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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η έννοια των βάσεων δεδοµένων είναι µια έννοια που αποκτά όλο και περισσότερη 
σηµασία σήµερα λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της 
πληροφορικής. Ουσιαστικά οι βάσεις δεδοµένων διαδραµατίζουν βασικό ρόλο στη 
σύγχρονη τεχνολογική πραγµατικότητα καθώς καθιστούν δυνατή την αυτοµατοποιηµένη 
άντληση πληροφοριών προσφέροντας παρέχοντας άµεση και ταχύτατη πρόσβαση σε 
τεράστιους όγκους πληροφοριών και γνώσεων.  

Καθώς λοιπόν οι βάσεις δεδοµένων εξελίσσονται σε πολύτιµο µέσο για την ανάπτυξη 
της αγοράς πληροφοριών, οι επενδύσεις σε σύγχρονα συστήµατα αποθήκευσης και 
ανάκτησης πληροφοριών επιβάλλουν τη δηµιουργία ενός σταθερού και οµοιόµορφου 
πλαισίου για τη νοµική προστασία των δικαιωµάτων των κατασκευαστών/δηµιουργών των 
βάσεων δεδοµένων. Η τεχνολογική πρόοδος και η είσοδος και εξέλιξη των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών δηµιουργεί διαρκώς νέα δεδοµένα και απαίτει τον προσδιορισµό ενός 
πλαισίου, το οποίο συµπεριλαµβάνει αυτά τα νέα δεδοµένα και ρύθµιζει τα ήδη 
υφιστάµενα.   

Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι να αναλύσει το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο 
προστασίας των βάσεων δεδοµένων. Η ανάλυση επιχειρείται µε δύο προσεγγίσεις, τη 
θεωρητική και την πρακτική, όπως αυτές παρουσιάζονται στο πρώτο και δεύτερο µέρος 
αντίστοιχα.  

Το πρώτο µέρος (θεωρητική προσέγγιση) αποτελείται από τρία κεφάλαια. Το πρώτο 
κεφάλαιο περιγράφει τα βασικά, γενικά στοιχεία και έννοιες των βάσεων δεδοµένων. Το δεύτερο 
κεφάλαιο αναφέρεται στο θέµα της προστασίας των βάσεων δεδοµένων και πιο συγκεκριµένα 
αναλύει το νοµικό πλαίσιο, τα δικαιώµατα/εξουσίες του κατασκευαστή βάσεων δεδοµένων, του 
νόµιµου χρήστη αλλά και περιγράφει τους περιορισµούς και εξαιρέσεις που προβλέπονται. 
Επίσης, γίνεται αναφορά στις συµβάσεις παραχώρησης βάσεων δεοδµένων και τα είδη τους και 
καταγράφονται τα συµπεράσµατα και η κριτική για το θέµα. Το τρίτο κεφάλαιο περιγράφει τις 
δραστηριότητες και πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πιο συκεκριµένα αναλύει την  
έκθεση αξιολόγησης της Οδηγίας 96/9/ΕΟΚ και περιγράφει τη λειτουργία του Ευρωπαίου 
Επόπτη Προστασίας ∆εδοµένων.     

Στο δεύτερο µέρος (πρακτική προσέγγιση) επιχειρείται να περιγραφεί και αναλυθεί ο 
τρόπος δηµιουργίας του διαδικτυακού τόπου www.dblaw.gr.  Στα τρία κεφάλαια του δεύτερου 
µέρους γίνεται µια προσπάθεια συνολικής καταγραφής των ενεργειών που έγιναν για την 
ολοκλήρωση του ιστοχώρου. Το  τέταρτο κεφάλαιο (πρώτο του δεύτερου µέρους) περιγράφει, 
λοιπόν, βασικές εννοιες και στόχους κατά την ανάλυση και το σχεδιασµό όπως π.χ. τους 
δράστες, τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες κ.α. Στο πέµπτο κεφάλαιο απεικονίζεται µε τη 
βοήθεια διαγραµµάτων της Unified Modelling Language (UML) και του λογισµικού Rational 
Rose η ανάλυση των απαιτήσεων για τον ιστοτόπο ενώ στο έκτο κεφάλαιο αναλύεται το 
περιβάλλον του λογισµικού που έχει χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή της ιστοσελίδας 
(JOOMLA) µε τη βοήθεια εικόνων (οθόνες) του προγράµµατος.  

Η δοµή της ιστοσελίδας ακολουθεί την αντίστοιχη του θεωρητικού µέρους δηλαδή υπάρχει 
εθνικό και ευρωπαικό νοµικό πλαίσιο προστασίας βάσεων δεδοµένων και παρουσιάζονται 
συνδέσεις µε αντίστοιχους συνδέσµους της ΕΕ κ.α. ∆εν παραλείπονται, επίσης, τα τυπικά 
στοιχεία των ιστοσελίδων π.χ. Σύνδεση/Εγγραφή, Νέα, Σύνδεσµοι, Επικοινωνία. Ορισµένα 
επιπλέον στοιχεία που υφίστανται είναι η δυνατότητα παρακολούθησης δραστηριοτήτων µε το 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ, η δυνατότητα συµµετοχής σε Forum,  η δυνατότητα αξιολόγησης των γνώσεων 
του χρήστη στο θέµα κ.α. 

Τέλος, το Παράρτηµα περιλαµβάνει τη Νοµολογία. Ειδικότερα αποτελείται από δύο 
δικαστικές αποφάσεις για το θέµα – η µια εκ των οποίων αφορά υπόθεση µε τον Οργανισµό 
Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου ΑΕ (ΟΠΑΠ) – µε σκοπό την πληρέστερη κατανόηση 
βασικών εννοιών στην προστασία των βάσεων δεδοµένων.      
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΟΡΙΣΜΟΙ  

1.1. Ο Ν.2121/1993 πριν εναρµονισθεί µε την Οδηγία 96/9 

Στο Ν.2121/1993 (άρθρο 2 παρ. 2) ήδη γινόταν αναφορά στην προστασία των βάσεων 
δεδοµένων µε τη µορφή συλλογής έργων ή συλλογής απλών γεγονότων και στοιχείων, 
εφόσον η επιλογή ή η διευθέτηση του περιεχοµένου τους είναι πρωτότυπη. Σε αυτή την 
περίπτωση (συλλογή απλών γεγονότων και στοιχείων) υπάγονται πληροφορίες τεχνικής, 
οικονοµικής ή άλλης φύσεως, αριθµοί ή άλλο υλικό. Κριτήριο για την προστασία ή όχι 
θωρείται η πρωτοτυπία, ως προς την επιλογή ή τη διευθέτηση του περιεχοµένου. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι απλά γεγονότα ή στοιχεία δεν προστατεύονται αυτά καθαυτά µε 
την πνευµατική ιδιοκτησία ενώ µπορούν να προστατευθούν ως συλλογή σε περίπτωση 
που αποτελούν το περιεχόµενο µιας βάσης δεδοµένων, εφόσον υπάρχει πρωτοτυπία κατά 
τα ανωτέρω. Ο νόµος περιέλαβε στο πεδίο εφαρµογής του νέα τεχνολογικά αγαθά, όπως 
τα λεγόµενα «έργα της πληροφορικής» χωρίς να προστατεύεται η ίδια η πληροφορία, αλλά 
η κατάταξη, η διευθέτηση και γενικότερα η οργάνωση του περιεχοµένου της που µε την 
έννοια της συλλογής απλών γεγονότων ή στοιχείων προσεγγίζει το χώρο των άϋλων 
αγαθών, δίνοντας στο δικαιούχο τη δυνατότητα να ελέγχει την πρόσβαση σε αυτήν και να 
αντλεί τα αντίστοιχα οικονοµικά οφέλη. [Α1] 

Ο νόµος Ν2121/93 περιλαµβάνει 14 κεφάλαια και 77 άρθρα [Β1]. Στο 1ο κεφάλαιο, 
άρθρα 1 – 5,  καθορίζεται το αντικείµενο και περιεχόµενο του δικαιώµατος της πνευµατικής 
ιδιοκτησίας. Στο 2ο κεφάλαιο, άρθρα 6 – 11, ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε το αρχικό 
υποκείµενο του δικαιώµατος ενώ στο 3ο κεφάλαιο που αποτελείται από τα άρθρα 12 – 17 
ρυθµίζονται θέµατα όπως η µεταβίβαση, εκµετάλλευση και άσκηση. Το 4ο κεφάλαιο, άρθρα 
18 – 28, αναφέρεται στους περιορισµούς του περιουσιακού δικαιώµατος ενώ στο 5ο 
κεφάλαιο περιγράφεται η διάρκεια της προστασίας στα άρθρα από 29 – 31. Οι ρυθµίσεις 
για συµβάσεις και άδειες εκµετάλευσηις αναφέρονται στο 6ο κεφάλαιο, άρθρα 32 – 39 ενώ 
οι ειδικές διατάξεις για τα προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών έπονται στα άρθρα 40 
– 45 του 7ου κεφαλαίου. Το 8ο κεφάλαιο, άρθρα 46 – 53, αναφέρεται στα συγγενικά 
δικαιώµατα ενώ το 9ο ασχολείται µε τη συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων. Το 10ο 
κεφάλαιο αναλύει τα µέτρα πρόληψης της προσβολής του δικαιώµατος, άρθρα 59 – 63 και 
το 11ο στα άρθρα 64 – 66 τις κυρώσεις. Οι τελικές και µεταβατικές διατάξεις ρυθµίζονται 
στα άρθρα 67 – 72 του 12ου κεφαλαίου ενώ πολιτιστικά θέµατα και άλλες ρυθµίσεις 
ακολουθούν στα άρθρα 73 – 76 του 13ου κεφαλαίου. Τέλος, η έναρξη ισχύος του νόµου 
αναφέρεται στο άρθρο 77 του 14ου κεφαλαίου.  

Η εθνική νοµοθεσία εναρµονίσθηκε µε την Οδηγία 96/9 για τη νοµική προστασία των 
βάσεων δεδοµένων µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 7 του Ν.2819/2000 [Β2]. 
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1.2. Βάσεις ∆εδοµένων  

1.2.1. Γενικά  

Η έννοια της βάσης δεδοµένων δεν είναι µια καινούρια έννοια. Η βάση δεδοµένων ως 
συλλογή πληροφοριών δεν σχετίζεται υποχρεωτικά µε την επιστήµη της πληροφορικής. Η 
είσοδος των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της πληροφορικής ουσιαστικά απλά µετέβαλε 
το περιεχόµενο και τη χρήση µιας έννοιας που ήδη προϋπήρχε. Οι βάσεις δεδοµένων 
διαδραµατίζουν σήµερα βασικό ρόλο στη σύγχρονη τεχνολογική πραγµατικότητα καθώς 
καθιστούν δυνατή την αυτοµατοποιηµένη άντληση πληροφοριών, παρέχοντας άµεση και 
ταχεία πρόσβαση σε ένα τεράστιο όγκο πληροφοριών και γνώσεων.  

Η ταχύρρυθµη αύξηση της ποσότητας των πληροφοριών που παράγονται και 
υφίστανται ψηφιακή επεξεργασία οδήγησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην εναρµόνιση των 
νοµικών κανόνων για τις βάσεις δεδοµένων. Καθώς οι βάσεις δεδοµένων εξελίχθηκαν σε 
πολύτιµο µέσο για την ανάπτυξη της αγοράς πληροφοριών, οι επενδύσεις σε σύγχρονα 
συστήµατα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών επέβαλαν τη δηµιουργία ενός 
σταθερού και οµοιόµορφου καθεστώτος για τη νοµική προστασία των δικαιωµάτων του 
κατασκευαστή βάσεων δεδοµένων (Προοίµιο Οδηγίας Αιτ. 9, 10, 12). Η τεχνολογική 
πρόοδος και η είσοδος των ηλεκτρονικών υπολογιστών δηµιούργησε νέα δεδοµένα και 
απαίτησε τον προσδιορισµό ενός πλαισίου, το οποίο όχι µόνο συµπεριέλαβε τα νέα 
δεδοµένα αλλά ρύθµισε και τα ήδη υφιστάµενα.   

Ως βάση δεδοµένων, σύµφωνα µε τον ορισµό της οδηγίας 96/9 [Β3] για τη νοµική 
προστασία των βάσεων δεδοµένων (άρθρο 1 § 2), ο οποίος ενσωµατώθηκε στον ν. 
2121/1993 (άρθρο 2 § 2 περ. α') µε το άρθρο 7 § 1 του ν. 2819/2000, «νοείται η συλλογή 
έργων, δεδοµένων ή άλλων ανεξάρτητων στοιχείων, διευθετηµένων κατά συστηµατικό ή 
µεθοδικό τρόπο και ατοµικώς προσιτών µε ηλεκτρονικά µέσα ή µε άλλο τρόπο».  

Ο ορισµός αυτός είναι αρκετά γενικός περιλαµβάνοντας τόσο τις ψηφιοποιηµένες 
βάσεις δεδοµένων όσο και τις µη ψηφιοποιηµένες. Ωστόσο, η άποψη που έχει επικρατήσει 
σήµερα προσεγγίζει περισσότερο στην αποδέσµευση της έννοιας των βάσεων δεδοµένων 
από την έννοια της πληροφορικής. Αναλύοντας περαιτέρω τον ορισµό αντιλαµβάνεται 
κανείς ότι περιεχόµενο της βάσης δεδοµένων είναι οτιδήποτε αποτελεί «δεδοµένο» ή 
«πληροφορία» όπως κείµενο, εικόνα, ήχος, αριθµοί κ.α. Μπορεί επίσης να αποτελεί 
ανεξάρτητο «έργο» όπως έργο λογοτεχνικό, µουσικό, καλλιτεχνικό κ.α. Βασική 
προϋπόθεση της ανεξαρτησίας του περιεχοµένου είναι να είναι σύµφωνα µε τον ορισµό 
«ατοµικώς προσιτό». Η ανεξαρτησία εξετάζεται δηλαδή τόσο σε επίπεδο αποθήκευσης όσο 
και σε επίπεδο ανάκλησης ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης και ανάκλησης ενός 
και µόνου δεδοµένου, το οποίο θα διακρίνεται σαφώς από τα υπόλοιπα που συνιστούν τη 
βάση δεδοµένων. Άλλη προϋπόθεση βάσει του ορισµού είναι εκτός των άλλων τα 
δεδοµένα να είναι και διευθετηµένα κατά «τρόπο συστηµατικό ή µεθοδικό». Φαίνεται 
δηλαδή ότι απαίτηση του νόµου είναι να υπάρχει κάποιου είδους οργάνωση για τα 
δεδοµένα. Κατά συνέπεια για να χαρακτηριστεί µια συλλογή ως βάση δεδοµένων θα 
πρέπει ο δηµιουργός της να µπορεί να αποδείξει ένα στοιχιεώδες σύστηµα οργάνωσης το 
οποίο έχει ακολουθηθεί µε συνέπεια [Α2].  

Συνοψίζοντας, µια βάση δεδοµένων αποκτά νοµικό ενδιαφέρον όταν αφορά µια 
συλλογή ατοµικά προσιτών πληροφοριών, οργανωµένων µε κάποιο σύστηµα διευθέτησης.  

 

Ανάλυση, Σχεδιασµός και ∆ηµιουργία Ιστοχώρου µε θέµα τη Νοµική Προστασία Βάσεων ∆εδοµένων  9



ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ∆ΙΑΤΡΙΒΗ   ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΟΥΡΑ 
 
1.2.2. Ορισµός / Έννοια   

Κατά το νόµο [Β2], «βάση δεδοµένων είναι η συλλογή έργων, δεδοµένων ή άλλων 
ανεξάρτητων στοιχείων, διευθετηµένων κατά συστηµατικό ή µεθοδικό τρόπο και ατοµικά 
προσιτών µε ηλεκτρονικά µέσα ή µε άλλο τρόπο».  

Οι βάσεις δεδοµένων, για να προστατευθούν πρέπει να εµφανίζουν πρωτοτυπία στη 
διευθέτηση και την ταξινόµηση του περιεχοµένου τους. Ωστόσο, µε τη δηµιουργία µιας 
βάσης δεδοµένων, δεν παρέχεται προστασία στο περιεχόµενό της, ούτε θίγονται τα 
δικαιώµατα που έχουν τρίτοι στο περιεχόµενο αυτό. Επί παραδείγµατι, η δηµιουργία µιας 
βάσης δεδοµένων µε ποιήµατα συγχρόνων Ελλήνων ποιητών, προϋποθέτει τη χορήγηση 
σχετικής άδειας εκ µέρους των δηµιουργών (ποιητών) ή των δικαιούχων τους. Περαιτέρω, 
ο δηµιουργός της βάσης δεδοµένων, ενώ αποκτά πνευµατικά δικαιώµατα επάνω στο έργο 
που δηµιούργησε (βάση δεδοµένων), ωστόσο δεν αποκτά κανένα δικαίωµα στο υλικό που 
χρησιµοποίησε, εν προκειµένω, στα ίδια τα ποιήµατα. 

Oι βάσεις δεδοµένων δεν είχαν τύχει παλαιότερα ιδιαίτερης προσοχής, συγκριτικά µε 
έργα που παραδοσιακά προστατεύονταν µε τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας. 
Σήµερα δεν υπάρχει τοµέας της επιστήµης και της οικονοµίας αλλά και της έρευνας, ο 
οποίος να µην έχει διαρκή ανάγκη χρήσης βάσεων δεδοµένων. Οι ψηφιακές βάσεις 
δεδοµένων αποκτούν συνεχώς αυξανόµενη αξία στη σύγχρονη πολιτιστική βιοµηχανία και 
τεχνολογία. Ειδικά για τις βιβλιοθήκες, όλο και περισσότερο εξυπηρετούν τους χρήστες 
τους όχι µόνο µέσω του κλασικού δανεισµού βιβλίων κλπ, αλλά και µέσω παροχής 
διαδικτυακών συνδέσεων µε on line βάσεις δεδοµένων.  

Ως προς τη χρήση των βάσεων δεδοµένων αυτή προσδιορίζεται νοµικά από δύο 
κυρίως πηγές:  

 Τους κανόνες χρήσης που πηγάζουν από την πνευµατική ιδιοκτησία και αφορούν 
την έκταση των δικαιωµάτων του δηµιουργού/κατασκευαστή της βάσης δεδοµένων, 
σε σχέση µε τα δικαιώµατα των χρηστών/συνδροµητών. 

 Τους κανόνες χρήσης της βάσης που προσδιορίζονται στις συµβάσεις 
παραχώρησης χρήσης βάσης δεδοµένων αλλά 

 Πέραν των νοµικών διατάξεων, τους κανόνες χρήσης που προκύπτουν εν τοις 
πράγµασι, de facto και οι οποίοι επιβάλλονται ουσιαστικά από τα µέτρα 
τεχνολογικής προστασίας, µε τα οποία προστατεύονται ολοένα και περισσότερο οι 
ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων. 

 

1.3. Είδη βάσεων δεδοµένων   

Στην έννοια της βάσης δεδοµένων εµπίπτουν όπως αναφερέρεται στη βιβλιογραφία, τόσο 
οι ηλεκτρονικές όσο και οι µη ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων, όπως είναι π.χ. ο 
τηλεφωνικός κατάλογος του ΟΤΕ [Α3]. Οι ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων δεν είναι άλλο 
από συλλογές στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή και διακρίνονται σε επιγραµµικές βάσεις 
δεδοµένων (on-line), στις οποίες ο χρήστης αποκτά πρόσβαση µέσω δικτύου και σε βάσεις 
δεδοµένων που περιέχονται σε υλικό φορέα δεδοµένων π.χ CD-ROM ή δίσκο. Οι 
ηλεκτρονικές/ψηφιακές βάσεις δεδοµένων περιέχουν κυρίως αποθηκευµένες πληροφορίες σε 
«ηλεκτρονική» µορφή που είναι είτε αυτόνοµα έργα (κείµενα, µουσικά ή εικαστικά έργα κλπ.) 
είτε µη προστατευόµενα στοιχεία και άλλες πληροφορίες και επιπλέον προγράµµατα που 
είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της βάσης δεδοµένων. 

Σύµφωνα µε µια άλλη διάκριση [Α3] οι βάσεις δεδοµένων είναι είτε εσωτερικές, οι 
οποίες χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο µιας επιχείρησης, είτε εξωτερικές, οι οποίες είναι 
προσιτές στον καθένα και χρήζουν κατ’επέκταση προστασίας. Μια ακόµη διάκριση γίνεται 
στον Ν.2121/1993 όπου διακρίνονται σε πρωτότυπες και µη πρωτότυπες βάσεις 
δεδοµένων. 
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Είδαµε παραπάνω ότι η βάση δεδοµένων περιλαµβάνει συλλογές έργων λόγου, 
µουσικής, καλλιτεχνικών ή άλλων έργων ή υλικού, όπως κειµένων, ήχων, εικόνων, αριθµών 
στοιχείων ή συνδυασµού οποιουδήποτε από αυτά και άλλων πληροφοριών. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι τα στοιχεία δεν προστατεύονται καθαυτά µε το δίκαιο πνευµατικής 
ιδιοκτησίας παρά όταν αποτελούν το περιεχόµενο µιας βάσεως δεδοµένων, εφόσον 
συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις.  

Η έννοια της βάσης δεδοµένων υπό την έννοια της οδηγίας 96/9 αποτέλεσε, µεταξύ 
άλλων, αντικείµενο της απόφασης (βλ. Παράρτηµα) του ∆ΕΚ της 9-11-2004 (υπόθεση C-
444/02 Fixtures Marketing Ltd κατά ΟΠΑΠ) όπου κρίθηκε ότι η εν λόγω έννοια αφορά κάθε 
συλλογή, η οποία α) περιέχει έργα, δεδοµένα ή άλλα στοιχεία που µπορούν να χωριστούν τα 
µεν από τα δε χωρίς να επηρεαστεί η αξία του περιεχοµένου τους και β) περιλαµβάνει µια 
µέθοδο ή ένα σύστηµα, οποιασδήποτε φύσεως που να καθιστά δυνατή την ανεύρεση καθενός 
από τα συστατικά της. Από τη νοµολογιακή εφαρµογή της οδηγίας 96/9 συνάγεται το 
συµπέρασµα ότι στην έννοια της βάσης υπάγονται τόσο κλασικές συλλογές 
πληροφοριών όσο και πολυµέσα µε χαρακτήρα που ποικίλει [Α3].  

 

1.3.1. Πρωτότυπες βάσεις δεδοµένων  

Πρωτότυπη, κατά την έννοια του νόµου, είναι µια βάση δεδοµένων η οποία, λόγω της 
επιλογής της ή της διευθέτησης του υλικού της, αποτελεί πνευµατικό δηµιούργηµα. Ο 
δηµιουργός αυτής της βάσης δεδοµένων έχει την εξουσία να επιτρέπει ή να απαγορεύει 
την προσωρινή ή διαρκή αναπαραγωγή της βάσης δεδοµένων µε κάθε µέσο και µορφή, εν 
όλω ή εν µέρει. Άλλες πράξεις, πέραν της αναπαραγωγής, που αφορούν τη βάση (πχ η 
µετάφρασή της) αποτελούν, επίσης, περιεχόµενο των αποκλειστικών εξουσιών του 
δηµιουργού.  

Στις πρωτότυπες βάσεις δεδοµένων βρίσκουν εφαρµογή και άλλοι περιορισµοί του 
δικαιώµατος του δηµιουργού όπως για ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς κλπ, χωρίς 
όµως να έχουν ιδιαίτερη πρακτική σηµασία. Το πεδίο εφαρµογής των εξαιρέσεων είναι εκ 
των πραγµάτων περιορισµένο. 

 

1.3.2. Μη πρωτότυπες βάσεις δεδοµένων  

Οι µη πρωτότυπες βάσεις δεδοµένων είναι εκείνες οι οποίες παρουσιάζουν το µεγαλύτερο 
ενδιαφέρον από την άποψη της προστασίας καθώς είναι οι πολυτιµότερες και οι 
περισσότερες βάσεις για όλους τους ενδιαφερόµενους. Τέτοιες είναι οι βάσεις δεδοµένων, 
κυρίως ηλεκτρονικές, οι οποίες αποτελούν προσεκτικά δοµηµένα πληροφορικά σύνολα 
που περιέχουν όσο το δυνατό περισσότερες πληροφορίες µε στόχο την πιο εύκολη έρευνα 
και αναζήτηση της πληροφορίας µέσω ειδικών µηχανισµών, όπως ευρετήρια κλπ.  

Οι κατασκευαστές µη πρωτότυπων βάσεων δεδοµένων έχουν τις εξής εξουσίες: να 
επιτρέπουν ή να απαγορεύουν την εξαγωγή ή/και την επαναχρησιµοποίηση του συνόλου ή 
ουσιώδους µέρους, ποιοτικά ή ποσοτικά, της βάσης δεδοµένων.  

 

1.3.3. Ειδικές περιπτώσεις βάσεων δεδοµένων 

Η έννοια «βάση δεδοµένων» χρησιµοποιείται ευρέως και περιλαµβάνει λογισµικό 
δηµιουργίας βάσεων δεδοµένων όπως SQL, ORACLE ή/και λογισµικό σύνθετων 
αναζητήσεων σε µεγάλες πηγές δεδοµένων όπως εφαρµογές data mining.  
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Σε αυτές τις περιπτώσεις το περιεχόµενο της βάσης δεδοµένων ανήκει στον 
δηµιουργό της ή σε όποιον έχει δικαιώµατα επ’ αυτού, ανεξαρτήτως της ενσωµάτωσής του 
στη βάση δεδοµένων. Βασική αρχή για όλα τα «εργαλεία» δηµιουργίας βάσεων δεδοµένων 
είναι ότι τα περιεχόµενά τους ανήκουν στον δηµιουργό τους. Συνεπώς, σε µια βάση 
δεδοµένων που κατασκεύασε προγραµµατιστής µε το λογισµικό SQL, το τελικό προϊόν τού 
ανήκει – το περιεχόµενο της βάσης ανήκει στον ίδιο ή σε τρίτο εφόσον έχει την ειδική άδεια 
του πρώτου – ενώ για την εµπορική χρήση του λογισµικού απαιτείται να υπάρχει άδεια 
από την MICROSOFT. 

 

1.3.4. Παραδείγµατα βάσεων δεδοµένων στη νοµολογία 

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει εκτενής νοµολογία σχετικά µε τις βάσεις δεδοµένων. Ορισµένα 
παραδείγµατα βάσεων δεδοµένων που έχουν γίνει αποδεκτά είναι τα έντυπα προγράµµατα 
των ποδοσφαιρικών αγώνων αλλά και το ευρετήριο δρόµων και οικοδοµικών τετραγώνων 
µε τους αντίστοιχους συντελεστές εµπορικότητας του Υπουργείου Οικονοµικών για την 
εύρεση της αντικειµενικής αξίας ακινήτων – χωρίς την προϋπόθεση της πρωτοτυπίας.  

Εκτός Ελλάδος, παραδείγµατα βάσεων δεδοµένων αποτελούν διάφορα λεξικά, 
τηλεφωνικοί κατάλογοι, ο χρυσός οδηγός, η συλλογή µετεωρολογικών δεδοµένων, ένας 
κατάλογος των προγραµµατισµένων ποδοσφαιρικών αγώνων, ηλεκτρονική ή έντυπη 
εφηµερίδα, µια συλλογή διαδικτυακών υπερσυνδέσµων, συλλογή ηλεκτρονικών 
διευθύνσεων προσωπικού µιας εταιρείας κ.α.  

 

1.3.5. Εξαιρέσεις από την έννοια των βάσεων δεδοµένων 

Εξαίρεσεις από την έννοια των βάσεων δεδοµένων αποτελούν τα οπτικοακουστικά 
κινηµατογραφικά, λογοτεχνικά ή µουσικά έργα αυτά καθαυτά αφού δεν είναι διευθετηµένα 
κατά συστηµατικό ή µεθοδικό τρόπο και ατοµικώς προσιτά, όπως ούτε και η συµπίληση 
διαφόρων µουσικών εκτελέσεων CD καθώς δεν παρουσιάζει την απαιτούµενη πρωτοτυπία 
ως συλλογή έργων και δεν αποτελεί ουσιώδη επένδυση. Τέλος, τα προγράµµατα 
υπολογιστών και το λογισµικό.  

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ  

2.1. Νοµική προστασία βάσεων δεδοµένων 

Ο «πρόγονος» της βάσης δεδοµένων είναι η συλλογή έργων, όπως τα ανθολόγια 
λογοτεχνίας, οι συλλογές ποιηµάτων, τα λεξικά, οι εγκυκλοπαίδειες, οι οδηγοί, φυλλάδια, 
συλλογές νοµοθεσίας κ.ά. Η συλλογή µπορεί να αφορά έργα τα οποία από µόνα τους, 
προστατεύονται κατά το δίκαιο της πνευµατικής ιδιοκτησίας (πχ ένα ποίηµα), είτε 
γεγονότα/στοιχεία που προέρχονται από κοινές πηγές πληροφόρησης (πχ διευθύνσεις 
εστιατορίων για έναν οδηγό κλπ), τα οποία οπωσδήποτε µόνα τους δεν προστατεύονται 
κατά το δίκαιο της πνευµατικής ιδιοκτησίας. Αν όµως η συλλογή αυτών των γεγονότων, 
πληροφοριών κλπ έχει στοιχεία πρωτοτυπίας, τότε η συλλογή προστατεύεται για 
συγκεκριµένο χρόνο, ως έργο. 

Οι παλιές συλλογές σήµερα έχουν σχεδόν αντικατασταθεί από τις βάσεις δεδοµένων, 
οι οποίες είναι κυρίως ηλεκτρονικές και έχουν επεκταθεί σε µεγάλο βαθµό. Πάνω σε αυτές 
στηρίζεται σήµερα η έρευνα και η επιστήµη ενώ η άσκηση των περισσοτέρων 
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επαγγελµάτων προϋποθέτει τη χρήση τους (νοµικοί/συλλογές νοµοθεσίας, ιατροί/βάσεις 
δεδοµένων µε ασθένειες – φάρµακα κλπ). 

Κατά τον νόµο 2121/1993 [Β1], όπως τροποποιήθηκε µετά τον Ν. 2819/2000 (ο 
οποίος εκδόθηκε σε προσαρµογή του ελληνικού δικαίου στην ευρωπαϊκή Οδηγία 96/9 για 
την προστασία των βάσεων δεδοµένων) [Β2] οι βάσεις δεδοµένων προστατεύονται κατά 
δύο τρόπους: είτε ως πνευµατικά δηµιουργήµατα, λόγω της επιλογής ή της διευθέτησης 
του περιεχοµένου τους, οπότε προστατεύονται µε δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας είτε 
ως προϊόν ουσιαστικής (ποσοτικά ή ποιοτικά) επένδυσης, οπότε ο κατασκευαστής τους 
έχει δικαίωµα ειδικής φύσης σε αυτές για 15 έτη από την κατασκευή της βάσης να 
απαγορεύει την εξάγωγη /έπαναχρησιµοποίηση ουσιώδους µέρους της βάσης δεδοµένων. 
Ο ίδιος νόµος προσθέτει ότι προστατευτέα είναι και η µηχανή αναζήτησης µιας βάσης και 
το ευρετήριο που είναι αναγκαίο για τη λειτουργία της.  

Η βάση δεδοµένων προστατεύεται µε το δίκαιο της πνευµατικής ιδιοκτησίας, υπό την 
προϋπόθεση ότι παρουσιάζει πρωτοτυπία. Ειδικότερα, οι βάσεις δεδοµένων είναι 
αντικείµενο προστασίας, όταν «λόγω της επιλογής ή διευθέτησης του περιεχοµένου τους 
αποτελούν πνευµατικά δηµιουργήµατα» (άρθρο 2 § 2 περ. α' ν. 2121/1993). Βέβαια, η 
προστασία της βάσης δεδοµένων δεν εκτείνεται στο περιεχόµενο της και δεν θίγει 
δικαιώµατα τρίτων επί του περιεχοµένου αυτού. 

Επιπλέον, όταν δεν συντρέχει η προϋπόθεση της πρωτοτυπίας, η προστασία των 
βάσεων δεδοµένων καθίσταται δυνατή µε το ιδιαίτερο δικαίωµα (άρθρο 45Α ν. 2121/1993), 
το οποίο ως µόνη προϋπόθεση για την χορήγηση προστασίας θέτει να έχει προβεί σε 
ουσιώδη επένδυση ο κατασκευαστής της βάσης δεδοµένων µε τη δηµιουργία αυτής. Κατά 
το Ν.2121/1993 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2819/2000 οι βάσεις δεδοµένων 
προστατεύονται κατά δύο τρόπους [Α1].  

 Με το δικαίωµα της πνευµατικής ιδιοκτησίας ως πνευµατικά δηµιουργήµατα λόγω της 
επιλογής ή της διευθέτησης του περιεχοµένου της  

 Με το δικαίωµα ειδικής φύσης του κατασκευαστή τους ως προϊόντα ουσιαστικής 
(ποσοτικά και ποιοτικά) επένδυσης.  

Η ρητή υπαγωγή των βάσεων δεδοµένων στην προστασία του Ν.2121/1993 αποτέλεσε 
ένα σηµαντικό βήµα του Έλληνα νοµοθέτη στην αναγνώριση ως έργων νέων µορφωµάτων 
που προέρχονται από τις νέες τεχνολογίες. Με την Οδηγία 96/9 για τη νοµική προστασία 
των βάσεων δεδοµένων τέθηκαν νέα ζητήµατα για την υπαγωγή αυτών στο χώρο της 
πνευµατικής ιδιοκτησίας και των άϋλων αγαθών. Η καινοτοµία της Οδηγίας είναι στην  
αναγνώριση ενός sui generis δικαιώµατος στον κατασκευαστή της βάσης δεδοµένων, το 
οποίο, στην πραγµατικότητα, προστατεύει την επένδυση από ενέργειες τρίτων χωρίς να  
θίγεται η ελευθερία των δηµιουργών στην απόφαση του κατά πόσο και µε ποιον τρόπο 
επιτρέπουν να «συµπεριληφθούν τα έργα τους σε βάσεις δεδοµένων» (Προοίµιο Αιτ. 18).  

 

2.2. Προστασία µε το δίκαιο της πνευµατικής ιδιοκτησίας 
∆ίκαιο της πνευµατικής ιδιοκτησίας είναι το δίκαιο το οποίο περιλαµβάνει τους κανόνες 
(ιδιωτικού δικαίου) της προστασίας του δηµιουργού, ιδίως τα δικαιώµατα που η έννοµη 
τάξη αναγνωρίζει στο δηµιουργό πάνω στα έργα του [Α1]. Το έργο προστατεύεται ως άϋλο 
αγαθό. Το δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας είναι απόλυτο και αποκλειστικό, απόλυτο 
γιατί ο δηµιουργός έχει δικαίωµα να στραφεί εναντίον οποιουδήποτε τυχόν το προσβάλλει 
και αποκλειστικό γιατί ο δηµιουργός έχει την αποκλειστική εξουσία να επιτρέψει ή να 
απαγορεύσει την εκµετάλλευση του έργου του. Προστατεύονται τα πνευµατικά 
δηµιουργήµατα λόγου, τέχνης ή επιστήµης ενώ τα δύο βασικά στοιχεία για την έννοια του 
έργου είναι να έχει µορφή και να είναι πρωτότυπο [Α1]. 

Το κοινό δίκαιο αναφέρεται στην έννοια της πρωτοτυπίας ως προϋπόθεση 
προστασίας. Ωστόσο µε την εξέλιξη της τεχνολογίας της πληροφορίας έχουν αλλοιωθεί οι 
βασικές αρχές της πνευµατικής ιδιοκτησίας αφού αµφισβητείται το αν ο κατασκευαστής ή 
δηµιουργός µπορεί τελικά να αποκτήσει πνευµατική ιδιοκτησία σε στοιχεία/γεγονότα που 
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ανήκουν σε όλους. Το δίκαιο της πληροφορίας σε σχέση µε την πνευµατική ιδιοκτησία 
απασχολούν τα παρακάτω κυρίως ζητήµατα: 

 προστασία πνευµατικών/ δικαιωµάτων σε πρόγραµµα Η/Υ 
 προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων σε  βάσεις δεδοµένων 
 προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων σε έργα που «δηµοσιεύονται» στο ∆ιαδίκτυο 
Για να τύχει προστασίας µε βάση το δίκαιο της πνευµατικής ιδιοκτησίας, µια βάση 

δεδοµένων, πρέπει να παρουσιάζει πρωτοτυπία στην επιλογή ή διευθέτηση των 
περιεχοµένων της. Αντικείµενο προστασίας λοιπόν είναι οι βάσεις δεδοµένων οι οποίες 
λόγω της επιλογής ή διευθέτησης του περιεχοµένου τους αποτελούν «πνευµατικά 
δηµιουργήµατα».  

Ο ν. 2121/1993, όπως και η οδηγία 96/9, δεν προσδιορίζει πότε µια βάση δεδοµένων 
είναι πρωτότυπη. Πρέπει, ωστόσο, να περιέχει δηµιουργική επιλογή του περιεχοµένου ή 
πρωτότυπη διευθέτηση, δηλαδή αναζήτηση και µετάδοση του περιεχοµένου της κατά 
τρόπο πρωτότυπο. Πρωτότυπες δεν είναι οι βάσεις δεδοµένων που περιέχουν γυµνά 
στοιχεία (π.χ. οικονοµικά, τεχνικά), διότι αποσκοπούν σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη 
πληρότητα στοιχείων. Εποµένως, είναι εύλογο ότι είναι εξαιρετικά δυσχερές να 
χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία µια ηλεκτρονική βάση δεδοµένων και για αυτό αποκτά 
µεγάλη σηµασία το δικαίωµα που προβλέπεται στην Οδηγία (δικαίωµα ιδιαίτερης φύσης).  

Οι βάσεις δεδοµένων αποτελούν πνευµατικά δηµιουργήµατα όταν η επιλογή ή η 
διευθέτηση του περιεχοµένου της αποτελεί «ίδιο πνευµατικό έργο του δηµιουργού της». 
Χρειάζεται το στοιχείο της πρωτοτυπίας ως προς την επιλογή του περιεχοµένου ή ως προς 
τη διευθέτησή του. Για να θεωρηθεί δηµιουργός ο προγραµµατιστής βάσης δεδοµένων και 
έργο η ίδια θα πρέπει να έχει εκπονηθεί πρωτότυπη πνευµατική ιδιοκτησία είτε σχετικά µε 
το περιεχόµενο που η βάση περιλαµβάνει είτε σχετικά µε την οργάνωσή του σε αυτήν [Α2]. 

Αντικείµενο της προστασίας δεν είναι βέβαια το περιεχόµενο της βάσης δεδοµένων 
καθώς οι πληροφορίες έχουν δικό τους, αυτοτελή χαρακτήρα και νοµική αντιµετώπιση. Στο 
πλαίσιο της πνευµατικής ιδιοκτησίας η βάση δεδοµένων δεν πρέπει να συγχέεται µε το 
περιεχόµενό της. Η οργάνωση του περιεχοµένου της βάσης δεδοµένων αποτελεί το 
σύστηµα διευθέτησης και τελικά το σύνολο των κανόνων που βρίσκονται ενσωµατωµένοι 
κατά τη δηµιουργία µιας βάσης δεδοµένων. Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να παρουσιάζει την 
πρωτοτυπία για την υπαγωγή της βάσης στο δικαίωµα της πνευµατικής ιδιοκτησίας. Αυτοί 
λοιπόν οι κανόνες είναι αυτοί βάσει των οποίων θα καθοριστεί αν µια βάση αξίζει να 
θεωρείται «έργο» ή όχι.  

Η προστασία της βάσης δεδοµένων ως συλλογικό έργο υπόκειται στους ορισµούς της 
οδηγίας 96/9 προστατεύεται δηλαδή η συλλογή έργων, δεδοµένων ή άλλων ανεξάρτητων 
στοιχείων, διευθετηµένων κατά συστηµατικό ή µεθοδικό τρόπο και ατοµικώς προσιτών µε 
ηλεκτρονικά µέσα ή µε άλλο τρόπο, καθώς και το υλικό που είναι αναγκαίο για τη 
λειτουργία της βάσης, όπως είναι το λεξικό της, το ευρετήριο ή το σύστηµα αναζήτησης ή 
παρουσίασης πληροφοριών (άρθρο 1 της οδηγίας).  

∆ηµιουργός της βάσης είναι το φυσικό πρόσωπο (ή η οµάδα φυσικών προσώπων) 
που έχει δηµιουργήσει τη βάση [Α1]. Στην Ελλάδα νοµικό πρόσωπο µπορεί µόνο 
δευτερογενώς να αποκτήσει το περιουσιακό δικαίωµα στη βάση δεδοµένων ενώ το ηθικό 
δικαίωµα παραµένει στον δηµιουργό/αρχικό δικαιούχο. Ως προς το περιεχόµενο του 
δικαιώµατος του δηµιουργού, ο δηµιουργός µιας βάσης δεδοµένων έχει το απόλυτο και 
αποκλειστικό δικαίωµα να εκτελεί ή να επιτρέπει την αναπαραγωγή, µετάφραση, διανοµή 
και παροχή µιας βάσης στο κοινό. Η πρόβλεψη του απόλυτου και αποκλειστικού 
δικαιώµατος αναπαραγωγής έχει ιδιαίτερη σηµασία.  

«Ο δηµιουργός έχει το αποκλειστικό δικαίωµα να επιτρέπει ή να απαγορεύει α) την προσωρινή 
ή διαρκή αναπαραγωγή της βάσης δεδοµένων µε κάθε µέσο και µορφή εν όλω ή εν µέρει β) τη 
µετάφραση,  προσαρµογή, διευθέτηση και οποιαδήποτε άλλη µετατροπή της βάσης δεδοµένων γ) 
οποιαδήποτε µορφή διανοµής της βάσης δεδοµένων ή αντιγράφων της στο κοινό δ)οποιαδήποτε 
ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση της βάσης δεδοµένων στο κοινό ε) οποιαδήποτε 
αναπαραγωγή, διανοµή, ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση στο κοινό των αποτελεσµάτων 
πράξεων που αναφέρονται στο στοιχείο β)».  
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Ο δηµιουργός έχει το αποκλειστικό δικαίωµα να επιτρέπει ή να απαγορεύει την 
προσωρινή ή διαρκή αναπαραγωγή της βάσης δεδοµένων µε κάθε µέσο και µορφή, εν 
όλω ή εν µέρει (άρθρο ε § 3 στοιχ. α'). Η εξουσία αναπαραγωγής περιλαµβάνει τόσο την 
πρώτη ενσωµάτωση της βάσης δεδοµένων µε οποιαδήποτε µορφή όσο και την παραγωγή 
αντιγράφων από αυτή. Το δικαίωµα αυτό βρίσκει τη θέση του και στο ψηφιακό περιβάλλον 
αφού η έννοια της αναπαραγωγής της βάσης δεδοµένων είναι ευρεία και περιλαµβάνει και 
την προσωρινή αναπαραγωγή της, όπως συµβαίνει στο ∆ιαδίκτυο, όπου για τη χρήση 
µιας βάσης δεδοµένων δεν απαιτείται αποθήκευση του αντιγράφου σε σταθερό φορέα. Ο 
δηµιουργός της βάσης έχει το αποκλειστικό δικαίωµα να αναπαράγει τη βάση του είτε 
αποτυπώνοντάς τη σε υλικό φορέα (αποθήκευση σε δισκέτα ή εκτύπωση) είτε να την 
αναπαραγάγει προσωρινά (φόρτωση, εµφάνιση στην οθόνη). Αντίστοιχα – και εδώ βέβαια 
είναι το σηµαντικό του δικαιώµατος – µπορεί να απαγορεύει όλες τις  παραπάνω χρήσεις 
– είδη αναπαραγωγής. 

Συνεπώς, ο δηµιουργός γενικά καθορίζει τον τρόπο κατά τον οποίο θα γίνεται η 
εκµετάλλευση της βάσης του και από ποιον και το δικαίωµα να ελέγχει τη διάθεση του 
έργου σε πρόσωπα που δεν έχουν την άδεια του. Ο δηµιουργός  µπορεί να επιτρέπει ή να 
απαγορεύει τη µετάφραση, την προσαρµογή, τη διευθέτηση και οποιαδήποτε άλλη 
µετατροπή της βάσης, όπως µπορεί να επιτρέπει ή να απαγορεύει την µε οποιαδήποτε 
µορφή διανοµή αντιγράφων της βάσης στο κοινό. Μια βάση µπορεί να διανεµηθεί σε 
αντίγραφα ή σε έντυπα. Το δικαίωµα παρουσίασης περιλαµβάνει κάθε µορφή 
παρουσίασης της βάσης δεδοµένων στο κοινό, ανεξαρτήτως του τρόπου παρουσίασης. Η 
παρουσίαση στο κοινό δηλαδή µπορεί να γίνει µε ενσύρµατα ή ασύρµατα µέσα, ακόµα και 
µε µετάδοση της βάσης δεδοµένων στο κοινό µε τέτοιο τρόπο, ώστε αυτή να είναι προσιτή 
όταν και όποτε επιθυµεί ο χρήστης. 

Ο νόµιµος χρήστης της βάσης δεδοµένων µπορεί να προβαίνει σε οποιαδήποτε από 
τις πράξεις που αναφέρει το άρ. 3 παρ. 3 Ν. 2121/1993 (προσωρινή ή διαρκή 
αναπαραγωγή κλπ), οι οποίες είναι αναγκαίες για την πρόσβαση στο περιεχόµενο της 
βάσης δεδοµένων και την κανονική χρησιµοποίησή της, χωρίς την άδεια του δηµιουργού 
ενώ αντίθετη συµφωνία είναι άκυρη. Νόµιµος χρήστης είναι εκείνος που έχει την άδεια από 
τον δικαιούχο π.χ. ο αγοραστής CD ROM ή ο συνδροµητής σε on line βάση δεδοµένων. Στο 
µέτρο που ο νόµιµος χρήστης δικαιούται να χρησιµοποιεί τµήµα µόνο της βάσης 
δεδοµένων, η προηγούµενη διάταξη εφαρµόζεται µόνο για το τµήµα αυτό. Τις ίδιες 
πράξεις µπορούν να ενεργούν από κοινού τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν 
δηµιουργήσει µια βάση δεδοµένων. Το δικαίωµα του δηµιουργού (γενικά) επίσης 
περιορίζεται κατά τους όρους του άρ.18 (Ν. 2121/1993) που αφορά την αναπαραγωγή 
για ιδιωτική χρήση. Κατά την Οδηγία παρόµοια αναπαραγωγή είναι δυνατό να επιτραπεί 
µόνο για µη ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων. Η διάταξη αυτή αρχικά αγνοήθηκε από τον 
Έλληνα νοµοθέτη και δεν ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο. Παλαιότερα µπορούσε 
λοιπόν να υποστηριχθεί ότι, σε αντίθεση µε την παραπάνω ρητή επιταγή της Οδηγίας, 
στην Ελλάδα ισχύει το δικαίωµα αναπαραγωγής για ιδιωτική χρήση, τόσο για τις 
ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων, όσο και για τις µη ηλεκτρονικές. Όµως, το κενό 
καλύφθηκε µε τον Ν. 3057/2002 [Β4], ο οποίος ενσωµάτωσε την Οδηγία 2001/29/ΕΟΚ 
και όπου ρητά κατά το άρθρο 81 ορίστηκε ότι δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή µιας 
ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων για ιδιωτικούς σκοπούς. Η ρύθµιση αυτή είναι αντίθετη 
προς τη δυνατότητα νόµιµης αντιγραφής ενός προγράµµατος Η/Υ για ιδιωτική χρήση 
(ενός αντιγράφου). 

Ο νόµιµος χρήστης της βάσης δεδοµένων, λοιπόν, µπορεί να εξάγει και να 
επαναχρησιµοποιεί επουσιώδη µέρη της βάσης δεδοµένων για οποιονδήποτε σκοπό 
χωρίς όµως να εκτελεί πράξεις που έρχονται σε σύγκρουση µε την κανονική 
εκµετάλλευση της βάσης ή που θίγουν αδικαιολόγητα τα συµφέροντα του κατασκευαστή 
δικαιούχου της βάσης. Επίσης, δεν µπορεί να προξενεί ζηµία στους δικαιούχους των 
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας ή των συγγενικών δικαιωµάτων για τα έργα που 
περιέχονται στη βάση δεδοµένων. 

Η προστασία έναντι της προσωρινής αναπαραγωγής είναι σηµαντική ιδίως όσον 
αφορά τις on line βάσεις δεδοµένων, όπου συνήθως δεν υπάρχει ενδιαφέρον να 
δηµιουργηθεί σταθερό αντίγραφο. Η χρήση µιας βάσης δεδοµένων συχνά περιορίζεται 
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στο αρνητικό αποτέλεσµα µιας αναζήτησης: π.χ ο χρήστης µιας βάσης δεδοµένων η 
οποία περιλαµβάνει όλα τα εµπορικά σήµατα ενδιαφέρεται να δει εάν σε αυτά 
περιλαµβάνεται ένα συγκεκριµένο σήµα. Αν το σήµα δεν έχει καταχωρισθεί, η αναζήτηση 
αποβαίνει αρνητική. Πρέπει να γίνει δεκτό ότι, σε αυτή την περίπτωση, πρόκειται για 
(προσωρινή) αναπαραγωγή της βάσης δεδοµένων, ακόµη κι αν το αποτέλεσµα της 
αναζήτησης απέβη αρνητικό (καµία από τις καταχωρίσεις της βάσης δεδοµένων δεν 
εµφανίστηκε στην οθόνη) καθώς και στιγµιαία, το σύστηµα διαχείρισης της βάσης 
δεδοµένων διατρέχει τα περιεχόµενα της άρα και τούτο την αναπαράγει. 

Το σύστηµα πνευµατικής ιδιοκτησίας παρέχει στον δικαιούχο δύο δικαιώµατα ένα 
ηθικό και ένα περιουσιακό. Το ίδιο συµβαίνει και µε τις βάσεις δεδοµένων όταν αποτελούν 
«έργα» ο δικαιούχος τους έχει επ’ αυτών δικαίωµα πατρότητας αλλά και εξουσίες 
οικονοµικής εκµετάλλευσης. 

 

2.2.1. ∆ικαιούχος προστασίας 

∆ικαιούχος της προστασίας είναι ο κατασκευαστής της βάσης δεδοµένων. Μια 
ηλεκτρονική βάση δεδοµένων ανήκει από κοινού στους προγραµµατιστές, γραφίστες που 
σχεδίασαν το interface της, στους ειδικούς που σχεδίασαν τη δοµή και τις λειτουργίες της.  

Οι δηµιουργοί ενός συλλογικού έργου, που αποτελεί προϊόν συνεργασίας, είναι οι 
αρχικοί συνδικαιούχοι του περιουσιακού και ηθικού δικαιώµατος επί του έργου. Αν η βάση 
δηµιουργείται από κοινού από µισθωτούς µιας επιχείρησης/οργανισµού τότε εφαρµόζεται 
η διάταξη του νόµου που προβλέπει ότι αρχικός δικαιούχος είναι ο δηµιουργός και 
µεταβιβάζονται αυτοδίκαια στον εργοδότη οι εξουσίες του περιουσιακού δικαιώµατος που 
είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση του σκοπού της σύµβασης. Για τις off line βάσεις, 
βάσεις σε υλικό το όνοµα του δικαιούχου εµφανίζεται συνήθως πάνω στο υλικό / φορέα 
του έργου. 

 
2.2.2. Έκταση Περιουσιακού ∆ικαιώµατος 

Η χρονική διάρκεια του δικαιώµατος του δηµιουργού βάσεων δεδοµένων είναι, όπως για 
όλα τα προστατευόµενα από το δίκαιο πνευµατικής ιδοκτησίας έργα, ίση µε τη διάρκεια 
της ζωής του δηµιουργού της βάσης συν εβδοµήντα χρόνια µετά τον θάνατο του. Αυτή 
είναι και η γενική αρχή της χρονικής διάρκειας της προστασίας, κατά την ευρωπαϊκή 
οδηγία 93/38/ΕΟΚ, στην οποία υπάρχει και ειδική παραποµπή στην οδηγία για τις βάσεις 
δεδοµένων. Για συλλογικά έργα η προστασία διαρκεί όσο η ζωή του τελευταίου επιζώντος 
δηµιουργού και εβδοµήντα χρόνια µετά το θάνατό του.    

 

2.2.3. Ηθικό ∆ικαίωµα 

Ο δηµιουργός της βάσης δεδοµένων που χαρακτηρίζεται ως έργο απολαµβάνει και την 
πατρότητα επί του έργου του. Πιο συγκεκριµένα, αναγνωρίζονται στον δηµιουργό οι 
εξουσίες α) της απόφασης για τον χρόνο, τόπο και τρόπο κατά τους οποίους θα γίνει το 
έργο προσιτό στο κοινό β) της αναγνώρισης της πατρότητάς του πάνω στο έργο και 
ειδικότερα την απαίτηση της µνείας του ονόµατός του όπου είναι δυνατό ή αντίθετα να 
κρατάει την ανωνυµία του ή να χρησιµοποιεί ψευδώνυµο γ) της απαγόρευσης κάθε 
παραµόρφωσης, περικοπής ή άλλης τροποποίησης του έργου του δ) της προσπέλασης 
στο έργο του δ) της προσπέλασης στο έργο του έστω και αν το περιουσιακό δικαίωµα 
ανήκει σε άλλον ε) της υπαναχώρησης από συµβάσεις µεταβίβασης του περιουσιακού 
δικαιώµατος ή εκµετάλλευσης του ή άδειας εκµετάλλευσης του.  
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"Το ηθικό δικαίωµα του δηµιουργού είναι αµεταβίβαστο όσο ζει ο δηµιουργός." 

 

2.2.4. Ανακοίνωση - Παρουσίαση 

Ο δηµιουργός έχει το αποκλειστικό δικαίωµα, όπως αναφέρθηκε, να επιτρέπει ή να 
απαγορεύει οποιαδήποτε ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση της βάσης δεδοµένων στο 
κοινό (άρθρο 3 § 3 στοιχ. δ'). Έχει δηλαδή τον έλεγχο της ανακοίνωσης, επίδειξης ή 
παρουσίασης του έργου του στο κοινό. Το δικαίωµα αυτό περιλαµβάνει όλες τις πράξεις µε 
τις οποίες µια βάση δεδοµένων γίνεται προσιτή στο κοινό µε ασώµατη µορφή, δηλ. χωρίς 
την παραγωγή και κυκλοφορία υλικών αντιτύπων. Η παρουσίαση στο κοινό πρέπει να 
θεωρείται ως δηµόσια, σύµφωνα µε το άρθρο 3 § 2 ν. 2121/1993 [2], όταν πρόκειται για 
παρουσίαση που «κάνει το έργο προσιτό σε κύκλο προσώπων ευρύτερο από το στενό 
κύκλο της οικογένειας και το άµεσο κοινωνικό περιβάλλον, ανεξαρτήτως από το αν τα 
πρόσωπα αυτού του ευρύτερου κύκλου βρίσκονται στον ίδιο ή σε διαφορετικούς χώρους».  

Ο νόµος προβλέπει την προστασία του Interface της βάσης δηλαδή τις οθόνες 
αλληλεπίδρασης µε το κοινό και όχι του περιεχοµένου τους. Ο έλεγχος της 
αναπαραγωγής ή των µετατροπών είναι «εσωτερικός» της βάσης δεδοµένων ενώ ο 
έλεγχος της παρουσίασής της είναι «εξωτερικός». 
 

2.2.5. Μετατροπή 

Ο δηµιουργός δικαιούται να ελέγχει οποιαδήποτε µετατροπή του έργου του. Ο νόµιµος 
χρήστης δεν έχει εξουσίες µετάφρασης, προσαρµογής, τροποποίησης της βάσης παρά 
µόνο ο δηµιουργός. Μόνο ο δηµιουργός µπορεί να επιδράσει στη δοµή της βάσης 
δεδοµένων αφού εξουσίες διανοµής, αναπαραγωγής, ανακοίνωσης, επίδειξης ή 
παρουσίασης στο κοινό έχει ο ίδιος του και κανένας άλλος.   

 

2.2.6. Αναπαραγωγή 

Ο νόµος ρητά προβλέπει ότι οποιαδήποτε αναπαραγωγή της βάσης δεδοµένων ελέγχεται 
απόλυτα από τον δηµιουργό της. Όταν ο νόµος ορίζει αναπαραγωγή σηµαίνει δηµιουργία 
µιας άλλης βάσης µε τους ίδιους κανόνες οργάνωσης και κατ’επέκταση µε το ίδιο 
περιεχόµενο – µόνο για ηλεκτρονικές βάσεις. Ωστόσο, ο δηµιουργός δεν ελέγχει απόλυτα 
όλες τις αναπαραγωγές «ο νόµιµος χρήστης µπορεί να εκτελέσει χωρίς άδεια του 
δηµιουργού οποιαδήποτε από τις παραπάνω πράξεις, οι οποίες είναι αναγκαίες για την 
πρόσβαση στο περιεχόµενο της βάσης και την κανονική χρησιµοποίησή της».  

Αναπαραγωγή µη ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων για ιδιωτικούς σκοπούς (ν. 
2121/93, άρθρο 3 παρ. 4) [2] επιτρέπεται ενώ υπάρχει απαγόρευση για τις ηλεκτρονικές 
βάσεις δεδοµένων σχετικά µε το σύστηµα οργάνωσης της και όχι για τα περιεχόµενά της. 
Συµφωνίες αντίθετες µε τις παραπάνω δυνατότητες αναπαραγωγής και χωρίς την άδεια 
του δηµιουργού «είναι άκυρες».  

 

2.2.7. ∆ιανοµή 

Στη διάθεση του δηµιουργού ανήκει το δικαίωµα διανοµής. Συγκεκριµένα, ο δηµιουργός 
έχει το αποκλειστικό δικαίωµα να επιτρέπει ή να απαγορεύει οποιαδήποτε µορφή 
διανοµής της βάσης δεδοµένων ή αντιγράφων της στο κοινό (άρθρο 3 § 3 στοιχ. γ'). Η 
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εξουσία αυτή περιορίζεται στη διανοµή των υλικών αντιτύπων της βάσης δεδοµένων, η 
οποία πραγµατοποιείται µέσω πώλησης, εκµίσθωσης ή δηµόσιου δανεισµού. 

Με την πρώτη πώληση αντιγράφου της βάσης δεδοµένων στην Κοινότητα από το 
δικαιούχο ή µε τη συγκατάθεση του, επέρχεται ανάλωση του δικαιώµατος µεταπώλησης 
του εν λόγω αντιγράφου στην Κοινότητα, όπως ορίζεται στην ίδια διάταξη. Οι υπηρεσίες 
εξαιρούνται από την αρχή εξάντλησης του δικαιώµατος διανοµής του δηµιουργού. Ο 
δηµιουργός αποδέχεται µετά την πρώτη διάθεση του έργου του τη µεταπώληση του 
υλικού φορέα όπου αυτό ενσωµατώνεται από πρόσωπο που νόµιµα απέκτησε 
οπουδήποτε εντός της Κοινότητας χώρις δικαίωµα να εκφέρει αντιρρήσεις ή να 
διεκδικήσει επιπέον αµοιβή. Από την εφαρµογή της αρχής εξάντλησης των δικαιωµάτων 
του δηµιουργού εξαιρείται η εκµίσθωση, ο δηµόσιος δανεισµός και η διάδοση της βάσης 
µε άµεση επικοινωνία, δηλ. επιγραµµικά (on-line). Στο σηµείο αυτό η διάκριση µεταξύ on 
line και off line βάσεων δεδοµένων αποκτά ιδιαίτερη σηµασία για την εξάντληση του 
δικαιώµατος του δηµιουργού αφού ο δηµιουργός off line βάσης δεδοµένων µετά την 
πώληση του πρώτου αντιγράφου δεν µπορεί να ελέγξει τη διανοµή εντός της Κοινότητας 
ενώ ο δηµιουργός on line δεν χάνει το δικαίωµά του επειδή θεωρείται ότι παρέχει 
υπηρεσία και όχι άϋλο αγαθό.  

Κατά συνέπεια, η εξουσία της διανοµής που ανήκει στον δηµιουργό της βάσης 
δεδοµένων βρίσκει εφαρµογή τόσο στις ηλεκτρονικές όσο και στις µη ηλεκτρονικές βάσεις 
δεδοµένων.  

 

2.3. Εξαιρέσεις από το δικαίωµα του δηµιουργού της βάσης δεδοµένων 

Σύµφωνα µε το άρθρο 3, §3 εδαφ.β' ν.2121/1993, ο νόµιµος χρήστης βάσης δεδοµένων ή 
αντιγράφων της µπορεί να εκτελέσει χωρίς άδεια του δηµιουργού, οποιαδήποτε από τις 
παραπάνω πράξεις οι οποίες είναι αναγκαίες για την πρόσβαση στο περιεχόµενο της 
βάσης δεδοµένων και την κανονική χρησιµοποίηση της. Στο µέτρο που ο νόµιµος χρήστης 
δικαιούται να χρησιµοποιεί τµήµα µόνο της βάσης δεδοµένων, η διάταξη εφαρµόζεται 
µόνο για το τµήµα αυτό.  

Όπως στην περίπτωση του λογισµικού έτσι και για τη χρησιµοποίηση µιας βάσης 
δεδοµένων, ο νόµιµος χρήστης αυτής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει τις 
ενέργειες που αποτελούν πράξεις αναπαραγωγής ή αφορούν άλλα δικαιώµατα του 
δηµιουργού. Το σκοπό αυτό εξυπηρετεί η σχετική διάταξη που καθιστά δυνατή την 
πρόσβαση και χρησιµοποίηση της βάσης δεδοµένων από τον νόµιµο χρήστη χωρίς την 
προηγούµενη άδεια του δηµιουργού. 

Άλλη εξαίρεση από το δικαίωµα του δηµιουργού είναι η εξαίρεση για ιδιωτική 
αναπαραγωγή. Συγκεκριµένα, η ιδιωτική αναπαραγωγή επιτρέπεται όσον αφορά τις µη 
ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων σύµφωνα µε διάταξη που  έχει µεταφερθεί από αντίστοιχη 
του άρθρου 6 § 2α' της οδηγίας 96/9 που ορίζει ότι τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέ-
πουν περιορισµούς των περιουσιακών εξουσιών του δηµιουργού όταν πρόκειται για 
αναπαραγωγή µιας µη ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων για ιδιωτικούς σκοπούς. Ο λόγος 
του αποκλεισµού της ιδιωτικής αναπαραγωγής των ηλεκτρονικών βάσεων δεδοµένων 
γίνεται γιατί στην πράξη η ταχύτατη αναπαραγωγή των ψηφιακών έργων σε πολλαπλά 
αντίγραφα και χωρίς ιδιαίτερα έξοδα είναι εφικτή µε  αρνητικές, κάποιες φορές, συνέπειες 
για την κανονική εκµετάλλευση τους – γι’ αυτό και ο κοινοτικός νοµοθέτης επέλεξε τον 
αποκλεισµό της δυνατότητας αυτής. Πάντως η Οδηγία δεν προβλέπει καµία δυνατότητα 
αναπαραγωγής της βάσης δεδοµένων για ιδιωτικούς σκοπούς, όταν η βάση δεδοµένων 
είναι ηλεκτρονική, δηλαδή, ο νόµιµος χρήστης δεν µπορεί να αντιγράψει µια ηλεκτρονική 
βάση δεδοµένων και να διατηρεί το αντίγραφο για την ιδιωτική του χρήση. 

Επιπλέον, άλλοι περιορισµοί που προβλέπονται στην οδηγία 96/9 αφορούν τη χρήση 
για σκοπούς εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς (άρθρο 6 § 2 β') εφόσον αναφέρεται η πηγή 
και στο βαθµό που η χρήση αυτή δικαιολογείται από τον επιδιωκόµενο µη εµπορικό 
σκοπό – εξαίρεση που αντιστοιχεί στους γενικούς περιορισµούς των άρθρων 20 και 21 
του Ν. 2121/1993. Επιπλέον, ένας άλλος περιορισµός αφορά την περίπτωση της χρήσης 
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για λόγους δηµόσιας ασφάλειας ή για τους σκοπούς διοικητικής ή δικαστικής διαδικασίας 
(άρθρο 6 § 2 γ'), αντίστοιχος του οποίου προβλέπεται στο άρθρο 24 Ν. 2121/1993. 
 

2.4. Η Οδηγία  96/9/ΕΟΚ [Β3] 

Με την Ο∆ΗΓΙΑ 96/9/ΕΟΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΊΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
της 11ης Μαρτίου 1996, ρυθµίστηκε η  νοµική προστασία των βάσεων δεδοµένων και 
συναφή µε αυτήν θέµατα.  

Η Οδηγία περιλαµβάνει 4 κεφάλαια και 17 άρθρα [Β3]. Στο πρώτο κεφάλαιο της 
οδηγίας, στο οποίο αναφέρονται τα δύο πρώτα άρθρα, καθορίζονται θέµατα σχετικά µε το 
πεδίο εφαρµογής της οδηγίας ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο (άρθρα 3 – 6) αναφέρονται 
θέµατα σχετικά µε το δικαίωµα του δηµιουργού, στο τρίτο κεφάλαιο (άρθρα 7 - 11)  
ρυθµίζεται το δικαίωµα ειδικής φύσεως και στο τελευταίο κεφάλαιο, στο οποίο 
περιλαµβάνονται τα άρθρα 12 – 17 αναφέρονται κοινές διατάξεις. Αναλυτικότερα τα 
άρθρα έχουν ως εξής:  
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Άρθρο 1 
Πεδίο 
εφαρµογής 

o Νοµική προστασία των πάσης µορφής βάσεων δεδοµένων  
o «Βάση δεδοµένων» νοείται η συλλογή έργων, δεδοµένων ή άλλων 

ανεξάρτητων στοιχείων, διευθετηµένων κατά συστηµατικό ή µεθοδικό 
τρόπο και ατοµικώς προσιτών µε ηλεκτρονικά µέσα ή κατ' άλλον τρόπο  

o Η προστασία δεν αφορά τα προγράµµατα ηλεκτρονικού υπολογιστή 
που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή ή τη λειτουργία βάσεων 
δεδοµένων προσιτών µε ηλεκτρονικά µέσα 

Άρθρο 2  
Περιορισµοί του 
πεδίου 
εφαρµογής  
 

Eπιφύλαξη των κοινοτικών διατάξεων που διέπουν: 
o τη νοµική προστασία των προγραµµάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή  
o το δικαίωµα εκµίσθωσης και δανεισµού και ορισµένα δικαιώµατα του 

τοµέα της πνευµατικής ιδιοκτησίας συγγενικά µε το δικαίωµα του 
δηµιουργού  

o τη διάρκεια της προστασίας του δικαιώµατος του δηµιουργού και 
ορισµένων συγγενικών δικαιωµάτων 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥ 
 
Άρθρο 3  
Αντικείµενο της 
προστασίας  
 

Οι βάσεις δεδοµένων οι οποίες λόγω της επιλογής ή της διευθέτησης του 
περιεχοµένου τους αποτελούν πνευµατικά δηµιουργήµατα προστατεύονται ως 
τοιαύτα βάσει του δικαιώµατος του δηµιουργού. ∆εν εφαρµόζονται άλλα 
κριτήρια προκειµένου να προσδιορισθεί αν επιδέχονται προστασία. Η 
προστασία βάσει του δικαιώµατος του δηµουργού που παρέχεται στις βάσεις 
δεδοµένων σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία δεν εκτείνεται στο περιεχόµενό 
τους και δεν θίγει κανένα από τα δικαιώµατα που υφίστανται για το εν λόγω 
περιεχόµενο. 

Άρθρο 4  
∆ηµιουργός της 
βάσης 
δεδοµένων  

∆ηµιουργός µιας βάσης δεδοµένων είναι το φυσικό πρόσωπο ή η οµάδα 
φυσικών προσώπων που έχει δηµιουργήσει τη βάση δεδοµένων ή, εφόσον 
επιτρέπεται από τη νοµοθεσία του κράτους µέλους, το νοµικό πρόσωπο που 
ορίζεται ως δικαιούχος από τη νοµοθεσία. Σε περίπτωση που η νοµοθεσία του 
κράτους µέλους αναγνωρίζει συλλογικά έργα, τα περιουσιακά δικαιώµατα 
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 ανήκουν στο πρόσωπο που έχει το δικαίωµα δηµιουργού. Όταν µια βάση 

δεδοµένων έχει δηµιουργηθεί από κοινού από πλείονα φυσικά πρόσωπα, τα 
αποκλειστικά δικαιώµατα ανήκουν από κοινού στα πρόσωπα αυτά. 

Άρθρο 5  
Πράξεις που 
υπόκεινται σε 
περιορισµούς  
 

Ο δηµιουργός βάσης δεδοµένων έχει το αποκλειστικό δικαίωµα, όσον αφορά 
την έκφραση της βάσης αυτής που επιδέχεται προστασία βάσει του 
δικαιώµατος του δηµιουργού, να εκτελεί ή να επιτρέπει τις ακόλουθες πράξεις: 

o προσωρινή ή διαρκή αναπαραγωγή της βάσης δεδοµένων µε κάθε 
µέσο και µορφή, εν όλω ή εν µέρει  

o µετάφραση, προσαρµογή, διευθέτηση και οποιαδήποτε άλλη 
µετατροπή της βάσης δεδοµένων  

o οποιαδήποτε µορφή διανοµής της βάσης δεδοµένων ή αντιγράφων 
της στο κοινό. Η πρώτη πώληση αντιγράφου της βάσης δεδοµένων 
στην Κοινότητα από το δικαιούχο ή µε τη συγκατάθεσή του, 
συνεπάγεται ανάλωση του δικαιώµατος µεταπώλησης του εν λόγω 
αντιγράφου στην Κοινότητα 

o οποιαδήποτε ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση της βάσης 
δεδοµένων στο κοινό 

o οποιαδήποτε αναπαραγωγή, διανοµή, ανακοίνωση, επίδειξη ή 
παρουσίαση στο κοινό των αποτελεσµάτων των πράξεων που 
αναφέρονται στο στοιχείο β). 

Άρθρο 6  
Εξαιρέσεις από 
τις πράξεις που 
υπόκεινται σε 
περιορισµούς  
 

Ο νόµιµος χρήστης µιας βάσης δεδοµένων ή αντιγράφων της µπορεί να 
εκτελέσει οποιαδήποτε από τις απαριθµούµενες στο άρθρο 5 πράξεις οι 
οποίες είναι αναγκαίες για την πρόσβαση στο περιεχόµενο της βάσης 
δεδοµένων και την κανονική χρησιµοποίησή της χωρίς άδεια του δηµιουργού 
της βάσης. Στο µέτρο που ο νόµιµος χρήστης δικαιούται να χρησιµοποιεί 
τµήµα µόνο της βάσης δεδοµένων, η παρούσα παράγραφος εφαρµόζεται 
µόνο για το τµήµα αυτό. Τα κράτη µέλη δύνανται να προβλέπουν τους 
περιορισµούς στα δικαιώµατα που αναφέρονται στο άρθρο 5 στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

o όταν πρόκειται για αναπαραγωγή µη ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων 
για ιδιωτικούς σκοπούς 

o όταν πρόκειται για χρήση αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς ή 
ερευνητικούς σκοπούς, εφόσον πάντοτε αναφέρεται η πηγή, στο 
βαθµό που η χρήση αυτή δικαιολογείται από τον επιδιωκόµενο µη 
εµπορικό σκοπό 

o όταν πρόκειται για χρήση για λόγους δηµόσιας ασφάλειας ή για τους 
σκοπούς διοικητικής ή δικαστικής διαδικασίας 

o όταν πρόκειται για άλλες εξαιρέσεις από το δικαίωµα του δηµιουργού 
τις οποίες προβλέπει κατά παράδοση το εσωτερικό τους δίκαιο, µε 
την επιφύλαξη των στοιχείων που αναφέρθηκαν πρώτο, δεύτερο και 
τρίτο αντίστοιχα. 

Σύµφωνα µε τη σύµβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και 
καλλιτεχνικών έργων, το παρόν άρθρο δεν µπορεί να ερµηνευθεί έτσι ώστε να 
επιτρέπεται η εφαρµογή του κατά τρόπο που προσβάλλει αδικαιολόγητα τα 
νόµιµα συµφέροντα του δικαιούχου ή έρχεται σε σύγκρουση µε τη συνήθη 
εκµετάλλευση της βάσης δεδοµένων. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ  
 

Άρθρο 7  
Αντικείµενο της 

Τα κράτη µέλη παρέχουν στον κατασκευαστή µιας βάσης δεδοµένων το 
δικαίωµα να απαγορεύει την εξαγωγή ή/και επαναχρησιµοποίηση του 
συνόλου ή ουσιώδους µέρους, αξιολογούµενου ποιοτικά ή ποσοτικά, του 
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προστασίας  
 

περιεχοµένου της βάσης δεδοµένων, εφόσον η απόκτηση, ο έλεγχος ή η 
παρουσίαση του περιεχοµένου της βάσης καταδεικνύουν ουσιώδη ποιοτική ή 
ποσοτική επένδυση. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου νοείται ως: 

o  «εξαγωγή»: η µόνιµη ή προσωρινή µεταφορά του συνόλου ή 
ουσιώδους µέρους του περιεχοµένου βάσης δεδοµένων σε άλλο 
υπόθεµα, µε οποιοδήποτε µέσο ή υπό οποιοδήποτε µορφή 7 

o  «επαναχρησιµοποίηση»: η πάσης µορφής διάθεση στο κοινό του 
συνόλου ή ουσιώδους µέρους του περιεχοµένου της βάσης µε 
διανοµή αντιγράφων, εκµίσθωση, µετάδοση µε άµεση επικοινωνία ή 
µε άλλες µορφές. Η πρώτη πώληση αντιγράφου µιας βάσης 
δεδοµένων στην Κοινότητα από το δικαιούχο ή µε τη συγκατάθεσή 
του συνιστά ανάλωση του δικαιώµατος ελέγχου της µεταπώλησης του 
εν λόγω αντιγράφου στην Κοινότητα. 

Ο δανεισµός στο κοινό δεν συνιστά πράξη εξαγωγής ή 
επαναχρησιµοποίησης. Το δικαίωµα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
µπορεί να µεταβιβασθεί, εκχωρηθεί ή να παραχωρηθεί δωρεάν µε συµβατική 
άδεια. Το δικαίωµα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ισχύει ανεξάρτητα 
από το εάν η εν λόγω βάση δεδοµένων επιδέχεται προστασίας βάσει του 
δικαιώµατος του δηµιουργού ή άλλων δικαιωµάτων. Επιπλέον, ισχύει 
ανεξάρτητα από το εάν το περιεχόµενο της εν λόγω βάσης δεδοµένων 
επιδέχεται προστασία βάσει του δικαιώµατος του δηµιουργού ή άλλων 
δικαιωµάτων. Η προστασία των βάσεων δεδοµένων βάσει του δικαιώµατος 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν θίγει ενδεχόµενα δικαιώµατα επί του 
περιεχοµένου τους. ∆εν επιτρέπεται η επανειληµµένη και συστηµατική 
εξαγωγή ή/και επαναχρησιµοποίηση επουσιωδών µερών του περιεχοµένου 
της βάσης δεδοµένων εφόσον συνεπάγεται τη διενέργεια πράξεων που 
έρχονται σε σύγκρουση µε την κανονική εκµετάλλευση της βάσης δεδοµένων 
ή θίγουν αδικαιολόγητα τα νόµιµα συµφέροντα του κατασκευαστή της βάσης. 

Άρθρο 8  
∆ικαιώµατα και 
υποχρεώσεις 
του νόµιµου 
χρήστη  
 

Ο κατασκευαστής βάσης δεδοµένων η οποία έχει τεθεί στη διάθεση του 
κοινού καθ' οιονδήποτε τρόπο δεν µπορεί να εµποδίσει το νόµιµο χρήστη της 
βάσης να εξάγει ή/και να επαναχρησιµοποιεί επουσιώδη µέρη του 
περιεχοµένου της, αξιολογούµενα ποιοτικώς ή ποσοτικώς, για οποιονδήποτε 
σκοπό. Εάν ο νόµιµος χρήστης δικαιούται να εξάγει ή/και να 
επαναχρησιµοποιεί τµήµα µόνον της βάσης δεδοµένων, η παρούσα 
παράγραφος εφαρµόζεται µόνον για το τµήµα αυτό. Ο νόµιµος χρήστης 
βάσης δεδοµένων που έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού καθ' οιονδήποτε 
τρόπο δεν µπορεί να εκτελεί πράξεις που έρχονται σε σύγκρουση µε την 
κανονική εκµετάλλευση της βάσης αυτής ή θίγουν αδικαιολογήτως τα νόµιµα 
συµφέροντα του κατασκευαστή της. Ο νόµιµος χρήστης βάσης δεδοµένων 
που έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού καθ' οιονδήποτε τρόπο δεν µπορεί να 
προξενεί ζηµία στα πρόσωπα που διαθέτουν δικαίωµα του δηµιουργού ή 
συγγενικά δικαιώµατα επί των έργων ή ερµηνειών ή εκτελέσεων που 
περιέχονται στην εν λόγω βάση. 

Άρθρο 9  
Εξαιρέσεις από 
το δικαίωµα 
ειδικής φύσεως  
 

Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν ότι ο νόµιµος χρήστης βάσης 
δεδοµένων που έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού καθ' οιονδήποτε τρόπο 
µπορεί, χωρίς την άδεια του κατασκευαστή της βάσης, να εξάγει ή/και να 
επαναχρησιµοποιεί ουσιώδες µέρος του περιεχοµένου της: 

o όταν πρόκειται για εξαγωγή, για ιδιωτικούς σκοπούς, του 
περιεχοµένου µη ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων  

o όταν πρόκειται για εξαγωγή, για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς 
σκοπούς, εφόσον αναφέρεται η πηγή και στο βαθµό που αυτό 
δικαιολογείται από τον επιδιωκόµενο µη εµπορικό σκοπό 

o όταν πρόκειται για εξαγωγή ή/και επαναχρησιµοποίηση για λόγους 
δηµοσίας ασφαλείας ή για σκοπούς διοικητικής ή δικαστικής 
διαδικασίας. 
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Άρθρο 10 
∆ιάρκεια της 
προστασίας 
 

 

Το δικαίωµα που προβλέπεται στο άρθρο 7 ισχύει από την περάτωση της 
κατασκευής της βάσης δεδοµένων και λήγει 15 έτη µετά την 1η Ιανουαρίου 
του έτους που έπεται της ηµεροµηνίας περάτωσης. Στην περίπτωση βάσης 
δεδοµένων η οποία έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού, καθ' οιονδήποτε τρόπο, 
πριν από τη λήξη της περιόδου που προβλέπεται στην παράγραφο 1, η 
διάρκεια της προστασίας βάσει αυτού του δικαιώµατος λήγει 15 έτη µετά την 
1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται της ηµεροµηνίας κατά την οποία η βάση 
τέθηκε για πρώτη φορά στη διάθεση του κοινού. Οποιαδήποτε ουσιώδης 
τροποποίηση, αξιολογούµενη ποιοτικώς ή ποσοτικώς, του περιεχοµένου µιας 
βάσης δεδοµένων, ιδίως οποιαδήποτε ουσιώδης τροποποίηση εξαιτίας της 
διαδοχικής σώρευσης προσθηκών, διαγραφών ή µετατροπών, που έχουν ως 
αποτέλεσµα να θεωρείται ότι πρόκειται για νέα ουσιώδη επένδυση, 
αξιολογούµενη ποιοτικώς ή ποσοτικώς, παρέχει στη βάση που προκύπτει 
από την επένδυση αυτή δικαίωµα ιδίας διάρκειας προστασίας. 

Άρθρο 11  
∆ικαιούχοι της 
προστασίας 
βάσει του 
δικαιώµατος 
ειδικής φύσεως  
 

Το δικαίωµα που προβλέπεται στο άρθρο 7 ισχύει για τις βάσεις δεδοµένων 
των οποίων οι κατασκευαστές ή οι δικαιούχοι είναι υπήκοοι κράτους µέλους ή 
έχουν τη συνήθη διαµονή τους στο έδαφος της Κοινότητας. Η παράγραφος 1 
εφαρµόζεται επίσης στις εταιρείες και τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί 
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία κράτους µέλους και οι οποίες έχουν την 
καταστατική τους έδρα, την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή 
τους εντός της Κοινότητας ωστόσο, όταν ή συγκεκριµένη εταιρεία ή 
επιχείρηση έχει µόνον την καταστατική της έδρα στο έδαφος της Κοινότητας, 
οι δραστηριότητές της πρέπει να συνδέονται πραγµατικά και αδιάλειπτα µε 
την οικονοµία ενός από τα κράτη µέλη. Το Συµβούλιο, κατόπιν προτάσεως 
της Επιτροπής, συνάπτει τις συµφωνίες µε τις οποίες το δικαίωµα του άρθρου 
7 επεκτείνεται στις βάσεις δεδοµένων που κατασκευάζονται σε τρίτες χώρες 
και δεν εµπίπτουν στις παραγράφους 1 και 2. Η διάρκεια της προστασίας που 
παρέχεται σε βάσεις δεδοµένων µε τη διαδικασία αυτή δεν υπερβαίνει την 
προβλεπόµενη από το άρθρο 10 διάρκεια. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: ΚΟΙΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 12  
Κυρώσεις  

Τα κράτη µέλη προβλέπουν τις κατάλληλες κυρώσεις κατά των παραβάσεων 
των δικαιωµάτων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. 

Άρθρο 13  
∆ιατήρηση 
άλλων 
διατάξεων  
 

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις διατάξεις που διέπουν ιδίως το δικαίωµα του 
δηµιουργού, τα συγγενικά δικαιώµατα ή άλλα δικαιώµατα ή υποχρεώσεις που 
υφίστανται επί των δεδοµένων, των έργων ή άλλων στοιχείων 
ενσωµατωµένων σε βάση δεδοµένων, τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, τα 
σήµατα, τα σχέδια και υποδείγµατα, την προστασία των εθνικών θησαυρών, 
το δίκαιο των συµπράξεων και του αθέµιτου ανταγωνισµού, το εµπορικό 
απόρρητο, την ασφάλεια, την εµπιστευτικότητα, την προστασία των 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και το σεβασµό της ιδιωτικής ζωής, 
καθώς και την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα ή το ενοχικό δίκαιο. 

Άρθρο 14  
Χρόνος 
εφαρµογής  
 

Η προστασία που προβλέπεται από την παρούσα οδηγία όσον αφορά το 
δικαίωµα του δηµιουργού παρέχεται επίσης στις βάσεις δεδοµένων που 
δηµιουργήθηκαν πριν από την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 16 
παράγραφος 1, εφόσον κατά την ηµεροµηνία αυτή πληρούν τις 
προβλεπόµενες από την παρούσα οδηγία προϋποθέσεις για την προστασία 
των βάσεων δεδοµένων βάσει του δικαιώµατος του δηµιουργού. Κατά 
παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όταν µια βάση δεδοµένων η οποία, κατά 
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας οδηγίας, προστατεύεται σε 
κράτος µέλος δυνάµει καθεστώτος του δικαιώµατος του δηµιουργού δεν 

Ανάλυση, Σχεδιασµός και ∆ηµιουργία Ιστοχώρου µε θέµα τη Νοµική Προστασία Βάσεων ∆εδοµένων  22



ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ∆ΙΑΤΡΙΒΗ   ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΟΥΡΑ 
 

πληροί τα κριτήρια επιλεξιµότητας για την προστασία βάσει του δικαιώµατος 
του δηµιουργού που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, η παρούσα 
οδηγία δεν έχει ως αποτέλεσµα να συµπτυχθεί στο εν λόγω κράτος µέλος η 
τρέχουσα διάρκεια προστασίας που έχει χορηγηθεί στα πλαίσια του 
προαναφερόµενου καθεστώτος. Η προστασία που προβλέπεται από την 
παρούσα οδηγία όσον αφορά το δικαίωµα που προβλέπεται στο άρθρο 7 
παρέχεται επίσης στις βάσεις δεδοµένων, η κατασκευή των οποίων 
περατώθηκε κατά 15 έτη πριν από την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο 
άρθρο 16 παράγραφος 1, εφόσον κατά την ηµεροµηνία αυτή πληρούν τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 7. Η προστασία που προβλέπεται 
στις παραγράφους 1 και 3 δεν θίγει τις συµβάσεις που έχουν συναφθεί και τα 
δικαιώµατα που έχουν κτηθεί πριν από την ηµεροµηνία που προβλέπεται στις 
εν λόγω παραγράφους. Στην περίπτωση βάσης δεδοµένων, η κατασκευή της 
οποίας περατώθηκε κατά τα 15 έτη πριν από την ηµεροµηνία που αναφέρεται 
στο άρθρο 16 παράγραφος 1, η προστασία βάσει του δικαιώµατος που 
προβλέπεται στο άρθρο 7 λήγει 15 έτη µετά την 1η Ιανουαρίου που ακολουθεί 
την ηµεροµηνία αυτή. 

Άρθρο 15  
Αναγκαστικός 
χαρακτήρας 
ορισµένων 
διατάξεων  

Οποιαδήποτε συµβατική διάταξη αντίθετη προς το άρθρο 6 παράγραφος 1 και 
το άρθρο 8 είναι άκυρη. 

Άρθρο 16  
Τελικές διατάξεις  
 

Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία πριν από 
την 1η Ιανουαρίου 1998. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη 
µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά 
αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµέρειες της αναφοράς 
αυτής καθορίζονται από τα κράτη µέλη. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην 
Επιτροπή το κείµενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν 
στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Το αργότερο έως το τέλος 
του τρίτου έτους από την ηµεροµηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και 
εν συνεχεία ανά τριετία, η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το Συµβούλιο και την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά µε 
την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας στην οποία, κυρίως βάσει 
συγκεκριµένων πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη µέλη, εξετάζεται ιδίως 
η εφαρµογή του δικαιώµατος ειδικής φύσεως, συµπεριλαµβανοµένων των 
άρθρων 8 και 9 και εξακριβώνεται ειδικότερα, εάν η εφαρµογή αυτού του 
δικαιώµατος επέφερε καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης ή άλλες προσβολές 
του ελεύθερου ανταγωνισµού που δικαιολογούν τη λήψη των κατάλληλων 
µέτρων, µεταξύ των οποίων τη θέσπιση καθεστώτος υποχρεωτικών αδειών. 
Εφόσον είναι αναγκαίο, υποβάλλει προτάσεις για την προσαρµογή της 
παρούσας οδηγίας στην εξέλιξη του τοµέα των βάσεων δεδοµένων. 

Άρθρο 17  Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. 
 

2.5. Προστασία µε το ειδικής φύσης  δικαίωµα (sui generis) 

Για την αποτελεσµατική προστασία του δηµιουργού βάσης δεδοµένων η οδηγία 96/9 εισάγει 
ένα νέο, ιδιαίτερο δικαίωµα. Στην Οδηγία προτιµήθηκε ο όρος «δικαίωµα ειδικής φύσης» 
προκειµένου να αποφευχθεί η κατάταξη του νέου δικαιώµατος σε έναν από έως τώρα ήδη 
γνωστούς τύπους δικαιωµάτων. Η Οδηγία περιορίστηκε σε έναν ουδέτερο χαρακτηρισµό, 
χωρίς να επιχειρήσει επεµβάσεις στην εσωτερική συστηµατική κατάταξη του νέου 
δικαιώµατος. Καθώς στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν θα είναι δυνατό να θεµελιωθεί 
η πρωτοτυπία της βάσης δεδοµένων, η δυνατότητα προστασίας µε το ιδιαίτερο αυτό 
δικαίωµα αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιµη.  
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Το δικαίωµα συνίσταται στην εξουσία του κατασκευαστή βάσης δεδοµένων να απαγορεύει 
την εξαγωγή ή/και επαναχρησιµοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους µέρους του περιεχοµένου της 
βάσης δεδοµένων, αξιολογούµενου ποιοτικά ή ποσοτικά, εφόσον η απόκτηση, ο έλεγχος ή 
η παρουσίαση του περιεχοµένου της βάσης δεδοµένων καταδεικνύουν ουσιώδη ποιοτική ή 
ποσοτική επένδυση. Με την εισαγωγή του δικαιώµατος ιδιαίτερης φύσης καλύπτονται όσες 
περιπτώσεις αφορούν βάσεις δεδοµένων που δεν παρουσιάζουν πρωτοτυπία, µε 
αποτέλεσµα να µην προστατεύονται µε το δίκαιο της πνευµατικής ιδιοκτησίας, όπως είναι οι 
βάσεις δεδοµένων που περιέχουν αριθµητικά ή στατιστικά δεδοµένα ή πληροφορίες που 
είναι κοινότυπες κλπ. Η θέσπιση του δικαιώµατος αποσκοπεί στην προστασία της 
σηµαντικής επένδυσης του κατασκευαστή της βάσης, από άποψη χρηµατοδοτικών µέσων, 
δαπάνης χρόνου, προσπαθειών και ενέργειας.  

Κατά συνέπεια, το δικαίωµα ειδικής φύσης του κατασκευαστή δεν αποσκοπεί στην 
προστασία ενός δηµιουργού, ενός έργου αλλά του κατασκευαστή – επενδυτή σε προϊόν 
που µπορεί να µην είναι «έργο». Η διάκριση είναι βασική – άλλο ο δηµιουργός της και άλλο 
ο κατασκευαστής της, το πρόσωπο δηλαδή που επένδυσε στη δηµιουργία της και την 
εκµεταλλεύεται. Το ειδικό δικαίωµα του κατασκευαστή είναι παγκόσµια πρωτοτυπία του 
Κοινοτικού ∆ικαίου, δεν υφίσταται στο δίκαιο άλλων κρατών όπως ΗΠΑ, ΙΑΠΩΝΙΑ και 
παρέχεται προκειµένου να δοθεί ένα κίνητρο από την Κοινότητα για επένδυση σε βάσεις 
δεδοµένων.  

Το καινοτόµο στοιχείo της Οδηγίας για την προστασία των βάσεων δεδοµένων 
τροφοδότησε την έντονη κριτική της ακαδηµαϊκής/ερευνητικής κοινότητας, των βιβλιοθηκών 
και πολιτών άλλων φορέων. Υποστηρίζεται ότι το νέο δικαίωµα είναι ένα καινούργιο 
συγγενικό δικαίωµα, το έκτο της νοµοθεσίας, αν και έχει επίσης υποστηριχθεί ότι το 
δικαίωµα ειδικής φύσης του κατασκευαστή της βάσης δεδοµένων δεν κατατάσσεται ούτε 
στο δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας, ούτε στα συγγενικά δικαιώµατα. 

  
2.6. Προυποθέσεις προστασίας 

Για να ενταχθεί µια βάση δεδοµένων στο πλαίσιο της προστασίας µε το ειδικής φύσης δικαίωµα 
εξετάζεται πρώτα αν υπήρξε επένδυση είτε σε χρήµα είτε σε χρόνο, προσπάθεια κ.α. και στη 
συνέχεια το κατά πόσο «ουσιώδης» είναι η επένδυση αυτή. Η κρίση περί του ουσιώδους µιας 
βάσης δεδοµένων ανήκει στα δικαστήρια. Επιπλέον, πρέπει το ουσιώδες µέρος της επένδυσης να 
αφορά σε αυτή καθαυτή τη βάση δεδοµένων. Ο κατασκευαστής δεδοµένων πρέπει να µπορεί να  
διακρίνει µεταξύ της «απόκτησης ελέγχου και παρουσίασης» του περιεχοµένου της βάσης του και 
«δηµιουργίας» του. Πρέπει δηλαδή να µπορεί να αναγνωρίσει δύο στάδια, το πρώτο σχετικά µε την 
δηµιουργία ή απόκτηση του περιεχοµένου και το δεύτερο σχετικά µε τον έλεγχο και την 
παρουσίαση του περιεχοµένου. Μόνο αν αποδειχθεί επένδυση είτε κατά το πρώτο είτε κατά το 
δεύτερο στάδιο θα δικαιούται προστασίας µέσω του ειδικού δικαιώµατος του κατασκευαστή.  

Η πρακτική σηµασία της προστασίας µε το ειδικό αυτό δικαίωµα είναι µεγάλη γιατί 
καλύπτονται οι περιπτώσεις που δεν εµπίπτουν στο πεδίο της πνευµατικής ιδιοκτησίας ή 
για τις οποίες υπάρχει αµφιβολία ως προς την προστασία αυτή, όπως οι περιπτώσεις 
βάσεων δεδοµένων µε καθαρά αριθµητικά στατιστικά στοιχεία, µε διευθύνσεις ή δρόµους, 
τηλεφωνικοί κατάλογοι κλπ. Ωστόσο, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι πρόκειται για ένα δικαίωµα 
«ειδικής φύσης» που δεν κατατάσσεται ούτε στο δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας ούτε 
στα συγγενικά δικαιώµατα. 

Ως προς την έννοια του κατασκευαστή σε όρους πληροφορικής ο κατασκευαστής είναι 
συνήθως η εταιρεία λογισµικού για λογαριασµό της οποίας εργάζονται οι προγραµµατιστές που 
δηµιουργούν τη βάση δεδοµένων. Καθώς δεν απαιτείται πρωτοτυπία της βάσης δεδοµένων, µόνη 
προϋπόθεση για την παροχή προστασίας µε το ιδιαίτερο δικαίωµα είναι να έχει προβεί ο 
κατασκευαστής της βάσης δεδοµένων σε σηµαντική επένδυση, από άποψη χρηµατοδοτικών 
µέσων, δαπάνης χρόνου, προσπαθειών και ενέργειας.  

Για την αξιολόγηση του χαρακτήρα της επένδυσης του κατασκευαστή ως ουσιώδους 
επιστρατεύονται ποσοτικά ή ποιοτικά κριτήρια, ως προς την απόκτηση ή τον έλεγχο ή την 
παρουσίαση του περιεχοµένου της βάσης δεδοµένων, όπως προκύπτει από το άρθρο 45Α §1. 
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Με βάση τα ποσοτικά κριτήρια εκτιµάται, καταρχήν, η χρηµατική επένδυση για την απόκτηση και 
την παρουσίαση των περιεχοµένων της βάσης δεδοµένων, περαιτέρω αξιολογείται ο χρόνος, η 
προσπάθεια ή η ενέργεια που καταβλήθηκε για τον σκοπό αυτό. Ουσιώδης ποσοτικά επένδυση 
θα είναι προφανώς µια σηµαντική επένδυση σε χρήµατα, χρόνο και εργασία, θα ελεγχθεί πχ 
το κόστος που απαιτήθηκε για την διαφηµιστική προώθηση της βάσης, την ψηφιοποίηση 
των δεδοµένων, την ταξινόµηση στοιχείων όπως ονόµατα/διευθύνσεις/ αγγελίες κλπ. Για την 
εκτίµηση της ποιοτικής φύσης της επένδυσης αξιολογείται η επένδυση µε τη µορφή ανθρώπινων ή 
τεχνικών πόρων, αφενός η παρουσίαση και διευθέτηση των περιεχοµένων της βάσης δεδοµένων 
µε πρωτότυπο τρόπο και αφετέρου η κατασκευή ή χρήση προγράµµατος για τη συλλογή, έλεγχο ή 
παρουσίαση των περιεχοµένων της βάσης δεδοµένων. 

Το κριτήριο της ουσιώδους επένδυσης είναι σχετικά µε το αγγλοσαξονικό κριτήριο του 
«ιδρώτα του προσώπου», εδώ του κατασκευαστή βάσεων δεδοµένων. Ο έλεγχος της βάσης 
δεδοµένων σηµαίνει διόρθωση, επαλήθευση, συµπλήρωση και γενικά ενηµέρωση της 
βάσης ενώ η «παρουσίαση» της βάσης σηµαίνει την ανάκτηση και τη µετάδοση των 
πληροφοριών, λογικά µε τη χρήση λογισµικού για τις πλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων, µε 
θησαυρό, ευρετήριο κλπ. Η ουσιώδης επένδυση πρέπει να προκύπτει από τα παραπάνω. 
Ουσιώδης ποιοτικά επένδυση θα σηµαίνει πχ την απασχόληση ειδικευµένου προσωπικού, 
όπως είναι λεξικογράφος για µια βάση – λεξικό κλπ. Η επένδυση µπορεί να αναφέρεται και 
µόνο στον έλεγχο ή την παρουσίαση της βάσης. 

Σχετικά µε την έννοια της επενδύσεως, η οποία συνδέεται µε την απόκτηση του 
περιεχοµένου µιας βάσης δεδοµένων κατά το άρθρο 7 § 1 της οδηγίας 96/9, το ∆ικαστήριο έκρινε 
ότι αυτή νοείται «ως δηλούσα τα µέσα που χρησιµοποιούνται για την αναζήτηση υφιστάµενων 
στοιχείων και τη συγκέντρωση τους στη βάση» ενώ εξαιρούνται τα µέσα που χρησιµοποιούνται για 
τη δηµιουργία ανεξάρτητων στοιχείων. Κατέστησε σαφές ότι δεν περιλαµβάνονται εδώ οι 
επενδύσεις που καταβάλλονται για τη δηµιουργία των στοιχείων που συνιστούν το περιεχόµενο 
µιας βάσης δεδοµένων, καθότι η δηµιουργία των δεδοµένων θεωρείται ως προπαρασκευαστική 
φάση της κατασκευής της βάσης δεδοµένων και δεν λαµβάνεται υπόψη. 

Η ίδια η βάση µπορεί να αποτελεί «έργο» στο πλαίσιο της πνευµατικής ιδιοκτησίας και ο 
δηµιουργός της να έχει και το δικαίωµα του δηµιουργού αλλά και το ειδικό δικαίωµα του 
κατασκευαστή. Το ένα δηλαδή δικαίωµα λειτουργεί ανεξάρτητα από το άλλο. Καθένα τους ή και τα 
δύο µαζί µπορεί να συνυπάρχουν στην ίδια βάση µπορεί όµως και όχι.  

«Ο κατασκευαστής βάσης δεδοµένων έχει το δικαίωµα να απαγορεύει την εξαγωγή ή την 
επαναχρησιµοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους µέρους του περιεχοµένου της βάσης δεδοµένων, 
αξιολογούµενου ποιοτικά ή ποσοτικά εφόσον η απόκτηση, ο έλεγχος ή η παρουσίαση του 
περιεχοµένου της βάσης δεδοµένων καταδεικνύουν ουσιώδη ποιοτική ή ποσοτική επένδυση». 
Μεταξύ των προϋποθέσεων για να συντρέξει το δικαίωµα ειδικής φύσης είναι η ύπαρξη βάσης 
δεδοµένων, η ουσιώδης ποιοτική ή ποσοτική επένδυση και η χρησιµοποίηση της επένδυσης για 
την κατασκευή «αυτής καθαυτής» της βάσης δεδοµένων. «Ποιοτική» επένδυση είναι η επένδυση 
που αφορά σε «χρόνο, προσπάθεια και ενέργεια» ενώ «ποσοτική» είναι η επένδυση που αφορά 
σε «διάθεση οικονοµικών πόρων».  

 

2.7. Εξουσίες του κατασκευαστή της βάσης δεδοµένων 

∆ικαιούχοι του δικαιώµατος είναι οι κατασκευαστές βάσεων δεδοµένων σι οποίοι είναι 
πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και όσοι έχουν τη συνήθη διαµονή τους στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εταιρείες οι οποίες διέπονται από τη νοµοθεσία κράτους  µέλους. 
Στόχος της προστασίας είναι η διασφάλιση των δικαιωµάτων των κατασκευαστών βάσεων 
δεδοµένων έναντι της ιδιοποίησης των αποτελεσµάτων που προέκυψαν από οικονοµικές 
και επαγγελµατικές επενδύσεις (αιτ. 39 της Οδηγίας) αλλά και την εξασφάλιση του 
ανταγωνιστικού προβαδίσµατος που έχουν αποκτήσει. Στην αρχική πρόταση της 
ευρωπαϊκής επιτροπής για το δικαίωµα αυτό προβλεπόταν η προστασία του κατασκευαστή 
από την αθέµιτη εξαγωγή στοιχείων από τη βάση-στην πορεία, ο όρος «αθέµιτος» έγινε 
«χωρίς άδεια» ενώ κατόπιν, αφαιρέθηκε και το επίθετο αυτό από τη γενική αρχή της 
απαγόρευσης. 
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Κατά την σηµαντικότατη ρήτρα της αµοιβαιότητας, κατασκευαστές τρίτων χωρών 
προστατεύονται µόνον εφόσον κατά τα δίκαια των χωρών αυτών, προβλέπεται παρόµοια 
προστασία µε αυτή της ευρωπαϊκής οδηγίας. Σαφέστατα, λοιπόν, εξαιρούνται όλες οι 
βάσεις δεδοµένων από τις ΗΠΑ, όπου δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας σε βάσεις 
δεδοµένων µέχρι σήµερα απονέµονται µόνο στους δηµιουργούς που έχουν να επιδείξουν 
πρωτοτυπία στην επιλογή/διευθέτηση κλπ των δεδοµένων. Προφανώς, ο τελικός στόχος 
της Οδηγίας ήταν η ενίσχυση της ευρωπαϊκής αγοράς πληροφοριών, σε µια αγορά όπου 
αναµφίβολα, «κυρίαρχος» των κατασκευαστών βάσεων δεδοµένων είναι οι ΗΠΑ. Κριτήριο 
για την προστασία µιας βάσης δεδοµένων δεν είναι πλέον κατά πόσο αυτή είναι 
πρωτότυπη ή αν αποτελεί πνευµατικό δηµιούργηµα λόγω της επιλογής ή της διευθέτησης 
του υλικού της. Η επένδυση αντικατέστησε την πρωτότυπη δοµή. 

Από το άρθρο 45 Α § 1, δικαιούχος θεωρείται ο κατασκευαστής βάσης δεδοµένων, 
δηλ. το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που λαµβάνει την πρωτοβουλία και επωµίζεται τον 
κίνδυνο των επενδύσεων ενώ διευκρινίζεται ότι δεν θεωρείται κατασκευαστής ο 
εργολάβος βάσης δεδοµένων (άρθρο 45Α § Ι εδαφ. β' και γ'). Οι εξουσίες τις οποίες 
αναφέρει ο νόµος είναι και οι µόνες που χορηγούνται στον δικαιούχο του δικαιώµατος, 
δηλ. τον κατασκευαστή της βάσης δεδοµένων. Περαιτέρω, λόγω του ότι το δικαίωµα ειδικής 
φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδοµένων είναι νέο δικαίωµα, ο νόµος, όπως και η οδηγία, 
διευκρινίζει ότι αυτό µπορεί να µεταβιβαστεί µε ή χωρίς αντάλλαγµα ή να παραχωρηθεί η 
εκµετάλλευση του µε άδεια ή σύµβαση (άρθρο 45Α § 3 εδαφ. γ'). Ακόµα, προβλέπεται ότι το 
δικαίωµα του κατασκευαστή ισχύει ανεξάρτητα από το εάν η εν λόγω βάση δεδοµένων ή το 
περιεχόµενο της προστατεύεται µε τις διατάξεις για την πνευµατική ιδιοκτησία ή µε άλλες 
διατάξεις ενώ διευκρινίζεται και ότι η προστασία βάσει του ιδιαίτερου δικαιώµατος δεν θίγει 
ενδεχόµενα δικαιώµατα επί του περιεχοµένου τους (άρθρο 45Α § 3 εδαφ. α', β'). Κατά το 
άρθρο 45Α § 1 Ν. 2121/1993 (προστέθηκε µε το άρθρο 7 § 3 ν. 2819/2000), ο κατασκευαστής 
βάσης δεδοµένων έχει το δικαίωµα να απαγορεύει την εξαγωγή ή/και επαναχρησιµοποίηση του 
συνόλου ή ουσιώδους µέρους του περιεχοµένου της βάσης δεδοµένων, αξιολογούµενου ποιοτικά 
ή ποσοτικά εφόσον η απόκτηση, ο έλεγχος ή η παρουσίαση του περιεχοµένου της βάσης 
δεδοµένων καταδεικνύουν ουσιώδη ποιοτική ή ποσοτική επένδυση. Τα δικαιώµατα αυτά ισχύουν 
έναντι των τρίτων όπως και έναντι του νόµιµου χρήστη που υπερβαίνει τα δικαιώµατα του, όπως 
καθορίζονται από την οικεία σύµβαση και το νόµο. 

Σύµφωνα µε τον ορισµό του νόµου, ως «εξαγωγή» θεωρείται η µόνιµη ή προσωρινή µεταφορά 
του συνόλου ή ουσιώδους µέρους του περιεχοµένου βάσης δεδοµένων σε άλλον υλικό φορέα µε 
οποιοδήποτε µέσο ή µε οποιαδήποτε µορφή, ενώ ως «επαναχρησιµοποίηση» νοείται η πάσης 
µορφής διάθεση στο κοινό του συνόλου ή ουσιώδους µέρους του περιεχοµένου της βάσης δεδο-
µένων µε διανοµή αντιγράφων, εκµίσθωση, µετάδοση µε άµεση επικοινωνία ή µε άλλες µορφές. Ο 
δανεισµός στο κοινό δεν εµπίπτει, πάντως, σε καµία από τις δύο έννοιες (άρθρο 45Α § 2). 

Όπως διευκρινίζεται στο προοίµιο της οδηγίας, όταν η απεικόνιση του περιεχοµένου µιας 
βάσης δεδοµένων σε οθόνη απαιτεί τη µόνιµη ή προσωρινή µεταφορά του συνόλου ή ουσιώδους 
µέρους του περιεχοµένου αυτού σε άλλο υπόθεµα, η εν λόγω πράξη υπόκειται στην άδεια του 
δικαιούχου. Από το παράδειγµα αυτό της οδηγίας καθίσταται σαφές ότι η εξαγωγή πρέπει να 
νοηθεί υπό ευρεία έννοια. 

Επίσης, από τον ορισµό της εξαγωγής προκύπτει ότι η µεταφορά µπορεί να είναι µόνιµη ή 
προσωρινή. Στην έννοια της εξαγωγής περιλαµβάνονται η µεταφορά σε σταθερό φορέα (χαρτί, 
δισκέτα, δίσκο κλπ.), αλλά και η προσωρινή µεταφορά σε µη σταθερό φορέα, όπως είναι η 
φόρτωση στη µνήµη ή στην κρυφή µνήµη. Επιπλέον, στην έννοια της εξαγωγής εµπίπτει το 
«κατέβασµα» αρχείων καθώς και η έρευνα και η εµφάνιση στην οθόνη. 

Αντίστοιχα, η επαναχρησιµοποίηση καλύπτει κάθε µορφή διάθεσης στο κοινό, µέσω της 
οποίας καθίσταται προσιτό στο κοινό το περιεχόµενο της. Με αυτή την έννοια, το δικαίωµα 
επαναχρησιµοποίησης καλύπτει τόσο τη διανοµή του συνόλου ή ουσιώδους µέρους της βάσης 
δεδοµένων µε υλικά αντίγραφα όσο και τη διάθεση µε άµεση επικοινωνία. Μάλιστα, φαίνεται ότι αυ-
τό αποτελεί σύνθεση των δικαιωµάτων της διανοµής και της παρουσίασης στο κοινό, η οποία 
καταλήγει σε ένα νέο δικαίωµα. 
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2.8. ∆ικαιώµατα του νόµιµου χρήστη  της βάσης δεδοµένων και εξαιρέσεις 
από το δικαίωµα ιδιαίτερης φύσης 

Ο νόµος καθορίζει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του νόµιµου χρήστη µιας βάσης 
δεδοµένων. Ο νόµιµος χρήστης της βάσης έχει το δικαίωµα να εξάγει ή/και να επαναχρη-
σιµοποιεί επουσιώδη µέρη του περιεχοµένου της αξιολογούµενα ποιοτικά ή ποσοτικά για 
οποιονδήποτε σκοπό (άρθρο 45Α § 5). Έτσι, λ.χ., αποτελεί ελάχιστο δικαίωµα του νόµιµου 
χρήστη να µπορεί να φορτώνει στη µνήµη του Η/Υ επουσιώδη τµήµατα του περιεχοµένου της 
βάσης και το συνοδευτικό πρόγραµµα του, µε το οποίο λειτουργεί αυτή, όπως και να εκτυπώνει 
αποσπάσµατα από ένα λήµµα µιας ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας. 

Ο νόµος, όµως, καθορίζει και τις υποχρεώσεις του χρήστη. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι δεν 
επιτρέπεται η επανειληµµένη και συστηµατική εξαγωγή ή/και επαναχρησιµοποίηση επουσιω-
δών µερών του περιεχοµένου της βάσης δεδοµένων, εφόσον συνεπάγεται τη διενέργεια 
πράξεων που έρχονται σε σύγκρουση µε την κανονική εκµετάλλευση της βάσης δεδοµένων ή 
θίγουν αδικαιολόγητα τα νόµιµα συµφέροντα του κατασκευαστή της βάσης (άρθρο 45Α § 4). 
Αντίθετες συµφωνίες στο πλαίσιο συµβάσεων µεταξύ χρήστη και δικαιούχου του δικαιώµατος 
είναι άκυρες.  

Περαιτέρω, προβλέπονται και ορισµένες εξαιρέσεις από το δικαίωµα ειδικής φύσεως. 
Συγκεκριµένα, ο νόµιµος χρήστης της βάσης δεδοµένων που έχει τεθεί στη διάθεση του 
κοινού µε οποιονδήποτε τρόπο µπορεί, χωρίς την άδεια του κατασκευαστή της βάσης 
δεδοµένων, να εξάγει ή και/να επαναχρησιµοποιήσει ουσιώδες µέρος του περιεχοµένου της: 
α) όταν πρόκειται για εξαγωγή, για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, εφόσον 
αναφέρεται η πηγή και στο βαθµό που αυτό δικαιολογείται από τον επιδιωκόµενο µη 
εµπορικό σκοπό, β) όταν πρόκειται για εξαγωγή ή/και επαναχρησιµοποίηση για λόγους 
δηµόσιας ασφάλειας ή για σκοπούς διοικητικής ή δικαστικής διαδικασίας (άρθρο 45Α § 6). 

Το sui generis δικαίωµα ισχύει για τις βάσεις δεδοµένων των οποίων οι κατασκευαστές 
ή οι δικαιούχοι είναι υπήκοοι Κράτους Μέλους ή έχουν τη συνήθη διαµονή τους στο έδαφος 
της Κοινότητας ή για εταιρείες και επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη 
νοµοθεσία Κράτους Μέλους και έχουν την καταστατική τους έδρα εντός της Κοινότητας. 
Ωστόσο, όταν η συγκεκριµένη εταιρεία ή επιχείρηση έχει µόνο την καταστατική έδρα στο 
έδαφος της Κοινότητας, οι δραστηριότητες της πρέπει να συνδέονται πραγµατικά και 
αδιάλειπτα µε την οικονοµία ενός από τα Κράτη Μέλη (άρθρο 11 Οδηγίας 96/9 και νέο 
άρθρο 45Α παρ. 6 Ν.2121/1993). 

Τα Κράτη Μέλη προβλέπουν τις «κατάλληλες» κυρώσεις για την προσβολή του 
δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας και του sui generis δικαιώµατος (άρθρο 12 Οδηγίας 
96/9). Η ρύθµιση αυτή ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε τις παραγράφους 7, 8 και 
9 του άρθρου 7 Ν. 2819/2000. 

 
2.9. ∆ιάρκεια προστασίας µε το ειδικής φύσης δικαίωµα 

Όσον αφορά τη διάρκεια του δικαιώµατος, λήφθηκε υπόψη η ανάγκη ανανέωσης των 
βάσεων δεδοµένων και για το λόγο αυτό προβλέφθηκε σύντοµη σχετικά διάρκεια προστασίας. 
Ειδικότερα, σύµφωνα µε το άρθρο 45Α § 7, το δικαίωµα ιδιαίτερης φύσεως (sui generis) ισχύει 
από την περάτωση της κατασκευής της βάσης δεδοµένων και λήγει δεκαπέντε (15) έτη µετά 
την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται της ηµεροµηνίας περάτωσης. Το βάρος της 
απόδειξης για την ηµεροµηνία περάτωσης της κατασκευής της βάσης δεδοµένων φέρει ο 
κατασκευαστής (Προοίµιο Αιτ. 53). Οποιαδήποτε ουσιώδης τροποποίηση, αξιολογούµενη 
ποσοτικά ή ποιοτικά, µιας βάσης δεδοµένων, ιδίως οποιαδήποτε ουσιώδης τροποποίηση 
εξαιτίας της διαδοχικής σώρευσης προσθηκών, διαγραφών ή µετατροπών, που έχουν ως 
αποτέλεσµα να θεωρείται ότι πρόκειται για νέα ουσιώδη επένδυση, παρέχει από βάση 
δεδοµένων η οποία προκύπτει από την επένδυση αυτή δικαίωµα ιδίας διάρκειας προστα-
σίας (άρθρο 10 παρ. 2 Οδηγίας 96/9 και νέο άρθρο 45Α παρ. 7 Ν.2121/1993). 

Όταν η βάση δεδοµένων έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού, µε οποιονδήποτε τρόπο, πριν 
από τη λήξη της περιόδου που προβλέπεται στο προηγούµενο εδάφιο, η διάρκεια της 
προστασίας του δικαιώµατος λήγει δεκαπέντε (15) έτη µετά την 1η Ιανουαρίου του έτους το 
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οποίο έπεται της ηµεροµηνίας κατά την οποία η βάση τέθηκε για πρώτη φορά στη διάθεση του 
κοινού. 

Η περίοδος προστασίας ανανεώνεται, σε περίπτωση ουσιώδους τροποποίησης, 
αξιολογούµενης ποιοτικά ή ποσοτικά, του περιεχοµένου µιας βάσης δεδοµένων και, ειδικά, 
όταν έχουµε να κάνουµε µε µια ουσιώδη τροποποίηση εξαιτίας της διαδοχικής σώρευσης 
προσθηκών, διαγραφών ή µετατροπών, που έχουν ως αποτέλεσµα να θεωρείται ότι πρόκειται 
για νέα ουσιώδη επένδυση, αξιολογούµενη ποιοτικά ή ποσοτικά. 

Ο χρόνος προστασίας του δικαιώµατος είναι 15 έτη, µε δυνατότητα ακόµη και αέναης 
επέκτασής του, καθώς κάθε φορά που η βάση ενηµερώνεται, τροποποιείται κλπ ουσιωδώς (το 
ουσιώδες κρίνεται ποσοτικά ή ποιοτικά) θεωρείται ότι ξεκινά νέα προθεσµία προστασίας. 
Αφετηρία για τον υπολογισµό της δεκαπενταετίας είναι η περάτωση της βάσης και της θέσης 
της σε κυκλοφορία.  Πως γνωρίζουµε πότε έχει συγκεντρωθεί επαρκές τµήµα δεδοµένων ώστε 
να κριθεί ότι η βάση είναι περατωµένη; Με τι κριτήρια θα κρίνουµε αν το υλικό της είναι τώρα 
πλήρες και επαρκές λόγω των εύλογων ερωτήσεων, ο νόµος προβλέπει ότι η δεκαπενταετία 
αρχίζει από την ηµεροµηνία πρώτης διάθεσης στο κοινό. ∆ιεθνώς υπάρχει ισχυρή 
αµφισβήτηση ως προς το θέµα της διάρκειας της προστασίας της µη πρωτότυπης βάσης 
δεδοµένων: «...Το πρόβληµα δεν είναι τόσο έντονο στις βάσεις δεδοµένων που εκδίδονται σε 
ετήσια βάση αλλά στις βάσεις δεδοµένων άµεσης επικοινωνίας. Για παράδειγµα, σε µια νοµική 
βάση δεδοµένων ενδέχεται να υπάρχουν αποθηκευµένες δικαστικές αποφάσεις και 
νοµοθετήµατα πενήντα ή και περισσοτέρων ετών. Εάν πληροφορία προστίθεται σε ηµερήσια 
βάση, τότε κάθε µέρα η βάση δεδοµένων θα είναι ελαφρώς διαφορετική σε σχέση µε την 
προηγούµενη. Σύµφωνα µε πρόχειρους υπολογισµούς, η διαφοροποίηση από µέρα σε µέρα 
θα είναι της τάξης του 0.0001% του συνόλου της βάσης δεδοµένων. Αυτό σαφώς δεν µπορεί 
να θεωρηθεί ουσιώδης τροποποίηση. Καθώς όµως οι προσθήκες συσσωρεύονται, 
συνοδευόµενες ίσως και από αλλαγές στη δοµή της βάσης δεδοµένων, πιθανότατα οι 
προϋποθέσεις ανανέωσης θα πληρούνται πριν από την συµπλήρωση της πρώτης 
δεκαπενταετίας. Με δεδοµένο ότι η ανάπτυξη της βάσης δεδοµένων θα είναι διαρκής, 
οδηγούµαστε σε αέναη προστασία..» 

Παράλληλα µε αυτό, υποστηρίχθηκε ότι η µη πρωτότυπη βάση δεδοµένων έχει µια αµιγώς 
οικονοµική αξία ενώ ένα άλλο έργο πνεύµατος έχει σύνθετη αξία (οικονοµική, καλλιτεχνική, 
κοινωνική ή άλλη) και για αυτόν τον λόγο υπάρχει και η διαφοροποίηση ώστε η διάρκεια 
προστασίας της βάσης να είναι συνάρτηση της διάρκειας ζωής του προϊόντος αυτού ενώ στα 
έργα του πνεύµατος η διάρκεια της προστασίας συναρτάται µε τη διάρκεια ζωής του 
δηµιουργού. Κατά τη συλλογιστική αυτή, η βάση δεδοµένων φαίνεται σαν να έχει κατά κάποιον 
τρόπο µια αυθύπαρκτη ύπαρξη, ξεχωριστά από δηµιουργό/κατασκευαστή.  

 

2.10. Ποινική προστασία – Κυρώσεις  

Ο δηµιουργός µπορεί να αξιώσει την αναγνώριση του δικαιώµατος του, την άρση της προσβολής 
και την παράλειψη της στο µέλλον, καθώς και την καταβολή αποζηµίωσης για την 
ανόρθωση της περιουσιακής ζηµίας και την ικανοποίηση της ηθικής βλάβης, σύµφωνα µε το 
άρθρο 65 § ν.2121/1993. 

Η Οδηγία απηύθυνε εντολή στα κράτη – µέλη να εφαρµόσουν συγκεκριµένες κυρώσεις για 
την παραβίαση της. Στο ελληνικό δίκαιο, αυτή η εντολή ακολουθήθηκε µε την υπαγωγή της 
παραβίασης των διατάξεων προστασίας των δικαιωµάτων του δηµιουργού/κατασκευαστή 
βάσης δεδοµένων στις κυρώσεις που προβλέπονται για κάθε παραβίαση του νόµου περί 
πνευµατικής ιδιοκτησίας (άρ. 66 Ν 2121/1993 επ.).  

Όσον αφορά την ποινική προστασία των βάσεων δεδοµένων, προβλέπεται ειδική 
προστασία στο άρθρο 66 § 9 και §10. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι όποιος χωρίς δικαίωµα 
προβαίνει σε προσωρινή ή διαρκή αναπαραγωγή της βάσης δεδοµένων, σε µετάφραση, 
προσαρµογή, διευθέτηση και οποιαδήποτε άλλη µετατροπή της βάσης δεδοµένων, σε διανοµή 
της βάσης δεδοµένων ή αντιγράφων της, σε ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση της βάσης 
δεδοµένων στο κοινό, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηµατική ποινή 
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ενός (1) έως πέντε (5) εκατοµµυρίων δραχµών (άρθρο 66 § 9). Παραπέρα, προβλέπεται ότι 
όποιος προβαίνει σε εξαγωγή ή/και επαναχρησιµοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους µέρους 
του περιεχοµένου της βάσης δεδοµένων χωρίς άδεια του κατασκευαστή τιµωρείται µε φυλάκιση 
τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή ενός (1) έως πέντε (5) εκατοµµυρίων δραχµών 
(άρθρο 66 § 10). 

Επιτρέπεται η κατάσχεση των µέσων προσβολής ή απόδειξη προσβολής των 
δικαιωµάτων (π.χ. κατάσχεση CD-ROM που ενσωµατώνουν αντίγραφα προστατευόµενης 
βάσης δεδοµένων κλπ). Υφίσταται αστική ευθύνη αποζηµίωσης των δικαιούχων βάσης 
δεδοµένων για ποσό όχι µικρότερο από το διπλό εκείνου το οποίο θα κατέβαλε ο προσβολέας, 
εάν είχε πληρώσει για την άδεια χρήσης την οποία έκανε (ό,τι συνήθως ή κατά νόµο 
καταβάλλεται). Ο προσβληθείς µπορεί πάντοτε να απαιτήσει τα κέρδη από την παράνοµη 
εκµετάλλευση της βάσης, αρκεί να µπορεί να αποδείξει πόσα είναι αυτά (συνήθως ιδιαίτερα 
δύσκολο) και παραιτούµενος βέβαια του δικαιώµατος να απαιτήσει το παραπάνω διπλό ποσό. 
Οφείλεται επίσης ικανοποίηση και της ηθικής βλάβης του δικαιούχου. 

 

2.11. Εξουδετέρωση τεχνολογικών µέτρων 

Έχει ποινικοποιηθεί, µε τροποποίηση του Ν. 2121/1993 (αρ. 66Α και 66Β, µεταφορά Οδηγίας 
2001/29), η εξουδετέρωση κάθε αποτελεσµατικού τεχνολογικού µέτρου, την οποία 
πραγµατοποιεί κάποιος εν γνώσει του ή έχοντας βάσιµους λόγους που του επιτρέπουν να 
γνωρίζει ότι έχει αυτό το σκοπό. Απαγορεύεται χωρίς την άδεια του δικαιούχου η κατασκευή, η 
εισαγωγή, η διανοµή, η πώληση, η εκµίσθωση, η διαφήµιση για πώληση ή εκµίσθωση ή η 
κατοχή για εµπορικούς σκοπούς συσκευών, προϊόντων, συστατικών στοιχείων ή η παροχή 
υπηρεσιών που α) αποτελούν αντικείµενο προώθησης, διαφήµισης ή εµπορίας µε σκοπό την 
εξουδετέρωση της προστασίας β) πέρα από την εξουδετέρωση ίσης προστασίας έχουν σκοπό 
εµπορικό ή χρήση περιορισµένης σηµασίας ή γ) έχουν πρωτίστως σχεδιασθεί, παραχθεί, 
προσαρµοσθεί ή πραγµατοποιηθεί για να επιτρέψουν ή να διευκολύνουν την εξουδετέρωση 
της προστασίας οποιονδήποτε αποτελεσµατικών τεχνολογικών µέτρων (αρ. 6 παρ. 2 Οδηγίας 
2001/29) [Β5]. 

Ως τεχνολογικά µέτρα νοούνται µηχανισµοί, κάθε τεχνολογία ή συστατικό στοιχείο που, 
λειτουργώντας αποσκοπεί στο να εµποδίσει ή να περιορίσει πράξεις σε σχέση µε έργα ή άλλα 
προστατευµένα αντικείµενα, που δεν έχουν επιτραπεί από τον δικαιούχο πνευµατικής 
ιδιοκτησίας ή συγγενικού δικαιώµατος, συµπεριλαµβανοµένου και του ειδικής φύσης 
δικαιώµατος του κατασκευαστή βάσης δεδοµένων. Τα τεχνολογικά µέτρα θεωρούνται 
αποτελεσµατικά όταν η χρήση του προστατευµένου έργου ή άλλου προστατευµένου αντικειµέ-
νου ελέγχεται από τους δικαιούχους µέσω της εφαρµογής διαδικασίας ελέγχου, όπως 
κρυπτογράφηση, διατάραξη της µετάδοσης ή άλλη µετατροπή του έργου ή άλλου 
προστατευµένου αντικειµένου ή προστατευτικού µηχανισµού ελέγχου της αντιγραφής, ο 
οποίος επιτυγχάνει τον στόχο της προστασίας. 

Με την τεχνολογία µπορεί πραγµατικά να επιτύχει ως εξής (και όχι µόνο): η απαγόρευση 
αναπαραγωγής CD από ηλεκτρονικό υπολογιστή, η απαγόρευση εκτύπωσης, η απαγόρευση 
πρόσβασης, η µέτρηση και παρακολούθηση των παραγόµενων αντιγράφων κλπ.  

 

 

2.12. Περιορισµοί νόµιµου χρήστη βάσης δεδοµένων προστατευόµενης µε το sui 
generis δικαίωµα 

Οι περιορισµοί που προβλέπονται από τον νόµο για τον νόµιµο χρήστη βάσης δεδοµένων 
προστατευµένης µε το sui generis δικαίωµα έχουν ως εξής [Α1]:  
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 ∆εν µπορεί να κατασκευάσει αντίγραφο ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων ούτε για 
ιδιωτική χρήση – απαγορεύεται η χρήση της πληροφορίας της βάσης δεδοµένων ακόµη 
και για ιδιωτικούς σκοπούς. 

 ∆εν µπορεί να προβεί σε εξαγωγή (αντιγραφή, αναζήτηση, παρουσίαση στην οθόνη) 
ουσιώδους µέρους της βάσης δεδοµένων, παρά µόνο επουσιώδους, µαντεύοντας όµως 
ποιο είναι αυτό που θα έκρινε το δικαστήριο ως επουσιώδες µέρος της βάσης. 

 ∆εν µπορεί να προβεί σε εξαγωγή (ούτε) επουσιώδους µέρους της βάσης εάν αυτό θίγει 
τα δικαιώµατα του κατασκευαστή. 

 ∆εν µπορεί να προβεί σε εξαγωγή (ούτε) επουσιώδους µέρους της βάσης αν αυτό 
συγκρούεται µε την κανονική εκµετάλλευση της βάσης. 

 Ο νόµιµος χρήστης µπορεί να «φορτώνει» στην προσωρινή µνήµη του υπολογιστή του 
επουσιώδη τµήµατα του περιεχοµένου της βάσης – αντίθετη διάταξη σε σύµβαση είναι 
άκυρη – αλλά όχι αν αυτή η χρήση είναι συστηµατική, επανειληµµένη µε συνέπεια την 
παρεµπόδιση της κανονικής εκµετάλλευσης της βάσης (αόριστη ρήτρα εδώ, που θα 
δηµιουργήσει προβλήµατα στην πράξη). 

 Ο νόµιµος χρήστης µπορεί να προβεί (µόνο) σε εξαγωγή (αντιγραφή, αναζήτηση κλπ) 
ουσιώδους µέρους της βάσης µόνο αν πρόκειται για ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς 
σκοπούς, αρκεί να αναφέρει την πηγή εξαγωγής πρέπει να δικαιολογείται από τον 
επιδιωκόµενο µη εµπορικό σκοπό – µόνο η εξαγωγή επιτρέπεται, η 
επαναχρησιµοποίηση (κάθε µέσο µε ίο οποίο το περιεχόµενο της βάσης καθίσταται 
προσιτό στο κοινό) δεδοµένων της βάσης απαγορεύεται, ακόµη και αν πρόκειται για 
εκπαιδευτικό/ερευνητικό µη εµπορικό σκοπό. 

 Αν ο παράνοµος χρήστης θέλει, µπορεί να προβεί σε ανταγωνισµό µε τον δικαιούχο της 
βάσης, εκτελώντας πράξεις που δεν συµβαδίζουν µε την κανονική χρήση της θίγοντας 
τα συµφέροντα του κατασκευαστή της – ο νόµιµος όµως δεν µπορεί. Αν ο νόµιµος 
χρήστης θέλει, µπορεί να φτιάξει µόνος του µια άλλη «έκδοση», της βάσης. Αν δεν 
µπορεί, πρέπει να ζητήσει άδεια από τον κατασκευαστή, ώστε να µπορεί να συνδυάσει 
προστατευόµενα δεδοµένα της βάσης. Ο κατασκευαστής δεν έχει καµία υποχρέωση να 
χορηγήσει τέτοια άδεια, ακόµη και αν είναι η βάση του η µόνη πηγή των δεδοµένων 

 Ο νόµιµος χρήστης δεν µπορεί να δανείσει, να δώσει ή να πωλήσει δεδοµένα της 
βάσης σε άλλους, ακόµη και εάν έχει πληρώσει για την πρόσβαση του στη βάση (εκτός 
αν ειδική πρόβλεψη στη σύµβαση κατασκευαστή/χρήστη το επιτρέπει). 

 Ο νόµιµος χρήστης δεν µπορεί να πάρει δεδοµένα που περιλαµβάνονται στη βάση 
ακόµη κι αν τα έχει βρει από άλλη πηγή και όχι από την ίδια τη βάση δεδοµένων 
(απαγόρευση έµµεσης αναπαραγωγής). 

 Η βάση προστατεύεται για 15 χρόνια και πιθανώς (ανανέωση κλπ) για πάντα. Πρέπει 
να υπενθυµίσουµε ότι η προστασία αφορά και τα δεδοµένα τα οποία κατά παράδοση 
έµεναν εκτός της προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας – πληροφορίες, δεδοµένα, 
απλά γεγονότα τα στοιχεία που πάντοτε ανήκαν στο κοινό κτήµα. 

2.13. Συµβάσεις Παραχώρησης Βάσεων ∆εδοµένων  

Οι συµβάσεις παραχώρησης βάσεων δεδοµένων συνδέουν τον δηµιουργό πρωτότυπης 
βάσης δεδοµένων ή τον κατασκευαστή βάσης δεδοµένων µε τον χρήστη καθ' όσον είναι και 
αυτές σχεδιασµένες για να καλύψουν τις ανάγκες ενός µεγάλου κύκλου χρηστών. Με τη 
σύµβαση παραχώρησης παρέχεται το δικαίωµα στον χρήση να αποκτά πρόσβαση στις 
πληροφορίες που περιέχει η βάση δεδοµένων, στις οποίες περιλαµβάνονται 
προστατευόµενα µε το δίκαιο της πνευµατικής ιδιοκτησίας έργα ή άλλα δεδοµένα, µέσω 
αναζήτησης µε τη βοήθεια ειδικού προγράµµατος, η χρήση του οποίου παραχωρείται επίσης,  
ενώ παρέχεται και σχετικό συνοδευτικό υλικό (εγχειρίδιο χρήσης κλπ.). Η βάση δεδοµένων 
µπορεί να περιέχεται σε σταθερό φορέα αποθήκευσης (βιβλίο, CD ROM κλπ) ή η πρόσβαση σε 
αυτήν να γίνεται επιγραµµικά (on line) µέσω δικτύου και µε βάση αυτή τη διάκριση 
διαφοροποιούνται και τα χαρακτηριστικά της σύµβασης παραχώρησης. Περαιτέρω, 
διακρίνονται δύο βασικές µορφές παραχώρησης βάσεων δεδοµένων αποθηκευµένων σε 
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σταθερό φορέα (on-line), ανάλογα µε τη διάρκεια αυτής: α) η οριστική παραχώρηση 
χρήσης και β) η παραχώρηση για περιορισµένο χρονικό διάστηµα. 

 

2.14. Συµβάσεις παραχώρησης χρήσης µε παροχή υλικού φορέα πληροφοριών 

2.14.1. Οριστική παραχώρηση χρήσης βάσης δεδοµένων 

Στη σύµβαση παραχώρησης οριστικής χρήσης βάσης δεδοµένων όπου χορηγείται ο οπτικός 
δίσκος (CD-ROM) ή άλλος υλικός φορέας στον οποίο περιέχεται η βάση δεδοµένων 
µεταβιβάζεται κατά κυριότητα ή εκµισθώνεται ο υλικός αυτός φορέας των πληροφοριών ενώ 
παράλληλα παρέχεται άδεια χρήσης του περιεχοµένου της. Ο τρόπος αυτός παραχώρησης 
συναντάται συχνότερα στην πράξη και αποτελεί το σπουδαιότερο τρόπο εµπορικής 
εκµετάλλευσης βάσεων δεδοµένων. 

Ο συµβατικός τύπος που βρίσκει εφαρµογή στον τύπο αυτό παραχώρησης είναι η 
σύµβαση πώλησης, όπως και στην περίπτωση της διάθεσης τυποποιηµένου λογισµικού και 
τούτο, διότι µε βάση τα τυπολογικά χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης σύµβασης είναι δυνατή 
η ένταξη της στην έννοια της πώλησης. Πράγµατι, η σύµβαση έχει ως αντικείµενο τη διαρκή 
παραχώρηση πληροφοριών, οι οποίες έχουν συγκεντρωθεί σε ένα ενιαίο πληροφοριακό 
σύνολο εκ των προτέρων για έναν αόριστο αριθµό χρηστών, έχει δε χαρακτήρα ανταλλακτικό, 
καθ' ότι µε αυτήν εγχειρίζεται στον χρήστη ένα αντίγραφο µιας βάσης δεδοµένων και αυτός 
καταβάλει το τίµηµα. 

Το γεγονός ότι ενδεχοµένως οι πληροφορίες που περιέχονται σε µια βάση δεδοµένων 
είναι κοινόχρηστες δεν αντίκειται στη φύση της σύµβασης πώλησης, διότι δεν υφίσταται επί αυ-
τών απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωµα. Ο κατασκευαστής της βάσης δεδοµένων αποκτά, 
βεβαίως, περιουσιακό δικαίωµα επάνω στις πληροφορίες αυτές µε τις επενδύσεις στις οποίες 
προβαίνει για τη συλλογή, επεξεργασία και ανανέωση τους. 

Ακόµα πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν ασκεί καµία έννοµη επιρροή το γεγονός ότι η 
περιουσία του πωλητή - δικαιούχου της βάσης δεδοµένων δεν µειώνεται µε την πώληση, για το 
λόγο ότι οι διατάξεις για την πώληση προσανατολίζονται όχι στη µείωση της περιουσίας του 
πωλητή αλλά στην αύξηση της περιουσίας του αγοραστή. Αποφασιστική σηµασία έχει, εν 
προκειµένω, το ότι µε την παραχώρηση της βάσης δεδοµένων επέρχεται οριστική µεταφορά 
µιας περιουσιακής αξίας στην περιουσία του χρήστη, η οποία συνίσταται στη δυνατότητα 
εκµετάλλευσης των πληροφοριών που αποκτά αυτός από τη βάση δεδοµένων. 

Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε ότι εφόσον κύριο αντικείµενο της σύµβασης 
παραχώρησης είναι η παροχή των πληροφοριών της βάσης δεδοµένων ως άϋλο αγαθό, 
καθίσταται δυνατή η εφαρµογή των διατάξεων του ΑΚ για την πώληση (άρθρα 513 επ.). 
Εξάλλου, όπως ήδη εκτέθηκε, τα άϋλα οικονοµικά αγαθά αποτελούν αντικείµενο πώλησης, 
χωρίς να είναι απαραίτητο αυτά να έχουν το χαρακτήρα απόλυτου και αποκλειστικού 
δικαιώµατος. 

 

2.14.2. Παραχώρηση χρήσης βάσης δεδοµένων για περιορισµένο χρονικό 
διάστηµα 

Το δικαίωµα χρήσης που παραχωρείται µε τη βάση δεδοµένων µπορεί να είναι χρονικά 
περιορισµένο όπου ο χρήστης της βάσης δεδοµένων αναλαµβάνει την υποχρέωση επιστροφής 
του υλικού φορέα της και τη διαγραφή οποιουδήποτε αντιγράφου της βρίσκεται ενδεχοµένως 
αποθηκευµένο στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του, µετά τη λήξη της σύµβασης. Σχετικά µε την 
χρονικά περιορισµένη παραχώρηση προγράµµατος και στην περίπτωση όπου η παραχώρηση για 
περιορισµένο χρονικό διάστηµα αφορά βάση δεδοµένων, οι διατάξεις που εφαρµόζονται είναι οι 
διατάξεις περί µισθώσεως προσοδοφόρου αντικειµένου (ΑΚ 638). 
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2.14.3. Συµβάσεις παραχώρησης χρήσης βάσης δεδοµένων µε επιγραµµική 
(On line) πρόσβαση 

Οι συµβάσεις παραχώρησης βάσης δεδοµένων on line είναι µικτές συµβάσεις που 
παρουσιάζουν οικονοµική ενότητα ενώ η κυριότερη παροχή είναι αυτή που αφορά την αναζήτηση 
και µετάδοση πληροφοριών. Αυτές οι συµβάσεις διαφοροποιούνται από τις συνήθεις συµβάσεις 
παραχώρησης, στις οποίες διατίθεται το υλικό – φορέας της βάσης δεδοµένων (CD-ROM), κατά το 
ότι ο χρήσης δεν αποκτά κυριότητα ή κατοχή στον φορέα. Στις συµβάσεις αυτές, ο κατασκευαστής 
της βάσης δεδοµένων αναλαµβάνει την υποχρέωση να θέτει στη διάθεση του εκάστοτε χρήστη τη 
βάση δεδοµένων και, πιο συγκεκριµένα, να καθιστά δυνατή την πρόσβαση σε αυτή και την 
αναζήτηση στοιχείων. 

∆ύο είναι οι κύριες υποχρεώσεις του παραχωρήσαντος τη βάση δεδοµένων, να θέτει τη βάση 
δεδοµένων σε ετοιµότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης για το χρήστη ώστε να µπορούν να 
τεθούν στη διάθεση του οι αιτούµενες πληροφορίες και να µεταδίδει τα στοιχεία µετά από αίτηση ή 
άλλη ενέργεια του χρήστη. Από τις υποχρεώσεις, η πρώτη εµπίπτει είτε στη σύµβαση έργου (άρ-
θρα 681 επ. ΑΚ) είτε στη σύµβαση προσοδοφόρου αντικειµένου (ΑΚ 638) ενώ η δεύτερη στη 
σύµβαση της πώλησης (άρθρα 513 επ. ΑΚ).  

Υποστηρίζεται ότι είναι δυνατός ο συνδυασµός, είναι δυνατή η διαφοροποιηµένη 
αντιµετώπιση των δύο παροχών και η διατήρηση της νοµικής αυτοτέλειας τους όπου για κάθε 
µια από τις σωρευόµενες παροχές εφαρµόζονται οι κανόνες του συµβατικού τύπου, στον 
οποίο αυτή ανήκει. Σε αντίθεση µε τη θεωρία του συνδυασµού, η θεωρία της απορρόφησης 
δέχεται ότι η ρύθµιση που αφορά την κύρια παροχή εφαρµόζεται για ολόκληρη τη σύµβαση – 
οπότε εν προκειµένω θα εφαρµοσθούν οι διατάξεις της πώλησης – και µόνο συµπληρωµατικά 
εφαρµόζεται η ρύθµιση που διέπει τη δευτερεύουσα παροχή. Συνεπώς η εφαρµογή των 
κατάλληλων διατάξεων του ΑΚ είναι ζήτηµα επιλογής της κατάλληλης µεθόδου ερµηνείας των 
µικτών συµβάσεων. 

Συµβατικοί όροι χρήσης βάσεως δεδοµένων: Κάθε σύµβαση περιέχει συγκεκριµένους 
όρους που δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους και ελέγχονται ως προς την εγκυρότητά τους 
καταρχήν από τα άρθρα 281ΑΚ και 179ΑΚ αλλά και από τον Ν.2251/1994 που προστατεύει 
τους καταναλωτές. Ο όρος που κρίνεται καταχρηστικός ή ανήθικος κλπ είναι άκυρος ενώ ο Ν. 
2251/1994 αναφέρεται σε ειδικό κατάλογο µε όρους που µπορεί το δικαστήριο να κρίνει 
άκυρους και εποµένως, δεν δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους. 

Ο Ν. 2121/1993 είναι ο κύριος νόµος που καθορίζει τους όρους χρήσης των βάσεων 
δεδοµένων, όπως τροποποιήθηκε για να εναρµονισθεί το ελληνικό δίκαιο µε την Οδηγία 
96/9/ΕΟΚ. Το δικαίωµα ειδικής φύσεως του κατασκευαστή βάσεων δεδοµένων έχει υποστεί 
την ερµηνεία του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς περιόρισε τις 
προστατευόµενες µε αυτό βάσεις δεδοµένων στις βάσεις στις οποίες η ουσιαστική επένδυση 
δεν αφορούσε την ίδια τη δηµιουργία των δεδοµένων αλλά µόνο την κτήση τους. Παρόλα αυτά 
το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων περιορίστηκε σε σηµασιολογικές διευκρινίσεις 
αφήνοντας αναπάντητη µια σειρά ερωτηµάτων.  

 
2.14.4. Εφαρµογή του ν.703/1977 στις συµβάσεις πληροφορικής 

Οι συµβάσεις πληροφορικής, κυρίως αυτές που αφορούν το λογισµικό αλλά και 
πληροφοριακά αγαθά, υπόκεινται στον έλεγχο του δικαίου των περιορισµών του 
ανταγωνισµού, δηλ. του Ν. 703/1997 όπως ισχύει. Τη σηµασία του ελέγχου αυτού 
υπογραµµίζει το γεγονός ότι οι συµβάσεις πληροφορικής έχουν µεγάλη σηµασία για την 
οικονοµική ανάπτυξη στη σύγχρονη κοινωνία των πληροφοριών.  

Σύµφωνα µε το νόµο, απαγορεύεται κάθε συµφωνία µεταξύ επιχειρήσεων, απόφαση 
ενώσεων επιχειρήσεων ή εναρµονισµένη πρακτική επιχειρήσεων, η οποία έχει ως αντι-
κείµενο ή αποτέλεσµα την παρακώλυση, τον περιορισµό ή τη νόθευση του ανταγωνισµού 
(άρθρο 1 § 1 ν. 703/1977) [Β6]. Εδώ εµπίπτουν οι συµφωνίες που έχουν ως αντικείµενο την 
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παραχώρηση χρήσης ή εκµετάλλευσης λογισµικού, οι οποίες καταρτίζονται µεταξύ 
επιχειρήσεων που ανήκουν στην ίδια ή σε άλλη βαθµίδα παραγωγής αλλά και οι συµβάσεις 
που έχουν ως σκοπό τη διάθεση χρήσης στον τελικό χρήστη του λογισµικού (επιχείρηση ή 
καταναλωτή). Εφόσον στις σχετικές συµβάσεις περιέχονται ρήτρες που παρακωλύουν ή 
νοθεύουν τον ανταγωνισµό και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 1 ν. 
703/19977, οι συµβάσεις αυτές απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρες (άρθρο 1 § 2 ν. 
703/1977). Τέτοιες ρήτρες µπορεί να αφορούν λ.χ. την απαγόρευση προµήθειας λογισµικού 
από άλλο παραγωγό, απαγορεύσεις ανταγωνισµού, τον άµεσο ή έµµεσο καθορισµό τιµών, 
την απαγόρευση χορήγησης υποαδειών χρήσης ή εκµετάλλευσης κοκ. Στην απαγόρευση του 
άρθρου 1 § 1 ν. 703/1997 εµπίπτουν και οι συµβάσεις, όπου υπάρχει σύζευξη των επιµέρους 
παροχών δηλ. του υλικού µε το λογισµικό, στις οποίες ο πωλητής του λογισµικού µπορεί να 
εξαρτήσει την παραχώρηση του από την αγορά ή τη µίσθωση Η/Υ, ενώ µπορεί να υπάρχει 
και σύζευξη δύο ή περισσότερων λογισµικών µεταξύ τους (λειτουργικού και εφαρµογών κοκ). 

Εξαίρεση από την παραπάνω απαγόρευση προβλέπεται από τον Κανονισµό 
αριθ.772/2004ΕΚ . Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Κανονισµού, το άρθρο 81 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης δεν εφαρµόζεται στις συµφωνίες µεταφοράς τεχνολογίας που συνάπτονται µεταξύ δύο 
επιχειρήσεων µε τις οποίες επιτρέπεται η παραγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά η 
σύµβαση. Στον Κανονισµό υπάγονται, µεταξύ άλλων, και τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας 
επί λογισµικού, όπως ορίζει το άρθρο 1 § 1 β' αυτού. Πάντως, όταν οι επιχειρήσεις που µετέχουν 
στη συµφωνία είναι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, η παραπάνω απαλλαγή ισχύει υπό τον όρο ότι 
το συνολικό µερίδιο αγοράς αµφοτέρων των µερών της συµφωνίας δεν υπερβαίνει το 20% στην 
επηρεαζόµενη σχετική αγορά τεχνολογίας και προϊόντος, ενώ όταν δεν είναι ανταγωνιστικές, το 
ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 30% (άρθρο 3 §1, §2). 

Ενδεικτικά αναφέρεται για το λογισµικό η άρνηση παραχώρησης του, η καταχρηστικότητα 
όρων που αφορούν τη διανοµή του, η µη αποκάλυψη των συστηµάτων διασύνδεσης, η 
επιβολή άνισων όρων κοκ. Κρίθηκε νοµολογιακά ότι κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης δύναται 
να έχουµε και στην περίπτωση άρνησης χορήγησης άδειας χρήσης βάσεως δεδοµένων που 
προστατεύεται από το δίκαιο πνευµατικής ιδιοκτησίας όταν το εν λόγω πληροφοριακό προϊόν 
συνιστά «βασική διευκόλυνση».  

Στις ηλεκτρονικές αγορές µεταξύ επιχειρήσεων µπορεί να προκύψουν προβλήµατα 
ανταγωνισµού, δεδοµένου ότι µπορεί να προκύψει κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης εξαιτίας 
της άρνησης ή περιορισµού πρόσβασης σε αυτές ή εφόσον δηµιουργηθούν αποτελέσµατα 
δικτύου ενώ µπορεί και εδώ να διαπιστωθούν εναρµονισµένες πρακτικές, συµφωνίες ή 
αποφάσεις αποκλειστικής συνδροµής ή άρνησης πρόσβασης που αποτελούν απαγορευµένες 
συµπράξεις, υπό την έννοια του άρθρου 1 ν.703/1977. 

 

2.15. Κριτική/Συµπεράσµατα της προστασίας µε το sui generis δικαίωµα 

Παρόλο που η ενσωµάτωση της Οδηγίας για τις βάσεις δεδοµένων στη νοµοθεσία των κρατών 
µελών έγινε, στις περισσότερες εκτός της τεθείσας προθεσµίας (1.1.1998) τελικά, όλα τα κράτη 
– µέλη ενσωµάτωσαν την Οδηγία είτε µε προσθήκες στους υπάρχοντες νόµους περί 
πνευµατικής ιδιοκτησίας (Ελλάδα, Αγγλία, Γερµανία κλπ) είτε µε νέους νόµους (Βέλγιο).  

Οι κριτικοί της Οδηγίας µιλούν για το «πείραµα» της Ευρώπης τονίζοντας ότι η νοµολογία 
αγνόησε ουσιαστικά τον ορισµό της βάσης δεδοµένων κατά την Οδηγία ερµηνεύοντας ευρέως 
την έννοια ώστε και µια µικρή συλλογή των συνδέσµων του ∆ιαδικτύου να κρίνεται ως 
ουσιώδης επένδυση και να δικαιολογεί προστασία µε το sui generis δικαίωµα [Α1]. Βάσεις 
δεδοµένων κρίθηκαν και οι ιστοσελίδες του ∆ιαδικτύου αλλά και τµήµατα εφηµερίδων µε µικρές 
αγγελίες. Στην Ευρώπη, ποσοστό του 50% των αγωγών αφορά κυρίως βάσεις δεδοµένων µε 
πληροφορίες όπως τηλέφωνα, ηµεροµηνίες αθλητικών γεγονότων, προγράµµατα τηλεόρασης, 
ώρες συναυλιών,  δεδοµένα δηλαδή «συνθετικά» (κανείς δεν µπορεί να καταλήξει σε αυτά 
µέσω έρευνας αλλά είναι πάντοτε αναγκασµένος να τα πάρει από κάποιον άλλον). Κατά την 
Οδηγία, αυτά τα δεδοµένα ίσως τελικά να είναι πιο πολύτιµα από τα «αληθινά» δεδοµένα.  

Οι κριτικοί της Οδηγίας υποστηρίζουν και τα παρακάτω εναντίον της: 
α: Η αυξηµένη προστασία δεν επηρέαζει την αγορά Βάσεων ∆εδοµένων [Α1] 
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Ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, όπου οι κατασκευαστές βάσεως δεδοµένων αµέσως µετά την έκδοση της 
ευρωπαϊκής Οδηγίας ξεκίνησαν τις πιέσεις προς το Κογκρέσο ώστε να αποκτήσουν την ίδια 
προστασία µε τις ευρωπαϊκές εταιρείες, οι ενδείξεις του κινδύνου αποτυχίας της αγοράς βάσεων 
δεδοµένων λόγω της επίδρασης της βάσης που θεωρητικά «εκµηδένιζε» την προστασία των 
πιο πολλών και των πιο οικονοµικά σηµαντικών από αυτές, ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Μεταξύ 
των ετών 1991 και το 1997, ο αριθµός των βάσεων δεδοµένων στην αγορά αυξήθηκε όπως και 
ο αριθµός αρχείων µέσα σε βάσεις δεδοµένων και ο αριθµός των αναζητήσεων σε βάσεις αλλά 
η επίδραση της Οδηγίας στην Ευρώπη µετά το 1996 δεν ήταν αυτή που υπόσχονταν οι 
υποστηρικτές της αφού η ευρωπαϊκή αγορά εµφάνισε µια άνοδο, για ένα χρόνο ενώ µετά 
επανήλθε σε κανονικά προ Οδηγίας επίπεδα. 
β. Υπήρχε ήδη ικανοποιητική προστασία [Α1] 
Οι κριτικοί του sui generis δικαιώµατος, σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, προβάλλουν ότι υπήρχαν 
ήδη πολύ ουσιαστικοί τρόποι προστασίας των δικαιωµάτων των κατασκευαστών όπως: 

 Αγωγή µε βάση την πνευµατική ιδιοκτησία για πρωτότυπες βάσεις 
δεδοµένων: γίνονται προσπάθειες, από την πλευρά των δηµιουργών/ 
κατασκευαστών ώστε οι βάσεις τους να «ξεπερνούν» το πολύ χαµηλό «όριο» 
πρωτοτυπίας που απαιτείται από το δίκαιο της πνευµατικής ιδιοκτησίας για να 
προστατεύεται µια βάση µε τεχνικές όπως η εισαγωγή πρωτότυπου υλικού (το 
οποίο προστατεύεται κατά την πνευµατική ιδιοκτησία) στη βάση, η ένταξη 
περιλήψεων, η οργάνωση µε πρωτότυπο τρόπο κλπ. Με τις τεχνικές αυτές κάθε 
ολοκληρωτική αντιγραφή και επαναχρησιµοποίηση της βάσης δεδοµένων είναι 
παράνοµη ενώ οι κατασκευαστές αναφέρουν ότι οι τεχνικές αυτές ανεβάζουν τα 
κόστη τους, χωρίς αυτό να δικαιολογείται από κάποιο λόγο εκτός του σκοπού 
νοµικής προστασίας. Βέβαια τα δεδοµένα που δεν είναι πρωτότυπα (τηλεφωνικοί 
αριθµοί κλπ) µένουν εκτός  προστασίας και οι ανταγωνιστές µπορούν να παίρνουν 
από τις βάσεις τους όλα τα µη πρωτότυπα δεδοµένα – η συλλογή και οργάνωση των 
οποίων πιθανώς απαίτησε σηµαντικότατες επενδύσεις χωρίς την άδεια τους. 

 Αγωγή µε βάση παραβίαση σύµβασης / συµφωνίας παραχώρησης χρήσης: 
αν ο χρήστης παραβιάσει τη σύµβαση µε την οποία του παραχωρήθηκε η χρήση της 
βάσης δεδοµένων, τότε ο κατασκευαστής µπορεί να καταθέσει αγωγή µε βάση τη 
σύµβαση. Συνήθως οι κατασκευαστές βάσεων δεδοµένων εισάγουν στο 
περιεχόµενο της σύµβασης ισχυρούς όρους προστασίας µε µια άδεια χρήσης –  
άδεια κατά την οποία ο χρήστης συµφωνεί ότι, εφόσον σκίσει το περιτύλιγµα ενός 
π.χ. CD-ROM που περιέχει τη βάση, συµφωνεί µε τους αναγεγραµµένους όρους 
χρήσης µέσα στο CD. O χρήστης πρέπει να ενεργοποιήσει τη λεγόµενη άδεια, 
δηλαδή να πατήσει το πλήκτρο και να δηλώσει «συµφωνώ» (µε τους όρους που 
αναγράφονται πάνω από τις δηλώσεις). Η νοµιµότητα των παραπάνω αδειών 
θεωρείται από πολλούς νοµικούς, αλλά και σύµφωνα µε κάποια νοµολογία, 
προβληµατική. Σαφώς δεν µπορούν οι όροι να είναι καταχρηστικοί και άκυροι, κατά 
τον νόµο προστασίας του καταναλωτή.  
Πάντως, οι κατασκευαστές προβάλλουν το επιχείρηµα ότι η προστασία µέσω 
σύµβασης δεν επαρκεί καθώς ενεργεί µόνο µεταξύ των µερών της σύµβασης. Αν 
δηλαδή ο συµβαλλόµενος χρήστης παραδώσει παράτυπα τη βάση σε κάποιον 
τρίτον, ο κατασκευαστής δεν µπορεί να εναγάγει τον τρίτον για την προσβολή των 
δικαιωµάτων του στη βάση µε νοµική βάση την παραβίαση της συµβατικής 
υποχρέωσης. Η συµβατική προστασία µπορεί να βοηθήσει µόνο µετά από 
συγκεκριµένη προσβολή χωρίς να προστατεύει γενικά τις βάσεις.  

 Αγωγή µε βάση τον αθέµιτο ανταγωνισµό: Η προσέγγιση του θέµατος από την 
σκοπιά του αθέµιτου ανταγωνισµού αντιµετωπίζει τις ήδη πρωτότυπες βάσεις 
δεδοµένων ως προϊόντα επενδύσεων µε σηµαντική οικονοµική αξία και προβάλλει 
καλύτερα το πραγµατικό πρόβληµα, το οποίο είναι πως θα προστατευθεί ο 
επενδυτής από την παράνοµη οικειοποίηση του έργου του από έναν κακόπιστο 
ανταγωνιστή, που δραστηριοποιείται στην ίδια αγορά.  
Ως κριτική στη λύση του αθέµιτου ανταγωνισµού [Α1], τονίζεται ακριβώς το ότι δεν 
παρέχει εκ των προτέρων ένα συγκεκριµένο οικονοµικό δικαίωµα ενώ ο 
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ανταγωνισµός δεν µπορεί να «ενεργήσει» προληπτικά παρά µόνο κυρωτικά. 
Άλλωστε, η αγωγή αθεµίτου ανταγωνισµού δεν µπορεί παρά να στραφεί εναντίον 
ανταγωνιστή και όχι εναντίον οποιουδήποτε άλλου χρήστη της βάσης, που δεν έχει 
πρόθεση κερδοσκοπίας ενώ οι κατασκευαστές βάσεων δεδοµένων επιθυµούν 
βέβαια την απόλυτη προστασία ενός εµπραγµάτου δικαιώµατος στις βάσεις τους.  

 Χρήση τεχνολογικών µέτρων προστασίας [Α1]: Οι κατασκευαστές 
χρησιµοποιούν τα τεχνολογικά µέτρα προστασίας ώστε οι χρήστες να αναγκάζονται 
να τηρούν τις συµφωνίες µαζί τους (ουσιαστικά, τα τεχνολογικά µέτρα 
συµπληρώνουν τους όρους χρήσης των βάσεων δεδοµένων). Τα τεχνολογικά µέτρα 
προστασίας περιλαµβάνουν: την κρυπτογραφία (χρήση κωδικών και παροχή 
δυνατότητας αποκρυπτογράφησης µε την παροχή κλειδιών σε νόµιµους χρήστες), 
τη χρήση κωδικών πρόσβασης, τη θέση του κωδικού του χρήστη εκτός λειτουργίας 
εάν υπάρχουν ενδείξεις παράνοµης συµπεριφοράς κ.α. Η χρήση των τεχνολογικών 
µέτρων προστασίας ενισχύεται ιδιαίτερα έντονα µε τους νέους ποινικούς κανόνες, οι 
οποίοι ποινικοποιούν και απειλούν µε σοβαρές ποινές όχι µόνο την παράνοµη 
πρόσβαση µέσω της εξουδετέρωσης των τεχνολογικών µέσων προστασίας στα 
δεδοµένα αλλά και την ίδια την εξουδετέρωση των µέσων προστασίας, ανεξαρτήτως 
της παράνοµης πρόσβασης (εξίσωση από πλευράς ποινικού δικαίου της πράξης της 
εξουδετέρωσης µε την πράξη της πρόσβασης – σαν, δηλαδή, το ποινικό δίκαιο να 
επεφύλασσε την ίδια τιµωρία σε εκείνον που γκρέµισε µόνο τον φράχτη ενός 
ακινήτου µε εκείνον που µπήκε και καταπάτησε το ακίνητο). Οι υπερασπιστές του 
sui generis δικαιώµατος στις βάσεις δεδοµένων αντιτάσσουν ότι τα τεχνολογικά 
µέτρα προστασίας είναι σηµαντικά χωρίς όµως να επαρκούν, καθώς, αν ο νόµιµος 
χρήστης παραδώσει π.χ. ένα CD-ROM σε τρίτο πρόσωπο µαζί µε το κλειδί 
αποκρυπτογράφησης ή τον  κωδικό πρόσβασης, ο κατασκευαστής δεν µπορεί να 
επωφεληθεί πλέον των τεχνολογικών µέτρων προστασίας για να προστατέψει την 
επένδυση του ενώ αναφέρεται ότι εφευρίσκονται συνέχεια µέσα εξουδετέρωσης των 
τεχνολογικών µέτρων προστασίας.  

γ. Το sui generis  δικαίωµα κατήργησε το κοινό κτήµα [Α1]: ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι µε 
το sui generis δικαίωµα στις βάσεις δεδοµένων απονεµήθηκαν ουσιαστικά πνευµατικά 
δικαιώµατα σε ιδέες, γεγονότα, απλά στοιχεία τα οποία αποτελούσαν πάντοτε τον χώρο γνωστό 
ως κοινό κτήµα όλων (εκείνο τον χώρο, για παράδειγµα, όπου εισέρχεται ένα έργο µετά την 
εκπνοή των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και «παραλαµβάνεται» από όλους µας για το 
καλό όλων µας, εκείνο τον χώρο στον οποίο άνηκαν πάντα τα ονόµατα µας, οι ονοµασίες των 
δρόµων µας, γεγονότα, στοιχεία, δεδοµένα που δεν τα έφτιαξε κανείς αλλά απλά τα βρίσκει στη 
φύση). Αυτά τα δεδοµένα ποτέ δεν είχαν θεωρηθεί ως πιθανά αντικείµενα πνευµατικής 
ιδιοκτησίας αφού δεν είχε γίνει κατανοητό ότι θα µπορούσε κάποιος να τα µονοπωλήσει και να 
πληρωθεί ώστε να δώσει ή να µην δώσει  την άδεια χρήσης σε άλλους να τα πάρουν και να τα 
µονοπωλήσει για πάντα ενώ ταυτόχρονα θα απαγόρευε να πάρουν τα δεδοµένα που 
περιλαµβάνονται στη βάση του (ούτε) από οπουδήποτε αλλού. 

Ωστόσο, παρά την κριτική, σήµερα είναι πολύ δύσκολο να καταργηθούν νόµοι και Οδηγίες 
που ήδη έχουν εκδοθεί και εφαρµοστεί.  

 

2.16. Συµπεράσµατα/ Σχόλια 

Μετά την Οδηγία 96/9/ΕΚ για τις βάσεις δεδοµένων εκδόθηκε και η Οδηγία 2001/29/ΕΚ για την 
εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος του δηµιουργού και συγγενικών δικαιωµάτων 
στην κοινωνία της πληροφορίας [Β5], µε την οποία πολλές διατάξεις είναι εφαρµοστέες και στη 
νοµική προστασία των βάσεων δεδοµένων. Το δικαίωµα αναπαραγωγής εκτείνεται ώστε να 
καταλάβει κάθε πιθανή µορφή, προσωρινή ή µόνιµη, άµεση ή έµµεση. ∆ιανοµή στο κοινό ρητά 
θεωρείται µπορεί να γίνει µε πώληση ή διαφορετικά, π.χ. µε διάδοση στο διαδίκτυο ενώ 
περιέχεται στην οδηγία ένας αναλυτικότερος κατάλογος µε περιορισµούς / εξαιρέσεις των 
δικαιωµάτων χωρίς να δίνεται σαφής απάντηση στο αν ο κατάλογος αφορά και την προστασία 
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των βάσεων δεδοµένων. Επειδή αφορά το δικαίωµα του δηµιουργού έργου, λογικά είναι 
εφαρµοστέος και στις βάσεις δεδοµένων που προστατεύονται µε το δικαίωµα πνευµατικής 
ιδιοκτησίας (πρωτοτυπία) αλλά όχι µε το δικαίωµα του κατασκευαστή µη πρωτότυπης βάσης 
δεδοµένων.  

Το sui generis δικαίωµα του κατασκευαστή µένει ανέπαφο από τις διατάξεις της Οδηγίας 
2001/29/ΕΚ αφού η Οδηγία είχε σκοπό να διευθετήσει θέµατα σχετικά µε την προστασία των 
δηµιουργών έργων. Ο κατασκευαστής βάσης δεδοµένων αναφέρεται επίσης στα άρθρα 6 και 7 
(προστασία τεχνολογικών µέτρων, ενηµέρωση για το καθεστώς των δικαιωµάτων του 
δηµιουργού αλλά και του κατασκευαστή βάσης δεδοµένων), τα οποία επιβάλλουν την 
ενίσχυση της προστασίας των δικαιωµάτων µε χρήση τεχνολογικών συστηµάτων ώστε να µην 
παραβιάζεται η ψηφιακή ταυτότητα των έργων. Από την άλλη µεριά ο αντίλογος είναι ότι και ο  
νόµιµος χρήστης δεν πρέπει να εµποδίζεται στη χρήση της βάσης από τεχνολογικά µέτρα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  

3.1 Έκθεση Αξιολόγησης  

Την 12 ∆εκ 2005, η Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών της ΕΕ δηµοσίευσε 
την 1η αξιολόγηση της Οδηγίας 96/6/EC [Α4] σχετικά µε την νοµική προστασία των βάσεων 
δεδοµένων.  

Η έκθεση [Α4] λαµβάνει υπόψη τις αρχές που απαιτεί η αξιολόγηση του αν τα νοµοθετικά 
µέτρα που έχουν ληφθεί έχουν επιτύχει τους στόχους τους. Η έκθεση της Επιτροπής 
στηρίχθηκε σε δύο εξωτερικές µελέτες, µια on-line έρευνα που διενεργήθηκε από τη Γενική 
∆ιεύθυνση Markt καθώς και από δεδοµένα από το Gale Directory of Databases (GDD). 

Στόχος της αξιολόγησης είναι να εκτιµηθεί αν οι στόχοι της πολιτικής που εισάγεται µε την 
Οδηγία για τη νοµική προστασία βάσεων δεδοµένων έχουν επιτευχθεί και ειδικότερα αν η 
δηµιουργία του «sui generis» δικαιώµατος έχει διαφορετικές επιδράσεις στον ανταγωνισµό.  

Η Οδηγία επιχειρεί να θέσει ένα νοµικό πλαίσιο που καθιερώνει τους κανόνες για την 
προστασία µιας ευρείας γκάµας βάσεων δεδοµένων δίνοντας ένα υψηλό βαθµό προστασίας 
σε ορισµένες βάσεις δεδοµένων (πρωτότυπες) και δηµιουργώντας ένα ειδικό δικαίωµα για 
εκείνες τις βάσεις που δεν ήταν πρωτότυπες κατά την έννοια των πνευµατικών δικαιωµάτων 
των δηµιουργών τους (µη πρωτότυπες).  

Το ειδικό δικαίωµα έχει επικριθεί κατά καιρούς για µια σειρά από λόγους όπως: 
 Είναι ασαφές  
 Η νέα µορφή προστασίας κλειδώνει τα δεδοµένα και την πληροφόρηση στην 

ακαδηµαϊκή κοινότητα ή άλλες βιοµηχανίες που εξαρτώνται από την διαθεσιµότητα των 
στοιχείων και των πληροφοριών που απαιτούνται για την έρευνα 

 Η νέα µορφή προστασίας είναι τόσο «στενή» ως έννοια και αποτυγχάνει να 
προστατεύσει κατάλληλα τις βάσεις δεδοµένων 

Οι αρνητικές επιπτώσεις του ειδικού δικαιώµατος αποδίδονται κυρίως:  
 Νοµική αστάθεια,  
 ∆υσκολία στην αξιολόγηση των δεδοµένων 
 Αυξανόµενα διοικητικά βάρη 
 Αυξανόµενα κόστη δηµιουργίας βάσεων και λιγότερες επιχειρηµατικές ευκαιρίες.  
Η έκθεση αξιολογεί αυτούς τους λόγους αναλύοντας την επίδραση των δικαστικών 

αποφάσεων σχετικά µε το ειδικής φύσης δικαίωµα και την εξέλιξη των βάσεων δεδοµένων 
καταγράφοντας όπως φαίνεται στο ακόλουθο διάγραµµα τους στόχους της οδηγίας. Πιο 
συγκεκριµένα επιδιώκονται ως στόχοι η διασφάλιση ενός ελκυστικού περιβάλλοντος για 
επενδύσεις σε βάσεις δεδοµένων, η διασφάλιση εξέλιξης και η βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας στο χώρο των βάσεων δεδοµένων. 
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Σχήµα 3.1.1.: Αντικειµενικοί Στόχοι της Οδηγίας 96/9/ΕΚ 
Πηγή: Έκθεση Αξιολόγησης ΕΕ (EU Evaluation Report) 

 
Παράλληλα, η έκθεση αξιολογεί τα µέτρα που έχουν ληφθεί µε τ

στο ακόλουθο διάγραµµα:  
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Κοινό επίπεδο προστασίας 
πρωτότυπων Β∆ µε δικαιώµατα 

πνευµατικής ιδιοκτησίας  
(Άρθρα 3 - 5 ) 
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Σχήµα 3.1.2.: Μέτρα της Οδηγίας 96/9/ΕΚ 
Πηγή: Έκθεση Αξιολόγησης ΕΕ (EU Evaluat
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o Ιταλία, Ολλανδία 1999, 
o Ελλάδα, Πορτογαλία 2000,  
o Ιρλανδία, Λουξεµβούργο 2001,  
o Κύπρος, Τσεχία, Εσθονία, Ουγγαρ
o Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία µετα
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σε διαβούλευση πάνω σε 4 κατευθύνσεις:
o Ολοκληρωτική κατά
o Απόσυρση του sui g
o Τροποποίηση των 

οι σκοποί τους (Επι
o ∆ιατήρηση του statu

Η δηµόσια διαβούλευση ξεκίνησε αρχ
έως τις 31 Μαρτίου 2006. Παραλήφθηκα
πάντα εφικτό να τραβήξει κανείς µια διαχ
που συµµετείχαν, 31 από τους φορείς αν
(π.χ εταιρίες παραγωγής βάσεων δεδοµ
εκδότες και τύπος), 13 φορείς ανήκουν
µεµονωµένων συµµετεχόντων και των συ

Ανάλυση, Σχεδιασµός και ∆ηµιουργία Ιστοχώρου µε θ
Ορισµός Β∆        
(Άρθρα 1.2)  
ion Report) 

λων των κρατών – µελών

1998,  

νία 1998, 

ία, Λετονία, Λιθουανία, Μ
ξύ 1999 – 2003.   
ενική ∆ιεύθυνση προσκάλ
  
ργηση της Οδηγίας (Επιλο
eneris δικαιώµατος (Επιλ

sui generis περιορισµών 
λογή 3),   
s quo (Επιλογή 4).  
ικά έως 12 Μαρτίου 200
ν 55 προσφορές. Στη δια
ωριστική γραµµή µεταξύ 
τιπροσωπεύουν τους παρ
ένων, σύνδεσµοι δηµοσί
 στους ακαδηµαϊκούς (σ
νδέσµων βιβλιοθηκών) ε

έµα τη Νοµική Προστασία Βάσε
∆ηµιουργία ενός ειδικής  
ύσης δικαιώµατος για τους 
δηµιουργούς των Β∆  

(Άρθρα 7, 10, 11)  
υποχρεώσεις των πιο 
αφοσιωµένων χρηστών 

(Άρθρα 8,9 και 15)  

 µε κάποιες καθυστερήσεις 

άλτα, 

εσε τους αρµόδιους φορείς 

γή 1),   
ογή 2),   
µε σκοπό να διευκρινιστούν 

6 και επεκτάθηκε αργότερα 
βούλευση αν και δεν είναι 
των διαφορετικών συνόλων 
αγωγούς – κατασκευαστές 
ευσης βάσεων δεδοµένων, 
υµπεριλαµβανοµένων των 
νώ 8 ήταν χρήστες (κυρίως 

ων ∆εδοµένων  39



ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ∆ΙΑΤΡΙΒΗ   ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΟΥΡΑ 
 
σύνδεσµοι καταναλωτών και εταιρίες στοιχηµάτων). Η Γαλλική Κυβέρνηση υπέβαλε επίσης 
παρατηρήσεις.  

Ως προς τα αποτελέσµατα: 
o 8 από τους φορείς υποστήριξαν την 1η επιλογή,  
o 3 επέλεξαν την 2η εναλλακτική,  
o 26 φορείς υποστήριξαν την επιλογή 3  
o και 26 υποστήριξαν την επιλογή 4.  

Οι συµµετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν περισσότερες της µιας επιλογές 
οπότε ο αριθµός ξεπερνά αυτόν των συµµετεχόντων. Εντός της οµάδας που υποστήριξε την 3η 
επιλογή, 13 ζήτησαν ένα ευρύτερο ορισµό του δικαιώµατος (κυρίως σε σχέση µε το Eυρωπαϊκό 
∆ικαστήριο) και 10 αιτήθηκαν περισσότερες εξαιρέσεις του «sui generis» δικαιώµατος. Ποσοστό 
75% των συµµετεχόντων είναι γνώστες του ειδικού δικαιώµατος ενώ µεταξύ αυτών ποσοστό 
80% θεωρεί ότι προσφέρει προστασία ή «καλή προστασία». Το 90% θεωρεί την κοινοτική 
νοµοθεσία όπως έχει εισαχθεί στο εθνικό δίκαιο ως ιδιαίτερα σηµαντική και 65% πιστεύει ότι η 
νοµική προστασία σήµερα είναι καλύτερη από ότι ήταν παλαιότερα. Ωστόσο, δεν θεωρείται ότι 
η κατάσταση είναι ενιαία σε όλη την Ευρώπη – ποσοστό 31% θεωρεί ότι υπάρχει «χάσµα» 
µεταξύ χωρών.  

Στα διαγράµµατα που ακολουθούν φαίνονται ορισµένα στοιχεία σχετικά µε την παραγωγή 
βάσεων δεδοµένων κατά τα έτη από 1992 έως 2004. Εύκολα παρατηρούµε ότι από το 2001 
και έπειτα το πλήθος των βάσεων δεδοµένων µειώνεται – γεγονός που δεν δικαιολογείται αν 
θεωρήσουµε ότι από το έτος αυτό και έπειτα όλα τα κράτη – µέλη της ΕΕ έχουν ενσωµατώσει 
την Οδηγία στο δίκαιό τους.  

 
Παραγωγή Β∆ στη ∆υτική Ευρώπη (1992 - 2004) 

 
 Έτος 

 
Σχήµα 3.1.3.: Τάσεις των βάσεων δεδοµένων στη ∆υτική Ευρώπη (1992 – 2004) 
Πηγή: Έκθεση Αξιολόγησης ΕΕ (EU Evaluation Report) 

 
Στην ίδια διαπίστωση καταλήγουµε συγκρίνοντας την παραγωγή βάσεων δεδοµένων 

µεταξύ της ∆υτικής Ευρώπης και της Βόρειας Αµερικής τα έτη 1992 – 2004. Η αναλογία µεταξύ 
ευρωπαϊκών και αµερικάνικων βάσεων δεδοµένων από 1 προς 2 το 1996 (χρόνος έκδοσης της 
Οδηγίας) έγινε 1 προς 3 (το 2004).  
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 Παραγωγή Β∆ στη Β. Αµερική και ∆υτική Ευρώπη (1992 - 2004) 

 

Π 
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 Έτος  
 
Σχήµα 3.1.4.: Παραγωγή βάσεων δεοδµένων στη Β.Αµερική και ∆υτική Ευρώπη  
Πηγή: Έκθεση Αξιολόγησης ΕΕ (EU Evaluation Report) 

 
Μια εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί στην κάθε χώρα της ΕΕ δίν

διάγραµµα που ακολουθεί στο οποίο καταγράφεται και συγκρίνεται η παραγω
δεδοµένων µεταξύ των κρατών – µελών της ΕΕ.  
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Σύγκριση παραγωγής Β∆ µεταξύ των χωρών µελών της ΕΕ (1996 – 2004) 

 Έτος 

Σχήµα 3.1.5.: Σύγκριση της παραγωγής βάσεων δεδοµένων µεταξύ των χωρών µελών της ΕΕ 
(1996 – 2004) 
Πηγή: Έκθεση Αξιολόγησης ΕΕ (EU Evaluation Report) 

Κατά την ευρύτερη αξιολόγηση της οδηγίας τίθεται πλέον από την ίδια την Ευρωπαϊ
Επιτροπή θέµα έως και κατάργησης της Οδηγίας καθώς κατά την εφαρµογή της, η οπο
καθυστέρησε πέντε χρόνια, δεν βρέθηκαν αποδείξεις ότι το ειδικής φύσης δικαίωµα έχει πετύχ
τους σκοπούς που είχαν προβλεφθεί µε την οδηγία. Η ευρωπαϊκή αγορά βάσεων δεδοµένω
δεν ενισχύθηκε λόγω της θέσπισης του δικαιώµατος ενώ η αµερικανική αγορά βάσεω
δεδοµένων παραµένει σταθερά πρώτη, σε µια χώρα όπου δεν υφίσταται, παρά τις ισχυρότατ
πιέσεις, επίπεδο νοµικής προστασίας παρόµοιο µε αυτό της Ευρώπης. 
 

3.2. Κοινοτικά Όργανα – Πρωτοβουλίες  

Η ΕΕ και πιο συγκεκριµένα η Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς διαθέτει ιστοσελίδα στ
οποία δηµοσιεύονται σχετικές µε το θέµα της προστασίας των βάσεων δεδοµένω
πληροφορίες. ∆ηµοσιεύονται ζητήµατα που αφορούν στην Οδηγία, την έκθεση αξιολόγηση
περιπτώσεις δικαστικών αποφάσεων κ.α. (http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/pro
databases/prot-databases_en.htm) [Γ2]  
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Εικόνα 3.2.1.: Οθόνη ιστοσελίδας για την προστασία βάσεων δεδοµένων της ΕΕ 
Πηγή: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/prot-databases/prot-databases_en.htm  

 

3.2.1. Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας ∆εδοµένων  

Στο ευρύτερο πλαίσιο προστασίας των δεδοµένων λειτουργεί στην ΕΕ ο Ευρωπαίος Επόπτης 
Προστασίας ∆εδοµένων, ένας από τους βασικούς στόχους του οποίου είναι η εποπτεία της 
επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων από τα όργανα της Κοινότητας που εν όλω ή εν 
µέρει εµπίπτουν στις κοινοτικές δραστηριότητες. 
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Εικόνα 3.2.1.1.: Οθόνη ιστοσελίδας για τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας ∆εδοµένων 
Πηγή: www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/lang/en/pid/1 [Γ3] 

Το κυριότερο µέρος των δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας ∆εδοµένων  
(στο εξής ΕΕΠ∆) στηρίζεται σε γνωστοποιήσεις επεξεργασίας λειτουργιών που παρουσιάζουν 
συγκεκριµένους κινδύνους. Οι παραπάνω πρέπει να έχουν εκ των προτέρων ελεγχθεί από τον 
Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας ∆εδοµένων. Βασιζόµενος στα στοιχεία που υποβάλλονται στις 
υπηρεσίες του, εξετάζει τα στοιχεία σε σχέση µε τον Κανονισµό 45/2001[Β8]. Στην πλειοψηφία 
των περιτπώσεων, αυτή η πρακτική οδηγεί σε ένα σύνολο συστάσεων που χρειάζεται να 
υλοποιηθούν ώστε να επιτευχθεί συµµόρφωση µε τους κανόνες προστασίας των δεδοµένων.  

 Ο ΕΕΠ∆ δέχεται επίσης παράπονα από το προσωπικό της Κοινότητας όσο και από 
απλούς πολίτες που θεωρούν ότι τα προσωπικά τους δεδοµένα έχουν «κακοµεταχειριστεί» 
από κάποιο όργανο ή οργανισµό της ΕΕ. Αν το παράπονο/αίτηση γίνει αποδεκτό/ή, ο ΕΕΠ∆ 
συνήθως διενεργεί µια έρευνα, τα αποτελέσµατά της οποίας κοινοποιούνται στον 
ενδιαφερόµενο και υιοθετούνται τα απαραίτητα µέτρα.  

Ο ΕΕΠ∆ µπορεί επίσης να ενεργεί έρευνες µε δική του πρωτοβουλία ώστε να ευρεθούν τα 
αποδεικτικά στοιχεία και να γίνει ορθότερη παρακολούθηση των περιπτώσεων και της 
συµµόρφωσης γενικότερα.  Προκειµένου να παρακολουθείται η συµµόρφωση µε τις κοινοτικές 
επιταγές π.χ. Κανονισµός 45/2001 ο ΕΕΠ∆ βασίζεται σε στελέχη – Data Protection Officers 
(DPOs), που έχουν αναλάβει κάθε οργανισµό.  

Από τον Ιανουάριο του 2004, ο ΕΕΠ∆ έχει διασφαλίσει την εποπτεία της κεντρικής 
µονάδας του Eurodac, µια βάση δεδοµένων δακτυλικών αποτυπωµάτων όσων αιτούνται 
ασύλου και µεταναστών που παράνοµα βρίσκονται στην ΕΕ. Μια βασική πτυχή αυτής της 
εποπτείας είναι η συνεργασία µε τις εθνικές αρχές εποπτείας και οι συστάσεις για κοινές λύσεις 
σε υπάρχοντα προβλήµατα.  

Ο ΕΕΠ∆ συµβουλεύει τα όργανα της ΕΕ σχετικά µε θέµατα προστασίας δεδοµένων σε  
ένα πλήθος περιοχών. Ο συµβουλευτικός ρόλος σχετίζεται µε προτάσεις για νέα νοµοθεσία 
όπως επίσης και µε οδηγίες soft law όπως «επικοινωνίες» που επηρεάζουν τα προσωπικά 
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δεδοµένα στην ΕΕ. Παρακολουθεί επίσης τις νέες τεχνολογίες που µπορεί να επιδρούν στην 
προστασία των δεδοµένων. Ο στόχος είναι να διασφαλιστούν τα θεµελιώδη δικαιώµατα των 
πολιτών  στην προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδοµένων.  

Κατά τη διάρκεια των ετών, 2005 και 2006, µεγάλη σηµασία δόθηκε στις προτάσεις me 
στόχο τη διευκόλυνση της αποθήκευσης και ανταλλαγής πληροφοριών στον τοµέα της 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Όσο για το 2007, οι προτεραιότητες έχουν διευρυνθεί 
µε αυξανόµενο ενδιαφέρον σε περιοχές του Κοινοτικού ∆ικαίου, όπως οι ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες, η κοινωνία της πληροφορίας και η δηµόσια υγεία.   

Από τις βασικές αρµοδιότητες του ΕΕΠ∆ είναι να εξετάζει την προστασία των δεδοµένων 
και την επίδραση της ιδιωτικότητας της προτεινόµενης νέας νοµοθεσίας.  

 

3.2.1.1. Όργανα – Εργαλεία του ΕΕΠ∆ 

Ο ΕΕΠ∆ χρησιµοποιεί διαφορετικά όργανα προκειµένου να εξασκήσει το ρόλο του. Το πρώτο 
όργανο είναι ένα εργαλείο προγραµµατισµού. Κάθε χρόνο τον ∆εκέµβριο, ο ΕΕΠ∆ δηµοσιεύει 
τις προτεραιότητες για την ερχόµενη χρονιά, καταγράφοντας τις πιο σχετικές προτάσεις της 
Επιτροπής που µπορεί να απαιτούν µια επίσηµη αντίδραση του. Στις προτάσεις που 
αναµένεται να έχουν µια έντονη επίδραση στην προστασία δεδοµένων δίνεται υψηλή 
προτεραιότητα. Το δεύτερο και σηµαντικότερο όργανο είναι η επίσηµη δηµόσια γνώµη. Με την 
έκδοση γνωµών σε κανονική βάση, ο ΕΕΠ∆ καθιερώνει µια συνεπή πολιτική σε θέµατα 
προστασίας δεδοµένων. Οι γνώµες απευθύνονται σε εκείνους που εµπλέκονται στις 
νοµοθετικές διαπραγµατεύσεις αλλά δηµοσιεύονται επίσης στην ιστοσελίδα (website) όσο και 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Κοινοτήτων. Ένα τρίτο όργανο/εργαλείο είναι τα σχόλια του 
ΕΕΠ∆, που απευθύνουν θέµατα προστασίας δεδοµένων σε Κοινοτικές γνώµες. Επίσης, ο 
Ευρωπαίος Επόπτης στέλνει επιστολές και δίνει διαλέξεις σε συγκεκριµένα θέµατα όπως για 
παράδειγµα παρουσιάσεις θεµάτων ενώπιον επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  

Τέλος, ένα τελικό εργαλείο που έχει στη διάθεσή του ο ΕΕΠ∆ είναι η πιθανότητα να 
παρεµβαίνει σε περιπτώσεις ενώπιον του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου, του Πρωτοδικείου και του 
Civil Service Tribunal.  

Ο τρίτος πυλώνας των δραστηριοτήτων του ΕΕΠ∆ µπορεί να περιγραφεί ως συνεργασία 
σε  συγκεκριµένα θέµατα όπως η πιο δοµική συνεργασία µε άλλες αρχές προστασίας 
δεδοµένων. Αυτό µπορεί να εµπεριέχει θέµατα που έχουν µια επιρροή στο πως ερµηνεύεται η 
Οδηγία 95/46 [Β9], που εφαρµόζεται από τα εθνικά δίκαια. Μπορεί να είναι επίσης, σχετικό µε 
περιπτώσεις όπου παρόµοια παράπονα έχουν αναφερθεί σε αρκετά κράτη – µέλη. Στόχος του 
είναι να προωθήσει µε συνέπεια την προστασία των προσωπικών δεδοµένων.   

 

3.2.1.2. Συναντήσεις – Συζητήσεις 

Το κεντρικό forum για συνεργασία στην ΕΕ είναι η Οµάδα Εργασίας για το άρθρο 29 (Working 
Party article 29) στην οποία συµµετέχουν οι εθνικές αρχές προστασίας προσωπικών 
δεδοµένων ανταλλάσσοντας απόψεις σε τρέχοντα θέµατα και συζητώντας για µια κοινή 
ερµηνεία της νοµοθεσίας δίνοντας τη συµβουλευτική εµπειρία τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Ο ΕΕΠ∆ συµµετέχει επίσης στην διασφάλιση ικανής προστασίας δεδοµένων στον 3ο πυλώνα 
της ΕΕ, που καλύπτει την αστυνόµευση και τη συνεργασία για θέµατα δικαιοσύνης µε την 
παρακολούθηση ενός συγκεκριµένου αριθµού συναντήσεων των ενωµένων αρχών εποπτείας 
σε Πληροφοριακά Συστήµατα του τρίτου πυλώνα. Επιπλέον, ο ΕΕΠ∆ συµµετέχει σε 
συναντήσεις της ενωµένης αρχής για το ΠΣ Schengen (Joint Supervisory Authority Schengen), 
για την κάλυψη του πρώτου και τρίτου πυλώνα της ΕΕ.  

Ένα από τα σηµαντικότερα έργα συνεργασίας σχετίζεται µε το Eurodac, ένα 
Πληροφοριακό Σύστηµα ευρείας κλίµακας που περιέχει ψηφιακά δακτυλικά αποτυπώµατα 
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όσων αναζητούν άσυλο και το οποίο συνίσταται σε εθνικές µονάδες (υποκείµενο εθνικού 
δικαίου) και µια κεντρική µονάδα (υποκείµενο του κανονισµού 45/2001) και απαιτεί µια 
συντονισµένη προσέγγιση καθώς η εποπτεία εξαρτάται από την συνεργασία µεταξύ των 
εθνικών αρχών και του ΕΕΠ∆.  Συντονιστικές συναντήσεις οργανώνονται από τον ΕΕΠ∆ σε 
διετή βάση ενώ δύο βασικά συνέδρια προστασίας δεδοµένων οργανώνονται κάθε χρόνο. Κάθε 
άνοιξη ένα Ευρωπαϊκό Συνέδριο συγκεντρώνει τα στελέχη προστασίας δεδοµένων από τις 
αρχές των κρατών – µελών της ΕΕ και του Συµβουλίου της Ευρώπης και κάθε φθινόπωρο ένα 
ευρύ πλήθος ειδικών σε θέµατα προστασίας δεδοµένων, τόσο από το δηµόσιο όσο και από 
τον ιδιωτικό τοµέα, συγκεντρώνονται για το ∆ιεθνές Συνέδριο.  Τέλος, καθώς οι διεθνείς 
οργανισµοί επεξεργάζονται έστω «εικονικά» προσωπικά δεδοµένα, ο ΕΕΠ∆ οργανώνει 
συνέδρριο  (workshop) σχετικά µε το θέµα της προστασίας δεδοµένων στο πλαίσιο της ορθής  
διακυβέρνησης διεθνών οργανισµών στο οποίο συµµετέχουν αντιπρόσωποι από περίπου 20 
οργανισµούς. 

 

3.3. Η Ελληνική Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

Όπως και στις άλλες χώρες της ΕΕ έτσι και στη Ελλάδα λειτουργεί η Αρχή Προστασίας 
∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠ∆ΠΧ). Πρόκειται για συνταγµατικά κατοχυρωµένη 
ανεξάρτητη Αρχή, η οποία ιδρύθηκε µε το νόµο 2472/1997 [Β10], ο οποίος ενσωµατώνει στο 
ελληνικό δίκαιο την Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/46/ΕΚ. Η Οδηγία αυτή θέτει κανόνες για την 
προστασία των προσωπικών δεδοµένων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον 
αφορά την προστασία των προσωπικών δεδοµένων στον τοµέα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, η ΑΠ∆ΠΧ εφαρµόζει τον νόµο 3471/2006 [Β11] που αντίστοιχα ενσωµατώνει 
στο εθνικό δίκαιο την Ευρωπαϊκή Οδηγία 58/2002 [Β12]. 

Αποστολή της Αρχής αποτελεί η προστασία των δικαιωµάτων της προσωπικότητας και της 
ιδιωτικής ζωής του ατόµου στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν. 2472/1997 και 
3471/2006. 

Πρωταρχικός σκοπός της Αρχής είναι η προστασία του πολίτη από την παράνοµη 
επεξεργασία των προσωπικών του δεδοµένων αλλά και η συνδροµή προς αυτόν σε κάθε 
περίπτωση που διαπιστώνεται παραβίαση των σχετικών δικαιωµάτων του σε κάθε 
επιχειρησιακό τοµέα (χρηµατοπιστωτικά, υγεία, ασφάλιση, εκπαίδευση, δηµόσια διοίκηση, 
µεταφορές, ΜΜΕ, κ.ο.κ) [Γ4]. Επίσης, σκοπός της Αρχής είναι η υποστήριξη και καθοδήγηση 
των υπεύθυνων επεξεργασίας στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους απέναντι στο νόµο, 
λαµβάνοντας υπόψη τις νέες ανάγκες υπηρεσιών της ελληνικής κοινωνίας καθώς και την 
διείσδυση των σύγχρονων ψηφιακών επικοινωνιών και δικτύων. Συνεπώς, η Αρχή στρέφει 
ιδιαίτερα την προσοχή της µεταξύ άλλων στην παρατήρηση και αντιµετώπιση ζητηµάτων που 
προκύπτουν µε την εξέλιξη των νέων τεχνολογιών και εφαρµογών µε αρµοδιότητες 
διοικητικές/ελεγκτικές, κανονιστικές/συµβουλευτικές και τέλος απολογιστικές/δηµοσιοποίησης 
συνεργασίών [Γ4]. 
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ή ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ  

4.1. Βασικές Έννοιες Στόχοι 

Το πληροφοριακό υλικό που έχει συλλεγεί στο πρώτο µέρος, από τη σχετική µε το θέµα 
βιβλιογραφία, αποτελεί µια ενδιαφέρουσα καταγραφή των πληροφοριών σχετικά µε τη  
«Νοµική προστασία των Βάσεων ∆εδοµένων» και παρουσιάζεται σε ιστοτόπο (portal) που 
έχει δηµιουργηθεί για τον σκοπό αυτό στη διεύθυνση www.dblaw.gr .  

Με τη χρήση του λογισµικού Joomla κατασκευάστηκε ένας ιστοχώρος που παρουσιάζει 
δαδικτυακά χρήσιµο πληροφοριακό υλικό για το αντικείµενο. Το πρόγραµµα/λογισµικό  
επιλέχθηκε καθώς εµφανίζει αρκετά χαρακτηριστικά ποιότητας (π.χ. µεταφερσιµότητα, 
αξιοπιστία, αποδοτικότητα, ακρίβεια, ευρωστία, ορθότητα και επαναχρησιµοποιησιµότητα) 
από το δέντρο χαρακτηριστικών του Boehm et al.1976 σύµφωνα µε σχήµα 4.1.1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 4.1.1.: ∆έντρο Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Λογισµικού Boehm et al. 1976   
Πηγή: Σηµειώσεις Μαθήµατος «Τεχνολογία Λογισµικού» /Μ. Βίρβου [Α5] 
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Η γλώσσα µοντελοποίησης που χρησιµοποιήθηκε κατά την ανάλυση και σχεδιασµό της 
εφαρµογής είναι η UML, η οποία προέκυψε από τις επιρροές της µεθοδολογίας Booch, της 
OMT (Object Modeling Technique)  και της OOSE (Oblject Oriented Software Engineering), 
όπως φαίνεται στο σχήµα 4.1.2. που ακολουθεί.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 4.1.2: Στοιχεία που ενσωµατώνει η UML  
Πηγή: Σηµειώσεις Μαθήµατος «Τεχνολογία Λογισµικού» /Μ. Βίρβου [Α5] 

 
Η UML θεωρείται γλώσσα µοντελοποίησης και όχι µεθοδολογία µε δύο βασικά εργαλεία 

της τον συµβολισµό και το µεταµοντέλο. Στην παρούσα διατριβή χρησιµοποιούνται τα 
διαγράµµατα της UML για την ανάλυση και τον σχεδιασµό της εφαρµογής.  

Η ανάπτυξη του κύκλου ζωής κάθε λογισµικού είναι επαναληπτική µέχρι να εξελιχθεί το 
τελικό προϊόν. Η διαδικασία Rational Unified Process περιλαµβάνει ένα σύνολο οδηγιών 
σχετικά µε τις τεχνικές και οργανωτικές απόψεις της ανάπτυξης λογισµικού σχετικά µε την 
ανάλυση των απαιτήσεων και το σχεδιασµό. 

Η διαδικασία έχει δοµηθεί σε δύο διαστάσεις, αυτή του χρόνου και εκείνη των τµηµάτων 
διαδικασίας. Η διάσταση του χρόνου αποτελείται από τη φάση της έναρξης, τη φάση της 
εκπόνησης µελέτης, την κατασκευή και τη µετάβαση. Ως προς τη διάσταση των τµηµάτων 
διαδικασίας οι δραστηριότητες που εµπεριέχονται είναι η σύλληψη απαιτήσεων, η ανάλυση 
και ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και ο έλεγχος. Τα ανωτέρω φαίνονται στο σχήµα 4.1.3. που 
περιγράφει τον κύκλο ζωής του λογισµικού.  
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Σχήµα 4.1.3.: Κύκλος Ζωής Ανάπτυξης Λογισµικού  
Πηγή: Σηµειώσεις Μαθήµατος «Τεχνολογία Λογισµικού» /Μ. Βίρβου [Α5] 

 
Στην παρούσα ανάλυση ακολουθήθηκαν οι δύο ανωτέρω διαστάσεις, σε πρώτο επίπεδο 

καταγράφηκαν οι απαιτήσεις (τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα) και σε επόµενο επίπεδο 
ακολούθησε η φάση της σχεδίασης και υλοποίησης.  
Τα διαγράµµατα τα οποία χρησιµοποιήθηκαν κατά την ανάλυση είναι: 

 ∆ιαγράµµατα περιπτώσεων χρήσης 
 ∆ιαγράµµατα αλληλεπίδρασης (διαγράµµατα συνεργασίας και σειράς) 
 ∆ιαγράµµατα δραστηριοτήτων 
 ∆ιαγράµµατα αντικειµένων 
 ∆ιαγράµµατα τάξεων  
 ∆ιαγράµµατα καταστάσεων 
 ∆ιαγράµµατα εξαρτηµάτων 
 ∆ιαγράµµατα διανοµής  

Ο ιστοχώρος που δηµιουργήθηκε (www.dblaw.gr) λειτουργεί τόσο σε λειτουργικό 
επίπεδο –operational level – όσο και σε επίπεδο διαχείρισης αφού αφορά στην διαχείριση 
των συναλλαγών σε καθηµερινή βάση µε στόχο την ενηµέρωση των χρηστών.  

Σκοπός της παρούσας εφαρµογής είναι να απεικονίσει µε ορθολογικό τρόπο το 
πληροφοριακό υλικό που αναλύεται στο πρώτο µέρος της µελέτης ώστε να προσφέρει µια 
ολοκληρωµένη λύση για αξιόπιστη πληροφόρηση στο θέµα της νοµικής προστασίας των 
βάσεων δεδοµένων. Η ενηµέρωση των χρηστών και η πληροφόρηση στο αντικείµενο 
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θεωρούνται από τους βασικούς στόχους του έργου βελτιώνοντας ταυτόχρονα το επίπεδο 
διάχυσης γνώσεων πάνω στο συγκεκριµένο τοµέα. 

Η συγκέντρωση όλων των πληροφοριών και η συστηµατική παρακολούθηση τους 
θεωρείται ότι βελτιώνει την ταχύτητα και ορθότητα στη λήψη αποφάσεων αφού πλέον όλα τα 
στοιχεία παρουσιάζονται συγκεντρωµένα και οι επαγγελµατίες του χώρου (π.χ νοµικοί, 
επιχειρηµατίες, χρήστες) λαµβάνουν άµεσα και λεπτοµερώς ενηµέρωση για το σύνολο των 
εξελίξεων. Κατά συνέπεια, ο έλεγχος διευκολύνεται και βελτιώνεται το περιθώριο για 
διορθωτικές κινήσεις ενώ από την άλλη είναι δυνατό να επιτυγχάνονται πιο ασφαλείς – πιο 
κοντά στην πραγµατικότητα – προβλέψεις για τις δραστηριότητες και λειτουργίες που 
ενδεχοµένως αναλαµβάνουν. 

  

4.2. Ανάλυση Απαιτήσεων  

Οι συµµετέχοντες στην υλοποίηση του συστήµατος είναι τόσο χρήστες σε λειτουργικό 
επίπεδο όσο και χρήστες µε ρόλο διαχειριστή (ως αναλυτές) προκειµένου να προταθούν οι 
καταλληλότερες λύσεις.  

Ως πρώτο βήµα κατά την υλοποίηση του έργου αναπτύχθηκαν και αναλύθηκαν οι 
διαδικασίες της συγκεκριµένης εφαρµογής.  

Το υλικό όπως παρουσιάζεται διακρίνεται σε ενότητες, οι οποίες ακολουθούν τη δοµή 
που αναλύεται στο πρώτο µέρος της παρούσας µελέτης. Πιο συγκεκριµένα, στο portal 
υποστηρίζονται (πρόκειται να αναλυθούν περαιτέρω): 

o Λογαριασµοί χρηστών και κωδικοί πρόσβασης 
o Επικοινωνία 
o Εθνικό Νοµικό Πλαίσιο  
o Νόµικο Πλαίσιο & EE 
o ∆ικαστικές Αποφάσεις Μελέτη Περιπτώσεων  
o Forum ιδεών 
o Νέα 
o Ηµερολόγιο 
o FAQ 

 

4.2.1.  ∆ράστες 

Οι δράστες στο συγκεκριµένο σύστηµα σύµφωνα µε το σύστηµα εξουσιοδότησης διακρίνονται 
σε δύο κατηγορίες: τους πρωτεύοντες και τους δευτερεύοντες.  

Οι πρωτεύοντες δράστες είναι οι χρήστες του συστήµατος/∆ιαδικτύου που αναζητούν ανά 
πάσα στιγµή ενηµέρωση για το θέµα της νοµικής προστασίας, νοµικού πλασίου των βάσεων 
δεδοµένων, είναι δηλαδή όσοι πράγµατι χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο.  

Στους δευτερεύοντες δράστες ανήκουν αυτοί οι οποίοι παρέχουν πληροφορίες ή 
ενηµερώνονται από το σύστηµα αλλά δεν αναλαµβάνουν πρωτοβουλία ενεργειών/κινήσεων. 
Στην κατηγορία αυτή ανήκει ο χρήστης µε ρόλο διαχειριστή του συστήµατος, ο οποίος έχει 
πρόσβαση στα στοιχεία, τα οποία και επεξεργάζεται προκειµένου να υποστηρίζει επαρκώς 
(π.χ µε έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση για το υλικό καθαυτό) ή να βελτιώνει τις δυνατότητες 
που προσφέρονται από το portal. Το πληροφοριακό σύστηµα/λογισµικό θεωρείται ως ένας 
επιπλέον δράστης αφού δηµιουργεί αυτόµατα διάφορα µηνύµατα ανάλογα µε τη χρήση κατά 
την αλληλεπίδραση µε τους χρήστες κλπ.  
 

Ανάλυση, Σχεδιασµός και ∆ηµιουργία Ιστοχώρου µε θέµα τη Νοµική Προστασία Βάσεων ∆εδοµένων  50



ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ∆ΙΑΤΡΙΒΗ   ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΟΥΡΑ 
 
4.2.2.  Αντικείµενα - Τάξεις:   

Πληροφοριακό Υλικό:  

Το πληροφοριακό υλικό αποτελεί το «προϊόν» του portal και οργανώνεται σε ενότητες 
σύµφωνα µε τη δοµή που παρουσιάζεται στο πρώτο µέρος. Πιο συγκεκριµένα 
παρουσιάζονται οι νόµοι: Ν2121/93, Ν2819/00, Ν3052/02 και οι οδηγίες αντίστοιχα: Οδηγία 
96/9ΕΟΚ, Οδηγία 01/29 καθώς και πληροφορίες σχετικά µε τα όργανα και πρωτοβουλίες της 
ΕΕ για το θέµα, όπως περιγράφηκαν στο πρώτο µέρος της µελέτης.  

 

Ενότητες:  

Το πληροφοριακό υλικό οργανώνεται σε ενότητες βάσει της συνάφειας των πληροφοριών 
π.χ εθνικό νοµικό πλαίσιο, ευρωπαϊκό πλαίσιο κ.α.  

 

Χρήστες:  

Οι χρήστες γίνονται µέλη του ιστοχώρου, καταχωρώντας τα στοιχεία τους (π.χ όνοµα, 
διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail κ.α.) σε ειδική φόρµα µέσα από την αρχική σελίδα του 
ιστοτόπου.  

 

∆ιαχειριστές:  

Οι χρήστες που επεξεργάζονται, τροποποιούν και βελτιώνουν το περιεχόµενο του portal 
και τον τρόπο παρουσίασής του είναι οι διαχειριστές του συστήµατος.  
 

4.2.3.  ∆ραστηριότητες - ∆ιαδικασίες:  

Οι δραστηριότητες/επιχειρησιακές διαδικασίες που διενεργούνται στην εφαρµογή έχουν ως 
εξής:  

 
o Οι χρήστες ενηµερώνονται για την επικαιρότητα 
o Οι χρήστες ενηµερώνονται, εκτυπώνοντας ή δηµιουργώντας ένα αντίγραφο του 

υλικού σε δικά τους µέσα (π.χ σκληρό δίσκο, memory stick) 
o Οι χρήστες καταχωρούν τα στοιχεία τους και δηµιουργούν λογαριασµό 
o Οι χρήστες αξιολογούν τις γνώσεις τους για το συγκεκριµένο αντικείµενο  
o Οι χρήστες συµµετέχουν σε φόρουµ/ανοιχτή συζήτηση, ανταλλάσσοντας απόψεις για 

το θέµα 
o Οι χρήστες εγγράφονται για την παραλαβή Newsletter 
o Οι χρήστες παρακολουθούν ηµερολογιακά δικές τους δραστηριότητες ή 

δραστηριότητες σχετικά µε το αντικείµενο π.χ. ηµερίδες, συνέδρια.  
o Οι χρήστες δηµιουργούν λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
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o Οι διαχειριστές καταχωρούν σε τακτά χρονικά διαστήµατα πληροφοριακό υλικό  
o Οι διαχειριστές ενηµερώνουν την εφαρµογή µε τεστ αξιολόγησης 
o Οι διαχειριστές παρακολουθούν τις κινήσεις των χρηστών (ιστορικότητα) 

 
o Το σύστηµα στέλνει αυτόµατα µήνυµα κατά την πρώτη εγγραφή µε τα στοιχεία της 

σύνδεσης κάθε χρήστη  
o Το σύστηµα σε περίπτωση που ο χρήστης δεν θυµάται προσωρινά τα στοιχεία της 

σύνδεσής του αποστέλλει αυτόµατα τα στοιχεία ώστε να διευκολύνει τη σύνδεση 
o Το σύστηµα από τη στιγµή της αίτησης για παραλαβή «Newsletter» αποστέλλει 

αυτόµατα το δελτίο ενηµέρωσης 
o Το σύστηµα δηµιουργεί κατόπιν αίτησης του χρήστη λογαριασµούς ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου.  

 

4.2.3.1. ∆ιαδικασία Εγγραφής Χρήστη:  

Ο χρήστης εισάγεται καταχωρώντας login και psw κατά την πρώτη είσοδο στη σελίδα. Αν ο 
χρήστης είναι νέος προτείνεται να εισάγει στοιχεία π.χ ονοµατεπώνυµο, ηλ. ∆ιεύθυνση σε µια 
φόρµα εγγραφής. Ο χρήστης καταχωρεί τον κωδικό χρήστη και το password και το  σύστηµα 
στέλνει αυτόµατα µήνυµα για την εγγραφή µε τα στοιχεία εγγραφής του χρήστη. Αν έχει ήδη 
εισάγει τα στοιχεία του (αυτά αποθηκεύονται σε βάση δεδοµένων και καλούνται κάθε φορά 
κατά την είσοδο στο portal). Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν θυµάται είτε το όνοµα του 
χρήστη (username)  είτε τον κωδικό (password) το σύστηµα παρέχει τη δυνατότητα 
αποστολής των στοιχείων µέσω e-mail αυτόµατα.  

 

∆ιάγραµµα Ροής ∆εδοµένων για τη διαδικασία εγγραφής χρήστη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αποστολή φόρµας Συµπλήρωση  
φόρµας 

Φόρµα 
Στοιχείων 

Μη ολοκλήρωση 
Συµπλήρωσης   

φόρµας 

www.dblaw.gr 

Αποστολή µηνύµατος 
από το σύστηµα 

Εγγραφή στο 
σύστηµα  
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4.2.3.2. ∆ιαδικασία Αξιολόγησης:  

Οι διαχειριστές του συστήµατος είναι υπεύθυνοι για την τροφοδότηση του ιστοχώρου µε το 
σχετικό πληροφοριακό υλικό και την εισαγωγή των δοκιµασιών αξιολόγησης. Ο χρήστης 
εισάγεται στον ιστοτόπο (το σύστηµα πιστοποιεί τον χρήστη) και επιλέγει το κουµπί «on-line 
Τεστ» προκειµένου να αξιολογήσει τις γνώσεις του στη νοµική προστασία βάσεων 
δεδοµένων. Το τέστ αποτελείται από 15 ερωτήσεις διαφορετικής φύσης, όπως πολλαπλής 
επιλογής, συµπλήρωσης, επιβεβαίωσης ή απόρριψης κ.α. Για κάθε µια σωστή απάντηση του 
χρήστη το σύστηµα βαθµολογεί µε µία µονάδα ενώ δεν υπάρχει αρνητική βαθµολογία για τις 
λάθος απαντήσεις. Πληκτρολογώντας «Αποτελέσµατα Αξιολόγησης» ο χρήστης ενηµερώνεται 
για το ποσοστό επιτυχίας του ενώ έχει τη δυνατότητα να δει τις σωστές απαντήσεις στις 
ερωτήσεις που έχει κάνει λάθος.   
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∆ιάγραµµα Ροής ∆εδοµένων για τη διαδικασία αξιολόγησης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επανάληψη 
Αξιολόγησης 

Χρήστες  

Π

Εισαγωγή Test 

∆ιαχειριστές 
Προγράµµατος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ανάλυση, Σχεδιασµός και ∆ηµιουργία Ιστοχώρου
Αποτελέσµατα  
(% επιτυχίας) 
 µε
Εισαγωγή 
ληροφοριακού 

Υλικού 
Αξιολόγηση 
Γνώσεων 
Έξοδος 
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 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6

1 

5

3 

1.2 

1.1 

 

 

 

4.2.3.3. ∆ιαδικασία Παρακολούθησης Ηµερολογίου:  

Ο χρήστης έχοντας εισαχθεί στο portal επιλέγει «Ηµερολόγιο». Με αρκε
τρόπο, εφάµιλλο αυτό του εργαλείου «Microsoft Outlook» µπορεί να κα
ηµερολόγιο νέες δραστηριότητες, να τροποποιήσει ήδη υφιστάµενες κα
παλαιότερες ή άλλες που έχουν αναβληθεί.   

Ο διαχειριστής δίνει δικαιώµατα πρόσβασης σε δραστηριότητες του 
µεµονωµένο χρήστη ή σε όλους κατά περίπτωση.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ανάλυση, Σχεδιασµός και ∆ηµιουργία Ιστοχώρου µε θέµα τη Νοµική Προστασία Βάσεων ∆εδοµένων
5.1 

τά παραστατικό 
ταχωρήσει στο 
ι να διαγράψει 

ηµερολογίου σε 
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∆ιάγραµµα Ροής ∆εδοµένων για τη διαδικασία παρακολούθησης ηµερολογίου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ιαγραφή 
∆ραστηριότητας ∆ ς 

Ηµερολόγιο 

Π

∆

Είσοδος 
Χρηστών 

Πιστοποίηση 
Χρηστών 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανάλυση, Σχεδ
Καταχώρηση 
ραστηριότητα
αρακολούθηση 
Προγράµµατος 
ραστηριοτήτων 

ιασµός και ∆ηµιουργία Ιστοχώρου µε θέµ
Τροποποίηση 
∆ραστηριότητας
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1.1 

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2.3.4
Υλικού

Ο διαχε
ενότητα 
καταχώρ
εκείνη α
συµβαίν

Οι ε
o 

o 

o 

Ανάλυση, 
1 
2 

2.2 2.3 2.4.1 

. ∆ιαδικασία Καταχώρησης/Τροποποίησης/∆ιαγραφής Πληροφοριακού 
:  

ιριστής εισάγει περιεχόµενο στο portal ανά ενότητα. Υλικό συναφές ανήκει σε µια 
π.χ. Εθνικό Νοµικό Πλαίσιο ή ∆ικαστικές Αποφάσεις/Μελέτη Περιπτώσεων. Κατά την 
ηση νέου υλικού αν ή ενότητα στην οποία ανήκει υπάρχει συµπεριλαµβάνεται σε 
λλιώς δηµιουργείται νέα ενότητα, στην οποία καταχωρείται το υλικό. Αντίστοιχα 
ουν και κατά την τροποποίηση ή διαγραφή υλικού.  
νότητες του υλικού έχουν ως ακολούθως:   
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΕΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΣΗΜΕΡΑ: περιέχονται κάποιες σκέψεις 
σχετικά µε το θέµα σήµερα   
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΑΣΕΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ: περιέχονται συνδέσεις µε 
τα παρακάτω αρχεία που αποτελούν το «νοµοθετικό» πλαίσιο για το αντικείµενο. 

o ΝΟΜΟΣ 2121/1993 ΦΕΚ Α’ 25/4.3.1993 όπως έχει κωδικοποιηθεί 
µε την προσθήκη των άρθρων του Ν.2819/2000 

o Ν.2819/2000 
o Ν.3057/2002 
o Ο∆ΗΓΙΑ 96/9/ΕΟΚ 
o Ο∆ΗΓΙΑ 01/29 

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΕΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΕ: περιλαµβάνει τα κατωτέρω:  
o σύνδεση µε το αρχείο της  Έκθεσης Αξιολόγησης από τον ιστοτόπο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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o σύνδεση µε την  ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/prot-databases/prot-
databases_en.htm της προστασίας βάσεων δεδοµένων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης/∆ιεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς της ΕΕ 

o σύνδεση µε την ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/pid/ 1?lang=el του  
Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας ∆εδοµένων      

o σύνδεση µε διεύθυνση http://ec.europa.eu/internal_market/ copyright/prot-
databases/jurisprudence_en.htm όπου παρουσιάζονται ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ και περιλήψεις αποφάσεων της ΕΕ σχετικά µε το αντικείµενο της 
νοµικής προστασίας  

o ΆΡΘΡΑ: περιλαµβάνονται άρθρα και παρουσιάσεις για το συγκεκριµένο θέµα  
o FAQ: περιέχονται οι συνηθέστερες ερωτήσεις και απαντήσεις για το θέµα  
o ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ: περιλαµβάνονται χρήσιµοι σύνδεσµοι για το θέµα 
o ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: δυνατότητα αποστολής ηλεκτρονικού µηνύµατος µε παράπονα, 

αίτηση αναζήτησης κάποιου υλικού κλπ  
Το αναλυτικό περιεχόµενο κάθε ενότητας µπορεί να εκτυπώνεται ή αποθηκεύεται από το 

χρήστη ή να αποστέλλεται µε e-mail από το σύστηµα.   
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∆ιάγραµµα Ροής ∆εδοµένων για τη διαδικασία καταχώρησης / τροποποίησης / 
διαγραφής πληροφοριακού υλικού 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ιαχειριστές 

Π

Εισ
Υ

Εισαγωγή Test 
Αξιολόγησης 

Υ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανάλ
∆ηµιουργία 
Ενοτήτων 
Τροποποίηση 
Υλικού 

αγωγή 
λικού  

υση, Σχεδιασµός και ∆ηµιουργία Ιστοχώρου µε θέµα τ
Εισαγωγή 
ληροφοριακού 

Υλικού 
Τροποποίηση 
Ενοτήτων 
∆ιαγραφ
Υλικού

η Νοµική 
∆ιαγραφή 
Ενοτήτων 
ή 
 

Προστασία Βάσεων ∆εδοµένων  
Τροποποίηση 
Υλικού εκτός 
ενοτήτων 
Εισαγωγή Υλικού 
εκτός ενοτήτων 
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1.2 

1 

1.1

1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.61.1.1 

 
 
 
 
 
 

1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 

 
 

Άλλες ∆ιαδικασίες 

4.2.3.5. ∆ιαδικασία Επικοινωνίας:  

Ο χρήστης επιλέγει το κουµπί της επικοινωνίας και ανοίγει µια φόρµα στην οποία καταγράφει 
το ερώτηµά, την απορία ή την επιθυµία για επικοινωνία. Στη συνέχεια αποστέλλει το µήνυµα 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dblaw.gr και το σύστηµα ανταποκρίνεται – απαντώντας 
στο θέµα του χρήστη.  
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Χρήστες 

i

Συµπλήρωση 
φόρµας 

Απ
σύστ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

4.2.3.6. ∆ιαδικασία Συµµετοχής σε φόρ

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα µε την είσοδό τ
ώστε να συζητήσει προβληµατισµούς του µε 

Ανάλυση, Σχεδιασµός και ∆ηµιουργία Ιστοχώρου µε θέµα τη
Αποστολή 
Μηνύµατος 

nfo@dblaw.gr
άντηση από 
ηµα/διαχειριστή 

2
1
3

4

ο

ο
ά

 Ν
υµ:  

υ στον ιστοχώρο να συµµετάσχει σε φορουµ 
λλους χρήστες σχετικά µε το αντικείµενο της 

οµική Προστασία Βάσεων ∆εδοµένων  61



ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ∆ΙΑΤΡΙΒΗ   ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΟΥΡΑ 
 
νοµικής προστασίας βάσεων δεδοµένων. Ο στόχος είναι η προαγωγή της γνώσης στο θέµα 
µε ανταλλαγή µηνυµάτων και απόψεων.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χρήστες 

Έξοδος  
Χρηστών 

Ανταλλαγή 
Απόψεων  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ανάλυση, Σχεδιασµός και ∆ηµιουργία Ιστοχώρου µε θέµα τη Νοµική
Εισαγωγή 
Χρηστών 
Αποστολή 
Μηνυµάτων 

Forum 

Παρακ
συζή

 Προστασία Βάσεων ∆εδοµένων  
Πιστοποίηση 
Χρηστών 
ολούθηση 
τησεων  
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Ανάλυση, Σχεδι
1

1.1.1 

2.1 
2.2 

2.3 
2.4 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ – ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ UML 
 
Ενδεικτικά δίνονται ορισµένα διαγράµµατα για το πληροφοριακό σύστηµα όπως περιγράφεται 
παραπάνω.  

 

5.1. ∆ιαγράµµατα «Περιπτώσεων Χρήσης» (Use Case diagrams): πρόκειται για 
διαγράµµατα τα οποία αναπαραστούν τις λειτουργίες ενός συστήµατος όπως τις 
αντιλαµβάνεται ο «χρήστης». Μοντελοποιούν τις υπηρεσίες που προσφέρονται από το 
σύστηµα περιλαµβάνοντας σενάρια που εξαντλούν τις πιθανές εκβάσεις (επιτυχίας και 
αποτυχίας κάποιες φορές). Αναφέρονται σε µια ακολουθία ενεργειών και παραλλαγών τους οι 
οποίες εκτελούνται κατά την αλληλεπίδραση µε τους χρήστες [Α6].    

 
 ∆ιαγράµµατα ∆υνατοτήτων Χρήστη 

 

Εκτυπώνει

∆ιαβάζει

Χρήστης

Αποθηκεύει

Πληροφοριακό 
Υλικό

 
 
 
 
Παρατηρήσεις:  
Ο χρήστης του portal είτε ενηµερώνεται είτε αποθηκεύει είτε εκτυπώνει το πληροφοριακό 
υλικό που είναι ανηρτηµένο στον ιστοχώρο. 
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Αναζητά
Πληροφοριακό 

ΥλικόΧρήστης

Αξιολογείται

 
 
 
Παρατηρήσεις:  
Ο χρήστης του portal έχει επίσης τη δυνατότητα να αναζητά και να αξιολογείται στο 
πληροφοριακό υλικό που είναι ανηρτηµένο στον ιστοχώρο. 
 
 
 

 
Εικόνα 5.1.1.: Οθόνη Ενότητας Εθνικού Νοµικού Πλαισίου 
Πηγή: www.dblaw.gr 
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 ∆ιάγραµµα ∆υνατοτήτων Χρήστη ∆ιαχειριστή (administrator) 
 

Αναρτά

Τροποποιεί/Μεταβάλλει

∆ιαχειριστής 
Χρήστης Admin

∆ιαγράφει

Πληροφοριακό 
Υλικό

 
 
 
Παρατηρήσεις:  
Ο διαχειριστής του portal έχει την ευθύνη της ενηµέρωσης/ανάρτησης νέου υλικού, 
τροποποίησης του ήδη υφιστάµενου ή διαγραφής σε κάποιες περιπτώσεις του 
πληροφοριακού υλικού του ιστοχώρου. 

 
 

 ∆ιάγραµµα ∆υνατοτήτων Συστήµατος 
 
 
 

Στοιχεία ΧρηστώνΠληροφοριακό  
Σύστηµα

Πιστοποιεί

 
 
 
 
Παρατηρήσεις:  
Το πληροφοριακό σύστηµα έχει την ευθύνη πιστοποίησης των στοιχείων των χρηστών του 
ιστοχώρου. 
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Πληροφοριακό        
Σύστηµα

Αποστέλλει

Newsletter

 
 
 
Παρατηρήσεις:  
Το πληροφοριακό σύστηµα έχει την ευθύνη αποστολής ενηµερωτικών δελτίων προς τους 
χρήστες. 

 

5.2. ∆ιάγραµµα Σχέσης «ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ»: διάγραµµα το οποίο προϋποθέτει την 
ολοκλήρωση ενός βήµατος για τη µετάβαση σε επόµενη λειτουργία 

 
 

Πιστοποίηση Χρήστη

Χρήστης Είσοδος Online Τεστ

 
 
 
Παρατηρήσεις:  
Ο χρήστης του portal προκειµένου να εισαχθεί στην ενότητα της αξιολόγησης (Online Τεστ) 
πρέπει να έχει εισαχθεί στο σύστηµα. Η είσοδος περιλαµβάνει την πιστοποίηση του από το 
σύστηµα.  
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Εικόνα 5.2.1.: Οθόνη Σύνδεσης στη σελίδα 
Πηγή: www.dblaw.gr 

 
 
 

∆ιαχειριστής Είσοδος

Πληροφοριακό 
Υλικό

Πιστοποίηση Χρήστη

 
Παρατηρήσεις:  
Προκειµένου ο διαχειριστής να εισαχθεί στην πλατφόρµα για την ενηµέρωση, τροποποίηση, 
διαγραφή του πληροφοριακού υλικού απαιτείται η προηγούµενη πιστοποίησή του από το 
σύστηµα.  

 

Ανάλυση, Σχεδιασµός και ∆ηµιουργία Ιστοχώρου µε θέµα τη Νοµική Προστασία Βάσεων ∆εδοµένων  68



ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ∆ΙΑΤΡΙΒΗ   ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΟΥΡΑ 
 

 
Εικόνα 5.2.2.: Οθόνη Σύνδεσης ∆ιαχειριστή στη σελίδα 
Πηγή: www.dblaw.gr 

 

5.3. ∆ιάγραµµα Συνεργασίας (Collaboration Diagram): πρόκειται για διαγράµµατα 
τα οποία αναπαραστούν αντικείµενα, τις σχέσεις και αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους µε στόχο 
την διευκόλυνση της αναπαράστασης της συνεργασίας ενός συνόλου αντικειµένων. 
Απεικονίζουν τόσο το περιβάλλον ενός συνόλου αντικειµένων όσο και την αλληλεπίδραση 
ανάµεσα σε αυτά. Αποτελούν µια επέκταση των διαγραµµάτων αντικειµένων.    
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Λογαριασµός 
Πληροφοριακ
Σύστηµα

e-mail

  
 
Παρατηρήσεις:  
Η διαδικασία συνε
της δηµιουργίας (1
 
 
 
 
 

∆ιαχειριστής Συ
Administ

 
 
Παρατηρήσεις:  
Η διαδικασία συνε
στάδια της δηµιου
 
 
5.4. ∆ιαγράµµα
οποία αναπαρασ
διαδικασίες ενός 
εµπεριέχουν δρασ
δραστηριότητα κα
της δραστηριότητα

 
 
 
 
 
 
 
Επικοινωνία 

Ανάλυση, Σχεδιασµός κ
1: ∆ηµιουργεί 
ό 

(from Logical View)

ργασίας µεταξύ του συστήµατος και του χρ
) του λογαριασµού και της αποστολής του σ

στήµατος 
rator

menu
(from Logical View)

ργασίας µεταξύ του administrator και των χρ
ργίας νέων menu (1) και της εµφάνισής/ανάρ

 ∆ραστηριότητας (Activity Diagrams
τούν µια δραστηριότητα ως σύνολο ε
συστήµατος. Αποτελούν ειδική µορφή δ
τηριότητες. Η δραστηριότητα ορίζεται ως
ι µια ή περισσότερες µεταβάσεις που αυτόµ
ς.  

αι ∆ηµιουργία Ιστοχώρου µε θέµα τη Νοµική Προστασία
2: Στέλνει 
Χρήστης

ήστη περιλαµβάνει δύο στάδια 
τον χρήστη (2).  
1: ∆ηµιουργεί 
2: Ανάρτηση/Εµφάνιση 
Χρήστης

 

ηστών περιλαµβάνει δύο 
τησης τους  στον χρήστη (2).  

): πρόκειται για διαγράµµατα τα 
νεργειών, περιγράφοντας τις 
ιαγραµµάτων κατάστασης που 
 µια κατάσταση µε εσωτερική 
ατα ακολουθούν τον τερµατισµό 
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Παρατηρήσεις:  
Μόλις ο χρήστης επιλέγει «Επικοινωνία» αυτόµατα ανοίγει η φόρµα επικοινωνίας, τη 
συµπλήρωση της οποίας µπορεί ο χρήστης είτε να πραγµατοποιήσει είτε να ακυρώσει. Με τη 
συµπλήρωση της φόρµας (στοιχείρων επικοινωνίας) ο χρήστης µπορεί είτε να προχωρήσει 
στην υποβολή είτε να επιστρέψει στην αρχική κατάσταση.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Επικοινωνία 

Εµφάνιση Φόρµας 
Επικοινωνίας

Υποβολή

Ενηµέρωση Αρχείου 
Επικοινωνίας

Αρχή επικοινωνίας 

Ακύρωση

ΟΧΙ 

ΝΑΙ
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Εικόνα 5.4.1.: Οθόνη Σύνδεσης για Επικοινωνία 
Πηγή: www.dblaw.gr 
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Εγγραφή στο Newsletter 

Εγγραφή στο 
Newsletter

Εισαγωγή Ονόµατος, 
Ηλεκτρονικής ∆ιεύθυνσης

Εγγραφ

Ενηµέρωση του
Αποστολ

Αρχή Εγγραφής 

η

 
 
Παρατηρήσεις:  
O χρήστης εισάγει το όνοµα και την ηλεκ
στο Newsletter» είτε επιστρέφει. Με την
αποστολή του Newsletter στην ηλεκτρονικ

 
 
 
 
 
 
 
 

Ανάλυση, Σχεδιασµός και ∆ηµιουργία Ιστοχώρου µε θ
Ακύρωσ
ή

 Αρχείου 
ής

 

τρονική του διεύθυνση και είτε επιλέγει «Εγγραφή 
 εγγραφή το σύστηµα αυτόµατα δροµολογεί την 
ή του διεύθυνση.  
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Εικόνα 5.4.2.: Οθόνη Σύνδεσης ∆ιαχειριστή στη σελίδα 
Πηγή: www.dblaw.gr 
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5.5. ∆ιάγραµµα Αντικειµένων (Object Diagrams): πρόκειται για απλοποιηµένα 
διαγράµµατα συνεργασίας τα οποία απεικονίζουν τα αντικείµενα και τις σχέσεις τους χωρίς να 
αναπαραστούν τη µετάδοση µηνυµάτων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παρατηρήσεις:  
Το σύστηµα δηµιουργεί λογαριασµούς για τους χρήστες. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :∆ιαχειριστής       :Tests     :Χρήστες

  :Λογισµικό/ 
   Σύστηµα

 :Σύστηµα  :Λογαριασµοί     :Χρήστες

 
 
 
 
Παρατηρήσεις:  
O διαχειριστής (administrator) αναρτά τα tests αξιολόγησης. Ο χρήστης συµπληρώνει 
συµµετέχει στην αξιολόγηση όπως και το σύστηµα που ελέγχει και ενηµερώνει για το 
ποσοστό επιτυχίας. 
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 :Σύστηµα  :Ηµερολόγιο     :Χρήστες

:∆ιαχειριστής

 
 
 
 
 
Παρατηρήσεις:  
Το σύστηµα υποστηρίζει «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ» για τους χρήστες. O διαχειριστής (administrator) 
έχει πλήρη εικόνα για τη λειτουργία του Ηµερολογίου. 
 

5.6. ∆ιάγραµµα Τάξεων (Class Diagrams): πρόκειται για διαγράµµατα τα οποία 
διευκολύνουν την απεικόνιση των τάξεων και των σχέσεων µεταξύ τους.  
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Χρήστες
όνοµα
κωδικός
e-mail

αναζητά()
αποθηκεύει()
εκτυπώνει()

Administrator
όνοµα
κωδικός
e-mail

αναρτά tests()
αξιολογεί()

Tests
ερωτήσεις

έλεγχος Απαντήσεων()1..*1..*

1.. *1.. *

 
 
 
 
Παρατηρήσεις:  
O administrator αναρτά τα tests αξιολόγησης. Ο χρήστης συσχετίζεται µε την αξιολόγηση και 
τον διαχειριστή του συστήµατος.  
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Χρήστες
όνοµα
κωδικός
e-mail

αποθηκεύει()
αναζητά()
εκτυπώνει()

Σύστηµα
ενότητες
menu
κατηγορίες

αποστέλλει()
αξιολογεί()

1..*1..*

Newsletter
ειδήσεις

ενηµερώνει()

1.. *1..*

 
 
Παρατηρήσεις:  
Το newsletter συσχετίζεται µε τους χρήστες – σχέση 1 προς πολλά. Το σύστηµα συσχετίζεται 
τόσο µε το newsletter όσο και µε τους χρήστες.  
 

 

5.7. ∆ιάγραµµα Καταστάσεων (State Diagrams): πρόκειται για διαγράµµατα τα 
οποία αναπαραστούν τη συµπεριφορά της τάξης όσον αφορά τις καταστάσεις της. 
Περιγράφουν την αλληλουχία των καταστάσεων ενός αντικειµένου κατά τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής του, µαζί µε κάποια µηνύµατα που προκαλούν αλλαγές της κατάστασης του 
αντικειµένου. Περιγράφουν µια υποθετική µηχανή, η οποία µπορεί να βρεθεί σε ένα σύνολο 
πεπερασµένων καταστάσεων. Κατά συνέπεια ένα διάγραµµα κατάστασης αποτελείται από:  

 ένα σύνολο πεπερασµένων καταστάσεων 
 ένα σύνολο πεπερασµένων γεγονότων 
 µια αρχική κατάσταση  
 λειτουργίες που περιγράφουν τη µετάβαση από µια κατάσταση σε άλλη 
 ένα σύνολο τελικών καταστάσεων  
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Test 
Αξιολόγησης

Ανοικτό/Σε εξέλιξη 
Test

Ολοκληρωµένο 
Test

Βαθµολογηµένο 
Test

 
 
Παρατηρήσεις:  
Το διάγραµµα απεικονίζει την εξέλιξη των καταστάσεων του τέστ αξιολόγησης των γνώσεων 
στο αντικείµενο. Με την έναρξη της διαδικασίας το τέστ «ανοίγει» ξεκινά µέχρι την 
ολοκλήρωση του όπότε η κατάσταση γίνεται ολοκληρωµένη και ακολουθεί η βαθµολόγηση, µε 
την έκφραση ποσοστού επιτυχίας (οπότε το τεστ γίνεται βαθµολογηµένο). 

  

 

5.8. ∆ιάγραµµα Σειράς ή Ακολουθίας (Sequence Diagrams): πρόκειται για 
διαγράµµατα τα οποία απεικονίζουν την χρονική ακολουθία των αντικειµένων και των 
αλληλεπιδράσεών τους. Θεωρούνται ως διαγράµµατα ροής απεικονίζοντας µια σειρά 
ενεργειών ενός σεναρίου στον άξονα του χρόνου. Αναπαραστούν τους δράστες τους οποίους 
εκκινούν µια ενέργεια και τους δράστες µε τους οποίους αυτοί συνεργάζονται χωρίς να 
παρουσιάζουν εναλλακτικές πορείες παρά µόνο την κύρια ροή προς την επιτυχή 
έκβαση/µετάβαση.  
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∆ηµιουργία 
χρήστη

Συµπλήρωση 
φόρµας εγγραφής

Εγγραφή Σύνδεση

 
Παρατηρήσεις: 
Ο χρήστης συνδέεται στον ιστοχώρο συµπληρώνοντας σε µια φόρµα εγγραφής τα στοιχεία 
του. Στη συνέχεια εγγράφεται αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της εγγραφής από το σύστηµα 
και στη συνέχεια συνδέεται στον ιστοχώρο.  
 
 

ΕίσοδοςΣύνδεση Πιστοποίηση Αξιολόγηση

 
 
Παρατηρήσεις:  
Ο χρήστης συνδέεται στον ιστοχώρο πληκτρολογώντας τα στοιχεία του. Στη συνέχεια 
εισάγεται αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της πιστοποίησης από το σύστηµα. Έπεται η 
αξιολόγηση, η έναρξη του test αξιολόγησης.  
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Εικόνα 5.8.1.: Οθόνη Σύνδεσης χρήστη jk στη σελίδα 
Πηγή: www.dblaw.gr 
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Εικόνα 5.8.2.: Οθόνη έναρξης τεστ αξιολόγησης 
Πηγή: www.dblaw.gr 
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5.9. ∆ιάγραµµα Εξαρτηµάτων (Component Diagrams): πρόκειται για διαγράµµατα 
που απεικονίζουν τα φυσικά εξαρτήµατα µιας εφαρµογής και τις αλληλοσυσχετίσεις µεταξύ 
τους. Ένα εξάρτηµα µπορεί να αναπαραστά ένα φυσικό τµήµα κώδικα και να έχει διεπαφές.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εισαγωγή Στοιχείων Χρήστη Αρχείο Χρηστών

Έλεγχος Στοιχείων

∆ηµιουργία Λογαριασµού Χρήστη

 
 
Παρατηρήσεις:  
Κατά την εισαγωγή των στοιχείων του χρήστη το σύστηµα ελέγχει αν ο χρήστης έχει ήδη 
δηµιουργήσει προφίλ και σε επόµενο στάδιο ακολουθεί η δηµιουργία νέου λογαριασµού. 

 
 
 

Μήνυµα ΧαιρετισµούΣύνδεση Χρήστη Αρχείο Χρηστών

Αναζήτηση Χρήστη

 
 
 
 
Παρατηρήσεις:  
Κατά τη σύνδεση του χρήστη το σύστηµα αναζητά τα στοιχεία του στο αρχείο των χρηστών 
προκειµένου να εµφανίσει κατά την είσοδο «προσωπικό µήνυµα χαιρετισµού». 
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5.10. ∆ιάγραµµα ∆ιανοµής (Deployment Diagrams): πρόκειται για διαγράµµατα που 
αναπαραστούν τη διανοµή των εξαρτηµάτων σε συγκεκριµένο υλικό hardware τα φυσικά 
εξαρτήµατα µιας εφαρµογής και τις αλληλοσυσχετίσεις µεταξύ τους. Ένα εξάρτηµα µπορεί να 
αναπαραστά ένα φυσικό τµήµα κώδικα και να έχει διεπαφές.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Main PC

Web Server Data Base 
Server

 
 
 
Παρατηρήσεις:  
Το σύστηµα αποτελείται από ένα κύριο εξυπηρετητή και δύο δευτερεύοντες. Ο κύριος 
εξυπηρετητής είναι ο web server που εξασφαλίζει τη σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο. Ο Data Base 
Server εξυπηρετεί τη βάση δεδοµένων και ο βασικός υπολογιστής εξυπηρετεί την 
παρουσίαση του υλικού.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

Περιβάλλον Λογισµικού JOOMLA  

Με την επιβεβαίωηση της αγοράς του επιθυµητού χώρου στο διαδίκτυο συµφωνείται ότι η 
Εθνική Επιτροπή Τελών και Ταχυδροµείων θα λάβει γνώση για τη συναλλαγή.  
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) είναι  Ανεξάρτητη Αρχή,  η 
οποία αποτελεί τον Εθνικό Ρυθµιστή που ελέγχει, ρυθµίζει και εποπτεύει: (α) την αγορά 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στην οποία δραστηριοποιούνται οι εταιρείες σταθερής και κινητής 
τηλεφωνίας, ασύρµατων επικοινωνιών και διαδικτύου και (β) την ταχυδροµική αγορά, στην 
οποία δραστηριοποιούνται οι εταιρείες παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών και υπηρεσιών 
ταχυµεταφοράς. Επιπλέον, η ΕΕΤΤ ασκεί τις αρµοδιότητες Επιτροπής Ανταγωνισµού στις εν 
λόγω αγορές [Γ8].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 6.1.: Οθόνη Επιβεβαίωσης Παραγγελίας για Αγορά Χώρου στο ∆ιαδίκτυο 
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Ο διαχειριστής του συστήµατος εισάγεται στην πλατφόρµα µέσω Internet, καταχωρώντας 
όνοµα χρήστη και κωδικό. Η αρχική οθόνη του περιβάλλοντος είναι η ακόλουθη:   
 

 
Εικόνα 6.2.: Εισαγωγική Οθόνη Προγράµµατος JOOMLA 
Πηγή: www.dblaw.gr (σύνδεση διαχειριστή) 

 
Οι δυνατότητες που προσφέρονται είναι: 

 η προσθήκη νέου «άρθρου»,  
 η διαχείριση των άρθρων (article manager),  
 η διαχείριση της εισαγωγικής σελίδας (front page manager)  
 η διαχείριση ενοτήτων (section manager) 
 η διαχείριση κατηγοριών (category manager)  
 η διαχείριση µέσων (media manager) 
 η διαχείριση µενού (menu manager) 
 η διαχείριση γλωσσών (language manager) 
 η διαχείριση χρηστών (user manager) 
 βασικές/παγκόσµιες παράµετροι (global configuration) 
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Κατά την προσθήκη νέου άρθρου όπου άρθρο νοείται η ενότητα οµοιογενούς υλικού, το 
περιβάλλον είναι παρόµοιο µε αυτό του Microsoft Office και πολύ φιλικό προς τον χρήστη. Ο 
διαχειριστής οργανώνει το πληροφοριακό υλικό καταχωρώντας το σε συγκεκριµένη ενότητα 
(Section) ή κατηγορία (Category), εµφανιζόµενο στην αρχική σελίδα ή όχι.   
 

 
Εικόνα 6.3.: Οθόνη Εισαγωγής Υλικού στον Ιστοχώρο 
Πηγή: www.dblaw.gr (σύνδεση διαχειριστή) 
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Ο διαχειριστής των άρθρων (Article Manager) εµφανίζει τα άρθρα και τα χαρακτηριστικά τους 
(σειρά εµφάνισης, επίπεδο πρόσβασης, αν εµφανίζονται στην αρχική σελίδα ή όχι κ.α.) 
παρέχοντας τη δυνατότητα τροποποίησής τους.  
 

 
Εικόνα 6.4.: Οθόνη ∆ιαχείρισης Πληροφοριακού Υλικού / Άρθρων 
Πηγή: www.dblaw.gr (σύνδεση διαχειριστή) 
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Σε κάθε άρθρο µπορεί να προστίθεται/συµπληρώνεται/τροποποιείται ή διαγράφεται υλικό. Τα 
εργαλεία που χρησιµοποιούνται είναι παρόµοια µε αυτά που χρησιµοποιούνται στο 
πρόγραµµα επεξεργαστή κειµένων της MICROSOFT.  
 

 
Εικόνα 6.5.: Οθόνη Τροποποίησης Πληροφοριακού Υλικού / Άρθρων 
Πηγή: www.dblaw.gr (σύνδεση διαχειριστή) 
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Εικόνα 6.6.: Οθόνη ∆ιαχείρισης Πληροφοριακού Υλικού / Άρθρων 
Πηγή: www.dblaw.gr (σύνδεση διαχειριστή) 
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Ο διαχειριστής της αρχικής σελίδας (Front Page Manager) εµφανίζει το σύνολο των άρθρων 
που έχουν δηµιουργηθεί µε το κοινό χαρακτηριστικό εµφάνισής τους στην αρχική σελίδα.  
 

 
Εικόνα 6.7.: Οθόνη ∆ιαχείρισης Αρχικής Σελίδας 
Πηγή: www.dblaw.gr (σύνδεση διαχειριστή) 
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Ο διαχειριστής ενοτήτων και κατηγοριών (Section Manager/Category Mannager) εµφανίζει το 
σύνολο των άρθρων που έχουν δηµιουργηθεί ανά ενότητα ή ανά κατηγορία. Στο συγκεκριµένο 
ιστοχώρο δεν έχουν χρησιµοποιηθεί ενότητες ή κατηγορίες. 
 

  
Εικόνα 6.8.: Οθόνη ∆ιαχείρισης Ενοτήτων Πληροφοριακού Υλικού 
Πηγή: www.dblaw.gr (σύνδεση διαχειριστή) 
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Εικόνα 6.9.: Οθόνη ∆ιαχείρισης Κατηγοριών Πληροφοριακού Υλικού  
Πηγή: www.dblaw.gr (σύνδεση διαχειριστή) 
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Ο διαχειριστής των µέσων (Media Manager) εµφανίζει το σύνολο των µέσων που 
χρησιµοποιούνται όπως εικόνες, banners, λίστες προτείνοντας τη δυνατότητα να αναρτηθούν, 
να τροποποιηθούν ή να διαγραφούν αρχεία µέσων (εικόνες, βίντεο, banners κ.α.) 
 

 
Εικόνα 6.10.1: Οθόνη ∆ιαχείρισης Μέσων  
Πηγή: www.dblaw.gr (σύνδεση διαχειριστή) 
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Εικόνα 6.10.2: Οθόνη ∆ιαχείρισης Banner  
Πηγή: www.dblaw.gr (σύνδεση διαχειριστή) 
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Ο διαχειριστής των menu (Menu Manager) εµφανίζει τις επιλογές των menu που 
χρησιµοποιούνται στον ιστοχώρο. Όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη υπάρχει περιοχή 
µελων, αρχικό µενού, επικοινωνία, σύνδεσµοι κ.α.  
 

 
Εικόνα 6.11.: Οθόνη ∆ιαχείρισης Menu (Σύνολο Πληροφοριακού Υλικού / Άρθρων) 
Πηγή: www.dblaw.gr (σύνδεση διαχειριστή) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανάλυση, Σχεδιασµός και ∆ηµιουργία Ιστοχώρου µε θέµα τη Νοµική Προστασία Βάσεων ∆εδοµένων  96



ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ∆ΙΑΤΡΙΒΗ   ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΟΥΡΑ 
 

 
Εικόνα 6.12.: Οθόνη Εµφάνισης ∆υνατοτήτων Menu 
Πηγή: www.dblaw.gr (σύνδεση διαχειριστή) 
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Εικόνα 6.13.: Οθόνη Εµφάνισης Υποσυστηµάτων Προγράµµατος και χαρακτηριστικών τους 
Πηγή: www.dblaw.gr (σύνδεση διαχειριστή) 
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Ο διαχειριστής γλωσσών (Language Manager) προσφέρει τη δυνατότητα δηµιουργίας του 
ιστοτόπου και σε µια άλλη γλώσσα π.χ αγγλική και επιλέγεται ποια από τις δύο εκδόσεις 
πρέπει να εµφανίζεται από την αρχή (by default). Η δυνατότητα δηµιουργίας αγγλικής 
έκδοσης δεν έχει χρησιµοποιηθεί στην παρούσα µελέτη.  
 

 
Εικόνα 6.14.: Οθόνη ∆ιαχείρισης Γλωσσών (ελληνικής και αγγλικής έκδοσης) 
Πηγή: www.dblaw.gr (σύνδεση διαχειριστή) 
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Ο διαχειριστής των χρηστών/λογαριασµών (User Manager) εµφανίζει πληροφορίες για τους 
χρήστες όπως το όνοµα και η οµάδα χρηστών στην οποία ανήκουν, πότε έγινε η τελευταία 
επίσκεψη κ.α.   
   

 
Εικόνα 6.15.: Οθόνη ∆ιαχείρισης Χρηστών 
Πηγή: www.dblaw.gr (σύνδεση διαχειριστή) 
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Το σύστηµα προσφέρει τη δυνατότητα εισαγωγής module Forum το οποίο παραµετροποιείται 
από το διαχειριστή του συστήµατος.  

 

 
Εικόνα 6.16.: Οθόνη Forum 
Πηγή: www.dblaw.gr (σύνδεση διαχειριστή) 
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Από τις πιο βασικές λειτουργίες του συστήµατος είναι η «παραµετροποίησή» του, η οποία 
επιτυγχάνεται από την επιλογή  (Global Configuration).  
 

 
Εικόνα 6.17.: Οθόνη Βασικών Ρυθµίσεων Παραµέτρων Site Συστήµατος  
Πηγή: www.dblaw.gr (σύνδεση διαχειριστή) 
 

Από την οθόνη αυτή γίνεται η παραµετροποίηση, καθορίζοντας παραµέτρους για το σύστηµα, 
τους χρήστες, τα µέσα, το πρωτόκολλο µεταφοράς (FTP – file transfer protocol), τον server, 
τη βάση δεδοµένων, την αλληλογραφία.  
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Εικόνα 6.18.: Οθόνη Βασικών Ρυθµίσεων Παραµέτρων Server Συστήµατος  
Πηγή: www.dblaw.gr (σύνδεση διαχειριστή) 
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Αρχικά ορίζεται το όνοµα του site και κάποιες βασικές παράµετροι όπως το µήκος των 
λιστών,  ο αριθµός των περιεχοµένων που εµφανίζονται καθώς και πληροφορίες που 
υποβοηθούν την αναζήτηση περιεχοµένου από άλλες µηχανές αναζήτησης. Επίσης, ορίζεται 
η διαδροµή όπου αποθηκεύονται οι κινήσεις – ιστορικότητα – η «βοήθεια» (Help) και 
επιλέγεται η δυνατότητα εγγραφής των χρηστών καθώς και η δυνατότητα ενεργοποίησης των 
λογαριασµών των χρηστών πριν τη χρήση τους.  

Παράλληλα καθορίζονται οι διαδροµές όπου αποθηκεύονται τα αρχεία και οι εικόνες ενώ 
υπάρχουν αντίστοιχες ρυθµίσεις για τον καθορισµό της ηµεροµηνίας και ώρας. Το 
πρωτόκολλο µεταφοράς αρχείων ορίζεται από το πρόγραµµα JOOMLA και εµφανίζεται και η 
διαδροµή όπου τα αρχεία είναι αποθηκευµένα.  

Ως προς τις ρυµίσεις της βάσης δεδοµένων ο τύπος της βάσης είναι εξαρχής Mysql ενώ 
στο πεδίο «hostname» εµφανίζεται η τοποθεσία που βρίσκεται η βάση (localhost). 

Ως προς την αλληλογραφία η αρχική ρύθµιση είναι αυτή του PHP Mail Function που 
χρησιµοποιείται για την αποστολή αλληλογραφίας. Η διεύθυνση αλληλογραφίας είναι αυτή 
που χρησιµοποιείται από την εφαρµογή π.χ info@dblaw.gr. Η επιλογή «from name» είναι 
το όνοµα που χρησιµοποιείται όταν αποστέλλονται µηνύµατα από το σύστηµα ενώ 
καθορίζεται και η διαδροµή όπου το πρόγραµµα αποστολής αλληλογραφίας είναι 
τοποθετηµένο. Αν ο εξυπηρετητής SMTP server απαιτεί πιστοποίηση (όνοµα, κωδικός) για 
την αποστολή µηνυµάτων η επιλογή είναι ΝΑΙ ενώ σε αντίθετη περίπτωση επιλέγεται ΟΧΙ. 
Τέλος, επιλέγεται localhost ως η διεύθυνση που χρησιµοποιείται κατά την αποστολή στην 
επιλόγή «SMTP Host».  
 

Μπάρα Εργαλείων  

 
 
Εικόνα 6.19.: Κουµπιά Βασικών Λειτουργιών Προγράµµατος  
Πηγή: www.dblaw.gr (σύνδεση διαχειριστή) 
 

Τα εργαλεία που εµφανίζονται στην οθόνη της παραµετροποίησης αλλά και σε όλες 
σχεδόν τις οθόνες του προγράµµατος όπως εµφανίζονται παραπάνω είναι εφάµιλλα αυτών 
του  MICROSOFT OFFICE υποστηρίζοντας τις λειτουργίες κατά σειρά της αποθήκευσης, της 
εφαρµογής, της επιστροφής χωρίς αποθήκευση και της βοήθειας.    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Μελέτη Περιπτώσεων / Περίληψη Αποφάσεων  

 

Ι.1.  IP/99/600: Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 1999  

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπ
Λουξεµβούργο και την Π
της οδηγίας 96/9/ΕΚ για
παραπέµψει την Ιρλανδ
στις διεθνείς συµβάσεις σ

 
Οδηγία για τις βάσει
Η οδηγία για τη νοµική π
τα κράτη µέλη έως την 1
και η Πορτογαλία δεν τ
δικαιωµάτων πνευµατική
απευθείας σύνδεσης (on
µορφή). Επίσης, εισήγα
δεκαπέντε ετών τις προσ
βάσεων δεδοµένων (βλέ
κοινωνίας των πληροφ
λειτουργούν µέσω βάσεω
 

Η Πράξη των Παρισί
Τα συµβαλλόµενα µέρη
κράτη µέλη της Ευρωπα
τη δέσµευση να προσχ
Σύµβαση της Βέρνης γι
των Παρισίων, 1971) 
ερµηνευτών ή εκτελεσ
ραδιοφωνίας και τηλεόρ
ακόµη προσχωρήσει στη
στη Σύµβαση της Ρώµης

 
 
 
 
 
 

 

Ανάλυση, Σχεδιασµός και ∆ηµι
Πνευµατική ιδιοκτησία: η Επιτροπή αποφασίζει να 
παραπέµψει την Ελλάδα, την Ιρλανδία, το Λουξεµβούργο και την 
Πορτογαλία στο ∆ικαστήριο 
IP/99/600: Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 1999  
 

ή αποφάσισε να παραπέµψει την Ελλάδα, την Ιρλανδία, το 
ορτογαλία στο ∆ικαστήριο για παράλειψη µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο 
 τη νοµική προστασία των βάσεων δεδοµένων. Αποφάσισε επίσης να 
ία και την Πορτογαλία στο ∆ικαστήριο για παράλειψη προσχώρησης 
χετικά µε την πνευµατική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώµατα.  

ς δεδοµένων  
ροστασία των βάσεων δεδοµένων έπρεπε να έχει µεταφερθεί από όλα 
η Ιανουαρίου 1998 ωστόσο, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, το Λουξεµβούργο 
ο έχουν πράξει έγκαιρα. Η οδηγία εναρµονίζει την προστασία των 
ς ιδιοκτησίας που εφαρµόζεται στις δηµιουργικές βάσεις δεδοµένων 
-line) και αυτόνοµης λειτουργίας (off-line) (σε ηλεκτρονική ή σε έντυπη 
γε νέο δικαίωµα ειδικής φύσεως το οποίο προστατεύει για περίοδο 
πάθειες µη δηµιουργικού χαρακτήρα των κατασκευαστών και εκδοτών 
πε IP/96/171). Η οδηγία αποκτά πρωταρχική σηµασία στο πλαίσιο της 
οριών, δεδοµένου ότι οι περισσότερες υπηρεσίες δικτύου θα 
ν δεδοµένων.  

ων και η Σύµβαση της Βέρνης  
 της συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ήτοι όλα τα 
ϊκής Ένωσης και η Ισλανδία, η Νορβηγία και το Λιχτενστάιν) ανέλαβαν 
ωρήσουν, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1995, µεταξύ άλλων στη 
α την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων (Πράξη 
και στη ∆ιεθνή Σύµβαση για την προστασία των καλλιτεχνών, 
τών, των παραγωγών φωνογραφηµάτων και των οργανισµών 
ασης (Σύµβαση της Ρώµης, 1961). Εντούτοις, η Ιρλανδία δεν έχει 
ν Πράξη των Παρισίων όπως και η Πορτογαλία δεν έχει προσχωρήσει 
 έγκαιρα. 

ουργία Ιστοχώρου µε θέµα τη Νοµική Προστασία Βάσεων ∆εδοµένων  105



ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ∆ΙΑΤΡΙΒΗ   ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΟΥΡΑ 
 
Ι.2. Απόφαση ∆ΕΚ (∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) για τη 
µεταφορά στοιχείων από βάσεις δεδοµένων 
Το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απεφάνθη ότι η χρησιµοποίηση στοιχείων µιας 
προστατευόµενης βάσης δεδοµένων σε άλλη βάση δεδοµένων µπορεί να απαγορευθεί ακόµα 
και αν τα στοιχεία αυτά δεν µεταφέρονται µε τεχνική διαδικασία αντιγραφής.  

Η πράξη που συνίσταται στην επί οθόνης αναζήτηση του περιεχοµένου µιας 
προστατευόµενης βάσης δεδοµένων και στη χρησιµοποίηση ορισµένων από τα στοιχεία που 
περιλαµβάνει, κατόπιν χωριστής εκτιµήσεως καθενός από αυτά, µπορεί να συνιστά 
«εξαγωγή», την οποία ο κατασκευαστής της προστατευόµενης βάσης δεδοµένων δύναται να 
απαγορεύσει εφόσον καταλήγει στη µεταφορά ουσιώδους µέρους του περιεχοµένου της 

«Τα 1.100 σηµαντικότερα ποιήµατα της γερµανικής γραµµατείας από το 1730 έως το 
1900» είναι ένας κατάλογος ποιηµάτων που δηµοσιεύθηκε στο διαδίκτυο από το Πανεπιστήµιο 
του Freiburg. Ο κατάλογος καταρτίσθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος «Το Λεξιλόγιο των 
Κλασσικών», υπό τη διεύθυνση του καθηγητή U. Knoop. Το Πανεπιστήµιο του Freiburg, το 
οποίο ανέλαβε το συνολικό κόστος του προγράµµατος, που ανήλθε σε 34.900 ευρώ, 
ισχυρίζεται ότι η εταιρία Directmedia προσέβαλε τα δικαιώµατα που αυτό έχει ως 
κατασκευαστής βάσης δεδοµένων, διανέµοντας στο κοινό ένα CD-ROM µε τον τίτλο «1.000 
ποιήµατα που πρέπει να έχουν όλοι». 

Τα 876 από τα ποιήµατα που περιέχει το CD-ROM ανάγονται στη χρονική περίοδο µεταξύ 
1720 και 1900. Τα 856 από αυτά απαντούν και στον κατάλογο ποιηµάτων που κατάρτισε ο U. 
Knoop. Η Directmedia είχε πράγµατι τον κατάλογο αυτόν ως οδηγό κατά τη συγκέντρωση των 
ποιηµάτων που προέκρινε για το CD-ROM της. Πάντως, παρέλειψε ορισµένα από τα ποιήµατα 
που περιλαµβάνονταν στον κατάλογο, προσέθεσε κάποια άλλα και εξέτασε χωριστά καθένα 
από τα ποιήµατα που είχε επιλέξει ο U. Knoop. Όσον αφορά το καθαυτό κείµενο του κάθε 
ποιήµατος, η Directmedia χρησιµοποίησε δικό της ψηφιακό υλικό. 

Το Bundesgerichtshof, το οποίο έχει ήδη δεχθεί την αγωγή που άσκησε ο U. Knoop ως 
δηµιουργός συλλογής, εκτιµά ότι η επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε µεταξύ της Directmedia 
και του Πανεπιστηµίου του Freiburg εξαρτάται από την ερµηνεία της οδηγίας περί της νοµικής 
προστασίας των βάσεων δεδοµένων. 

Συγκεκριµένα, το αιτούν δικαστήριο διερωτάται αν η χρησιµοποίηση του περιεχοµένου 
µιας βάσεως δεδοµένων, υπό περιστάσεις όπως αυτές της κύριας δίκης, συνιστά «εξαγωγή» 
κατά την έννοια της οδηγίας, την οποία ο κατασκευαστής της βάσης δεδοµένων µπορεί να 
απαγορεύσει. 

Το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει, µε την παρούσα απόφασή του, ότι εφόσον ο κατασκευαστής 
µιας βάσης δεδοµένων επιτρέψει σε τρίτους, έστω και έναντι αντιτίµου, την πρόσβαση στο 
περιεχόµενό της, δεν µπορεί να απαγορεύσει σε αυτούς την αναζήτηση πληροφοριών στη 
βάση δεδοµένων. Μόνον από τη στιγµή που για την προβολή του περιεχοµένου της βάσης 
δεδοµένων επί της οθόνης απαιτείται η µεταφορά, µόνιµη ή προσωρινή, του συνόλου ή 
ουσιώδους µέρους αυτού του περιεχοµένου σε άλλο υπόθεµα, µπορεί η δυνατότητα 
αναζήτησης στη βάση δεδοµένων να εξαρτάται από την παροχή αδείας εκ µέρους του 
κατασκευαστή. 

Το ∆ικαστήριο τονίζει ότι ως «εξαγωγή», που µπορεί να απαγορευθεί από τον 
κατασκευαστή βάσης δεδοµένων, πρέπει να νοείται κάθε πράξη ιδιοποιήσεως µιας βάσεως 
δεδοµένων ή ενός τµήµατός της χωρίς την άδειά του. Το περιεχόµενο της έννοιας αυτής δεν 
εξαρτάται από τη φύση και τη µορφή των µέσων που χρησιµοποιούνται για την τέλεση της 
οικείας πράξεως. 

Το γεγονός ότι τα περιεχόµενα σε προστατευόµενη βάση δεδοµένων στοιχεία εξετάζονται 
κριτικά από το πρόσωπο που πραγµατοποιεί τη µεταφορά πριν επιλεγούν προς 
χρησιµοποίηση στην άλλη βάση δεδοµένων δεν εµποδίζει τη διαπίστωση περί υπάρξεως 
µεταφοράς στοιχείων από την πρώτη στη δεύτερη βάση δεδοµένων. 

Το ∆ικαστήριο αποφαίνεται ότι η χρησιµοποίηση στοιχείων µιας προστατευόµενης βάσης 
δεδοµένων σε άλλη βάση δεδοµένων κατόπιν αναζητήσεως των περιεχοµένων της στην οθόνη 
και χωριστής εκτιµήσεως καθενός από αυτά µπορεί να συνιστά «εξαγωγή», την οποία ο 
κατασκευαστής της προστατευόµενης βάσης δεδοµένων δύναται να απαγορεύσει εφόσον το 
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αιτούν δικαστήριο διαπιστώσει ότι η χρησιµοποίηση αυτών των στοιχείων ενέχει είτε µεταφορά 
ουσιώδους, από ποσοτικής ή ποιοτικής απόψεως, τµήµατος του περιεχοµένου της 
προστατευόµενης βάσης δεδοµένων είτε πλείονες πράξεις µεταφοράς µη ουσιωδών 
τµηµάτων, οι οποίες λόγω του επαναλαµβανόµενου και συστηµατικού τους χαρακτήρα, 
καταλήγουν στην ανασύνθεση ουσιώδους τµήµατος αυτού του περιεχοµένου. 

 

Ι.3. Υπόθεση C-444/02: Fixtures Marketing Ltd v Organismos prognostikon 
agonon podosfairou AE (OPAP)  

(Οδηγία 96/9/EC – Νοµική Προστασία βάσεων δεδοµένων  
 – Ορισµός της βάσης  – Σκοπός του sui generis δικαιώµατος –  

Λίστες Ποδοσφαιτικών Αγώνων – Στοίχηµα) 
Η διαφορά της κύριας δίκης και τα προδικαστικά ερωτήµατα 
Από την απόφαση περί παραποµπής προκύπτει ότι οι διοργανωτές των πρωταθληµάτων 
ποδοσφαίρου της Αγγλίας και της Σκωτίας ανέθεσαν στην εταιρία Football Fixtures Ltd τη 
διαχείριση, µέσω συµβάσεων παροχής αδείας, των εκτός Ηνωµένου Βασιλείου χρήσεων των 
προγραµµάτων των αγώνων των εν λόγω πρωταθληµάτων ποδοσφαίρου. Στη Fixtures 
παραχωρήθηκε το δικαίωµα εκπροσωπήσεως των κατόχων των δικαιωµάτων πνευµατικής 
ιδιοκτησίας που συνδέονται µε τα προγράµµατα αυτά. 

Ο ΟΠΑΠ διαθέτει στην Ελλάδα µονοπώλιο για τη διοργάνωση των τυχερών παιγνίων. Στο 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, χρησιµοποιεί πληροφοριακά στοιχεία προερχόµενα από τα 
προγράµµατα ποδοσφαιρικών αγώνων των πρωταθληµάτων της Αγγλίας και της Σκωτίας.  Η 
Fixtures υπέβαλε ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αίτηση λήψεως 
ασφαλιστικών µέτρων κατά του ΟΠΑΠ, για τον λόγο ότι οι πρακτικές του απαγορεύονται από 
το ειδικής φύσεως δικαίωµά της που κατέχει δυνάµει του άρθρου 7 της οδηγίας. Το Μονοµελές 
Πρωτοδικείο Αθηνών, δεδοµένου ότι αντιµετώπισε προβλήµατα ερµηνείας της οδηγίας, 
αποφάσισε να αναστείλει τη διαδικασία και να υποβάλει στο ∆ικαστήριο τα ακόλουθα 
προδικαστικά ερωτήµατα: 

«1) Ποιο είναι το νόηµα της βάσεως δεδοµένων και ποια είναι η έκταση εφαρµογής της 
οδηγίας […] και ειδικώς του άρθρου 7 αυτής, που αναφέρεται στο ειδικής φύσεως (sui generis) 
δικαίωµα; 

 2)  Αφού θα οριοθετηθεί η έκταση εφαρµογής της οδηγίας, τυγχάνουν προστασίας οι 
κατάλογοι [προγράµµατα] ποδοσφαιρικών αγώνων, σαν βάσεις δεδοµένων επί των οποίων 
υπάρχει ειδικής φύσεως δικαίωµα κατασκευαστή και µε ποιες προϋποθέσεις; 

3) Πώς ακριβώς προσβάλλεται το δικαίωµα επί της βάσης των δεδοµένων και αυτό 
προστατεύεται επί αναδιάταξης του περιεχοµένου της βάσης δεδοµένων;» 

Περίληψη της αποφάσεως 

o Προσέγγιση των νοµοθεσιών – Έννοµη προστασία των βάσεων δεδοµένων – Οδηγία 
96/9 – Έννοια της βάσεως δεδοµένων – Πρόγραµµα ποδοσφαιρικών συναντήσεων – 
Περιλαµβάνεται  
(Οδηγία 96/9 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, άρθρο 1 § 2) 

o Προσέγγιση των νοµοθεσιών – Έννοµη προστασία των βάσεων δεδοµένων – Οδηγία 
96/9 – Έννοια της επενδύσεως που συνδέεται µε την απόκτηση, τον έλεγχο ή την 
παρουσίαση του περιεχοµένου µιας βάσεως δεδοµένων – Μέσα χρησιµοποιηθέντα για 
τη δηµιουργία προγράµµατος ποδοσφαιρικών συναντήσεων – ∆εν εµπίπτει 
(Οδηγία 96/9 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, άρθρο 7 § 1) 

o Η έννοια της βάσεως δεδοµένων, κατά το άρθρο 1, παράγραφος 2, της οδηγίας 96/9, 
σχετικά µε τη νοµική προστασία των βάσεων δεδοµένων, αφορά κάθε συλλογή 
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περιέχουσα έργα, δεδοµένα ή άλλα στοιχεία, τα οποία µπορούν να χωριστούν τα µεν 
από τα δε χωρίς να επηρεαστεί η αξία του περιεχοµένου τους και περιλαµβάνουσα µια 
µέθοδο ή ένα σύστηµα, οποιασδήποτε φύσεως, που να καθιστά δυνατή την ανεύρεση 
εκάστου των συστατικών της στοιχείων. 

o Ένα πρόγραµµα ποδοσφαιρικών συναντήσεων συνιστά βάση δεδοµένων κατά την 
έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 2, της οδηγίας. Συγκεκριµένα, αφενός, τα 
περιεχόµενα στο πρόγραµµα αυτό δεδοµένα σχετικά µε την ηµεροµηνία, το ωράριο και 
την ταυτότητα των οµάδων που αφορούν µια συγκεκριµένη συνάντηση έχουν, σε 
συνδυασµό µεταξύ τους, αυτοτελή πληροφοριακή αξία, καθόσον παρέχουν στους 
ενδιαφεροµένους τρίτους πρόσφορες πληροφορίες σχετικά µε τη συγκεκριµένη 
ποδοσφαιρική συνάντηση. Αφετέρου, η συµπίληση των δεδοµένων αυτών, υπό µορφή 
προγράµµατος, πληροί τις προϋποθέσεις συστηµατικής ή µεθοδικής διευθετήσεως και 
ατοµικής προσβάσεως όσον αφορά τα στοιχεία που αποτελούν τη συλλογή αυτή, 
προϋποθέσεις τις οποίες επιβάλλει το εν λόγω άρθρο 1, παράγραφος 2, της οδηγίας. 

(βλ. σκέψεις 32-36, 53 και διατακτ.) 
o Η έννοια της επενδύσεως που συνδέεται µε την απόκτηση του περιεχοµένου µιας 

βάσεως δεδοµένων, κατά την έννοια του άρθρου 7, παράγραφος 1, της οδηγίας 96/9, 
σχετικά µε τη νοµική προστασία των βάσεων δεδοµένων, πρέπει να νοείται ως 
σηµαίνουσα την επένδυση που χρησιµοποιήθηκε για τη δηµιουργία της εν λόγω 
βάσεως. Εποµένως, δηλοί τα µέσα που χρησιµοποιούνται για την αναζήτηση 
υφισταµένων στοιχείων και για τη συγκέντρωσή τους στην εν λόγω βάση, αλλά δεν 
περιλαµβάνει τα µέσα που χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία των στοιχείων που 
συνιστούν το περιεχόµενο µιας βάσεως δεδοµένων. 

o Στο πλαίσιο της καταρτίσεως ενός προγράµµατος ποδοσφαιρικών συναντήσεων για τη 
διοργάνωση πρωταθληµάτων ποδοσφαίρου, τα µέσα που χρησιµοποιούνται για τον 
καθορισµό των ηµεροµηνιών, των ωραρίων και των ζευγών των οµάδων που αφορούν 
τις διάφορες συναντήσεις των πρωταθληµάτων αυτών δεν συνιστούν µια τέτοια 
επένδυση. Επιπλέον, η απόκτηση των δεδοµένων που συνιστούν το πρόγραµµα αυτό 
δεν απαιτεί καµία ιδιαίτερη προσπάθεια εκ µέρους των επαγγελµατικών ενώσεων, οι 
οποίες µετέχουν ευθέως στη δηµιουργία των δεδοµένων αυτών. Τα µέσα που 
χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο ή την παρουσίαση των δεδοµένων που συνιστούν το 
πρόγραµµα δεν µπορούν ούτε αυτά να θεωρηθούν ότι αντιπροσωπεύουν επένδυση 
σηµαντική και αυτοτελή σε σχέση µε την επένδυση που συνδέεται µε τη δηµιουργία 
των εν λόγω δεδοµένων. 

(βλ. σκέψεις 39-40, 47, 49-51, 53 και διατακτ.) 
...... 
 

Απόφαση: 

Η έννοια της βάσεως δεδοµένων, κατά το άρθρο 1, παράγραφος 2, της οδηγίας 96/9/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης Μαρτίου 1996, σχετικά µε τη 
νοµική προστασία των βάσεων δεδοµένων, αφορά κάθε συλλογή περιέχουσα έργα, δεδοµένα 
ή άλλα στοιχεία, τα οποία µπορούν να χωριστούν τα µεν από τα δε χωρίς να επηρεαστεί η αξία 
του περιεχοµένου τους και περιλαµβάνουσα µια µέθοδο ή ένα σύστηµα, οποιασδήποτε 
φύσεως, που να καθιστά δυνατή την ανεύρεση εκάστου των συστατικών της στοιχείων. 

Ένα πρόγραµµα ποδοσφαιρικών συναντήσεων όπως τα επίµαχα στην υπόθεση της 
κύριας δίκης συνιστά βάση δεδοµένων κατά την έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 2, της 
οδηγίας 96/9. 

Η έννοια της επενδύσεως που συνδέεται µε την απόκτηση του περιεχοµένου µιας βάσεως 
δεδοµένων κατά το άρθρο 7, παράγραφος 1, της οδηγίας 96/9 πρέπει να νοείται ως 
σηµαίνουσα τα µέσα που χρησιµοποιούνται για την αναζήτηση υφισταµένων στοιχείων και τη 
συγκέντρωσή τους στην εν λόγω βάση. Η έννοια αυτή δεν περιλαµβάνει τα µέσα που 
χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία των στοιχείων που συνιστούν το περιεχόµενο µιας 
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βάσεως δεδοµένων. Στο πλαίσιο της καταρτίσεως ενός προγράµµατος ποδοσφαιρικών 
συναντήσεων για τη διοργάνωση πρωταθληµάτων ποδοσφαίρου, η έννοια αυτή δεν αφορά 
συνεπώς τα µέσα που χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό των ηµεροµηνιών, των ωραρίων 
και των ζευγών των οµάδων που αφορούν τις διάφορες συναντήσεις των πρωταθληµάτων 
αυτών. 
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