφαρµόζεται η λεγόµενη γενική
ρήτρα εφαρµογής (το τεστ των τριών σταδίων ): Οι περιορισµοί δηλαδή αυτοί
προβλέπονται σε ορισµένες ειδικές περιπτώσεις ισχύουν εφόσον
• ∆εν αντίκειται στην κανονική εκµετάλλευση του έργου ή άλλου
προστατευόµενου αντικειµένου
• ∆εν θίγονται αδικαιολόγητα τα έννοµα συµφέροντα του δικαιούχου
Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση: Στην έννοια της ιδιωτικής χρήσης εµπίπτει η
αναπαραγωγή που γίνεται από τον ίδιο το χρήστη για προσωπική του χρήση ή για
χρήση από το άµεσο οικογενειακό ή κοινωνικό του περιβάλλον. ∆εν εµπίπτει στην
έννοια της ιδιωτικής χρήσης, η αναπαραγωγή που γίνεται από επιχειρήσεις ή
δηµόσιες υπηρεσίες, όπως π.χ. η φωτοτυπία ολόκληρου βιβλίου ή άρθρου για να
διανεµηθεί στα µέλη µιας εταιρίας ή ενός οργανισµού και η αναπαραγωγή βέβαια,
που γίνεται για να εξυπηρετήσει εµπορικό σκοπό. Εποµένως στο πλαίσιο των
βιβλιοθηκών το προσωπικό δεν αναλαµβάνει καµία πράξη φωτοτυπικής
αναπαραγωγής για λογαριασµό των χρηστών. Επιπλέον η αναπαραγωγή
ολόκληρου βιβλίου χωρίς την άδεια του δηµιουργού και του εκδότη, ακόµα κι αν
γίνεται από τον ίδιο το χρήστη, ακόµη και αν θεωρηθεί ιδιωτική, δεν εµπίπτει
στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 2121/1993 (αρθρ.198). Ενηµερώνουµε πάντα τους

∆ιονυσία Καλλινίκου, Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ,
Βασιλική Στρακαντούνα, Βιβλιοθηκονόµος M.Sc. Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ

χρήστες ότι η χρήση του υλικού γίνεται σύµφωνα µε την νοµοθεσία πνευµατικής
ιδιοκτησίας.
Η ελευθερία ιδιωτικής αναπαραγωγής παύει να ισχύει όταν εµποδίζεται η κανονική
εκµετάλλευση του έργου ή βλάπτονται τα νόµιµα συµφέροντα του δηµιουργού (τεστ
των τριών σταδίων). ∆εν ισχύει για έργα που έχουν δηµοσιευθεί χωρίς την άδεια του
δηµιουργού ή για έργα αδηµοσίευτα, όπως τα χειρόγραφα Επίσης δεν νοείται
αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση από παράνοµα ή πειρατικά αντίτυπα ή από
παράνοµους δικτυακούς τόπους. Σε περιπτώσεις βιβλίων µουσικής ή παρτιτούρες η
αναπαραγωγή χωρίς την άδεια των µουσικοσυνθετών η άλλων δικαιούχων είναι
παράνοµη
Αναπαραγωγή για διδασκαλία: Επιτρέπεται η αναπαραγωγή άρθρων (από
εφηµερίδες και περιοδικά), σύντοµων αποσπασµάτων ή τµηµάτων εφόσον η πράξη
αποσκοπεί αποκλειστικά για τη διδασκαλία ή τις εξετάσεις σε εκπαιδευτικό ίδρυµα
(course packs / e-reserves, εξ αποστάσεως εκπαίδευση). Στην περίπτωση αυτή καθώς
µπορεί να υπάρξει πρόβληµα µε το µέγεθος του αποσπάσµατος και καθώς επίσης
πρόκειται και για πράξεις διάθεσης του υλικού µέσω τερµατικών, είναι ασφαλέστερο
αντί της ανάρτησης του αποσπάσµατος να δίδεται βιβλιογραφία µε συγκεκριµένες
παραποµπές σε σελίδες έργων.
Αναπαραγωγή από βιβλιοθήκες και αρχεία: Επιτρέπεται 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, εφόσον είναι αδύνατη η προµήθεια από την αγορά. Η βιβλιοθήκη για
λόγους διατήρησης έχει το δικαίωµα να ψηφιοποιήσει υλικό που βρίσκεται υπό
καθεστώς πνευµατικών δικαιωµάτων το οποίο όµως δεν κυκλοφορεί στο
εµπόριο.Όµως δεν έχει δικαίωµα να το διαθέσει αυτό το υλικό στο κοινό ούτε
µέσω των τερµατικών της. Για τη διάθεση χρειάζεται άδεια. Όπως
προαναφέρεται το δικαίωµα αναπαραγωγής και το δικαίωµα διάθεσης είναι
χωριστές εξουσίες και απαιτούν χωριστή άδεια. Στην περίπτωση ψηφιοποίησης
περιοδικών που η διάρκεια προστασίας δεν έχει λήξει χρειάζονται άδειες από
τους δηµιουργούς και τους εκδότες η τους φορείς που έκαναν την έκδοση.
Για τη διάθεση του έργου µέσω του ηλεκτρονικού αναγνωστηρίου της
βιβλιοθήκης ισχύει ο περιορισµός που προβλέπεται στην Οδηγία 2001/29 άρθρο 5
παρ. 3 στοιχείο ιδ: χρήση µε παρουσίαση ή διάθεση µε σκοπό την έρευνα ή την
ιδιωτική µελέτη σε µέλη του κοινού µέσω εξειδικευµένων τερµατικών στους χώρους
των βιβλιοθηκών, εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, µουσείων ή αρχείων. Ο περιορισµός
αυτός δεν έχει ενσωµατωθεί στην ελληνική νοµοθεσία.
Αναπαραγωγή προς όφελος τυφλών και κωφαλάλων: Επιτρέπεται για χρήσεις που
συνδέονται άµεσα µε την αναπηρία και δεν έχουν εµπορικό χαρακτήρα (Ν
3057/2002, άρ. 81).
Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού καθορίζονται οι όροι εφαρµογής της
ρύθµισης, καθώς και η εφαρµογή της σε άλλες κατηγορίες προσώπων µε αναπηρίες.
(Απόφαση Υπουργού Πολιτισµού 98546/2007 ΦΕΚ Β 2065/2007)
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H ψηφιοποίηση είναι αναπαραγωγή. Σηµαντικό κριτήριο κατά τη διαδικασία
επιλογής υλικού προς ψηφιοποίηση θα πρέπει να αποτελέσει η σηµασία που
µπορεί να έχει το υλικό για το ίδρυµα. Όπως προαναφέρεται η βιβλιοθήκη
µπορεί να ψηφιοποιήσει υλικό που ανήκει στο δηµόσιο τοµέα ή που έχει
σχετικές άδειες από τους κατόχους Π∆. Το πιο ασφαλές είναι να ψηφιοποιηθεί
υλικό το οποίο έχει εκδοθεί µέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα.
Παράθεση αποσπασµάτων
Επιτρέπεται χωρίς άδεια του δηµιουργού και χωρίς καταβολή αµοιβής η
αναπαραγωγή σύντοµων αποσπασµάτων έργων µε σκοπό την υποστήριξη της
γνώµης αυτού που αναπαράγει το απόσπασµα ή την κριτική της γνώµης του αρχικού
δηµιουργού και µόνο στο βαθµό που η αναπαραγωγή δικαιολογείται από το σκοπό
αυτόν. Η εξαίρεση αυτή δεν αφορά µόνο έργα του λόγου.
Για να εξασφαλιστεί το ηθικό δικαίωµα του αρχικού δηµιουργού, ο νόµος ορίζει ότι 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
Χρήση για λόγους ενηµέρωσης
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή λόγων, αγορεύσεων, κηρυγµάτων κλπ. από ΜΜΕ για
λόγους ενηµέρωσης του κοινού επί επίκαιρων γεγονότων, καθώς και περιλήψεων ή
αποσπασµάτων διαλέξεων που έγιναν δηµόσια. Επίσης επιτρέπεται η αναπαραγωγή
και µετάδοση από ΜΜΕ έργων που παρουσιάζονται δηµόσια, στο βαθµό που είναι
απαραίτητες για λόγους περιγραφής επίκαιρων γεγονότων και ενηµέρωσης του
κοινού.
6. Ορφανά έργα
Ορφανά ονοµάζονται τα έργα των οποίων δεν έχουν λήξει τα πνευµατικά
δικαιώµατα, όµως οι δικαιούχοι τους δεν είναι γνωστοί ή δεν µπορούν να
εντοπιστούν. Το πρόβληµα των ορφανών έργων (οrphan works) έχει άµεση επίπτωση
στα έργα ψηφιοποίησης πολιτιστικού και άλλου περιεχοµένου, αλλά και στη
δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά. Σύµφωνα µε µελέτη της ΕΕ τα ορφανά έργα
αποτελούν σηµαντικό ποσοστό των έργων ψηφιοποίησης, σε όλες τις κατηγορίες
τεκµηρίων και, ειδικά όσον αφορά φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό.
Ενδεικτικά, µε ένα συντηρητικό υπολογισµό, ο αριθµός των ορφανών βιβλίων που
εµπίπτουν ακόµη σε καθεστώς πνευµατικής ιδιοκτησίας σε ολόκληρη την Ευρώπη
κυµαίνεται περί τα 3 εκατοµµύρια βιβλία, δηλαδή το 13% του αριθµού των βιβλίων
τα οποία έχουν εκδοθεί και εµπίπτουν ακόµη σε καθεστώς πνευµατικής ιδιοκτησίας.
Στην ΕΕ συζητείται πρόταση οδηγίας που θα βοηθήσει στην επίλυση των ζητηµάτων
που ανακύπτουν σε σχέση µε την ανεύρεση των δικαιούχων.

7. Προγράµµατα Η.Υ και Βάσεις δεδοµένων:
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Τα προγράµµατα Η.Υ και το προπαρασκευαστικό υλικό του σχεδιασµού τους,
προστατεύονται ως έργα λόγου γιατί αποτελούν βασικό στοιχειό της διακίνησης του
περιεχοµένου. (οδηγία 2009/24). Η έννοια δεν προσδιορίζεται στο νόµο. Ως
δηµιουργός ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που δηµιούργησε το πρόγραµµα ή η οµάδα
(έργα συνεργασίας η συλλογικά έργα). Σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο το νοµικό
πρόσωπο µόνο δευτερογενώς µπορεί να αποκτήσει το δικαίωµα Π∆. Εάν το εργο
γίνεται στο πλαίσιο σύµβασης το δικαίωµα µεταβιβάζεται στο εργοδότη. Για να είναι
νόµιµη η χρήση προγράµµατος Η/Υ πρέπει ο δικαιούχος να παραχωρήσει σχετική
άδεια.
Οι βάσεις δεδοµένων προστατεύονται µε το δικαίωµα το δηµιουργού και το δικαίωµα
ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδοµένων εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις του νόµου και κυρίως η πρωτοτυπία
Οι βιβλιογραφικές βάσεις των ΒΥΠ προστατεύονται µε το δικαίωµα ειδικής φύσης
του κατασκευαστή βάσης δεδοµένων. Όταν οι Βιβλιοθήκες διαθέτουν στο κοινό
βάσεις που το περιεχόµενο τους ανήκει σε τρίτους οι όροι χρήσης προσδιορίζονται
από τη νοµοθεσία και τις σχετικές συµβάσεις Οι ιστοσελίδες προστατεύονται. Η
απλή παραποµπή (link) από µια σελίδα στην αρχική άλλης θεωρείται νόµιµη,
αντιθέτως µε το Deep linking το οποίο απαιτεί άδεια
8. Συλλογική διαχείριση
Οι δηµιουργοί αναθέτουν τη διαχείριση των δικαιωµάτων τους σε αντίστοιχους
οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης (collecting societies). Οι οργανισµοί αυτοί
ελέγχουν αν γίνονται αναπαραγωγές, δηµόσιες εκτελέσεις, αναµεταδόσεις κλπ. χωρίς
άδεια, διαπραγµατεύονται και συνάπτουν συµβάσεις για τα έργα µε επίδοξους
χρήστες, εισπράττουν την αµοιβή των δηµιουργών και τους την αποδίδουν κ.λ.π.
Από τη συλλογική διαχείριση επωφελούνται α) οι δηµιουργοί, οι οποίοι δε χρειάζεται
να ασχολούνται µε όλες τις λεπτοµέρειες και να συνάπτουν ξεχωριστά σύµβαση µε
τον κάθε χρήστη, β) οι χρήστες, οι οποίοι γνωρίζουν πού να αποταθούν για να λάβουν
άδεια χρήσης ενός έργου και δε χρειάζεται να συναλλάσσονται µε όλους τους
δηµιουργούς ξεχωριστά. Η συλλογική διαχείριση είναι πλην ελαχίστων εξαιρέσεων
προαιρετική τόσο στην ύπαρξη όσο και στην έκτασή της για τους δηµιουργούς
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9. Σύγχρονες προσεγγίσεις στην ΠΙ
Προτάσεις επαναπροσδιορισµού των κανόνων της ΠΙ και δηµιουργία νέας
ισορροπίας µε βάση τις αρχές του διαδικτύου. Ελεύθερο λογισµικό, ελεύθερη
κουλτούρα, copyleft αντί copyright, general public license, creative commons είναι η
νέα θεώρηση της πνευµατικής ιδιοκτησίας. Η γενική άδεια Creative Commons (CC)
προτείνει την ελεύθερη χρήση πέρα από τα όρια του fair use, τη µικρότερη διάρκεια
προστασίας, την τήρηση διατυπώσεων, την καταχώρηση και το µαρκάρισµα των
έργων. Οι άδειες CC διατίθενται ελληνοποιηµένες. Το µαρκάρισµα των έργων µε το
σύµβολο CC (Creative Commons) θα βοηθήσει στη λειτουργία ενός νέου δηµόσιου
τοµέα όχι µε εξαναγκασµό των δηµιουργών ή µε τρόπο πειρατικό αλλά µε βάση την
άδεια που ο ίδιος ο δικαιούχος ελεύθερα χορηγεί µε βασικό όρο την περαιτέρω
διανοµή.
Νοµοθεσία Βιβλιογφραφία

∆ιεθνείς Συµβάσεις:
•
•
•
•
•
•

•

∆ιεθνής Σύµβαση Βέρνης-Παρισίου 1971 για την προστασία των
λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων (Ν.100/1975 ΦΕΚ Α 162/1-8-1975)
Παγκόσµια Σύµβαση-Γενεύης 1952 (Ν∆ 4254/1962 ΦΕΚ Α 166/17-10-1962)
∆ιεθνής Σύµβαση Ρώµης-1961 για την προστασία των ερµηνευτών ή
εκτελεστών καλλιτεχνών ,των παραγωγών φωνογραφηµάτων και των
οργανισµών ραδιοτηλεόρασης (Ν. 2054/1992 ΦΕΚ Α 104/30-6-1992)
∆ιεθνής Σύµβαση Γενεύης-1971 για την προστασία των παραγωγών
φωνογραφηµάτων εναντίον της µη επιτρεπόµενης αναπαραγωγής των
φωνογραφηµάτων τους ( Ν. 2148/1993 ΦΕΚ Α 96/16-6-1993)
∆ιεθνής Σύµβαση που αφορά τη διανοµή σηµάτων φορέων προγραµµάτων
µεταδιδοµένων δια δορυφόρου-Βρυξέλλες 1974 (Ν. 1944/1991 ΦΕΚ Α 56/224-1991)
Κύρωση της Τελικής Πράξης που περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα των
πολυµερών εµπορικών διαπραγµατεύσεων στο πλαίσιο του Γύρου της
Ουρουγουάης-Συµφωνία για τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας στον
τοµέα του εµπορίου- Μαράκες 1994 (Ν. 2290/1995 ΦΕΚ Α 28/9-2-1995)
(TRIPS)
Συνθήκη του Παγκόσµιου Οργανισµού ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας για τις
εκτελέσεις και τα φωνογραφήµατα - Γενεύη 1996 (Ν. 3183/2003 ΦΕΚ Α
228/26-9-2003)
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Ελληνική νοµοθεσία και Κοινοτικές Οδηγίες
Ν.2121/1993, Η Πνευµατική Ιδιοκτησία, τα Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά
Θέµατα
Ν. 2435/1996 Άρθρο 3, (Τροποποίηση του Ν. 2121/1993)
Ν. 2557/1997, Θεσµοί Μέτρα και ∆ράσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης, Άρθρο 8
(Τροποποίηση του Ν. 2121/1993)
Ν. 2819/2000, Νοµική Προστασία των Βάσεων ∆εδοµένων και Άλλες ∆ιατάξεις,
Άρθρο 7 (Εναρµόνιση µε την Οδηγία 96/9/ΕΟΚ)
Ν. 3057/2002, Εναρµόνιση Ορισµένων Πτυχών του ∆ικαιώµατος του ∆ηµιουργού και
των Συγγενικών ∆ικαιωµάτων στην Κοινωνία της Πληροφορίας και Άλλες ∆ιατάξεις,
Άρθρο 81 (Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2001/29)
Ν.3183/2003 - Κύρωση της Συνθήκης του Παγκόσµιου Οργανισµού ∆ιανοητικής
Ιδιοκτησίας για τις εκτελέσεις και τα φωνογραφήµατα
Ν.3184/2003, Κύρωση της Συνθήκης του Παγκόσµιου Οργανισµού ∆ιανοητικής
Ιδιοκτησίας για την Πνευµατική Ιδιοκτησία
N.3149/2003, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και άλλες διατάξεις)
Ν.3905/2010 άρθρο 46 για ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής τέχνη και
άλλες διατάξεις
Υ.Α. 8300/2003, Κανονισµός Λειτουργίας ∆ηµοσίων Βιβλιοθηκών
∆ιορθωτικό στην Οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά µε την Επιβολή των ∆ικαιωµάτων
∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας (ΕΕ L 157 της 30.4.2004) Επίσηµη Εφηµερίδα αριθµ. L 195
της 02/06/2004
Οδηγία 2004/48/ΕΚσχετικά µε την Επιβολή των ∆ικαιωµάτων ∆ιανοητικής
Ιδιοκτησίας.
Οδηγία 2001/29/ΕΚγια την Εναρµόνιση Ορισµένων Πτυχών του ∆ικαιώµατος του
∆ηµιουργού και Συγγενικών ∆ικαιωµάτων στην Κοινωνία της Πληροφορίας.
Οδηγία 96/9/ΕΟΚ σχετικά µε τη Νοµική Προστασία των Βάσεων ∆εδοµένων.
Οδηγία 2006/77/ΕΟΚσχετικά µε την εναρµόνιση της διάρκειας προστασίας του
δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας και ορισµένων συγγενών δικαιωµάτων.
Οδηγία 2006/115/ΕΟΚσχετικά µε το ∆ικαίωµα Εκµίσθωσης, και Οδηγία 2011/77
σχετικά µε το ∆ικαίωµα ∆ανεισµού και Ορισµένα ∆ικαιώµατα Συγγενικά προς την
Πνευµατική Ιδιοκτησία στον Τοµέα των Προϊόντων της ∆ιανοίας.
Οδηγία 2009/24/ΕΟΚ για τη Νοµική Προστασία των Προγραµµάτων Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών
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Ενδεικτική Βιβλιογραφία
z Κουµάντος, Γιώργος, Πνευµατική Ιδιοκτησία, 8η Έκδοση, Αντ. Ν. Σάκκουλας,
Αθήνα-Κοµοτηνή 2002,
z Κοτσíρης Λ. ∆ίκαιο πνευµατικής ιδιοκτησίας Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, 2010
z Καλλινίκου, ∆ιονυσία, Πνευµατική Ιδιοκτησία και Συγγενικά ∆ικαιώµατα, 3η
Έκδοση, Π. Ν. Σάκκουλας (∆ίκαιο & Οικονοµία), Αθήνα 2008,
z Καλλινίκου, ∆ιονυσία, Πνευµατική Ιδιοκτησία και Βιβλιοθήκες-. Ν. Σάκκουλας
(∆ίκαιο & Οικονοµία), Αθήνα 2007,
z Μαρίνος, Μιχαήλ-Θεόδωρος, Πνευµατική Ιδιοκτησία, 2η Έκδοση, Αντ. Ν.
Σάκκουλας, Αθήνα-Κοµοτηνή 2004,
z Kallinikou D., Papadopoulos M., Kaponi A., Strakantouna V. «Intellectual
property issues for digital libraries in the internet Networked public sphere»
Εισήγηση διεπιστηµονικής οµάδας στο 8th International Conference of Computer
Εthics: Philosophical enquiry (CEPE 2009).
z http://web.opi.gr/opifiles/odigoi/vasik_odigos.pdf
z http://www.eae.org.gr/congress/home.html

Ελληνικοί Οργανισµοί Συλλογικής ∆ιαχείρισης
o Οργανισµός Συλλογικής ∆ιαχείρισης Έργων Λόγου ΟΣ∆ΕΛ
o AEΠI-Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (Πνευµατικά
δικαιώµατα συνθετών και στιχουργών και διαχείριση)
o ∆ΙΟΝΥΣΟΣ (Οργανισµός Συλλογικής ∆ιαχείρισης ∆ικαιωµάτων Ελλήνων
Ηθοποιών)
o International Federation of Phonographic Industry (IFPI) (Παράρτηµα Ελλάδας)
o Grammo (Οργανισµός Συλλογικής ∆ιαχείρισης & Προστασίας των ∆ικαιωµάτων
των Παραγωγών Υλικών Φορέων Ήχου ή Εικόνας και Ήχου)
o Ερατώ (Οργανισµός Συλλογικής ∆ιαχείρισης ∆ικαιωµάτων Τραγουδιστών Ερµηνευτών Συν.Π.Ε.)
o Απόλλων (Οργανισµός Συλλογικής ∆ιαχείρισης ∆ικαιωµάτων Ελλήνων
Μουσικών
Συν.Π.Ε.)
http://web.opi.gr/portal/page/portal/opi/info.html/osd.html
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Η χρήση του υλικού των βιβλιοθηκών
υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας
περί πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων.
(Ν.2121/93 µε τις µέχρι σήµερα τροποποιήσεις, τις διεθνείς συµβάσεις
και το ευρωπαϊκό κεκτηµένο)
Τα τεκµήρια παρέχονται για προσωπική µελέτη.
Απαγορεύεται η συστηµατική αποθήκευση ή αναπαραγωγή τους
καθώς και οποιαδήποτε εµπορική χρήση τους.
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