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Περίληυη (Abstract) 

Τν δίθαην πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο επεξεάδεη πνηθηινηξφπσο 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ. Ιδηαίηεξα 

ζην πιαίζην ηεο κεηάβαζεο απφ ηελ αλαινγηθή ζηελ ςεθηαθή 

επνρή θαζψο νη βηβιηνζήθεο πξνζπαζνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο 

δπλαηφηεηεο ςεθηαθήο παξνπζίαζεο ηνπ πιηθνχ ηνπο ζην 

θνηλφ. Μηα ζεηξά απφ δεηήκαηα αλαθχπηνπλ. Η εθθαζάξηζε 

ησλ δηθαησκάησλ επί ησλ ςεθηνπνηνχκελσλ έξγσλ δελ είλαη 

πάληνηε εχθνιε θαη ήδε αλαδεηνχληαη ζε επξσπατθφ επίπεδν 

ιχζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ «νξθαλψλ» 

έξγσλ. Σην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ςεθηνπνίεζεο ηνπο 

απαληψληαη ζπρλά πεξηπηψζεηο πξνζβνιήο ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ή εζηθνχ δηθαηψκαηνο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ή ησλ 

ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ. Καζνξηζηηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη 

πιένλ ε ςεθηαθή δηαρείξηζε αιιά θαη πξνζηαζία ησλ 

ςεθηαθψλ έξγσλ πνπ αλαδεηθλχεηαη σο αζθαιηζηηθή δηθιείδα 

ε νπνία ζα ζπκβηβάζεη ηελ αλάγθε απνηειεζκαηηθήο 

πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο κε ηελ 

αλάγθε επξχηεξεο δπλαηήο πξφζβαζεο ηνπ θνηλνχ ζην 

δηαλνεηηθφ πινχην ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ.  

Keywords: Ψηθιακή, προζηαζία, διατείριζη, πνεσμαηική, 

ιδιοκηηζία, ορθανά έργα 
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 Η ςεθηνπνίεζε θαη ςεθηαθή δηάζεζε ηνπ πιηθνχ ησλ αθαδεκατθψλ 

βηβιηνζεθψλ ην νπνίν πξνζηαηεχεηαη κε ην δίθαην ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο είλαη 

κηα πεξίπινθε δηαδηθαζία δεδνκέλνπ φηη απαηηεί ζε θάζε ζηάδην απηήο δηαρείξηζε 

ησλ δηθαησκάησλ ησλ δεκηνπξγψλ ησλ έξγσλ αιιά θαη ησλ εθδνηψλ ηνπο. Σηελ 

παξνπζίαζε πνπ αθνινπζεί επηρεηξείηαη ε ζθηαγξάθεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηαδίσλ 

εθθαζάξηζεο δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ησλ ζπγγεληθψλ κε απηήλ 

θαη ε αλάιπζε ηεο λνκηθήο πξνζηαζίαο ησλ κέζσλ ηερλνινγηθήο πξνζηαζίαο
1
.  

1. Εκκαθάριζη δικαιφμάηφν καηά ηο ζηάδιο ηης υηθιοποίηζης  

Η κεηαηξνπή πιηθνχ πνπ πξνζηαηεχεηαη κε ην δίθαην ηεο πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο απφ αλαινγηθή κνξθή ζε ςεθηαθή απαηηεί ηελ άδεηα ηνπ δεκηνπξγνχ ή 

άιινπ ζπγγεληθνχ δηθαηνχρνπ, αθνχ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο αλαπαξαγσγήο (α. 3 

παξ.1(α) λ.2121/1993). Αλ πεξαηηέξσ ππάξμεη δηαζθεπή ή άιιε κεηαηξνπή ηνπ έξγνπ 

θαιχπηεηαη ηαπηφρξνλα θαη απφ ην αληίζηνηρν απηφ δηθαίσκα (δηαζθεπήο- α.3 παξ. 1 

(γ)). Η πεξαηηέξσ ελδερφκελε δηάζεζε ελφο έξγνπ κέζσ δηαδηθηχνπ θαιχπηεηαη απφ 

ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ησλ δηθαηνχρσλ γηα παξνπζίαζε θαη δηάζεζε ησλ έξγσλ 

ηνπο ζην θνηλφ (α.3 παξ.1 (ε). Αλ δελ έρεη ιεθζεί ε άδεηα ηνπο, πξνζβάιιεηαη ην 

ζρεηηθφ δηθαίσκα ηνπο θαη κπνξνχλ λα επέιζνπλ νη πξνβιεπφκελεο αζηηθέο θαη 

πνηληθέο θπξψζεηο (βι. ηδίσο α. 64-66).  

Δθηφο απφ ηα πεξηνπζηαθά δηθαηψκαηα ησλ δηθαηνχρσλ ελδέρεηαη λα 

πξνβιεζεί θαη ην εζηθφ ηνπο δηθαίσκα (α. 4 λ.2121/1993) ιφγσ ηεο άλεπ αδείαο 

ςεθηνπνίεζεο ησλ έξγσλ ηνπο, φπσο ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ κλεκνλεπζεί ην φλνκα 

ελφο δεκηνπξγνχ ή αληηζέησο παξά ηε ζέιεζε ηνπ απνθαιπθζεί ε ηαπηφηεηα ηνπο ή 

αλ πξνζβιεζεί ην δηθαίσκα αθεξαηφηεηαο θαη πεξηθξνχξεζεο ηνπ έξγνπ δηα ηεο 

αιινίσζεο γηα παξάδεηγκα ησλ ρξσκάησλ κηαο εηθφλαο.   

Άδεηα δελ ρξεηάδεηαη λα αλαδεηεζεί γηα έξγα πνπ αλήθνπλ ζην δεκφζην ηνκέα 

ιφγσ παξέιεπζεο ηεο δηάξθεηαο πξνζηαζίαο. Υπελζπκίδεηαη φηη ε πλεπκαηηθή 

ηδηνθηεζία πξνζηαηεχεηαη φζν δηαξθεί ε δσή ηνπ δεκηνπξγνχ θαη εβδνκήληα (70) 

ρξφληα κεηά ην ζάλαηφ ηνπ, ελψ γηα ηα ζπγγεληθά δηθαηψκαηα ηζρχεη ν θαλφλαο ηεο 50 

έηνπο- πεληεθνληαεηνχο δηάξθεηαο πξνζηαζίαο.   

Άδεηα δελ ρξεηάδεηαη λα αλαδεηεζεί θαηά θαλφλα φηαλ γίλεηαη ρξήζε έξγνπ 

γηα κηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα άξζξα 18-28 Γ ηνπ λ. 2121/1993
2
, 

                                                
1 Τα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ςεθηαθή πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 

αλαιχνληαη εθηελψο ζηελ νκφηηηιε ππφ εθπφλεζε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηεο ζπγγξαθέσο ζηε Ννκηθή 

Σρνιή ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ππφ ηελ επνπηεία ηεο Καζεγήηξηαο 

Γηνλπζίαο Καιιηλίθνπ.  
2 Καλλινίκοσ Δ., Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία & Σπγγεληθά Γηθαηψκαηα, εθδφζεηο Π.Ν Σάθθνπια, 2005, 

ζει. 195-224, Κοσμάνηος Γ. Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, εθδφζεηο Αλη.Ν.Σάθθνπια, 2002, ζει. 289-313.  



φπσο ηζρχεη. Σηηο δηαηάμεηο απηέο πνπ πξέπεη λα εξκελεχνληαη ζηελά πεξηγξάθνληαη 

νη πξνυπνζέζεηο ρξήζεο ελφο έξγνπ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα δεηεζεί ε άδεηα ηνπ 

δεκηνπξγνχ ή άιινπ δηθαηνχρνπ θαη ρσξίο θαηά θαλφλα λα ρξεηάδεηαη λα θαηαβιεζεί 

ζρεηηθή ακνηβή.  

Η πεξηζζφηεξν πηζαλή πεξίπησζε εθαξκνγήο ελφο απφ απηνχο ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ζηε δηαδηθαζία ηεο ςεθηνπνίεζεο ελφο έξγνπ, είλαη απηή ηεο 

αλαπαξαγσγήο πξνο φθεινο ησλ ηπθιψλ θαη θσθαιάισλ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 

28 Α. Πξφζθαηα κάιηζηα εθδφζεθε θαη ε ζρεηηθή απαηηνχκελε Υπνπξγηθή 

Απφθαζε
3
 πνπ πξνβιέπεη γηα ηα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ ειαηησκαηηθή ή 

εμαζζελεκέλε φξαζε πνπ δελ δχλαηαη λα δηνξζσζεί κε ρξήζε δηνξζσηηθψλ θαθψλ ζε 

έλαλ ηέηνην βαζκφ πνπ ζα ήηαλ ηθαλνπνηεηηθφο γηα δηάβαζκα, ηνπο θσθάιαινπο θαη 

γεληθφηεξα ηα άηνκα πνπ ιφγσ κηαο αλαπεξίαο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

δηαβάζνπλ έλα ηππσκέλν θείκελν κε ζπκβαηηθφ ηξφπν ή λα αληηιεθζνχλ ην 

πεξηερφκελν ελφο έξγνπ κε ηε ρξήζε ησλ θπζηθψλ αηζζήζεψλ ηνπο, φηη έλα έξγν 

κπνξεί λα αλαπαξαρζεί πξνο φθεινο απηψλ πξνθεηκέλνπ λα ηνπ δνζεί ε κνξθή εθείλε 

πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη λα ην αληηιεθζνχλ.  

Όπσο έρεη επηζεκαλζεί
4
, ε δηαηήξεζε ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ ζε αξρεία, 

ζπιινγέο ή απνζεηήξηα
5
 δελ ελδηαθέξεη ην δίθαην ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 

εθφζνλ α) πξφθεηηαη γηα πιηθφ ηνπ νπνίνπ ε ςεθηαθή αλαπαξαγσγή έγηλε κε άδεηα 

ηνπ δεκηνπξγνχ ή άιισλ δηθαηνχρσλ ή β) πξφθεηηαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ άξζξνπ 

22 λ.2121/1993 βάζεη ηνπ νπνίνπ επηηξέπεηαη ε αναπαραγωγή ενός πρόζθεηοσ 

ανηιηύποσ από κε θεξδνζθνπηθέο βιβλιοθήκες ή αρτεία, πνπ έρνπλ αληίηππν ηνπ έξγνπ 

ζηελ κφληκε ζπιινγή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ ην αληίηππν απηφ ή λα ην 

κεηαβηβάζνπλ ζε άιιε, κε θεξδνζθνπηθή, βηβιηνζήθε ή αξρείν θαη εθφζνλ ε 

πξνκήζεηα ελφο ηέηνηνπ αληηηχπνπ απφ ηελ αγνξά ζε ζχληνκν ρξφλν θαη κε εχινγνπο 

φξνπο.  

Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ε Οκάδα Δξγαζίαο Υςεινχ Δπηπέδνπ πνπ 

ζπγθξνηήζεθε απφ πξαγκαηνγλψκνλεο ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζηηο ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο (High Level Expert Group- 

copyright subgroup)
6
 έρεη πξνηείλεη έλα πξφηππν ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ 

                                                
3 ΥΠΠΟ/ΓΙΟΙΚ/98546, ΦΔΚ 2065 Β', 24 Οθη. 2007 
4 Καλλινίκοσ Δ., «Πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία θαη βηβιηνζήθεο, Γίθαην & Οηθνλνκία Π.Ν. Σάθθνπιαο, 

2007, ζει.165. 
5 Αλαθνξηθά κε ηε ςεθηνπνίεζε πιηθνχ πνπ αλήθεη ζηα κνπζεία ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη νη 

πξνυπνζέζεηο θαη νη φξνη παξαγσγήο, αλαπαξαγσγήο θαη δηάδνζεο ζην θνηλφ απεηθνλίζεσλ κλεκείσλ 
πνπ ζέηεη ν αξραηνινγηθφο λφκνο 3028/2002 (α.46 παξ.4-8) θαη ε επξχηεξε λνκνζεζία γηα ηελ 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά. Δπεηδή νη θσηνγξαθίεο ησλ αληηθεηκέλσλ ή κλεκείσλ απνηεινχλ αληηθείκελα 

δηθαηψκαηνο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ζα πξέπεη λα έρεη ιεθζεί ε μερσξηζηή ζρεηηθή άδεηα ηνπ 

δεκηνπξγνχ πξνθεηκέλνπ γηα ηε ςεθηνπνίεζε ηνπο εθηφο αλ έρεη ήδε δνζεί ζηε ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο 

ηνπ κε ην κνπζείν. 
6 Η Οκάδα απηή ζπζηήζεθε εληφο ηεο Γηεχζπλζεο ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Μέζσλ 

Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ην 2006 γηα λα κειεηήζεη θαη λα ππνβάιιεη 

εηζεγήζεηο ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ ςεθηνπνίεζε 

ησλ έξγσλ ζην πιαίζην ηεο πξσηνβνπιίαο ηεο ΔΔ γηα ηηο ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο (βι. αλαιπηηθφηεξα 

θαησηέξσ). Αλαιπηηθέο Πιεξνθνξίεο γηα ηελ νκάδα απηή δηαηίζεληαη ζηελ ηζηνζειίδα 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/experts/hleg/index_en.htm 

(πξφζβαζε 24/08/2008). 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/experts/hleg/index_en.htm


ςεθηνπνίεζε έξγσλ πνπ δελ δηαηίζεληαη πιένλ ζην εκπφξην (works out of print)
7
. Η 

άδεηα απηή δίλεη ζηελ βηβιηνζήθε ην κε απνθιεηζηηθφ θαη ακεηαβίβαζην δηθαίσκα λα 

ςεθηνπνηήζνπλ θαη λα δηαζέζνπλ κέζσ θιεηζηψλ ζπζηεκάησλ ηα έξγα πνπ δελ 

δηαηίζεληαη πιένλ ζην εκπφξην. Ο δηθαηνχρνο έρεη πάληνηε ην δηθαίσκα αλάθιεζεο 

ηεο άδεηαο απηήο αιιά ζε ζα πξέπεη λα απνδεκηψζεη ηε βηβιηνζήθε γηα ηα έμνδα 

ςεθηνπνίεζεο ζηα νπνία ππνβιήζεθε.  

 Η αλαδήηεζε ησλ δηθαηνχρσλ ησλ δηθαησκάησλ επί ελφο έξγνπ πξνο 

ςεθηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ λα δεηεζεί ε άδεηα ηνπ θαη λα δηαπξαγκαηεπζεί ε φπνηα 

ακνηβή ηνπ, κπνξεί λα γίλεη πξσηίζησο κέζα απφ ηνπο αξκφδηνπο Οξγαληζκνχο 

Σπιινγηθήο Γηαρείξηζεο. Οη πεξηζζφηεξνη δεκηνπξγνί ή ζπγγεληθνί δηθαηνχρνη έρνπλ 

αλαζέζεη βάζεη ζχκβαζεο ηε δηαρείξηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο ζηνλ αξκφδην ΟΣΓ. 

Αθφκα θαη φηαλ δελ έρεη αλαηεζεί ε δηαρείξηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, νη ΟΣΓ έρνπλ 

γλψζε ησλ έξγσλ ελφο ηνκέα θαη ησλ δηθαηνχρσλ ηνπο, γηαηί εθ ηνπ λφκνπ ππάξρνπλ 

πεξηπηψζεηο ππνρξεσηηθήο ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο πνπ επηβάινπλ ηελ εθπξνζψπεζε 

ησλ δηθαησκάησλ φισλ ησλ δηθαηνχρσλ κηαο θαηεγνξίαο
8
. Αθφκα θαη αλ ν δηθαηνχρνο 

είλαη αιινδαπφο, νη εκεδαπνί ΟΣΓ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ αθνχ ππνγξάθνπλ κε ηνπο 

αιινδαπνχο ΟΣΓ ζπκβάζεηο ακνηβαηφηεηαο
9
 θαη έηζη εθπξνζσπνχλ θαη μέλνπο 

θαιιηηέρλεο θαη δεκηνπξγνχο. Λεπηνκεξήο απαξίζκεζε ησλ ΟΣΓ θαη ησλ ζηνηρείσλ 

επηθνηλσλίαο ηνπο ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΠΙ www.opi.gr .    

2. Η ιδιαίηερη περίπηφζη ηφν ορθανών έργφν 

 Σε δηεζλέο επίπεδν γίλεηαη πνιχο ιφγνο ζηηο κέξεο καο γηα ηα απνθαινχκελα 

‘νξθαλά’ έξγα, έξγα δειαδή ησλ νπνίσλ αλαδεηείηαη ν δεκηνπξγφο ή ελ γέλεη 

δηθαηνχρνο αιιά δελ βξίζθεηαη. Τν θαηλφκελν ησλ νξθαλψλ έξγσλ ραξαθηεξίδεηαη 

σο εκπφδην ζηελ ςεθηνπνίεζε θαη ςεθηαθή πξφζβαζε ζην πνιηηηζηηθφ πιηθφ θαη 

εκπνδίδεη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο πξσηνβνπιίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα 

ηε δεκηνπξγία ςεθηαθψλ βηβιηνζεθψλ (i2010: Digital Libraries Initiative)
10

.   

                                                
7
 Model Licence for the digitising and making available of out of print works by libraries δηαζέζηκν 

ζην δηαδίθηπν http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=3366 
(πξφζβαζε 24/08/2008). 
8 Οη πεξηπηψζεηο, θαηά ηηο νπνίεο ν λφκνο νξίδεη φηη ε ζπιινγηθή δηαρείξηζε είλαη ππνρξεσηηθή είλαη νη 

αθφινπζεο:  

α) γηα ηελ είζπξαμε εχινγεο ακνηβήο γηα ηελ ηδησηηθή αλαπαξαγσγή ζχκθσλα κε ην α. 18,  

β) γηα ηελ είζπξαμε ηεο εχινγεο ακνηβήο πνπ νθείιεηαη ζηνπο εξκελεπηέο ή εθηειεζηέο θαιιηηέρλεο 

θαη ζηνπο παξαγσγνχο ησλ πιηθψλ απηψλ θνξέσλ, ησλ νπνίσλ ε εξκελεία ή ε εθηέιεζε έρεη εγγξαθεί 
ζε πιηθφ θνξέα ήρνπ, πνπ έρεη λφκηκα εγγξαθεί θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ξαδηνηειενπηηθή κεηάδνζε κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν, φπσο ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα, δνξπθφξνη, θαιψδηα, ή γηα παξνπζίαζε ζην 

θνηλφ ζχκθσλα κε ην α. 49 θαη  

γ) γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ζρεηηθήο εμνπζίαο ησλ δεκηνπξγψλ πξνθεηκέλνπ γηα δεπηεξεχνπζα ζχγρξνλε, 

αθέξαηε θαη ακεηάβιεηε κεηάδνζε ξαδηνηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ κέζσ θαισδίσλ ή άιισλ πιηθψλ 

αγσγψλ ζχκθσλα κε ην α. 54 παξ. 2.  
9 Τν λνκηθφ θαζεζηψο ησλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο πεξηγξάθεηαη ζηα άξζξα 54-58 

λ.2121/1993.  
10 Η πξσηνβνπιία γηα ηηο ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο - Digital Libraries Initiative μεθίλεζε ην 2005 ζην 

πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ελίζρπζε ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο, 

επνλνκαδφκελε σο ζηξαηεγηθή  i2010- i2010 strategy.  Η πξσηνβνπιία εζηηάδεη ζε δπν ηνκείο : α) 

ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ψζηε λα θαηαζηεί εθηθηή ε δηαδηθηπαθή πξφζβαζε ζηηο ζπιινγέο ησλ 

http://www.opi.gr/
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=3366


Η Οκάδα Δξγαζίαο Υςεινχ Δπηπέδνπ γηα ηηο ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο (High 

Level Expert Group- copyright subgroup) θαηέιεμε ζε νξηζκέλεο κε λνκνζεηηθέο 

πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζρεξεηψλ πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ χπαξμε 

νξθαλψλ έξγσλ, πξνθξίλνληαο
11

:  

α) ηε δεκηνπξγία βάζεσλ δεδνκέλσλ κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα νξθαλά έξγα
12

 , 

β) ηε βειηησκέλε πξνζζήθε κεηαδεδνκέλσλ (πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο δηθαηνχρνπο) ζην 

ςεθηαθφ πιηθφ,   

γ) ηελ ελδπλάκσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ξπζκίζεσλ, ηδίσο γηα ηα νπηηθναθνπζηηθά έξγα.  

Άιισζηε ηφζν ε Οδεγία γηα ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ζηελ θνηλσλία ηεο 

πιεξνθνξίαο
13

 φζν θαη ε Σχζηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο  ηεο 24εο Απγνχζηνπ 

2006 γηα ηελ ςεθηαθνπνίεζε θαη ηελ επηγξακκηθή πξνζβαζηκφηεηα πνιηηηζηηθνχ 

πιηθνχ θαη γηα ηελ ςεθηαθή δηαθχιαμε
14

, δίλνπλ έκθαζε ζηηο ζπκβαηηθέο ιχζεηο πνπ 

ζα πξέπεη λα γίλνπλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

κεξψλ.  
  

Η σο άλσ Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηηο ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο
15

 πξφηεηλε επίζεο 

ηελ έθδνζε ζχζηαζεο ηεο επξσπατθήο επηηξνπήο πξνο ηα θξάηε κέιε παξνηξχλνληαο 

ηα λα ελζαξξχλνπλ ηε θαηάιιειε ζπκβαηηθή ξχζκηζε ηνπ δεηήκαηνο, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηνλ ηδηαίηεξν ξφιν ησλ πνιηηηζηηθψλ ηδξπκάησλ.  

 Οη λνκνζεηηθέο ιχζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πηνζεηήζνπλ ηα θξάηε κέιε ζα 

πξέπεη, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο, λα αληαπνθξίλνληαη 

ηνπιάρηζηνλ ζε νξηζκέλεο βαζηθέο αξρέο φπσο:   

i. λα θαιχπηνπλ φια ηα νξθαλά έξγα (δηθαηνχρσλ πνπ είηε είλαη άγλσζηνη, είηε 

δελ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ), επί ηε βάζεη ελφο θνηλνχ νξηζκνχ, 

ii. λα πεξηιακβάλνπλ θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηελ επηκειή έξεπλα πνπ πξέπεη λα 

γίλεηαη γηα ηελ αλεχξεζε ηνπο, 

iii. λα πεξηιακβάλνπλ δηάηαμε ζρεηηθά κε ηελ απφζπξζε ηνπ έξγνπ ζε πεξίπησζε 

πνπ ν δηθαηνχρνο εκθαληζζεί ,  

iv. λα επηθπιάζζνπλ ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε γηα ηα κε θεξδνζθνπηθά ηδξχκαηα 

θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο απνζηνιήο ηνπο,  

v. λα αλαγλσξίδνπλ φηη ε εθθαζάξηζε ησλ δηθαησκάησλ ηδηαίηεξα ζρεηηθά κε ηηο 

κεγάιεο ζπιινγέο κπνξεί λα κελ είλαη πάληνηε εθηθηή γηα θάζε έξγν ή 

πξνζηαηεπφκελν αληηθείκελν, 

vi. λα πξνζθέξνπλ θαη ζηνπο εκπνξηθνχο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ 

νξθαλψλ έξγσλ θαη λα 

                                                                                                                                       

Δπξσπατθψλ βηβιηνζεθψλ, ησλ αξρείσλ θαη ησλ κνπζείσλ θαη β) ζηελ επηζηεκνληθή πιεξνθφξεζε σο 

ζεκαληηθφ παξάγνληα ηεο θαηλνηνκίαο. 
11

 ‘i2010: Digital Libraries, High Level Expert Group – Copyright Subgroup, Report on Digital 

Preservation, Orphan Works, and Out-of-Print Works.Selected Implementation Issues’ adopted by the 

High Level Expert Group at its third meeting on 18.4.2007, δηαζέζηκε ζην δηαδίθηπν 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=3366 (πξφζβαζε 

24/08/2008). 
12

 Βι. γηα παξάδεηγκα ηε βάζε δεδνκέλσλ 'Orphan Database' πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο MILE (Metadata Image Library Exploitation) ζηε δηεχζπλζε 
http://orphanworks.ssl.co.uk/ (πξφζβαζε 24/08/2008). 
13 Οδεγία 2001/29/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 22αο Μαΐνπ 2001 

ζρεηηθά κε ηελ ελαξκφληζε νξηζκέλσλ πηπρψλ ηνπ δηθαηψκαηνο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη 

ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ ζηελ θνηλσλία ησλ πιεξνθνξηψλ., Δπίζεκε Δθεκεξίδα ΔΔ L 167 ηεο 

22.6.2001. 
14 Δπίζεκε Δθεκεξίδα L 236 ηεο 31.8.2006. 
15

 Η εληαία Δπξσπατθήο Χεθηαθή Βηβιηνζήθε κε ηελ νλνκαζία Europeana αλακέλεηαη λα ηεζεί ζε 

πιήξε ιεηηνπξγία έσο ην ηέινο 2008 βι. http://www.europeana.eu/  (πξφζβαζε 24/08/2008). 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=3366
http://orphanworks.ssl.co.uk/
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=el&type_doc=Directive&an_doc=2001&nu_doc=29
http://www.europeana.eu/


vii. πξνβιέπνπλ ηε ιήςε απνδεκίσζεο εθ κέξνπο ηνπ δηθαηνχρνπ ζε πεξίπησζε 

πνπ απηφο επαλεκθαληζηεί. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ην ζέκα ησλ νξθαλψλ έξγσλ απαζρνιεί θαη ηελ άιιε 

πιεπξά ηνπ Αηιαληηθνχ. Η πξφζθαηε λνκνζεηηθή πξφηαζε γηα ηα νξθαλά έξγα ζηελ 

Ακεξηθή
16

 ζπλάληεζε ηεξάζηηεο αληηδξάζεηο
17

. Ο Καλαδάο σζηφζν πεξηέιαβε εηδηθέο 

ξπζκίζεηο
18

 ζηνλ εζληθφ λφκν γηα ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία (Copyright Act) βάζεη 

ησλ νπνίσλ ζε πεξίπησζε πνπ δελ κπνξεί λα εληνπηζηεί ν δηθαηνχρνο παξά ηηο 

επηκειείο πξνζπάζεηεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ κεζνιαβεί ην Καλαδηθφ Σπκβνχιην 

Πλεπκαηηθήο Ιδηνθηεζίαο θαη ρνξεγεί ηε ζρεηηθή άδεηα ρξήζεο θαζνξίδνληαο ηηο 

πξνυπνζέζεηο απηήο θαη ην ζρεηηθφ αληίηηκν. 

 Σε θάζε πεξίπησζε πξφθεηηαη γηα έλα επαίζζεην θαη πεξίπινθν δήηεκα.Η 

φπνηα απφπεηξα λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο ηνπ πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθή. 

Υθίζηαηαη θαηαξρήλ ν θίλδπλνο ηεο «ζρεηηθνπνίεζεο» ηνπ δηθαηψκαηνο πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο. Ο δεκηνπξγφο έρεη εθ ηνπ λφκνπ απφιπην δηθαίσκα λα επηηξέπεη ηελ 

αλαπαξαγσγή θαη δεκνζίεπζε ησλ έξγσλ ηνπ κε φπνην ηπρφλ αληίηηκν εθείλνο 

επηζπκεί. Η ηαθηηθή ηεο πξνιεπηηθήο λνκηκνπνίεζεο κηαο άλεπ αδείαο δεκνζίεπζεο 

θαη αλαπαξαγσγήο έλαληη ηεο θαηαβνιήο ελφο ππνθεηκεληθά επιφγνπ πνζνχ 

αληηηίζεηαη ζηελ απνιπηφηεηα ηνπ δηθαηψκαηνο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη 

δηθαηνινγείηαη κφλν ζε ηδηαίηεξα εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ζην πιαίζην ησλ 

ππαξρφλησλ πεξηνξηζκψλ. Μπνξεί επίζεο λα νδεγήζεη εχθνια ζε ζθφπηκεο 

θαηαζηξαηεγήζεηο ηνπ δηθαίνπ.  

Άιισζηε θάζε ζρεηηθή θίλεζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεπηεί απφ ηξνπνπνίεζε ηεο 

λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο ησλ πεξηνξηζκψλ δηφηη νη ππάξρνληεο δελ κπνξνχλ λα δψζνπλ 

λφκηκν έξεηζκα ζε λνκνζεηηθέο ιχζεηο πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ ςεθηνπνίεζε ελφο 

νξθαλνχ έξγνπ ρσξίο λα έρεη ηνπιάρηζηνλ πξνεγεζεί εκπινθή ησλ αξκφδησλ 

νξγαληζκψλ ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο. Υπελζπκίδεηαη φηη νη πεξηνξηζκνί θαη νη 

ξπζκίζεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο ζα πξέπεη λα είλαη ελαξκνληζκέλεο κε ηηο ζρεηηθέο 

πξνβιέςεηο ηεο νδεγίαο 2001/29 γηα ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ζηελ θνηλσλία ηεο 

                                                
16

 Γλσζηή σο The Orphan Works Act of 2008 θαη απνηεινχκελε απφ δπν δηαθνξεηηθά λνκνζεηηθά 

θείκελα ην S.2913, the Shawn Bentley Orphan Works Act of 2008 (βι. http://www.thomas.gov/cgi-

bin/query/z?c110:S.2913:,  πξφζβαζε 24.08.2008) θαη ην H.R.5889, the Orphan Works Act of 2008 

(βι. http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d110:h.r.05889: , πξφζβαζε 24.08.2008).  
17 Βι. ραξαθηεξηζηηθά δεκνςήθηζκα ελαληίσλ ηνπ λνκνζρεδίνπ ζηε δηεχζπλζε 

http://www.petitiononline.com/Stop2913/ (πξφζβαζε 24.08.2008) δηαδηθηπαθέο ηνπνζεζίεο 

αθηεξσκέλεο ζην δήηεκα  
18, Ο Καλαδηθφο λφκνο γηα ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία είλαη δηαζέζηκνο ζηελ ζηηνζειίδα ηνπ 

Καλαδηθνχ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία http://www.cb-cda.gc.ca/info/act-e.html#rid-
33751, πξφζβαζε 24.08.2008.  Οη επίκαρεο δηαηάμεηο εληνπίδνληαη ζην Τκήκα 77 (Section 77): «77 (1) 

Where, on application to the Board by a person who wishes to obtain a licence to use(a) a published 

work, (b) a fixation of a performer's performance,(c) a published sound recording, or (d) a fixation of a 

communication signal in which copyright subsists, the Board is satisfied that the applicant has made 

reasonable efforts to locate the owner of the copyright and that the owner cannot be located, the Board 

may issue to the applicant a licence to do an act mentioned in section 3, 15, 18 or 21*, as the case may 

be. (2) A licence issued under subsection (1) is non-exclusive and is subject to such terms and 

conditions as the Board may establish. (3) The owner of a copyright may, not later than five years after 

the expiration of a licence issued pursuant to subsection (1) in respect of the copyright, collect the 

royalties fixed in the licence or, in default of their payment, commence an action to recover them in a 

court of competent jurisdiction.» 

 

http://www.thomas.gov/cgi-bin/query/z?c110:S.2913
http://www.thomas.gov/cgi-bin/query/z?c110:S.2913
http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d110:h.r.05889
http://www.petitiononline.com/Stop2913/
http://www.cb-cda.gc.ca/info/act-e.html#rid-33751
http://www.cb-cda.gc.ca/info/act-e.html#rid-33751


πιεξνθνξίαο. Ο βέιηηζηνο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηφζν επαίζζεησλ ζεκάησλ 

παξακέλεη ε δεκφζηα δηαβνχιεπζε ψζηε λα δνζνχλ ηζνξξνπεκέλεο ιχζεηο.  

3.  Ψηθιακή προζηαζία   

Ψο πξνο ηελ πξνζηαζία ησλ έξγσλ πνπ δηαηίζεληαη ζε ςεθηαθή κνξθή αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ε πξφνδνο ηεο ηερλνινγίαο έρεη νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία ηερλνινγηθψλ 

κέηξσλ πξνζηαζίαο πνπ επηηξέπνπλ ηνλ έιεγρν ηεο ρξήζεο ηνπ ςεθηαθνχ πιηθνχ. Τν 

δίθαην ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πξνθεηκέλνπ λα εληζρχεη λνκηθά ηελ 

απνηξεπηηθφηεηα παξάλνκεο ρξήζεο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ έξγσλ έρεη ζπκπεξηιάβεη 

απζηεξέο θπξψζεηο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο εμνπδεηέξσζεο ησλ ηερλνινγηθψλ κέηξσλ.  

Καηά ηε γλσζηή ξήζε ηνπ Clark
19

, «ε απάληεζε ζηε κεραλή είλαη ε κεραλή». 

Σηελ ίδηα θαηεχζπλζε, ε απάληεζε ζηα πξνβιήκαηα πξνζηαζίαο ηεο πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο πνπ επέθεξε ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, πξνβάιιεηαη ζηηο κέξεο καο φηη 

είλαη έλα άιιν πξντφλ ηεο πξνφδνπ ηεο ηερλνινγίαο, ηα ηερλνινγηθά κέηξα 

πξνζηαζίαο (Technical Measures of Protection-TMP) θαη ηα ηερλνινγηθά κέηξα 

δηαρείξηζεο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο γλσζηά θαη σο Digital Rights Management 

(DRM) γηα ηα νπνία γίλεηαη ιφγνο θαησηέξσ. Δπεηδή είλαη γλσζηφ πσο «ν,ηη 

θιεηδψλεη, μεθιεηδψλεη» θαη δεδνκέλνπ φηη ε απνθξππηνγξάθεζε θαη ην ζπάζηκν 

θσδηθψλ απνηειεί πεδίν κεγάινπ αληαγσληζκνχ αλάκεζα ζηνπο γλσζηνχο σο 

«hackers», ν λνκνζέηεο ζέιεζε λα κεηαθέξεη ην πεδίν κάρεο αλάκεζα ζε 

θξππηνγξαθία θαη πεηξαηεία απφ ηελ ηερλνινγηθή αξέλα ζηελ αξέλα ηνπ δηθαίνπ. 

Ψο ζεκειηψδε ηερλνινγηθά κέηξα ραξαθηεξίδνληαη ε θξππηνγξαθία, ε 

αλαγλσξηζηηθή εηηθέηα θαη ην πδαηνγξάθεκα
20

. Άιια ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα 

ηερλνινγηθψλ κέηξσλ πνπ ειέγρνπλ ή παξεκπνδίδνπλ ηελ πξφζβαζε ζε έλα αξρείν ή 

ππεξεζία, είλαη ε ρξήζε θσδηθνχ πξφζβαζεο (password) ή αξηζκνχ πηζηνπνίεζεο 

(identification number) θαη ε ρξήζε ηνπηθψλ θσδηθψλ ζηα DVD βίληεν πνπ 

εκπνδίδνπλ ηε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνχ θνξέα φηαλ βξίζθεηαη εθηφο ηεο 

νξηδφκελεο γεσγξαθηθήο δψλεο. Υθίζηαληαη παξάιιεια ηερλνινγηθά κέηξα πνπ 

ειέγρνπλ ή πεξηνξίδνπλ ηε ρξήζε ή ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ έξγνπ, ηα νπνία ζπλήζσο 

ελψ επηηξέπνπλ ηελ εθήκεξε αλαπαξαγσγή  ζηελ πξνζσξηλή κλήκε ηνπ ππνινγηζηή 

γηα λα εκθαληζηεί ε πιεξνθνξία πνπ ελδηαθέξεη ηνλ ρξήζηε ζηελ νζφλε ηνπ, δελ ηνπ 

επηηξέπνπλ ηε κφληκε αλαπαξαγσγή (απνζήθεπζε ζε δίζθν) ή ηελ εθηχπσζε ή αλ ηελ 

επηηξέπνπλ ζα πξφθεηηαη γηα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ αληηγξάθσλ
21

, φπσο ζπκβαίλεη 

ζηελ πεξίπησζε ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ξπζκίδνπλ ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο 

αληηγξάθσλ CGMS (copy generation management system).  

Τα ηερλνινγηθά κέηξα πξνζηαηεχνληαη αλ πξνθπιάζζνπλ ην έξγν απφ 

ελέξγεηεο πνπ εκπίπηνπλ ζηε ζθαίξα εμνπζίαο ησλ δηθαηνχρσλ δπλάκεη ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπο πνπ αλαγλσξίδνληαη ζην δίθαην ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Υπφ 

                                                

19
 Clark Ch., The answer to the machine is the machine, 139 ζε: Huhenholtz, The future of Copyright 

in a digital environment, Kluwer Law International, The Hague-London-Boston, 1996, ζει. 139 
20 Καιιηλίθνπ, Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία θαη Internet, εθδ. Γίθαην & Οηθνλνκία, Π.Ν. Σάθθνπιαο, Αζήλα 

2001, ζει. 78 
21 Κξηζαξάο, Τα ηερλνινγηθά κέηξα πξνζηαζίαο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζην δηαδίθηπν - ην άξζξν 

6 ηεο νδεγίαο 2001/29/ΔΚ θαη νη ξπζκίζεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο, ΓΙΜΔΔ, 2005, ζει. 381, 

Σηαπξίδνπ, Τα ηερλνινγηθά κέηξα ζηελ ππεξεζία ηεο δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ηεο πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο, ζε Μαρίνος (επηκ.), Κνηλσλία ησλ πιεξνθνξηψλ θαη πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, ε λέα 

θνηλνηηθή ξχζκηζε, εθδ. Αλη. Ν. Σάθθνπια, Αζήλα- Κνκνηελή 2001, ζει. 96. 



ην πξίζκα ησλ αλσηέξσ ζα πξέπεη λα γίλεη δεθηφ φηη δελ απαγνξεχεηαη σζηφζν ε 

εμνπδεηέξσζε ηερλνινγηθψλ κέηξσλ πνπ πξνζηαηεχνπλ έξγν εάλ ε δηάξθεηα ησλ 

ζρεηηθψλ κε απηφ πεξηνπζηαθψλ δηθαησκάησλ έρεη ιήμεη αθφκα θαη αλ ήζειε ππνηεζεί 

φηη ν δηθαηνχρνο αληηηάζζεηαη ζηε ρξήζε ηνπ. Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ηπρφλ 

θαηάρξεζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ ηερλνινγηθψλ κέηξσλ εθ κέξνπο ησλ δηθαηνχρσλ έρεη 

πξνβιεθζεί ε κεζνιάβεζε ηνπ ΟΠΙ ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 66 Α ζε φ,ηη 

αθνξά ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο.  

Τα ηερλνινγηθά κέηξα πξνζηαηεχνληαη κφλν εθφζνλ είλαη απνηειεζκαηηθά. Η 

δηαηχπσζε ηνπ ά. 66 Α παξ. 1 εδ. β ηνπ λ. 2121/1993, ε νπνία είλαη παλνκνηφηππε κε 

ηελ αληίζηνηρε ηνπ ά. 6 παξ. 3 ηεο Οδ. 2001/29, ζέηεη θαηαξρήλ έλα καρεηφ ηεθκήξην 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ηερλνινγηθψλ κέηξσλ.  

Απνηειεζκαηηθφ ζεσξείηαη θάζε ηερλνινγηθφ κέηξν, ην νπνίν επηηξέπεη ζηνπο 

δηθαηνχρνπο λα ειέγρνπλ ηε ρξήζε ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ έξγνπ ή άιινπ 

πξνζηαηεπφκελνπ αληηθεηκέλνπ, ηδίσο κέζσ ηεο εθαξκνγήο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ηεο 

πξφζβαζεο ή πξνζηαζίαο, φπσο θξππηνγξάθεζε, δηαηάξαμε ηεο κεηάδνζεο ή άιιε 

κεηαηξνπή ηνπ έξγνπ ή άιινπ πξνζηαηεπφκελνπ αληηθεηκέλνπ ή πξνζηαηεπηηθνχ 

κεραληζκνχ ειέγρνπ ηεο αληηγξαθήο, ν νπνίνο επηηπγράλεη ην ζηφρν ηεο πξνζηαζίαο.  

Η νξζφηεξε εξκελεία ηνπ θξηηεξίνπ δίδεηαη απφ ηνλ ακεξηθάληθν λφκν Digital 

Copyright Millenium Act δηα ηνπ νπνίνπ ελζσκαηψζεθαλ ζηελ ακεξηθάληθε 

λνκνζεζία νη ζρεηηθέο πξνβιέςεηο ησλ δπν Σπλζεθψλ ίληεξλέη ηνπ ΠΟΓΙ (Sirinelli, 

425). Σην ηκήκα 1201(b) ηνπ ακεξηθάληθνπ λφκνπ νξίδεηαη φηη εάλ ν ηερλνινγηθφο 

κεραληζκφο πξνζηαζίαο «θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ», εκπνδίδεη, 

δπζρεξαίλεη ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν πεξηνξίδεη ηελ άζθεζε δηθαησκάησλ ελφο 

δηθαηνχρνπ, ηφηε είλαη απνηειεζκαηηθφο. 

Η πξνζηαζία παξέρεηαη έλαληη α) ελεξγεηψλ θαη β) ζπζθεπψλ εμνπδεηέξσζεο 

ησλ ηερλνινγηθψλ κέηξσλ. Οπζηαζηηθά ζηελ πξψηε πεξίπησζε ηηκσξείηαη ε 

εμνπδεηέξσζε απηή θαζαπηή, ελψ ζηε δεχηεξε νη πξνπαξαζθεπαζηηθέο ηεο ελέξγεηεο. 

Θεσξεηηθά ηα ηερλνινγηθά κέηξα δίλνπλ απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο ειέγρνπ ηεο 

πξφζβαζεο θαη ηεο ρξήζεο ελφο έξγνπ. Ο δηθαηνχρνο κπνξεί έηζη, εμνπιηζκέλνο κε 

νηνλεί δηθαίσκα απνθιεηζηηθφηεηαο, λα απνθιείζεη κνλνκεξψο ηελ πξφζβαζε ή ηε 

ρξήζε ζε έλα έξγν απέλαληη ζε φινπο, αθφκα θαη ζε ρξήζηεο πνπ επσθεινχληαη απφ 

ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα άξζξα 18 - 28 Γ ηνπ λ. 2121/1993. Γηα 

παξάδεηγκα έλα ηερλνινγηθφ κέηξν πνπ εκπνδίδεη ηε δεκηνπξγία αληηγξάθνπ ζηεξεί 

ηνλ ρξήζηε απφ ηε δπλαηφηεηα ηεο αλαπαξαγσγήο γηα ηδησηηθή ρξήζε (α. 18 λ. 

2121/1993). Πεξαηηέξσ, ζην ίδην παξάδεηγκα, ε αδπλακία δεκηνπξγίαο ηδησηηθνχ 

αληηγξάθνπ δελ ζπκβαδίδεη κε ηελ ππνρξέσζε εχινγεο ακνηβήο ηνπ δηθαηνχρνπ πνπ 

εηζπξάηηεηαη επί ηεο αμίαο ησλ ηερληθψλ κέζσλ αλαπαξαγσγήο σο απνδεκησηηθφ 

αληηζηάζκηζκα γηα ηελ ειεχζεξε απηή αλαπαξαγσγή
22

. Σε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο 

έρνπλ ήδε αλαθχςεη ππνζέζεηο κε αληηθείκελν ηελ επίδξαζε ησλ ηερλνινγηθψλ 

κέηξσλ ζηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ
23

 αιιά ε εζληθή 

λνκνινγία δελ έρεη αζρνιεζεί αθφκε κε ην ζέκα απηφ.   

Γηα λα αληηκεησπηζζνχλ νξηζκέλεο απφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ν Έιιελαο 

λνκνζέηεο πξνέβιεςε ξεηά φηη ε έλλνκε πξνζηαζία πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηα 

ηερλνινγηθά κέηξα  δελ ζίγεη ηελ ππνρξέσζε ησλ δηθαηνχρσλ λα παξέρνπλ ζηνπο 

επσθεινχκελνπο απφ νξηζκέλεο εμαηξέζεηο πνπ απαξηζκνχληαη ζην α. 66Α παξ. 5 ηα 

κέζα πξνθεηκέλνπ απηνί λα επσθειεζνχλ απφ ηηο ελ ιφγσ εμαηξέζεηο ζηνλ αλαγθαίν 

βαζκφ, εθφζνλ έρνπλ εθ ηνπ λφκνπ πξφζβαζε ζην πξνζηαηεπφκελν έξγν ή 

                                                
22 Βαγελά, Οδεγία γηα ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηάζεηο αλακφξθσζεο ηεο εχινγεο ακνηβήο, 

ΓΙΜΔΔ 2006, ζει. 499 
23 Φαξαθηεξηζηηθή ππφζεζε CA Paris, 4e ch., 22 Avril 2005 ΓΙΜΔΔ 2007, ζει. 226 παξαη. 

Μαξθέιινπ. 



αληηθείκελν. Σηα εθνχζηα απηά κέηξα πεξηιακβάλνληαη θαη ζπκθσλίεο κεηαμχ 

δηθαηνχρσλ θαη ρξεζηψλ θαζψο ε Οδεγία ελζαξξχλεη ηηο απεπζείαο ζρεηηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο δηθαηνχρσλ θαη ρξεζηψλ.  

Δάλ σζηφζν νη δηθαηνχρνη δελ ιάβνπλ ηέηνηνπ είδνπο εθνχζηα κέηξα, ηφηε 

κπνξνχλ είηε νη ίδηνη είηε ν ζηγφκελνο ρξήζηεο λα πξνζθχγνπλ ζηνλ Οξγαληζκφ 

Πλεπκαηηθήο Ιδηνθηεζίαο (ΟΠΙ) θαη λα επηδηψμνπλ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 

πεξηγξαθφκελνπ ζην α. 66Α παξ. 5 ζεζκνχ κεζνιάβεζεο ηνπ ΟΠΙ. 

4. Η υηθιακή διατείριζη ηφν έργφν  

Η εκθάληζε ησλ ηερλνινγηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία  

πεξίπινθσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηνπο ηελ 

ςεθηαθή δηαρείξηζε ησλ δηθαησκάησλ, ηα νπνία αλαγλσξίδεη ην δίθαην ηεο 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Τα ζπζηήκαηα απηά είλαη επξέσο γλσζηά σο DRM systems 

απφ ηα ιαηηληθά αξρηθά ησλ ιέμεσλ Digital Rights Management Systems. Τα 

ζπζηήκαηα ςεθηαθήο δηαρείξηζεο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο απνθαινχκελεο ‘πιεξνθνξίεο 

γηα ην θαζεζηψο ησλ δηθαησκάησλ’ (rights management information) ή 

«κεηαδεδνκέλα» γηα λα πεξηγξάςνπλ ην ςεθηαθφ πεξηερφκελν θαη ηηο παξακέηξνπο 

ρξήζεο ηνπ
24

. Γηα ησλ ζπζηεκάησλ ςεθηαθήο δηαρείξηζεο νη δηθαηνχρνη είλαη ζε ζέζε 

λα ειέγμνπλ  ηε ρξήζε θαη ηνλ πξννξηζκφ ησλ έξγσλ ηνπο θαη λα αλαθηήζνπλ ελ 

δπλάκεη ηνλ απφιπην έιεγρν ησλ έξγσλ ηνπο ζην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ θαζηζηψληαο 

εθηθηή ελδερνκέλσο ηελ αηνκηθή δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ
25

. Οη πιεξνθνξίεο γηα ην 

θαζεζηψο ησλ δηθαησκάησλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζηα ζπζηήκαηα ςεθηαθήο δηαρείξηζεο 

γίλνληαη ζηφρνο θαθφβνπισλ ηξίησλ πνπ επηδηψθνπλ είηε ηελ αθαίξεζε είηε ηελ 

αιινίσζε ηνπο ψζηε λα θαηαζηεί αδχλαηνο ν έιεγρνο ηεο πξνέιεπζεο θαη ηνπ 

πξννξηζκνχ ηνπ έξγνπ θαη ζπλεπψο ε άλεπ αδείαο εθκεηάιιεπζή ηνπ. 

Γηα ην ιφγν απηφ ν λφκνο απαγνξεχεη ηελ α) αθαίρεζη ή αλλοίωζη 

νπνηαζδήπνηε πιεξνθνξίαο κε ειεθηξνληθή κνξθή ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ 

δηθαησκάησλ, β) διανομή, ειζαγωγή προς διανομή, ραδιοηηλεοπηική μεηάδοζη, 

παξνπζίαζε ζην θνηλφ ή δηάζεζε ζην θνηλφ έξγσλ απφ ηα νπνία έρνπλ αθαηξεζεί ή 

αιινησζεί άλεπ αδείαο νη πιεξνθνξίεο ειεθηξνληθήο κνξθήο ζρεηηθά κε ηε 

δηαρείξηζε ησλ δηθαησκάησλ θαη πξνβιέπεη ηδηαίηεξα απζηεξέο αζηηθέο θαη πνηληθέο 

θπξψζεηο
26

.  

Με βάζε ηνλ νξηζκφ ηνπ άξζξνπ 66Β παξ. 1 λ.2121/1993 πνπ απνηειεί πηζηή 

κεηαθνξά ηνπ αληίζηνηρνπ άξζξνπ ηεο Οδεγίαο 2001/29 (α. 7 παξ. 2), νη 

πξνζηαηεπφκελεο πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα επηηξέπνπλ είηε ηελ αλαγλψξηζε α) ηνπ 

έξγνπ ή άιινπ πξνζηαηεπφκελνπ αληηθεηκέλνπ θαη β) ηνπ δεκηνπξγνχ ή άιινπ 

δηθαηνχρνπ, είηε ηελ πιεξνθφξεζε ή/θαη επηβνιή ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ 

ρξήζεο ηνπ έξγνπ ή άιινπ πξνζηαηεπφκελνπ αληηθεηκέλνπ. Η πξνζηαζία ησλ 

πιεξνθνξηψλ απηψλ επεθηείλεηαη ζε φιεο ηηο κνξθέο ηνπο είηε δηαηππψλνληαη ζε 

γιψζζα θαηαλνεηή απφ ηνλ άλζξσπν είηε απνηππψλνληαη ζε αξηζκνχο ή/θαη θψδηθεο. 

                                                
24 Bechtold, ζε Dreier/Hugenholtz, Concise European Copyright law, εθδ. Kluwer Law International, 

the  Netherlands, 2006, ζει. 395 
25 Σαξαθηαλφο, Πξνο κηα νδεγία γηα ηε ζπιινγηθή δηαρείξηζε ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, ΓΙΜΔΔ 

2005, ζει. 527 
26 Η παξάβαζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο θαη 

ρξεκαηηθή πνηλή 2.900 - 15.000 επξψ θαη ζπλεπάγεηαη ηηο αζηηθέο θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 

2121/1993. Τν Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν κπνξεί επίζεο λα δηαηάμεη αζθαιηζηηθά κέηξα ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 64Α ηνπ Ν. 2121/1993 



Σε αξηζκνχο θαη θψδηθεο απνηππψλνληαη νη πιεξνθνξίεο απηέο πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξνχλ λα αλαγλσζηνχλ απφ ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ζηνπο νπνίνπο ζα 

αλαπαξαρζνχλ. Υπνζηεξίδεηαη φηη ζπλεζέζηεξε ηερληθή γηα ηελ θάιπςε ησλ 

ειεθηξνληθψλ απηψλ πιεξνθνξηψλ είλαη εθείλε ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο
27

. Γελ έρεη 

ζεκαζία γηα ηελ παξερφκελε πξνζηαζία αλ νη πιεξνθνξίεο είλαη νξαηέο δηα γπκλνχ 

νθζαικνχ. Δπίζεο νη πιεξνθνξίεο γηα ην θαζεζηψο ησλ δηθαησκάησλ 

πξνζηαηεχνληαη είηε είλαη κφληκα επηθνιιεκέλεο ζην αληίηππν ηνπ έξγνπ, είηε 

αλαθαινχληαη απφ κηα θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ ηε ζηηγκή ηεο αλαπαξαγσγήο ηνπ. 

Σηνλ νξηζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ην θαζεζηψο ησλ δηθαησκάησλ δελ 

πεξηιακβάλνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ νδεγνχλ ζηελ ηαπηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ ησλ 

έξγσλ. Δπεηδή, φκσο, φπσο επηζεκαίλεηαη ζηελ αηη. ζθ. 57 ηεο Οδ. 2001/29, ηα ελ 

ιφγσ ζπζηήκαηα ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ην θαζεζηψο ησλ δηθαησκάησλ κπνξνχλ 

επίζεο λα ζρεδηαζζνχλ θαηά ηξφπν ψζηε λα επεμεξγάδνληαη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα ζρεηηθά κε ηηο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο ησλ ηδησηψλ φζνλ αθνξά ζηε 

ρξήζε ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ πιηθνχ θαη λα επηηξέπνπλ ηελ παξαηήξεζε ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ ζε αλνηθηή γξακκή θαηά ηηο ηερληθέο ιεηηνπξγίεο ησλ κέηξσλ απηψλ, 

ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη αξρέο πεξί πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο δσήο ζχκθσλα κε ηελ 

Oδεγία 95/46/ΔΚ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία 

ησλ δεδνκέλσλ απηψλ. Η παξερφκελε πξνζηαζία ζηηο πιεξνθνξίεο γηα ην θαζεζηψο 

ησλ δηθαησκάησλ, ζπλεπψο, δελ κπνξεί ππφ ην πθηζηάκελν θαζεζηψο λα νδεγήζεη 

ζηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ παξά κφλν εθφζνλ ζεσξεζεί φηη απηέο νη 

πιεξνθνξίεο ζρεηίδνληαη κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ρξήζεο ηνπ έξγνπ ή 

άιινπ πξνζηαηεπφκελνπ αληηθεηκέλνπ θαη φηη έρεη δνζεί ε ζπλαίλεζε ηνπ 

αληηζπκβαιιφκελνπ ρξήζηε
28

.  

Τέινο, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη παξφιν πνπ ζηνλ νξηζκφ ησλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ην θαζεζηψο ησλ δηθαησκάησλ δελ ηίζεηαη σο πξνυπφζεζε 

πξνζηαζίαο ηνπο λα έρνπλ ειεθηξνληθή κνξθή, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ θνηλνηηθή 

νδεγία (α. 7 παξ. 1 (α)(β)), θαζψο ε απαγφξεπζε επεμεξγαζίαο ηνπο, φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 2, αλαθέξεηαη κφλν ζηηο ειεθηξνληθέο πιεξνθνξίεο, ζα 

πξέπεη λα γίλεη δεθηφ φηη ε παξερφκελε πξνζηαζία έρεη σο αληηθείκελν κφλν ηηο 

ειεθηξνληθέο πιεξνθνξίεο. Σπλεπψο, ε παξερφκελε πξνζηαζία δελ θαιχπηεη 

πιεξνθνξίεο κε αξηζκεηηθή κνξθή, φπσο απηή ηνπ ζπζηήκαηνο ISBN παξά κφλν εάλ 

απηά ηα ζπζηήκαηα αξίζκεζεο εθαξκφδνληαη ζε έξγα ςεθηαθήο κνξθήο
29

.  

5. Σύγτρονές ηάζεις  

Σηηο κέξεο καο ζεκαληηθή δηάδνζε ζεκεηψλεηαη ζηε ςεθηαθή δηαλνκή ησλ 

έξγσλ κε ηε κνξθή αδεηψλ Creative Commons licences
30

. Οη άδεηεο απηνχ ηνπ ηχπνπ 

θηλνχληαη ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε κε ηηο «αλνηρηέο» άδεηεο. Δίλαη ζπκβάζεηο πιαίζην 

πνπ δηαηίζεληαη δσξεάλ θαη αθνξνχλ ηε δηάζεζε ζην δηαδίθηπν πξνζηαηεπφκελσλ 

έξγσλ. Γηα απηψλ ησλ αδεηψλ επηηξέπεηαη ζηνλ ρξήζηε εθ ησλ πξνηέξσλ λα πξνβεί 

ζε νξηζκέλεο ρξήζεηο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηνπο πξνδηαηππσκέλνπο φξνπο ησλ 

δηθαηνχρσλ αληί λα δεηείηαη γηα θάζε ελέξγεηα πνπ δελ ππφθεηηαη ζηηο εμαηξέζεηο ηνπ 

δηθαίνπ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θάζε θνξά μερσξηζηή άδεηα. Η δηθαηνζχλε ζηε 
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ρψξα καο δελ έρεη αζρνιεζεί αθφκα κε δεηήκαηα απηψλ ησλ αδεηψλ. Η εγθπξφηεηα 

ησλ αδεηψλ απηψλ έρεη σζηφζν επηβεβαησζεί απφ δηθαζηήξηα ηεο Ιζπαλίαο θαη ηεο 

Οιιαλδίαο
31

. Σηελ Διιάδα ε πξψηε ζνβαξή πξνζπάζεηα κειέηεο ησλ αλνηρηψλ 

αδεηψλ θαη ησλ αδεηψλ creative commons έγηλε γηα πξψηε θνξά ζηα πιαίζηα ηεο 

νκάδαο εξγαζίαο Ι-3 ηνπ e businessforum. 

  

6. Εν καηακλείδι ..  

Η επέιεπζε ηεο ςεθηαθήο επνρήο ζπλνδεχηεθε απφ ηελ έληνλε ακθηζβήηεζε 

ηνπ ζεζκνχ ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Ψζηφζν, ε πξφνδνο θαη ε εμέιημε ηνπ 

πνιηηηζκνχ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ πλεπκαηηθή δεκηνπξγία. Η πλεπκαηηθή 

ηδηνθηεζία απνηειεί ην πην παξαδεθηφ ζχζηεκα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πλεπκαηηθήο 

δεκηνπξγίαο, γηαηί παξέρεη ζην δεκηνπξγφ ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο θάιπςεο ησλ 

βηνηηθψλ ηνπ αλαγθψλ, εμαζθαιίδνληάο ηνπ ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο έξγσλ καθξηά 

απφ εμσηεξηθνχο αλαγθαζκνχο θαη παξεκβάζεηο. Ο ζεβαζκφο ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

δηθαηνχρσλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ επηβάιιεηαη αλ 

ζέινπκε ε πνιηηηζηηθή παξαγσγή ηεο ρψξαο καο λα ζπλερίζεη λα αλαπηχζζεηαη. Θα 

πξέπεη πάληνηε λα ζπκφκαζηε ην απηνλφεην: αλ φζνη εκπιέθνληαη ζηελ αιπζίδα ηεο 

πνιηηηζηηθήο παξαγσγήο δελ ηπγράλνπλ ηεο δένπζαο εζηθήο θαη νηθνλνκηθήο ακνηβήο, 

δελ ζα ππάξρεη θίλεηξν θαιιηηερληθήο θαη επηζηεκνληθήο δεκηνπξγίαο. Σην δίθαην 

πθίζηαληαη νη αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο πξνζηαζίαο ησλ ρξεζηψλ απέλαληη ζε 

ελδερφκελε θαηάρξεζε ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.  
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