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Διανοητική Ιδιοκτησία + Ροές 





Τι είναι ένας δημιουργός; 

• Δημιουργός 

• Διαθέτης 

• Χρήστης 



Τι είναι μια βιβλιοθήκη; 

• Δημιουργός 

• Διαθέτης 

• Χρήστης 



Αναγνωρίζω τι πόρους 

χρειάζομαι Εκκαθαρίζω 

Αντικαθιστώ 

Παρέχω 

Βασική Ροή Πνευματικών 

Δικαιωμάτων 

Αδειοδοτώ 



Χρυσός Κανόνας 

ΙΝ ≥ OUT 









Βασικές Έννοιες Πνευματικής Ιδιοκτησίας 



Τι είναι πνευματική ιδιοκτησία; 



* Περιορισμένο περιουσιακό δικαίωμα επί της 

πνευματικής δημιουργίας του ανθρώπου 

 

* Περιορισμένο στο χρόνο 

 

* Πρέπει να συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις 

για να μπορώ να το αποκτήσω (π.χ. 

πρωτοτυπία) 



70 



Εξουσίες 











Είδη Δικαιωμάτων 





Δικαίωμα Δημιουργού: 

•Συνθέτης 

•Ποιητής 

•Στιχουργός (remix) 

 

Συγγενικά Δικαιώματα: 

•Εκτελεστές 

•Ηθοποιοί 

•Παραγωγός 

 

Ένα καλλιτεχνικό έργο πολλά έργα πνε

υματικής ιδιοκτησίας 



Αντικείμενο του δικαιώματος 







τι είναι έργο; 



Φτηνά Τσιγάρα 2000, Ρένος Χαραλαμπίδης, Bad Movies, PLD 

Productions, Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Alpha TV 



Εξισορρόπηση 





ιδέα - μορφή 



Ιδέα - Μορφή Ι 

(διάγραμμα) 



Ιδέα - Μορφή ΙΙ 

(windows) 



Ιδέα - Μορφή ΙΙΙ 

(Wien’s Law) 



• Μια ιστορία της λογοτεχνίας με 

παραδείγματα 

• «ο Βασιλιάς στα όνειρα του» 

 

• «θερινή καταιγίδα» 





τι θα πει πρωτότυπο; 



Malevich Kazimir, 1918 "Boy wuth 

knapsack / Mal'chyk s rantsem" 
Mark Rothko, 1970 Untitled (Black on Grey),  

http://en.wikipedia.org/wiki/Untitled_(Black_on_Grey)


© estate of Agnes Martin 
Agnes Martin, 1999, 

Happy Holiday 

Source: Tate Modern   



© Estate of Agnes Martin / DACS, 2015 Agnes Martin, 1965, 

Morning 

Source: Tate Modern   



Ιδέα και Έκφραση 













Η Φόνισσα 

Αναπαραγωγή  

(π.χ. φωτοτυπική) 

Αναπαραγωγή  

λογοτεχνικού έργου 

(OCR;) 

Ιδέα 

Πλοκή, 

χαρακτήρες κλπ 



Η Φόνισσα 

Αναπαραγωγή  

(π.χ. φωτοτυπική) 

Αναπαραγωγή  

λογοτεχνικού έργου 

(OCR;) 

Ιδέα 

Πλοκή, 

χαρακτήρες κλπ 



πως λειτουργούν οι εξαιρέσεις; 



Το αρ. 28Γ παρέχει τη γενική αρχή που πρέπει να χρησιμοποιείται 
στην ερμηνεία των Περιορισμών. Σύμφωνα με τη γενική αυτή ρήτρα οι 
περιορισμοί αυτοί: 
 
(α) πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις 
(β) οι περιπτώσεις αυτές δεν πρέπει να αντίκεινται στην κανονική 
εκμετάλλευση του έργου ή άλλου προστατευόμενου αντικειμένου 
(γ) δεν πρέπει να θίγουν αδικαιολόγητα τα συμφέροντα του 
δικαιούχου 
 
Η γενική ρήτρα αυτή είναι γνωστή και ως κανόνας των τριών 
σταδίων. 
 
Ο κατάλογος των περιορισμών που αναφέρονται στα άρθρα 18 έως 
28Γ είναι εξαντλητικός. Εάν η πράξη την οποία τελώ δεν εντάσσεται 
σε κάποιον από αυτούς τους περιορισμούς, τότε θα πρέπει να ζητήσω 
την άδεια του δικαιούχου του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.  



(α) με ποια από τις εξουσίες του δικαιούχου σχετίζεται η πράξη 
που τελώ (π.χ. αναπαραγωγή, διάθεση στο κοινό κλπ) 
(β) ποιος είναι ο σκοπός της πράξης που τελώ (π.χ. 
εκπαιδευτικός, διατήρηση, ενημέρωση κλπ) 
(γ) ποιος είναι ο τελών την πράξη (π.χ. βιβλιοθήκη, 
εκπαιδευτικός κλπ) 
(δ) που πραγματοποιείται η πράξη (π.χ. σε εκπαιδευτικό 
ίδρυμα, στο διαδίκτυο κλπ) 
(ε) για τι είδους έργου μιλάμε (π.χ. εικαστικό, λόγου κλπ) 
(στ) άλλου είδους προϋποθέσεις (π.χ. νόμιμη δημοσίευση, 
αναφορά) 

Tι πρέπει  

να κοιτάξω: 



(α) Περιορισμοί που υπάρχουν γιατί δεν είναι πρακτικό να διεκδικούνται δικαιώματα για τις 
συγκεκριμένες χρήσεις (π.χ. Ιδιωτική Αναπαραγωγή, χρήση εικόνων με έργα σε δημόσιους 
χώρους, προσωρινές πράξεις αναπαραγωγής) 
(β) Κοινωνικά σημαντικοί περιορισμοί (π.χ. αναπαραγωγή προς όφελος τυφλών και 
κωφαλάλων, χρήση για λόγους ενημέρωσης, αναπαραγωγή για σκοπούς δικαστικούς και 
διοικητικούς) 
(γ) Περιορισμοί που ευνοούν τη δημιουργία νέων έργων, κυρίως μέσω της εκπαίδευσης και 
διατήρησης των υπαρχόντων έργων (π.χ. παράθεση αποσπασμάτων, αναπαραγωγή σε 
σχολικά βιβλία και ανθολογίες, αναπαραγωγή για διδασκαλία, δημόσια παράσταση ή εκτέλεση 
σε ειδικές περιστάσεις) 
(δ) Περιορισμοί που επιτρέπουν τη διατήρηση των έργων (π.χ. αναπαραγωγή από βιβλιοθήκες 
και αρχεία, αναπαραγωγή κινηματογραφικών έργων) 
(ε) Περιορισμοί συναφείς προς τη φύση του έργου και την ανάγκη πώλησης του (π.χ. έκθεση 
και αναπαραγωγή εικαστικών έργων) 

Είδη περιορισμών 



Άρθρο 18(1): Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση 

 

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. 



* Η ορθότερη άποψη θα ήταν ότι οι σχετικές πράξεις εντάσσονται στο πλαίσιο της 
εξαίρεσης του αρ. 18 καθώς πραγματοποιούνται από ιδιώτες χωρίς την επίβλεψη ή 
εμπλοκή προσωπικού της βιβλιοθήκης.  
 
* Η χρήση μέσων που δεν ανήκουν στο πρόσωπο που διενεργεί την αναπαραγωγή 
δεν την καθιστούν μη ιδιωτική.  
 
* Η βιβλιοθήκη οφείλει να έχει αναρτήσει τα σχετικά σημειώματα που αναφέρονται 
στους όρους υπό τους οποίους πραγματοποιείται η αναπαραγωγή.  
 
* Η καταβολή τιμήματος στη βιβλιοθήκη σε σχέση με την φωτοτύπηση 
πραγματοποιείται προκειμένου να καλυφθεί το κόστος λειτουργίας και συντήρησης 
των φωτοτυπικών μηχανημάτων και όχι ως αντίτιμο για τη χρήση της υπηρεσίας 
φωτοτύπησης και δεν αποτελούν τεκμήριο οργάνωσης ή επίβλεψης της 
διαδικασίας φωτοτύπισης.  
 
* Στην περίπωση αναπαραγωγής οπτικοακουστικού ή ηχητικού υλικού, εφόσον δεν 
υφίστανται μέσα αναπαραγωγής στο χώρο της βιβλιοθήκης, δεν υφίσταται θέμα 
ιδιωτικής αναπαραγωγής.  

Ιδιωτική Αναπαραγωγή 









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. 







Είναι απόσπασμα; 



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 σύντομου 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. 



Τι πρέπει να προσέξω: 

•Αφορά στην Αναπαραγωγή 

•Σύντομο Απόσπασμα 

•Διδασκαλία/ Εξετάσεις  

•Σε εκπαιδευτικό Ίδρυμα 

•Επιδιωκόμενος Σκοπός 

•Χρηστά ήθη 

•Δεν εμποδίζει κανονική εκμετάλλευση 

•Πηγή + Εκδότης (εφόσον αναφέρονται σε 

πηγή) 

 

•Όχι διάθεση στο κοινό 

•Όχι δημόσια εκτέλεση 

 

 



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 αντιτύπου από την αγορά 

σε σύντομο χρόνο και με εύλογους όρους. 



Τι πρέπει να προσέξω Ι: 

•Αφορά στην Αναπαραγωγή 

•Πρόσθετο αντίτυπο 

•Mη κερδοσκοπική βιβλιοθήκη/ Αρχείο 

•Έχω αντίτυπο του έργο στη συλλογή 

•Σκοπός: διατήρηση του αντιτύπου/ διαδανεισμός 

•Αδύνατη η προμήθεια αντιτύπου από την αγορά σε σύντ

ομο χρόνο/ εύλογους όρους 

 

 

 



Τι πρέπει να προσέξω ΙΙ: 

•Σκοπός της διάταξης του αρ. 22: υποκατάσταση του φθαρμένου αντιτύπου, 

δλδ μπορώ να κάνω μόνο όσα θα μπορούσα να κάνω και με το αρχικό αντί

γραφο. 

•Σε σχέση με ψηφιακά υποκατάστατα (αντίγραφα), ισχύουν οι γενικοί (νόμος) 

ή ειδικοί (άδεια) κανόνες, δλδ δεν μπορώ να αυξήσω το αντίγραφα ή τους τ

ρόπους διάθεσης πέραν των όσων όριζαν οι κανόνες που αφορούσαν στο α

ρχικό αντίτυπο. 

•Ειδικά για την περίπτωση αντιγράφων που αφορούν άτομα με εντυποαναπ

ηρία ισχύουν οι ειδικές διατάξεις για τα άτομα αυτά, δηλαδή θα πρέπει να σ

υντρέχουν οι κανόνες πρόσβασης σε υλικό για άτομα με εντυποαναπηρία 

 

 



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. 

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. 



Τι πρέπει να προσέξω: 

•Δεν με αφορά εκτός εάν είμαι το Υπουργείο Παιδείας 

•Αφορά μόνο την έντυπη αναπαραγωγή 

•Μπορεί να γίνει αναπαραγωγή για ανθολογία με συγκεκριμένους όρους 

 



Άρθρο 23: Αναπαραγωγή κινηματογραφικών έργων 

 

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 επιτρέψει 

και εφόσον πρόκειται για έργο ιδιαίτερης καλλιτεχνικής αξίας. 



Τι πρέπει να προσέξω: 

•Με αφορά μόνο στο βαθμό στον οποίο γίνεται για την ένταξη στο Εθνικό Κιν

ηματογραφικό Αρχείο 

•Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις συγκεκριμένες βιβλιοθήκες 

 



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. 



Τι πρέπει να προσέξω: 

•Αφορά σε αναπαραγωγή και διάδοση (άρα και διάθεση στο κοινό) 

•Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας πρέπει να ερμηνευθούν διασταλτικά ώστε ν

α περιλαμβάνουν και Κοινωνικά Δίκτυα 

•Αφορά σε έργα αρχιτεκτονικής, εικαστικών τεχνών, φωτογραφίας ή εφαρμο

σμένων τεχνών 

•  Πρέπει να βρίσκονται στο Δημόσιο Χώρο 

•  Η αναπαραγωγή και διάδοση πρέπει να είναι περιστασιακή 

 

•Μας ενδιαφέρει μόνο στο βαθμό που αυτό αφορά σε υλικό τρίτων που βρίσ

κεται εντός του ερευνητικού ή εκπαιδευτικού υλικού 



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. 



Τι πρέπει να προσέξω: 

•Η έκθεση αφορά μόνο σε μουσεία που έχουν κυριότητα του υλικού φορέα ή 

στο πλαίσιο εκθέσεων που διοργανώνονται από μουσεία 

•Η αναπαραγωγή σε καταλόγους επιτρέπεται μόνο όταν πρόκειται να βοηθή

σει στην πώληση του έργου. 



Άρθρο 28Α: 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 . 

 

Kατά εξουσιοδότηση εκδοθείσα Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού: Αριθμ. 

ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546 (ΦΕΚ Β 2065 24.10.2007) 

 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFNA1ry4K61p3dtvSoClrL8zQO9P8_z1iYliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUXIOC3A6xim_X3iK7ycabhNjbuk1yjRu0H1yUkdjMlt
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFNA1ry4K61p3dtvSoClrL8zQO9P8_z1iYliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUXIOC3A6xim_X3iK7ycabhNjbuk1yjRu0H1yUkdjMlt


Τι πρέπει να προσέξω: 

•Πρέπει να ακολουθούνται οι όροι της απόφασης 

•Έχει γίνει περαιτέρω μνημόνιο ανάμεσα σε Εκδότες και ΥΠΠΟ 



Αρθρο 27Α Ορισμένες χρήσεις ορφανών έργων 

 

Επιτρέπεται να καθίστανται προσιτά στο κοινό με την έννοια της περίπτωσης η` 

της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και να αναπαράγονται για σκοπούς 

ψηφιοποίησης, διάθεσης στο κοινό, ευρετηρίασης, καταλογογράφησης, 

συντήρησης ή αποκατάστασης (επιτρεπόμενες χρήσεις) από προσιτές στο 

κοινό βιβλιοθήκες, εκπαιδευτικά ιδρύματα ή μουσεία, αρχεία ή ιδρύματα 

κινηματογραφικής ή ακουστικής κληρονομιάς, καθώς και από δημόσιους 

ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος-μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ενωσης (φορείς χρήσης ορφανών έργων) έργα που 

περιλαμβάνονται στις συλλογές τους, στα οποία κανένας δικαιούχος 

δικαιωμάτων δεν έχει ταυτοποιηθεί ή ακόμα και αν έχει ταυτοποιηθεί, δεν έχει 

εντοπιστεί παράτη διενέργεια επιμελούς αναζήτησης από τους φορείς χρήσης 

ορφανών έργων, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου (ορφανά 

έργα). 

 

 



Αρθρο 27Α Ορισμένες χρήσεις ορφανών έργων 

 

Επιτρέπεται να καθίστανται προσιτά στο κοινό με την έννοια της περίπτωσης η` 

της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και να αναπαράγονται για σκοπούς 

ψηφιοποίησης, διάθεσης στο κοινό, ευρετηρίασης, καταλογογράφησης, 

συντήρησης ή αποκατάστασης (επιτρεπόμενες χρήσεις) από προσιτές στο 

κοινό βιβλιοθήκες, εκπαιδευτικά ιδρύματα ή μουσεία, αρχεία ή ιδρύματα 

κινηματογραφικής ή ακουστικής κληρονομιάς, καθώς και από δημόσιους 

ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος-μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ενωσης (φορείς χρήσης ορφανών έργων) έργα που 

περιλαμβάνονται στις συλλογές τους, στα οποία κανένας δικαιούχος 

δικαιωμάτων δεν έχει ταυτοποιηθεί ή ακόμα και αν έχει ταυτοποιηθεί, δεν έχει 

εντοπιστεί παράτη διενέργεια επιμελούς αναζήτησης από τους φορείς χρήσης 

ορφανών έργων, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου (ορφανά 

έργα). 

 

 



Αρθρο 27Α Ορισμένες χρήσεις ορφανών έργων 

 

Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αποκλειστικά σε: 

α. έργα που δημοσιεύθηκαν με τη μορφή βιβλίων, επιστημονικών περιοδικών, 

εφημερίδων, περιοδικών ή άλλων γραπτών κειμένων που περιλαμβάνονται 

στις συλλογές προσιτών στο κοινό βιβλιοθηκών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή 

μουσείων, καθώς και στις συλλογές αρχείων ή ιδρυμάτων κινηματογραφικής ή 

ακουστικής κληρονομιάς, 

β. κινηματογραφικά ή οπτικοακουστικά έργα και φωνογραφήματα που 

περιλαμβάνονται στις συλλογές προσιτών στο κοινό βιβλιοθηκών, 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή μουσείων, καθώς και στις συλλογές αρχείων ή 

ιδρυμάτων κινηματογραφικής ή ακουστικής κληρονομιάς, 

γ. κινηματογραφικά ή οπτικοακουστικά έργα και φωνογραφήματα που 

παράχθηκαν από δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς μέχρι τις 

31.12.2002 και περιλαμβάνονται στα αρχεία τους, 

δ. έργα ή άλλο προστατευόμενο αντικείμενο που έχει ενσωματωθεί ή 

συμπεριληφθεί ή συνιστά αναπόσπαστο τμήμα των παραπάνω έργων ή 

φωνογραφημάτων. 

 

 

 



Αρθρο 27Α Ορισμένες χρήσεις ορφανών έργων 

 

 Η χρήση των ορφανών έργων είναι επιτρεπτή από τους φορείς χρήσης 

ορφανών έργων για την επίτευξη και μόνο στόχων που σχετίζονται με τη 

δημοσίου συμφέροντος αποστολή τους και ειδικότερα τη συντήρηση, την 

αποκατάσταση και την παροχή πολιτιστικής και εκπαιδευτικής πρόσβασης στα 

έργα και τα φωνογραφήματα που περιλαμβάνονται στις συλλογές τους. Οι 

φορείς χρήσης ορφανών έργων μπορούν να παράγουν έσοδα στο πλαίσιο των 

επιτρεπόμενων χρήσεων με αποκλειστικό σκοπό να καλύπτουν τις δαπάνες 

τους για την ψηφιοποίηση και τη διάθεση στο κοινό ορφανών έργων. 

 

 



Αρθρο 27Α Ορισμένες χρήσεις ορφανών έργων 

 

 Η χρήση των ορφανών έργων είναι επιτρεπτή από τους φορείς χρήσης 

ορφανών έργων για την επίτευξη και μόνο στόχων που σχετίζονται με τη 

δημοσίου συμφέροντος αποστολή τους και ειδικότερα τη συντήρηση, την 

αποκατάσταση και την παροχή πολιτιστικής και εκπαιδευτικής πρόσβασης στα 

έργα και τα φωνογραφήματα που περιλαμβάνονται στις συλλογές τους. Οι 

φορείς χρήσης ορφανών έργων μπορούν να παράγουν έσοδα στο πλαίσιο των 

επιτρεπόμενων χρήσεων με αποκλειστικό σκοπό να καλύπτουν τις δαπάνες 

τους για την ψηφιοποίηση και τη διάθεση στο κοινό ορφανών έργων. 

 

 



Αρθρο 27Α Ορισμένες χρήσεις ορφανών έργων 

 

Οι φορείς χρήσης ορφανών έργων αναφέρουν σε κάθε χρήση του ορφανού 

έργου το όνομα των ταυτοποιημένων δημιουργών και δικαιούχων και την εξής 

επισήμανση: «Ορφανό έργο: [...] [αριθμός καταχώρισης στην Ενιαία 

Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων του Γραφείου Εναρμόνισης της Εσωτερικής 

Αγοράς]» 

 



Τι πρέπει να προσέξω: 

•Αφορά στο σύνολο των εξουσιών 

•Πρέπει να είναι τα έργα που περιγράφει ο νόμος 

•Πρέπει να αφορά σε σκοπούς δημοσίου συμφέροντος  

•Πρέπει να βρίσκεται εντός του καταλόγου των ορφανών έργων του ΟΠΙ 

 

 



Δημόσιος δανεισμός 



Το πρόβλημα του δημόσιου δανεισμού 



* Μία από τις εξουσίες (περιουσιακό 

δικαίωμα) του δημιουργού 

* Διαχείριση από οργανισμούς 

συλλογικής διαχείρισης 

* Νομοθετική λύση 





χρειάζεται να κάνω κάτι για να 

κατοχυρώσω την πνευματική 

μου ιδιοκτησία; 



Όχι! 

 

Η Πνευματική Ιδιοκτησία προστατεύεται χωρίς να 

απαιτούνται διατυπώσεις!  



Αλλά... 

 

• Μπορώ να έχω κάποια σήμανση στο έργο (αρ.10 Ν. 

2121/1993) 

 

• Είναι σημαντικό να εξηγώ με ποιο τρόπο θέλω να 

διατίθεται το έργο μου 



Μεταπτυχιακές και 

διδακτορικές διατριβές Ι 

•Ο γενικός κανόνας είναι ότι τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο 

δημιουργό τους, άρα στο φοιτητή (μεταπτυχιακό/ διδακτορικό) 

•Θα πρέπει να εξετασθεί εάν έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο κά

ποιο έργου, οπότε θα ισχύσουν οι κανόνες που περιγράφονται στη 

σύμβαση απονομής του έργου 

•Θα πρέπει να διακριθεί η ιδιοκτησία από τις υποχρεώσεις αδειοδότη

σης: είναι δλδ δυνατόν η ιδιοκτησία να παραμένει στο φοιτητή, αλλά 

να υπάρχει υποχρέωση διάθεσης της εργασίας με ανοιχτή άδεια 

•Επιπλέον, θα πρέπει να εξετασθεί ο κανονισμός λειτουργίας της Σχο

λής, του τμήματος ή του προγράμματος σπουδών που μπορεί να κα

θορίζει ιδιαίτερες υποχρεώσεις των φοιτούντων είτε σε σχέση με το 

θέμα της αδειοδότησης, είτε σε σχέση με της διάθεσης του υλικού 



Μεταπτυχιακές και 

διδακτορικές διατριβές ΙΙ 

•Η δήλωση All Rights Reserved αφορά στη διάθεση και επιτρέπεται μ

όνο εφόσον δεν υπάρχει ειδικότερος κανονισμός (σπουδών/ Τμήματ

ος ή προγράμματος) 

•Προτείνεται: 

oΝα γίνεται σημείωμα αναφοράς στο δημιουργό, το χρόνο δημιουργί

ας του έργου, το πρόγραμμα/ τμήμα/ σχολή στο οποίο έγινε 

oΕάν διατηρεί τα πλήρη δικαιώματα, τότε το σημείωμα © + τη δήλωσ

η «με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος (all rights reserved) 

oΕάν υπάρχει υποχρέωση ανοιχτής αδειοδότησης, τότε τη δήλωση «

με την επιφύλαξη κάποιων δικαιωμάτων» + την άδεια Creative Com

mons με την οποία το υλικό διατίθεται 



[κατοχύρωση (Πν.Ιδ)] 









Είναι πνευματική ΜΟΥ 

ιδιοκτησία; 



Είναι το έργο δικό μου Ι (μέλη ΔΕΠ); 

 
•Δεν απαιτούνται προϋποθέσεις για την κτήση του δικαιώματος (αρ.6) αλλά 
τεκμαίρεται ως δικαιούχος αυτός που αναγράφεται (αρ.10) 
 

•Εάν εργάζομαι για το δημόσιο καταρχήν ισχύει το αρ.8 οπότε:  
 

●Εάν δημιουργήθηκε το έργο κατά την εκτέλεση του υπηρεσιακού μου 
καθήκοντος μεταβιβάζεται στον εργοδότη 
●Εάν είναι εκτός καθηκόντων εξαρτάται από το λεκτικό της σύμβασης 
●Κοιτάω πάντοτε τον κανονισμό του Πανεπιστημίου και τους όρους για (α) 
μέλη ΔΕΠ και (β) συμβασιούχους 



Είναι το έργο δικό μου IΙ (Eρευνητής); 
 

•Δεν ισχύει (κατά τη θεωρία) ό,τι για τα μέλη ΔΕΠ 
•Ανήκει στο Ερευνητικό Κέντρο στο οποίο εργάζομαι 
•Προσοχή: 
 * στο καταστατικό κείμενο του ερευνητικού οργανισμού για τον οποίο 
εργάζομαι 
 * στη σύμβασή μου 
 * στο ερευνητικό πρόγραμμα που με χρηματοδοτεί 
•Άλλα σημεία: 
 * επιστημονικά υπεύθυνος 
 * επιμέλεια σειράς 
 * το ζήτημα του χρηματοδότη (θέλει να αναφέρεται κι αυτός; Θέλει να 
διατηρεί το περιουσιακό δικαίωμα;) 
 * σχέση δημιουργού, ερευνητικού κέντρου, επιστημονικού υπευθύνου, 
χρηματοδότη, εκδότη 
  



Είναι το έργο δικό μου ΙΙ (φοιτητές); 

 
• Εάν είμαι φοιτητής 

• Κοιτάω κανονισμό (αλλιώς γενικές αρχές ή ειδικοί νόμοι): 
• Εργασίες Μαθημάτων (κανονισμός) 
• Πτυχιακές (κανονισμός) 
• Μεταπτυχιακές (υπάρχει έργο (συγχρηματοδοτούμενο ή ευρωπαϊκό;) 
• Διδακτορικά (υπάρχει έργο;) 

• Κατάθεση σε Πανεπιστήμιο 
• Κατάθεση σε ΕΚΤ  





Είναι το έργο δικό μου ΙΙΙ (βιβλιοθήκη); 

 
• Η βιβλιοθήκη συνήθως δεν έχει δικαιώματα:  

• μεταφέρει άδειες (βάσεις δεδομένων) ή υποδαδειοδοτεί (ηλεκτρονικά 
περιοδικά/ βάσεις δεδομένων) 

• χρησιμοποιεί εξαιρέσεις (αναπαραγωγή, δανεισμός) 
• προσφέρει πρόσβαση σε φυσικά αντικείμενα (δημόσιος δανεισμός, 

ανάγνωση) 
• δημιουργεί παράγωγα έργα (εμπλουτισμός βάσεων δεδομένων) 
• χρησιμοποιεί άδειες (λογισμικό) 

• Εξαιρετικά: 
• παράγει μεταδεδομένα και τεκμηριώνει 
• παράγει ή τροποποιεί λογισμικό (αποθετήρια, διαδανεισμός κλπ) 
• διαθέτει υλικό μελών ΔΕΠ και φοιτητών (αποθετήρια) 
• παρέχει πρόσβαση σε ανοιχτούς πόρους τρίτων  



Είναι το έργο δικό μου IV 
(διαδανεισμός); 

 
• Δανείζω σε άλλες βιβλιοθήκες: 

• βιβλία (φυσικά)  
• περιοδικά (φυσικό αντικείμενο) 
• ΔΕΝ αναπαράγω εκτός εάν: 

• έχω λάβει άδεια (το προβλέπει η σύμβαση μου με το περιοδικό) 
• το υλικό είναι εκτός προστασίας 
• η αναπαραγωγή εμπίπτει στις εξαιρέσεις (εντυποαναπήρια) 



Είναι το έργο δικό μου IV (εκδόσεις); 

• Τα περισσότερα περιοδικά ζητούν 
εκχώρηση δικαιωμάτων 

• Εναλλακτικά: 
 * μη αποκλειστική αδειοδότηση 
 * πράσινη ανοικτή πρόσβαση 
 * χρυσή ανοικτή πρόσβαση (Ηνωμένο 
 Βασίλειο) 
 * απελευθέρωση μετά από embargo 





Προστασία 



Ο ρόλος του ανοικτού περιεχομένου 



Τι προστασία αποκτά ένα έργο όταν 

κατατίθεται σε ένα καταθετήριο; 

• Η προστασία στο δίκαιο της πν. Ιδιοκτησίας 

επέρχεται τη στιγμή δημιουργίας του έργου, οπότε η 

όποια πράξη «κατοχύρωσης» έχει αποδεικτικό και 

όχι συστατικό χαρακτήρα. 

• Η κατάθεση σε καταθετήριο επιτρέπει: 

(α) σωστή αναφορά στο έργο και το συγγραφέα  

(β) απόκτηση βεβαίας χρονολογίας σε σχέση με τη 

δημοσίευση και το περιεχόμενό της 

(γ) μείωση του κινδύνου λογοκλοπής (plagiarism) 



Η ανάρτηση σε καταθετήριο θεωρείται 

δημοσίευση; Μπορώ να δημοσιεύσω και 

κάπου άλλου; 
• Το τι θεωρείται δημοσίευση αποτελεί θέμα πεδίου (ακαδημαϊκής 

νόρμας)  

• Κατά το ν 2121/1993 αποτελεί πράξη διάθεσης στο κοινό 

• Έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό του δικαιώματος χαρακτήρα 

• Είναι σύνηθες να υπάρχει το pre/post-print στο καταθετήριο και το 

κυρίως άρθρο σε περιοδικό (ανοιχτής ή κλειστής πρόσβασης) 

• Εξαρτάται από την πολιτική του εκδότη. 

• Έχει νόημα τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα να ζητούν από τους εκδότες να 

μην αποκλείουν ερευνητές από το να δημοσιεύουν σε ακαδημαϊκό 

καταθετήριο. 

 



Πως προστατεύομαι από τη λογοκλοπή; 

• Ένα ακαδημαϊκό έργο όσο περισσότερο δημοσιοποιείται τόσο περισσότερο 

προστατεύεται 

• Η δημοσίευση σε ακαδημαϊκό καταθετήριο επιτρέπει την σύνδεση του συγγραφέα 

με το έργο και αυξάνει τις πιθανότητες προστασίας του έργου 

• Λογοκλοπή και προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας δεν είναι το ίδιο 

• Από τη στιγμή που διαπιστωθεί η λογοκλοπή, ακολουθώ τη διαδικασία που 

περιγράφεται στον κανονισμό του πανεπιστημίου/ τμήματος/ προγράμματος  

• Εάν διαπιστωθεί προσβολή δικαιώματος ακολουθώ τα νόμιμα μέσα προστασίας και 

επιβολής είτε το περιεχόμενο είναι ανοιχτό είτε όχι 

• Επιστολή 

• Εξώδικη διαμαρτυρία 

• Ασφαλιστικά μέτρα 

• Αγωγή/ Μήνυση 



Γιατί το ανοιχτό περιεχόμενο με 
κατοχυρώνει; 

● Γίνεται ξεκάθαρο με τα σημειώματα ότι το έργο είναι προστατευμένο 
 

● Αποσαφηνίζεται το θέμα του δικαιούχου των δικαιωμάτων 
 

● Έχουμε ημερομηνία δημιουργίας και δημοσίευσης του έργου 
 

● Έχουμε σαφή αδειοδότηση 
 

● Έχουμε σαφή περιγραφή του τρόπου αναφοράς 





πως θα κάνει κάποιος αναφορά 

στο έργο μου; 



Η σωστή αναφορά είναι ίσως το πιο σημαντικό 

ζητούμενο στο ανοικτό περιεχόμενο, ο λόγος για τον 

οποίο οι περισσότεροι δημιουργοί θέλουν να ανοίξουν 

το περιεχόμενό τους και για το λόγο αυτό θα πρέπει να 

δίδεται ιδιαίτερη έμφαση σε αυτήν.  



Καλές Πρακτικές Αναφοράς 

 

•Αφιερώνω μια σελίδα του έργου μου στην οποία 

αναφέρω πως θέλω να αναφέρομαι 

 

•Συμπεριλαμβάνω τα ακόλουθα στοιχεία: 

•Ποιοί είναι οι δημιουργοί 

•Σημείωμα Αναφοράς 

•Σημείωμα Χρήσης Έργου Τρίτων 

•Σημείωμα Αδειοδότησης 

•Διατήρηση Σημειωμάτων 

•Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων του Έργου 

(όπου χρειάζεται) 



Ποιοί είναι οι δημιουργοί (πρότυπο) 

 

•“Στην υλοποίηση του έργου αυτού συνέβαλαν 

οι: <ΟΝΟΜΑΤΑ>” 

ή 

•“Το έργο αυτό δημιουργήθηκε από τους: 

<ΟΝΟΜΑΤΑ>” 



Σημείωμα Αναφοράς (πρότυπο) 

 
•“Copyright ΠΑΜΑΚ, Πρόδρομος 

Τσιαβός 2014. Πρόδρομος Τσιαβός. 

«Βασικές Αρχές Πνευματικής 

Ιδιοκτησίας για Βιβλιοθήκες». 

Έκδοση: 4.0. Θεσσαλονίκη 2014. 

Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση 

εδώ, 24/04/2017.” 

Δικαιούχος 
Δημιουργός 

http://eclass.gunet.gr/modules/document/file.php/OCGU100/accessibility/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1 MS-Office 2010/LibreOffice 4.0/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82 %CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82 %CE%B3%CE%B9%CE%B1 %CF%84%CE%B7 %CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1 %CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BC%CF%89%CE%BD %CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CF%89%CE%BD PDF %CE%B1%CF%80%CF%8C %CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1 %CE%AD%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1 Libre Office4.0 Writer & Impress- Ver 1.0.docx


Σημείωμα Χρήσης Έργου Τρίτου (πρότυπο) 

 

•Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων 

έργων: 

<αναφορά><άδεια με την οποία διατίθεται> κτλ 

<αναφορά><άδεια με την οποία διατίθεται>κτλ 



Σημείωμα Αδειοδότησης (πρότυπο) 

 

Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons 

Αναφορικά Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση.  

 

 

    

 

Η άδεια αυτή ανήκει στις άδειες που ακολουθούν τις προδιαγραφές του Oρισμού 

Ανοικτής Γνώσης [2], είναι ανοικτό πολιτιστικό έργο [3] και για το λόγο αυτό αποτελεί 

ανοικτό περιεχόμενο [4].  

 

[1] http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/  

[2] http://opendefinition.org/okd/ellinika/ 

[3] http://freedomdefined.org/Definition/El 

[4] http://opendefinition.org/buttons/ 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://opendefinition.org/okd/ellinika/
http://freedomdefined.org/Definition/El
http://opendefinition.org/buttons/


Σημείωμα Αδειοδότησης  

 

Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση[2] Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή 

μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση.   Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π.,  τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό 

και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». H άδεια αυτή ΔΕΝ είναι εγγεκριμένη ως 

άδεια Ελεύθερων Πολιτιστικών Έργων.[3] 

 

 

    

 

[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/  

[2] Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: 

- που δεν περιλαμβάνει άμεσο οικονομικό όφελος διανομέα του έργου και αδειοδόχο από την χρήση του έργου 

- που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο 

- που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε 

διαδικτυακό τόπο 

- αυτή για την οποία υπάρχει οικονομική συναλλαγή, εάν η χρήση αυτή δε σχετίζεται με το έργο (π.χ. διδασκαλία) ή αποτελεί υπηρεσία 

προστιθέμενης αξίας (π.χ. κόστος εκτύπωσης).  

Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί. 

[3] Δείτε τον ορισμό των Ελεύθερων Πολιτιστικών Έργων καθώς και τις άδειες που εμπίπτουν στον ορισμό αυτό εδώ  

http://creativecommons.org/freeworks   

http://creativecommons.org/freeworks


Διατήρηση Σημειωμάτων (πρότυπο) 
 

“Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει: 

- Το Σημείωμα Αναφοράς 

- Το Σημείωμα Αδειοδότησης 

- Τη δήλωση διατήρησης Σημειωμάτων 

- Το σημείωμα χρήσης έργων τρίτων (εφόσον υπάρχουν) 

μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.” 



Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου 
 

“Το παρόν έργο αποτελεί έκδοση 2.3 

 Έχουν προηγηθεί οι κάτωθι εκδόσεις: 

Έκδοση Χ1.Υ1Ζ1 διαθέσιμη εδώ. (Συνδέστε στο «εδώ» τον υπερσύνδεσμο).  

Έκδοση Χ2.Υ2Ζ2 διαθέσιμη εδώ. (Συνδέστε στο «εδώ» τον υπερσύνδεσμο).  

Έκδοση Χ3.Υ3Ζ3 διαθέσιμη εδώ. (Συνδέστε στο «εδώ» τον υπερσύνδεσμο).” 





τι γίνεται εάν χρησιμοποιώ έργο 

τρίτου; 
(εκκαθάριση) 



Η εκκαθάριση δικαιωμάτων πραγματοποιείται σε στάδια 

τα οποία έχουν ως εξής: 

 

(α) αξιολόγηση εάν πρόκειται για έργο επί του οποίου 

υφίστανται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή 

αποτελεί μέρος του Δημοσίου Τομέα 

(β) αξιολόγηση αν η συγκεκριμένη χρήση του έργου 

εντάσσεται στις εξαιρέσεις και περιορισμούς του 

δικαιώματος 

(γ) εκτίμηση της ύπαρξης αναγκαστικών ή συλλογικών 

αδειών για τη σκοπούμενη χρήση 

(δ) εκτίμηση του αν υπάρχουν τυποποιημένες άδειες 

για το συγκεκριμένο έργο/ χρήση 

(ε) δράσεις υποκατάστασης 

(στ) εκτίμηση του αν το έργο εντάσσεται στα ορφανά 

έργα 

(ζ) αναζήτηση δικαιούχου και λήψη αδειών  



Ειδικές κατηγορίες υλικού: 

 

-Αρχαιολογικό Υλικό: ζητείται άδεια από την οικεία 

Εφορία Αρχαιοτήτων + άδεια από το Κεντρικό 

Αρχαιολογικό Συμβούλιο 

-Υλικό που διαχειρίζονται οργανισμοί Συλλογικής 

Διαχείρισης: λαμβάνω άδεια από αυτόύς 

-Στατιστικά Στοιχεία: ειδική άδεια από τον πάροχο 

-Προσωπικά Δεδομένα: νόμιμη βάση επεξεργασίας ή 

συγκατάθεση του υποκειμένου 

-Εμπιστευτικά Στοιχεία: υποχρεώσεις ανωνυμοποίησης/ 

περιορισμοί στη διάθεση 

-Άλλοι συμβατικοί περιορισμοί 



Χρησιμοποιώ το Υλικό 

στο Περιεχόμενό μου 



Ειδικές περιπτώσεις 



Έχει η βιβλιοθήκη υποχρέωση ενημέρωσης 

του καταθέτη για τις υποχρεώσεις 

εκκαθάρισης από πλευράς του; 

• Όχι: δεν υπάρχει σχετική νομική υποχρέωση 

• Ναι:  

• είναι καλή πρακτική για να μη βρεθεί να έχει υλικό που 

παραβιάζει δικαιώματα τρίτων 

• Μπορεί να τον ενημερώνει για τις βασικές πράξεις 

εκκαθάρισης που μπορεί να πραγματοποιεί ο ίδιος 

• Θα πρέπει να έχει κάποια δήλωση αποποίησης ευθύνης 

που να δηλώνει ότι ο καταθέτης έχει πραγματοποιήσει το 

σύνολο των ενεργειών εκκαθάρισης που είναι αναγκαίες 

προκειμένου το υλικό να μπορεί να διατεθεί με την άδεια 

που χρησιμοποιεί/ προτείνει η βιβλιοθήκη 



Τι συμβαίνει με την κατάθεση ειδικών 

κατηγοριών υλικών που περιέχονται σε μια 

εργασία; 

• Για αρχαιολογικό υλικό, πρέπει να γίνει ενημέρωση της 

εφορίας/ ΚΑΣ 

• Για εμπιστευτικό υλικό (Π.χ. που αφορά επιχειρήσεις), θα 

πρέπει να έχει αποκτήσει ο καταθέτης τις σχετικές άδειες 

πρώτα 



Τι συμβαίνει με το υλικό που περιέχεται στην 

εργασία και έχει ήδη δημοσιευθεί; 

• Εξαρτάται από τη συμφωνία του καταθέτη με τον εκδότη: 

• Μπορεί να επιτρέπεται εάν πρόκειται για παραλλαγή και όχι 

για το ίδιο έργο 

• Μπορεί να επιτρέπεται η κατάθεση αυτούσιας της εργασίας 

μετά από μια περίοδο embargo 

• Μπορεί να επιτρέπεται η κατάθεση της εργασίας ως pre/post 

print εάν το προβλέπει η σύμβαση με τον εκδότη 

• Μπορεί να απαγορεύεται η κατάθεση  

• Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετασθεί η συμβατότητα 

του κανονισμού στον οποίο υπάγεται ο καταθέτης με τη 

σύμβαση που έχει υπογράψει με τον εκδότη  



παραδείγματα χρήσης υλικού 



Ερωτήματα: 

Πόσα έργα υπάρχουν; 

Ποιοί έχουν τα δικαιώματα; 

Τι μπορώ να κάνω; 





Εικόνες  

(έργο που 

περιέχεται σε 

έκδοση) 























Απλοί κανόνες 



1. Πρέπει να κοιτάω τρία στρώματα: 

(α) έργο 

(β) φωτογράφος/ δημιουργός (εάν είναι 

σχετικό) 

(γ) έκδοση 

 

* για καθένα κάνω διαδικασία εκκαθάρισης 

* ξεκινάω από το γ στο α 



2. Εάν το έργο βρίσκεται σε βιβλίο  

(α) κοιτάω εάν είναι  

- στο δημόσιο τομέα 

- με ανοικτή άδεια 

(β) αν όχι επικοινωνώ με τον εκδότη 

 

ΔΕΝ ανεβάζω χωρίς να ρωτήσω 



3. Εάν έχω βγάλει τη φωτογραφία εγώ 

=> κοιτάω να δω εάν το έργο 

(α) είναι στο δημόσιο τομέα 

(β) είχε δοθεί με ανοικτή άδεια 

 

Αλλιώς => επικοινωνώ με το δημιουργό 



4. Πως ψάχνω να βρω το δημιουργό 









Εικόνες  

(εργα 

από δική μου 

φωτογραφία) 





Εάν ο καλλιτέχνης εν ζωή και το 

κυρίως 

θέμα το έργο, τότε  

* πρέπει να ζητήσω άδεια 

* τουλάχιστον να κάνω αναφορά 

* να γνωστοποιήσω Επιμελητήριο 

Εικαστικών Τεχνών 



Εάν πρόκειται για απλή φωτογραφία 

αντικειμένου (για το οποίο δεν 

υπάρχει κάποιος ρητός περιορισμός) 

απλώς τη χρησιμοποιώ 





Εικόνες  

(εργα τέχνης/ 

κτίρια 

από δική μου 

φωτογραφία + 

προσωπο) 







* ζητώ την άδεια του προσώπου 

(προσωπικά δεδομένα - δεοντολογία) 

* μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτει 

στις εξαιρέσεις 

* ο κανόνας του 1/3 





Εικόνες  

(κτίρια 

- από έκδοση) 









1. Αφορά τα έργα που έχουν γίνει πριν το 

1830 ή υποψιάζομαι ότι μπορεί να έχουν 

ανακηρυχθεί ως μνημεία πολιτιστικής 

κληρονομιάς 



2. Πρέπει να κοιτάω 3 στρώματα: 

(α) έργο (εκτός προστασίας πνευματικής 

ιδιοκτησίας - εντός αρχαιολογικού νόμου) 

(β) φωτογράφος 

(γ) έκδοση 

 

* για καθένα κάνω διαδικασία εκκαθάρισης 

* ξεκινάω από το γ στο α 





* αναφέρω την άδεια με την οποία θέλω να 

το χρησιμοποιήσω 

* εάν έχει ήδη εκδοθεί ρωτάω τον εκδότη 

εάν έχει άδεια να το υποαδειοδοτήσει 

* εάν είναι τμήμα εικόνας κάνω αναφορά 

σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο 19 του 

Ν. 2121/1993 



Παραδείγματα χρήσης  
προστατευμένου υλικού 

Φωτογραφία 

Αρχαιοπτέρυξ, το απολίθωμα 
δείχνει ότι τα προϊστορικά 
πουλιά είχαν οδοντοστοιχία. 

Πηγή: Brian Switek, Written in Stone: 
Evolution, the Fossil Record, and Our 
Place in Nature, Bellevue Literary 
Press, 2010. 

Αποσπασματική 
χρήση 

Πηγή 
 
Λεζάντα 

Αρχική φωτογραφία πηγής 





Εικόνες  

(κτίρια- 

λεπτομέρειες 

- δική μου 

φωτογραφία) 







* χρειάζεται η άδεια του 3028/2002 γιατί θα 

δώσω τη φωτογραφία με ανοικτή άδεια 

* αναφέρω στην αίτηση την άδεια την 

οποία θα χρησιμοποιήσω 





Εικόνες  

(φωτογραφίες) 



















* κάνω ΠΑΝΤΟΤΕ αναφορά 

* εάν είναι απλώς διακοσμητική (εισαγωγής) 

φροντίζω να έχω δικαιώματα ή να είναι ανοικτή ή 

την αντικαθιστώ με τέτοια 

* εάν είναι χρηστική (διδακτικός - επεξηγηματικός 

σκοπός)  

(α) με ενδιαφέρει η συγκεκριμένη φωτογραφία ή 

το θέμα της; 

(β) εάν με ενδιαφέρει η συγκεκριμένη ,κοιτάω αν 

είναι ανοικτή, ζητάω άδεια ή πάω στο 19 (κριτική 

- μέρος) εάν μπορώ 





Χάρτες + 

αεροφωτογραφίες 

(από βιβλίο) 













* Δημόσιος τομέας ή 

* Ανοικτή άδεια ή 

* Ζητάω άδεια ή 

* Αντικαθιστώ 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! εάν παίρνω τους χάρτες από 

δημόσιο οργανισμό (ΕΚΧΑΕ, ΓΥΣ κλπ) ελέγχω 

την άδεια 



Όρια αδειοδότησης (ιδίως από ΕΚΧΑΕ/ ΓΥΣ) 

(3882/2010): 

 

- απόρρητο/ εθνική ασφάλεια 

- δεν υπάρχουν περιορισμοί για δημόσιες αρχές  

- μη εμπορική χρήση για τρίτους  

- όχι χρέωση εάν έχουν δημιουργηθεί σε ΕΣΠΑ 





Χάρτες  

(από διαδίκτυο) 















* Δημόσιος τομέας ή 

* Ανοικτή άδεια (CCBY / CCBYSA) ή 

* Ζητάω άδεια ή 

* Αντικαθιστώ 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! κοιτάω τους όρους με τους οποίους 

διατίθεται το υλικό (ιδίως όρους αναφοράς) 





Χάρτες  

(επεξεργασμένοι) 









* φροντίζω να έχω ΚΑΙ δικαιώματα παραγώγου 

έργου 

* προτιμώ Open Street Map/ Geodata 





Πίνακες 







* εφόσον είναι δικός μου δεν υπάρχουν ζητήματα 

* εφόσον είναι κοντά σε “ιδέα” δεν υπάρχουν 

ζητήματα 

* εάν είναι αντιγραφή εξετάζω εάν μπορούσε να 

γίνει διαφορετικά 





Διαγράμματα 























* γενικά τα αντιμετωπίζω ως φωτογραφίες σε 

έκδοση 

* είναι πιο εύκολο να πάρω άδεια από τον 

εκδότη (του ανήκουν) 

* προσπαθώ να τα αναπαράγω 

* προσπαθώ να τα αντικαταστήσω 

* προσοχή στα μερικά παράγωγα 





Πολλαπλά έργα 











* αντιμετωπίζω το κάθε έργο χωριστά 

* οι αλλαγές θέλουν πρόσθετα έργα 

* προσοχή στα πρόσωπα που αναφέρονται 





Αναφορές 





* προσπαθώ να δίνω υπερσυνδέσμους 

* η αναφορά να είναι πλήρης και το υλικό αν 

γίνεται να είναι πραγματικά διαθέσιμο 

* κανόνες wikipedia 





Πληροφορία 

Δημοσίου Τομέα 















* η πληροφορία του δημοσίου τομέα είναι 

Creative Commons Αναφορά για Διαυγεια και 

ΦΕΚ (επίκειται αλλαγή του ν. 3448/2006) 

* εκτός προστασίας το ΦΕΚ 

* εκτός προστασίας το κείμενο σε βάσεις 

δεδομένων 

* εντός προστασίας η συλλογή 

 





screenshots 















* ελέγχω τους όρους με τους οποίους διατίθεται 

το υλικό 

* λογισμικό - όροι πρόσβασης διαδικτυακού 

τόπου 

* δίκαιη χρήση (fair use) 

* εξαιρέσεις και περιορισμοί 







* ελέγχω τους όρους με τους οποίους διατίθεται 

το video 

* εάν δεν είναι με creative commons 

χρησιμοποιώ μόνο τον υπερσύνδεσμο 

* https://www.youtube.com/yt/copyright/ 

* http://search.creativecommons.org/  

https://www.youtube.com/yt/copyright/
http://search.creativecommons.org/




Openarchives.gr  

72 



http://www.didaktorika.gr/eadd/  

73 

http://www.didaktorika.gr/eadd/


http://epset.gr/   

74 

http://epset.gr/


* ελέγχω τους όρους με τους οποίους διατίθεται 

το διδακτορικό 

* ελέγχω τους όρους με τους οποίους διατίθεται 

το υλικό 

* εάν δεν είναι με creative commons ισχύουν οι 

γενικές διατάξεις 

* επικοινωνώ με τη βιβλιοθήκη ή τον διδάκτορα 

* βλέπω τον κανονισμό 

* βλέπω τη δήλωση αποδέσμευσης 







Προσέχω: 

* δημόσια εκτέλεση 

* διάθεση στο/ από το διαδίκτυο 

* αναπαραγωγή (όχι ιδιωτική π.χ. studypacks) 

 

Επικοινωνώ: 

1. Δημιουργός 

ΙΙ. Παραγωγός 

ΙΙΙ. ΟΣΔ 





79 

Wikisource/ Βικιθήκη [goo.gl/HiwEv] 



80 

Wikibooks/ Βικιβιλία [goo.gl/jrcMx] 



Πού μπορώ να βρω υλικό με ανοικτές άδειες; 

Wikimedia Commons 
http://commons.wikimedia.org/ 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page


	

Google Advanced Search 

Google www.google.com  

http://www.google.com


Tineye 

http://tineye.com/.   

	

http://tineye.com/


Creative Commons  

http://search.creativecommons.org/     

	

http://search.creativecommons.org/


Internet Archive 

http://archive.org/     

	

http://search.creativecommons.org/


Europeana 

http://www.europeana.eu/

portal/  

	

http://www.europeana.eu/portal/
http://www.europeana.eu/portal/


	

OER Commons  

(http://www.oercommons.org/)   

http://www.oercommons.org/


	

Open Archives 

(http://openarchives.gr/)   

http://openarchives.gr/


	

Open Street Map 

(http://www.openstreetmap.org/)   

http://www.openstreetmap.org/


Δημόσια Δεδομένα 

(http://geodata.gov.gr/geodata/ http://data.gov.gr/  

http://www.et.gr/ http://diavgeia.gov.gr/) 

	

	

	

	



Προσέχω: 

* την άδεια  

* είναι Creative Commons Αναφορά Παρόμοια 

Διανομή 

* Πως κάνω την αναφορά  





Ειδικά θέματα κατάθεσης 



Τι δυνατότητες διάθεσης έχουμε κατά 

τη διάρκεια του embargo 

• Το ορθότερο θα ήταν να περιγράφεται στην πολιτική του 

embargo, δηλαδή να προσδιορίζεται το εάν μπορεί να 

διατίθεται το φυσικό αντίγραφο ή όχι 

• Σε κάθε περίπτωση το ψηφιακό αντίγραφο δεν μπορεί να 

διατεθεί (ίσως μόνο μέσα από ψηφιακό αναγνωστήριο στο 

φυσικό χώρο της βιβλιοθήκης) 

• Το φυσικό αντίγραφο, εάν δεν περιγράφεται κάτι άλλο στην 

πολιτική ή στο έγγραφο κατάθεσης μπορεί να είναι 

διαθέσιμο στο χώρο της βιβλιοθήκης λόγω «εξάντλησης του 

δικαιώματος» μετά την πρώτη διάθεση (αρ. 41 ν 

2121/1993) 



Ποιό είναι το θεμιτό διάστημα για ένα 

embargo (δ. ευρεσιτεχνείας / 

δημοσίευση) 

• Δεν υπάρχει νομοθετικά προσδιορισμένο διάστημα 

• Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα κατά μέγιστο 3-5 χρόνια 



Τι συμβαίνει στην περίπτωση 

περισσοτέρων του ενός δημιουργών; 

• Θα πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση όλων προκειμένου να 

γίνει η κατάθεση 



Τι γίνεται στην περίπτωση που ο 

καταθέτης επιθυμεί να 

χρησιμοποιήσει άδειες άλλες από τις 

Creative Commons; 

• Γενικά θα πρέπει να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερες 

άδειες γίνεται προκειμένου να αποφύγουμε τις δυσκολίες 

στην πρόσβαση 

• Εάν χρησιμοποιούνται κλειστές άδειες, αυτό θα πρέπει να 

προβλέπεται από τον κανονισμό 

• Ιδεατά όλες οι άδειες θα πρέπει να είναι τυποποιημένες και 

μηχαναγνώσιμες 

 



Τι γίνεται με τα προσωπικά δεδομένα; 

• Είναι θέμα διακριτό από αυτό της πνευματικής ιδιοκτησίας 

• Θα πρέπει να υπάρχει νόμιμη βάση επεξεργασίας ή 

συγκατάθεση του υποκειμένου επεξεργασίας προσωπικών 

δεδομένων 

• Θα πρέπει να ακολουθηθούν μέσα στο 2018 οι όροι και 

προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 



Συγγενικά Δικαιώματα (του εκδότη) 

• Αφορά στην στοιχειοθεσία 

• Έχει μικρότερη διάρκεια (70 χρόνια από την έκδοση) 

• Αφορά στην αναπαραγωγή 

• Θα πρέπει να αποκτηθεί η σχετική άδεια από τον εκδότη/ 

ΟΣΔΕΛ 



Τι συμβαίνει με την αναπαραγωγή 

μέρος έργου; 

• Προσοχή στο θέμα της ιδιωτικής αναπαραγωγής! 

(σημειώματα, όχι άμεση εμπλοκή, χρέωση κόστους) 

• Μπορεί να γίνει αναπαραγωγή μέρους σύμφωνα με τους 

όρους του αρ. 19 

• Δεν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή μεγάλου μέρους βιβλίου 



Οπτικοακουστικά έργα 

• Προστατεύονται όπως και τα υπόλοιπα έργα (αρ. 2(1) Ν 2121/1993) 

• Για τα αποσπάσματα ισχύει επίσης το αρ. 19 (πρέπει να συντρέχουν 

οι προϋποθέσεις του) 

• Ως δημιουργός του οπτικοακουστικού έργου τεκμαίρεται ο σκηνοθέτης 

(αρ. 9) 

• Αρ. 23 (αναπαραγωγή κινηματογραφικού έργου): δεν ισχύει παρά 

μόνο σε σχέση με το Εθνικό Κινηματογραφικό Αρχείο 

• Συνήθως θα υπάρχουν δικαιώματα που τα διαχειρίζονται οργανισμοί 

συλλογικής διαχείρισης: 

• Κοιτάω για μουσική (ΑΕΠΙ/ Αυτοδιαχείριση) 

• Κοιτάω για εκτέλεση (GEA) 

• Κοιτάω για ηθοποιούς (Διόνυσος) 

• Κοιτάω για σκηνοθέτες, Σεναριογράφους, συντελεστές (Αθηνά) 



Επιστολή και διαδικασία λήψης αδειών 



Πίνακας Παρακολούθησης λήψης αδειών Ι 

1. Άρθρο/ Πόρος 
 
2. Τίτλος + Δημιουργός 
 
3. Δικαιούχος 
- Όνομα 
- Διεύθυνση 
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Πίνακας Παρακολούθησης λήψης αδειών ΙΙ 

4. Επικοινωνία 
- Ημερομηνία και μορφή επικοινωνίας  (e-mail/ταχυδρομίο) 
 
5. Ερωτήματα από την επικοινωνία 
 
6. Ζητήθηκαν φόρμες on-line? 
 
7. Status 
- Έχει δοθεί 
- Άρνηση 
- Καμία απάντηση 
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Πίνακας Παρακολούθησης λήψης αδειών ΙΙΙ 

8. Όροι 
- Κόστος 
- Περίοδος 
 
9. Άδεια  
- Επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων 
- Είδος CC 
- Άλλη Ανοικτή Άδεια 
- Εκπαιδευτική Άδεια 
 
10. Αναφορά 
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Επιστολή λήψης αδείας 

1. Ημερομηνία 
2. Στοιχεία Δικαιούχου 
3. Περιγραφές 
(α) ιδρύματος 
(β) μαθήματος 
(γ) σκοπού χρήσης 
4. Τίτλος έργου 
5. Είδος άδειας με την οποία θα διατεθεί το έργο (ιδίως CC) 
6. Επιπλέον υποχρεώσεις: 
(α) Δήμοσια Πληροφορία 
(β) Γεωχωρική Πληροφορία 
(γ) Αρχαιολογικό περιεχόμενο 
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τι είναι οι άδειες ανοικτού 

περιεχομένου; 



Γιατί να με ενδιαφέρουν οι άδειες πνευματικής 
Ιδιοκτησίας 

 

• Ως δημιουργός: 
–Συνεισφέρουν στο τεκμήριο πνευματικής ιδιοκτησίας (αρ.10) 
 
• Ως χρήστης: 
–Προκειμένου να μπορώ να χρησιμοποιήσω νόμιμα περιεχόμενο 

χωρίς να χρειάζεται να ανησυχώ για το εάν εμπίπτω στις εξαιρέσεις 
ή όχι 
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Άδειες Ανοιχτού Λογισμικού/ Περιεχομένου/ 
δεδομένων 
 
* βασίζονται στο N. 2121/1993 (αρ. 13(1),(2)) 
 
* αποτελεούν για το σκοπό του νόμου μη αποκλειστικές άδειες 
εκμετάλλευσης 
 
* δίδουν κάποια δικαιώματα και παρακρατούν κάποια άλλα 
 
* μπορεί να περιέχουν διατάξεις που τις καθιστούν ασύμβατες με άλλες 
άδειες 



Τι δικαιώματα περιλαμβάνουν οι άδειες CC 
 
* δικαίωμα του δημιουργού 
 
* συγγενικά δικαιώματα 
 
* ιδιόρρυθμο δικαίωμα δημιουργού βάσης δεδομένων 



οι άδειες Creative commons 



Άδειες  

Creative Commons 



Τι είναι τα Creative Commons 
 
* Τα Creative Commons (CC) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο 
οποίος στοχεύει στην προώθηση της καλύτερης ταυτοποίησης, 
διαπραγμάτευσης, και επαναχρησιμοποίησης του περιεχομένου για 
σκοπούς δημιουργικότητας και καινοτομίας. 
* Οι άδειες είναι ένα μέσο μόνο με το οποίο γίνεται αυτό. Επιδιώκεται και η 
συνολική αλλαγή της νομοθεσίας για την πνευματική ιδιοκτησία με έμφαση 
στη δημιουργία θετικών δικαιωμάτων για τους χρήστες-δημιουργούς 



[1] 

Αναγνώσιμο από ανθρώπους: 

Commons Deed 

[2] 

Αναγνώσιμο από δικηγόρους: 

Legal Code 

[3] 

Αναγνώσιμο από μηχανές: 

Meta-data Logo + Link 



Αναγνώσιμο από ανθρώπους:  









Αναγνώσιμο από δικηγόρους:  





Αναγνώσιμο από μηχανές: 





σχηματική 

αναπαράσταση 



Πώς λειτουργούν τα Creative Commons? 
           http://www.creativecommons.gr/ 

http://www.creativecommons.gr/
http://www.creativecommons.gr/


Πώς λειτουργούν τα Creative Commons? 

http://creativecommons.org/choose/  

http://creativecommons.org/choose/
http://creativecommons.org/choose/


υπάρχει μόνο μία αδεια Creative Commons 

OXI 



Πώς λειτουργούν τα Creative Commons? 
http://www.creativecommons.gr/ 
http://creativecommons.org/about/downloads/  

Τύποι αδειών 

Αναφορά 
BY 
Attribution 

Μη εμπορική χρήση 
NC 
Non-Commercial  

Όχι παράγωγα έργα 
ND  
No Derivative Works 

Παρόμοια διανομή 
SA  
Share Alike 

http://www.creativecommons.gr/
http://creativecommons.org/about/downloads/


Πώς λειτουργούν τα Creative Commons? 

Μη εμπορική χρήση 
NC 
Non-Commercial  

* Χρήση 
(άμεση/ έμμεση) 
π.χ. Apps 
* Χρήστης 
- το MIT δεν δέχεται ότι σχετίζεται 
με το χρήστη 
* κόστος/ κέρδος 



Πώς λειτουργούν τα Creative Commons? 

Στοιχεία: 
(c)  
<ONOMA> 
<ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ> 
<ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ> 
<ΕΚΔΟΤΗΣ/ΙΔΡΥΜΑ> 
<ΑΔΕΙΑ> 
<URL> 

Αναφορά 
BY 
Attribution 



Πώς λειτουργούν τα Creative Commons? 

* αφορά ΜΟΝΟ στο παράγωγο 
έργο 
* τα πρωτότυπα έργα πάντα 
αδειοδοτούνται από τον ίδιο 
δικαιούχό 

Παρόμοια διανομή 
SA  
Share Alike 



ένα σενάριο 

 Copyleft - ShareAlike 

 

 

 

Ιωσήφ (original Creator/ Licensor) 

Δημήτρης (first User/ licensee) 

έργο CCBYSA 

Παναγιώτης (first User/ licensee) 

έργο CCBYSA 



Ιωσήφ (original Creator/ Licensor1) 

Αλέξης (first User/ licensee1- 

Licensor2) 

Έργο 1 

CCBYSA (έργο2) 

Πάνος (second User/ licensee2) 

τροποποιημένο 

έργο 

CCBYSA (έργο1)  

CCBYSA (έργο1) 

ένα σενάριο Copyleft - ShareAlike 



Ιωσήφ (original Creator/ Licensor1) 

Αλέξης  (first User/ licensee1- 

Licensor2) 

Έργο 1 

CCBYSA (έργο2) 

Πάνος (second User/ licensee2) 

τροποποιημένο 

έργο 

CCBYSA (έργο1)  

CCBYSA (έργο1) 

ένα σενάριο Copyleft - ShareAlike 

προστιθέμενη  

αξία 



Πώς λειτουργούν τα Creative Commons? 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
 
Στην περίπτωση που επιθυμώ να διενεργώ πράξεις που δεν 
επιτρέπονται από τις άδειες Creative Commons  
 
 => ζητώ επιπλέον άδειες από το δημιουργό 



Συνδυασμοί 

Αναφορά 

Αναφορά - Παρόμοια Διανομή 

Αναφορά - Όχι Παράγωγα 

Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση 

Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση -

Παρόμοια Διανομή 

Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι 

Παράγωγα 



Επιλογή 



Creative Commons 

Αναφορά Παρόμοια Διανομή 



Αναφορά - Παρόμοια Διανομή 



Τι ΜΠΟΡΕΙ να κάνει ο 

αδειοδόχος 

χρήση δεδομένων 

διανομή δεδομένων  

Διασκευή (αρ. 16 + 4(1γ)) 

διανομή αλλαγών 

ΜΠΟΡΩ 

ηθικά δικαιώματα όπου αυτά 

υπάρχουν 



Τι ΔΕΝ μπορεί να κάνει ο 

αδειοδόχος 

να σταματήσει την πρόσβαση 

στα δεδομένα 

υπο-αδειοδότηση 

να παραβεί τους όρους 

πρόσβασης που θέτει ο 

αδειοδότης 

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ 



τι ΠΡΕΠΕΙ να κάνει ο 

αδειοδόχος 

κρατάει όλα τα σημειώματα περί 

πνευματικής ιδιοκτησίας 

να διαθέτει περαιτέρω 

αντίγραφα ή παράγωγα έργα με 

την ίδια άδεια 

να διαθέτει τα δεδομένα σε 

ανοιχτό μορφότυπο 

ΠΡΕΠΕΙ 



Προτεινόμενες άδειες  
Creative Commons για μέγιστη επαναχρησιμοποίηση των 

ΑΨΜ 

Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons 
Αναφορά Δημιουργού 3.0 Ελλάδα . 

Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons 
Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα . 

Προσοχή! Κάθε αρχείο του μαθήματος θεωρείται ξεχωριστό τεκμήριο 
και η άδειά του πρέπει να αναγράφεται στην αρχή και το τέλος 
Eάν θέλω να με αναφέρουν εξηγώ πως στην αρχή της παρουσίασης. 
Εάν έχω χρησιμοποιήσει υλικό τρίτων τους αναφέρω στην αρχή ή το 
τέλος της παρουσίασης 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/gr/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/gr/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/gr/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/gr/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/gr/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/gr/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/gr/








Τι σημαίνει όχι παράγωγα 

έργα (non-derivatives) 
• Αφορά μόνο στα παράγωγα έργα 

• Σημαίνει ότι δεν μπορώ να 

δημιουργήσω έργο το οποίο βασίζεται 

στο αρχικό 

• Δεν περιορίζει τη χρήση 

αποσπασμάτων του αρ. 19 του ν 

2121/1993 

• Δεν ενεργοποιείται εάν χρησιμοποιώ 

ιδέες από το αρχικό έργο 



Εάν ο καταθέτης δεν θέλει να 

χρησιμοποιήσει άδειες CC; 

• Εξαρτάται από τον κανονισμό του πανεπιστημίου/ 

τμήματος/ προγράμματος 

• Πολύ συχνά είναι θέμα του πότε και πως και όχι του αν: 

• Μπορεί να γίνει η δημοσίευση με CC σε pre-print 

• Μπορεί να γίνει μετά το embargo 

• Μπορεί να γίνει μετά την κατάθεση/ απονομή 

διπλώματος ευρεσιτεχνείας 

• Μπορεί να του επιτραπεί εάν γίνει δημοσίευση σε A-class 

journal.  



Tι γίνεται εάν θέλω να αλλάξω την 

άδεια CC μετά την αρχική μου 

επιλογή κατά την κατάθεση; 

• Μπορώ να το κάνω 

• Δεν μπορώ να σταματήσω τα αντίγραφα που ήδη 

κυκλοφορούν με την αρχική άδεια Creative Commons με 

την οποία κατέθεσα το υλικό 

• Θα πρέπει να εξετάσω εάν έχει νόημα (για ποιο λόγο 

αλλάζω την άδεια;) 



Εάν επιλεγεί άδεια CC που περιέχει 

το στοιχείο NC μπορώ στη συνέχεια 

να «πατεντάρω»; 

• Τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας είναι 

τελείως διαφορετικά στο περιεχόμενο και τη λειτουργία τους 

• Το σημείο που μας αφορά είναι αυτό τη δημοσιοποίησης του 

περιεχομένου του διπλώματος ευρεσιτεχνείας (καινοτομία/ νεο) 

που δεν πρέπει να γίνει πριν την κατάθεση αίτησης για λήψη 

διπλώματος ευρεσιτεχνείας 

• Αφορά στις επιστήμες/ δημοσιεύσεις που περιέχουν ενδεχόμενη 

πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εφεύρεση 

• Μπορεί να γίνει δημοσίευση/ αδειοδότηση με άδεια CC μετά την 

κατάθεση του διπλώματος ευρεσιτεχνείας 

• Δεν έχει σημασία εάν θα είναι με κλειστή ή ανοιχτή άδεια, αλλά 

εάν συνολικά θα γίνει δημοσίευση 





που μπορώ να βρω ανοικτό 

περιεχόμενο 



Γιατί ψάχνω για ανοικτό περιεχόμενο; 

•  Γιατί δεν είμαι σίγουρος αν εμπίπτει στους περιορισμούς και τις 
εξαιρέσεις του νόμου για την πνευματική ιδιοκτησία 

 
•  Γιατί δεν μπορώ να πάρω άδεια για να χρησιμοποιήσω το έργο 
 
• Γιατί δεν έχω χρόνο να κάνω τίποτε από τα παραπάνω 
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Για τί ψάχνω; 

•  Πρωτοβουλίες 
 
•  Κατάλογοι 
 
•  Συσσωρευτές 
 
•  Αποθετήρια 
 
•  Δεδομένα/ Περιεχόμενο/ OER 
 
•  Εθνικά - Διεθνή 
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Βοήθημα για σωστή και γρήγορη αναφορά CC 
Openattribute.com 

Shark! 
(http://www.flickr.com/photos/guitarfish/143465657/) / 
guitarfish (http://www.flickr.com/photos/guitarfish/) / 
CC BY-NC 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-
nc/2.0/) 

http://openattribute.com/
http://openattribute.com/


Πού μπορώ να βρω υλικό με ανοικτές άδειες; 

Creative Commons Search 
http://search.creativecommons.org/?lang=el 

http://search.creativecommons.org/?lang=el
http://search.creativecommons.org/?lang=el


Πού μπορώ να βρω υλικό με ανοικτές άδειες; 
Google  

(σύνθετη αναζήτηση, περιορισμός αποτελεσμάτων με 
βάση τα δικαιώματα χρήσης) 



Πού μπορώ να βρω υλικό με ανοικτές άδειες; 

Flickr 
http://www.flickr.com/ 

http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/


Πού μπορώ να βρω υλικό με ανοικτές άδειες; 

Fonts 
-

 http://www.greekfontsociety.gr/typ

efaces 

-

 http://software.sil.org/lcgfonts/dow

nload/ - good example for their 

license 

- http://font.ubuntu.com/ - good 

example for their license 

- https://www.fontsquirrel.com/ 

- https://fonts.google.com/ 

 

http://www.greekfontsociety.gr/typefaces
http://www.greekfontsociety.gr/typefaces
http://software.sil.org/lcgfonts/download/
http://software.sil.org/lcgfonts/download/
http://font.ubuntu.com/
https://www.fontsquirrel.com/
https://fonts.google.com/
http://www.flickr.com/


Πού μπορώ να βρω υλικό με ανοικτές άδειες; 

Fotopedia 
http://www.fotopedia.com/ 

http://www.fotopedia.com/reporter/featured
http://www.fotopedia.com/reporter/featured


MyContent (ΕΕΛΛΑΚ) [http://mycontent.ellak.gr/] 

• Λίστα με πηγές ανοικτού περιεχομένου ανά μέλος της Εταιρίας 
Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα 

[goo.gl/suLh2] 
 
• Ενδεικτικά αναφέρονται: 
ΕΚΤ (πολιτιστικά – επιστημονικά – διδακτορικές διατριβές – 

OpenArchives -  βιβλιοθήκες) 
 
–Αθηνά (Γεωχωρικά) 
 
–GUNET (Ανοικτά Μαθήματα) 
 
–ΥπΠαιδείας (Φωτόδεντρο) 
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Openarchives.gr  

72 



http://www.didaktorika.gr/eadd/  

73 

http://www.didaktorika.gr/eadd/


http://epset.gr/   
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http://epset.gr/
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http://geodata.gov.gr/geodata/ 
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http://ckan.okfn.gr/ 
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http://datahub.io/group/country-gr?page=3  

http://datahub.io/group/country-gr?page=3
http://datahub.io/group/country-gr?page=3
http://datahub.io/group/country-gr?page=3
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http://datahub.gr/  
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Wikisource/ Βικιθήκη [goo.gl/HiwEv] 
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Wikibooks/ Βικιβιλία [goo.gl/jrcMx] 



Πού μπορώ να βρω υλικό με ανοικτές άδειες; 

Wikimedia Commons 
http://commons.wikimedia.org/ 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page


Πού μπορώ να βρω υλικό με ανοικτές άδειες; 
Wikiversity 

http://en.wikiversity.org/ 

http://en.wikiversity.org/wiki/Wikiversity:Main_Page
http://en.wikiversity.org/wiki/Wikiversity:Main_Page


Πού μπορώ να βρω υλικό με ανοικτές άδειες; 

WikiEducator 
http://wikieducator.org/ 

http://wikieducator.org/Main_Page
http://wikieducator.org/Main_Page
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http://www.opendiscoveryspace.eu/ 
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http://www.oercommons.org/  



Πού μπορώ να βρω υλικό με ανοικτές άδειες; 
Open Tapestry 

http://www.opentapestry.com/ 

http://www.opentapestry.com/items
http://www.opentapestry.com/items
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http://www.europeana.eu/ 



Πού μπορώ να βρω υλικό με ανοικτές άδειες; 
Open Michigan Wiki 

https://open.umich.edu/wiki/Open_Content_Search 

https://open.umich.edu/wiki/Open_Content_Search
https://open.umich.edu/wiki/Open_Content_Search


Πού μπορώ να βρω υλικό με ανοικτές άδειες; 
College and Research Libraries News 

http://crln.acrl.org/ 
Open educational resources in higher education 

http://crln.acrl.org/


Πού μπορώ να βρω υλικό με ανοικτές άδειες; 
Merlot (Multimedia Educational Resource for Learning and 
Online Teaching) 

http://www.merlot.org/ 

http://www.merlot.org/merlot/index.htm
http://www.merlot.org/merlot/index.htm


Πού μπορώ να βρω υλικό με ανοικτές άδειες; 
Project Gutenberg 

http://www.gutenberg.org/ 

http://www.gutenberg.org/
http://www.gutenberg.org/


Πού μπορώ να βρω υλικό με ανοικτές άδειες; 
Video Lectures.Net 

http://videolectures.net/ 

http://videolectures.net/
http://videolectures.net/


Πού μπορώ να βρω υλικό με ανοικτές άδειες; 
 

Open Science Resources 
http://www.osrportal.eu/ 

http://www.osrportal.eu/
http://www.osrportal.eu/
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http://www.google.com/advanced_search 



Πού μπορώ να βρω υλικό με ανοικτές άδειες; 
Open Clipart 

http://openclipart.org/ 

http://openclipart.org/
http://openclipart.org/


μελέτη περίπτωσης 























AirBnB 











Polysomnogarden 

Οπτικοακουστική εγκατάσταση μεικτών μέσων με θέμα την αναπαράσταση της αρχιτεκτονικής του ύπνου με χρήση ιατρικών δεδομένων ε
 
 
Καλλιτεχνική Ομάδα 
Ιδέα, σχεδιασμός: Mαρίνα Γιώτη 

Σχεδιασμός ήχου: Coti K 

Προγραμματισμός αυτοματισμών: Θάνος Eλευθεράκος 
 
Συντελεστές 

Φωτισμοί: Τάσος Παλαιορούτας 

Διαμόρφωση κήπου: Όλγα Mανέττα 
Επιστημονική Υποστήριξη: Χαρά Τσέκου 

 













Βιομηχανικό Σχέδιο 



Ο  Ο.Β.Ι. είναι Ν.Π.Ι.Δ. και λειτουργεί με βάση το Ν. 1733/87 και 
ασκεί κρατική εξουσία 

• σκοποί του Ο.Β.Ι. είναι  

•η κατοχύρωση των εφευρέσεων και  

•η διάδοση της τεχνολογικής πληροφορίας,                       
που περιέχεται μέσα στα διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας   



Βασικοί τρόποι προστασίας 

Μέσω των διατάξεων περί προστασίας 
πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright)- 
Ν.2121/1993 

Μέσω των διατάξεων περί προστασίας 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας (βιομηχανικό 
σχέδιο- υπόδειγμα/ Π.Δ. 259/1997 – Ν. 
2417/1996) 



Copyright  
v.s. 

 Βιομηχανικό σχέδιο/ υπόδειγμα 
COPYRIGHT 

Προστατεύει περιεχόμενο 

 

Δεν απαιτείται κατοχύρωση 

 

Δεν απονέμεται τίτλος/ 
πιστοποιητικό κατοχύρωσης 

Διάρκεια προστασίας:70 
χρόνια από τον θάνατο του 
δημιουργού 

BIOMHXANIKO ΣΧΕΔΙΟ- 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
Προστατεύει την εξωτερική ορατή 
εικόνα προϊόντος 

 

Απαιτείται κατοχύρωση για την 
προστασία 

 

Απονέμεται πιστοποιητικό 
καταχώρισης βιομηχανικού σχεδίου-
υποδείγματος 

 

Διάρκεια προστασίας: 5 χρόνια από 
την ημερομηνία καταχώρισης (με 
δυνατότητα ανανέωσης μέχρι 25 
χρόνια) 

 



405 

Τι είναι το Σχέδιο ή Υπόδειγμα 
(Π.Δ. 259/1997 – Ν. 2417/1996 ) 

ΟΡΙΣΜΟΣ: Είναι η εξωτερική ορατή εικόνα του συνόλου ή μέρος ενός 
βιομηχανικού ή βιοτεχνικού προϊόντος, που προκύπτει από τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά που έχει. 

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά θεωρούνται ενδεικτικά: 

 γραμμή 
 περίγραμμα 
 χρώμα 
 σχήμα  
 μορφή  
 υλικά του ίδιου του 

προϊόντος 
 διακόσμηση που 

φέρει 
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Κατηγορίες προϊόντων για τις οποίες 
μπορεί να ζητηθεί προστασία 

Οι κατηγορίες ταξινομούνται σύμφωνα με τον Διεθνή 
Διακανονισμό του Λοκάρνο και περιλαμβάνουν ενδεικτικά: 

-είδη ένδυσης και υπόδησης 

-κοσμήματα 

-είδη διατροφής 

-εξοπλισμός πώλησης ή διαφήμισης, πινακίδες 

-είδη υφαντουργίας, επίπλωσης, διακόσμησης 

-συσκευασίες 

-φωτογραφικά, κινηματογραφικά και οπτικά είδη 

-συσκευές/μηχανήματα/κατασκευές 

-παιχνίδια  

-συσκευές εγγραφής, τηλεπικοινωνίας ή επεξεργασίας 
πληροφοριών 



Προϋποθέσεις προστασίας 1ο 

Να είναι νέο  

(μέχρι το χρόνο της κατάθεσης της αίτησης για 
καταχώριση δεν έχει διατεθεί στο κοινό κανένα 
πανομοιότυπο σχέδιο ή υπόδειγμα) 

Να έχει ατομικό χαρακτήρα  

(η όλη εντύπωση που προκαλεί στον ενημερωμένο χρήστη 

διαφέρει από εκείνη που προκαλείται στον ίδιο χρήστη από 

οποιοδήποτε άλλο σχέδιο ή υπόδειγμα το οποίο έχει καταστεί 

προσιτό στο κοινό πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της 

αίτησης για καταχώριση) 

 

 



Προϋποθέσεις προστασίας 2ο 

 

Να μην είναι αντίθετο προς τη δημόσια τάξη ή τα 
χρηστά ήθη 

Τα χαρακτηριστικά της μορφής του προϊόντος να 
μην υπαγορεύονται αποκλειστικά από την τεχνική 
του λειτουργία 

τα χαρακτηριστικά της εμφάνισης του προϊόντος να 
μην πρέπει κατ’ ανάγκη να αναπαραχθούν με την 
ακριβή μορφή και τις διαστάσεις τους, ώστε το 
προϊόν στο οποίο ενσωματώνεται ή εφαρμόζεται 
το σχέδιο ή υπόδειγμα να μπορεί να συνδεθεί 
μηχανικά με άλλο προϊόν ή να τοποθετηθεί μέσα, 
γύρω ή επάνω σε ένα άλλο προϊόν, ώστε κάθε 
ένα από αυτά να επιτελεί τη λειτουργία του. 

 

 



Επομένως προστασία βάσει βιομηχανικού 
σχεδίου ή υποδείγματος …. 

Μπορεί να απονεμηθεί σε: 

βιομηχανικό ή βιοτεχνικό 
προϊόν  

τα συστατικά που 
προορίζονται για 
συναρμολόγηση σε ένα 
σύνθετο προϊόν (υπό 
προϋποθέσεις*) 

τη συσκευασία, τη 
παρουσίαση,  

τα γραφικά σύμβολα και τα 
τυπογραφικά στοιχεία 

Δεν καλύπτει: 

προγράμματα 
ηλεκτρονικών υπολογιστών 

 



*Προϊόν το οποίο αποτελεί μέρος 
σύνθετου προϊόντος (εξάρτημα) 

Το σχέδιο ή υπόδειγμα, ενός προϊόντος το 
οποίο αποτελεί συστατικό ενός σύνθετου 
προϊόντος θεωρείται ότι είναι νέο και ότι έχει 
ατομικό χαρακτήρα μόνο εάν: 

 

α.  το συστατικό, όταν ενσωματωθεί στο 
σύνθετο προϊόν, παραμένει ορατό κατά τη 
συνήθη χρήση του προϊόντος, και 

β.  τα ορατά χαρακτηριστικά του συστατικού 
πληρούν αυτά καθαυτά τις προϋποθέσεις 
ως προς το νέο και ατομικό χαρακτήρα. 



Διαδικασίες κατάθεσης αίτησης 

Εθνική διαδικασία - ενώπιον ΟΒΙ 

Κοινοτική διαδικασία - μέσω EUIPO- 
Γραφείο Εναρμόνισης της Εσωτερικής 
Αγοράς 

 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.6/2002 της 12/12/2001)   

Διεθνής διαδικασία -μέσω WIPO 

(Διακανονισμός της Χάγης του 1960 + Ν.2417/1996) 

 



Βήματα εθνικής κατάθεσης 

Κατάθεση αίτησης ενώπιον του ΟΒΙ 

Πληρωμή τέλους κατάθεσης (βασικός τέλος 
από 100 ευρώ) 

Εξέταση και απάντηση εντός 4 μηνών 

Δημοσίευση στο ΕΔΒΙ 

Διάρκεια προστασίας 5-25 έτη 



Κοινοτική v.s διεθνής κατάθεση 

Κοινοτική κατάθεση- EUIPO 
Αυτόματη προστασία σε όλα 
τα Κράτη Μέλη της ΕΕ 

Ελάχιστο βασικό τέλος 230 
ευρώ 

Διάρκεια προστασίας 5- 25 
χρόνια 

Διεθνής κατάθεση- WIPO 
Δέσμευση της ημερομηνίας 
κατάθεσης στον WIPO αλλά 
ανάγκη επιμέρους καταθέσεων 
σε κράτη μέλη της σύμβασης 
της Χάγης 

Ελάχιστο βασικό τέλος 414 
ελβετικά φράγκα συν τέλη ανά 
κράτος μέλος 

Διάρκεια προστασίας 
αντίστοιχη με αυτήν που 
αποδίδεται βάσει της νομοθεσία 
κάθε κράτους μέλους 



Τίτλος προστασίας 
 Με την καταχώριση ο δικαιούχος σχεδίου ή 
υποδείγματος αποκτά το αποκλειστικό δικαίωμα να το 
χρησιμοποιεί και να απαγορεύει σε οποιοδήποτε τρίτο 
τη χρήση του χωρίς τη συγκατάθεσή του. 

 

Η παραπάνω χρήση καλύπτει ενδεικτικά: 

κατασκευή 

προσφορά 

διάθεση στην αγορά 

Εισαγωγή/ εξαγωγή 

χρήση του προϊόντος  

στο οποίο έχει ενσωματωθεί ή εφαρμοστεί το εν λόγω 
σχέδιο ή υπόδειγμα καθώς και την αποθήκευση 
προϊόντος για τους σκοπούς αυτούς. 



Πρακτικά αυτό σημαίνει…. 

ότι σε περίπτωση που τρίτος αντιγράψει ή/και 
εκμεταλλευτεί καταχωρισμένο σχέδιο ή 
υπόδειγμα, ο δικαιούχος του  μπορεί να 
προσφύγει ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου 
και να διεκδικήσει: 

την καταβολή ποσού ανάλογου προς το τίμημα 
άδειας εκμετάλλευσης 

την αποκατάσταση της ζημιάς του ή την 
απόδοση της ωφέλειας που απέκτησε ο τρίτος 
από την αθέμιτη χρήση του σχεδίου ή 
υποδείγματος 

την καταστροφή των απομιμητικών προϊόντων 





Σήματα 





Τι μπορεί να αποτελέσει εμπορικό 
σήμα  

οι λέξεις 

τα ονόματα φυσικών ή νομικών προσώπων 

τα ψευδώνυμα 

οι απεικονίσεις 

τα σχέδια 

τα γράμματα 

οι αριθμοί 

οι ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων 

το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του 

ο τίτλος εφημερίδας ή περιοδικού 

*Σήμα επίσης μπορεί να αποτελέσει το χρώμα, μόνο όμως αν 
έχει καθιερωθεί στις συναλλαγές ως διακριτικό γνώρισμα 
συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας.  

 



Κατηγορίες σημάτων 
Λεκτικό σήμα: είναι ένα σήμα που αναπαρίσταται με λέξεις, γράμματα, αριθμούς ή 

οποιουσδήποτε άλλους χαρακτήρες που μπορούν να τυπωθούν (σε συνήθη 
γραμματοσειρά χωρίς ειδικά γραφικά στοιχεία).  

Σήμα απεικόνισης: Το σήμα απεικόνισης συνίσταται σε φωτογραφίες, γραφικά, εικόνες ή 
άλλα στοιχεία απεικόνισης, συνδυασμούς λεκτικών και απεικονιστικών ή άλλων γραφικών 
στοιχείων, λεκτικά στοιχεία σε στυλιζαρισμένη γραμματοσειρά ή λεκτικά στοιχεία σε 
περισσότερες από μία σειρές ή μπορεί να αποτελείται αποκλειστικά από έγχρωμα λεκτικά 
στοιχεία.  

Ηχητικό σήμα: είναι ήχος που χρησιμοποοιείται για να διακρίνει προϊόντα και υπηρεσίες και 
μπορεί να απεικονισθεί χρησιμοποιώντας τυποποιημένες μεθόδους αναπαραγωγής ήχου 
ή/και τυποποιημένη σημειογραφία π.χ. με τη χρήση γραφικών.  

Συσκευασία 

Με ορισμένη έγχρωμη σύνθεση (για έγχρωμα απεικονιστικά σήματα) 

Συλλογικό: είναι το σήμα που καταθέτης του είναι επαγγελματική ένωση, ιδιωτικού ή 
δημοσίου δικαίου  με νομική προσωπικότητα. Με κριτήριο τον καταθέτη σε αντιδιαστολή 
με το Ατομικό που είναι το σήμα ο καταθέτης του οποίου είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
(π.χ. εταιρεία). 

Τρισδιάστατο σήμα: είναι ένα σήμα τρισδιάστατου σχήματος όπως το πραγματικό προϊόν 
ή η συσκευασία του. Δεν χρειάζεται κατάθεση δείγματος προϊόντος. 



Τα σήματα διακρίνουν: 

Προϊόντα (έπιπλα, οικιακά σκεύη, 
υφάσματα, ενδύματα, παιχνίδια κλπ.) 

Υπηρεσίες (εμπορικές, κατασκευής, 
επεξεργασίας υλικών, τεχνολογικές και 
επιστημονικές κλπ.) 

Σύμφωνα με τις κατηγορίες προϊόντων και 
υπηρεσιών που θέλει να διακρίνει ένα 
σήμα, καταχωρείται στις αντίστοιχες 
κλάσεις σύμφωνα με την Ταξινόμηση της 
Νίκαιας. 



Βήματα κατοχύρωσης 

1. διενέργεια έκθεσης έρευνας σήματος (έλεγχος 
διαθεσιμότητας) προκειμένου να εξακριβωθεί αν 
υφίστανται ήδη κατοχυρωμένα όμοια ή 
παρεμφερή σήματα και ποιες είναι οι πιθανότητα 
απόρριψης τυχόν κατάθεσης εξ΄ αυτού του 
λόγου ή προβολής ανακοπής από τρίτα μέρη. 

2. κατάθεση σήματος στις συμφωνημένες κλάσεις 
προϊόντων ή/και υπηρεσιών (είτε ηλεκτρονικά 
είτε με φυσική παρουσία στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης). 

3. παρακολούθηση της διαδικασίας κατοχύρωσης 
για τυχόν μεταγενέστερη κατάθεση ομοίων ή 
παρεμφερών σημάτων και διαχείριση trademark 
Portofolio 

 



F&Qs 

Τέλη εθνικής κατάθεσης: ξεκινούν από 110 
ευρώ 

Διάρκεια προστασίας: 10ετία (υπόκειται σε 
ανανέωση) 

Υπάρχει η δυνατότητα προστασίας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο με την κατάθεση 
κοινοτικού σήματος και σε διεθνές επίπεδο 
με την κατάθεση σχετικής αίτησης στον 
wipo. 

 



Γιατί να κατοχυρώσω το σήμα μου? 

 

Αποτελεί περιουσιακά εκμεταλλεύσιμο άυλο αγαθό 

Ο δικαιούχος μπορεί: 

- να εμποδίζει τρίτους από τη χρήση του ίδιου ή και 
παρόμοιου σήματος (παραποίηση ή απομίμηση 
σήματος που ανήκει σε άλλον επισύρει αστικές και 
ποινικές ευθύνες και αξίωση για αποζημίωση) 

-  να το μεταβιβάσει με αντάλλαγμα ανάλογο κάθε φορά 
της φήμης και της διακριτικής του δύναμης του 
σήματος 

- να παραχωρεί άδειες παράλληλης κατάθεσης ή 
χρήσης του σήματος σε τρίτους με χρηματικό 
αντάλλαγμα  

Ο δικαιούχος του αποκτά ένα δυνατό μέσο διατήρησης 
αλλά και διεύρυνσης του πελατολογίου του. 





συμπεράσματα 
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[θυμίσου!] 

* ο δημιουργός πάντοτε διατηρεί το 

δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας όταν 

χρησιμοποιεί άδειες ανοιχτού 

περιεχομένου (αρ. 15 (1), (4)) 

* ΕΛΛΑΚ/ Ανοικτό Περιεχόμενο ΔΕΝ 

σημαίνει ελεύθερο δικαιωμάτων αλλά 

είναι τρόπος αδειοδότησης 

* ΔΕΝ χρειάζονται διατυπώσεις για την 

κτήση των δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας/ συγγενικών δικαιωμάτων 

(αρ. 6(2)) 
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[θυμίσου!] 

* Η πνευματική ιδιοκτησία είναι ένα 

μόνο είδος διανοητικής ιδιοκτησίας 

* Οργάνωσε και κατάγραψε τους πόρους 

που χρησιμοποιείς στη δουλειά σου 

* Χρησιμοποίησε ανοιχτό περιεχόμενο 

και αδειοδότησε με μεικτές άδειες 

* Δημιούργησε πολλαπλά 

στρώματαπροστασίας διανοητικής 

ιδιοκτησίας και στρατηγική 

εκμετάλλευσης αυτών 
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[θυμίσου!] 

* Το βιομηχανικό σχέδιο λειτουργεί 

σωρευτικά με τα δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας 

* Προσοχή στην αδειοδοτική 

στρατηγική: όλες οι άδειες δεν 

λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο 

* Χρησιμοποίησε το σήμα για να 

ενισχύσεις τα άλλα είδη διανοητικής 

σου ιδιοκτησίας 
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[θυμίσου!] 



@prodromos #open 


