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Περίληψη 

κοπόσ τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ είναι θ εςτίαςθ ςτα πνευματικά δικαιϊματα 

ςτο διαδίκτυο και πωσ αυτά προςτατεφονται είτε με νόμουσ είτε με διάφορα λογιςμικά. Σο 

1ο κεφάλαιο αςχολείται με τθν προςταςία και τθν διαχείριςθ των πνευματικϊν 

δικαιωμάτων  

Σο 2ο κεφάλαιο αςχολείται με το κεςμικό πλαίςιο για τθν πνευματικι ιδιοκτθςία ςτθν 

ψθφιακι εποχι. 

Σο 3ο κεφάλαιο εςτιάηεται ςτα τεχνολογικά μζςα και τισ μεκόδουσ προςταςίασ των 

πνευματικϊν δικαιωμάτων.  

το 4ο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά ςτα DRM – TPM  και  τουσ παράγοντεσ αποτυχίασ τουσ 

 Σζλοσ, ςτο 5ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά ςτα Creative commons και πωσ χρθςιμοποιοφνται 

για τθν προςταςία ζργων και ςτο τζλοσ του κεφαλαίου παρουςιάηεται τζςςερα παράδειγμα 

χριςθσ κϊδικα html για creative commons. 

 

 

 

Abstract 

The purpose of this thesis is to focus on Copyrights on the internet and how they are 

protected either by laws or by various software. 

The 1st chapter deals with conservation and management of copyrights. 

The 2nd chapter examines the institutional framework on intellectual property in digital age. 

The 3rd chapter focuses on technological means and the methods of protecting copyrights.  

The 4th chapter refers to DRM – TPM and their failure factors. 

Finally, the 5th chapter analyzes Creative Commons and how they are used for work 

protection. At the end of this chapter, four examples are demonstrated on html source code 

usage for Creative Commons.  
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ΕΙΑΓΨΓΗ 

Σθν πνευματικι ιδιοκτθςία ςυναντάμε ςιμερα παντοφ χωρίσ να το κζλουμε ι να το 

καταλαβαίνουμε: θ δθμόςια εκτζλεςθ μουςικϊν ι οπτικοακουςτικϊν ζργων ςε κζντρα 

διαςκζδαςθσ, εςτιατόρια, μπαρ, καφετζριεσ, ι ςε δθμόςιεσ ςυγκοινωνίεσ, όπωσ πλοία, 

κτελ, τρζνα ι αεροπλάνα, αποτελεί ςφνθκεσ φαινόμενο, οι φωτογραφίεσ, αφίςεσ και 

διαφθμίςεισ, τα εικαςτικά ζργα και το ζντυπο υλικό είναι επίςθσ ςυνυφαςμζνα με τθν 

κακθμερινότθτα, χωρίσ πάντα να γίνεται αντιλθπτό από το κοινό ότι πρόκειται για άυλα 

αγακά προςτατευόμενα από τθ νομοκεςία. Καλϊσ ιρκατε λοιπόν ςτο χϊρο τθσ 

πνευματικισ ιδιοκτθςίασ που αποτελεί ζναν από τουσ πιο ενδιαφζροντεσ κλάδουσ του 

ιδιωτικοφ δικαίου γιατί ζχει ςχζςθ με τα γράμματα, τθν τζχνθ, τον πολιτιςμό και τθν 

τεχνολογία. 

Είναι γνωςτό ότι ο όροσ «πνευματικι ιδιοκτθςία» υποδθλϊνει τον κλάδο του 

ιδιωτικοφ δικαίου που ρυκμίηει τθν προςταςία του δθμιουργοφ, αλλά και τα 

δικαιϊματα που θ ζννομθ τάξθ αναγνωρίηει ςτο δθμιουργό πάνω ςτο ζργο του.1 

Ο όροσ «δικαίωμα του δθμιουργοφ» ίςωσ να αποδίδει ακριβζςτερα το πνεφμα τθσ 

ελλθνικισ νομοκεςίασ που ζχει επίκεντρο το δθμιουργό – φυςικό πρόςωπο και το ζργο του, 

δεν ζχει όμωσ επικρατιςει ςτθ κεωρία ι δικαςτθριακι πρακτικι, παρά το ότι ζχει αρχίςει 

να χρθςιμοποιείται ςτθν κοινοτικι ορολογία. 

Σο διαδίκτυο λειτουργεί ωσ μια μεγάλθ δυνατότθτα διάδοςθσ των ζργων και των 

πλθροφοριϊν, αλλά ςυγχρόνωσ και ωσ απειλι για τθν πνευματικι ιδιοκτθςία. Τπάρχουν 

αρκετοί τρόποι αντιμετϊπιςθσ για τθν προςταςία των πνευματικϊν δικαιωμάτων, όπου 

άλλοι από αυτοί είναι επιτυχείσ και άλλοι ζχουν δείξει ςτθν πράξθ ότι υςτεροφν. τθν 

παρακάτω εργαςία κα αναφερκοφμε τόςο ςτα δικαιϊματα τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ 

όςο και ςτα τεχνολογικά μζςα που υπάρχουν και κα προςπακιςουμε  να τα αναλφςουμε. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Καλλινίκος, Διονςζία. Πνεςμαηική Ιδιοκηηζία & Σςγγενικά Δικαιώμαηα. Αθήνα: Π. Ν. 

Σάκκοςλαρ, 2000 
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Κεφάλαιο 1: Προστασία και Διαχείριση Πνευματικών   

Δικαιωμάτων. 

 

1.1 Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

Πνευματικι ιδιοκτθςία  ονομάηεται το δικαίωμα που θ ζννομθ τάξθ απονζμει ςτον 

δθμιουργό ενόσ πνευματικοφ ζργου πάνω ςτο ζργο αυτό.2Σα πνευματικά δικαιϊματα 

αποτελοφν ζνα πολφ ςθμαντικό ηιτθμα που κα πρζπει να απαςχολιςει ςοβαρά ζναν 

πολιτιςτικό οργανιςμό, ι οποιοδιποτε άτομο πριν αποφαςίςει να εμπλακεί ςε μια 

διαδικαςία ψθφιοποίθςθσ του περιεχομζνου που διακζτει, ιδιαίτερα ςτθν περίπτωςθ που 

ο ςκοπόσ τθσ ψθφιοποίθςθσ είναι θ προβολι του υλικοφ ςτο Διαδίκτυο. ε πρϊτθ φάςθ, ο 

οργανιςμόσ κα πρζπει να χαρακτθρίςει το περιεχόμενο του και να διαπιςτϊςει από ποια 

πνευματικά δικαιϊματα δεςμεφεται. Ωςτόςο, για να είναι ςε κζςθ να πράξει κάτι τζτοιο, κα 

πρζπει να είναι ενιμεροσ για τουσ βαςικοφσ άξονεσ κατθγοριοποίθςθσ του περιεχομζνου 

και τισ πολιτικζσ χριςθσ και προςταςίασ που διζπουν κάκε κατθγορία ςε ςχζςθ με τα 

δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ. 

Οι νόμοι περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ ζχουν ωσ ςτόχο να προςτατζψουν τα ζργα 

που χαρακτθρίηονται από δθμιουργικότθτα, όπωσ ζργα λογοτεχνίασ, κεάτρου, μουςικισ, 

τζχνθσ κ.α. Ανάμεςα ςτθν πλθκϊρα των νομικϊν διατάξεων που αφοροφν τα πνευματικά 

δικαιϊματα, υπάρχουν νόμοι που ςχετίηονται περιςςότερο ι λιγότερο με τα δικαιϊματα 

πνευματικισ ιδιοκτθςίασ όπωσ αυτά διαμορφϊνονται κατά τθ ψθφιοποίθςθ και τθν 

προβολι περιεχομζνου ςτο Διαδίκτυο. Επίςθσ, ζνα ακόμα χαρακτθριςτικό τθσ νομοκεςίασ 

περί του δικαιϊματοσ αναπαραγωγισ είναι πωσ παρουςιάηει αρκετζσ ομοιότθτεσ με τθ 

νομοκεςία που αφορά τισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ. 

Θ κυρίαρχθ τάςθ ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ είναι να δίνεται περιςςότερθ ζμφαςθ 

ςτθ προςταςία των δικαιωμάτων του δθμιουργοφ – «θκικά δικαιϊματα». Θ ςυγκεκριμζνθ 

προςζγγιςθ επικρατεί ςτισ νομοκετικζσ τάςεισ όλθσ τθσ μεςογειακισ Ευρϊπθσ και ςε 

μικρότερο βακμό ςτθν Αγγλικι και τθν Αμερικάνικθ νομοκεςία. 

 

1.1.1 Δικαίωμα Αναπαραγωγής (Copyright) 

Τπάρχει μια αρκετά ςθμαντικι παράδοςθ ςτθν προςπάκεια εναρμόνιςθσ όλων των χωρϊν 

για μια κοινι, διεκνι αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ των πνευματικϊν δικαιωμάτων. Θ 

ανάγκθ για κακολικι εναρμόνιςθ κρίνεται επιτακτικι, κυρίωσ λόγω του αφθρθμζνου 

χαρακτιρα των πνευματικϊν δικαιωμάτων και τθσ αυξθμζνθσ δυςκολίασ που προκφπτει 

κατά τθν εφαρμογι των αναγκαίων περιοριςμϊν. Σο Διαδίκτυο και οι επιπρόςκετεσ 

δυνατότθτεσ που πθγάηουν από τθν ψθφιακι υπόςταςθ του περιεχομζνου επιβεβαιϊνουν 

το γεγονόσ πωσ οι εκνικζσ διατάξεισ δεν είναι ικανζσ να εξαςφαλίςουν το απαιτοφμενο 

επίπεδο προςταςίασ. Ζνα χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι θ περίπλοκθ περίπτωςθ όπου 

                                                           
2 Κοςμάνηορ, Γιώπγορ. Πνεςμαηική Ιδιοκηηζία. 6η έκδ. Αθήνα: Ανη. Ν. Σάκκοςλαρ, 1995 
και 7η έκδ. Αθήνα 2000 
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το περιεχόμενο ζχει δθμιουργθκεί ςε μία χϊρα, φιλοξενείται από ζναν εξυπθρετθτι ςε μια 

άλλθ χϊρα και μπορεί να ανακτθκεί από οποιοδιποτε μζροσ τθσ γθσ. 

Ο ρόλοσ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είναι να οριοκετιςει το εφροσ των ενεργειϊν που 

κεωροφνται νόμιμεσ ςε κάκε χϊρα. Ωςτόςο, θ ανάλυςθ των επιμζρουσ ςτοιχείων μιασ 

νομοκεςίασ δεν κα πρζπει να γίνει ανεξάρτθτα και αποκομμζνα από τθ ςυνολικι διεκνι 

κατάςταςθ. Θ διεκνισ κατάςταςθ 3ςυνίςταται από διεκνείσ ςυμφωνίεσ, οδθγίεσ και 

κατευκφνςεισ που διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν διαμόρφωςθ των επιμζρουσ 

νομοκετικϊν πλαιςίων κάκε χϊρασ. Οι πιο ςθμαντικζσ διεκνείσ ςυμβάςεισ είναι οι 

ακόλουκεσ: 

 Η ζπλζήθε ηεο Βέξλεο (πνπ δηαρεηξίδεηαη ν Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Πλεπκαηηθήο 

Ιδηνθηεζίαο -WIPO). 

 Η παγθόζκηα ζπλζήθε πεξί ηνπ δηθαηώκαηνο αλαπαξαγσγήο (UCC) 

 Η ζπκθσλία ηνπ TRIP’s (Trade Related Intellectual Property Rights) ππό ηελ αηγίδα 

ηνπ World Trade Organization. 

Σο πνεφμα των διεκνϊν ςυμβάςεων είναι να προτείνουν ζνα ςφνολο από ελάχιςτεσ 

απαιτιςεισ που κα πρζπει να υιοκετθκοφν από όλα τα ςυνυπογράφοντα μζλθ. 

 

1.1.1.1 Η συνθήκη της Βέρνης 

Θ ςυνκικθ τθσ Βζρνθσ προςτατεφει του δθμιουργοφσ των λογοτεχνικϊν και των 

καλλιτεχνικϊν ζργων βαςιηόμενθ ςτθν αρχι τθσ εξομοίωςθσ (ιςότιμθσ μεταχείριςθσ) των 

δθμιουργϊν. 

 

1.1.1.2 Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί του δικαιώματος αναπαραγωγής - 

Infosoc Οδηγία.
4

 

Θ Ευρωπαϊκι Κοινότθτα κζςπιςε ζνα ςφνολο από οδθγίεσ και κανονιςμοφσ ςε ςχζςθ με το 

δικαίωμα αναπαραγωγισ προςτατευόμενων ζργων. τόχοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ιταν 

αφενόσ να παρζχει ζνα αρχικό πλαίςιο εργαςίασ για τθν εναρμόνιςθ των κρατϊν μελϊν και 

αφετζρου να αντιμετωπίςει τα επιπρόςκετα προβλιματα που πθγάηουν από τθν ψθφιακι 

μορφι και δθμοςιοποίθςθ του περιεχομζνου ςτο Διαδίκτυο. τθ ςυνζχεια, τα μζλθ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ φζρουν τθ ρθτι υποχρζωςθ να υιοκετιςουν τισ ςυγκεκριμζνεσ 

οδθγίεσ και να εναρμονίςουν τθν εκνικι τουσ νομοκεςία ςφμφωνα με τισ ευρωπαϊκζσ 

οδθγίεσ. 

                                                           
3 Αννα Φπάγκος,«Πνεςμαηική Ιδιοκηηζία και ζςγγενικά δικαιώμαηα ζηην ελλάδα»,Αθήνα 2001 
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Οι ςθμαντικότερεσ ςυνκικεσ που διαμόρφωςαν τθν ευρωπαϊκι νομοκεςία γφρω από 

το δικαίωμα αναπαραγωγισ και τα λοιπά πνευματικά δικαιϊματα, είναι αυτζσ τθσ Βζρνθσ 

και τθσ Ρϊμθσ. 

 

 

1.1.2 Ευρωπαϊκή Νομοθεσία υπό το πρίσμα της συνθήκης της Βέρνης 

Αντικειμενικόσ ςτόχοσ τθσ ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ είναι να βαςιςτεί ςτα πορίςματα των 

διεκνϊν ςυμβάςεων και να διαμορφϊςει ζνα πλιρεσ ςφνολο από οδθγίεσ για τθν 

αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ. Κακϊσ το μεγάλο όραμα τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ είναι να ιδρφςει μια μεγάλθ ευρωπαϊκι αγορά, θ διαφοροποίθςθ των 

κρατϊν μελϊν ωσ προσ τα πνευματικά δικαιϊματα κα αποτελοφςε ςθμαντικό αναςταλτικό 

παράγοντα. τθ ςυνζχεια πραγματοποιείται μια αναφορά ςτα βαςικά κζματα που 

πραγματεφεται θ ευρωπαϊκι νομοκεςία και ςτισ κεματικζσ περιοχζσ όπου επιχειρείται θ 

ςφγκλιςθ.5 

 

1.1.2.1 Προστατευόμενα Έργα 

Θ ςυνκικθ τθσ Βζρνθσ περιζχει μια ενδεικτικι και όχι εξαντλθτικι λίςτα με τα ζργα που 

προςτατεφονται από πνευματικά δικαιϊματα: 

 Έξγα ιόγνπ θαη κνπζηθήο 

 Καιιηηερληθά δεκηνπξγήκαηα 

 Θεαηξηθά έξγα 

 Φσλνγξαθήκαηα 

 Πίλαθεο δσγξαθηθήο 

 Γιππηά 

 

Σα προγράμματα υπολογιςτϊν και οι βάςεισ δεδομζνων αναγνωρίηονται επίςθσ ωσ 

εκφράςεισ δθμιουργικότθτασ ςτθν ψθφιακι πραγματικότθτα και ςυμπεριλαμβάνονται ςτα 

προςτατευόμενα ζργα. 

 

1.1.2.2 Πρωτοτυπία 

Απαραίτθτθ ςυνκικθ για να κεωρθκεί ζνα ζργο προςτατευόμενο είναι θ πρωτοτυπία. Θ 

ςυνκικθ τθσ Βζρνθσ δεν περιζχει κάποιο ςυγκεκριμζνο οριςμό που περιγράφει πια ζργα κα 

                                                           
5 http\\:www.wipo.int 
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πρζπει να κεωροφνται πρωτότυπα και πια όχι. Ωςτόςο, για να κεωρθκεί ζνα ζργο 

πρωτότυπο κα πρζπει να είναι κάτι περιςςότερο από μια απλι 

αναπαραγωγι του φυςικοφ αντικειμζνου με μθχανικά μζςα. Μερικζσ λζξεισ ι ζνα ςφντομο 

μινυμα δεν ςυνιςτοφν πρωτότυπο ζργο. Επιπλζον, θ ςυνκικθ δεν κεωρεί το 

ψθφιοποιθμζνο αντίςτοιχο ενόσ πρωτότυπου ζργου ωσ «νζο πρωτότυπο ζργο» με εντελϊσ 

ανεξάρτθτα πνευματικά δικαιϊματα, παρά το γεγονόσ πωσ δφναται να αποκτιςει επιπλζον 

δικαιϊματα μετά τθν ψθφιοποίθςθ. 

 

1.1.2.3 Πατρότητα
6

 

Ο «πατζρασ» ενόσ ζργου είναι κατά κανόνα το πρόςωπο που το δθμιοφργθςε. τθν 

περίπτωςθ όμωσ που το ζργο ζχει δθμιουργθκεί από δφο ι περιςςότερα πρόςωπα, το 

δικαίωμα αναπαραγωγισ αποδίδεται εξ αδιαιρζτου ςε όλα τα πρόςωπα που ζχουν 

ςυνειςφζρει. τθ γενικι περίπτωςθ, ο δθμιουργόσ ενόσ ζργου γίνεται αυτόματα ο 

αποκλειςτικόσ δικαιοφχοσ του δικαιϊματοσ αναπαραγωγισ του. Ωςτόςο, αν το ζργο ζχει 

δθμιουργθκεί από ζναν υπάλλθλο μιασ εταιρίασ, ο πρϊτοσ δικαιοφχοσ του δικαιϊματοσ 

αναπαραγωγισ είναι θ εταιρία (αυτό ςυνικωσ αναγράφεται ςτθ πλειονότθτα των 

ςυμβολαίων που ςυνάπτουν οι εργαηόμενοι με τισ εταιρίεσ). Κάτι τζτοιο δεν αποτελεί 

κανόνα για όλεσ τισ χϊρεσ και εξαρτάται από τθν εκάςτοτε εκνικι νομοκεςία. 

 

1.1.2.4 Φρονική διάρκεια προστασίας 

Θ χρονικι διάρκεια προςταςίασ των δικαιωμάτων εξαρτάται άμεςα από τθν κατθγορία 

περιεχομζνου ςτθν οποία ανικει το ζργο. Ο πίνακασ που ακολουκεί παρουςιάηει τισ 

διαφορετικζσ περιπτϊςεισ ανάλογα με τον τφπο του περιεχομζνου και τθ διεκνι ςυνκικθ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 6

 Καλλινίκος, Διονςζία. Πνεςμαηική Ιδιοκηηζία & Σςγγενικά Δικαιώμαηα. Αθήνα: Π. Ν. 

Σάκκοςλαρ, 2000 
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Τύπορ Πεπιεσομένος 

Φπονική Πεπίοδορ πποζηαζίαρ 

ζύμθυνα με ηην ζςνθήκη ηηρ 

Βέπνηρ 

Φπονική Πεπίοδορ πποζηαζίαρ 

ζύμθυνα με ηην εςπυπαφκή 

νομοθεζία  

Κιαζηθέο κνξθέο πεξηερνκέλνπ 

Όζν δηαξθεί ε δσή ηνπ δεκηνπξγνύ 

θαη 50 ρξόληα κεηά (Μέρξη ην ηέινο 

ηνπ εκεξνινγηαθνύ ρξόλνπ) ην 

ζάλαην ηνπ δεκηνπξγνύ.(Άξζξν 1) 

Όζν δηαξθεί ε δσή ηνπ δεκηνπξγνύ 

θαη 70 ρξόληα κεηά ην ζάλαην ηνπ 

(Άξζξν 1) 

Κηλεκαηνγξαθηθό πεξηερόκελν 

50 ρξόληα κεηά ηελ δεκνζηνπνίεζε 

ηνπ έξγνπ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

έρεη δεκνζηεπηεί 50 ρξόληα κεηά ηε 

δεκηνπξγία ηνπ.(Άξζξν 7(2))  

70 ρξόληα κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ 

ηειεπηαίνπ πξνζώπνπ πνπ 

ζπκκεηείρε ζηελ δεκηνπξγία ηνπ 

έξγνπ. 

Φσηνγξαθηθό πεξηερόκελν θαη 

θαιιηηερληθό πεξηερόκελν 

25 ρξόληα κεηά ηελ δεκηνπξγία ηνπ 

έξγνπ 

Όζν δηαξθεί ε δσή ηνπ ζπγγξαθέα 

θαη 70 ρξόληα κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ 

 

Πίνακας 1: Χρονική Διάρκεια ηοσ Δικαιώμαηος Αναπαραγωγής
7
 

 

Θ διαφοροποίθςθ τθσ χρονικισ διάρκειασ προςταςίασ ενόσ ζργου ανάλογα με τθν 

κατθγορία περιεχομζνου που ανικει μπορεί να προκαλζςει πολφπλοκα προβλιματα, 

ιδιαίτερα ςτθν περίπτωςθ που πρόκειται για πολυμεςικό ζργο όπου και ςυνυπάρχουν 

αντικείμενα που ανικουν ςε περιςςότερεσ από μία κατθγορίεσ περιεχομζνου. Για 

παράδειγμα, ςτθν περίπτωςθ ενόσ πολυμεςικοφ project που περιζχει κινθματογραφικό 

film, φωτογραφίεσ, κείμενο και ιχο, υπάρχουν δικαιϊματα αναπαραγωγισ για όλα τα 

ανεξάρτθτα ςυςτατικά ςτοιχεία που ςυνκζτουν το ζργο. Κακϊσ τα ανεξάρτθτα ςυςτατικά 

ςτοιχεία ανικουν ςε διαφορετικζσ κατθγορίεσ περιεχομζνου, θ προςταςία του δικαιϊματοσ 

αναπαραγωγισ κα πάψει να ιςχφει ςε διαφορετικζσ χρονικζσ ςτιγμζσ. Σζλοσ, κα πρζπει να 

                                                           
7 Οδηγόρ‐Εγσειπίδιο για ηην πποζηαζία και ηη διασείπιζη ηυν πνεςμαηικών δικαιυμάηυν 

τηθιακού πολιηιζηικού πεπιεσομένος  A. Σκοπδάρ, Σ. Νικολόποςλορ, Ε.Καπαηζάρ, Δ. 

Τζώληρ, Δ.Μεφδάνηρ 2004 
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ςθμειϊςουμε ότι  θ ευρωπαϊκι νομοκεςία υπερζχει τθσ ςυνκικθσ τθσ Βζρνθσ, με 

αποτζλεςμα το δικαίωμα αναπαραγωγισ των ζργων που προςτατεφονται να ςυγκλίνει ςτα 

70 χρόνια μετά το κάνατο του δθμιουργοφ. 

 

1.1.2.5 Σο αποκλειστικό δικαίωμα 

Ανάμεςα ςτα πνευματικά δικαιϊματα περιλαμβάνονται και οριςμζνα που χαρακτθρίηονται 

ωσ αποκλειςτικά και ανικουν αυςτθρά ςτον κάτοχο του δικαιϊματοσ αναπαραγωγισ. Σα 

αποκλειςτικά δικαιϊματα διαφοροποιοφνται από τα ςυνθκιςμζνα δικαιϊματα ιδιοκτθςίασ 

κακϊσ δεν προκφπτουν όταν θ ιδιοκτθςία 

ενόσ ζργου είναι μερικι. 

Ακολουκοφν κάποιεσ λίςτεσ με τα δικαιϊματα που χαρακτθρίηονται ωσ 

αποκλειςτικά με βάςθ τθν ιςχφουςα ςυνκικθ και τθν τρζχουςα νομοκεςία. 

 

Συνθήκη τησ Βζρνησ: Σα αποκλειςτικά δικαιϊματα που δεςμεφονται από τουσ δθμιουργοφσ 

ςφμφωνα με τθ ςυνκικθ τθσ Βζρνθσ είναι τα ακόλουκα: 

 Τν δηθαίσκα κεηάθξαζεο ηνπ έξγνπ 

 Τν δηθαίσκα ηεο αλαπαξαγσγήο κε θάζε ηξόπν ή κνξθή 

 Τν δηθαίσκα εξκελείαο ζεαηξηθώλ, κνπζηθνζεαηξηθώλ θαη κνπζηθώλ έξγσλ 

 Τν δηθαίσκα ηεο απαγγειίαο 

 Τν δηθαίσκα πξνζαξκνγήο θαη ηξνπνπνίεζεο ηνπ αξρηθνύ έξγνπ 

 

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία: Σα αποκλειςτικά δικαιϊματα ςφμφωνα με τθν οδθγία Infosoc είναι: 

 Γηθαίσκα αλαπαξαγσγήο 

 Γηθαίσκα παξνπζίαζεο ηνπ έξγνπ ζε επξύ θνηλό 

 Γηθαίσκα δηαλνκήο 

Droite de suite: Σο Droite de suite είναι το δικαίωμα που επιτρζπει ςε ζναν καλλιτζχνθ να 

διεκδικιςει κάποιο μζριςμα από τα οικονομικά οφζλθ που κα προκφψουν από το ζργο του, 

αποςπϊντασ ζνα ποςοςτό από τα κζρδθ των πωλιςεων. Σο δικαίωμα του δθμιουργοφ επί 

των πωλιςεων του ζργου, δεν παφει να ιςχφει ακόμα και μετά τθν πϊλθςθ του 

δικαιϊματοσ αναπαραγωγισ από τον δθμιουργό ςε κάποια εταιρία διανομισ και 

εκμετάλλευςθσ του ζργου. 
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1.1.2.6 Ηθικά δικαιώματα 

Σα θκικά δικαιϊματα, όταν πρόκειται για πνευματικι ιδιοκτθςία, αποτελοφν το ςφνολο των 

προνομίων και των θκικϊν πιςτϊςεων που κα πρζπει να αποδίδονται ςτουσ δθμιουργοφσ, 

ϊςτε να τυγχάνουν τθσ πρζπουςασ αναγνϊριςθσ όταν χρθςιμοποιοφνται τα ζργα τουσ. 

Σα θκικά δικαιϊματα είναι προςωπικά και δεν μποροφν να μεταβιβαςτοφν ςε 

τρίτουσ, για παράδειγμα, από τον δθμιουργό ςτο μουςείο. Ωςτόςο, είναι δυνατό ο 

δθμιουργόσ να παραιτθκεί των δικαιωμάτων του. 

 

1.1.2.7 Περιορισμοί 

Για να αντιςτακμιςτεί θ αυςτθρότθτα των αποκλειςτικϊν δικαιωμάτων και να μθν 

εξαντλείται ςε περιπτϊςεισ όπου δεν ςυνίςταται θκικι και οικονομικι παραβίαςθ των 

κεκτθμζνων του δθμιουργοφ, υπάρχουν διατάξεισ ςτθν διεκνι νομοκεςία που περιορίηουν 

αυτά τα δικαιϊματα και χαλαρϊνουν το βακμό αποκλειςτικότθτασ. 

Οι περιοριςμοί ι εξαιρζςεισ επιτρζπουν τθ χριςθ προςτατευόμενων ζργων ςε 

ειδικζσ περιπτϊςεισ χωρίσ να είναι απαραίτθτθ θ εξουςιοδότθςθ από τον κάτοχο των 

δικαιωμάτων. Σζτοιου είδουσ εξαιρζςεισ περιγράφονται με τον όρο «δίκαια χριςθ». 

Ακολουκοφν μερικά παραδείγματα αντίςτοιχων εξαιρζςεων ανάλογα με τθ ςυνκικθ και τθν 

ιςχφουςα νομοκεςία.8 

Συνθήκη τησ Βζρνησ: 

Οι εξαιρζςεισ ςτθν ςυνκικθ τθσ Βζρνθσ: 

 Αλαπαξαγσγή ζε νξηζκέλεο εηδηθέο πεξηπηώζεηο 

  Χξήζε ησλ έξγσλ γηα εθπαηδεπηηθνύ ζθνπνύο 

  Αλαπαξαγσγή εθεκεξίδσλ θαη αλάινγσλ άξζξσλ κε ζθνπό ηελ πεξηγξαθή 

γεγνλόησλ 

 

Ευρωπαϊκή νομοθεσία – Οδηγία Infosoc 

Κακϊσ οι εξαιρζςεισ των αποκλειςτικϊν δικαιωμάτων ιταν πολφ διαφορετικζσ ανάμεςα 

ςτα κράτθ μζλθ, θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ αποφάςιςε πωσ κα ιταν χριςιμο να ςυντονίςει τισ 

επιμζρουσ νομοκεςίεσ ςτο ςθμείο που αναφζρονται ςτισ εξαιρζςεισ του δικαιϊματοσ 

αναπαραγωγισ. Θ λίςτα με τισ εξαιρζςεισ που προτείνονται από τθν «Ευρωπαϊκι Οδθγία» 

είναι μια εξαντλθτικι λίςτα με επιτρεπόμενεσ ενζργειεσ. Όλεσ οι εξαιρζςεισ, πλθν μίασ, 

                                                           
8 Οδηγόρ‐Εγσειπίδιο για ηην πποζηαζία και ηη διασείπιζη ηυν πνεςμαηικών δικαιυμάηυν 

τηθιακού πολιηιζηικού πεπιεσομένος  A. Σκοπδάρ, Σ. Νικολόποςλορ, Ε.Καπαηζάρ, Δ. 

Τζώληρ, Δ.Μεφδάνηρ 2004 
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είναι προαιρετικζσ, κάτι που ςθμαίνει πωσ κάκε χϊρα αποφαςίηει ανεξάρτθτα για το ποιεσ 

από αυτζσ κα ενςωματϊςει ςτθν νομοκεςία τθσ και ποιεσ όχι. Θ εξαντλθτικι λίςτα με τισ 

εξαιρζςεισ που προτείνονται από τθν ευρωπαϊκι ζνωςθ περιλαμβάνεται ςτο ςφνολο τθσ 

ςτο επίςθμο κείμενο τθσ «Ευρωπαϊκισ Οδθγίασ». 

 

1.1.3 Πατέντες
9

 

Σο δικαίωμα αναπαραγωγισ προςτατεφει τθν ζκφραςθ των ιδεϊν, ενϊ οι πατζντεσ 

αποςκοποφν ςτθν προςταςία των ίδιων των ιδεϊν. Δθλαδι για παράδειγμα Αν κάποιοσ 

καταςκευάςει ζνα νζο ςφςτθμα για τθ διαχείριςθ του ψθφιοποιθμζνου υλικοφ, μπορεί να 

ςκεφτεί το ενδεχόμενο να πατεντάρει αυτι τθν ιδζα. Με αυτόν τον τρόπο απαγορεφει ςε 

κάποιον τρίτο να χρθςιμοποιιςει τθν ιδζα του χωρίσ ο ίδιοσ να επωφελθκεί οικονομικά από 

τθν εκμετάλλευςθ τθσ.10 

 

1.2 Πρόσθετα νομικά ζητήματα 

Ο τρόποσ αξιοποίθςθσ του περιεχομζνου που προςτατεφεται από δικαιϊματα πνευματικισ 

ιδιοκτθςίασ, κακορίηεται ςυνικωσ από κάποια ςυμβόλαια που υπογράφονται ανάμεςα 

ςτον κάτοχο των δικαιωμάτων και τον χριςτθ που πρόκειται να αξιοποιιςει το 

περιεχόμενο. Ωςτόςο, πζρα από τουσ όρουσ που περιζχονται 

ςτο ςυμβόλαιο που υπογράφεται από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ, ο τρόποσ χριςθσ του 

περιεχομζνου περιορίηεται επιπλζον από μια ςειρά νόμων που οριοκετοφν το εφροσ των 

επιτρεπόμενων χριςεων. Σζτοιου είδουσ νομικοί περιοριςμοί (που μπορεί να παραβιάηουν 

τον αςτικό ι τον ποινικό κϊδικα) είναι πολφ πικανό να απαγορεφουν τθν πλιρθ και 

ανεξζλεγκτθ αξιοποίθςθ του περιεχομζνου, τόςο από τον ιδιοκτιτθ του, όςο και από τον 

τελικό χριςτθ. υνικωσ, τα προβλιματα παρουςιάηονται κατά τθν δθμοςιοποίθςθ και 

προβολι του περιεχομζνου. 

Για παράδειγμα, ενδζχεται να υπάρχουν νομικοί περιοριςμοί που προςτατεφουν τα 

ςυμφζροντα (οικονομικά κ.α) του δθμιουργοφ, ι να υπάρχουν περιοριςμοί που 

αποςκοποφν ςτθν προςταςία του κοινοφ που πρόκειται να δει το ζργο. Όλοι οι παραπάνω 

περιοριςμοί κα πρζπει να λθφκοφν ςοβαρά υπόψθ κατά τθ ςυγγραφι του ςυμβολαίου, 

κακϊσ επθρεάηουν άμεςα το φφοσ τθσ ςυμφωνίασ και τισ εργαςιακζσ ςχζςεισ των δφο 

ςυμβαλλόμενων μερϊν. 

                                                           
9 epatents.hellug.gr/pages/intro/ 

10 Κοςμάνηορ, Γιώπγορ. Πνεςμαηική Ιδιοκηηζία. 6η έκδ. Αθήνα: Ανη. Ν. Σάκκοςλαρ, 

1995 και 7η έκδ. Αθήνα 2000 
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Ακολουκεί μια ςυνοπτικι αναφορά ςε κάποια δικαιϊματα που κεωροφνται κεκτθμζνα 

και ενδζχεται να περιορίηουν τισ δυνατότθτεσ αξιοποίθςθσ του περιεχομζνου ι να 

ςυγκροφονται με τουσ όρουσ κάποιων ςυμβάςεων. 

 

1.2.1 Σο δικαίωμα στην Ιδιωτικότητα 

Θ Ευρωπαϊκι ςυμφωνία περί των ανκρϊπινων δικαιωμάτων που ιςχφει από το 1950, 

ςτοχεφει ςτθν προςταςία και τθν απελευκζρωςθ του ατόμου κεςμοκετϊντασ τισ 

ανκρϊπινεσ ελευκερίεσ ςτο ιςχφων νομικό πλαίςιο. Ζνα από αυτά τα δικαιϊματα, είναι και 

το δικαίωμα ςτθν ιδιωτικότθτα. φμφωνα με το ςυγκεκριμζνο δικαίωμα, κακζνασ κα πρζπει 

να απολαμβάνει του ςεβαςμοφ τθσ κοινωνίασ ωσ προσ τθν προςωπικι και οικογενειακι του 

ηωι, τθν ιδιωτικότθτα του οίκου και τθσ αλλθλογραφίασ του. Σο δικαίωμα τθσ ιδιωτικότθτασ 

ζχει ερμθνευτεί από ζνα μεγάλο αρικμό δικαςτικϊν αποφάςεων και χριηει ιδιαίτερθσ 

προςοχισ όταν δθμοςιοποιείται ψθφιακό περιεχόμενο ςτο Διαδίκτυο, ϊςτε να μθν κίγεται 

θ ιδιωτικότθτα των προςϊπων που απεικονίηονται ι αναφζρονται μζςα ςε αυτό.11 

Ζνα ςχετικό παράδειγμα ςφμφωνα με τα παραπάνω είναι το εξισ : Θ εικόνα ενόσ 

προςϊπου που ανικει ςτο κοινό που επιςκζπτεται ζνα μουςείο δεν μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί για λόγουσ διαφθμιςτικισ προϊκθςθσ του μουςείου χωρίσ τθ ςφμφωνθ 

γνϊμθ του απεικονιηόμενου προςϊπου (Αυτόσ είναι και ο λόγοσ για τον οποίο ςε πολλά 

πρότυπα μεταδεδομζνων ζνα από τα πεδία αναφζρεται ςτα απεικονιηόμενα πρόςωπα 

“Represented Individuals”). Επομζνωσ, οι εικόνεσ που απεικονίηουν τουσ επιςκζπτεσ του 

μουςείο κατά τθν κζαςθ των εκκεμάτων, δεν κα πρζπει να δθμοςιοποιθκοφν ςτο 

Διαδίκτυο, χωρίσ τθ ςφμφωνα γνϊμθ των επιςκεπτϊν. Ωςτόςο, αν ςτθ φωτογραφία 

απεικονίηεται ζνα αφθρθμζνο πλικοσ,το δικαίωμα τθσ ιδιωτικότθτασ δεν κίγεται.  

 

 

1.2.2 Ελευθερία λόγου 

Ωςτόςο, το δικαίωμα τθσ ιδιωτικότθτασ βρίςκεται ςε διαμετρικά αντίκετθ κζςθ με το τθν 

αρχι τθσ ελευκερίασ του λόγου. Πρόκειται για ζνα πολφ ςθμαντικό ηιτθμα που αποκτά 

ιδιαίτερθ ςθμαςία όταν ιδωκεί υπό το πρίςμα τθσ ψθφιακισ πραγματικότθτασ και του 

Διαδικτφου. Σο Διαδίκτυο αποτελεί ζνα γόνιμο χϊρο ελεφκερθσ ζκφραςθσ που ξεπερνάει 

τα εκνικά ςφνορα και τουσ εγχϊριουσ περιοριςμοφσ. Είναι πολφ λογικό οι ςυγκροφςεισ 

                                                           
11 11

 Καλλινίκος, Διονςζία. Πνεςμαηική Ιδιοκηηζία & Σςγγενικά Δικαιώμαηα. Αθήνα: Π. Ν. 

Σάκκοςλαρ, 2000 
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ανάμεςα ςτα παραπάνω δικαιϊματα να είναι ςφνθκεσ φαινόμενο, ιδιαίτερα ςτισ 

περιπτϊςεισ που θ διαφοροποίθςθ τθσ θκικισ και νομικισ κουλτοφρασ είναι μεγάλθ. Θ 

ελευκερία του λόγου και το δικαίωμα ςτθν ιδιωτικότθτα αποτελοφν ζνα καυτό 

θκικοπολιτικό ηιτθμα, που επθρεάηει το Διαδίκτυο και διαμορφϊνει τισ τεχνολογικζσ 

τάςεισ. Ωςτόςο, θ άςκθςθ του δικαιϊματοσ τθσ ελευκερίασ του λόγου υπόκειται και αυτι 

ςε κάποιουσ νομικοφσ περιοριςμοφσ που είναι απαραίτθτοι για τθν ομαλι λειτουργία μιασ 

δθμοκρατικισ κοινωνίασ. 

 

1.2.3 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Ο νόμοσ περί προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων που βαςίηεται ςτθν Ευρωπαϊκι 

νομοκεςία, κζτει τουσ κανόνεσ που κα πρζπει να τθρεί ζνασ οργανιςμόσ όταν 

επεξεργάηεται μαηικά προςωπικά δεδομζνα. Ο νόμοσ απαγορεφει τθν επεξεργαςία 

προςωπικϊν δεδομζνων, όπωσ είναι τα δεδομζνα που αποκαλφπτουν τθν φυλετικι ι τθν 

εκνικι καταγωγι, τα πολιτικά φρονιματα, τα κρθςκευτικά ι φιλοςοφικά πιςτεφω, κακϊσ 

και τα δεδομζνα που ςχετίηονται με το ιατρικό ιςτορικό και τισ ςεξουαλικζσ προτιμιςεισ, 

για κανζναν λόγο πλθν αυτοφ που ορίςτθκε κατά τθν απόκτθςθ τουσ. Κανζνα από τα 

προςωπικά δεδομζνα ενόσ εν ηωι ανκρϊπου δεν κα πρζπει να δθμοςιοποιείται ςτο 

Διαδίκτυο χωρίσ τθν ρθτι ςυγκατάκεςι του. Ωςτόςο, θ οδθγία δεν απαγορεφει τθν 

δθμοςιοποίθςθ του ονόματοσ ενόσ δθμιουργοφ ςτο Διαδίκτυο. 

 

1.3 Εκκαθάριση των δικαιωμάτων (Rights Clearance) 

Ο περιγραφικόσ όροσ “Rights Clearance” αναφζρεται ςτθν διαδικαςία εκκακάριςθσ και 

μεταβίβαςθσ των δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ του περιεχομζνου, από τον κάτοχο 

τουσ ςτον τελικό χριςτθ που επικυμεί να αξιοποιιςει το πολιτιςτικό περιεχόμενο. 

 

1.3.1. Σύποι Δικαιωμάτων 

Σα δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ που ενδζχεται να ςυνδζονται με το περιεχόμενο 

που πρόκειται να αξιοποιθκεί από ζναν πολιτιςτικό οργανιςμό είναι τα ακόλουκα:12 

 Δικαίωμα αναπαραγωγισ 

 Δικαιϊματα βάςθσ δεδομζνων  

 Θκικά δικαιϊματα 

 Δικαιϊματα που ςυνδζονται με τισ πατζντεσ 

                                                           
12 Οδηγόρ‐Εγσειπίδιο για ηην πποζηαζία και ηη διασείπιζη ηυν πνεςμαηικών δικαιυμάηυν τηθιακού πολιηιζηικού 
πεπιεσομένος  A. Σκοπδάρ, Σ. Νικολόποςλορ, Ε.Καπαηζάρ, Δ. Τζώληρ, Δ.Μεφδάνηρ 2004 
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 Δικαιϊματα εκτζλεςθσ 

 

1.3.2 Σι περιλαμβάνει η διαδικασία της Εκκαθάρισης Δικαιωμάτων (Rights 

Clearance) 

Θ εκκακάριςθ των πνευματικϊν δικαιωμάτων είναι μια διαδικαςία που ζχει ςαν ςτόχο να 

άρει τθν πολυπλοκότθτα και τθν αβεβαιότθτα που χαρακτθρίηει το ςφνολο των 

πνευματικϊν δικαιωμάτων που δεςμεφουν ζνα ζργο. Σα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ 

ςυμπυκνϊνονται ςε μία άδεια που ζχει τθ μορφι ςυμβολαίου και υπογράφεται από τον 

κάτοχο των δικαιωμάτων, ϊςτε να νομιμοποιθκεί θ χριςθ του περιεχομζνου. Ο κάτοχοσ 

των δικαιωμάτων κα πρζπει να ςυνυπογράψει τθ ςυγκεκριμζνθ άδεια με τον τελικό 

χριςτθ, ϊςτε να του μεταβιβάςει τα δικαιϊματα επί του περιεχομζνου. Θ μεταβίβαςθ των 

δικαιωμάτων γίνεται πάντα με τθ μορφι μιασ άδειασ. 

Θ άδεια είναι ζνα ζγγραφο που κζτει τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ με βάςθ 

τουσ οποίουσ παραχωροφνται τα δικαιϊματα από τον δικαιοφχο. Μία άδεια επιτρζπει ςτον 

εξουςιοδοτοφμενο μζροσ να χρθςιμοποιιςει το περιεχόμενο χωρίσ να ανθςυχεί για τα 

πνευματικά δικαιϊματα που το δεςμεφουν. Επομζνωσ, όςο το εξουςιοδοτοφμενο μζροσ 

χρθςιμοποιεί το περιεχόμενο με τρόπο που προβλζπεται από τθν άδεια, δεν υπάρχει 

ηιτθμα παραβίαςθσ δικαιωμάτων. 

Όταν παρουςιάηεται ηιτθμα εκκακάριςθσ των δικαιωμάτων που ςυνδζονται με το 

περιεχόμενο που επικυμεί να χρθςιμοποιιςει ζνασ πολιτιςτικόσ οργανιςμόσ, κα πρζπει να 

πράξει τισ ακόλουκεσ ενζργειεσ: 

 Να κακορίςει με ιδιαίτερθ προςοχι και ςαφινεια το περιεχόμενο που επικυμεί να 

χρθςιμοποιιςει 

 Να κακορίςει ρθτά το ςφνολο των ενεργειϊν που επικυμεί να πράξει επί του 

περιεχομζνου, για παράδειγμα, τροποποιιςεισ του περιεχομζνου, αποκοπι, 

επεξεργαςία του κ.α. 

 Να πραγματοποιιςει αίτθμα εκκακάριςθσ για όλεσ τισ χριςεισ που περιεχομζνου, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ χριςθσ πολλαπλϊν ιςτοςελίδων. ε αυτό το ςθμείο κα 

πρζπει να γίνει ςωςτι πρόβλεψθ ϊςτε να ςυμπεριλθφκοφν όλεσ οι πικανζσ 

μελλοντικζσ χριςεισ. 

 Να κακορίςει τθ διάρκεια χριςθσ των δικαιωμάτων που απαιτείται για τθν 

αξιοποίθςθ του περιεχομζνου (ςτον οριςμό τθσ διάρκειασ κα πρζπει να υπάρχει 

πρόνοια και για τισ μελλοντικζσ χριςεισ του περιεχομζνου, όπωσ είναι θ 

αρχειοκζτθςθ και θ προβολι του μζςω ενόσ διαδικτυακοφ τόπου). 
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 Να διαςφαλίςει πωσ όλα τα δικαιϊματα που αφοροφν ανεξάρτθτα τρίτα μζρθ 

ζχουν επίςθσ εκκακαριςτεί. 

 

1.3.3 υνέπειες μη εκκαθάρισης δικαιωμάτων 

Αν ο πολιτιςτικόσ οργανιςμόσ δεν μεριμνιςει ζγκαιρα για τθν εκκακάριςθ των πνευματικϊν 

δικαιωμάτων με γνϊμονα το εφροσ και το είδοσ των χριςεων που κζλει να πράξει, υπάρχει 

ο κίνδυνοσ να υποπζςει ςε πράξεισ παραβίαςθσ των δικαιωμάτων των δθμιουργϊν και 

είναι πολφ πικανό το ενδεχόμενο δικαςτικισ αντιπαράκεςθσ. Μια τζτοια εξζλιξθ πζρα από 

το γεγονόσ πωσ κα δθμιουργιςει ζνα αρνθτικό κλίμα και κα δυςφθμίςει αρνθτικά τον 

εμπλεκόμενο οργανιςμό, ενδζχεται να οδθγιςει και ςτθν επιβολι οικονομικϊν κυρϊςεων 

από το δικαςτιριο ωσ αποηθμίωςθ των δθμιουργϊν. 

Για παράδειγμα, ζνα μουςείο μοντζρνασ τζχνθσ αποφαςίηει να χρθςιμοποιιςει ζνα 

από τα ζργα που φιλοξενεί ωσ κζμα ςε μία ςειρά από χριςτουγεννιάτικεσ κάρτεσ και χαρτί 

περιτυλίγματοσ. τθν περίπτωςθ που το μουςείο ζχει εξαςφαλίςει τθν ςυναίνεςθ του 

καλλιτζχνθ μόνο για τισ χριςτουγεννιάτικεσ κάρτεσ, μπορεί να αςκθκεί μινυςθ από τθν 

πλευρά του καλλιτζχνθ για τθ χριςθ του ζργου ςτο χαρτί περιτυλίγματοσ, με αποτζλεςμα 

να προκλθκεί οικονομικι και θκικι βλάβθ ςτο μουςείο. 

 

1.3.4 Προσδιορισμός του κατόχου των δικαιωμάτων 

 

Είναι πολφ ςθμαντικό για ζνα πολιτιςτικό ίδρυμα να απευκυνκεί ςτο ςωςτό άνκρωπο για 

τθν εκκακάριςθ των δικαιωμάτων. Σο ςωςτό πρόςωπο είναι το πρόςωπο που κατζχει τα 

δικαιϊματα του ζργου. Τπάρχουν περιπτϊςεισ που το κατάλλθλο πρόςωπο δεν ταυτίηεται 

με το πρόςωπο που φζρεται ωσ κάτοχοσ του περιεχομζνου. Ο πρϊτοσ δικαιοφχοσ του 

δικαιϊματοσ αναπαραγωγισ ενόσ ζργου είναι εξ οριςμοφ ο δθμιουργόσ του. Ακόμα και αν 

το ζργο ζχει πραγματοποιθκεί κατά παραγγελία, το δικαίωμα αναπαραγωγισ αποδίδεται 

αυτόματα και πάλι ςτον δθμιουργό του. τθν περίπτωςθ όμωσ που υπάρχει κάποιο 

ςυμβόλαιο που διευκετεί το κζμα, το δικαίωμα αναπαραγωγισ αποδίδεται ςφμφωνα με τα 

πρακτικά του ςυμβολαίου.13 

Μετά το κάνατο του αρχικοφ κάτοχου των δικαιωμάτων, τα πρόςωπα που πικανϊν 

να αποκτιςουν αξιϊςεισ επί τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ του ζργου του είναι τα 

ακόλουκα: 

                                                           
13 Οδηγόρ‐Εγσειπίδιο για ηην πποζηαζία και ηη διασείπιζη ηυν πνεςμαηικών δικαιυμάηυν τηθιακού πολιηιζηικού 
πεπιεσομένος  A. Σκοπδάρ, Σ. Νικολόποςλορ, Ε.Καπαηζάρ, Δ. Τζώληρ, Δ.Μεφδάνηρ 2004 
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 Οποιοδιποτε πρόςωπο που του ζχει μεταβιβαςτεί το δικαίωμα 

 Σα μζλθ τθσ οικογζνειασ του δθμιουργοφ 

 Κάποιοσ ςυμβολαιογράφοσ που ζχει αναλάβει τθν εκτζλεςθ τθσ διακικθσ του 

καλλιτζχνθ 

 Πρόςωπα που ζχουν ςυμβάλλει ςτο καλλιτεχνικό ζργο 

 Νομικζσ εταιρίεσ 

 Πολιτιςτικά ιδρφματα που ςυνδζονται εργαςιακά με τον αρχικό κάτοχο των 

δικαιωμάτων 

Μια ςθμαντικι παρατιρθςθ που αφορά ςτα πολιτιςτικά ιδρφματα, ςε ςχζςθ με το 

δικαίωμα αναπαραγωγισ των ζργων που φιλοξενοφν, είναι πωσ ςε ςπάνιεσ περιπτϊςεισ 

κατζχουν τα πνευματικά δικαιϊματα ενόσ εκκζματοσ, κακϊσ οφτε ωσ δθμιουργοί μποροφν 

να λογιςτοφν, οφτε ωσ ανάδοχοι κάποιασ μεταβίβαςθσ δικαιωμάτων. 

Για παράδειγμα, αρκετά πολιτιςτικά ιδρφματα ζχουν ςτθν κατοχι τουσ ζνα 

περιοριςμζνο αρικμό ζντυπων εκδόςεων από ζναν ςυγκεκριμζνο διάςθμο καλλιτζχνθ, 

Κακϊσ ο καλλιτζχνθσ διατθρεί όλα τα πνευματικά δικαιϊματα επί τθσ δθμιουργίασ του, το 

πολιτιςτικό ίδρυμα δεν ζχει το δικαίωμα να τυπϊςει επιπλζον αντίγραφα αν δεν 

αποςπάςει πρϊτα τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του καλλιτζχνθ. 

ε πολλζσ περιπτϊςεισ, τα πνευματικά δικαιϊματα που ςυνδζονται με μία δθμιουργία 

μπορεί να εμπλζκουν περιςςότερουσ από ζναν δθμιουργοφσ. ε αυτι τθν περίπτωςθ, κατά 

τθν εκκακάριςθ των δικαιωμάτων, κα πρζπει να εξαςφαλιςτοφν τα δικαιϊματα από το 

ςφνολο των δικαιοφχων, ϊςτε να είναι δυνατι θ νόμιμθ αναπαραγωγι του ζργου. Αν είναι 

αναγκαία θ εκκακάριςθ των δικαιωμάτων από περιςςότερουσ του ενόσ δικαιοφχων, είναι 

απαραίτθτο να υπογράψουν όλοι τθν ίδια πανομοιότυπθ άδεια, ϊςτε να μθν υπάρξει 

ςφγχυςθ. Ενδεικτικά παραδείγματα ανάλογων περιπτϊςεων, είναι τα κινθματογραφικά 

βίντεο και τα πολυμεςικά ζργα. ε αυτά τα ζργα ςυνυπάρχουν δθμιουργίεσ από 

διαφορετικοφσ καλλιτζχνεσ με αποτζλεςμα τα πνευματικά δικαιϊματα του ζργου να 

ανικουν από κοινοφ ςε όλουσ τουσ ςυντελεςτζσ. ε αυτι τθν περίπτωςθ, όλοι οι 

δικαιοφχοι, τόςο των επιμζρουσ δθμιουργιϊν όςο και του τελικοφ νζου ζργου που 

προζκυψε από τθ ςυνζνωςθ των ανεξάρτθτων ςτοιχείων, κα πρζπει να ερωτθκοφν και να 

ςυναινζςουν για τθν εκκακάριςθ και τθν απόδοςθ των δικαιωμάτων. 
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1.4 Διεθνείς Οργανισμοί υλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων 

Οι αρχζσ ςυλλογικισ διαχείριςθσ δικαιωμάτων παρζχουν υπθρεςίεσ άμεςθσ εκπροςϊπθςθσ 

των καλλιτεχνϊν, φωτογράφων, μουςικϊν, ςυγγραφζων, εκτελεςτϊν και λοιπϊν 

δθμιουργϊν περιεχομζνου που ζχουν εγγραφεί ωσ μζλθ τουσ ζμμεςα ι άμεςα. Θ 

διαχείριςθ των δικαιωμάτων από τισ αρχζσ ςυλλογικισ διαχείριςθσ περιλαμβάνουν τα 

ακόλουκα: 

 Προςταςία των πνευματικϊν δικαιωμάτων για λογαριαςμό των μελϊν του και 

υπεράςπιςθ τουσ ζναντι αυκαίρετων διεκδικιςεων από τρίτουσ 

 υλλογι και διανομι μζρουσ των κερδϊν από τθν εμπορικι αξιοποίθςθ των ζργων 

 υνεργαςία ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο για τθν κακολικι αντιμετϊπιςθ των 

κεμάτων που ςχετίηονται με τα δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ. 

 Δεν είναι απαραίτθτο για όλουσ τουσ καλλιτζχνεσ να αντιπροςωπεφονται από κάποια 

αρχι ςυλλογικισ διαχείριςθσ δικαιωμάτων, ωςτόςο ςτθν πλειοψθφία τουσ επιλζγουν να 

διεκδικιςουν τα οικονομικά τουσ ςυμφζροντα μζςω ενόσ αντίςτοιχου οργανιςμοφ. 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ δθμιουργοφσ που εκπροςωπεί κάκε αρχι είναι ςυνικωσ 

διακζςιμεσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ και ςε ενθμερωτικά ζντυπα. Οι αρχζσ ςυλλογικισ 

διαχείριςθσ δικαιωμάτων είναι ανεξάρτθτοι και αυτοςυντιρθτοι οργανιςμοί μθ 

κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα. φνθκεσ είναι το φαινόμενο να αναπτφςςονται ςυνεργαςίεσ και 

να ςυνάπτονται ςυμφωνίεσ μεταξφ αντίςτοιχων οργανιςμϊν που εδρεφουν ςε 

διαφορετικζσ χϊρεσ, ϊςτε να παρζχουν κακολικι διαχείριςθ των δικαιωμάτων ανεξάρτθτα 

με τθν εκνικότθτα του δθμιουργοφ. 

 

1.4.1 Διαδικασία Αδειοδότησης 

14Οποιαδιποτε χριςθ μιασ καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ, τα ςυμφζροντα τθσ οποίασ 

προςτατεφονται από μια αρχι ςυλλογικισ διαχείριςθσ δικαιωμάτων, κα πρζπει να 

πραγματοποιείται μόνο μετά τθ χοριγθςθ τθσ κατάλλθλθσ άδειασ από τθν ςυγκεκριμζνθ 

αρχι. 

Για τθ διαςφάλιςθ τθσ ςωςτισ διαχείριςθσ των δικαιωμάτων, είναι πολφ πικανό θ 

αρχι να καταφεφγει ςτα εγγεγραμμζνα μζλθ τθσ, ςτθν περίπτωςθ που το αίτθμα χριςθσ 

ξεπερνάει τα εςκαμμζνα. Ζνα αίτθμα μεταβίβαςθσ δικαιωμάτων κα πρζπει να κακορίηει μα 

ςαφινεια το είδοσ τουσ και να ανταποκρίνονται πράγματι ςτθ χριςθ που πρόκειται να 

υποςτεί το ζργο. Για παράδειγμα, ο αιτϊν κα πρζπει να κακορίςει ςαφϊσ το δικαίωμα που 

                                                           
14 Οδηγόρ‐Εγσειπίδιο για ηην πποζηαζία και ηη διασείπιζη ηυν πνεςμαηικών δικαιυμάηυν τηθιακού πολιηιζηικού 
πεπιεσομένος  A. Σκοπδάρ, Σ. Νικολόποςλορ, Ε.Καπαηζάρ, Δ. Τζώληρ, Δ.Μεφδάνηρ 2004 
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χρειάηεται για να τοποκετιςει ζνα ζργο ςτο περιεχόμενο μιασ ιςτοςελίδασ. Ακόμα και θ 

κζςθ που κα τοποκετθκεί το ζργο (Κεντρικι ςελίδα, banner, διαφθμιςτικό τμιμα του 

ιςτότοπου) ζχει ςθμαςία για τθν άδεια που κα εκδοκεί. Όλεσ οι λεπτομζρειεσ και 

ιδιαιτερότθτεσ ςτθ χριςθ του ζργου κα πρζπει να αποτυπϊνονται ςτθν άδεια μεταβίβαςθσ 

δικαιωμάτων και είναι ςυνικωσ ο κακοριςτικόσ παράγοντασ κατά τθ διαμόρφωςθ του 

φψουσ τθσ αποηθμίωςθσ. 

 

1.4.2 Σύποι Περιεχομένου και Φρήσης 

Ο παρακάτω πίνακασ απεικονίηει τουσ τφπουσ περιεχομζνου και χριςθσ:  

 

Τύπορ / Φπήζη 

Πεπιεσομένος 

Ακέπαια μοπθή ηος 

έπγος 
Τμήμα 

Γιασείπιζη- 

Μεηαηποπή- 

Πποζαπμογή 

Δηθόλα Φσηνγξαθία Απόζπαζκα Φσηνγξαθίαο 

Αλαηύπσζε / 

απνθνπή θνκκαηηνύ / 

επεμεξγαζία 

Κείκελν 
Πιήξεο πνίεκα/άξζξν/ 

κπζηζηόξεκα  

Μέξνο ηνπ πνηήκαηνο/ 

γξακκέο από ην άξζξν / 

ζεκαληηθό θνκκάηη από ην 

κπζηζηόξεκα 

Αλαηύπσζε 

Ήρνο Μνπζηθό θνκκάηη Πεξηνξηζκέλν Ηρεηηθό Θέκα 
Μίμε / πξνζαξκνγή / 

δεηγκαηνιεςία 

Βίληεν Κηλεκαηνγξαθηθή Ταηλία 

Μέξνο ηεο ηαηλίαο /  

νξηζκέλνο αξηζκόο από θαξέ 

ηεο ηαηλίαο 

Απνθνπή / 

επεμεξγαζία / κίμε / 

δεηγκαηνιεςία 

 

Πίνακας 2: Τύποι Περιετομένοσ και Χρήζεις
15

 

 

                                                           
15 Οδηγόρ‐Εγσειπίδιο για ηην πποζηαζία και ηη διασείπιζη ηυν πνεςμαηικών δικαιυμάηυν τηθιακού πολιηιζηικού 
πεπιεσομένος  A. Σκοπδάρ, Σ. Νικολόποςλορ, Ε.Καπαηζάρ, Δ. Τζώληρ, Δ.Μεφδάνηρ 2004 
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Θ λίςτα που ακολουκεί ςυνοψίηει το ςφνολο των ενεργειϊν που ακολουκείται κατά 

τθ διαδικαςία τθσ εκκακάριςθσ των δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, ςτα πλαίςια τθσ 

λειτουργίασ μιασ αρχισ ςυλλογικισ διαχείριςθσ δικαιωμάτων, για τθν on-line χριςθ 

πολιτιςτικοφ περιεχομζνου. 

 Επικοινωνία με τθν κατάλλθλθ αρχι ςυλλογικισ διαχείριςθσ δικαιωμάτων 

πνευματικισ ιδιοκτθςίασ 

 Κακοριςμόσ του διακζςιμου προχπολογιςμοφ 

 Πρόβλεψθ για ζνα ςθμαντικό χρονικό διάςτθμα τθσ τάξθσ των 4-6 εβδομάδων που 

είναι ςυνικωσ ο απαιτοφμενοσ χρόνοσ για τθν εκκακάριςθ των δικαιωμάτων 

 Αίτθμα ζκδοςθσ άδειασ χριςθσ του περιεχομζνου 

 Διαπραγμάτευςθ με αντικείμενο το φψοσ τθσ οικονομικισ αποηθμίωςθσ για τθ 

χριςθ του περιεχομζνου, κακϊσ και για το ςφνολο των περιοριςμϊν χριςθσ 

 Λιψθ τθσ άδειασ και διεξοδικόσ ζλεγχοσ των όρων και των περιοριςμϊν που 

περιλαμβάνει από τον χριςτθ 

 Διερεφνθςθ τθσ πικανότθτασ για περαιτζρω διαπραγμάτευςθ των όρων 

 Τπογραφι τθσ άδειασ και αποςτολι τθσ ςτθν αρχι ςυλλογικισ διαχείριςθσ 

δικαιωμάτων 

 Κατοχφρωςθ τθσ άδειασ και μεταβίβαςθ των δικαιωμάτων 

 

1.4.3 υνθήκες Αδειοδότησης 

Οι περιςςότεροι οργανιςμοί ςυλλογικισ διαχείριςθσ διακζτουν ζνα ςφνολο από 

προκακοριςμζνουσ όρουσ και περιοριςμοφσ για τθν αναπαραγωγι ενόσ ζργου ςε on-line 

περιβάλλον. Ανάμεςα ςε αυτοφσ του όρουσ ςυγκαταλζγονται και τα εξισ: 

 Σοποκζτθςθ ςε εμφανζσ ςθμείο τθσ ειδοποίθςθσ περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ του 

περιεχομζνου που ορίηεται από τθν αρχι, ςε κάκε ςθμείο προβολισ του ζργου. 

 Πρόβλεψθ για τθν φπαρξθ διαδικτυακϊν αναφορϊν ςε κείμενα που κακορίηουν τθν 

πολιτικι προςταςίασ και διαχείριςθσ των πνευματικϊν δικαιωμάτων του 

περιεχομζνου που προβάλλεται από τον ιςτότοπο 

 Θ άδεια παραχωρείται μόνο για τθν αναπαραγωγι του περιεχομζνου ςτθν ακζραια 

μορφι του. Δεν επιτρζπεται καμία αλλοίωςθ του καλλιτεχνικοφ αποτελζςματοσ 

ενόσ ζργου παρά μόνο αν προβλζπεται από τθν άδεια. 

 ε πολλζσ περιπτϊςεισ τίκενται προδιαγραφζσ για τθν κρυπτογράφθςθ του 

περιεχομζνου. υνικωσ, το περιεχόμενο προςτατεφεται με τθν προςκικθ 

ψθφιακϊν υδατογραφθμάτων. (Παρ. 1.6) 
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 Σα δικαιϊματα κατοχυρϊνονται μόνο ςτθν περίπτωςθ που ζχει καταβλθκεί το ποςό 

τθσ αποηθμίωςθσ. 

 Σα δικαιϊματα κατοχυρϊνονται για ζνα ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα 

 Θ άδεια που μεταβιβάηει τα δικαιϊματα δεν είναι αποκλειςτικι, είναι ανακλθτι και 

δεν μπορεί να μεταβιβαςτεί εκ νζου από τον πρϊτο παραλιπτθ. 

 Ο οργανιςμόσ ςυλλογικισ διαχείριςθσ δικαιωμάτων κα πρζπει να ειδοποιείται από 

τον χριςτθ, κάκε φορά που αυτόσ διαπιςτϊνει ενζργειεσ, επί του 

προςτατευόμενου με copyright περιεχομζνου, που ςυνιςτοφν παραβίαςθ των 

δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ. 

 

1.5 Διαχείριση Δικαιωμάτων 

 

1.5.1 Οφέλη που προκύπτουν από την καταγραφή των δικαιωμάτων  

Σο θκικό δικαίωμα κατά το άρκρο 1 παρ. 1 του Ν.2121/1993 προςτατεφει τον προςωπικό 

δεςμό του πνευματικοφ δθμιουργοφ με το ζργο του και απαρτίηεται από τισ εξουςίεσ που 

αναφζρονται ενδεικτικά ςτο άρκρο 4 του ίδιου νόμου.  Πρόκειται για τθν εξουςία 

δθμοςίευςθσ, τθν εξουςία αναγνϊριςθσ τθσ πατρότθτασ, τθν εξουςία περιφροφρθςθσ τθσ 

ακεραιότθτασ του ζργου, τθν εξουςία προςπζλαςθσ και τθν εξουςία υπαναχϊρθςθσ που 

είναι γνωςτι και ωσ εξουςία μετάνοιασ.16Θ επιτυχία ενόσ ςυςτιματοσ εκκακάριςθσ 

δικαιωμάτων εξαρτάται από τθν ικανότθτα του να καταγράφει, να ςυντθρεί, να ελζγχει και 

να διαχειρίηεται με αποτελεςματικό τρόπο τα δικαιϊματα που ςυνδζονται με τθν 

πνευματικι ιδιοκτθςία του περιεχομζνου. Σο ςφςτθμα κα πρζπει να χαρακτθρίηεται από 

υπθρεςίεσ όπωσ είναι θ παρακολοφκθςθ των δικαιωμάτων που ζχουν μεταβιβαςτεί ςε 

τρίτουσ και αφοροφν ψθφιακό περιεχόμενο που αξιοποιείται ςε on-line περιβάλλοντα, 

κακϊσ επίςθσ και από υπθρεςίεσ όπωσ είναι θ αποκρυςτάλλωςθ και θ καταγραφι των 

δικαιωμάτων που φζρουν επιπρόςκετθ αξία ςτο περιεχόμενο και μποροφν να αποτελζςουν 

μελλοντικι πθγι εξαςφάλιςθσ κζρδουσ. Σα δικαιϊματα μποροφν να ςυνδεκοφν με 

αντικείμενα (όπωσ είναι τα αγάλματα, κινθματογραφικζσ ταινίεσ και πίνακεσ ηωγραφικισ), 

κακϊσ και με εικονικά αντικείμενα (όπωσ τα γραφικά του υπολογιςτι, τα κείμενα που 

χρθςιμοποιοφνται ςαν περιεχόμενο ςτισ διαδικτυακζσ ςελίδεσ κ.α). 

                                                           
16 Αννα Φπάγκος,«Πνεςμαηική Ιδιοκηηζία και ζςγγενικά δικαιώμαηα ζηην ελλάδα»,Αθήνα 
2001 
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Κακϊσ ο αρικμόσ των πολιτιςτικϊν οργανιςμϊν που ειςζρχονται ςτθν ψθφιακι 

πραγματικότθτα, ψθφιοποιϊντασ και προβάλλοντασ ςτο Διαδίκτυο το περιεχόμενο που 

διακζτουν, αυξάνει με γοργοφσ ρυκμοφσ, είναι αναγκαία θ υιοκζτθςθ εξειδικευμζνων 

ςυςτθμάτων για τθ διατιρθςθ και τθ διαχείριςθ των δικαιωμάτων που ςυνδζονται με κάκε 

αντικείμενο που προβάλλεται μζςω ενόσ διαδικτυακοφ τόπου. Με αυτό τον τρόπο τα 

πολιτιςτικά ιδρφματα μποροφν να διαςφαλίςουν πωσ όλα τα ζργα που προβάλλονται ςε 

on-line περιβάλλοντα, ςυνάδουν με τουσ νόμουσ περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ που ιςχφουν 

ςε κάκε χϊρα, μεγιςτοποιϊντασ παράλλθλα το βακμό αξιοποίθςθσ τθσ πολιτιςτικισ αξίασ 

του περιεχομζνου που διακζτουν. 

 

1.5.2 Μεταδεδομένα διαχείρισης δικαιωμάτων 

Ο πλζον τετριμμζνοσ οριςμόσ που μπορεί να δοκεί ςτο όρο «μεταδεδομζνα» είναι 

δεδομζνα για τα δεδομζνα. Σα μεταδεδομζνα είναι περιγραφικοφ χαρακτιρα πλθροφορία, 

προςανατολιςμζνθ ςε ζνα αντικείμενο ι ζναν πόρο ανεξάρτθτα από τθ μορφι ςτθν οποία 

βρίςκεται, φυςικι ι θλεκτρονικι. Παρά το γεγονόσ πωσ ο όροσ 

«μεταδεδομζνα» είναι ςχετικά νζοσ, θ ςπουδαιότθτα που κρφβεται πίςω από τθ χριςθ 

τουσ αναγνωρίςτθκε από τθ ςτιγμι που άρχιςε θ ςυςτθματικι οργάνωςθ και δόμθςθ τθσ 

πλθροφορίασ. Οι καρτζλεσ αρχειοκζτθςθσ που χρθςιμοποιοφνται για πολλζσ δεκαετίεσ από 

τισ βιβλιοκικεσ, είναι ςτθν ουςία ζνα εξαιρετικά επιτυχθμζνο ςφνολο μεταδεδομζνων που 

ςτοχεφει ςτθ κεματικι κατθγοριοποίθςθ των βιβλίων, τθ 

ςφνκεςθ ςυλλογϊν και τθν εφκολθ αναηιτθςθ τίτλων. Σα μεταδεδομζνα μποροφν να 

πλθκυςμϊνονται χειρονακτικά ι να ανακτϊνται αυτόματα με τθ χριςθ προγραμμάτων 

λογιςμικοφ. 

 Σο Dublin Core Metadata Initiative είναι ζνα διεκνζσ πρότυπο που χρθςιμοποιείται 

για να βοθκιςει ςτθν αυτοματοποίθςθ τθσ αναηιτθςθσ και τθσ δεικτοδότθςθσ των 

ψθφιακϊν πόρων του διαδικτφου, ανεξάρτθτα με το αν ο πόροσ είναι ζνα θλεκτρονικό 

ζγγραφο ι ζνα «πραγματικό» φυςικό αντικείμενο. Σο Dublin Core πρότυπο μεταδεδομζνων 

προτείνει ζνα αντίςτοιχο δελτίο αρχειοκζτθςθσ, ταξινόμθςθσ και χαρακτθριςμοφ των 

ψθφιακϊν πόρων, όπου αποτυπϊνονται αρκετά τεχνολογικά και ςθμαςιολογικά ςτοιχεία 

που μποροφν να λειτουργιςουν επικουρικά προσ τα ςυςτιματα αναηιτθςθσ και ανάκτθςθσ 

πλθροφορίασ ςτο Διαδίκτυο. 

Θ πλιρθσ καταγραφι όλων των επιπλζον ςτοιχείων που χαρακτθρίηουν το 

περιεχόμενο, επιτρζπει ςτα πολιτιςτικά ιδρφματα να ορίςουν και να εφαρμόςουν τθ 

ςτρατθγικι τουσ ςχετικά με τθ διαδικαςία εκκακάριςθσ πνευματικϊν δικαιωμάτων. 
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Επιπλζον, όλθ αυτι θ πλθροφορία που ςυλλζγεται, ςυςςωρεφεται ωσ επιπρόςκετοσ 

πλοφτοσ ςτο ίδρυμα, κακϊσ μπορεί με βάςθ αυτι τθν πλθροφορία να αναπτφξει, να 

παρζχει, ακόμα και να εκμεταλλευτεί εμπορικά μία πλειάδα υπθρεςιϊν προσ το χριςτθ. 

θμαντικι επίςθσ είναι και θ υπεραξία που αποκτά το περιεχόμενο λόγω των ενεργειϊν 

που πραγματοποιοφνται πάνω του ςε κακθμερινι βάςθ (όπωσ είναι μία νζα φωτογράφθςθ 

ενόσ ζργου, ακαδθμαϊκζσ εργαςίεσ που ςυγγράφονται από το εργατικό δυναμικό του 

μουςείου, νζο περιεχόμενο που παράγεται για τον διαδικτυακό τόπο κ.α). Σα παραπάνω 

καταδεικνφουν, πωσ πζρα από τα δικαιϊματα που είναι αναγκαία για τθν αναπαραγωγι 

του περιεχομζνου (“rights in”), υπάρχει ςθμαντικό όφελοσ και από τθν καταγραφι των 

δικαιωμάτων που ζνα πολιτιςτικό ίδρυμα μπορεί να μεταβιβάςει ςε ξζνουσ (“rights out”).  

Κακϊσ τα δικαιϊματα μεταβιβάηονται μζςα από γραπτζσ ςυμφωνίεσ που 

ονομάηονται ςυμβόλαια, κάκε ςφςτθμα διαχείριςθσ δικαιωμάτων κα πρζπει να είναι ζε 

κζςθ να κακορίςει με ςαφινεια και να καταγράψει με ομοιογενι και διαλειτουργικό τρόπο 

τουσ όρουσ, τισ ςυνκικεσ και τουσ περιοριςμοφσ που διζπουν μια ςυμφωνία. 

Σο κζμα τθσ διαχείριςθσ δικαιωμάτων, είναι ζνα ανοικτό πρόβλθμα και αποτελεί 

αντικείμενο μελζτθσ και ζρευνασ πολλϊν προγραμμάτων από τον ακαδθμαϊκό και 

βιομθχανικό χϊρο. Τπάρχουν αρκετά προγράμματα και πρωτοβουλίεσ που προτείνουν 

ενδεικτικζσ λφςεισ ςε ςυγκεκριμζνα προβλιματα. Ωςτόςο, καμία από τισ προτεινόμενεσ 

λφςεισ δεν μπορεί να αντιμετωπίςει ςυνολικά το πρόβλθμα και να καλφψει τθν ποικιλία 

των επιχειρθματικϊν μοντζλων που απαντϊνται ςτο χϊρο τθσ ψθφιοποίθςθσ, προβολισ 

και αξιοποίθςθσ πολιτιςτικοφ υλικοφ. 

 

1.5.3 Φρονική διάρκεια των δικαιωμάτων 

Για κάκε ζργο, υπάρχουν ςυνικωσ αρκετζσ χρονικζσ ςτιγμζσ που ςυνδζονται με τθ 

διαχείριςθ των πνευματικϊν του δικαιωμάτων, που κα πρζπει να διατθροφνται και να 

ελζγχονται περιοδικά:17 

 

Rights in 

 

 Θ ιδιοκτθςιακι κατάςταςθ ενόσ ζργου ςχετικά με το δικαίωμα αναπαραγωγισ και 

το χρονικό διάςτθμα που απομζνει μζχρι τθ ςτιγμι που κα αποδεςμευτεί από αυτό 

το αποκλειςτικό δικαίωμα 

                                                           
17 Οδηγόρ‐Εγσειπίδιο για ηην πποζηαζία και ηη διασείπιζη ηυν πνεςμαηικών δικαιυμάηυν τηθιακού πολιηιζηικού 
πεπιεσομένος  A. Σκοπδάρ, Σ. Νικολόποςλορ, Ε.Καπαηζάρ, Δ. Τζώληρ, Δ.Μεφδάνηρ 2004 
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 Θ χρονικι διάρκεια των διαπραγματεφςεων για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ 

μεταβίβαςθσ του δικαιϊματοσ αναπαραγωγισ 

 Θ διάρκεια ιςχφοσ τθσ μεταβίβαςθσ των δικαιωμάτων από τθν αρχι ςυλλογικισ 

διαχείριςθσ, κακϊσ είναι ςυχνό το φαινόμενο θ μεταβίβαςθ των δικαιωμάτων να 

είναι ζγκυρθ μόνο για μία ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο. 

 

Rights Out 

 

 Θ ιδιοκτθςιακι κατάςταςθ ενόσ ζργου ςχετικά με το δικαίωμα αναπαραγωγισ και 

το χρονικό διάςτθμα που απομζνει μζχρι τθ ςτιγμι που κα αποδεςμευτεί από αυτό 

το δικαίωμα 

 Ο χρόνοσ ανάκεςθσ των δικαιωμάτων 

 

Με γνϊμονα τα παραπάνω, είναι πολφ χριςιμο να υπάρχει ζνα ςφςτθμα που να 

διαχειρίηεται τα ςυγκεκριμζνα δικαιϊματα και να χρθςιμοποιεί τισ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ 

για τθν ζκδοςθ ζγκυρων αδειϊν μεταβίβαςθσ δικαιωμάτων. Σο ςφςτθμα κα πρζπει να 

υποςτθρίηεται από τα κατάλλθλα μεταδεδομζνα, το περιεχόμενο των οποίων κα είναι 

υπεφκυνο για τθν ενεργοποίθςθ θ μθ των ακόλουκων αυτοματοποιθμζνων μθχανιςμϊν: 

 Παρακολοφκθςθσ των αδειϊν και ελζγχου τθσ τιρθςθσ των περιοριςμϊν που 

προβλζπουν 

 Αποςτολισ ειδοποίθςθσ, όταν πλθςιάηει θ θμερομθνία λιξθσ μιασ άδειασ και 

ενεργοποίθςθσ των αντίςτοιχων ενδείξεων ςτθν περίπτωςθ που τα δικαιϊματα κα 

πρζπει να επαναδιαπραγματευτοφν 

 Ενεργοποίθςθσ μιασ ζνδειξθσ που να καταδεικνφει τθ μζγιςτθ διάρκεια δζςμευςθσ 

του δικαιϊματοσ αναπαραγωγισ ςε ζνα ςυγκεκριμζνο τφπο περιεχομζνου 

 Επαναπροβολι ι απόςυρςθ του πολιτιςτικοφ υλικοφ από το Διαδίκτυο όπου 

φιλοξενείται, ανάλογα με τθν επιτυχι ι όχι εκκακάριςθ των δικαιωμάτων 

πνευματικισ ιδιοκτθςίασ 

 

1.6  Φρήσεις Χηφιακού Περιεχομένου 

Σόςο κατά τθν αξιοποίθςθ του ιδθ διακζςιμου ψθφιακοφ περιεχομζνου, όςο και κατά τθν 

ψθφιοποίθςθ καινοφργιου υλικοφ, υπάρχουν οριςμζνοι περιοριςμοί ςτο εφροσ και τθ φφςθ 

των ενεργειϊν που κεωροφνται αποδεκτζσ. Οι περιοριςμοί τίκενται ςυνικωσ από το νομικό 

πλαίςιο κάκε χϊρασ και ζχουν ςκοπό αφενόσ να προςτατζψουν το ίδιο το περιεχόμενο και 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ςΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΘ ΔΙΑΣΡΙΒΘ  ΠΑΛΙΛΘ ΚΤΡΙΑΚΟ 

 

30 
                           ΣΑ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

αφετζρου τα θκικά και οικονομικά ςυμφζροντα των δθμιουργϊν. τθ προςπάκεια αυτι 

ςθμαντικό ρόλο διεκδικοφν οι τεχνολογικζσ εξελίξεισ που αναηθτοφν τρόπουσ και 

προςφζρουν εργαλεία για τθν προςταςία του ψθφιοποιθμζνου υλικοφ με τεχνολογικά 

μζςα. 

 

1.6.1 Σροποποιήσεις επί του περιεχομένου 

Ακόμα και ςτθν περίπτωςθ που ζχει προθγθκεί θ εκκακάριςθ των δικαιωμάτων 

πνευματικισ ιδιοκτθςίασ των δθμιουργϊν ενόσ ζργου, το πολιτιςτικό ίδρυμα δεν μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ςυγκεκριμζνο ζργο χωρίσ να ςζβεται τα θκικά δικαιϊματα που το 

ςυνοδεφουν. Μόνο αν ο δθμιουργόσ παραιτθκεί από τα θκικά του δικαιϊματα, είναι κεμιτό 

για το ίδρυμα να μθν τον μνθμονεφςει. Σα θκικά δικαιϊματα μιασ καλλιτεχνικισ 

δθμιουργίασ κα πρζπει να αποδίδονται ςτο δθμιουργό τθσ κακ’όλθ τθ διάρκεια του βίου 

του. Αν το πολιτιςτικό ίδρυμα τροποποιιςει το περιεχόμενο χωρίσ να ζχει εξαςφαλίςει τθ 

ςφμφωνθ γνϊμθ του δθμιουργοφ, ανεξάρτθτα από το αν θ επεξεργαςία του περιεχομζνου 

ςτοχεφει ςτθν δθμιουργία ενόσ νζου ζργου ι όχι, μπορεί να κεωρθκεί πράξθ παραβίαςθσ 

θκικϊν δικαιωμάτων. Ο ρόλοσ των θκικϊν δικαιωμάτων είναι να προςτατεφςουν τα, μθ 

οικονομικισ φφςθσ, ςυμφζροντα του δθμιουργοφ. 

υνικωσ, τα θκικά δικαιϊματα περιλαμβάνουν τα ακόλουκα: το δικαίωμα 

αναφοράσ του ονόματοσ του δθμιουργοφ, όταν αντιγράφεται ι χρθςιμοποιείται το ζργο 

του, το δικαίωμα ενόσ ανκρϊπου να μθν αναφζρεται το όνομα του ωσ δθμιουργόσ ενόσ 

ζργου, αν δεν είναι πράγματι ο δθμιουργόσ του και τζλοσ, το δικαίωμα να ελζγχει τθ μορφι 

με τθν οποία εμφανίηεται το ζργο του (το δικαίωμα τθσ ακεραιότθτασ τθσ δθμιουργίασ). 

 

1.6.1.1 Αποκοπή (Cropping) 

Θ αποκοπι είναι ουςιαςτικά θ αλλοίωςθ μιασ εικόνασ ι ενόσ πολυμεςικοφ αντικειμζνου 

χωρίσ να προκφπτει ζνα νζο αντικείμενο. Ο όροσ “αποκοπι” χρθςιμοποιείται για να 

περιγράψει ενζργειεσ όπωσ είναι για παράδειγμα θ αφαίρεςθ του background μιασ 

φωτογραφίασ. Θ ςυγκεκριμζνθ χριςθ μπορεί να είναι μια απλι επεξεργαςία, όπωσ θ 

ςτρογγυλοποίθςθ των γωνιϊν τθσ φωτογραφίασ, ι περιςςότερο πολφπλοκθ όπωσ είναι το 

ψαλίδιςμα μια φωτογραφίασ ςε ςχιμα κφκλου, άςτρου ι ακόμα και καρδιάσ. Αν θ 

παραπάνω επζμβαςθ ςτο οπτικό αποτζλεςμα τθσ φωτογραφίασ πραγματοποιθκεί χωρίσ 

τθν άδεια του δθμιουργοφ, ςυνιςτάται ςαφισ παραβίαςθ των δικαιωμάτων πνευματικισ 
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ιδιοκτθςίασ. Μπορεί επίςθσ να κεωρθκεί και ωσ προςβολι των θκικϊν δικαιωμάτων του 

δθμιουργοφ.18 

Για παράδειγμα, ο γραφίςτασ που ςχεδιάηει το δικτυακό τόπο ενόσ ιδρφματοσ, 

αποκόπτει ζνα τμιμα μιασ φωτογραφίασ ϊςτε να ταιριάηει ςτο περίγραμμα τθσ 

ιςτοςελίδασ που ςχεδιάηει, χωρίσ όμωσ να ηθτιςει τθν άδεια του δθμιουργοφ τθσ. Είναι 

πολφ πικανό ο δθμιουργόσ του ζργου να δει τθν αλλοιωμζνθ φωτογραφία του ςτον 

ιςτότοπο του ιδρφματοσ και να κεωριςει πωσ θ ςυγκεκριμζνθ αναπαράςταςθ του ζργου 

είναι προςβλθτικι για τθ φιμθ του. Επομζνωσ, ο κάτοχοσ των δικαιωμάτων μπορεί να 

διεκδικιςει αποηθμίωςθ για τθν θκικι βλάβθ που ζχει υποςτεί, αςκϊντασ μινυςθ για 

καταπάτθςθ των θκικϊν του δικαιωμάτων κατά του πολιτιςτικοφ ιδρφματοσ. 

 

 

1.6.1.2 Διαφήμιση 

 

Θ ανάπτυξθ του διαδικτφου ωσ μζςου ελεφκερθσ διακίνθςθσ ιδεϊν και 

πλθροφορίασ, είχε ωσ αποτζλεςμα τθ δθμιουργία ενόσ νζου γόνιμου χϊρου για τθ 

διαφιμιςθ και τθ προϊκθςθ καταναλωτικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν. Ζνα ίδρυμα που 

ςυντθρεί ζνα διαδικτυακό ιςτότοπο, μπορεί να ςυμφωνιςει ςτθν ειςαγωγι ενόσ 

λογότυπου μιασ εταιρίασ που κζλει να διαφθμιςτεί μζςω αυτοφ ζναντι κάποιασ 

αμοιβισ. τισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ δίπλα ςτο λογότυπο υπάρχει και ζνασ ςφνδεςμοσ 

που οδθγεί ςτον διαδικτυακό τόπο τθσ διαφθμιηόμενθσ εταιρίασ. Θ ενςωμάτωςθ 

διαφθμιςτικϊν λογότυπων είναι ζνασ τρόποσ παραγωγισ κζρδουσ από τουσ κατόχουσ 

πολιτιςτικοφ περιεχομζνου, που επικυμοφν να εκμεταλλευτοφν τθν επιπρόςκετθ αξία που 

φζρει το περιεχόμενο λόγω τθσ πολιτιςτικισ του χροιάσ. Σο πλικοσ και το κόςτοσ των 

διαφθμίςεων είναι ανάλογο με τθν δθμοτικότθτα και τθν επιςκεψιμότθτα του ιςτότοπου. 

τθν περίπτωςθ που ζνα πολιτιςτικό ίδρυμα αποφαςίςει να εκμεταλλευτεί τθ 

δθμοτικότθτα τθσ ιςτοςελίδασ που ςυντθρεί φιλοξενϊντασ διαφθμιςτικά μθνφματα, κα 

πρζπει να αποφαςίςει μία ςειρά από ηθτιματα που ζχουν να κάνουν με το εφροσ και τθ 

φφςθ των διαφθμιςτικϊν υπθρεςιϊν που μπορεί να προςφζρει. Μία καλι ςτρατθγικι που 

ζχει ςκοπό να διαφυλάξει το κφροσ και τθν πολιτιςμικι ςυνζπεια του ιδρφματοσ, είναι οι 

διαφθμίςεισ που κα παρουςιάηονται μζςω του ιςτοτόπου να βρίςκονται ςε κεματικι 

αρμονία με το κυρίωσ περιεχόμενο του. ε ότι αφορά τα δικαιϊματα του περιεχομζνου που 

                                                           
18 Οδηγόρ‐Εγσειπίδιο για ηην πποζηαζία και ηη διασείπιζη ηυν πνεςμαηικών δικαιυμάηυν τηθιακού πολιηιζηικού 
πεπιεσομένος  A. Σκοπδάρ, Σ. Νικολόποςλορ, Ε.Καπαηζάρ, Δ. Τζώληρ, Δ.Μεφδάνηρ 2004 
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προβάλλεται από τον ιςτότοπο, κα πρζπει να υπάρχει μζριμνα ϊςτε να μθν καταπατθκοφν 

λόγω των διαφθμίςεων, οι όροι τθσ ςυμφωνίασ μεταξφ των δικαιοφχων και του 

πολιτιςτικοφ ιδρφματοσ. 

Σα ηθτιματα που κα πρζπει να απαςχολιςουν ζνα πολιτιςτικό ίδρυμα πριν 

ςυναινζςει ςτθν ειςαγωγι διαφθμιςτικϊν μθνυμάτων ςτο διαδικτυακό του ιςτότοπο είναι 

τα ακόλουκα: 

 Αν τα δικαιϊματα που παραχωροφνται για τθ χριςθ του διαδικτυακοφ τόπου ωσ 

χϊρου τοποκζτθςθσ διαφθμίςεων, είναι αποκλειςτικά ι όχι. Αν δθλαδι, θ εταιρία 

που ςυμφωνεί με το πολιτιςτικό ίδρυμα ζχει το αποκλειςτικό δικαίωμα να προωκεί 

μόνο τα δικά τθσ προϊόντα μζςω του ςυγκεκριμζνου ιςτότοπου. 

 Να κακοριςτεί ρθτά θ κζςθ και το μζγεκοσ των διαφθμιςτικϊν μθνυμάτων. 

 τθν περίπτωςθ που θ διαφιμιςθ ςυνοδεφεται από ζνα ςφνδεςμο ςε ζναν άλλο 

ιςτότοπο, κα πρζπει το ίδρυμα να είναι βζβαιο πωσ ο ιςτότοποσ που προτείνει 

ςτουσ επιςκζπτεσ του ςυντθρείται και ανανεϊνεται ςυχνά. Για λόγουσ κφρουσ και 

αξιοπιςτίασ είναι ςθμαντικό, ο διαδικτυακόσ τόποσ να μθν ςυνδζεται με 

ιςτοςελίδεσ που περιζχουν ανάρμοςτο υλικό. 

 Σζλοσ, είναι επικυμθτό να διατθροφνται ςτατιςτικά ςτοιχεία που ςχετίηονται με τθ 

επιςκεψιμότθτα του ιςτότοπου, κακϊσ άπτονται του ενδιαφζροντοσ τόςο τθσ 

διαφθμιηόμενθσ εταιρίασ όςο και του πολιτιςτικοφ ιδρφματοσ. 

 

1.6.1.3 Deep Linking 

Όταν ο ςφνδεςμοσ ανακατατεφκυνςθσ ςε ζνα ξζνο διαδικτυακό τόπο δεν οδθγεί ςτθν 

κεντρικι ςελίδα του ιςτότοπου, αλλά ςε μια από τισ εςωτερικζσ του ςελίδεσ, τότε 

ςυμβαίνει αυτό που ονομάηουμε “Deep Linking”. Σα deep links χρθςιμοποιοφνται για να 

οδθγιςουν τον χριςτθ απευκείασ ςτισ ιςτοςελίδεσ που 

περιζχουν τθν πλθροφορία που τον ενδιαφζρει. 

Ωςτόςο, μόλισ πρόςφατα δθμιουργικθκε ζντονο ηιτθμα ςτουσ κόλπουσ των 

δικαςτθρίων των ευρωπαϊκϊν χωρϊν, ωσ προσ τθ νομιμότθτα τθσ τακτικισ του deep linking 

και αν αυτό ςυνιςτά παραβίαςθ των δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ. Θ απευκείασ 

ανακατεφκυνςθ του χριςτθ ςτισ εςωτερικζσ ςελίδεσ μιασ διαδικτυακισ πφλθσ, ενδζχεται να 

παρακάμψει, ςκόπιμα ι μθ, τθν ειδοποίθςθ περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ που βρίςκεται 

ςτθν αρχικι ςελίδα. τθν πλειοψθφία των περιπτϊςεων τα δικαςτιρια αποφάνκθκαν με 

γνϊμονα τθσ εκνικι τουσ νομοκεςία. Θ ευρωπαϊκι νομοκεςία, ωςτόςο, δεν μζνει αμζτοχθ 
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ςτο κζμα του deep linking και εξετάηει το ηιτθμα από όλεσ τισ πλευρζσ. Είναι ςχεδόν βζβαιο 

πωσ κα ακολουκιςουν νζεσ 

δικαςτικζσ υποκζςεισ και νζεσ αποφάςεισ γφρω από το ςυγκεκριμζνο κζμα. Σο βαςικό 

πρόβλθμα με τθ κεϊρθςθ του deep linking ωσ πράξθ καταπάτθςθσ των δικαιωμάτων 

πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, είναι πωσ αυτόματα κα κακιςτοφςε παράνομεσ όλεσ τισ 

υπάρχουςεσ μθχανζσ αναηιτθςθσ. 

τθ παροφςα φάςθ είναι αδφνατο να προβλζψει κανείσ πιο κα είναι το αποτζλεςμα 

των δικαςτικϊν αποφάςεων που κα ακολουκιςουν ςτο μζλλον. Ωςτόςο, αν το πολιτιςτικό 

ίδρυμα αποφαςίςει πωσ δεν κζλει να ριςκάρει τθν χριςθ τθσ τακτικισ του deep linking και 

επιπλζον δεν επικυμεί άλλεσ ιςτοςελίδεσ να δείχνουν απευκείασ ςτο εςωτερικό 

περιεχόμενο του ιςτότοπου που διατθρεί, υπάρχουν μερικζσ ενζργειεσ που μπορεί να 

κάνει. τθν περίπτωςθ που το πολιτιςτικό ίδρυμα δεν επικυμεί να υπάρχουν deep links 

ςτον δικό του ιςτότοπο, το πρϊτο μζλθμά του κα πρζπει να είναι θ τοποκζτθςθ μιασ 

ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςτθν κεντρικι του ςελίδα. υμπλθρωματικά, μπορεί να αντιμετωπίςει 

τεχνολογικά το κζμα ενςωματϊνοντασ 

κάποιεσ γραμμζσ κϊδικα που δεν επιτρζπουν ςτουσ εξωτερικοφσ ςυνδζςμουσ να δείχνουν 

απευκείασ ςτισ εςωτερικζσ ςελίδεσ του ιςτότοπου. 

τθ περίπτωςθ που το πολιτιςτικό ίδρυμα επικυμεί να ςυμπεριλάβει κάποια deep 

links ςτο δικό του ιςτότοπο, μπορεί να ςκεφτεί το ενδεχόμενο να ζλκει ςε ςυμφωνία με τον 

εξωτερικό ιςτότοπο ϊςτε να αποφφγει ενδεχόμενεσ μθνφςεισ. 

 

1.7 Προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων ψηφιακού υλικού 

Θ προςταςία του ψθφιακοφ πολιτιςτικοφ περιεχομζνου από ανάρμοςτεσ και μθ 

εξουςιοδοτθμζνεσ χριςεισ, είναι μία από τισ ςθμαντικότερεσ προδιαγραφζσ που κα πρζπει 

να πλθροί ζνα πολιτιςτικό ίδρυμα και αφορά το ςφνολο των δραςτθριοτιτων που 

αναπτφςςει ςτο χϊρο του Διαδικτφου. 19Θ ανάπτυξθ και θ εγκατάςταςθ 

μθχανιςμϊν προςταςίασ είναι ο πλζον ενδεδειγμζνοσ τρόποσ ελζγχου και παρακολοφκθςθσ 

τθσ διάχυςθσ του υλικοφ ςτο Διαδίκτυο. Οι μθχανιςμοί που ενςωματϊνουν τεχνολογικά 

μζςα προςταςίασ λειτουργοφν ςυμπλθρωματικά με τα ςυςτιματα διαχείριςθσ 

δικαιωμάτων, με ςτόχο τθ κωράκιςθ των θκικϊν και οικονομικϊν ςυμφερόντων τόςο των 

δθμιουργϊν του περιεχομζνου, όςο και των ανεξάρτθτων δικαιοφχων που ζχουν ςυμβλθκεί 

                                                           
19 Καλλινίκος, Διονςζία. Πνεςμαηική Ιδιοκηηζία & Σςγγενικά Δικαιώμαηα. Αθήνα: Π. Ν. 

Σάκκοςλαρ, 2000 
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με το ίδρυμα. Κάκε οργανιςμόσ που λειτουργεί ωσ διανομζασ περιεχομζνου, πριν 

αποφαςίςει να προβάλλει το υλικό που διακζτει ςτο Διαδίκτυο, κα πρζπει να διαςφαλίςει 

με κάκε νομικό και τεχνολογικό μζςο πωσ δεν κα χρθςιμοποιθκεί καταχρθςτικά από τουσ 

τελικοφ χριςτεσ, πλιττοντασ τα θκικά και οικονομικά δικαιϊματα των δικαιοφχων. 

Ωςτόςο, υπάρχει ςαφισ διαφοροποίθςθ ςτο επίπεδο τθσ αςφάλειασ που κεωρείται 

ικανοποιθτικό, ανάλογα με τθν περίςταςθ. Σο επίπεδο τθσ αςφάλειασ εξαρτάται από ζναν 

αρικμό παραγόντων, ανάμεςα ςτουσ οποίουσ ςυγκαταλζγονται και οι ακόλουκοι: 

 Θ μορφι του ψθφιακοφ υλικοφ που προβάλλεται (πχ εικόνα, βίντεο, ιχοσ, κείμενο 

κ.α) 

 Σο κομμάτι του οικονομικοφ προχπολογιςμοφ που προορίηεται για κζματα 

προςταςίασ περιεχομζνου 

 Θ αξία του ψθφιακοφ υλικοφ ςε ςχζςθ με το κόςτοσ του ςυςτιματοσ προςταςίασ 

(Δεν ζχει νόθμα να υιοκετθκεί ζνα ςφςτθμα προςταςίασ μεγάλου κόςτουσ, αν το 

περιεχόμενο που προςτατεφει δεν είναι ανάλογθσ αξίασ). 

 Θ φφςθ των δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ που δεςμεφουν το περιεχόμενο 

που φιλοξενείται από τον διαδικτυακό τόπο. (τθν περίπτωςθ που οι κάτοχοι των 

δικαιωμάτων ζχουν παραιτθκεί των οικονομικϊν και θκικϊν τουσ αξιϊςεων, δεν 

υπάρχει λόγοσ προςταςίασ του περιεχομζνου). 

 Θ ρθτι θ μθ δζςμευςθ του ιδρφματοσ να προςτατεφει το περιεχόμενο που 

φιλοξενεί, όπωσ ζχει ςυμπεριλθφκεί ςτουσ όρουσ του ςυμβολαίου. 

 Πολιτικι λειτουργίασ ιςτοτόπου. Αν δθλαδι, ο διαδικτυακόσ τόποσ που διατθρεί το 

ίδρυμα ςτοχεφει αποκλειςτικά ςτθν προβολι και ανάδειξθ του πολιτιςτικοφ 

περιεχομζνου και περιορίηεται ςτθν παρουςίαςθ μόνο κάποιων χαμθλισ ανάλυςθσ 

αντιτφπων των πραγματικϊν ζργων, ι λειτουργεί παράλλθλα και ωσ μζςω 

πϊλθςθσ και διανομισ των υψθλισ ανάλυςθσ ψθφιακϊν τουσ αναπαραςτάςεων.  

 

1.7.1 Δέσμευση και προστασία των δικαιωμάτων με χρήση διαπιστεύσεων 

Θ διαπίςτευςθ τθσ ιδιοκτθςίασ ενόσ ζργου με τθ χριςθ μζςων που βαςίηονται ςε γραπτά 

μθνφματα, αποτελεί τον πιο τετριμμζνο και φκθνό τρόπο προςταςίασ ψθφιακοφ 

περιεχομζνου. Σα γραπτά μθνφματα ζχουν ςυνικωσ τθ μορφι μίασ αναφοράσ, μιασ 

ειδοποίθςθσ περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ ι ενόσ ςθμειϊματοσ που 

αναφζρει τθν πολιτικι χριςθσ του περιεχομζνου. 
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1.7.1.1 Έγγραφες αναφορές 

Οι ζγγραφεσ αναφορζσ κατζχουν πάντα περίοπτθ κζςθ δίπλα ςτο ζργο που αναφζρονται 

και ζχουν ςτόχο να καταδείξουν τα φυςικά και νομικά πρόςωπα που εμπλζκονται ςτθ 

δθμιουργία και τθν πνευματικι κατοχι του ζργου. Ανάμεςα ςτισ αναφορζσ περιλαμβάνεται 

ςυνικωσ και το πρόςωπο, φυςικό ι νομικό, που ζχει δεςμεφςει τα δικαιϊματα του ζργου. 

τθν περίπτωςθ που το ζργο προβάλλεται μζςω Διαδικτφου, θ αναφορά ςυνοδεφεται από 

ζναν ςφνδεςμο που οδθγεί ςε μια ςελίδα που περιζχει περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τον 

προμθκευτι του περιεχομζνου και τον κάτοχο των δικαιωμάτων. Με αυτόν τον τρόπο 

δίνεται επιπρόςκετθ ζμφαςθ ςτθν ιδιοκτθςιακι κατάςταςθ του ζργου και διευκολφνεται ο 

χριςτθσ που επικυμεί να επικοινωνιςει με του δικαιοφχουσ του ζργου. 

 

1.7.1.2 Ειδοποίηση περί του δικαιώματος αναπαραγωγής 

Θ πλειοψθφία των διακζςιμων διαδικτυακϊν τόπων που φιλοξενοφν πολυμεςικό 

περιεχόμενο, φζρουν ςυνικωσ ζνα διακριτικό τθσ μορφισ “© All Rights Reserved ….” που 

αποτελεί ςτθν ουςία μια ειδοποίθςθ περί τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ του ψθφιακοφ 

υλικοφ που προβάλλει. Θ ειδοποίθςθ περί του δικαιϊματοσ αναπαραγωγισ ςυνοψίηει τισ 

ακόλουκεσ αρχζσ: 

 Δζςμευςθ του ιδρφματοσ να ςζβεται τα δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ 

τρίτων. 

 Σισ προςπάκειεσ που καταβάλλονται ϊςτε να διαςφαλιςτεί πωσ θ αναπαραγωγι 

του περιεχομζνου δεν κα γίνεται χωρίσ τθ ρθτι ςυγκατάκεςθ των δικαιοφχων.  

  Πρόβλεψθ για κάποια ςτοιχεία επικοινωνίασ του οργανιςμοφ, ϊςτε να 

ανακατευκφνονται εκεί όλα τα ερωτιματα που αφοροφν τθν αναπαραγωγι και τθν 

χριςθ του περιεχομζνου. 

 Παροχι μιασ λίςτασ με τισ επιτρεπόμενεσ ενζργειεσ, όπωσ είναι θ ελεφκερθ 

πρόςβαςθ και θ προςωρινι τοπικι αντιγραφι του περιεχομζνου με μοναδικό 

ςκοπό τθν επιςκόπθςθ του. 

 Δθμιουργία μιασ λίςτασ με ενζργειεσ που απαγορεφονται ρθτά και εξαρτϊνται από 

το περιεχόμενο, όπωσ είναι: θ δθμόςια εκτζλεςθ ι προβολι ενόσ ζργου, κάκε 

μορφι ενοικίαςθσ ι δανειςμοφ του υλικοφ που αποκτικθκε από το διαδικτυακό 

τόπο, κάκε μορφι μθ εξουςιοδοτθμζνθσ αντιγραφισ, εξαγωγι ι αποκικευςθ του 

περιεχομζνου ςε οποιοδιποτε ςφςτθμα ανάκτθςθσ πλθροφορίασ ι ενςωμάτωςθ 

του ςε ζνα ξζνο πρόγραμμα λογιςμικοφ, κάκε αναπαραγωγι των ιδιαίτερων 

χαρακτθριςτικϊν του, κάκε μορφι τροποποίθςθσ ι υιοκζτθςθσ των ζργων κ.α. 
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τθ περίπτωςθ που θ ειδοποίθςθ περί του δικαιϊματοσ αναπαραγωγισ δεν 

εμφανίηεται ςτθν ίδια ςελίδα με το ζργο που ςυνδζεται, προτείνεται θ φπαρξθ μιασ 

ανεξάρτθτθσ ιςτοςελίδασ που κα περιζχει μόνο τθν πολιτικι χριςθσ και τα μζτρα 

προςταςίασ και κα είναι προςβάςιμθ από όλεσ τισ ςελίδεσ του διαδικτυακοφ τόπου μζςω 

ενόσ ςυνδζςμου. 

 

1.7.1.3 Όροι, Περιορισμοί και υνθήκες 

Ζνα ςφνολο από όρουσ και περιοριςμοφσ που διζπουν τθ χριςθ και τθν αξιοποίθςθ του 

περιεχομζνου, μποροφν να λειτουργιςουν ωσ ζνα επιπλζον επίπεδο προςταςίασ όταν 

πρόκειται για περιεχόμενο υψθλισ αξίασ ι περιεχόμενο που γίνεται διακζςιμο μζςω CD-

ROMs / DVDs. Πριν δοκεί ζγκριςθ για τθν πρόςβαςθ, οι περιοριςμοί και οι ςυνκικεσ 

χριςθσ του περιεχομζνου κα πρζπει να γίνουν απόλυτα κατανοθτζσ και ςεβαςτζσ από τον 

χριςτθ. Πζρα από τουσ όρουσ και του περιοριςμοφσ που δεςμεφουν τισ δυνατότθτεσ 

χριςθσ και αξιοποίθςθσ του περιεχομζνου ςφμφωνα με το νομικό πλαίςιο, το πολιτιςτικό 

ίδρυμα μπορεί να επιβάλλει επιπλζον όρουσ και περιοριςμοφσ που κα αφοροφν 

αποκλειςτικά το περιεχόμενο που φιλοξενείται από τον διαδικτυακό τόπο που διατθρεί. 

 

1.7.2 Προστασία με Σεχνολογικά Μέσα 

 

1.7.2.1 Προβολή του Χηφιακού Τλικού σε Φαμηλή Ανάλυση 

Αποτελεί τθν πιο απλι και οικονομικι τεχνικι για το πρϊτο επίπεδο προςταςίασ, ζναντι 

ενεργειϊν μθ εξουςιοδοτθμζνθσ αντιγραφισ και χριςθσ του περιεχομζνου (όπωσ είναι θ 

εκτφπωςθ των εικόνων, θ αναπαραγωγι τουσ με ςτόχο τθ διανομι κ.α). Μία ανάλυςθ 

εικόνασ τθσ τάξθσ των 72 dpi (dots per inch) είναι αρκετά υψθλι ϊςτε να διατθρεί θ 

ψθφιακι εικόνα τθν απαιτοφμενθ ακρίβεια χωρίσ να υποβακμίηεται δραματικά θ ποιότθτα 

του οπτικοφ αποτελζςματοσ και ταυτόχρονα αρκετά χαμθλι ϊςτε να είναι ακατάλλθλθ για 

ενζργειεσ αντιγραφισ και εκτφπωςθσ. τθν περίπτωςθ που το Διαδίκτυο χρθςιμοποιείται 

παράλλθλα και ςαν μζςο πϊλθςθσ και διανομισ ψθφιακϊν εικόνων υψθλισ ανάλυςθσ, κα 

πρζπει να υπάρχει πρόβλεψθ και για ζνα ςφςτθμα ενςωμάτωςθσ ανκεκτικϊν αόρατων 

υδατογραφθμάτων, ϊςτε να είναι δυνατι θ πιςτοποίθςθ τθσ ιδιοκτθςίασ των εικόνων από 

το ίδρυμα που τισ εκμεταλλεφεται. 
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1.7.2.2 Απόκρυψη μηνυμάτων στο ψηφιακό περιεχόμενο 

Θ προςταςία του περιεχομζνου με χριςθ τθσ τεχνικισ τθσ ψθφιακισ απόκρυψθσ 

μθνυμάτων, χρθςιμοποιεί εξειδικευμζνουσ μθχανιςμοφσ που τοποκετοφν κωδικοποιθμζνα 

μθνφματα μζςα ςτο ίδιο το ψθφιακό περιεχόμενο. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατι θ 

παρακολοφκθςθ τθσ κίνθςθσ του περιεχομζνου ςτο διαδίκτυο ι ακόμα και θ αποςτολι 

πλθροφοριϊν για τα ςτοιχεία των χρθςτϊν που χρθςιμοποιοφν το περιεχόμενο. ε 

περίπτωςθ παράνομθσ ι ανάρμοςτθσ χριςθσ, οι πλθροφορίεσ που επιςτρζφονται από το 

ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ του περιεχομζνου μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ ςτοιχεία 

για τθ ςτιριξθ τθσ κατθγορίασ και τθ δίωξθ των παραβατϊν. 

 

1.7.2.3 Χηφιακή Τδατοσήμανση 

Θ ψθφιακι υδατοςιμανςθ είναι μία από τισ πιο ςφγχρονεσ τεχνικζσ προςταςίασ 

περιεχομζνου και ζχει υιοκετθκεί ωσ ζνα βακμό από αρκετοφσ οργανιςμοφσ που 

δραςτθριοποιοφνται ςτο χϊρο τθσ προβολισ και τθσ αξιοποίθςθσ τθσ πολιτιςτικισ 

κλθρονομιάσ. Θ υδατογραφία προςκζτει ζνα επιπλζον επίπεδο προςταςίασ ςτο 

περιεχόμενο και ζχει διειςδφςει ιδιαίτερα ςτο χϊρο τθσ ψθφιακισ φωτογραφίασ. 20 

Σα ψθφιακά υδατογραφιματα μποροφν επιπλζον να ενςωματωκοφν ςε ςυςκευζσ 

απόκρυψθσ μθνυμάτων και ςε ςυνεργαςία με ζνα εξελιγμζνο πρόγραμμα λογιςμικοφ να 

υποςτθρίξουν λειτουργίεσ που αποτρζπουν τον τελικό χριςτθ από τθν αντιγραφι των 

εικόνων, όπωσ για παράδειγμα είναι θ απενεργοποίθςθ του δεξιοφ κουμπιοφ ςτο ποντίκι 

για να μθν είναι εφκολθ θ αντιγραφι τθσ εικόνασ, ι ακόμα και πιο πολφπλοκεσ λειτουργίεσ 

όπωσ ο κακοριςμόσ που χρονικοφ διαςτιματοσ που είναι δυνατι θ επιςκόπθςθ τθσ 

εικόνασ. Με αυτό τον τρόπο ο χριςτθσ μπορεί να δει τθν εικόνα μόνο για ζνα ςυγκεκριμζνο 

χρονικό διάςτθμα, μετά τθ λιξθ του οποίου θ εικόνα δεν είναι πλζον διακζςιμθ. Θ 

ςυγκεκριμζνθ επιλογι ελεγχόμενθσ διάκεςθσ του υλικοφ είναι χριςιμθ ςτθν περίπτωςθ 

που ο χριςτθσ κζλει να δει τθν εικόνα πριν αποφαςίςει να αγοράςει τα δικαιϊματα 

πνευματικισ ιδιοκτθςίασ που δεςμεφουν τθ χριςθ τθσ. 

Θ λίςτα που ακολουκεί ςυνοψίηει τισ βαςικότερεσ αρχζσ που κα πρζπει να 

χαρακτθρίηουν ζνα ςφςτθμα ψθφιακισ υδατογράφθςθσ 

 Θα πρζπει να είναι αρκετά ανκεκτικό ϊςτε να αντζχει ςε πικανζσ ενζργειεσ 

απομάκρυνςθσ του, ενϊ κα πρζπει να παρουςιάηει ανκεκτικότθτα και κατά τθν 

αναπαραγωγι, τθν ςυμπίεςθ και τθν εκτφπωςθ τθσ εικόνασ ςε ζντυπα μζςα 

                                                           
20 Οδηγόρ‐Εγσειπίδιο για ηην πποζηαζία και ηη διασείπιζη ηυν πνεςμαηικών δικαιυμάηυν τηθιακού πολιηιζηικού 
πεπιεσομένος  A. Σκοπδάρ, Σ. Νικολόποςλορ, Ε.Καπαηζάρ, Δ. Τζώληρ, Δ.Μεφδάνηρ 2004 
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 Θα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα να παρακολουκεί τθν διακίνθςθ των εικόνων ςτο 

Διαδίκτυο και να διατθρεί πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ χριςτεσ τουσ. 

 Θα πρζπει να παρζχει λειτουργίεσ ανίχνευςθσ παράνομων χριςεων όταν αυτζσ 

ςυμβαίνουν ςε εικόνεσ που προςτατεφονται με υδατογραφιματα 

 Σα υδατογραφιματα κα πρζπει να ζχουν τθ δυνατότθτα να είναι ορατά ι μθ ορατά 

ανάλογα με τισ απαιτιςεισ τθσ εκάςτοτε εφαρμογισ. 

 

 

1.7.2.4 Χηφιακά αποτυπώματα (Fingerprining) 

Πρόκειται για μία ακόμα τεχνικι απόκρυψθσ πλθροφορίασ, ςφμφωνα με τθν οποία, ειδικοφ 

ςκοποφ πλθροφορία (μοναδικοί αναγνωριςτικοί αρικμοί, αρικμοί ςειράσ κ.α) 

τοποκετοφνται ςτο εςωτερικό του ψθφιακοφ περιεχομζνου του ζργου. Με αυτό τον τρόπο, 

όπωσ και ςτθν περίπτωςθ τθσ ψθφιακισ υδατοςιμανςθσ, το ψθφιακό ζργο μπορεί να 

ανιχνευκεί κατά τθν διακίνθςθ του ςτο Διαδίκτυο και να βρεκεί θ ταυτότθτα των χρθςτϊν 

που ζχουν διαπράξει παραβίαςθ επί του προςτατευόμενου ζργου. Για παράδειγμα, τα 

“ακουςτικά ψθφιακά αποτυπϊματα” είναι κατάλλθλα για τθν ανίχνευςθ μουςικϊν 

κομματιϊν που διακινοφνται με τθ χριςθ των “peer-to-peer” εφαρμογϊν λογιςμικοφ μζςω 

του διαδικτφου. 

 

1.7.2.5 Αναμετάδοση (Webcasting) οπτικοακουστικού υλικού μέσω 

Διαδικτύου 

Ο όροσ Webcasting χρθςιμοποιείται για να περιγράψει τθν αναμετάδοςθ ςε πραγματικό 

χρόνο, οπτικοακουςτικοφ υλικοφ με τθ χριςθ του διαδικτφου. Σο λογιςμικό που 

υποςτθρίηει τθν αναμετάδοςθ μζςω διαδικτφου, επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ να ακοφν και να 

βλζπουν περιεχόμενο πολυμεςικισ μορφισ. Μζχρι πρόςφατα, το πολυμεςικό περιεχόμενο 

ιταν πολφ απαιτθτικό ςε διαδικτυακοφσ πόρουσ και επεξεργαςτικι ιςχφ. Ωςτόςο, οι 

τεχνολογικζσ εξελίξεισ και θ ραγδαία εξάπλωςθ των διαδικτυακϊν υποδομϊν, επιτρζπει 

ςτουσ κατόχουσ περιεχομζνου να διανζμουν ςε πραγματικό χρόνο το υλικό που διακζτουν. 

Θ ςυγκεκριμζνθ προςζγγιςθ υιοκετεί τθν τεχνικι τθσ ςυνεχισ ροισ πλθροφορίασ και ζχει 

ςτόχο να αποτρζψει τουσ τελικοφσ χριςτεσ από τθν αντιγραφι του περιεχομζνου ςε κάποιο 

τοπικό μζςο αποκικευςθσ με ςκοπό τθν επαναχρθςιμοποίθςθ του.21 

                                                           
21 Οδηγόρ‐Εγσειπίδιο για ηην πποζηαζία και ηη διασείπιζη ηυν πνεςμαηικών δικαιυμάηυν τηθιακού πολιηιζηικού 
πεπιεσομένος  A. Σκοπδάρ, Σ. Νικολόποςλορ, Ε.Καπαηζάρ, Δ. Τζώληρ, Δ.Μεφδάνηρ 2004 
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Κεφάλαιο 2: Θεσμικό Πλαίσιο για την Πνευματική Ιδιοκτησία 

στην ψηφιακή εποχή 

Θ επανάςταςθ ςτισ τεχνολογίεσ πλθροφόρθςθσ αλλάηει δραματικά τουσ κεμελιϊδεισ 

τρόπουσ πρόςβαςθσ ςτθν πλθροφορία. Ζνασ ςυνεχϊσ αυξανόμενοσ όγκοσ πλθροφορίασ 

γίνεται διακζςιμοσ ςε θλεκτρονικι μορφι, δίκτυα διαςυνδζουν θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ 

ςε παγκόςμιο επίπεδο και ο Παγκόςμιοσ Ιςτόσ παρζχει τθ βάςθ για άμεςθ πρόςβαςθ ςε 

ζνα ςθμαντικό όγκο πλθροφορίασ. Θ πλθροφορία ποικίλει από άρκρα εφθμερίδων, μζχρι 

μουςικά αρχεία που τθ ςτιγμι που κα ψθφιοποιθκοφν γίνονται άμεςα διακζςιμα χωρίσ 

χρονικοφσ και χωρικοφσ περιοριςμοφσ. Όμωσ οι ίδιεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ που παρζχουν 

εφκολθ πρόςβαςθ ςε αυτιν τθν πλθροφορία, ςυγχρόνωσ προκαλοφν ςθμαντικά κζματα 

προβλθματιςμοφ που αφοροφν τα πνευματικά τθσ δικαιϊματα και τθν προςταςία τουσ. 

Αυτό ςυμβαίνει γιατί θ ίδια τεχνολογία που κάνει τθν πρόςβαςθ ςτθ πλθροφορία εφκολθ, 

ταυτόχρονα ςυντελεί ςτθν εφκολθ αντιγραφι τθσ είτε αυτι είναι νόμιμθ είτε παράνομθ. 

αν αποτζλεςμα, πολλοί κανόνεσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ που εφαρμόηονταν ςτα φυςικά 

αντικείμενα δεν εφαρμόηονται με τθν ίδια αποτελεςματικότθτα ςτθν ψθφιακι 

πραγματικότθτα. Σο ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα ενιςχφεται από τθ ςυνεχι και χωρίσ 

περιοριςμοφσ ανάπτυξθ του Διαδικτφου και από 

τθν ευρφτερθ και κλιμακοφμενθ δικτφωςθ των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν. 

Ο δανειςμόσ ενόσ βιβλίου από μία βιβλιοκικθ είναι ςιμερα μία διαδικαςία απλι 

και χωρίσ κόςτοσ. Ζνασ ολόκλθροσ κόςμοσ γνϊςθσ είναι διακζςιμοσ ςε όλουσ και αποτελεί 

τθ βάςθ τθσ εκπαίδευςθσ των μελϊν τθσ κοινωνίασ. Βζβαια, όςο απλι διαδικαςία και αν 

φαίνεται ο δανειςμόσ ενόσ βιβλίου από μία βιβλιοκικθ ι από ζναν φίλο, εξαρτάται από 

ζναν πολφπλοκο μθχανιςμό εμπλεκόμενων νόμων, αρχϊν δθμοςίευςθσ και άλλων 

οικονομικϊν και τεχνολογικϊν παραμζτρων. Αυτόσ ο μθχανιςμόσ μπορεί ςιμερα να 

βρίςκεται ςε μία ιςορροπία και ςε μία ομαλι λειτουργία, άλλα αυτι θ ιςορροπία μπορεί 

εφκολα να διαταραχκεί με τθ ραγδαία επιτάχυνςθ τθσ μετατροπισ αυτισ τθσ πλθροφορίασ 

ςε ψθφιακι μορφι. Σο πρόβλθμα μπορεί να αποδειχκεί με απλό τρόπο: ζνα βιβλίο 

μποροφν να το δανειςτοφν ζνα ι δφο πρόςωπα ταυτόχρονα από τον ίδιο τόπο. 

Ζνα θλεκτρονικό βιβλίο μποροφν να το προμθκευτοφν όςοι ζχουν μία τθλεφωνικι 

γραμμι και ζναν θλεκτρονικό υπολογιςτι που μπορεί να ςυνδεκεί ςτο Διαδίκτυο από 

οπουδιποτε ςτον κόςμο. Από μία άποψθ τα νζα αυτά για τον καταναλωτι είναι πολφ 

ευχάριςτα. Θ θλεκτρονικι βιβλιοκικθ παρζχει ζνα βιβλίο που ποτζ δεν είναι δανειςμζνο, 

είναι διακζςιμο δθλαδι ςε εν δυνάμει άπειρουσ αναγνϊςτεσ ταυτόχρονα και μάλιςτα είναι 

μία βιβλιοκικθ που είναι ανοικτι είκοςι τζςςερισ ϊρεσ τθ μζρα. Όμωσ για τουσ εκδότεσ και 
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τουσ ςυγγραφείσ το ερϊτθμα είναι λογικό. Πόςα αντίγραφα κα πουλιςουν ι κα δϊςουν 

τθν άδεια να εκδοκοφν, όταν τα δίκτυα επιτρζπουν τθν παγκόςμια πρόςβαςθ ςτθν 

πλθροφορία; Οι εκδότεσ και οι ςυγγραφείσ μποροφν να ςκεφτοφν το εφιαλτικό νοφμερο 

του ενόσ και μόνου αντιγράφου. Πόςα βιβλία, φωτογραφίεσ, κινθματογραφικζσ ταινίεσ, 

μουςικά κομμάτια, μποροφν να δθμιουργθκοφν και να εκδοκοφν ςτο Διαδίκτυο όταν για τθ 

διάδοςι τουσ ςτουσ αναγνϊςτεσ, ακροατζσ ι κεατζσ χρειάηεται μόνο το πρϊτο θλεκτρονικό 

αντίγραφο; Ο αντίςτοιχοσ εφιάλτθσ των καταναλωτϊν κα πρζπει να είναι ο νομικόσ και 

τεχνικόσ περιοριςμόσ τθσ πρόςβαςθσ ςτα αντικείμενα τθσ τζχνθσ και τθσ πολιτιςτικισ 

κλθρονομιάσ, για να διατθρθκεί το υπάρχον οικοδόμθμα τθσ αγοράσ. Σο παραπάνω 

φαινομενικά και μόνο απλό πρόβλθμα, περιγράφει επακριβϊσ το ςφγχρονο ψθφιακό 

δίλθμμα. Ο Παγκόςμιοσ Ιςτόσ είναι ςιμερα ζνα ιςχυρό μζςο για τθν ζκδοςθ και τθ διανομι 

πλθροφορίασ και διακζτει τισ μεγαλφτερεσ εγκαταςτάςεισ ςτον κόςμο για τθν 

αναπαραγωγι τθσ. Είναι θ τεχνολογία αυτι που μπορεί να επιτρζψει τθ ραγδαία ανάπτυξθ 

τθσ ελεφκερθσ πρόςβαςθσ ςε πλθροφορίεσ από εκατομμφρια ανκρϊπουσ που πρϊτα δεν 

είχαν τθ δυνατότθτα να το κάνουν, αλλά ταυτόχρονα να γίνει μία δφναμθ ακόμθ βακφτερου 

διαχωριςμοφ των εχόντων από τουσ μθ ζχοντεσ. 

Μερικά ςφγχρονα παραδείγματα που αποδεικνφουν το πρόβλθμα τθσ πνευματικισ 

ιδιοκτθςίασ ςτθ ςφγχρονθ Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ είναι θ ζκδοςθ και δωρεάν διανομι 

μουςικϊν κομματιϊν με τθ μορφι MP3 ςτο Διαδίκτυο, θ δίχωσ άδεια από τουσ δικαιοφχουσ 

πϊλθςθ ψθφιακϊν εικόνων πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και ςφγχρονθσ τζχνθσ, θ δωρεάν 

διακίνθςθ κινθματογραφικϊν ταινιϊν μεγάλθσ πολιτιςτικισ αξίασ χωρίσ τθ ςυμφωνία του 

κατόχου του πνευματικοφ δικαιϊματοσ, κ.α. 

 

2.1  Διεθνές νομοθετικό υπόβαθρο22 

Ζνα από τα ςθμαντικότερα χαρακτθριςτικά τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ είναι θ διεκνισ 

τθσ διάςταςθ. Είναι γνωςτό ότι θ διεκνισ προςταςία τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και των 

ςυγγενικϊν δικαιωμάτων επιτυγχάνεται με τρεισ μεγάλεσ πολυμερείσ ςυμφωνίεσ: τθ Διεκνι 

φμβαςθ Βζρνθσ, τθ Διεκνι φμβαςθ 

Ρϊμθσ και τθ υμφωνία TRIPS. 

Σα κεμζλια για τθ διεκνι προςταςία τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ τζκθκαν το 1886 

με τθν υπογραφι τθσ Διεκνοφσ φμβαςθσ Βζρνθσ, θ οποία ςτθρίηεται ςτθ γνωςτι αρχι τθσ 

εξομοίωςθσ (εκνικισ μεταχείριςθσ) των ξζνων δθμιουργϊν ι ζργων που προςτατεφονται 

                                                           
22 http:\\www.wipo.int 
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από τθ φμβαςθ προσ τουσ υπθκόουσ τθσ χϊρασ όπου ηθτείται θ προςταςία (principe d’ 

assimilation de l’ unioniste au national ι principe du traitement national). Θ τελευταία 

ανακεϊρθςθ τθσ Διεκνοφσ φμβαςθσ Βζρνθσ ζγινε ςτο Παρίςι το 1971 και κυρϊκθκε από 

τθν Ελλάδα με το Ν.100/1975 (ΦΕΚ Αϋ 162)23. 

Θ αναγνϊριςθ των ςυγγενικϊν δικαιωμάτων ςε διεκνζσ επίπεδο ζγινε με τθ Διεκνι 

φμβαςθ Ρϊμθσ (1961) που προςτατεφει τισ τρεισ βαςικζσ κατθγορίεσ δικαιοφχων, δθλαδι 

τουσ ερμθνευτζσ ι εκτελεςτζσ καλλιτζχνεσ, τουσ παραγωγοφσ φωνογραφθμάτων και τουσ 

ραδιοτθλεοπτικοφσ οργανιςμοφσ. Θ Ελλάδα κφρωςε τθ Διεκνι φμβαςθ Ρϊμθσ με το 

Ν.2054/1992 (ΦΕΚ Αϋ 104).24 

Θ υμφωνία TRIPS δθλαδι θ υμφωνία για τα Δικαιϊματα Διανοθτικισ Ιδιοκτθςίασ 

ςτον τομζα Εμπορίου περιλαμβάνεται ςτθν Σελικι Πράξθ του Γφρου τθσ Ουρουγουάθσ 

(Μαράκεσ 1994) που κυρϊκθκε από τθν Ελλάδα με το Ν.2290/1995 (ΦΕΚ Αϋ28). 25Θ 

υμφωνία TRIPS άρχιςε να δεςμεφει τα περιςςότερα κράτθ τθν 

1θ Ιανουαρίου 1996 και ζχει ευρφ πεδίο εφαρμογισ γιατί καλφπτει τόςο τθ βιομθχανικι 

όςο και τθν πνευματικι ιδιοκτθςία, ενϊ τα ςυγγενικά δικαιϊματα που βρίςκονται ςτο 

επίκεντρο των διεκνϊν οικονομικϊν ςχζςεων ανικουν ςτο πεδίο δράςθσ του Παγκόςμιου 

Οργανιςμοφ Εμπορίου (ΠΟΕ). Βαςικόσ ςκοπόσ τθσ υμφωνίασ TRIPS είναι ο περιοριςμόσ 

των ςτρεβλϊςεων και των εμποδίων για το διεκνζσ εμπόριο, θ αποτελεςματικι και 

επαρκισ προςταςία των δικαιωμάτων πνευματικισ και βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ κακϊσ και 

θ διαςφάλιςθ των μζτρων και των διαδικαςιϊν για τθν επιβολι των δικαιωμάτων αυτϊν. 

Ιςτορικό γεγονόσ για τθ διεκνι προςταςία τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και των 

ςυγγενικϊν δικαιωμάτων ιταν θ Διπλωματικι Διάςκεψθ Γενεφθσ που πραγματοποιικθκε 

2-20 Δεκεμβρίου 1996 ςτο πλαίςιο του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Πνευματικισ Ιδιοκτθςίασ 

(WIPO) και οδιγθςε ςτθ ψιφιςθ δφο νζων Διεκνϊν 

υνκθκϊν τισ οποίεσ ζχει υπογράψει θ Ελλάδα. Πρόκειται για τθ υνκικθ WIPO για τθν 

πνευματικι ιδιοκτθςία και τθ υνκικθ WIPO για τισ ερμθνείεσ-εκτελζςεισ και τα 

φωνογραφιματα. Οι δφο αυτζσ υνκικεσ, γνωςτζσ και ωσ υνκικεσ Internet, βελτιϊνουν 

τισ ιδθ υπάρχουςεσ ρυκμίςεισ τθσ Διεκνοφσ φμβαςθσ Βζρνθσ και Διεκνοφσ φμβαςθσ 

Ρϊμθσ, προχωροφν πζρα από τθ υμφωνία TRIPS και δίνουν 

λφςεισ ςε οριςμζνα από τα προβλιματα που δθμιουργοφνται από τθν ψθφιακι τεχνολογία. 

                                                           
23 Ν.100/1975 (ΦΕΚ Α΄ 162) 

24
Ν.2054/1992 (ΦΕΚ Α΄ 104) 

25 Ν.100/1975 (ΦΕΚ Α΄ 162) 
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Θ υνκικθ WIPO για τθν πνευματικι ιδιοκτθςία αναγνωρίηει ςτουσ δθμιουργοφσ 

ευρφτερα δικαιϊματα από εκείνα τθσ Διεκνοφσ φμβαςθσ Βζρνθσ και δίνει λφςεισ ςτα νζα 

προβλιματα που δθμιοφργθςαν οι ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ. Ειδικότερα αναγνωρίηεται ρθτά 

θ προςταςία των προγραμμάτων θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και των βάςεων δεδομζνων, 

κεςπίηεται το δικαίωμα εκμίςκωςθσ, προβλζπεται το δικαίωμα διανομισ με αναφορά ςτθ 

δυνατότθτα των ςυμβαλλομζνων μερϊν να ρυκμίςουν τισ προχποκζςεισ και τουσ όρουσ 

εξάντλθςθσ του δικαιϊματοσ, χωρίσ να υπάρχει διάταξθ για το δικαίωμα ειςαγωγισ. 

Επίςθσ, προβλζπεται ζνα διευρυμζνο δικαίωμα παρουςίαςθσ ςτο κοινό ζτςι ϊςτε να 

καλφπτεται θ κατ’ αίτθςθ μετάδοςθ, επιβάλλονται υποχρεϊςεισ όςον αφορά τα τεχνικά 

ςυςτιματα προςταςίασ και τθν παροχι πλθροφοριϊν για τθν ταυτότθτα του ζργου και των 

δικαιωμάτων, προβλζπεται θ κζςπιςθ μζτρων πρόλθψθσ και καταςτολισ ςε περίπτωςθ 

προςβολισ των δικαιωμάτων, ενϊ  αποκλείεται θ τιρθςθ επιφυλάξεων ωσ προσ όλεσ τισ 

διατάξεισ τθσ υνκικθσ.  Επιτρζπεται θ πρόβλεψθ περιοριςμϊν ςτα δικαιϊματα που 

αναγνωρίηονται με τθ υνκικθ, εφόςον δε κίγεται θ κανονικι εκμετάλλευςθ του ζργου και 

δεν προκαλείται αδικαιολόγθτθ βλάβθ ςτα νόμιμα ςυμφζροντα του δθμιουργοφ. Θ 

υνκικθ δεν περιζλαβε ρφκμιςθ για το δικαίωμα αναπαραγωγισ και τισ εξαιρζςεισ του, 

ζγινε όμωσ διλωςθ που επιβεβαιϊνει τθν εφαρμογι του άρκρου 9 τθσ Διεκνοφσ φμβαςθσ 

Βζρνθσ όςον αφορά τθν ψθφιακι χριςθ των ζργων. τθν πραγματικότθτα το τελικό κείμενο 

τθσ υνκικθσ τροποποιικθκε ςε αρκετά ςθμεία από το αρχικό, γιατί ζπρεπε οι διατάξεισ να 

τφχουν όςο το δυνατόν ευρφτερθσ αποδοχισ από όλα τα Κράτθ-Μζλθ.                               

   τθ υνκικθ διαφαίνεται θ τάςθ προςαρμογισ των υφιςτάμενων νομοκετικϊν 

ρυκμίςεων ςτα νζα προβλιματα που δθμιουργοφνται από τισ ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ και ςε 

πολλζσ από τισ ρυκμίςεισ υιοκετικθκαν αρχζσ και απόψεισ που ζχουν διεκνϊσ επικρατιςει. 

Θ υνκικθ WIPO για τισ ερμθνείεσ-εκτελζςεισ και τα φωνογραφιματα προβλζπει 

παράλλθλα δικαιϊματα με εκείνα που αναφζρονται ςτθ υνκικθ για τθν Πνευματικι 

Ιδιοκτθςία. Ιδιαίτερθ ςθμαςία ζχει θ αναγνϊριςθ του θκικοφ δικαιϊματοσ ςτουσ 

ερμθνευτζσ ι εκτελεςτζσ καλλιτζχνεσ που για πρϊτθ φορά προβλζπεται ςε Διεκνι 

υμφωνία και οι διατάξεισ που αναγνωρίηουν ςτουσ ερμθνευτζσ ι εκτελεςτζσ καλλιτζχνεσ 

και ςτουσ παραγωγοφσ φωνογραφθμάτων ζνα νζο αποκλειςτικό δικαίωμα για τθν κατ’ 

αίτθςθ μετάδοςθ καλλιτεχνικϊν ειςφορϊν εγγεγραμμζνων ςε φωνογραφιματα. 

 

2.2 Ελεύθερο Λογισμικό 

Σα τελευταία χρόνια το ελεφκερο λογιςμικό τυγχάνει μιασ αυξανόμενθσ αναγνϊριςθσ 

ανάμεςα ςτουσ ευρωπαϊκοφσ οργανιςμοφσ του δθμόςιου και του ιδιωτικοφ τομζα. Οι 
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κυβερνιςεισ και οι εταιρίεσ βλζπουν με πολφ κετικό μάτι τθν μειωμζνθ τιμι και τθν 

αυξθμζνθ αξιοπιςτία που παρζχουν τα ελεφκερα προϊόντα 

λογιςμικοφ που αναπτφςςονται με τθν ςυμβολι ανκρϊπων από όλο τον κόςμο. Επιπλζον, 

κάποια προϊόντα ελεφκερου λογιςμικοφ όπωσ το GNU/Linux ζπαιξαν ςθμαντικό ρόλο ςτθν 

διαμόρφωςθ ανταγωνιςτικϊν ςυνκθκϊν ςε μονοπωλιακά κακεςτϊτα, μειϊνοντασ 

δραςτικά τισ τιμζσ. 

υμπεραςματικά, το ελεφκερο λογιςμικό μπορεί να αποτελζςει τθν πιο 

ςυμφζρουςα επιλογι μιασ κυβζρνθςθσ για αρκετοφσ λόγουσ, ενϊ παράλλθλα κακϊσ είναι 

εφικτι θ ςυνολικι εξζταςθ τθσ λειτουργικότθτασ ενόσ προγράμματοσ, οι κυβερνθτικζσ 

υπθρεςίεσ ζχουν τθν δυνατότθτα να ορίςουν το επίπεδο αςφάλειασ που επικυμοφν. 

 

2.3 Ελεύθερο εμπόριο & αποτελεσματικό μοντέλο αγοράς 

Θ διαμάχθ ανάμεςα ςτισ πολιτικζσ κεμιτοφ ανταγωνιςμοφ και των μονοπωλιακϊν 

κακεςτϊτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ είναι μακρόχρονθ και αρκετά ζντονθ. Είναι ειρωνικό 

το γεγονόσ πωσ μία κακολικι ςυμφωνία που αφορά τα μονοπϊλια όπωσ είναι θ (TRIPS, 

Trade-Related Aspects of Intellectual Property) 

πραγματοποιικθκε υπό τθν αιγίδα ενόσ οργανιςμοφ ελεφκερου εμπορίου όπωσ είναι ο 

World Trade Organization (WTO).26 

Είναι πολφ ςθμαντικό για το δικαίωμα αναπαραγωγισ και τα υπόλοιπα ςυγγενι 

αποκλειςτικά δικαιϊματα που αναφζρονται ςτθν κοινοτικι οδθγία να μθν ζχουν ωσ ζμμεςο 

αποτζλεςμα τον αποκλειςμό των ξζνων αγορϊν. υγκεκριμζνα, θ νομικι προςταςία των 

τεχνολογικϊν μζςων που απαγορεφει τθν πρόςβαςθ ςε 

ζργα με δεςμευμζνο το δικαίωμα αναπαραγωγισ, δεν κα πρζπει να προςτατεφει τουσ 

μθχανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που κίγουν τον ανταγωνιςμό. 

Ζνασ πιο μακροπρόκεςμοσ ςτόχοσ είναι θ αντικατάςταςθ τθσ “Κοινοτικισ 

εξάντλθςθσ” του δικαιϊματοσ αναπαραγωγισ, όπωσ διατυπϊνεται από τθν Κοινοτικι 

Οδθγία, από τθν “Διεκνι εξάντλθςθ”. Κάτι τζτοιο κα επζτρεπε τθν κακολικι διάκεςθ των 

προςτατευόμενων από το δικαίωμα αναπαραγωγισ ζργων οπουδιποτε ςτον κόςμο, μετά 

τθν νόμιμθ αγορά τουσ, μειϊνοντασ ςθμαντικά τον αντίκτυπο τθσ τιμολογιακισ διάκριςθσ 

που ςυμβαίνει μεταξφ ξζνων αγορϊν. Θ “εκνικι εξάντλθςθ” προωκικθκε από οριςμζνεσ 

χϊρεσ κατά τθ διάρκεια των διαπραγματεφςεων τθσ ςυνκικθσ TRIPS, αλλά αποδείχκθκε 

αρκετά πολφπλοκο και δφςτροπο κζμα ϊςτε να επιτευχκεί κάποια ςυμφωνία. 

 

                                                           
26 http:\\www.wipo.int 
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2.4 Ελευθερία Έκφρασης 

Θ προςταςία του δικαιϊματοσ αναπαραγωγισ ζρχεται ςχεδόν αξιωματικά ςε αντίκεςθ με 

τθν ελευκερία τθσ ζκφραςθσ. Σο πρϊτο είναι ζνα οικονομικό εργαλείο που αποςκοπεί ςτθ 

“προϊκθςθ τθσ επιςτθμονικισ προόδου και των τεχνϊν”, το δεφτερο είναι ζνα αναφαίρετο 

ανκρϊπινο δικαίωμα που διαςφαλίηεται από ζγγραφα όπωσ ο Κανονιςμόσ των 

Θεμελιωδϊν δικαιωμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ και θ Ευρωπαϊκι υνκικθ περί των 

ανκρϊπινων δικαιωμάτων. Θ εφαρμογι του δικαιϊματοσ αναπαραγωγισ κα πρζπει να 

γίνεται με μεγάλθ προςοχι ϊςτε να εξαςφαλίηονται τα προςδοκϊμενα οικονομικά οφζλθ, 

χωρίσ να περιορίηεται αναιτιολόγθτα θ ελευκερία τθσ ζκφραςθσ. 

 

2.5  Πολιτισμική Ποικιλομορφία 

Πολλά ευρωπαϊκά κράτθ μζλθ όπωσ θ Γαλλία εκφράηουν ιδιαίτερεσ ανθςυχίεσ ςε ςχζςθ με 

τθν “ομοιογενοποίθςθ” των ιδιαίτερων πολιτιςμικϊν χαρακτθριςτικϊν κάκε χϊρασ. τθ 

χϊρα τθσ Γαλλίασ κατόρκωςαν να αντιςτακοφν ςε οριςμζνεσ πολιτιςμικζσ επικζςεισ που 

δζχτθκαν από ξζνεσ χϊρεσ ςτον τομζα των κινθματογραφικϊν και μουςικϊν ζργων. Θα 

πρζπει ωςτόςο να προβάλλουν ςκεναρι αντίςταςθ και ςτισ προςπάκειεσ πολυεκνικϊν 

εταιριϊν να κλειδϊςουν το περιεχόμενο με τθν εφαρμογι αυςτθρϊν μζτρων προςταςίασ 

των πνευματικϊν δικαιωμάτων, κυριαρχϊντασ ςτισ αγορζσ ψθφιακοφ περιεχομζνου και 

περιορίηοντασ το δικαίωμα των Ευρωπαίων καλλιτεχνϊν να χτίςουν πάνω ςε υπάρχων 

υλικό. 

 

2.6 Ιδιωτικότητα 

Σα ςυςτιματα διαχείριςθσ των πνευματικϊν δικαιωμάτων (Digital Rights Management 

Systems, DRMs) 27επιτρζπουν ςυνικωσ ςτουσ κατόχουσ των πνευματικϊν δικαιωμάτων τθν 

λεπτομερι παρακολοφκθςθ τθσ χριςθσ των ζργων τουσ από τουσ καταναλωτζσ. Επομζνωσ, 

είναι πικανό οι καταναλωτζσ να διαπιςτϊςουν πωσ κάκε χριςθ ενόσ ζργου, που βρίςκεται 

υπό τθν προςταςία ανάλογων ςυςτθμάτων, καταγράφεται από τουσ κατόχουσ των 

δικαιωμάτων του και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για δευτερεφοντεσ ςκοποφσ όπωσ είναι θ 

διαφθμιςτικι προϊκθςθ άλλων προϊόντων τουσ. Θ ςυγκεκριμζνθ πλθροφορία μπορεί 

επίςθσ να ςυνδεκεί με άλλεσ προςωπικζσ πλθροφορίεσ με αποτζλεςμα τθ δθμιουργία ενόσ 

αναλυτικοφ προφίλ του χριςτθ χωρίσ τθν άδεια του. 

                                                           
27 A. Foroughi, M. Albin, S. Gillard, “Digital rights management: a delicate balance 

between protection and accessibility,” Journal of Information Science, 28 (5) 2002 
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Είναι πολφ ςυχνό το φαινόμενο οι κυβερνιςεισ οριςμζνων κρατϊν να κζτουν 

τζτοιου είδουσ πλθροφορίεσ ςτθ διάκεςθ υπθρεςιϊν όπωσ θ πολιτικι αγωγι ι οι μυςτικζσ 

υπθρεςίεσ, ενϊ τα δικαςτιρια ζχουν πάντα τθν δικαιοδοςία να διατάξουν τθν παραβίαςθ 

του ιδιωτικοφ άςυλου κάτω από ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ. Είναι ιδθ πραγματικότθτα ςτισ 

Θνωμζνεσ Πολιτείεσ Αμερικισ θ παραχϊρθςθ προςωπικϊν ςτοιχείων των χρθςτϊν ενόσ 

Internet Service Provider-ISP, ςτουσ κατόχουσ των πνευματικϊν δικαιωμάτων, όταν υπάρχει 

υποψία παραβίαςθσ των δικαιωμάτων τουσ. Αντίςτοιχθ τάςθ ζχει εμφανιςτεί και ςτον 

ευρωπαϊκό χϊρο όπου οι κάτοχοι των πνευματικϊν δικαιωμάτων προςπακοφν να 

εξαςφαλίςουν τθν κζςπιςθ ανάλογων διατάξεων κάτω από το άρκρο 9 τθσ οδθγίασ περί τθσ 

επιβολισ περιοριςτικϊν μζτρων για τθν προςταςία τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ. 

Όπωσ και με τθν ελευκερία τθσ ζκφραςθσ, θ ιδιωτικότθτα είναι ζνα αναφαίρετο 

δικαίωμα του ανκρϊπου και διαςφαλίηεται από τθν Ευρωπαϊκι ςυμφωνία περί 

Ανκρϊπινων Δικαιωμάτων (Άρκρο 8) ςε ςυνδυαςμό με τον Ευρωπαϊκό κανονιςμό των 

κεμελιωδϊν δικαιωμάτων (Άρκρα 7 & 8). Θ εφαρμογι τθσ οδθγίασ που αφορά το δικαίωμα 

αναπαραγωγισ δεν κα πρζπει να επιτρζπει ςτουσ κατόχουσ των πνευματικϊν δικαιωμάτων 

να ςυγκεντρϊνουν μεγάλεσ ποςότθτεσ προςωπικϊν δεδομζνων για τουσ χριςτεσ με το 

πρόςχθμα τθσ προςταςίασ των δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ. 

 

2.7  Η Ευρωπαϊκή Οδηγία περί του δικαιώματος αναπαραγωγής 

ψηφιακού Περιεχομένου28 

Θ Κοινοτικι Οδθγία αποτελείται από δφο μζρθ: τθν ειςαγωγι που παρουςιάηει το υπάρχον 

νομοκετικό υπόβακρο και τα Άρκρα. Θ ειςαγωγι ζχει επεξθγθματικό χαρακτιρα και κζτει 

το γενικότερο πλαίςιο μζςα ςτο οποίο κα πρζπει να υλοποιθκοφν τα άρκρα από τα Κράτθ-

Μζλθ. Ωςτόςο, ζχει νομικι ιςχφ και περιζχει κάποιεσ ςθμαντικζσ αρχζσ που κα πρζπει να 

εκφραςτοφν από τουσ νόμουσ που κα κεςπιςτοφν. 

Οι οχτϊ πρϊτεσ παράγραφοι τθσ ειςαγωγισ περιγράφουν τουσ λόγουσ που 

οδιγθςαν ςτθν δθμιουργία τθσ Οδθγίασ. Επικεντρϊνονται ςτθν ανάπτυξθ και ςτθ ςωςτι 

λειτουργία τθσ εςωτερικισ αγοράσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ενϊ παράλλθλα ενκαρρφνουν 

τθ δθμιουργικότθτα, τον ανταγωνιςμό και τθν ευρφτερθ ανάπτυξθ τθσ Κοινωνίασ τθσ 

Πλθροφορίασ. υγκεκριμζνα, δθλϊνεται ρθτά θ ανάγκθ ανανζωςθσ του δικαιϊματοσ 

αναπαραγωγισ και των ςυγγενικϊν δικαιωμάτων με γνϊμονα τισ ςφγχρονεσ τεχνολογικζσ 

                                                           
28 Αννα Φπάγκος,«Πνεςμαηική Ιδιοκηηζία και ζςγγενικά δικαιώμαηα ζηην ελλάδα»,Αθήνα 
2001 
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εξελίξεισ (όπωσ το Internet) και πωσ αυτι θ ανανζωςθ κα πρζπει να γίνει με εναρμονιςμζνο 

τρόπο για όλθ τθν Ευρωπαϊκι Κοινότθτα. 

τθ ςυνζχεια οι παράγραφοι από επιχειροφν να δικαιολογιςουν τθν επιλογι τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ προςζγγιςθσ και να εξθγιςουν γιατί οι ςυγγραφείσ τθσ Οδθγίασ πιςτεφουν 

πωσ τα αυςτθρά μζτρα προςταςίασ των Πνευματικϊν Δικαιωμάτων είναι αναγκαία ϊςτε να 

επιτευχκοφν οι παραπάνω ςτόχοι. Οι υπόλοιπεσ παράγραφοι περιζχουν κάποιουσ επιπλζον 

ςτόχουσ και επεξθγθματικά ςχόλια ςε ςχζςθ με τα άρκρα. 

 

2.7.1 τόχοι & Προθέσεις 

Σο άρκρο 1 κζτει τον βαςικό ςτόχο τθσ Οδθγίασ. Περιορίηει τθν επίδραςθ τθσ Οδθγίασ ςτα 

ςυγγενικά δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ τθσ υπάρχουςασ Ευρωπαϊκισ Νομοκεςίασ 

και ειδικότερα τθσ Οδθγίασ που αφορά το λογιςμικό προγραμμάτων Θλεκτρονικϊν 

Τπολογιςτϊν29. Κάτι τζτοιο, για παράδειγμα, ςθμαίνει πωσ τα τεχνολογικά μζςα που 

προςτατεφουν το λογιςμικό των Θλεκτρονικϊν Τπολογιςτϊν δεν κα πρζπει να 

ςυμπεριλθφκοφν ςτο άρκρο 6 τθσ Οδθγίασ περί του δικαιϊματοσ αναπαραγωγισ. Σα άρκρα 

5(3) και 6 τθσ Οδθγίασ περί των προγραμμάτων λογιςμικοφ προςπακοφν να προςτατζψουν 

τθ διαδικαςία του “reverse engineering” για λόγουσ ςυμβατότθτασ μεταξφ των εφαρμογϊν 

λογιςμικοφ. Χωρίσ τθν παραπάνω δικλείδα προςταςίασ, κα ιταν δυνατι θ πλιρθσ 

απαγόρευςθ τθσ πρόςβαςθσ των αναλυτϊν προγραμματιςτϊν ςε εμπορικά προϊόντα 

λογιςμικοφ. 

 

2.7.2 Δικαιώματα & Εξαιρέσεις 

Σα άρκρα 2-4 κζτουν τα δικαιϊματα που προςτατεφονται από τθν Οδθγία. Σο άρκρο 2 

προβλζπει το ςθμαντικότερο από όλα τα δικαίωμα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ που είναι αυτό 

τθσ αναπαραγωγισ. Παρζχει αποκλειςτικά δικαιϊματα ωσ προσ τθν αναπαραγωγι “άμεςθ 

ι ζμμεςθ, προςωρινι ι μόνιμθ” των ζργων, ςτουσ ερμθνευτζσ ι εκτελεςτζσ καλλιτζχνεσ, 

τουσ παραγωγοφσ φωνογραφθμάτων και κινθματογραφικϊν ταινιϊν και τουσ 

ραδιοτθλεοπτικοφσ οργανιςμοφσ. Σα άρκρα 3 και 4 προβλζπουν το περί “επικοινωνίασ με 

το κοινό” δικαίωμα ςε όλα τα παραπάνω ςφνολα δικαιοφχων εκτόσ από τουσ ςυγγραφείσ, 

όπου το δικαίωμα τθσ διανομισ είναι δεςμευμζνο. τθν παράγραφο 30 δθλϊνεται πωσ όλα 

                                                           
29 Αννα Φπάγκος,«Πνεςμαηική Ιδιοκηηζία και ζςγγενικά δικαιώμαηα ζηην ελλάδα»,Αθήνα 

2001 
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τα παραπάνω δικαιϊματα μποροφν να ανατεκοφν, να μεταβιβαςτοφν ι να παραχωρθκοφν 

με τθν κατάλλθλθ άδεια.30 

ε αντίκεςθ με τα δικαιϊματα επικοινωνίασ, θ παράγραφοσ 28 δθλϊνει πωσ τα 

δικαιϊματα διανομισ “εξαντλοφνται-παφουν να ιςχφουν” μετά τθν πρϊτθ πϊλθςθ τουσ ςτο 

εςωτερικό τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Κάτι τζτοιο ςθμαίνει πωσ οι εκδότεσ δεν ζχουν το 

δικαίωμα να απαγορεφςουν τθν μεταπϊλθςθ ενόσ βιβλίου, ςε αντίκεςθ με τουσ 

δικαιοφχουσ των δικαιωμάτων επικοινωνίασ που ζχουν τθ δυνατότθτα να απαγορεφςουν 

τθν πϊλθςθ των ζργων τουσ ςε δεφτερο επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο αποτρζπεται θ 

μεταπϊλθςθ των υπθρεςιϊν που προςφζρουν. Θ παράγραφοσ 29 δθλϊνει πωσ τα 

δικαιϊματα που αφοροφν υπθρεςίεσ και ειδικά αυτζσ που παρζχονται κατ’αίτθςθ (on 

demand) δεν κα πρζπει να εξαντλοφνται μετά τθν πρϊτθ πϊλθςι τουσ ςτο εςωτερικό τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

Σο άρκρο 5 παρακζτει τουσ περιοριςμοφσ και τισ εξαιρζςεισ που μποροφν να 

εφαρμοςκοφν ςτα δικαιϊματα που προβλζπονται από τα άρκρα 2-4. Θ λίςτα ζχει 

εξαντλθτικό χαρακτιρα, πράγμα που ςθμαίνει πωσ οποιαδιποτε εξαίρεςθ δεν 

περιλαμβάνεται ςτθν λίςτα δεν είναι ζγκυρθ ακόμα και αν προβλζπεται από τθν τρζχουςα 

νομοκεςία του Κράτουσ-Μζλουσ. 

Θ μοναδικι υποχρεωτικι εξαίρεςθ που αφορά το δικαίωμα αναπαραγωγισ και 

περιγράφεται ςτο άρκρο 531 προβλζπει και νομιμοποιεί τθν “εφιμερθ & ςυμπτωματικι” 

αναπαραγωγι ενόσ ζργου, όταν είναι “απαραίτθτο & αναπόςπαςτο” τμιμα τθσ διαδικαςίασ 

μετάδοςθσ του μζςω του Διαδικτφου (για να μεταδοκεί ζνα ψθφιακό αρχείο κα πρζπει να 

αντιγραφεί προςωρινά ςτον ενδιάμεςο ςτακμό ϊςτε να προωκθκεί ςτον τελικό χριςτθ) ι 

επιτρζπει τθν ζννομθ χριςθ ενόσ ζργου που δεν φζρει “ανεξάρτθτθ οικονομικι αξία”. Θ 

παράγραφοσ 27 δίνει ζμφαςθ ςτο γεγονόσ πωσ θ παροχι υπθρεςιϊν επικοινωνίασ δεν 

ςυντελεί από μόνθ τθσ “επικοινωνία”. Θ παραπάνω εξαίρεςθ κα πρζπει να υλοποιθκεί ςτο 

ακζραιο και ζχει ωσ ςτόχο να επιτρζψει ςτουσ Internet Service Providers να χρθςιμοποιοφν 

υπθρεςίεσ όπωσ είναι οι προςωρινζσ μνιμεσ (Web Caches), κακϊσ είναι απαραίτθτεσ για 

τθν ορκι λειτουργία τουσ. Θα πρζπει ωςτόςο θ υπθρεςία που χρθςιμοποιείται να επιτελεί 

και άλλεσ λειτουργίεσ, πζραν τθσ δθμιουργίασ αντιγράφων, που να είναι απαραίτθτεσ για 

τθν περαίωςθ τθσ ςυνολικισ διαδικαςίασ. 

                                                           
30 άρκρο 3, Οδθγίασ2001/29ΕΕΕΚαρικμ. Ι_. 167/10-22.6.2001 

άρκρο 4, Οδθγίασ2001/29ΕΕΕΚαρικμ. Ι_. 167/10-22.6.2001 

31 άρκρο 5, Οδθγίασ2001/29ΕΕΕΚαρικμ. Ι_. 167/10-22.6.2001 
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Επιπροςκζτωσ, αποτρζπει του κατόχουσ των δικαιωμάτων από τον απόλυτο ζλεγχο 

των ενεργειϊν πρόςβαςθσ ςτα ζργα τουσ με τθ χριςθ ψθφιακϊν μζςων, οι οποίεσ από 

καταβολισ του ςχεδιαςμοφ τουσ δθμιουργοφν προςωρινά “αντίγραφα” των ζργων κακϊσ 

αυτά μεταφζρονται από το ζνα μζςο όπωσ είναι το DVD, ςτθν μνιμθ τθσ ςυςκευισ 

αναπαραγωγισ για επεξεργαςία και ςτθ ςυνζχεια ςτθν οκόνθ ι τα θχεία. Οι κάτοχοι των 

πνευματικϊν δικαιωμάτων ζχουν διεκδικιςει ςτο παρελκόν τον απόλυτο ζλεγχο ςε κάκε 

μορφι αναπαραγωγισ. 

Θ φπαρξθ αυτισ τθσ μοναδικισ υποχρεωτικισ εξαίρεςθσ αποδεικνφει πωσ θ 

βιομθχανία των επικοινωνιϊν εςτιάηει τισ προςπάκειεσ και τισ παρεμβάςεισ τθσ ςτισ 

διατάξεισ που κίγουν άμεςα το κφκλο εργαςίασ τουσ, ςε αντίκεςθ με τθν υποτονικι 

δραςτθριότθτα που επζδειξαν ωσ μζλθ μιασ ευρφτερθσ ςυμμαχίασ όπωσ ςυνζβθ κατά τισ 

διαπραγματεφςεισ του WIPO. 

Σο άρκρο 5.2 κζτει προαιρετικζσ εξαιρζςεισ για το δικαίωμα τθσ αναπαραγωγισ. 

Όπωσ και τα άρκρα 5.3 και 5.4 τα οποία εναπόκεινται ςτθν απόλυτθ δικαιοδοςία κάκε 

Κράτουσ-Μζλουσ. Οι πζντε πικανζσ εξαιρζςεισ είναι: α) φωτοτυπία β) μθ-εμπορικι 

προςωπικι χριςθ, όταν αποδίδεται το αντίςτοιχο αντίτιμο γ) μθ-εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ 

από βιβλιοκικεσ, εκπαιδευτικά ιδρφματα, μουςεία και αρχεία δ) εφιμερεσ εγγραφζσ που 

πραγματοποιοφνται από και για λογαριαςμό ραδιοτθλεοπτικϊν οργανιςμϊν και ε) μθ-

εμπορικι αναπαραγωγι των αναμεταδόςεων από κοινωνικά ιδρφματα, με τθν προχπόκεςθ 

πωσ αποδίδεται θ προβλεπόμενθ χρθματικι αποηθμίωςθ. 

Σο άρκρο 5.3 παρακζτει μία ακόμα μεγαλφτερθ λίςτα με εξαιρζςεισ τόςο για το 

δικαίωμα αναπαραγωγισ όςο και για το δικαίωμα επικοινωνίασ. Οι πιο ςθμαντικζσ από 

αυτζσ είναι οι εξαιρζςεισ αφοροφν: α) διδαςκαλία και επιςτθμονικι ζρευνα β) χριςθ από 

άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ γ) ανταπόκριςθ ειδιςεων δ) κριτικζσ ι ανακεωριςεισ και κ) 

γελοιογραφίεσ, παρωδίεσ ι απομιμιςεισ. Θ παράγραφοσ 14 δίνει ζμφαςθ ςτθν ανάγκθ των 

εξαιρζςεων που αφοροφν τθν εκπαίδευςθ, τθν διδαςκαλία και τον πολιτιςμό. Θ 

παράγραφοσ 43 δθλϊνει πωσ κα πρζπει να λθφκοφν όλα τα απαραίτθτα μζτρα ϊςτε να 

γίνει εφικτι θ χριςθ των ζργων από άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ. 

Σο άρκρο 5.4 επιτρζπει τθν εφαρμογι όλων των εξαιρζςεων του δικαιϊματοσ 

αναπαραγωγισ που περιζχονται ςτο άρκρο 5.2 και 5.3 ςτο δικαίωμα διανομισ “ςτο βακμό 

που δικαιολογείται από τον ςκοπό τθσ εγκεκριμζνθσ πράξθσ αναπαραγωγισ”. 

Ο ζλεγχοσ των τριϊν επιπζδων “three-step-test” όπωσ διατυπϊνεται ςτθν ςφμβαςθ 

τθσ Βζρνθσ και ςτθ ςυμφωνία TRIPS περιλαμβάνεται ςτο άρκρο 5.5. Με αυτό τον τρόπο 

μετατρζπονται οι εξαιρζςεισ που αφοροφν το δικαίωμα αναπαραγωγισ ςε “ειδικζσ 
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περιπτϊςεισ” που δεν αντιβαίνουν με τθν “ομαλι εκμετάλλευςθ” του υλικοφ που 

προςτατεφεται από το δικαίωμα αναπαραγωγισ. Θ παράγραφοσ 44 επαναλαμβάνει πωσ οι 

εξαιρζςεισ κα πρζπει να αςκοφνται ωσ “διεκνείσ δεςμεφςεισ”. Οι κάτοχοι των πνευματικϊν 

δικαιωμάτων υποςτθρίηουν πωσ αυτόσ ο ζλεγχοσ κα πρζπει να ενςωματωκεί ςτθν εκάςτοτε 

εκνικι νομοκεςία και να λειτουργιςει ςαν ζνα επιπλζον δικονομικό εργαλείο για τθν 

ερμθνεία των περιοριςμϊν και των εξαιρζςεων, ωςτόςο κάποιεσ χϊρεσ (όπωσ θ Αγγλία) 

χρθςιμοποίθςαν το ζλεγχο ωσ κριτιριο για τθν ενςωμάτωςθ ι όχι των εξαιρζςεων ςτθν 

εκνικι τουσ νομοκεςία. 

 

2.7.3 Προστασία Σεχνολογικών Μέσων 

Σο κζμα τθσ νομικισ κωράκιςθσ των Σεχνολογικϊν Μζςων Προςταςίασ και τθσ 

πλθροφορίασ διαχείριςθσ των δικαιωμάτων είναι εξαιρετικά ςθμαντικό ςτθ νζα 

πραγματικότθτα που διαμορφϊνεται από τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ. Απαραίτθτθ 

προχπόκεςθ για τθν αποδοτικι χριςθ των νζων τεχνολογιϊν αςφάλειασ και τθν ανάπτυξθ 

ςυςτθμάτων προςταςίασ του ψθφιακοφ περιεχομζνου, είναι θ αναγνϊριςθ τουσ από τθν 

ιςχφουςα νομοκεςία. Οι παράγραφοι 13-47 κζτουν τον γενικό ςτόχο και επιςθμαίνουν τθν 

αναγκαιότθτα ανάπτυξθσ και χριςθσ ςυςτθμάτων προςταςίασ του δικαιϊματοσ 

αναπαραγωγισ και των ςυγγενικϊν δικαιωμάτων. 

Σο άρκρο 632 είναι αναμφιςβιτθτα το πιο αντιφατικό τμιμα τθσ Οδθγίασ. Σο άρκρο 

6.2 απαιτεί από τα Κράτθ- Μζλθ να παρζχουν “ικανοποιθτικι νομικι προςταςία” κατά των 

ενεργειϊν που ενδζχεται να ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν προςβολι των τεχνολογικϊν μζςων, 

ανεξάρτθτα από το αν οι ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ αποςκοποφν πράγματι ςτθν παραβίαςθ 

του δικαιϊματοσ αναπαραγωγισ. Ζνασ χριςτθσ είναι αναγκαςμζνοσ να γνωρίηει πωσ θ 

ενζργεια που διαπράττει ςυνιςτά παραβίαςθ των μθχανιςμϊν προςταςίασ, ανεξάρτθτα με 

το αν πράγματι θ ςυγκεκριμζνθ ενζργεια ζγινε για αυτόν τον ςκοπό. Ακόμα και θ 

παράκαμψθ των διαφθμιςτικϊν μθνυμάτων ςτθν αρχι ενόσ DVD μπορεί να κεωρθκεί 

παράνομθ αν απαγορεφεται ρθτά από τον κάτοχο των πνευματικϊν δικαιωμάτων. 

Σο άρκρο 6.2 επεκτείνει τον βακμό προςταςίασ με το να απαγορεφει νομικά τθν 

βιομθχανικι παραγωγι, ειςαγωγι, διανομι, πϊλθςθ, ενοικίαςθ ι διαφιμιςθ κάκε 

ςυςκευισ ι υπθρεςίασ που μπορεί να προςβάλει τα τεχνολογικά μζςα προςταςίασ. Θ 

παραπάνω απαγόρευςθ περιλαμβάνει κάκε ςυςκευι ι υπθρεςία που αρχικά ςχεδιάςτθκε 

ι προωκείται ωσ μζςο ικανό για τθν παραβίαςθ των τεχνολογικϊν μζςων ι ακόμα και ςτθν 

περίπτωςθ που ο εναλλακτικόσ τρόποσ χριςθσ τθσ είναι περιοριςμζνοσ. Απουςιάηει και 
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πάλι κάποια αναφορά ςτθν ςυνικθ χριςθσ τθσ ςυςκευισ και αν αυτι πράγματι ςχετίηεται 

με τθ δυνατότθτα πλαςτογράφθςθσ του δικαιϊματοσ αναπαραγωγισ. 

Οι οριςμοί των “τεχνολογικϊν μζςων” και του χαρακτθριςμοφ τουσ ωσ 

“αποτελεςματικά” περιλαμβάνονται ςτο άρκρο 6.3. υγκεκριμζνα, ωσ “τεχνολογικά μζςα” 

λογίηεται κάκε τεχνολογία, μθχανιςμόσ ι ςυςτατικό ςτοιχείο που, με το ςυνικθ τρόπο 

λειτουργίασ του αποςκοπεί ςτο να εμποδίςει ι να περιορίςει πράξεισ ςε ςχζςθ με ζργα ι 

άλλα προςτατευόμενα αντικείμενα, που ζχουν απαγορευκεί από τον δικαιοφχο 

πνευματικισ ιδιοκτθςίασ. Σα τεχνολογικά μζςα κεωροφνται «αποτελεςματικά» όταν θ 

χριςθ του προςτατευομζνου ζργου ι άλλου προςτατευομζνου αντικειμζνου ελζγχεται από 

τουσ δικαιοφχουσ μζςω τθσ εφαρμογισ μιασ διαδικαςίασ ελζγχου τθσ πρόςβαςθσ, όπωσ 

κρυπτογράφθςθ, διατάραξθ τθσ μετάδοςθσ ι άλλθ μετατροπι του ζργου ι του 

προςτατευομζνου αντικειμζνου, ι προςτατευτικοφ μθχανιςμοφ ελζγχου τθσ αντιγραφισ, ο 

οποίοσ επιτυγχάνει το ςτόχο τθσ προςταςίασ. Επομζνωσ, ακόμα και θ πιο αςκενισ μορφι 

προςταςίασ αποκτά νομικι κωράκιςθ ζναντι ακόμα και των πιο τετριμμζνων μορφϊν 

παραβίαςθσ. φμφωνα με τα παραπάνω, ζνα απλό ςτυλό, το οποίο μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί για να καταςτρζψει το μθχανιςμό προςταςίασ των CD που ςτθρίηεται ςτο 

ραβδωτό κϊδικα, κα πρζπει να κεωρθκεί ωσ μθχανιςμόσ παραβίαςθσ των τεχνολογικϊν 

μζςων προςταςίασ αν λανςαριςτεί με αυτόν τον τρόπο. 

Θ παράγραφοσ 48 προβλζπει κάποια όρια ςτο μζγεκοσ τθσ νομικισ κωράκιςθσ που 

μποροφν να λάβουν τα τεχνολογικά μζςα προςταςίασ από κάκε κράτοσ μζλοσ. Σο 

νομοκετικό πλαίςιο δεν κα πρζπει να αποτρζπει “τθν κανονικι λειτουργία του 

θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ και των τεχνολογικϊν εξελίξεων”. Σα Κράτθ-Μζλθ δεν κα πρζπει 

να χρθςιμοποιιςουν τθν Οδθγία ςαν πρόςχθμα για να ειςάγουν ςτθν νομοκεςία τουσ 

διατάξεισ που κα επιβάλλουν τθν υποχρεωτικι ενςωμάτωςθ μζςων προςταςίασ ςτισ 

θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ. 

Σο άρκρο 6.4 αποτελεί ίςωσ το πιο κρίςιμο τμιμα τθσ Οδθγίασ. Κακορίηει τισ 

διαδικαςίεσ που κα πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν ϊςτε να διευκετθκοφν οι εξαιρζςεισ που 

εμπεριζχουν διαδικαςίεσ “δίκαιθσ αγοραπωλθςίασ- fair dealing” του άρκρου 5, δίνοντασ τθ 

δυνατότθτα ςτουσ καταναλωτζσ να τισ εφαρμόςουν χρθςιμοποιϊντασ τα τεχνολογικά μζςα 

που περιγράφονται από το άρκρο 6.33 

Σα μζτρα που κα λθφκοφν κα πρζπει να διευκολφνουν τισ εξαιρζςεισ του 

δικαιϊματοσ αναπαραγωγισ που περιζχονται ςτο άρκρο 5.2 (εκτόσ από αυτιν τθσ 

προςωπικισ χριςθσ) και ενόσ περιοριςμζνου ςυνόλου των εξαιρζςεων που περιζχονται ςτο 
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άρκρο 5.3 (αφοροφν τθ διδαςκαλία τθν ζρευνα, και τθ χριςθ των δθμόςιωνυπθρεςιϊν από 

άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ). Θα πρζπει ακόμα να περιλαμβάνουν τθν εξαίρεςθ για 

προςωπικι χριςθ και να δίνουν ςτουσ κατόχουσ των δικαιωμάτων τθ δυνατότθτα να 

περιορίςουν τον αρικμό των προςωπικϊν αντίτυπων. Κάκε τεχνολογικό μζςο που κα 

χρθςιμοποιθκεί ςε οποιοδιποτε από αυτά τα προαιρετικά μζτρα κα πρζπει να 

προβλζπεται από το άρκρο 6.1. 

τθν περίπτωςθ που τα προαιρετικά μζτρα δεν τεκοφν ςε εφαρμογι από τουσ 

δικαιοφχουσ, τα Κράτθ-Μζλθ κα πρζπει να λάβουν “κατάλλθλα μζτρα” ϊςτε να 

διαςφαλίςουν πωσ οι πολίτεσ κα ωφελθκοφν πράγματι από τισ εξαιρζςεισ. 

Αρκετζσ από τισ εξαιρζςεισ και τουσ περιοριςμοφσ που περιλαμβάνονται ςτο άρκρο 

5 προχποκζτουν τθν καταβολι τθσ προβλεπόμενθσ αποηθμίωςθσ. Ωςτόςο, ςτθν 

παράγραφο 35 αναφζρεται πωσ ζνασ από τουσ παράγοντεσ που κα πρζπει να λθφκεί 

υπόψθ κατά τθ διαμόρφωςθ του φψουσ τθσ αποηθμίωςθσ είναι θ χριςθ ι όχι τεχνολογικϊν 

μζςων που περιγράφονται ςτο άρκρο 6. 

 

2.7.4 Πληροφορίες Διαχείρισης των Δικαιωμάτων 

Σο άρκρο 7 ρυκμίηει το κζμα των πλθροφοριϊν που περιγράφουν το κακεςτϊσ 

πνευματικισ ιδιοκτθςίασ ενόσζργου. Πρόκειται για πλθροφορίεσ που επιτρζπουν τθν 

αναγνϊριςθ του ζργου ι άλλου προςτατευομζνου αντικειμζνου, που προςδιορίηουν τθν 

ταυτότθτα του δθμιουργοφ ι άλλου δικαιοφχου, που αναφζρονται ςτουσ όρουσ ι τισ 

προχποκζςεισ χριςθσ του ζργου και ορίηουν κάκε αρικμό ι κωδικό που ςχετίηεται με το 

ζργο και τα πνευματικά του δικαιϊματα.34 

Ειδικότερα, απαγορεφει ςε κάκε πρόςωπο να προβεί χωρίσ τθν άδεια του 

δικαιοφχου ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ ενζργειεσ: α) αφαίρεςθ ι αλλοίωςθ 

οποιαςδιποτε θλεκτρονικισ πλθροφορίασ που ςχετίηεται με τθ διαχείριςθ των 

δικαιωμάτων, β) διανομι, ειςαγωγι προσ διανομι, ραδιοτθλεοπτικι μετάδοςθ, 

παρουςίαςθ ςτο κοινό ι διάκεςθ ςτο κοινό ζργων ι άλλων προςτατευόμενων αντικειμζνων 

με ςυγγενικό δικαίωμα ι με το δικαίωμα του καταςκευαςτι βάςθσ δεδομζνων, από τα 

οποία ζχουν αφαιρεκεί ι αλλοιωκεί άνευ αδείασ οι πλθροφορίεσ θλεκτρονικισ μορφισ 

ςχετικά με τθ διαχείριςθ των δικαιωμάτων, εφόςον το 

πρόςωπο αυτό γνωρίηει ι ζχει βάςιμο λόγο να γνωρίηει ότι με τθν ενζργεια αυτι 

προτρζπει, επιτρζπει, διευκολφνει ι ςυγκαλφπτει προςβολι του ςχετικοφ δικαιϊματοσ. 
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Κακϊσ όμωσ είναι πολφ πικανό το ενδεχόμενο τθσ παραβίαςθσ τθσ ιδιωτικότθτασ 

των χρθςτϊν θ Οδθγία ςτθν παράγραφο 57 δθλϊνει ρθτά πωσ τα ςυςτιματα διαχείριςθσ 

δικαιωμάτων κα πρζπει παράλλθλα να προςτατεφουν τθν ιδιωτικότθτα των χρθςτϊν και να 

βρίςκονται ςε απόλυτθ ςυμφωνία με τθν Οδθγία περί τθσ Προςταςίασ Προςωπικϊν 

Δεδομζνων.35 

Σο άρκρο 7 περιλαμβάνει αρκετζσ ενδιαφζρουςεσ διαφοροποιιςεισ ςε ςχζςθ με το 

άρκρο 6. Επιτρζπει τθν αφαίρεςθ τθσ πλθροφορίασ διαχείριςθσ δικαιωμάτων με τθν 

κατάλλθλθ εξουςιοδότθςθ, δίνοντασ ζτςι τθ δυνατότθτα ςτθν αρχι που τοποκζτθςε τθν 

πλθροφορία να τθν αφαιρζςει, ςε αντίκεςθ με τθν περίπτωςθ των τεχνολογικϊν μζςων 

όπου οφτε θ ίδια θ αρχι που φζρει τθν ευκφνθ τθσ εφαρμογισ τουσ δεν ζχει το δικαίωμα 

να τα ακυρϊςει. 

 

2.7.5 Κοινές Διατάξεις 

Σα Κράτθ-Μζλθ κα πρζπει να κεςπίςουν “αποτελεςματικζσ και αποτρεπτικζσ” κυρϊςεισ και 

διορκωτικά μζτρα ςφμφωνα με το άρκρο 8, ενϊ κα πρζπει να καταβάλουν τθν μζγιςτθ 

δυνατι προςπάκεια ϊςτε να διαςφαλίςουν τθν πλιρθ εφαρμογι τουσ. Σο άρκρο 8.2 και θ 

παράγραφοσ 58 δθλϊνουν πωσ οι κάτοχοι των δικαιωμάτων κα πρζπει να ζχουν τθ 

δυνατότθτα να κατακζςουν αςφαλιςτικά μζτρα για τυχόν διαφυγόντα κζρδθ, να 

αποηθμιϊνονται για οποιαδιποτε θκικι βλάβθ και να μποροφν να προβοφν ςτθν 

κατάςχεςθ των πλαςτογραφθμζνων αντιγράφων των ζργων τουσ κακϊσ και των ςυςκευϊν 

προςβολισ των τεχνολογικϊν μζςων. Παρά τον υποχρεωτικό χαρακτιρα τθσ εξαίρεςθσ του 

άρκρου 5.1(α) που αφορά τθσ online υπθρεςίεσ, το άρκρο 8.3 κ αι θ παράγραφοσ 59 

προβλζπουν ακόμα πωσ οι κάτοχοι των πνευματικϊν δικαιωμάτων κα πρζπει να ζχουν τθ 

δυνατότθτα να κατακζςουν αςφαλιςτικά μζτρα και κατά των μεςολαβθτϊν που 

παραβιάηουν τα δικαιϊματα τουσ. 

Σο άρκρο 9 επεκτείνεται πάνω ςτο άρκρο 1 και επιβεβαιϊνει πωσ οι υπάρχουςεσ 

νομικζσ διατάξεισ που ιςχφουν ςε ζνα φάςμα ξζνων περιοχϊν, που περιλαμβάνουν αλλά 

δεν περιορίηονται ςτον χϊρο των πνευματικϊν δικαιωμάτων, δεν κα πρζπει να 

επθρεάηονται από τθν Οδθγία. Με γνϊμονα τθν δθμόςια πολιτικι, θ πιο ςθμαντικι από 

αυτζσ τισ ξζνεσ περιοχζσ είναι θ ιδιωτικότθτα και οι νόμοι περί ανταγωνιςμοφ. Σα 

περιςςότερα ςυςτιματα διαχείριςθσ πνευματικϊν δικαιωμάτων παρακολουκοφν τισ 

ενζργειεσ χριςθσ ενόσ ζργου που βρίςκεται υπό τθν προςταςία τουσ. Σο άρκρο 9 και θ 

παράγραφοσ 57 επιβεβαιϊνουν πωσ αυτι θ παρακολοφκθςθ δεν κα πρζπει να αντιβαίνει 
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με τισ προδιαγραφζσ τθσ Οδθγίασ περί Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων. Επομζνωσ, τα 

δεδομζνα που ςυγκεντρϊνονται κα πρζπει να είναι κατάλλθλα, να μθν παρεκκλίνουν από 

τον ςτόχο τουσ και να διατθροφνται για τον ελάχιςτο δυνατό χρόνο. υμπλθρωματικά, οι 

χριςτεσ κα πρζπει να είναι πλιρωσ ενιμεροι για τθ ςυλλογι των προςωπικϊν τουσ 

δεδομζνων να ζχουν δϊςει τθν ςυγκατάκεςθ τουσ και να ζχουν άμεςθ πρόςβαςθ ςτα 

δεδομζνα που τουσ αφοροφν. 

Θ παράγραφοσ 50 δθλϊνει ρθτά πωσ οι διατάξεισ που χρθςιμοποιοφν τθν τακτικι 

του “reverse engineering” για να εξαςφαλίςουν τθν ςυμβατότθτα των προγραμμάτων 

λογιςμικοφ και περιλαμβάνονται ςτθ ςχετικι Οδθγία περί των Προγραμμάτων Λογιςμικοφ 

δεν κα πρζπει να επθρεάηονται. Επομζνωσ, θ παραβίαςθ προγραμμάτων λογιςμικοφ που 

χρθςιμοποιοφνται ωσ τεχνολογικά μζςα προςταςίασ με αφορμι τθν ανάπτυξθ ςυμβατϊν 

προγραμμάτων λογιςμικοφ και θ καταςκευι ςυςκευϊν που εκτελοφν ανάλογεσ 

παραβιάςεισ, δεν κα πρζπει να απαγορευτοφν κατά τθν υλοποίθςθ των άρκρων 6.1 και 6.2. 

 

2.8 Η Ελληνική Νομοθεσία 

 

2.8.1 Εισαγωγικά τοιχεία 

Θ αποτφπωςθ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ κα γίνει με τθ βοικεια των νόμων και των 

διατάξεων που χρθςιμοποιικθκαν για τθν εναρμόνιςθ με τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία. 

υγκεκριμζνα, θ διαδικαςία εναρμόνιςθσ πραγματοποιικθκε με τθν τροποποίθςθ 

οριςμζνων διατάξεων του νόμου υπ’ αρικ. 2121 “Πνευματικι ιδιοκτθςία, ςυγγενικά 

δικαιϊματα και πολιτιςτικά κζματα” 4 Μαρτίου 1993. Θ τροποποίθςθ κατοχυρϊκθκε με το 

άρκρο 81, του Νόμου υπ’αρικ. 3057 “Σροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ του Ν.2725/199936, 

ρφκμιςθ κεμάτων υπουργείο πολιτιςμοφ και άλλεσ διατάξεισ”, 10 Οκτωβρίου 2002. 

τθ ςυνζχεια κα πραγματοποιθκεί μία παράκεςθ των 16 ςθμείων του νόμου που 

τροποποιικθκαν ςτα πλαίςια τθσ εναρμόνιςθσ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ με τθν 

Ευρωπαϊκι Οδθγία περί του Δικαιϊματοσ Αναπαραγωγισ και των υγγενικϊν Δικαιωμάτων. 

Οι νόμοι κα παρουςιαςτοφν ςτθν τροποποιθμζνθ τουσ μορφι ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του 

Οργανιςμοφ Unesco και τθ ςυλλογι που διακζτει για τουσ νόμουσ περί του δικαιϊματοσ 

αναπαραγωγισ ςε κάκε χϊρα. Οι νζεσ διατάξεισ παρουςιάηονται με πλάγια γραφι. 
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2.8.2 Εναρμόνιση με την Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του υμβουλίου της 29ης Μαΐου 2001 για την εναρμόνιση ορισμένων 

πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και των συγγενικών δικαιωμάτων 

στην κοινωνία της πληροφορίας και άλλες διατάξεις 

 

2.8.2.1 Άρθρο 81 – Νόμος υπ’αριθ. 3057 – Σροποποίηση και συμπλήρωση του 

Ν. 2725/1999 ρύθμιση θεμάτων Τπουργείο Πολιτισμού και άλλες διατάξεις 

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του Ν. 2121/1993 (ΥΕΚ 25 Α') αντικαθίσταται 

ως εξής: 

 

Σο περιουςιακό δικαίωμα δίνει ςτουσ δθμιουργοφσ ιδίωσ τθν εξουςία (δικαίωμα) 

να επιτρζπουν ι να απαγορεφουν: 

α) Σθν εγγραφι και τθν άμεςθ ι ζμμεςθ, προςωρινι ι μόνιμθ αναπαραγωγι των ζργων 

τουσ με οποιοδιποτε μζςο και μορφι, εν όλω ι εν μζρει. 

β) Σθ μετάφραςθ των ζργων τουσ. 

γ) Σθ διαςκευι, τθν προςαρμογι ι άλλεσ μετατροπζσ των ζργων τουσ. 

δ) Όςον αφορά το πρωτότυπο ι τα αντίτυπα (αντίγραφα) των ζργων τουσ, τθ διανομι τουσ 

ςτο κοινό με οποιαδιποτε μορφι μζςω πϊλθςθσ ι με άλλουσ τρόπουσ. Σο δικαίωμα 

διανομισ εντόσ τθσ Κοινότθτασ αναλϊνεται μόνο εάν θ πρϊτθ πϊλθςθ ι θ με 

οποιονδιποτε άλλο τρόπο πρϊτθ μεταβίβαςθ τθσ κυριότθτασ του πρωτοτφπου ι των 

αντιτφπων εντόσ τθσ Κοινότθτασ πραγματοποιείται από τον δικαιοφχο ι με τθ 

ςυγκατάκεςθ του. 

ε) Σθν εκμίςκωςθ και το δθμόςιο δανειςμό, όςον αφορά το πρωτότυπο ι τα αντίτυπα των 

ζργων τουσ. Σα δικαιϊματα αυτά δεν αναλϊνονται από οποιαδιποτε πϊλθςθ ι άλλθ πράξθ 

διανομισ του πρωτοτφπου ι των αντιτφπων. Σα δικαιϊματα αυτά δεν εφαρμόηονται ςε 

ςχζςθ με τα ζργα αρχιτεκτονικισ και τα ζργα των εφαρμοςμζνων τεχνϊν. Θ εκμίςκωςθ και 

ο δθμόςιοσ δανειςμόσ νοοφνται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν οδθγία 92/100 του 

υμβουλίου τθσ 19θσ Νοεμβρίου 1992 (ΕΕΕΚαρικμ. 1346/61 -27.11.1992). 

ςτ) Σθ δθμόςια εκτζλεςθ των ζργων τουσ. 

η) Σθ μετάδοςθ ι αναμετάδοςθ των ζργων τουσ ςτο κοινό με τθ ραδιοφωνία και τθν 

τθλεόραςθ, με θλεκτρομαγνθτικά κφματα ι με καλϊδια ι με άλλουσ υλικοφσ αγωγοφσ ι με 

οποιονδιποτε άλλο τρόπο, παραλλιλωσ προσ τθν επιφάνεια τθσ γθσ ι μζςω δορυφόρων. 
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θ) Σθν παρουςίαςθ ςτο κοινό των ζργων τουσ, ενςυρμάτωσ ι αςυρμάτωσ ι με 

οποιονδιποτε άλλο τρόπο, κακϊσ και να κακιςτοφν προςιτά τα ζργα τουσ ςτο κοινό κατά 

τρόπο ϊςτε οποιοςδιποτε να ζχει πρόςβαςθ ςτα ζργα αυτά, όπου και όταν επιλζγει ο 

ίδιοσ. Σα δικαιϊματα αυτά δεν αναλϊνονται με οποιαδιποτε πράξθ 

παρουςίαςθσ ςτο κοινό με τθν ζννοια τθσ παροφςασ ρφκμιςθσ. 

κ) Σθν ειςαγωγι αντιτφπων των ζργων τουσ που παριχκθςαν ςτο εξωτερικό χωρίσ τθ 

ςυναίνεςθ του δθμιουργοφ ι, εφόςον πρόκειται για ειςαγωγι από χϊρεσ εκτόσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ, αν το δικαίωμα τθσ ειςαγωγισ αντιτφπων ςτθν Ελλάδα είχε 

ςυμβατικά διατθρθκεί από τον δθμιουργό.37 

. 

 

Μεηά ηο άπθπο 28 ηος Ν. 2121/1993 πποζηίθενηαι ηα άπθπα 28Α, 28Β και 28Γ υρ 

εξήρ: 

2.8.2.2 Άρθρο 28Α - “Αναπαραγωγή προς όφελος τυφλών και κωφαλάλων”
38

 

 

Επιτρζπεται θ αναπαραγωγι του ζργου προσ όφελοσ τυφλϊν και κωφαλάλων προςϊπων, 

για χριςεισ που ςυνδζονται άμεςα με τθν αναπθρία και δεν ζχουν εμπορικό χαρακτιρα, 

ςτο βακμό που απαιτείται λόγω τθσ ςυγκεκριμζνθσ αναπθρίασ. Με απόφαςθ του Τπουργοφ 

Πολιτιςμοφ μποροφν να κακοριςκοφν οι όροι εφαρμογισ τθσ ρφκμιςθσ, κακϊσ και θ 

εφαρμογι τθσ ςε άλλεσ κατθγορίεσ προςϊπων με αναπθρίεσ39. (άρκρο 5 παρ. 3 περίπτωςθ 

β' Οδθγίασ 2001/29) 

 

2.8.2.3 Άρθρο 28Β - “Εξαίρεση από το δικαίωμα αναπαραγωγής” 

 

Εξαιροφνται από το δικαίωμα αναπαραγωγισ οι προςωρινζσ πράξεισ 

αναπαραγωγισ, οι οποίεσ είναι μεταβατικζσ ι παρεπόμενεσ και οι οποίεσ αποτελοφν 

αναπόςπαςτο και ουςιϊδεσ τμιμα μιασ τεχνολογικισ μεκόδου, ζχουν δε ωσ αποκλειςτικό 

ςκοπό να επιτρζψουν: α) τθν εντόσ δικτφου μετάδοςθ μεταξφ τρίτων 

μζςω διαμεςολαβθτι ι β) τθ νόμιμθ χριςθ, ενόσ ζργου ι άλλου προςτατευόμενου 

αντικειμζνου, και οι οποίεσ δεν ζχουν καμία ανεξάρτθτθ οικονομικι ςθμαςία. 

                                                           
37 άπθπα2,3παπ. 1 και3,4Οδηγίαρ2001/29ΕΕΕΚαπιθμ. Ι_. 167/10-22.6.2001 

38 Ν.2121/1993 

39 Οδθγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 
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(άρκρο 5 παρ. 1 Οδθγίασ 2001/29) 

 

2.8.2.4 Άρθρο 28Γ - “Ρήτρα γενικής εφαρμογής επί των περιορισμών” 

 

Οι περιοριςμοί που προβλζπονται ςτο τζταρτο κεφάλαιο του Ν. 2121/1993, όπωσ 

ιςχφει, εφαρμόηονται μόνο ςε οριςμζνεσ ειδικζσ περιπτϊςεισ, οι οποίεσ δεν αντίκεινται 

ςτθν κανονικι εκμετάλλευςθ του ζργου ι άλλου προςτατευόμενου αντικειμζνου και δεν 

κίγουν αδικαιολόγθτα τα ζννομα ςυμφζροντα του δικαιοφχου. 

(άρκρο 5παρ. 5 Οδθγίασ 2001/29)." 

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 46 του Ν. 2121/1993 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

Οι ερμθνευτζσ ι εκτελεςτζσ καλλιτζχνεσ ζχουν το δικαίωμα να επιτρζπουν ι να 

απαγορεφουν: 

α) τθν εγγραφι τθσ ερμθνείασ ι εκτζλεςθσ τουσ ςε υλικό φορζα, 

β) τθν άμεςθ ι ζμμεςθ, προςωρινι ι μόνιμθ αναπαραγωγι με οποιοδιποτε μζςο 

και μορφι, εν όλω ι εν μζρει, όςον αφορά τθν εγγραφι ςε υλικό φορζα τθσ ερμθνείασ ι 

εκτζλεςθσ τουσ, 

γ) τθ διανομι ςτο κοινό του υλικοφ φορζα με τθν εγγραφι τθσ ερμθνείασ ι 

εκτζλεςθσ, με πϊλθςθ ι με άλλουσ τρόπουσ. Σο δικαίωμα διανομισ δεν αναλϊνεται εντόσ 

τθσ Κοινότθτασ όςον αφορά τον υλικό φορζα με τθν εγγραφι τθσ ερμθνείασ ι εκτζλεςθσ, 

εκτόσ από τθν περίπτωςθ τθσ πρϊτθσ πϊλθςθσ εντόσ τθσ Κοινότθτασ, που 

πραγματοποιείται από τον δικαιοφχο ι με τθ ςυγκατάκεςθ του, 

δ) τθν εκμίςκωςθ και το δθμόςιο δανειςμό του υλικοφ φορζα με τθν εγγραφι τθσ 

ερμθνείασ ι εκτζλεςθσ. Σα δικαιϊματα αυτά δεν αναλϊνονται από οποιαδιποτε πϊλθςθ ι 

άλλθ πράξθ διανομισ των ωσ άνω υλικϊν φορζων, 

ε) τθ ραδιοτθλεοπτικι μετάδοςθ με οποιονδιποτε τρόπο, όπωσ θλεκτρομαγνθτικά 

κφματα, δορυφόροι, καλϊδια, κακϊσ και τθν παρουςίαςθ ςτο κοινό του υλικοφ φορζα με 

τθν παράνομθ εγγραφι τθσ ηωντανισ ερμθνείασ ι εκτζλεςθσ, 

ςτ) τθ ραδιοτθλεοπτικι μετάδοςθ με οποιονδιποτε τρόπο, όπωσ θλεκτρομαγνθτικά 

κφματα, δορυφόροι, καλϊδια, τθσ ηωντανισ ερμθνείασ ι εκτζλεςθσ τουσ, εκτόσ αν θ 

μετάδοςθ αυτι αποτελεί αναμετάδοςθ νόμιμθσ μετάδοςθσ, 

η) τθν παρουςίαςθ ςτο κοινό τθσ ηωντανισ ερμθνείασ ι εκτζλεςθσ τουσ, που γίνεται 

με οποιονδιποτε τρόπο, εκτόσ από ραδιοτθλεοπτικι μετάδοςθ, 
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θ) τθ διάκεςθ ςτο κοινό, ενςυρμάτωσ ι αςυρμάτωσ, κατά τρόπο ϊςτε 

οποιοςδιποτε να ζχει πρόςβαςθ ςτθν εγγραφι ςε υλικό φορζα τθσ ερμθνείασ ι εκτζλεςθσ 

τουσ, όπου και όταν επιλζγει ο ίδιοσ. Σο δικαίωμα αυτό δεν αναλϊνεται με οποιαδιποτε 

πράξθ διάκεςθσ ςτο κοινό με τθν ζννοια τθσ παροφςασ ρφκμιςθσ.40 

(άρκρα 2,3 παρ. 2 και 3,4 Οδθγίασ 2001/29). 

 

Η παπάγπαθορ 2 ηος άπθπος 47 ηος Ν. 2121/1993 παίπνει ηον απιθμό 3 και η 

παπάγπαθορ 1 

ανηικαθίζηαηαι με ηιρ παπαγπάθοςρ 1 και 2 υρ εξήρ: 

 

Οι παραγωγοί φωνογραφθμάτων (παραγωγοί υλικϊν φορζων ιχου) ζχουν το 

δικαίωμα να επιτρζπουν ι απαγορεφουν: 

α) τθν άμεςθ ι ζμμεςθ, προςωρινι ι μόνιμθ αναπαραγωγι με οποιοδιποτε μζςο 

και μορφι, εν όλω ι εν μζρει, όςον αφορά τα φωνογραφιματα τουσ, 

β) τθ διανομι ςτο κοινό των ωσ άνω υλικϊν φορζων που ζχουν παραγάγει με 

πϊλθςθ ι με άλλουσ τρόπουσ. Σο δικαίωμα διανομισ δεν αναλϊνεται εντόσ τθσ Κοινότθτασ, 

όςον αφορά τουσ ωσ άνω υλικοφσ φορείσ, εκτόσ από τθν περίπτωςθ τθσ πρϊτθσ πϊλθςθσ 

εντόσ τθσ Κοινότθτασ που πραγματοποιείται από τον δικαιοφχο ι με τθ ςυγκατάκεςθ του, 

γ) τθν εκμίςκωςθ ι το δθμόςιο δανειςμό των ωσ άνω υλικϊν φορζων. Σα 

δικαιϊματα αυτά δεν αναλϊνονται από οποιαδιποτε πϊλθςθ ι άλλθ πράξθ διανομισ των 

ωσ άνω υλικϊν φορζων, 

δ) τθ διάκεςθ ςτο κοινό, ενςυρμάτωσ ι αςυρμάτωσ, κατά τρόπο ϊςτε 

οποιοςδιποτε να ζχει πρόςβαςθ ςτα φωνογραφιματα τουσ, όπου και όταν ο ίδιοσ 

επιλζγει. Σο δικαίωμα αυτό δεν αναλϊνεται με οποιαδιποτε πράξθ διάκεςθσ ςτο κοινό με 

τθν ζννοια τθσ παροφςασ ρφκμιςθσ, 

ε) τθν ειςαγωγι των ωσ άνω υλικϊν φορζων που παριχκθςαν ςτο εξωτερικό χωρίσ 

τθ ςυναίνεςθ τουσ ι, εφόςον πρόκειται για ειςαγωγι από χϊρεσ εκτόσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Κοινότθτασ, αν το δικαίωμα τθσ ειςαγωγισ τουσ ςτθν Ελλάδα είχε ςυμβατικά διατθρθκεί 

από τον παραγωγό. (άρκρα 2, 3 παρ. 2 και 3,4 Οδθγίασ 2001/29). 

Οι παραγωγοί οπτικοακουςτικϊν ζργων (παραγωγοί υλικϊν φορζων εικόνασ ι 

ιχου και εικόνασ) ζχουν το δικαίωμα να επιτρζπουν ι απαγορεφουν: 

                                                           
40 Οδθγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 
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α) τθν άμεςθ ι ζμμεςθ, προςωρινι ι μόνιμθ αναπαραγωγι με οποιοδιποτε μζςο 

και μορφι, εν όλω ι εν μζρει, όςον αφορά το πρωτότυπο και τα αντίτυπα (αντίγραφα) των 

ταινιϊν τουσ, 

β) τθ διανομι ςτο κοινό των ωσ άνω υλικϊν φορζων που ζχουν παραγάγει με 

πϊλθςθ ι με άλλουσ τρόπουσ. Σο δικαίωμα διανομισ δεν αναλϊνεται εντόσ τθσ Κοινότθτασ, 

όςον αφορά τουσ ωσ άνω υλικοφσ φορείσ, εκτόσ από τθν περίπτωςθ τθσ πρϊτθσ πϊλθςθσ 

εντόσ τθσ Κοινότθτασ που πραγματοποιείται από τον δικαιοφχο ι με 

τθ ςυγκατάκεςθ του, 

γ) τθν εκμίςκωςθ ι το δθμόςιο δανειςμό των ωσ άνω υλικϊν φορζων. Σα 

δικαιϊματα αυτά δεν αναλϊνονται από οποιαδιποτε πϊλθςθ ι άλλθ πράξθ διανομισ των 

ωσ άνω υλικϊν φορζων, 

δ) τθ διάκεςθ ςτο κοινό, ενςυρμάτωσ ι αςυρμάτωσ, κατά τρόπο ϊςτε 

οποιοςδιποτε να ζχει πρόςβαςθ όπου και όταν ο ίδιοσ επιλζγει, όςον αφορά το 

πρωτότυπο και τα αντίγραφα των ταινιϊν τουσ. Σο δικαίωμα αυτό δεν αναλϊνεται με 

οποιαδιποτε πράξθ διάκεςθσ ςτο κοινό με τθν ζννοια τθσ παροφςασ ρφκμιςθσ, 

ε) τθν ειςαγωγι των ωσ άνω υλικϊν φορζων που παριχκθςαν ςτο εξωτερικό χωρίσ 

τθ ςυναίνεςθ τουσ ι, εφόςον πρόκειται για ειςαγωγι από χϊρεσ εκτόσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Κοινότθτασ, αν το δικαίωμα τθσ ειςαγωγισ τουσ ςτθν Ελλάδα είχε ςυμβατικά διατθρθκεί 

από τον παραγωγό, 

ςτ) τθ ραδιοτθλεοπτικι μετάδοςθ με οποιονδιποτε τρόπο, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 

τθσ δορυφορικισ μετάδοςθσ ι καλωδιακισ αναμετάδοςθσ των ωσ άνω υλικϊν φορζων, 

κακϊσ και τθν παρουςίαςθ αυτϊν ςτο κοινό.41 

(άρκρα 2, 3 παρ. 2 και3,4 Οδθγίασ 2001/29). 

 

Η παπάγπαθορ 1 ηος άπθπος 48ηος Ν. 2121/1993 ανηικαθίζηαηαι υρ εξήρ: 

 

Οι ραδιοτθλεοπτικοί οργανιςμοί ζχουν το δικαίωμα να επιτρζπουν ι να 

απαγορεφουν: 

α) τθν αναμετάδοςθ των εκπομπϊν τουσ με οποιονδιποτε τρόπο, όπωσ 

θλεκτρομαγνθτικά κφματα, δορυφόροι, καλϊδια 

β) τθν παρουςίαςθ ςτο κοινό των εκπομπϊν τουσ ςε χϊρουσ όπου θ είςοδοσ 

επιτρζπεται με ειςιτιριο 

                                                           
41 Οδθγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 
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γ) τθν εγγραφι των εκπομπϊν τουσ ςε υλικοφσ φορείσ ιχου ι εικόνασ ι ιχου και 

εικόνασ, είτε οι εκπομπζσ αυτζσ μεταδίδονται ενςυρμάτωσ είτε αςυρμάτωσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ καλωδιακισ ι δορυφορικισ μετάδοςθσ 

δ) τθν άμεςθ ι ζμμεςθ, προςωρινι ι μόνιμθ αναπαραγωγι με οποιοδιποτε μζςο 

και μορφι, εν όλω ι εν μζρει, όςον αφορά τθν υλικι ενςωμάτωςθ των εκπομπϊν τουσ που 

μεταδίδονται ενςυρμάτωσ ι αςυρμάτωσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ καλωδιακισ ι 

δορυφορικισ μετάδοςθσ 

ε) τθ διανομι ςτο κοινό των υλικϊν φορζων με τθν εγγραφι των εκπομπϊν τουσ, 

μζςω πϊλθςθσ ι με άλλουσ τρόπουσ. Σο δικαίωμα διανομισ δεν αναλϊνεται εντόσ τθσ 

Κοινότθτασ, όςον αφορά τουσ υλικοφσ φορείσ με τθν εγγραφι των εκπομπϊν, εκτόσ από 

τθν περίπτωςθ τθσ πρϊτθσ πϊλθςθσ εντόσ τθσ Κοινότθτασ που πραγματοποιείται από τον 

δικαιοφχο ι με τθ ςυγκατάκεςθ του 

ςτ) τθν εκμίςκωςθ και το δθμόςιο δανειςμό του υλικοφ φορζα με τθν εγγραφι των 

εκπομπϊν τουσ. Σα δικαιϊματα αυτά δεν αναλϊνονται από οποιαδιποτε πϊλθςθ ι άλλθ 

πράξθ διανομισ του ωσ άνω υλικοφ φορζα 

η) τθ διάκεςθ ςτο κοινό, ενςυρμάτωσ ι αςυρμάτωσ, κατά τρόπο ϊςτε 

οποιοςδιποτε να ζχει πρόςβαςθ ςτθν υλικι ενςωμάτωςθ των εκπομπϊν τουσ, όπου και 

όταν ο ίδιοσ επιλζγει. Σο δικαίωμα αυτό δεν αναλϊνεται με οποιαδιποτε πράξθ διάκεςθσ 

ςτο κοινό με τθν ζννοια τθσ παροφςασ ρφκμιςθσ, (άρκρα 2, 3 παρ. 2 και 3, 4 

Οδθγίασ 2001/29). 

 

Σηο άπθπο 49 παπάγπαθορ 1 ζηο ππώηο και δεύηεπο ζηίσο διαγπάθονηαι οι λέξειρ "ή 

εικόναρ ή ήσος και εικόναρ". Μεηά ηην παπάγπαθο 4 ηος άπθπος 49 ηος Ν. 2121/1993 

πποζηίθεηαι νέα παπάγπαθορ 5 υρ εξήρ: 

 

Όταν υλικόσ φορζασ εικόνασ ι ιχου και εικόνασ που ζχει νόμιμα εγγραφεί 

χρθςιμοποιείται για ραδιοτθλεοπτικι μετάδοςθ με οποιονδιποτε τρόπο, όπωσ 

θλεκτρομαγνθτικά κφματα, δορυφόροι, καλϊδια ι για παρουςίαςθ ςτο κοινό, ο χριςτθσ 

οφείλει εφλογθ αμοιβι ςτουσ ερμθνευτζσ ι εκτελεςτζσ των οποίων θ ερμθνεία ζχει 

εγγραφεί ςτουσ υλικοφσ αυτοφσ φορείσ. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται θ παράγραφοσ 1 

εδάφια β', γ', δ' και ε', κακϊσ και οι παράγραφοι 2 και 4 του παρόντοσ άρκρου.42 

 

                                                           
42 Οδθγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 
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Το ζηοισείο δ'ηος άπθπος 52ηος Ν. 2121/1993, όπυρ έσει ηποποποιηθεί με ηο άπθπο 8 

παπάγπαθορ 10 ηος Ν.2557/1997 ανηικαθίζηαηαι υρ εξήρ: 

 

Σα δικαιϊματα των παραγωγϊν φωνογραφθμάτων (παραγωγϊν υλικϊν φορζων 

ιχου) λιγουν πενιντα ζτθ μετά τθν πραγματοποίθςθ τθσ υλικισ ενςωμάτωςθσ. Ωςτόςο, 

εάν το φωνογράφθμα ζχει δθμοςιευκεί νομίμωσ κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αυτισ, τα 

δικαιϊματα λιγουν πενιντα ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ πρϊτθσ νόμιμθσ δθμοςίευςθσ. 

Εάν δεν ζχει πραγματοποιθκεί νόμιμθ δθμοςίευςθ κατά τθν περίοδο που μνθμονεφεται ςτο 

πρϊτο εδάφιο και εάν το φωνογράφθμα ζχει παρουςιαςτεί νομίμωσ ςτο κοινό κατά τθν 

περίοδο αυτι, τα δικαιϊματα λιγουν πενιντα ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ πρϊτθσ νόμιμθσ 

παρουςίαςθσ ςτο κοινό. Ωςτόςο, αν λόγω εκπνοισ τθσ διάρκειασ προςταςίασ θ οποία 

παρζχεται βάςει τθσ παροφςασ παραγράφου, ςτθ διατφπωςθ τθσ πριν τροποποιθκεί από 

τθν Οδθγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 22ασ 

Μαΐου 2001, για τθν εναρμόνιςθ οριςμζνων πτυχϊν τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και των 

ςυγγενικϊν δικαιωμάτων ςτθν κοινωνία τθσ πλθροφορίασ, τα δικαιϊματα των παραγωγϊν 

φωνογραφθμάτων δεν προςτατεφονται πλζον από τισ 22 Δεκεμβρίου 2002, θ παροφςα 

παράγραφοσ δεν ςυνεπάγεται τθν εκ νζου ζναρξθ προςταςίασ τουσ. 

(άρκρο 11 παρ. 2 Οδθγίασ 2001/29) 

 

Θ διάρκεια των δικαιωμάτων των παραγωγϊν οπτικοακουςτικϊν ζργων 

(παραγωγϊν υλικϊν φορζων εικόνασ ι ιχου και εικόνασ) ορίηεται ςε πενιντα (50) χρόνια 

μετά τθν υλικι ενςωμάτωςθ. Ωςτόςο, αν εντόσ τθσ περιόδου αυτισ γίνει νόμιμθ 

δθμοςίευςθ ι νόμιμθ παρουςίαςθ του υλικοφ φορζα ςτο κοινό, τα δικαιϊματα αυτά 

διαρκοφν πενιντα (50) χρόνια από τθν θμερομθνία τθσ πρϊτθσ δθμοςίευςθσ ι τθσ πρϊτθσ 

αυτισ παρουςίαςθσ ςτο κοινό, ανάλογα με το ποια ζγινε πρϊτθ.43 

 

Μετά το άρθρο 64 του Ν. 2121/1993 προστίθεται άρθρο 64Α ως εξής: 

2.8.2.5 Άρθρο 64Α - “Ασφαλιστικά μέτρα” 

Οι δικαιοφχοι μποροφν να ηθτιςουν τθ λιψθ αςφαλιςτικϊν μζτρων κατά των 

διαμεςολαβθτϊν, οι υπθρεςίεσ των οποίων χρθςιμοποιοφνται από τρίτο για τθν προςβολι 

του δικαιϊματοσ του δθμιουργοφ ι ςυγγενικοφ δικαιϊματοσ. Σο ίδιο ιςχφει και για το 

δικαίωμα ειδικισ φφςθσ του καταςκευαςτι βάςθσ δεδομζνων. 

(άρκρο 8παρ. 3 Οδθγίασ 2001/29). 

                                                           
43 Οδθγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 
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Η παπάγπαθορ 1 ηος άπθπος 66 ηος Ν. 2121/1993 ανηικαθίζηαηαι υρ εξήρ: 

 

Σιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ και χρθματικι ποινι 2.900 -15.000 

ευρϊ όποιοσ χωρίσ δικαίωμα και κατά παράβαςθ των διατάξεων του παρόντοσ νόμου ι 

διατάξεων κυρωμζνων με νόμο πολυμερϊν διεκνϊν ςυμβάςεων για τθν προςταςία τθσ 

πνευματικισ ιδιοκτθςίασ εγγράφει ζργα ι αντίτυπα, αναπαράγει αυτά άμεςα ι ζμμεςα, 

προςωρινά ι μόνιμα, με οποιαδιποτε μορφι, εν όλω ι εν μζρει, μεταφράηει, διαςκευάηει, 

προςαρμόηει ι μετατρζπει αυτά, προβαίνει ςε διανομι αυτϊν ςτο κοινό με πϊλθςθ ι με 

άλλουσ τρόπουσ ι κατζχει με ςκοπό διανομισ, εκμιςκϊνει, εκτελεί δθμόςια, μεταδίδει 

ραδιοτθλεοπτικά κατά οποιονδιποτε τρόπο, παρουςιάηει ςτο κοινό ζργα ι αντίτυπα με 

οποιονδιποτε τρόπο, ειςάγει αντίτυπα του ζργου που παριχκθςαν παράνομα ςτο 

εξωτερικό χωρίσ τθ ςυναίνεςθ του δθμιουργοφ και γενικά εκμεταλλεφεται ζργα, αντίγραφα 

ι αντίτυπα που είναι αντικείμενο πνευματικισ ιδιοκτθςίασ ι προςβάλλει το θκικό δικαίωμα 

του πνευματικοφ δθμιουργοφ να αποφαςίηει για τθ δθμοςίευςθ του ζργου ςτο κοινό, 

κακϊσ και να παρουςιάηει αυτό αναλλοίωτο χωρίσ προςκικεσ ι περικοπζσ. 

(άρκρο 8 παρ. 1 Οδθγίασ 2001/29). 

 

Η παπάγπαθορ 2 ηος άπθπος 66 ηος Ν. 2121/1993 ανηικαθίζηαηαι υρ εξήρ: 

 

Με τθν ίδια ποινι τιμωρείται όποιοσ κατά παράβαςθ των διατάξεων του παρόντοσ 

νόμου ι διατάξεων των κυρωμζνων με νόμο διεκνϊν ςυμβάςεων για τθν προςταςία 

ςυγγενικϊν δικαιωμάτων προβαίνει ςτισ ακόλουκεσ πράξεισ: 

Χωρίσ τθν άδεια των ερμθνευτϊν ι εκτελεςτϊν καλλιτεχνϊν: 

α) εγγράφει ςε υλικό φορζα τθν ερμθνεία ι εκτζλεςθ 

β) αναπαράγει άμεςα ι ζμμεςα, προςωρινά ι μόνιμα με οποιοδιποτε μζςο και μορφι, εν 

όλω ι εν μζρει, τθν εγγραφι τθσ ερμθνείασ ι εκτζλεςθσ τουσ ςε υλικό φορζα 

γ) προβαίνει ςε διανομι ςτο κοινό του υλικοφ φορζα με τθν εγγραφι τθσ ερμθνείασ ι 

εκτζλεςθσ ι κατζχει με ςκοπό διανομισ 

δ) εκμιςκϊνει τον υλικό φορζα με τθν εγγραφι τθσ ερμθνείασ ι εκτζλεςθσ, ε) μεταδίδει 

ραδιοτθλεοπτικά με οποιονδιποτε τρόπο τθ ηωντανι ερμθνεία ι εκτζλεςθ, εκτόσ αν θ 

μετάδοςθ αυτι αποτελεί αναμετάδοςθ νόμιμθσ μετάδοςθσ 

ε) παρουςιάηει ςτο κοινό τθ ηωντανι ερμθνεία ι εκτζλεςθ που γίνεται με οποιονδιποτε 

τρόπο, εκτόσ από ραδιοτθλεοπτικι μετάδοςθ 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ςΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΘ ΔΙΑΣΡΙΒΘ  ΠΑΛΙΛΘ ΚΤΡΙΑΚΟ 

 

62 
                           ΣΑ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

ςτ) διακζτει ςτο κοινό, ενςυρμάτωσ ι αςυρμάτωσ, κατά τρόπο ϊςτε οποιοςδιποτε να ζχει 

πρόςβαςθ, όπου και όταν επιλζγει ο ίδιοσ, ςτθν εγγραφι ςε υλικό φορζα τθσ ερμθνείασ ι 

τθσ εκτζλεςθσ τουσ. 

Χωρίσ τθν άδεια των παραγωγϊν φωνογραφθμάτων (παραγωγϊν υλικϊν φορζων 

ιχου): 

α) αναπαράγει άμεςα ι ζμμεςα, προςωρινά ι μόνιμα με οποιοδιποτε μζςο και μορφι, εν 

όλω ι εν μζρει, τα φωνογραφιματα τουσ 

β) προβαίνει ςε διανομι ςτο κοινό των ωσ άνω υλικϊν φορζων ι κατζχει με ςκοπό 

διανομισ, 

 γ) εκμιςκϊνει τουσ ωσ άνω υλικοφσ φορείσ 

δ) διακζτει ςτο κοινό, ενςυρμάτωσ ι αςυρμάτωσ, κατά τρόπο ϊςτε οποιοςδιποτε να ζχει 

πρόςβαςθ, όπου και όταν ο ίδιοσ επιλζγει, ςτα φωνογραφιματα τουσ 

ε) ειςάγει τουσ ωσ άνω υλικοφσ φορείσ που παριχκθςαν ςτο εξωτερικό χωρίσ τθ ςυναίνεςθ 

του.  

Χωρίσ τθν άδεια των παραγωγϊν οπτικοακουςτικϊν ζργων (παραγωγϊν υλικϊν 

φορζων εικόνασ ι ιχου και εικόνασ): 

α) αναπαράγει άμεςα ι ζμμεςα, προςωρινά ι μόνιμα με οποιοδιποτε μζςο και μορφι, εν 

όλω ι εν μζρει, το πρωτότυπο και τα αντίτυπα των ταινιϊν τουσ 

β) προβαίνει ςε διανομι ςτο κοινό των ωσ άνω υλικϊν φορζων ςυμπεριλαμβανομζνων και 

των αντιγράφων τουσ ι κατζχει με ςκοπό διανομισ 

γ) εκμιςκϊνει τουσ ωσ άνω υλικοφσ φορείσ 

δ) διακζτει ςτο κοινό, ενςυρμάτωσ ι αςυρμάτωσ, κατά τρόπο ϊςτε οποιοςδιποτε να ζχει 

πρόςβαςθ ςτο πρωτότυπο και τα αντίτυπα των ταινιϊν τουσ, όπου και όταν ο ίδιοσ επιλζγει 

ε) ειςάγει τουσ ωσ άνω υλικοφσ φορείσ που παριχκθςαν ςτο εξωτερικό χωρίσ τθ ςυναίνεςθ 

του 

ςτ) μεταδίδει ραδιοτθλεοπτικά τουσ ωσ άνω υλικοφσ φορείσ με οποιονδιποτε τρόπο 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ δορυφορικισ μετάδοςθσ ι καλωδιακισ αναμετάδοςθσ, 

κακϊσ και τθσ παρουςίαςθσ ςτο κοινό. 

Χωρίσ τθν άδεια των ραδιοτθλεοπτικϊν οργανιςμϊν: 

α) αναμεταδίδει τισ εκπομπζσ τουσ με οποιονδιποτε τρόπο 

β) παρουςιάηει ςτο κοινό τισ εκπομπζσ τουσ ςε χϊρουσ όπου θ είςοδοσ επιτρζπεται με 

ειςιτιριο 
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γ) εγγράφει τισ εκπομπζσ τουσ ςε υλικοφσ φορείσ ιχου ι εικόνασ ι ιχου και εικόνασ, είτε οι 

εκπομπζσ αυτζσ μεταδίδονται ενςυρμάτωσ είτε αςυρμάτωσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

καλωδιακισ ι δορυφορικισ μετάδοςθσ 

δ) προβαίνει ςε άμεςθ ι ζμμεςθ, προςωρινι ι μόνιμθ αναπαραγωγι με οποιοδιποτε μζςο 

και μορφι, εν όλω ι εν μζρει, τθσ υλικισ ενςωμάτωςθσ των εκπομπϊν τουσ 

ε) προβαίνει ςε διανομι ςτο κοινό των υλικϊν φορζων με τθν εγγραφι των εκπομπϊν τουσ 

ςτ) εκμιςκϊνει τον υλικό φορζα με τθν εγγραφι των εκπομπϊν τουσ 

η) διακζτει ςτο κοινό, ενςυρμάτωσ ι αςυρμάτωσ, κατά τρόπο ϊςτε οποιοςδιποτε να ζχει 

πρόςβαςθ, όπου και όταν ο ίδιοσ επιλζγει, ςτθν υλικι ενςωμάτωςθ των εκπομπϊν τουσ.44 

(άρκρο 8 παρ. 1 Οδθγίασ 2001/29). 

 

Μεηά ηο άπθπο 66 ηος Ν. 2121/1993 πποζηίθενηαι ηα άπθπα 66Α και 66Β υρ 

εξήρ: 

2.8.2.6 Άρθρο 66Α - “Σεχνολογικά Μέσα”\
45

 

1. Ωσ "τεχνολογικά μζτρα" νοοφνται κάκε τεχνολογία, μθχανιςμόσ ι ςυςτατικό ςτοιχείο 

που, με το ςυνικθ τρόπο λειτουργίασ του, αποςκοπεί ςτο να εμποδίςει ι να περιορίςει 

πράξεισ, ςε ςχζςθ με ζργα ι άλλα προςτατευόμενα αντικείμενα, που δεν ζχουν επιτραπεί 

από τον δικαιοφχο πνευματικισ ιδιοκτθςίασ ι ςυγγενικοφ δικαιϊματοσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνου και του δικαιϊματοσ ειδικισ φφςθσ του 

καταςκευαςτι βάςθσ δεδομζνων. Σα τεχνολογικά μζτρα κεωροφνται "αποτελεςματικά" 

όταν θ χριςθ του προςτατευόμενου ζργου ι άλλου προςτατευόμενου αντικειμζνου 

ελζγχεται από τουσ δικαιοφχουσ μζςω τθσ εφαρμογισ διαδικαςίασ ελζγχου τθσ πρόςβαςθσ 

ι προςταςίασ, όπωσ κρυπτογράφθςθ, διατάραξθ τθσ μετάδοςθσ ι άλλθ μετατροπι του 

ζργου ι άλλου προςτατευόμενου αντικειμζνου ι προςτατευτικοφ μθχανιςμοφ ελζγχου τθσ 

αντιγραφισ, ο οποίοσ επιτυγχάνει το ςτόχο τθσ προςταςίασ, (άρκρο 6 παρ. 3 Οδθγίασ 

2001/29). 

2. Απαγορεφεται, χωρίσ τθν άδεια του δικαιοφχου, θ εξουδετζρωςθ κάκε αποτελεςματικοφ 

τεχνολογικοφ μζτρου, τθν οποία πραγματοποιεί κάποιοσ εν γνϊςει του ι ζχοντασ βάςιμουσ 

λόγουσ που του επιτρζπουν να γνωρίηει ότι επιδιϊκει αυτόν το ςκοπό. (άρκρο 6 παρ. 1 

Οδθγίασ 2001/29) 

                                                           
44 Οδθγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 

45 Οδθγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 
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3. Απαγορεφεται, χωρίσ τθν άδεια του δικαιοφχου, θ καταςκευι, θ ειςαγωγι, θ διανομι, θ 

πϊλθςθ, θ εκμίςκωςθ, θ διαφιμιςθ για πϊλθςθ ι εκμίςκωςθ ι θ κατοχι για εμπορικοφσ 

ςκοποφσ, ςυςκευϊν, προϊόντων, ςυςτατικϊν ςτοιχείων ι θ παροχι υπθρεςιϊν που: 

α) αποτελοφν αντικείμενο προϊκθςθσ, διαφιμιςθσ ι εμπορίασ με ςκοπό τθν εξουδετζρωςθ 

τθσ προςταςίασ, ι 

β) πζρα από τθν εξουδετζρωςθ τθσ προςταςίασ ζχουν ςκοπό τθν εμπορικι χριςθ 

περιοριςμζνθσ ςθμαςίασ ι 

γ) ζχουν πρωτίςτωσ ςχεδιαςκεί, παραχκεί, προςαρμοςκεί ι πραγματοποιθκεί για να 

επιτρζψουν ι να διευκολφνουν τθν εξουδετζρωςθ τθσ προςταςίασ, οποιωνδιποτε 

αποτελεςματικϊν τεχνολογικϊν μζτρων. (άρκρο 6 παρ. 2 Οδθγίασ 2001/29) 

4. Θ άςκθςθ δραςτθριοτιτων κατά παράβαςθ των ανωτζρω διατάξεων τιμωρείται με 

φυλάκιςθ τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ και χρθματικι ποινι 2.900 -15.000 ευρϊ και ςυνεπάγεται 

τισ αςτικζσ κυρϊςεισ του άρκρου 65 του Ν. 2121/1993. Σο Μονομελζσ Πρωτοδικείο μπορεί 

να διατάξει αςφαλιςτικά μζτρα ςφμφωνα με τον Κ.Πολ.Δ. εφαρμοηόμενθσ και τθσ ρφκμιςθσ 

του άρκρου 64 του Ν. 2121/1993, όπωσ ιςχφει. (άρκρο 6 παρ. 1 και 2 Οδθγίασ 2001/29) 

5. Για τουσ περιοριςμοφσ (εξαιρζςεισ) που προβλζπονται ςτο τζταρτο κεφάλαιο του Ν. 2121 

/1993, όπωσ ιςχφει, και αφοροφν τθ φωτοτυπικι αναπαραγωγι για ιδιωτικι χριςθ (άρκρο 

18), τθν αναπαραγωγι για διδαςκαλία (άρκρο 21), τθν αναπαραγωγι από βιβλιοκικεσ και 

αρχεία (άρκρο 22), τθν αναπαραγωγι για ςκοποφσ δικαςτικοφσ ι διοικθτικοφσ (άρκρο 24), 

κακϊσ και τθν αναπαραγωγι προσ όφελοσ προςϊπων με αναπθρίεσ (άρκρο 28 Α), θ ζννομθ 

προςταςία που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 2 του παρόντοσ άρκρου δεν κίγει τθν 

υποχρζωςθ των δικαιοφχων να παρζχουν ςτουσ επωφελοφμενουσ από τισ ανωτζρω 

εξαιρζςεισ τα μζςα, προκειμζνου αυτοί να επωφελθκοφν από τισ εν λόγω εξαιρζςεισ ςτον 

αναγκαίο βακμό, εφόςον ζχουν εκ του νόμου πρόςβαςθ ςτο προςτατευόμενο ζργο ι 

αντικείμενο. Εάν οι δικαιοφχοι δεν λάβουν εκοφςια μζτρα, ςτα οποία ςυμπεριλαμβάνονται 

και οι ςυμφωνίεσ μεταξφ δικαιοφχων και τρίτων που επωφελοφνται από τισ εξαιρζςεισ, 

τόςο οι δικαιοφχοι όςο και οι τρίτοι που επωφελοφνται από τισ παραπάνω εξαιρζςεισ 

ηθτοφν τθ ςυνδρομι ενόσ ι περιςςότερων μεςολαβθτϊν που επιλζγονται από πίνακα 

μεςολαβθτϊν τον οποίο καταρτίηει ο Οργανιςμόσ Πνευματικισ Ιδιοκτθςίασ. Οι 

μεςολαβθτζσ υποβάλλουν προτάςεισ προσ τα ενδιαφερόμενα μζρθ. Θεωρείται ότι όλα τα 

μζρθ αποδζχονται τθν πρόταςθ αυτι, εάν κανζνα από αυτά δεν προβάλλει αντίρρθςθ μζςα 

ςε προκεςμία ενόσ μθνόσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόταςθσ. τθν αντίκετθ περίπτωςθ θ 

διαφορά επιλφεται από το Εφετείο Ακθνϊν, το οποίο δικάηει ςε πρϊτο και τελευταίο 

βακμό. Οι ρυκμίςεισ αυτζσ δεν εφαρμόηονται ςε ζργα ι άλλα προςτατευόμενα αντικείμενα 
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που διατίκενται ςτο κοινό βάςει όρων που ζχουν ςυμφωνθκεί ςυμβατικά, κατά τρόπο ϊςτε 

το κοινό να ζχει πρόςβαςθ ςε αυτά όπου και όταν κζλει. (άρκρο 6 παρ. 4 Οδθγίασ 2001/29) 

 

2.8.2.7 Άρθρο 66Β - “Πληροφορίες για το καθεστώς των δικαιωμάτων”
46

 

1. Ωσ "πλθροφορία για το κακεςτϊσ των δικαιωμάτων" νοείται κάκε παρεχόμενθ από τον 

δικαιοφχο πλθροφορία, θ οποία επιτρζπει τθν αναγνϊριςθ του ζργου ι άλλου 

προςτατευόμενου αντικειμζνου με ςυγγενικό δικαίωμα ι με το δικαίωμα ειδικισ φφςθσ 

του καταςκευαςτι βάςθσ δεδομζνων, κακϊσ και τθν αναγνϊριςθ του δθμιουργοφ ι 

οποιουδιποτε άλλου δικαιοφχου. Νοοφνται επίςθσ οι πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τουσ όρουσ 

και τισ προχποκζςεισ χριςθσ του ζργου ι άλλων 

προςτατευόμενων αντικειμζνων, κακϊσ και κάκε αρικμόσ ι κωδικόσ που αντιπροςωπεφει 

τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. (άρκρο 7 παρ. 2 Οδθγίασ 2001/29) 

2. Απαγορεφεται ςε κάκε πρόςωπο να προβαίνει εν γνϊςει του χωρίσ τθν άδεια του 

δικαιοφχου ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ ενζργειεσ: 

α) αφαίρεςθ ι αλλοίωςθ οποιαςδιποτε πλθροφορίασ με θλεκτρονικι μορφι ςχετικά με τθ 

διαχείριςθ των δικαιωμάτων 

β) διανομι, ειςαγωγι προσ διανομι, ραδιοτθλεοπτικι μετάδοςθ, παρουςίαςθ ςτο κοινό ι 

διάκεςθ ςτο κοινό ζργων ι άλλων προςτατευόμενων αντικειμζνων με ςυγγενικό δικαίωμα 

ι με το δικαίωμα ειδικισ φφςθσ του καταςκευαςτι βάςθσ δεδομζνων, από τα οποία ζχουν 

αφαιρεκεί ι αλλοιωκεί άνευ αδείασ οι πλθροφορίεσ θλεκτρονικισ μορφισ ςχετικά με τθ 

διαχείριςθ των δικαιωμάτων, αν το 

πρόςωπο αυτό γνωρίηει ι ζχει βάςιμο λόγο να γνωρίηει ότι με τθν ενζργεια αυτι 

προτρζπει, επιτρζπει, διευκολφνει ι ςυγκαλφπτει προςβολι του δικαιϊματοσ του 

δθμιουργοφ ι των ςυγγενικϊν δικαιωμάτων ι του δικαιϊματοσ ειδικισ φφςθσ του 

καταςκευαςτι βάςθσ δεδομζνων. (άρκρο 7 παρ. 1 Οδθγίασ 2001/29) 

3. Θ παράβαςθ των ανωτζρω διατάξεων τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ 

και χρθματικι ποινι 2.900 -15.000 ευρϊ και ςυνεπάγεται τισ αςτικζσ κυρϊςεισ του άρκρου 

65 του Ν. 2121/1993, όπωσ ιςχφει. Σο Μονομελζσ Πρωτοδικείο μπορεί να διατάξει 

αςφαλιςτικά μζτρα ςφμφωνα με τον Κ. 58Πολ.Δ., εφαρμοηόμενθσ και τθσ ρφκμιςθσ του 

άρκρου 64 του Ν. 2121/1993, όπωσ ιςχφει. (άρκρο 7 

Οδθγίασ 2001/29). 

 

                                                           
46 Οδθγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 
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Σηο ηέλορ ηηρ παπαγπάθος 1 ηος άπθπος 20 ηος Ν. 2121/1993 πποζηίθεηαι νέο εδάθιο 

πος αναγπάθει: 

Θ ρφκμιςθ αυτι αφορά μόνο τθν ζντυπθ αναπαραγωγι. 

 

Σηο ηέλορ ηος άπθπος 3 ηος Ν. 2121/1993, όπυρ ιζσύει μεηά ηην ηποποποίηζη με ηο 

άπθπο 7 

παπάγπαθορ 3 ηος Ν. 2819/2000, πποζηίθεηαι παπάγπαθορ 4 υρ εξήρ: 

Αναπαραγωγι θλεκτρονικισ βάςθσ δεδομζνων για ιδιωτικοφσ ςκοποφσ δεν επιτρζπεται. 

 

Στον Ν. 2121/1993, όπωσ ιςχφει, και ειδικότερα ςτα άρθρα 33 παρ. 1 και 6 και 66 παρ. 5 

αναφζρονται: 

 

Οι όροι "κζςθ ςε κυκλοφορία" και "κζτει ςε κυκλοφορία" αντικακίςτανται αντιςτοίχωσ με 

τουσ όρουσ "διανομι" και "διανζμει". το άρκρο 41 του Ν. 2121/1993, όπωσ ιςχφει, ο όροσ 

"δικαίωμα διάκεςθσ" αντικακίςταται από τον όρο "δικαίωμα διανομισ" 

 

Στο άρθρο 71 του Ν. 2121/1993, όπωσ ιςχφει, προςτίθεται παράγραφοσ 6 ωσ εξήσ: 

Σα άρκρα 3 παρ. 1, 28Α, 28Β και 28Γ, 46 παρ. 2, 47 παρ. 1 και 2,48 παρ. 1,52 

ςτοιχείο δ', 64Α, 66 παρ. 1 και 2, 66Α και 66Β του νόμου αυτοφ αποτελοφν εφαρμογι τθσ 

Οδθγίασ 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 22ασ Μαΐου 

2001 για τθν εναρμόνιςθ οριςμζνων πτυχϊν του δικαιϊματοσ του δθμιουργοφ και των 

ςυγγενικϊν δικαιωμάτων ςτθν κοινωνία τθσ πλθροφορίασ. 

 

Στο  τζλοσ τησ παραγράφου 3 του άρθρου 66 του Ν.2121/1993 προςτίθεται νζο εδάφιο 

ωσ εξήσ: 

Θ προςβολι τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και των ςυγγενικϊν δικαιωμάτων ςε 

μορφι κακουργιματοσ εκδικάηεται από το αρμόδιο Σριμελζσ Εφετείο Κακουργθμάτων. 

 

2.9  Παρατηρήσεις 

Αξίηει να παρατθρθκεί πωσ θ Ελλάδα ιταν το πρϊτο κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

που ολοκλιρωςε τθ διαδικαςία εναρμόνιςθσ μζςα ςτθ προβλεπόμενθ προκεςμία (22-12-

2002). Είναι επίςθσ αξιοςθμείωτο ότι πολλά από τα δικαιϊματα και τουσ μθχανιςμοφσ 

προςταςίασ που προβλζπονται από τθν οδθγία 2001/29 είχαν κακιερωκεί από τθν Ελλθνικι 

ζννομθ τάξθ πριν τθν εναρμόνιςθ. Επιπλζον θ Ελλάδα κφρωςθ τθσ δφο υνκικεσ Internet  
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με δφο νόμουσ που πρόςφατα ψθφίςτθκαν από το Ελλθνικό Κοινοβοφλιο (N.3183/2003 

ΦΕΚ Α’ 227/26-9-2003 και Ν.3184/2003 και ΦΕΚ Α’ 228/26.9.2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 3: Σεχνολογικά Μέσα Και Μέθοδοι Προστασίας 

τθ διεκνι βιβλιογραφία ςυναντάται ο όροσ “Technical Protection Measures” (TPM), 

δθλαδι «Σεχνικά Μζτρα Προςταςίασ». Αυτόσ ο όροσ αναφζρεται ςτισ τεχνολογίεσ που 

ελζγχουν ι/και περιορίηουν τθ χριςθ και τθν πρόςβαςθ ςε ψθφιακό περιεχόμενο ςε 

ςυςκευζσ που ζχουν εγκατεςτθμζνεσ αυτζσ τισ τεχνολογίεσ. Επιπρόςκετα, το DRM (Digital 

Rights Management), θ Διαχείριςθ Ψθφιακϊν Δικαιωμάτων βαςίηεται ςτο TPM για να 

υλοποιιςει αυτοφσ τουσ ελζγχουσ και τουσ περιοριςμοφσ. (Fact Sheet, 2006). 47Σο παρόν 

κεφάλαιο παρουςιάηει όλεσ τισ υφιςτάμενεσ τεχνολογίεσ Προςταςίασ που εφαρμόηονται 

ςιμερα, και τισ τακτικζσ που ακολουκεί το DRM και που αποςκοποφν ςτθ διαχείριςθ, 

ζλεγχο και περιοριςμό ςτθν πρόςβαςθ των χρθςτϊν ςε ψθφιακό πνευματικό ζργο. 

Σα TPM ςυχνά κατθγοριοποιοφνται βάςει των λειτουργιϊν τουσ. Μια ςυχνά 

χρθςιμοποιοφμενθ διάκριςθ ςυχνά γίνεται μεταξφ των TPM που ελζγχουν τθν 

πρόςβαςθ ςε ψθφιακά πνευματικά ζργα και αυτϊν που ελζγχουν τθ χριςθ των ζργων. 

 

                                                           
47 http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_rights_management 
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3.1 Σεχνικά μέτρα προστασίας ελέγχου πρόσβασης48 

Θ πρϊτθ κατθγορία χρθςιμοποιείται για να αποτρζψει μθ εξουςιοδοτθμζνα άτομα από το 

να ζχουν πρόςβαςθ ςε ψθφιακά πνευματικά ζργα λειτουργϊντασ ωσ νοθτι-ψθφιακι 

κλειδαριά (Fact Sheet, 2006). Για να «κλειδϊνεται» και να «ξεκλειδϊνεται» ζνα ψθφιακό 

πνευματικό ζργο, ςυχνά χρθςιμοποιοφνται κωδικοί πρόςβαςθσ και κρυπτογραφία. 

 

3.1.1 Κρυπτογραφία 

Θ κρυπτογραφία είναι θ επιςτιμθ τθσ κρυπτογράφθςθσ και τθσ αποκρυπτογράφθςθσ. Θ 

κρυπτογράφθςθ είναι θ κωδικοποίθςθ απλοφ κειμζνου ςε μια μθ αναγνϊςιμθ και μθ 

επεξεργάςιμθ μορφι από όςουσ δεν κατζχουν τον κϊδικα που χρθςιμοποιικθκε κατά τθν 

κωδικοποίθςθ. Ο κϊδικασ αυτόσ ονομάηεται «κλειδί κωδικοποίθςθσ». Θ 

αποκρυπτογράφθςθ είναι θ διαδικαςία μετατροπισ του κρυπτογραφθμζνου μθνφματοσ ςε 

κανονικό αναγνϊςιμο και επεξεργάςιμο κείμενο. Όςο θ κρυπτογράφθςθ τόςο και θ 

αποκρυπτογράφθςθ, γίνονται με ειδικό λογιςμικό που είναι κάποιεσ φορζσ ενςωματωμζνο 

ςτο λειτουργικό ςφςτθμα ι και ςε ειδικζσ αποςπϊμενεσ ςυςκευζσ που λειτουργοφν ωσ 

φυςικό αντίςτοιχο του μεταλλικοφ κλειδιοφ που ξεκλειδϊνει μια κλειδαριά, ζχοντασ 

αποκθκευμζνο μζςα τουσ τον κϊδικα αποκρυπτογράφθςθσ. Θ κρυπτογραφία επιτρζπει τθν 

ανταλλαγι πλθροφοριϊν ςε «μεταμφιεςμζνθ» μορφι κρατϊντασ ζτςι το περιεχόμενο 

κρυμμζνο από άγνωςτουσ ι μθ εξουςιοδοτθμζνουσ παραλιπτεσ.  

φμφωνα με τον Rich Mogull, αναλυτι ςυςτθμάτων (2005), είναι «νόμοσ» να 

κρυπτογραφείται οποιαδιποτε πλθροφορία βρίςκεται εν κινιςει, είτε ςε φορθτοφσ 

υπολογιςτζσ, είτε ςε φορθτά αποκθκευτικά μζςα και πολφ περιςςότερο όταν διαδίδεται 

μζςα από οποιαςδιποτε κλίμακασ δίκτυα είτε με τθ μορφι αρχείων, είτε 

επιςυναπτόμενθσ αλλθλογραφίασ. Ζνασ ακόμα νόμοσ του ίδιου αναλυτι είναι ότι πρζπει να 

κρυπτογραφείται οποιαδιποτε πλθροφορία δεν εμπίπτει ςτθν εργαςία κάποιου 

εξουςιοδοτθμζνου προςϊπου. Για παράδειγμα, ζνασ τεχνικόσ που δουλεφει ςε ζνα 

τθλεοπτικό πλατό δεν πρζπει να ζχει πρόςβαςθ ςε μθ κρυπτογραφθμζνο ψθφιακό υλικό 

από το αρχείο ταινιϊν του καναλιοφ. Εφαρμόηοντασ τουσ δφο αυτοφσ νόμουσ, το 

πνευματικό ζργο μπορεί (κεωρθτικά) να ελζγχεται ωσ προστθν πρόςβαςθ, μεταποίθςθ και 

διακίνθςθ του μόνο από εξουςιοδοτθμζνα άτομα που κατζχουν το κλειδί τθσ 

κρυπτογράφθςθσ του ζργου. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ κρυπτογράφθςθ να 

εφαρμόηεται με τουσ ενδεικνυόμενουσ τρόπουσ και από καταρτιςμζνο προςωπικό με τζτοιο 

                                                           
48 Fact Sheet, Digital Rights Management and Technical Protection Measures, Office of the Privacy Commissioner of 

Canada 
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τρόπο που να είναι «άτρωτο» οτιδιποτε κρυπτογραφείται, χωρίσ αυτό να το κακιςτά 

δφςχρθςτο ωσ προσ τον τελικό εξουςιοδοτθμζνο χριςτθ.49 

 

3.1.2 Ηλεκτρονικές υπογραφές 

Μια παρόμοια με αυτι τθσ κρυπτογράφθςθσ μζκοδοσ χρθςιμοποιείται για τθ δθμιουργία 

«ψθφιακϊν υπογραφϊν» που μποροφν να χρθςιμοποιοφνται για τθν πιςτοποίθςθ τθσ 

ταυτότθτασ ενόσ προςϊπου για να μπορεί να διαπιςτωκεί αν δικαιοφται να ζχει πρόςβαςθ 

ςε ζνα ψθφιακό ζργο. Μια απλι ψθφιακι υπογραφι αποτελείται από τον κϊδικα του 

κρυπτογραφθμζνου μθνφματοσ. Όταν ζνα άτομο υπογράψει το μινυμά του και το ςτείλει 

ςε ζνα άλλο μαηί με ψθφιακι υπογραφι, το άλλο άτομο μπορεί να αποκρυπτογραφιςει 

τθν υπογραφι χρθςιμοποιϊντασ το κλειδί αποκρυπτογράφθςθσ και να ςυγκρίνει το 

αποτζλεςμα με το κείμενο που ζλαβε. Εάν είναι ταυτόςθμα, μπορεί να υποκζςει ότι το 

μινυμα ζφταςε πράγματι από τον αποςτολζα του και όχι από κάποιον άλλο.  

 

3.1.3 Χηφιακά πιστοποιητικά 

Μια τρίτθ μζκοδοσ πιςτοποίθςθσ που είναι όμοια με τισ ψθφιακζσ υπογραφζσ είναι τα 

«ψθφιακά πιςτοποιθτικά». Σα πιςτοποιθτικά αυτά ταυτοποιοφν τουσ χριςτεσ ςτον 

ψθφιακό κόςμο και διανζμονται ζναντι τρίτου από εταιρίεσ γνωςτζσ ωσ «Αρχζσ 

Πιςτοποίθςθσ». Ζνα πιςτοποιθτικό περιζχει τον αρικμό ζκδοςισ του, τον ςειριακό 

αρικμό χριςτθ, τον αλγόρικμο που χρθςιμοποιικθκε για τθ δθμιουργία τθσ υπογραφισ 

του, το όνομα τθσ Αρχισ Πιςτοποίθςθσ που το εκδίδει, τθν θμερομθνία λιξθσ του 

πιςτοποιθτικοφ, το όνομα χριςτθ, το δθμόςιο κλειδί κρυπτογράφθςθσ και τθν ψθφιακι 

υπογραφι του χριςτθ. Σα πιςτοποιθτικά αυτά παίηουν ςθμαντικό λόγο ςτθν αςφάλεια, 

αφοφ οι διαχειριςτζσ ςυςτθμάτων μποροφν να ρυκμίηουν τουσ servers να δζχονται μόνο 

πιςτοποιθτικά υπογεγραμμζνα από ςυγκεκριμζνεσ Αρχζσ Πιςτοποίθςθσ. Μια παςίγνωςτθ 

εταιρία που δρα ωσ «Αρχι πιςτοποίθςθσ» είναι θ VeriSign.. 

Για να αυξθκεί περιςςότερο θ αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο και να αξιοποιθκοφν οι 

προαναφερκείςεσ μζκοδοι, ζχουν αναπτυχκεί ειδικά πρωτόκολλα αςφαλοφσ 

επικοινωνίασ που μποροφν να χειρίηονται μόνο τθν κρυπτογράφθςθ και τθν 

αποκρυπτογράφθςθ τθσ πλθροφορίασ. Ζνα παράδειγμα είναι το προτόκολλο 

ςτρϊματοσ αςφαλοφσ ςωλινωςθσ (Secure Socket Layer Protocol – SSL). Σο 

πρωτόκολλο αυτό λειτουργεί ωσ εργαλείο πιςτοποίθςθσ και για άλλα πρωτόκολλα 
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Διαδικτυακϊν εφαρμογϊν όπωσ το HTTP, SMTP, TELNET, FTP κλπ. 

 

3.1.4 υσκευές και Προγράμματα αναπαραγωγής που εφαρμόζουν TPM
50

 

Από τθ ςτιγμι που εφαρμόςτθκε θ κρυπτογραφία ωσ μοντζλο, ζχουν αναπτυχκεί πολλζσ 

μζκοδοι που ςυνδζουν τα κρυπτογραφθμζνα αρχεία ψθφιακοφ πνευματικοφ ζργου με τισ 

ςυςκευζσ ι τα προγράμματα αναπαραγωγισ τουσ με τζτοιο τρόπο ϊςτε τα τελευταία να 

ςυμπεριλαμβάνουν υλικό ι λογιςμικό που κα επιτρζπει τθν αναπαραγωγι του 

κρυπτογραφθμζνου υλικοφ μόνο από αυτά. (Fact Sheet, 2006). Μερικζσ από αυτζσ τισ 

μεκόδουσ παρουςιάηονται πιο κάτω: 

 Σφραγιςμένο περιεχόμενο (Sealed Content): ε αυτι τθν μζκοδο το ψθφιακό 

περιεχόμενο κρυπτογραφείται και μπορεί μόνο να ανοιχκεί όταν υπάρχει ζνα μοναδικό και 

αυκεντικό «κουπόνι» (token) εγκατεςτθμζνο ςτθ ςυςκευι. Σο κουπόνι αυτό δεν μπορεί να 

αντιγραφεί, με αποτζλεςμα το περιεχόμενο να μθν μπορεί να αναπαραχκεί ςε άλλθ 

ςυςκευι. 

 Δέςμευςη ςυςκευήσ (Device Binding): Θ μζκοδοσ αυτι χρθςιμοποιεί τθ μοναδικι 

ταυτότθτα των θλεκτρονικϊν μερϊν μιασ ςυςκευισ (ςκλθρόσ δίςκοσ, επεξεργαςτισ κλπ) για 

να φτιάξει το κλειδί αποκρυπτογράφθςθσ του περιεχομζνου. 

 Έμπιςτο πρόγραμμα αναπαραγωγήσ (Trusted Player): Μερικζσ ςυςκευζσ ανάγνωςθσ 

θλεκτρονικϊν βιβλίων βρίςκουν το κλειδί αποκρυπτογράφθςθσ μζςα ςτο ίδιο το 

περιεχόμενο του βιβλίου. Ο ςυγγραφζασ του θλεκτρονικοφ βιβλίου με αυτό τον τρόπο 

επιτρζπει τθν ανάγνωςθ του βιβλίου του μόνο μζςα από ςυγκεκριμζνεσ ςυςκευζσ. ε 

κάποιεσ άλλεσ περιπτϊςεισ θ ςυςκευι μπορεί να διαβάηει και απροςτάτευτο κείμενο, αλλά 

με τθν προςκικθ επιπρόςκετου λογιςμικοφ. 

 Έμπιςτη ςυςκευή αναπαραγωγήσ (Trusted Device): Με τθν προςκικθ μικρισ 

βυςματοφμενθσ ςυςκευισ πάνω ςτθ ςυςκευι αναπαραγωγισ, αυτι μπορεί να 

λειτουργεί όπωσ ζνασ Trusted Player. Κάποιεσ ςυςκευζσ μποροφν να διαβάηουν 

προςτατευμζνο κείμενο αλλά δεν μπορεί να εγκαταςτακεί πάνω τουσ επιπρόςκετο 

λογιςμικό ι απαιτείται επιπρόςκετοσ κωδικόσ για τθν αναπαραγωγι πολυμεςικοφ 

υλικοφ. ε αυτό το ςθμείο είναι χριςιμο να διευκρινιςτεί ότι παρουςιάηοντασ τισ πιο πάνω 

μεκόδουσ, αναφερκικαμε μόνο ςτουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ ελζγχουν τθν 

πρόςβαςθ ςτο πνευματικό υλικό για ανάγνωςι του, χωρίσ να εξετάςουμε κακόλου πωσ 

αντιμετωπίηουν τθν περαιτζρω χριςθ του (αντιγραφι, αποκικευςθ, εκτφπωςθ κλπ). 
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3.1.5 ύστημα κωδικοποιημένου περιεχομένου Content Scramble System 

(CSS)
51

 

Σο ςφςτθμα αυτό δθμιουργικθκε για να προςτατεφει τισ ταινίεσ που κυκλοφοροφν 

γραμμζνεσ ςε DVDs, και διζπεται από τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

• Σα περιεχόμενα των DVD είναι κρυπτογραφθμζνα 

• Σα κλειδιά που επιτρζπουν τθν αναπαραγωγι των DVD είναι επίςθσ 

κρυπτογραφθμζνα 

• Μόνο οι ςυςκευζσ που είναι καταςκευαςμζνεσ με άδεια από το CSS μποροφν να 

αναπαράγουν τισ ταινίεσ ςτα DVD. 

• Οι ςυςκευζσ απαγορεφουν τθν αντιγραφι περιεχομζνου από τα DVD εκτόσ εξαιρετικϊν 

περιπτϊςεων. 

Από τθ ςτιγμι που μια ςυςκευι αναπαραγωγισ υλικοφ εξαςφαλίςει άδεια από το 

CSS, εξυπονοείται ότι «αποδζχεται» και λειτουργεί ςφμφωνα με τουσ ακόλουκουσ κανόνεσ: 

• Σο περιεχόμενο που αποκρυπτογραφείται από τθ ςυςκευι πρζπει να 

προςτατεφεται από μθ εξουςιοδοτθμζνθ χριςθ από «μζςα» από τθ ςυςκευι. Με 

λίγα λόγια από αποςυναρμολόγθςθ και μετατροπι τθσ ςυςκευισ. 

• Σα περιεχόμενα των DVD μποροφν να αναπαράγονται ςε ςυγκεκριμζνεσ 

ςυςκευζσ εξόδου όπωσ αναλογικζσ εξόδουσ με τεχνολογία που εμποδίηει τθν 

αντιγραφι (με τρόπουσ που κα δοφμε αργότερα) όπωσ αναλογικά VCR, και 

αςφαλείσ ψθφιακζσ εξόδουσ όπωσ είναι το DTCP που κα δοφμε επίςθσ 

αργότερα. 

• υςκευζσ που πωλοφνται ςε διαφορετικζσ γεωγραφικζσ ηϊνεσ μποροφν να 

αναπαράγουν DVDs που φτιάχτθκαν ειδικά για αναπαραγωγι ςτισ ίδιεσ ηϊνεσ. 

• Οταν οι καταςκευαςτζσ των ςυςκευϊν που ζχουν άδεια από το CSS 

παραβιάηουν τουσ κανόνεσ διϊκονται δικαςτικά. 

• Σα ςτοφντιο παραγωγισ ταινιϊν δικαιοφνται να κωδικοποιοφν τα ίδια τισ ταινίεσ 

τουσ και να απαγορεφουν τθν αντιγραφι των DVDs τουσ.     

 

3.1.6 Ασύμμετρος Κατακερματισμός Εφαρμογών Asymmetric Application          

Segmentation (AAS) 
52
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Είναι θ τεχνικι αφαίρεςθσ ενόσ κομματιοφ από τον εκτελζςιμο κϊδικα ενόσ προγράμματοσ, 

αποκικευςισ του ςε ζναν απομακρυςμζνο server και θ αντικατάςταςθ του κενοφ που 

δθμιουργείται από ειδικό κομμάτι κϊδικα, τον «γάντηο» (hook). Όταν ο χριςτθσ εκτελεί το 

πρόγραμμα, ςε κάποια ςτιγμι απαιτείται να εκτελεςτεί το κομμάτι του κϊδικα που λείπει. 

Σότε διαβάηεται από τθ μνιμθ ο κϊδικασ του «γάντηου». Μζςω αυτοφ του κϊδικα, το 

πρόγραμμα επικοινωνεί με τον server που κρατά τον αρχικό κομμάτι του κϊδικα που λείπει 

από το πρόγραμμα, κάνει πιςτοποίθςθ του χριςτθ, ηθτά από τον server να εκτελζςει τον 

κϊδικα, και παίρνει το αποτζλεςμα και το επιςτρζφει ςτον τοπικό υπολογιςτι για χριςθ 

από το πρόγραμμα.  

 

3.1.7 Χηφιακά Εισιτήρια 

Πρόκειται για πλαςτικζσ κάρτεσ οι οποίεσ πιςτοποιοφν τον χριςτθ και που καταμετροφν τισ 

φορζσ που ζνα κομμάτι ψθφιακοφ πνευματικοφ ζργου χρθςιμοποιείται. Αυτζσ οι κάρτεσ 

μποροφν να πιςτοποιοφν χριςτεσ και να καταμετροφν χριςεισ ακόμα και όταν το 

περιεχόμενο ςταλεί μζςω email ι όταν αντιγραφεί.  

 

3.2 TPMs για έλεγχο χρήσης 

Αυτι θ δεφτερθ κατθγορία από TPMs επιτρζπει ςτουσ κατόχουσ δικαιωμάτων πάνω ςτα 

ψθφιακά πνευματικά ζργα να ελζγχουν όλεσ τισ χριςεισ που μπορεί να κάνει κανείσ ςτα 

ζργα (ζλεγχοσ μθ εξουςιοδοτθμζνθσ αντιγραφισ, ελεγχόμενθ αντιγραφι κλπ), ακόμα και 

όταν επιτευχκεί νόμιμθ και πιςτοποιθμζνθ πρόςβαςθ ςε αυτά.  

Παρακάτω παρουςιάηονται κάποια από τα πιο δθμοφιλι TPMs για αυτό το ςκοπό: 

 

3.2.1 Macrovision 

Ο όροσ αυτόσ δεν φαίνεται να ζχει ακριβι ελλθνικι μετάφραςθ. Πάντωσ, αναφζρεται ςε 

μια μζκοδο προςταςίασ από αντιγραφι ςτουσ αναλογικοφσ καταγραφείσ βιντεοκαςετϊν 

(VCRs) που χρθςιμοποιείται για να αποτρζπει –και όχι να απαγορεφει- τθν αντιγραφι προ-

καταγεγραμμζνων βιντεοταινιϊν. Αν μια προςτατευμζνθ ταινία αντιγραφεί, οι εικόνεσ από 

το αντίγραφο κα παίηονται ςκοτεινζσ και αςτακείσ πάνω ςε μια ςυςκευι VCR με προςταςία 

Macrovision. To Macrovision χρθςιμοποιείται για προςταςία των εταιριϊν που προςφζρουν 

ςυνδρομθτικι και “pay-per-view” τθλεόραςθ, κακϊσ και εταιριϊν ενοικίαςθσ και πϊλθςθσ 

βιντεοταινιϊν.  

 

3.2.2 ύστημα διαχείρισης σειριακής αντιγραφής 
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Serial Copy Management System (SCMS). Αυτό το ςφςτθμα αποτρζπει τθν παράνομθ 

παραγωγι πολλϊν γενεϊν ψθφιακϊν αντιγράφων (αντίγραφα των αντιγράφων) από ζνα 

αυκεντικό ζργο προςτατευμζνο από νόμουσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ. Αυτό γίνεται με τθν 

βοικεια υδατογραφθμάτων (watermarks). Ζνα υδατογράφθμα είναι πλθροφορία ψθφιακά 

κωδικοποιθμζνθ και ενςωματωμζνθ με φανερό θ κρυμμζνο τρόπο μζςα ςτο ίδιο το 

ψθφιακό ζργο. Θ πλθροφορία από ζνα υδατογράφθμα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να 

ταυτοποιιςει το ζργο ι τον δθμιουργό του, να εντοπίςει τα αντίγραφά του, και ςτθν 

περίπτωςθ του φανεροφ υδατογραφιματοσ, να το καταςτιςει ακατάλλθλο για 

αναπαραγωγι ι εκκεςι του. Σα υδατογραφιματα επίςθσ χρθςιμοποιοφνται ςε ζργα που 

χρθςιμοποιοφνται μόνο για λόγουσ διαφιμιςθσ και προϊκθςθσ, ι ωσ δείγματα. 

Σα υδατογραφιματα ενςωματϊνονται ςτο ζργο (είτε εικόνασ, είτε κειμζνου, είτε 

βίντεο, είτε ιχου) με τθ χριςθ ειδικοφ λογιςμικοφ. Σο ίδιο λογιςμικό μπορεί να ανιχνεφςει 

τθν φπαρξθ αόρατου υδατογραφιματοσ ςε ζνα ζργο να εξάξει όλεσ τισ πλθροφορίεσ που 

φζρει , και μπορεί να το αφαιρζςει μόνο εφόςον είναι το ίδιο που το ενςωμάτωςε). Ζνα 

αόρατο υδατογράφθμα πρζπει να μθν αλλοιϊνει τθν αρχικι εικόνα του ζργου αλλά να 

είναι ανιχνεφςιμο, ενϊ ζνα ορατό υδατογράφθμα πρζπει να μθν μπορεί να αφαιρεκεί 

εφκολα από μθ εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ. (Εργαςτιριο Ψθφιακϊν υςτθμάτων & 

Επεξεργαςίασ Ψθφιακϊν Μζςων Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου, 2000- 2006) το ίδιο 

κλίμα, οι καλζσ τεχνικζσ ψθφιοποίθςθσ περιεχομζνου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσπροτείνουν 

όλεσ οι εικόνεσ αλλά και τα βίντεο ι θχθτικά αποςπάςματα να είναι διακζςιμα ςτο 

διαδίκτυο ςε πολφ χαμθλι ανάλυςθ ι ευκρίνεια, είτε να προςτίκεται ςε αυτά κόρυβοσ, ι 

να υπόκεινται ςε γεωμετρικοφσ μεταςχθματιςμοφσ, φιλτράριςμα, οριηόντια και κάκετθ 

μετατόπιςθ frames κλπ, οφτωσ ϊςτε όποιοσ κζλει να μπορεί να τα βλζπει, αλλά να μθν του 

είναι χριςιμα για αντιγραφι και άλλθ χριςθ. 

 

 

3.2.3 Προστασία Περιεχομένου από ψηφιακή μετάδοση 

Digital Transmission Content Protection (DTCP). Ο ςκοπόσ αυτισ τθσ τεχνολογίασ είναι να 

αποτρζπει μθ εξουςιοδοτθμζνθ διανομι οπτικοακουςτικοφ υλικοφ που υπάρχει ςτο ςπίτι 

ςε ψθφιακι μορφι ςε αποκρυπτογραφθμζνθ μορφι. Αυτι θ τεχνολογία ελζγχει τθν 

μετάδοςθ χρθςιμοποιϊντασ μια ςυςκευι «πθγι» με DTCP (καλωδιακι ι δορυφορικι 

τθλεόραςθ, DVD Player, PlayStation) 53θ οποία αναπαράγει το οπτικοακουςτικό υλικό και 

                                                           
53 T. Gillespie, “Designed to „effectively frustrate‟: copyright, technology and the agency of users, New media & 

society, SAGE Publications, London 2006 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ςΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΘ ΔΙΑΣΡΙΒΘ  ΠΑΛΙΛΘ ΚΤΡΙΑΚΟ 

 

74 
                           ΣΑ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

μια πθγι «νεροχφτθ» θ οποία το προβάλλει (Απλι οικιακι τθλεόραςθ, θλεκτρονικόσ 

υπολογιςτισ, VCR). Θ ςυςκευι «νεροχφτθσ» (sink device) προγραμματίηεται με τρόπο που 

να μθν μπορεί να διανζμει το περιεχόμενο που προβάλλει ςτο διαδίκτυο. Θ τεχνολογία 

εκδίδει και αυτι με τθ ςειρά τθσ ειδικζσ άδειεσ, όπωσ κάνει και θ CSS. 

  

3.2.4 Πρωτοβουλία Ασφαλούς Χηφιακής Μουσικής 

Secure Digital Music Initiative (SDMI). Από τθ ςτιγμι που θ κρυπτογράφθςθ δεν 

εφαρμόςτθκε ςτα απλά CD μουςικισ, θ μουςικι μπορεί εφκολα να αντιγραφεί και μάλιςτα 

να ςυμπιεςτεί με το πρότυπο mp3 και να αναπαραχκεί ι να διανεμθκεί 

πανεφκολα ςτο διαδίκτυο, ςε φορθτζσ ςυςκευζσ, ςκλθροφσ δίςκουσ, κάρτεσ μνιμθσ, 

κινθτά τθλζφωνα κλπ. Για να αντιμετωπιςτοφν τα προβλιματα ςτθν προςταςία των 

ψθφιακϊν πνευματικϊν δικαιωμάτων που προζκυψαν από αυτό, ανζλαβε πρωτοβουλία 

μια τεράςτια ομάδα από 200 εταιρίεσ και οργανιςμοφσ που εκπροςϊπευαν τον χϊρο τθσ 

πλθροφορικισ, των θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν, τισ τεχνολογίεσ τθσ αςφάλειασ, τθν παγκόςμια 

διςκογραφία και τουσ παροχείσ υπθρεςιϊν διαδικτφου, να καταγράψει οδθγίεσ και 

προδιαγραφζσ που ςκόπευαν ςτθν υλοποίθςθ τεχνολογιϊν προςταςίασ των εμπορικϊν 

μουςικϊν κομματιϊν. Οι οδθγίεσ αυτζσ διακιρυτταν ζνα «άτρωτο» και αδιάβλθτο ςφςτθμα 

κρυπτογράφθςθσ και υδατογραφθμάτων το οποίο κα προςτάτευε τα μουςικά κομμάτια 

από μθ εξουςιοδοτθμζνθ αναπαραγωγι και χριςθ (αντιγραφι και διαμοιραςμό).  

 

3.3 Διαχείριση Χηφιακών Δικαιωμάτων54 

Digital Rights Management (DRM). ‘Όπωσ ζχουμε προαναφζρει, με τον όρο DRM εννοοφμε 

αφ’ ενόσ τισ τεχνολογίεσ που περιγράφονται πιο πάνω (TPM), και αφετζρου τισ διαδικαςίεσ 

ςε διαχειριςτικό επίπεδο που απαιτοφνται για να ελζγξουν (με ςκοπό τελικά να 

περιορίςουν ι να απαγορεφςουν) τθν πρόςβαςθ ςε ψθφιακό πνευματικό ζργο και τθν 

χριςθ του. ε αυτό το ςθμείο εξετάηουμε τισ διαδικαςίεσ ςε διαχειριςτικό επίπεδο που 

ακολουκοφνται (ι που προτείνεται να ακολουκοφνται), ζτςι όπωσ παρουςιάηονται από το 

Επιχειρθςιακό πρόγραμμα «Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ» που ζλαβε χϊρα από το 2000 

μζχρι το 2006 ςτθν Ελλάδα με τθν ςτιριξθ του Γ’ Κοινοτικοφ Πλαιςίου τιριξθσ. 

 

3.3.1 ύστημα διαχείρισης και αξιοποίησης των πνευματικών δικαιωμάτων 

του ψηφιακού περιεχομένου 

                                                           
54 Fact Sheet, Digital Rights Management and Technical Protection Measures, Office of the Privacy Commissioner of 

Canada 
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 Σο ςφςτθμα αυτό χρθςιμοποιεί μια από τισ ςφγχρονεσ γλϊςςεσ διαχείριςθσ 

πνευματικϊν δικαιωμάτων και βαςίηεται ςε διεκνι πρότυπα μεταδεδομζνων για τθ 

διαχείριςθ δικαιωμάτων πολυμεςικοφ υλικοφ. Για παράδειγμα μπορεί να χρθςιμοποιεί μια 

«Γλϊςςα Ζκφραςθσ Δικαιωμάτων» (Rights Expression Language – REL). Με αυτζσ τισ 

γλϊςςεσ μπορεί κανείσ να δθμιουργεί αξιόπιςτεσ άδειεσ και εξουςιοδοτιςεισ οι οποίεσ να 

περιγράφουν τουσ περιοριςμοφσ ςτθ χριςθ ενόσ ψθφιακοφ αντικειμζνου ςφμφωνα με τα 

πνευματικά του δικαιϊματα. Οι ενδεικτικζσ οδθγίεσ που ακολουκοφν, περιγράφουν τισ 

προδιαγραφζσ που κα πρζπει να πλθροί το ψθφιακό απόκεμα που κα δθμιουργθκεί και ο 

Ιςτότοποσ που κα φιλοξενεί το πολιτιςτικό περιεχόμενο ϊςτε να διαςφαλίηεται θ νόμιμθ 

χριςθ του από τουσ τελικοφσ χριςτεσ. Οι οδθγίεσ διακρίνονται ωσ προσ τθν επιτακτικότθτά 

τουσ ςε ςυςτάςεισ  (ιςχυρότερεσ) και υποδείξεισ Y (αςκενζςτερεσ). Σο τεχνολογικό μζροσ 

του προβλιματοσ τθσ προςταςίαστων πνευματικϊν δικαιωμάτων ψθφιακοφ περιεχομζνου 

επικεντρϊνεται ςτο πωσ κα γίνει εφικτι θ ελεφκερθ παροχι τθσ πρόςβαςθσ ςε αυτό χωρίσ 

να χακεί ο ζλεγχοσ του. Ζχουν προτακεί αρκετζσ λφςεισ που ςτθρίηονται ςε ςυνδυαςμοφσ 

τεχνολογιϊν κρυπτογράφθςθσ, υδατογραφίασ και διαχείριςθσ δικαιωμάτων. Θ 

κρυπτογράφθςθ κωδικοποιεί τθν πλθροφορία με τζτοιο τρόπο ϊςτε να είναι προςπελάςιμθ 

μόνο με το κατάλλθλο κλειδί. Θ υδατογραφία (υδατοςιμανςθ) είναι θ διαδικαςία 

απόκρυψθσ πλθροφορίασ μζςα ςτο ίδιο το ψθφιακό περιεχόμενο. Θ ανίχνευςθ τθσ 

πλθροφορίασ είναι εφικτι μόνο αν είναι γνωςτό το κλειδί που χρθςιμοποιικθκε κατά τθν 

υδατογράφθςθ. Σο λογιςμικό διαχείριςθσ δικαιωμάτων επιτρζπει τθν μερικι πρόςβαςθ ςτο 

ψθφιακό αντικείμενο, ελζγχοντασ ςυνκικεσ όπωσ ο αρικμόσ των προςβάςεων που 

επιτρζπεται, αν επιτρζπεται να τυπωκεί το υλικό, θ χρονικι διάρκεια χριςθσ κ.α. 

 

• Σεχνολογικά μέσα προστασίας:
55

 

 

 - Κρυπτογράφθςθ των μεταδιδόμενων δεδομζνων. 

 -Τδατογράφθςθ του πολυμεςικοφ υλικο (ψθφιακζσ φωτογραφίεσ, ιχοσ, βίντεο κ.α).                                                           

 -Ανίχνευςθ τθσ μθ εξουςιοδοτθμζνθσ χριςθσ του προςτατευόμενου υλικοφ. 

 

• ύστημα διαχείρισης δικαιωμάτων: 

 

- φςτθμα μοναδικισ αναγνϊριςθσ. 

                                                           
55 High Performance Computing Lab (HPCL), «Ψηθιοποίηζη: Καλέρ Ππακηικέρ και Ππακηικέρ Οδηγίερ», 
Πανεπιζηήμιο Πάηπαρ 
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- Γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ για τθ διαχείριςθ των δικαιωμάτων. 

- Μεταδεδομζνα διαχείριςθσ των Πνευματικϊν Δικαιωμάτων. 

- Μζκοδοι και τεχνολογίεσ διανομισ του υλικοφ. 

Σο παραπάνω γενικό ςχιμα κα πρζπει να εφαρμοςκεί κατά το ςχεδιαςμό και τθν 

ανάπτυξθ τόςο του ψθφιακοφ αποκζματοσ όςο και των Ιςτοτόπων προβολισ ψθφιακϊν 

ςυλλογϊν και να αποτυπϊνεται ςτισ προκθρφξεισ των υποζργων που κα διαμορφωκοφν 

από τουσ τελικοφσ δικαιοφχουσ των ζργων ψθφιοποίθςθσ. 

φμφωνα με τα παραπάνω, ανάμεςα ςτα κριτιρια επιλεξιμότθτασ που κα πρζπει 

να ικανοποιεί ο ανάδοχοσ ενόσ υποζργου ςυγκαταλζγονται και τα εξισ: 

- Σφςτημα υδατογράφηςησ πολυμεςικοφ υλικοφ (εικόνα, βίντεο, ήχοσ): 

 Ο ανάδοχοσ του υποζργου κα πρζπει να προβλζψει τθν φπαρξθ ενόσ ςυςτιματοσ 

υπεφκυνου για τθν υδατογράφθςθ του ψθφιακοφ περιεχομζνου που κα προβάλλεται από 

τον Ιςτότοπο. Σο ςφςτθμα κα πρζπει να εφαρμόηει ανκεκτικζσ μεκόδουσ υδατογράφθςθσ 

κατά τθ διαδικαςία ψθφιοποίθςθσ του πολιτιςτικοφ αποκζματοσ. Σο υδατογράφθμα κα 

παρζχει αποδείξεισ για τθν αναγνϊριςθ του κάτοχου των πνευματικϊν δικαιωμάτων κακϊσ 

και τθ δυνατότθτα μοναδικισ αναγνϊριςθσ του ψθφιακοφ περιεχομζνου.  

-Σ. Σύζηημα διασείπιζηρ και αξιοποίηζηρ ηυν πνεςμαηικών δικαιυμάηυν ηος 
56

τηθιακού πεπιεσομένος: 

 

Θ αξιοποίθςθ τθσ επιπρόςκετθσ αξίασ που κα αποκτιςει το πολιτιςτικό περιεχόμενο με τθν 

ψθφιοποίθςθ του, προχποκζτει τθν φπαρξθ ενόσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ των πνευματικϊν 

δικαιωμάτων του περιεχομζνου. Σο ςφςτθμα που κα πραγματοποιεί τθ διαχείριςθ των 

δικαιωμάτων κα πρζπει να χρθςιμοποιεί μία από τισ ςφγχρονεσ γλϊςςεσ διαχείριςθσ 

πνευματικϊν δικαιωμάτων (Digital Rights Management(DRM)-Languages) και να βαςίηεται 

ςε ζνα από τα διεκνι πρότυπα μεταδεδομζνων για τθ διαχείριςθ των πνευματικϊν 

δικαιωμάτων πολυμεςικοφ υλικοφ. υγκεκριμζνα : 

 

o Σ. Rights Expression Language (REL), πέμπηο ημήμα ηος ππόηςπος MPEG21 

(ISO/IEC 21000- 5:2004):  

 
Σο ςφςτθμα διαχείριςθσ πνευματικϊν δικαιωμάτων που κα υλοποιθκεί κα πρζπει να 

παρζχει τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ και κατανόθςθσ αξιόπιςτων “αδειϊν 

/εξουςιοδοτιςεων” (license), οι οποίεσ κα περιγράφουν τουσ περιοριςμοφσ ςτθ χριςθ ενόσ 

ψθφιακοφ αντικειμζνου ςφμφωνα με τα πνευματικά του δικαιϊματα. Είναι απαραίτθτο για 

                                                           
56 «Πποζηαζία και Διασείπιζη ηυν Πνεςμαηικών Δικαιυμάηυν Ψηθιακού Πεπιεσομένος: Άξοναρ Πποηεπαιόηηηαρ: 1 – 
Παιδεία και Πολιηιζμόρ, Μέηπο: 1.3 Τεκμηπίυζη, Αξιοποίηζη και Ανάδειξη ηος Ελληνικού Πολιηιζμού», Γ‟ Κοινοηικό 

Πλαίζιο Σηήπιξηρ, Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Κοινυνία ηηρ Πληποθοπίαρ» 2000-2006 
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το ςφςτθμα διαχείριςθσ πνευματικϊν δικαιωμάτων να χαρακτθρίηεται από το μζγιςτο 

δυνατό βακμό διαλειτουργικότθτασ και να πλθροί τουσ περιοριςμοφσ, τουσ κανόνεσ και τισ 

προδιαγραφζσ που ορίηονται από τθν MPEG-21 REL (Rights Expression Language). 

o Υ. Rights Data Dictionary (RDD), έκηο ημήμα ηος ππόηςπος MPEG21 (ISO/IEC 

21000- 6:2004):  

 
Σο Rights Data Dictionary λειτουργεί επικουρικά ςτθν MPEG-REL κατά τθ δθμιουργία των 

“αδειϊν / εξουςιοδοτιςεων”. To Rights Data Dictionary περιγράφει τθ μεκοδολογία και 

ορίηει ζναν κατάλογο όρων, κατάλλθλων για τθν περιγραφι των δικαιωμάτων ςτο πλαίςιο 

τθσ ΜPEG-REL γλϊςςασ περιγραφισ δικαιωμάτων. 

 

o Σ. XrML version 2.0 (Extensive Rights Markup Language): 

 
 Αποτελεί τθν τεχνολογικι πλατφόρμα ςτθν οποία ςτθρίηεται θ MPEG-21 REL και παρζχει 

ζνα ςφνολο από λειτουργίεσ και υπθρεςίεσ κατάλλθλεσ για τθ διαχείριςθ των δικαιωμάτων. 

Σο ςφςτθμα διαχείριςθσ πνευματικϊν δικαιωμάτων κα πρζπει να ςτθρίηεται ςτθν 

προαναφερκείςα τεχνολογικι πλατφόρμα, ϊςτε θ περιγραφι και θ δόμθςθ των 

δικαιωμάτων να παράγει πλθροφορία κατανοιςιμθ από τθ μθχανι και ςυνεπϊσ κατάλλθλθ 

για τθν εφαρμογι των αυτοματοποιθμζνων λειτουργιϊν διαχείριςθσ. 

o Υ. Σύζηημα μοναδικήρ αναγνώπιζηρ DOI (Digital Object Identifier) ηος 

διεθνούρ οπγανιζμού IDF (International DOI Foundation): 
57

 

 
Σο ςφςτθμα DOI που αναπτφχκθκε από το διεκνι οργανιςμό IDF βαςίηεται ςτθ ανάκεςθ 

ενόσ μοναδικοφ αναγνωριςτικοφ ςε κάκε ψθφιακό αντικείμενο και παρζχει ζνα ςφνολο από 

λειτουργίεσ και πολιτικζσ διαχείριςθσ που ςχετίηονται με τον κφκλο ηωισ του αντικειμζνου 

ςτο διαδίκτυο. Μζςω μιασ διαδικαςίασ εγγραφισ ζνασ οργανιςμόσ εφοδιάηεται με ζνα 

μοναδικό αναγνωριςτικό, το οποίο μπορεί να χρθςιμοποιιςει για τθν μονοςιμαντθ 

διαςφνδεςθ ενόσ ψθφιακοφ αντικειμζνου με το ςφνολο των μεταδεδομζνων του και των 

περιοριςμϊν που απορρζουν από αυτά. Σο ςφςτθμα προςταςίασ και διαχείριςθσ των 

δικαιωμάτων κα πρζπει να ενςωματϊνει το ςφςτθμα DOI, ϊςτε να προςφζρει μια κακολικι 

λφςθ ςτο πρόβλθμα τθσ μονοςιμαντθσ διαςφνδεςθσ ενόσ ψθφιακοφ αντικειμζνου με τα 

μεταδεδομζνα του. 

 

-Σ. Σύνολο μεηαδεδομένυν για ηην πποζηαζία και διασείπιζη ηυν πνεςμαηικών 

δικαιυμάηυντηθιακού πεπιεσομένος:  

                                                           
57 «Πποζηαζία και Διασείπιζη ηυν Πνεςμαηικών Δικαιυμάηυν Ψηθιακού Πεπιεσομένος: Άξοναρ Πποηεπαιόηηηαρ: 1 – 
Παιδεία και Πολιηιζμόρ, Μέηπο: 1.3 Τεκμηπίυζη, Αξιοποίηζη και Ανάδειξη ηος Ελληνικού Πολιηιζμού», Γ‟ Κοινοηικό 

Πλαίζιο Σηήπιξηρ, Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Κοινυνία ηηρ Πληποθοπίαρ» 2000-2006 
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θμαντικό ρόλο ςτθν τεκμθρίωςθ του ψθφιακοφ περιεχομζνου διαδραματίηει το ςφνολο 

των μεταδεδομζνων που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν περιγραφι του. Ζνα τμιμα τθσ 

πλθροφορίασ που ςυνοδεφει ζνα ψθφιακό αντικείμενο αναφζρεται και ςτα πνευματικά του 

δικαιϊματα κακϊσ και το δικαίωμα αναπαραγωγισ του. Δεν είναι εφικτι θ αποδοτικι 

λειτουργία ενόσ ςυςτιματοσ προςταςίασ και διαχείριςθσ δικαιωμάτων, αν δεν ςτθρίηεται 

από ζνα πλοφςιο και ςαφζσ ςφνολο πλθροφοριϊν. Με γνϊμονα τα παραπάνω, ςτα πλαίςια 

του ευρφτερου ςυνόλου μεταδεδομζνων που κα επιλεγεί για να περιγράψει το ψθφιακό 

αντικείμενο κα πρζπει οπωςδιποτε να ςυμπεριλθφκοφν, ωσ ελάχιςτοσ πυρινασ, τα πεδία 

που ακολουκοφν και διαχωρίηονται ςε κατθγορίεσ ανάλογα με τθν ςθμαςία και τον ρόλο 

τουσ. 

Καηηγοπία: Ονόμαηα (Names):  

 
Θ κατθγορία ονόματα περιζχει τα ονόματα που ςχετίηονται με τα πνευματικά δικαιϊματα 

του ψθφιακοφ αντικειμζνου. Αυτά τα ονόματα μπορεί να αναφζρονται ςε ομάδεσ 

ανκρϊπων με διαφορετικζσ ιδιότθτεσ, όπωσ είναι ο δθμιουργόσ, ο ψθφιοποιθτισ, ο 

παραγωγόσ και γενικά κάκε ομάδα ανκρϊπων που δφναται να αποκτιςει αξιϊςεισ επί των 

δικαιωμάτων. Σα πεδία είναι τα εξισ: 

 

Όνομα Πεδίος Πεπιγπαθή 

Δθμιουργόσ του 
Πρωτογενοφσ Τλικοφ 
(Original Work 
Author) 

Σο όνομα του ανκρϊπου που 
δθμιοφργθςε το πρωτογενζσ ζργο 
(πχ, ηωγράφοσ, γλφπτθσ, 
αρχιτζκτονασ, ςυνκζτθσ) 

Ψθφιοποιθτισ 
(Digitizer) 

Σο όνομα του ανκρϊπου που 
δθμιοφργθςε το ψθφιακό 
υποκατάςτατο του ζργου 

Κάτοχοσ 
Δικαιωμάτων (Rights 
Holder) 

Σο όνομα του προςϊπου ι 
οργανιςμοφ που κατζχει ι 
διαχειρίηεται τα δικαιϊματα του 
ζργου 

58
 

 

Κατηγορία: Ρεριγραφή (Description):  
 
Θ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία ςχετίηεται με το περιεχόμενο του ζργου. 

                                                           
58 «Πποζηαζία και Διασείπιζη ηυν Πνεςμαηικών Δικαιυμάηυν Ψηθιακού Πεπιεσομένος: Άξοναρ Πποηεπαιόηηηαρ: 1 – 
Παιδεία και Πολιηιζμόρ, Μέηπο: 1.3 Τεκμηπίυζη, Αξιοποίηζη και Ανάδειξη ηος Ελληνικού Πολιηιζμού», Γ‟ Κοινοηικό 

Πλαίζιο Σηήπιξηρ, Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Κοινυνία ηηρ Πληποθοπίαρ» 2000-2006 
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Πνομα Ρεδίου Ρεριγραφή 

Δικαίωμα 
Αναπαραγωγισ 
(Copyright) 

Σο ςυγκεκριμζνο πεδίο ςχετίηεται με 
τθν ειδοποίθςθ περί του 
δικαιϊματοσ αναπαραγωγισ του 
ζργου. υνικωσ ςε αυτό το πεδίο 
ορίηεται ο κάτοχοσ των δικαιωμάτων 
του ζργου (πχ, Σο Δικαίωμα 
Αναπαραγωγισ είναι δεςμευμζνο 
από τθν Εταιρία … ) 

 

 

 

 

 

 

 

Κατηγορία: Ημερομηνίεσ (Dates):  
 

ε αυτι τθν κατθγορία ανικουν πεδία που αναφζρονται ςτισ κρίςιμεσ 

για τα πνευματικά δικαιϊματα θμερομθνίεσ (πχ, θμερομθνία δθμιουργίασ, ψθφιοποίθςθσ 

κ.α). 

 

 

Όνομα Πεδίου Περιγραφι 

Θμερομθνία 

Δθμιουργίασ του 

Πρωτογενοφσ Ζργου 

(Original Work 

Creation, Date) 

Αναφζρεται θ θμερομθνία που 

δθμιουργικθκε το πρωτογενζσ υλικό 

Θμερομθνία 

Ψθφιοποιθτισ 

(Digitization Date) 

Αναφζρεται θ δθμιουργία που 

πραγματοποιικθκε θ ψθφιοποίθςθ 

του υλικοφ 

Θμερομθνία 

τελευταίασ 

τροποποίθςθσ (Last 

Αναφζρεται θ θμερομθνία που 

πραγματοποιικθκε θ τελευταία 

τροποποίθςθ του ψθφιακοφ 
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Modified Date) υποκατάςτατου 

 

Κατηγορία: Εκμετάλλευςη (Exploitation):59 

 
Περιλαμβάνονται πεδία που περιγράφουν του μθχανιςμοφσ προςταςίασ των 

πνευματικϊν δικαιωμάτων, κακορίηουν του περιοριςμοφσ που επιβάλλονται από τουσ 

κατόχουσ των πνευματικϊν δικαιωμάτων, κακϊσ και τισ υποχρεϊςεισ που προχποκζτει θ 

χρθςιμοποίθςθ του ζργου. 

 

 

 

 

 

Πνομα Ρεδίου Ρεριγραφή 

Προςταςία 
(Protection) 

Περιλαμβάνεται πλθροφορία που 
δθλϊνει αν το ψθφιακό 
υποκατάςτατο είναι 
υδατογραφθμζνο, αν είναι επιςιμωσ 
καταγεγραμμζνο, ι αν προςτατεφεται 
από κάποιο άλλο τεχνολογικό μζςο 

Περιοριςμόσ 
Χριςθσ (Use 
Restriction) 

υγκαταλζγονται όλοι οι πικανοί 
περιοριςμοί ςτθ χριςθ του ζργου 
(πχ, δεν επιτρζπεται θ χριςθ του 
ζργου ςε εμπορικζσ εφαρμογζσ, δεν 
επιτρζπεται θ χριςθ του παρά μόνο 
για εκπαιδευτικό ςκοπό, θ χριςθ του 
προχποκζτει τθν εξουςιοδότθςθ 
όλων των προςϊπων που 
απεικονίηονται ι ακοφγονται ςτο 
ζργο κ.α) 

Τποχρζωςθ 
(Obligation) 

Κακορίηονται οι ςυνκικεσ που κα 
πρζπει απαραίτθτα να ικανοποιοφνται 
ϊςτε να είναι νόμιμθ θ χριςθ του 
ζργου (πχ, είναι αναγκαία θ πλθρωμι 
αντιτίμου για τθν χριςθ του ζργου) 

 

Κατηγορία Στοιχεία Επικοινωνίασ (Contact Point): 
 

                                                           
59 «Πποζηαζία και Διασείπιζη ηυν Πνεςμαηικών Δικαιυμάηυν Ψηθιακού Πεπιεσομένος: Άξοναρ Πποηεπαιόηηηαρ: 1 – 
Παιδεία και Πολιηιζμόρ, Μέηπο: 1.3 Τεκμηπίυζη, Αξιοποίηζη και Ανάδειξη ηος Ελληνικού Πολιηιζμού», Γ‟ Κοινοηικό 

Πλαίζιο Σηήπιξηρ, Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Κοινυνία ηηρ Πληποθοπίαρ» 2000-2006 
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Κακορίηονται τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του κατόχου ι του διαχειριςτι των 

πνευματικϊν δικαιωμάτων και του δικαιϊματοσ αναπαραγωγισ. Σα πεδία αυτισ τθσ 

κατθγορίασ κα πρζπει να παρζχουν όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ επικοινωνίασ του 

προςϊπου ι οργανιςμοφ με τον οποίο κα πρζπει να επικοινωνιςει κάποιοσ χριςτθσ για να 

αποκτιςει τθ δυνατότθτα νόμιμθσ χριςθσ του ζργου με τθ μορφικάποιασ εξουςιοδότθςθσ: 

 

Πνομα Ρεδίου Ρεριγραφή 

τοιχεία Επικοινωνίασ 
(Communication) 

Όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία 
επικοινωνίασ (πχ, ταχυδρομικι 
διεφκυνςθ, θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου ι 
fax κ.α) του κατόχου ι διαχειριςτι 
των δικαιωμάτων (πρόςωπο, 
οργανιςμόσ, μουςείο κ.α) 

 

Σο παραπάνω πεδία αποτελοφν ζνα ελάχιςτο ςφνολο μεταδεδομζνων που κα 

πρζπει να ςυγκαταλζγονται (με τθν ίδια ι αντίςτοιχθ μορφι) ςτο ευρφτερο ςφνολο 

μεταδεδομζνων που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν περιγραφι του ψθφιακοφ περιεχομζνου. 

τθν περίπτωςθ που θ τεκμθρίωςθ ζχει ιδθ προχωριςει, κα πρζπει να προβλεφκεί μια 

διαδικαςία αντιςτοίχθςθσ (mapping) τθσ ιδθ υπάρχουςασ πλθροφορίασ ςτα ςυγκεκριμζνα 

πεδία.60 

ε κάκε περίπτωςθ τόςο τα υποζργα που αφοροφν τθ ψθφιοποίθςθ του 

πολιτιςτικοφ υλικοφ (δθμιουργία ψθφιακϊν ςυλλογϊν) όςο και αυτά που αποςκοποφν 

ςτθν προβολι του (Ιςτότοποι ανάδειξθσ και προβολισ του ψθφιοποιθμζνου πολιτιςτικοφ 

υλικοφ), κα πρζπει να προβλζπουν τθν ανάπτυξθ και ενςωμάτωςθ ςυςτθμάτων για τθν 

προςταςία και τθ διαχείριςθ των πνευματικϊν δικαιωμάτων, ϊςτε να μθν εμφανιςτοφν 

κροφςματα παράνομθσ αντιγραφισ και ανεξζλεγκτθσ καταςτρατιγθςθσ του δικαιϊματοσ 

αναπαραγωγισ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60 Οδηγόρ‐Εγσειπίδιο για ηην πποζηαζία και ηη διασείπιζη ηυν πνεςμαηικών δικαιυμάηυν 

τηθιακού πολιηιζηικού πεπιεσομένος  A. Σκοπδάρ, Σ. Νικολόποςλορ, Ε.Καπαηζάρ, Δ. 

Τζώληρ, Δ.Μεφδάνηρ 2004 
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Κεφάλαιο 4: DRM – TPM  και  οι παράγοντες αποτυχίας 

Σο δφςκολο μζροσ του προβλιματοσ τθσ προςταςίασ των ψθφιακϊν πνευματικϊν 

δικαιωμάτων, και ειδικότερα τθσ καταπάτθςισ τουσ είναι ότι «Θ πειρατεία δεν είναι μια 

μαηικι εγκλθματικι ςυνομωςία, αλλά οι ςυλλογικζσ ενζργειεσ εκατομμυρίων –κατά τα 

αλλα- νομοταγϊν και ευυπόλθπτων ανκρϊπων-χρθςτϊν του Διαδικτφου όλων των θλικιϊν 

που ζχουν εξοικειωκεί με τθν κουλτοφρα ότι το δωρεάν περιεχόμενο είναι το ςιμα 

κατατεκζν του Διαδικτφου». (S.Ham and R.Atkinson 2003). Ακόμα χειρότερα «Αυτι δεν 

είναι καν μια μάχθ ανάμεςα ςε μεγιςτάνεσ εταιριϊν πολυμζςων και μιασ χοφφτασ κυβερνο-

φιλελευκζρων που απλά κζλουν να ανακεωριςουν το νόμο περί πνευματικισ 

ιδιοκτθςίασ». (S.Ham and R.Atkinson 2003).61 

Μετά από το διάβαςμα του κεφαλαίου 3 τθσ παροφςασ εργαςίασ, κα ζλεγε κάνεισ 

ότι με τόςεσ μεκόδουσ, τεχνικζσ, τεχνολογίεσ και τισ τόςεσ ςυμμαχίεσ που ςυνζπτυςςαν, 

ζχει λυκεί, ι τουλάχιςτον ζχει περιοριςτεί, το πρόβλθμα τθσ προςταςίασ των ψθφιακϊν 

πνευματικϊν δικαιωμάτων. Όμωσ μακράν απζχει αυτό από τθν πραγματικότθτα. Ζςτω και 

αν εφαρμόηονταν με απόλυτθ επιτυχία όλα τα πιο πάνω, κα είχε λυκεί το πρόβλθμα μόνο 

από τθν πλευρά των επιχειρθματιϊν και των δθμιουργϊν του περιεχομζνου, και όχι από 

                                                           
61 S.Ham and R.Atkinson 2003 
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τθν πλευρά των τελικϊν καταναλωτϊν. Οι τελευταίοι κα πλιρωναν αδρά για ζνα ψθφιακό 

περιεχόμενο πάνω ςτο οποίο δεν κα είχαν καμία δικαιοδοςία. Κςωσ να είναι αυτόσ ο 

ςπουδαιότεροσ λόγοσ που όλεσ αυτζσ οι τεχνολογίεσ είτε δεν είναι αρκετζσ είτε 

αποτυγχάνουν. ε αυτό το κεφάλαιο αναλφονται οι λόγοι αποτυχίασ (ι μθ επάρκειασ) τθσ 

κάκε μιασ από τισ μεκόδουσ που αναφζρονται πιο πάνω, κακϊσ και όλοι οι άλλοι 

κοινωνικοί, πολιτιςτικοί και οικονομικοί λόγοι για τθν ςυνζχιςθ τθσ φπαρξθσ του 

προβλιματοσ με τθν κάκε μζκοδο αλλά και γενικότερα.  

 

4.1 Προβλήματα με τα TPMs. 

Όπωσ ζχουμε ιδθ αναφζρει , οι τεχνολογίεσ των TPMs χωρίηονται ςε τεχνολογίεσ 

προςταςίασ πρόςβαςθσ και τεχνολογίεσ προςταςίασ χριςθσ. Ο διαχωριςμόσ αυτόσ πολλζσ 

φορζσ αποτυγχάνει να είναι διακριτόσ, με αποτζλεςμα να κακίςτανται οι τεχνολογίεσ 

ευάλωτεσ. Ζνασ νόμοσ που κα κάλυπτε τθν μια κατθγορία ίςωσ να άφθνε τθν άλλθ 

εκτεκειμζνθ, ι θ ίδια τεχνολογία που υποςτθρίηει τθν μια, να εκκζτει τθν άλλθ. 

Επιπρόςκετα μια τεχνολογία ενϊ φτιάχτθκε με τθν πρόφαςθ να προςτατεφει και τουσ 

χριςτεσ, θ ίδια μπορεί να κάνει τθ ηωι τουσ δφςκολθ. 

 

4.1.1 Πρόβλημα με τη Δέσμευση συσκευής (Device Binding) 

Ασ πάρουμε τθν περίπτωςθ ενόσ καταναλωτι που αγόραςε άδεια για περιεχόμενο που 

είναι αςφαλιςμζνο με device Binding. Ζχουμε δει ότι αυτι θ άδεια είναι άμεςα 

ςυνδεδεμζνθ με το υλικό τθσ ςυςκευισ αναπαραγωγισ. τθν περίπτωςθ που ο 

καταναλωτισ επικυμεί να χρθςιμοποιιςει το περιεχόμενο που αγόραςε ςε ζναν φορθτό 

υπολογιςτι, ενϊ θ άδεια ζχει τον αρικμό μθτρϊου του ςκλθροφ δίςκου του επιτραπζηιου 

του υπολογιςτι, δεν κα μπορεί να το κάνει. Ακόμα χειρότερα, αν κάποτε ο ςκλθρόσ δίςκοσ 

του επιτραπζηιου του υπολογιςτι ςταματιςει να λειτουργεί (πράγμα που μπορεί να ςυμβεί 

ςτον κακζνα ανά πάςα ςτιγμι), το περιεχόμενο του ακόμα και αν είναι αποκθκευμζνο 

αλλοφ για λόγουσ αςφαλείασ, δεν κα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ξανά αν ζχει άδεια Device 

Binding ςυνδεδεμζνθ με τον δίςκο που ςταμάτθςε να λειτουργεί. 

 

4.1.2 Πρόβλημα με το CSS - To DeCSS 

To CSS, το πολυδάπανο και πολλά υποςχόμενο αυτό ςφςτθμα ζπεςε κφμα ενόσ ζφθβου 

Νορβθγοφ χάκερ και μερικϊν φίλων του, ποφ από τθ ςτιγμι που κατάφεραν να το 

παρακάμψουν δθμιουργϊντασ το “DeCSS” τθν τεχνολογία δθλαδι που εφάρμοςαν για να 

παρακάμψουν το ςφςτθμα, ζςτειλαν ςτο Διαδίκτυο όλεσ τισ λεπτομζρειεσ για το πωσ το 
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ζκαναν και οδθγίεσ για όλουσ όςουσ κζλουν να κάνουν το ίδιο. Θκικό δίδαγμα; Όςο κα 

υπάρχουν Χάκερσ, τα ςυςτιματα, όςο πολυδάπανα και να είναι, μποροφν να ςπάςουν, και 

το κυριότερο, εν μια νυκτί, μποροφν να ενθμερωκοφν όλοι οι χριςτεσ του διαδικτφου για 

αυτό, με αποτζλεςμα να ακυρϊνεται θ αξία τουσ ςε παγκόςμιο επίπεδο μζςα ςε μια μζρα. 

Σο DeCSS αποκρυπτογραφεί το περιεχόμενο που είναι προςτατευμζνο με CSS, και 

το αντιγράφει ςτον ςκλθρό δίςκο του υπολογιςτι. τθ ςυνζχεια το περιεχόμενο (αν 

πρόκειται για ταινία) κωδικοποιείται με το πρότυπο DivX για να παραχκεί αντίγραφο ίδιασ 

ποιότθτασ με το αρχικό, μικρότερο όμωσ ςε μζγεκοσ, κακιςτϊντασ το εφκολα διαμοιράςιμο 

μζςω του Διαδικτφου. Θ ειρωνεία βρίςκεται ςτο γεγονόσ ότι το πρότυπο DivX ανατιχκθκε 

από τθ Sony και άλλεσ εταιρίεσ για να γίνει εφικτό το video streaming ςτο Διαδίκτυο! (Fact 

Sheet, 2006).62 

 

 

4.2 Πρόβληματα με τις τεχνολογίες προστασίας χρήσης63 

Οι περιςςότερεσ τεχνολογίεσ προςταςίασ χριςθσ που είδαμε, απαγορεφουν τθν αντιγραφι 

περιεχομζνου. Σο streaming όμωσ, (μετάδοςθ ςε πραγματικό χρόνο) κάποιου βίντεο ςτο 

διαδίκτυο από κάποιον που ζχει άδεια χριςθσ αλλά όχι αντιγραφισ, δεν απαιτεί τθν 

αντιγραφι του από αυτόν, αλλά επιτρζπει τθν παρακολοφκθςι του από χριςτεσ που δεν 

ζχουν εξουςιοδότθςθ να το βλζπουν. Ακόμα περιςςότερο, αυτοί οι χριςτεσ μποροφν με τθ 

βοικεια ειδικοφ λογιςμικοφ να καταγράφουν ότι βλζπουν μζςω streaming , δθμιουργϊντασ 

αντίγραφα χωρίσ αυτοί να ζχουν άδεια για αντιγραφι. (Fact Sheet, 2006). Αυτό το 

πρόβλθμα ςιμερα γίνεται προςπάκεια να αντιμετωπιςτεί από τισ εταιρίεσ με τθν κζςπιςθ 

νόμων και εφαρμογι τεχνολογιϊν που απαγορεφουν ΚΑΙ τθν διάδοςθ ενόσ ζργου. Βζβαια, 

αυτι θ προςπάκεια ζχει τθν ίδια τφχθ με τισ άλλεσ, μιασ και από τθν μια οι νόμοι για 

λόγουσ που κα δοφμε αργότερα δεν καταφζρνουν τίποτα, και από τθν άλλθ οι τεχνολογίεσ 

«παραδίδονται» ςτα χζρια των Χάκερσ. 

 

4.2.1 Macrovision 

Θ τεχνολογία αυτι εκμεταλλεφεται ζνα τςιπ του VCR που ρυκμίηει τθν ευςτάκεια τθσ 

εικόνασ και τθν ιςορροπία των χρωμάτων και του φωτόσ. Όταν ζνασ χριςτθσ προςπακιςει 

να αναπαράγει παράνομα αντιγραμμζνο βίντεο ςε VCR με προςταςία Macrovision, το VCR 

                                                           
62 Fact Sheet, Digital Rights Management and Technical Protection Measures, Office of the Privacy Commissioner of 

Canada 

63 . Δημ.Π. Μεφδάνηρ «Τα Δικαιώμαηα Πνεςμαηικήρ Ιδιοκηηζίαρ ζηην Ψηθιακή Εποσή: Ζηηήμαηα Πποζηαζίαρ και 

Διασείπιζηρ. Ένα Ππόηςπο Σύζηημα Ψηθιακήρ Διασείπιζηρ ηυν Πνεςμαηικών Δικαιυμάηυν.» Αθήνα 2006 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ςΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΘ ΔΙΑΣΡΙΒΘ  ΠΑΛΙΛΘ ΚΤΡΙΑΚΟ 

 

85 
                           ΣΑ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

παρεμβαίνει ςτθ λειτουργία αυτοφ του τςιπ για να αλλοιϊςει το αποτζλεςμα. Αγοράηοντασ 

όμωσ ζνα εξωτερικό ςτακεροποιθτι ςιματοσ, ζνασ χριςτθσ μπορεί να ανακζςει ςε αυτόν 

τθν ρφκμιςθ τθσ ευςτάκειασ τθσ εικόνασ, και ζτςι θ αντιγραμμζνθ ταινία αναπαράγεται 

κανονικά χωρίσ προβλιματα. Ενϊ κάποιεσ εταιρίεσ επενδφουν χριμα και εργατοϊρεσ για 

τθν καταπολζμθςθ τθσ πειρατείασ, κάποιεσ άλλεσ (και ςε κάποιεσ εξωφρενικζσ περιπτϊςεισ 

ακόμα και αυτζσ οι ίδιεσ εταιρίεσ) ςπεφδουν να κερδοςκοπιςουν φτιάχνοντασ τεχνολογίεσ 

και ςυςκευζσ για να παρακάμπτουν τα μζτρια προςταςίασ από τθν πειρατεία. Άρα όςα 

μζτρα και να εφαρμόηονται, από τθ ςτιγμι που το κζρδοσ των εταιριϊν κα είναι 

αυτοςκοπόσ, πάντα κα εφευρίςκονται και επί πλθρωμι αντίμετρα. 

 

4.2.2 Πρωτόκολλο ασφαλούς ψηφιακής μετάδοσης 

Αρικμόσ τεχνικϊν παράκαμψθσ αυτοφ του πρωτοκόλλου ιδθ κυκλοφορεί ευρζωσ ςτο 

Διαδίκτυο. Εδϊ αξίηει να ςθμειωκεί πωσ τελικά αυτι θ μζκοδοσ δεν εμποδίηει τθν 

πολλαπλι αντιγραφι ψθφιακά προςτατευμζνων ζργων όταν αυτι γίνεται από το ίδιο 

πρωτότυπο προςτατευμζνο CD που αποκρυπτογραφικθκε μια φορά νόμιμα από 

εξουςιοδοτθμζνο χριςτθ. Οι τεχνικζσ προςταςίασ απζτυχαν να προβλζψουν όλεσ τισ 

δυνατζσ. 

 

4.2.3 Πρωτοβουλία για Ασφαλή Χηφιακή Μουσική 

Οι εμπνευςτζσ αυτισ τθσ πρωτοβουλίασ ιταν τόςο ςίγουροι για το αδιάβλθτο αυτισ τθσ 

μεκόδου που τόλμθςαν να προκαλζςουν ανοικτά όλουσ τουσ επίδοξουσ Χάκερσ να 

προςπακιςουν να ςπάςουν τα κρυπτογραφθμζνα ζργα τουσ και μάλιςτα όποιοσ κα το 

κατάφερνε κα βραβευόταν! Όταν ζνασ ερευνθτισ κατάφερε να πάρει το βραβείο, άρχιςε να 

δζχεται απειλζσ από τουσ ςυμβάλλοντεσ ςτθν πρωτοβουλία για μθνφςεισ αν τολμοφςε να 

δθμοςιεφςει τθν τεχνικι κρυπτογράφθςθσ που ανακάλυψε όταν χρθςιμοποιοφςαν. Ο 

ερευνθτισ τελικά βρζκθκε ςε δίκθ και ςε αυτιν κζρδιςε το δικαίωμα να δθμοςιεφςει τα 

ευριματα του για εκπαιδευτικοφσ και επιςτθμονικοφσ λόγουσ ελεφκερα. τθν ίδια δίκθ 

κατάφερε να εξαςφαλίςει δεδικαςμζνο δικαίωμα ςε όλουσ να δθμοςιεφουν οποιαδιποτε 

αντίμετρα ςε μζτρα προςταςίασ ψθφιακϊν πνευματικϊν δικαιωμάτων για χάρθ τθσ 

εκπαίδευςθσ και τθσ επιςτιμθσ. Οι εταιρίεσ πλζον δεν μποροφν να βαςίηονται ςτθν 

απαγόρευςθ ενθμζρωςθσ των χρθςτϊν για να εφαρμόηουν απαγορεφςεισ. Κάτι τζτοιο 

εξάλλου κα ιταν ανικικο αφοφ δικαίωμα ςτθν ενθμζρωςθ και τθ γνϊςθ πρζπει να ζχουν 

όλοι. 

 

4.2.4 Σο «αναλογικό χάσμα» (Analog Hole) 
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Οποιαδιποτε ςυςκευι αναπαραγωγισ ψθφιακοφ υλικοφ, προςτατευμζνου ι μθ, χρειάηεται 

να μετατρζπει το ψθφιακό ςιμα ςε αναλογικό (ςε ιχο και ςε φωσ) για να το παραδϊςει 

ςτον τελικό χριςτθ για «κατανάλωςθ». Ο ιχοσ και το φωσ δεν μποροφν να υποςτοφν 

οποιαδιποτε μορφι προςταςίασ ψθφιακϊν πνευματικϊν δικαιωμάτων. Ζτςι ζνασ χριςτθσ 

εφοδιαςμζνοσ με ζνα μαγνθτόφωνο μπορεί να θχογραφιςει οτιδιποτε βγαίνει από τα 

μεγάφωνά του, ςε αποδεκτι ποιότθτα, και να το διανζμει ςτο Διαδίκτυο. Ψάχνοντασ ςτο 

διαδίκτυο για ταινίεσ, βρίςκουμε πλθκϊρα αντιγράφων ταινιϊν τα οποία παράγονται απο 

βιντεογραφθμζνθ προβολι τθσ αντίςτοιχθσ ταινίασ ςε κάποια κινθματογραφικι αίκουςα με 

τθ χριςθ μιασ φορθτισ ψθφιακισ βιντεοκάμερασ. Αν καιιδθ κεςπίςτθκαν νόμοι για αυτό 

το ηιτθμα, θ παρανομία ςυνεχίηεται κανονικά. Όλθ αυτι θ κατάςταςθ αποκαλείται «Analog 

Hole»64, δθλαδι το χάςμα ςτθ προςταςία που προκαλείται από τθν μετατροπι του ςιματοσ 

από ψθφιακό ςε αναλογικό. 

 

4.2.5 Τδατογραφήματα 

Σα υδατογραφιματα όταν είναι ορατά μποροφν να αφαιρεκοφν με ειδικά προγράμματα αν 

και αφινουν μικρζσ αλλοιϊςεισ ςτο αποτζλεςμα. Σα αόρατα υδατογραφιματα από τθν 

άλλθ αφαιροφνται μετά από ςυμπίεςθ του αρχείου που τα φζρει. Ακόμα και όταν ζνα ζργο 

φζρει μθ αφαιροφμενο υδατογράφθμα, άμα διανεμθκεί παράνομα, ςυνικωσ προορίηεται 

για «παράνομθ» χριςθ από «παράνομουσ» παραλιπτεσ οι οποίοι δεν είναι λογικό να 

κόπτονται και ιδιαίτερα για τθν φπαρξθ υδατογραφιματοσ ςτο ζργο που χρθςιμοποιοφν 

αφοφ δζχονται το γεγονόσ πϊσ «ότι πλιρωςαν, αυτό ζλαβαν». Σο γεγονόσ ότι το 

υδατογράφθμα μπορεί να βοθκιςει ςτον εντοπιςμό του ζργου δεν φαίνεται να λειτουργεί 

καταςταλτικά μιασ και θ πλθροφορία ότι το πνευματικό ςου ζργο αντιγράφεται κακθμερινά 

από ζνα εκατομμφριο χριςτεσ, τον χριςτθ Α ςτθν Αμερικι, τον χριςτθ Β ςτθν Αυςτραλία, 

τον χριςτθ Χ ςτθν Σανηανία, δεν είναι αρκετι για να ςε βοθκιςει να το αποτρζψεισ κιόλασ. 

Σο μανιφζςτο των Χάκερσ λζει: «μπορείτε να ςταματιςετε ζναν από μασ, αλλά δεν 

μπορείτε να τουσ ςταματιςετε όλουσ», και φαίνεται να μθν ζχει άδικο. 

 

4.3 Προβλήματα με το DRM65 

Οι τεχνολογίεσ αλλά και οι πρακτικζσ του DRM ςχεδιάςτθκαν για να ζχουν τθν μζγιςτθ 

αποτελεςματικότθτα ςε προςωπικοφσ γενικισ χριςθσ υπολογιςτζσ. Όταν κάποιοσ 

                                                           
64 Fact Sheet, Digital Rights Management and Technical Protection Measures, Office of the Privacy Commissioner of 

Canada 

65 Μ. Παύλος, «Πποζηαζία Ψηθιακών Πνεςμαηικών Δικαιυμάηυν»,Αθήνα 2008 
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χρθςιμοποιεί ειδικευμζνα μθχανιματα, τότε μπορεί να παρακάμπτει πολλά μζτρα 

αςφαλείασ που υιοκετεί το DRM. Πζρα όμωσ από αυτό το πρακτικό μζροσ του 

προβλιματοσ, με το DRM γενικότερα προκφπτουν και τα ακόλουκα κζματα «αρχισ» : 

- Θ Μθ ξεκάκαρθ ενθμζρωςθ των τελικϊν χρθςτϊν και άρα μθ ςφνεςθ τουσ για τθ 

χριςθ απαγορευτικϊν μζτρων πάνω ςτο ψθφιακό πνευματικό ζργο που αγόραςαν. 

-Θ αυτόματθ εγκατάςταςθ επιπρόςκετου λογιςμικοφ ςτον υπολογιςτι των 

χρθςτϊν, χωρίσ τθν αποδοχι από αυτοφσ των όρων χριςθσ του ςυγκεκριμζνου 

λογιςμικοφ προςταςίασ και θ ζκκεςι τουσ ςε πικανοφσ κινδφνουσ. Χαρακτθριςτικι είναι θ 

περίπτωςθ τθσ Sony, όπου για να εφαρμοςτοφν τα μζτρα αςφαλείασ τον ζργων που 

διζνειμε, εγκακιςτόταν ςτον υπολογιςτι του χριςτθ αυτόματα λογιςμικό το οποίο 

αποδείχτθκε ηθμιογόνο για τον υπολογιςτι. Σο λογιςμικό αυτό εμπίπτει ςτθν κατθγορία 

των rootkits, προγραμμάτων που επιτρζπουν τθν παράνομθ πρόςβαςθ απομακρυςμζνων 

χρθςτϊν ςτον υπολογιςτι του «κφματοσ» , κάτοχου ψθφιακοφ πνευματικοφ ζργου τθσ 

ίδιασ τθσ Sony. 

-Θ απαίτθςθ από τα ςυςτιματα αςφαλείασ όπωσ οι χριςτεσ να αποκαλφπτουν τα 

προςωπικά τουσ ςτοιχεία για να αποκτιςουν πρόςβαςθ ςε προςτατευμζνο 

υλικό, και το «φακζλωμα» των προτιμιςεϊν τουσ και τον ςυνθκειϊν τουσ για 

εκμετάλλευςθ από διαφθμιςτικζσ εταιρίεσ. 

-Θ εγκατάςταςθ ςφνδεςθσ με τον καταςκευαςτι μζςω του διαδικτφου κάκε φορά 

που κζλει ζνασ χριςτθσ να αναπαράξει ψθφιακό προςτατευμζνο υλικό μπορεί να 

αποςπάςει το ip του και να τον «παρακολουκεί» για τυχόν απόπειρεσ «παρανομίασ» 

-Αποτυχία οριςτικισ αφαίρεςθσ του λογιςμικοφ που εγκακίςταται από τα 

ςυςτιματα προςταςίασ. (Fact Sheet, 2006). 

 

4.4 Ιδεολογικό – ηθικό υπόβαθρο 

Σο γεγονόσ ότι, κατά τα άλλα, νομοταγείσ πολίτεσ που δεν κα ςκζφτονταν καν να κλζψουν 

ζνα CD από το ράφι κάποιου καταςτιματοσ, δεν βρίςκουν τίποτα το κακό ςτο να 

κατεβάηουν μουςικι από το διαδίκτυο, ίςωσ να αποτελεί και τθν πτυχι του προβλιματοσ 

που είναι και θ πιο δφςκολθ. Κάποιοι χριςτεσ το κάνουν και ωσ πράξθ «επανάςταςθσ» 

εναντίον των «λαίμαργων πολυεκνικϊν εταιριϊν παραγωγισ 

μουςικισ» που ςυνωμοτοφν μεταξφ τουσ να κρατοφν τισ τιμζσ των πνευματικϊν ζργων 

ψθλζσ. ‘Ζνασ λόγοσ που οδθγεί τον κόςμο να ςκζφτεται ζτςι, είναι το γεγονόσ ότι πλζον 

περιμζνουν ότι το Διαδίκτυο είναι εδϊ για να παρζχει δωρεάν περιεχόμενο το οποίο μζχρι 

τϊρα ςυνθκίηαμε να πλθρϊνουμε ςτο “offline” περβάλλον (περιοδικά, εφθμερίδεσ κλπ). 
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Ζνασ άλλοσ λόγοσ είναι το γεγονόσ ότι τα ΜΜΕ που απευκφνονται ςτο κοινό ζχουν 

λανκαςμζνα ςυνδζςει τθν αξία ενόσ πνευματικοφ ζργου με τθν τιμι του μζςου που το 

φζρει. Ο κόςμοσ δθλαδι νομίηει ότι ζνα πλαςτικό διςκάκι μαηί με το κουτί και το εξϊφυλλό 

του φζρουν όλθ τθν «δίκαιθ» αξία και για αυτά είναι αποδεκτό να πλθρϊνουμε, ενϊ 

κεωροφν τθν περιεχόμενθ ςε αυτό ταινία ότι προζρχεται από μια ανεξάντλθτθ πθγι από 

τθν οποία είναι αποδεκτό να μθν πλθρϊνουμε ότι πάρουμε. 

Θ κουλτοφρα τθσ πειρατείασ επίςθσ ενκαρρφνεται και από τθν ανωνυμία που 

προςφζρει ςτουσ χριςτεσ το Διαδίκτυο. Ακόμα και οι χριςτεσ που κατανοοφν πλιρωσ γιατί 

είναι παράνομο να προβαίνουν ςε πράξεισ πειρατείασ, ςυνεχίηουν να τισ διαπράττουν αφοφ 

ξζρουν ότι υπάρχει πάρα πολφ μικρόσ κίνδυνοσ να ςυλλθφκοφν και να υποςτοφν 

οποιαδιποτε ςυνζπεια. Σο γεγονόσ ότι εκατομμφρια άλλοι το κάνουν, δίνει ςτουσ χριςτεσ 

τθν εντφπωςθ ότι οι πράξεισ τουσ, αλλά και θ ίδια τουσ θ παρουςία ςτο 

Διαδίκτυο δεν είναι πάρα μια ςταγόνα ςτον ωκεανό που δεν πρόκειται ποτζ να 

εντοπιςτεί ι να ξεχωρίςει. Ζνασ παράγοντασ που ενκαρρφνει τθν πειρατεία, είναι ζνασ 

ςεβαςτόσ αρικμόσ από κυβερνο – φιλελεφκερουσ (cyberliberterians) που υιοκετοφν τθν 

ιδεολογία που αρνείται τθν νομιμότθτα του ςκεπτικοφ των πνευματικϊν δικαιωμάτων, 

προτιμϊντασ καλφτερα τθν ιδζα ότι θ πλθροφορία δεν μπορεί να είναι ιδιοκτθςία κανενόσ. 

Λιγότερο ακραία ςτάςθ κρατοφν κάποιοι κακθγθτζσ νομικισ όπωσ θ Pamela Samuelson και 

ο Lawrence (ι Larry) Lessing, εμπνευςτισ των Creative Commons που μελετϊνται ςτο 

επόμενο κεφάλαιο, που ζχουν αναπτφξει ρθτορικι ςχετικά με τθν δίκαιθ χριςθ των 

πνευματικϊν ζργων με ςκοπό να επωφελοφνται όλοι από αυτά (fair use) και τα όρια το 

νόμου περί 

πνευματικισ ιδιοκτθςίασ. (S.Ham, R.D. Atkinson 2003)66.Όπωσ επίςθσ κα δοφμε, ζχουν 

ςιμερα δθμιουργθκεί και δραςτθριοποιοφνται διεκνείσ οργανιςμοί για αυτό το ςκοπό. 

Επιπρόςκετο ςε όλα αυτά τα ηθτιματα, είναι και το γεγονόσ ότι υπάρχουν ςιμερα 

δεκάδεσ οργανιςμοί που προωκοφν το λογιςμικό ανοικτοφ κϊδικα, αλλά και το δωρεάν 

λογιςμικό και ψθφιακό περιεχόμενο. Ζτςι ζνασ χριςτθσ μπορεί εφκολα και κακόλα νόμιμα 

να προμθκευτεί με λογιςμικό για όλεσ τισ χριςεισ, από το λειτουργικό ςφςτθμα Linux, μζχρι 

και το τελευταίο utility, χωρίσ να πλθρϊςει το παραμικρό και να ζχει και τθ δυνατότθτα να 

το εκμεταλλευτεί όπωσ αυτόσ κζλει. Αν μετριςουμε και τθν ευρεία διάδοςθ του YouTube 

όπου ο κάκε ζνασ μπορεί να βρει βίντεο για οποιαδιποτε χριςθ (που με κάποια μικρά 

δωρεάν εργαλεία μποροφν να αποκθκευτοφν ςτον ςκλθρό δίςκο του υπολογιςτι), αλλά και 

τα εκατομμφρια podcasts που κυκλοφοροφν ελεφκερα και νόμιμα, τα αμζτρθτα torrents 

                                                           
66 S.Ham, R.D. Atkinson 2003 
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κάκε είδουσ (θλεκτρονικά βιβλία, μουςικι, θλεκτρονικά παιχνίδια, βιντεοταινίεσ, 

τθλεοπτικζσ εκπομπζσ κλπ), και τα αρχεία που κυκλοφοροφν μζςα ςτα p2p δίκτυα, 

μποροφμε να καταλάβουμε γιατί οι χριςτεσ αρνοφνται να  πλθρϊςουν για τθν απόκτθςθ 

οποιουδιποτε κομματιοφ πνευματικοφ ζργου και τουσ κακοφαίνεται όταν ακοφν το πόςο 

χρεϊνουν οι δθμιουργοί του και ςε πόςουσ περιοριςμοφσ υπόκεινται ακόμα και όταν το 

αγοράςουν. Σζλοσ, αντιλαμβανόμαςτε ότι τα «μζτωπα» που ζχει να «πολεμιςει» όποιοσ 

κζλει να λφςει το πρόβλθμα τθσ προςταςίασ των ψθφιακϊν πνευματικϊν δικαιωμάτων 

είναι πάρα πολλά. Εξ’ άλλου οι Χάκερσ κα είναι πάντα εκεί, ζτοιμοι και πρόκυμοι να 

«ξεκλειδϊςουν» όποια κλειδαριά φτιαχτεί που κα τουσ περιορίηει. 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 5: Σα CREATIVE COMMONS  

Όπωσ ζχει γίνει φανερό, οι οργανιςμοί, οι εταιρίεσ, τα κινιματα και οι τάςεισ που 

επικρατοφν, τείνουν να διαχωρίηονται ςε δφο ςτρατόπεδα: ςτο ςτρατόπεδο των 

υποςτθρικτϊν τθσ φπαρξθσ των copyrights και τθσ εφαρμογισ του DRM, με 

«ςτρατιϊτεσ» τισ μεγάλεσ εταιρίεσ, τισ κυβερνιςεισ, τουσ παραγωγοφσ, τουσ μεςάηοντεσ και 

κάποιουσ από τουσ δθμιουργοφσ, και ςτο ςτρατόπεδο των «φιλελευκζρων», κιαςωτϊν τθσ 

ελεφκερθσ και δωρεάν δθμιουργίασ, χριςθσ, διακίνθςθσ και αντιγραφισ ψθφιακοφ 

πνευματικοφ ζργου, με «ςτρατιϊτεσ» κάποιου δθμιουργοφσ και τουσ τελικοφσ χριςτεσ-

καταναλωτζσ, απλοφ κόςμου. 

ε αυτό το κεφάλαιο κα προτακεί μια ενδιάμεςθ τάςθ που υπόςχεται να «ςμίξει» 

τουσ ανκρϊπουσ των δφο ςτρατοπζδων, και να τουσ ενϊςει κάτω από τθν ίδια ςτζγθ. Αν 

καταργθκεί ο διαχωριςμόσ αυτόσ, αν τα ςυμφζροντα δεν είναι αλλθλοςυγκρουόμενα αλλά 

αλλθλοςυμπλθροφμενα, αν πάψει το κυνθγθτό μεταξφ κζρδουσ – δωρεάν, κφτθ 

μεγαλοεπιχειρθματία και κφματοσ καταναλωτι ι του κφτθ «πειρατι» και του κφματοσ 

δθμιουργοφ, τότε αυτό που κα μείνει κα είναι μια κατάςταςθ όπου ο κάκε δθμιουργόσ κα 

αμείβεται για το ζργο του, οι παραγωγοί, οι μεςάηοντεσ και οι επιχειρθματίεσ κα βγάηουν 

κζρδθ, και οι απλοί καταναλωτζσ κα απολαμβάνουν εφκολθ, φτθνι, και άμεςθ πρόςβαςθ 

ςτα ψθφιακά πνευματικά ζργα, και άρα ςτθ ψυχαγωγία, ςτθ μόρφωςθ, ςτθ γνϊςθ, ςτθν 

πνευματικι καλλιζργεια. Όλα αυτά είναι τα ιδανικά του οργανιςμοφ «Creative Commons». 

 

5.1 Εισαγωγή 
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Σο Κδρυμα Creative Commons (CC), που δθμιουργικθκε ςτισ Θ.Π.Α. το 2001 από τον 

Lawrence Lessig, ανζπτυξε νομικά και τεχνολογικά τθν ιδζα των αδειϊν χριςθσ και άλλων 

προϊόντων και ςυγγενικϊν δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ ορμϊμενο από τον 

προβλθματιςμό για τθ χρθςιμότθτα και χρθςιμοποίθςθ των αδειϊν GNU ςτα υπόλοιπα 

ζργα, πζρα από τα ζργα Ελεφκερου Λογιςμικοφ/ Ανοικτοφ Κϊδικα. Σα βαςικά δομικά 

χαρακτθριςτικά των αδειϊν Creative Commons είναι εμπνευςμζνα από τθν General Public 

License που αποτελεί και το βαςικό νομικό μόρφωμα ςτο οποίο ςτθρίηεται θ παραγωγι 

και διάκεςθ του ελευκζρου λογιςμικοφ. Μολονότι διαφορετικζσ ωσ προσ το αντικείμενο 

ςτο οποίο εφαρμόηονται, τόςο οι άδειεσ Creative Commons όςο και θ General Public 

License ι άλλεσ άδειεσ Ελευκζρου Λογιςμικοφ/ Ανοιχτοφ Κϊδικα, ζχουν κοινά βαςικά 

νομικά χαρακτθριςτικά.67 Επιπλζον και οι δφο κατθγορίεσ αδειϊν αποςκοποφν ςτθ 

διατιρθςθ και εμπλουτιςμό του υλικοφ που είναι ελεφκερο για δθμόςια χριςθ χωρίσ να 

ςτεροφν το δθμιουργό από τθν πικανι του εμπορικι εκμετάλλευςθ μζςα από τθν 

παράλλθλθ χριςθ άλλων ςυμβατικϊν μορφωμάτων. 

Οι άδειεσ Creative Commons δθμιουργοφν ζνα νζο κεςμικό πλαίςιο για τθν 

προςταςία τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ (copyright). Ωσ εκ τοφτου εφαρμόηονται ςε όλα τα 

ζργα τα οποία προςτατεφονται από το νόμο περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ. Για 

παράδειγμα τα βιβλία, οι ιςτοςελίδεσ (sites), τα blogs, φωτογραφίεσ, κινθματογραφικά 

ζργα, βιντεοταινίεσ, μουςικά ζργα και πάςθσ φφςεωσ οπτικοακουςτικά ζργα. Σα 

προγράμματα θλεκτρονικοφ υπολογιςτι προςτατεφονται επίςθσ από το νόμο περί 

πνευματικισ ιδιοκτθςίασ αλλά δε ςυνιςτάται θ εφαρμογι αδειϊν Creative Commons ςε 

τζτοιου είδουσ ζργα. Ζνα από τα πολφ ςθμαντικά και καινοτόμα ςτοιχεία των αδειϊν 

Creative Commons είναι πωσ δίνουν τθν ευχζρεια ςτον δθμιουργό να υποδεικνφει τον 

τρόπο με τον οποίο οι άλλοι μποροφν να κάνουν χριςθ τθσ πνευματικισ του ιδιοκτθςίασ, 

όπωσ τθν εγγραφι και τθν αναπαραγωγι, τθν δθμιουργία παράγωγων ζργων ι χριςθσ 

μερϊν του ζργου του, τθν διανομι και/ι τθν οικονομικι εκμετάλλευςθ αυτοφ. Οι άδειεσ 

Creative Commons επιςυνάπτονται ςτο ζργο και εξουςιοδοτοφν οποιονδιποτε ζρχεται ςε 

επαφι με το ζργο να το χρθςιμοποιιςει ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ άδειασ. 

Ο οργανιςμόσ Creative Commons δουλεφει να ξαναφζρει ςτθ ηωι αυτά τα 

χαρακτθριςτικά. (τον οργανιςμό) χρθςιμοποιοφμε το ιδιωτικά δικαιϊματα για να 

δθμιουργοφμε κοινά αγακά: δθμιουργικζσ δουλειζσ απελευκερωμζνεσ για κακοριςμζνεσ 

χριςεισ. Όπωσ και τα κινιματα του δωρεάν και το ανοικτοφ κϊδικα λογιςμικοφ, τα 

κίνθτρα μασ είναι αυτά τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ κοινωνικότθτασ, αλλά τα μζςα μασ είναι 

                                                           
67 http://el.wikipedia.org/wiki/ 
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εκελοντικά και φιλελεφκερα. Δουλεφουμε για να προςφζρουμε ςτουσ δθμιουργοφσ τον 

καλφτερο τρόπο να προςτατεφουν τα ζργα τουσ με τρόπο που να εξυπθρετοφνται και οι 

δφο «κόςμοι», ενϊ ταυτόχρονα ενκαρρφνουμε ςυγκεκριμζνεσ χριςεισ τουσ –

διακθρφςςουμε το «some rights reserved»! » 

 

5.2 Σα μέρη των αδειών 

Κάκε άδεια Creative Commons απαρτίηεται από τρία μζρθ: το Ειςαγωγικό Μζροσ 

(Commons Deed), το Νομικό Μζροσ (Legal Code) και το Σεχνολογικό Μζροσ (Meta-data). 

Σο Ειςαγωγικό Μζροσ είναι μία περιλθπτικι διατφπωςθ των βαςικϊν εννοιϊν τθσ 

πραγματικισ άδειασ (θ οποία είναι το Νομικό Μζροσ) ςε απλι γλϊςςα για μθ νομομακείσ. 

τθν ουςία αναφζρει τι επιτρζπεται κάποιοσ να κάνει με το ζργο και τι όχι, ςε απλι 

γλϊςςα. Αυτό βοθκάει και τον δθμιουργό, αφοφ αυτό το μζροσ τον βοθκάει να 

διαλζξει απλά και ςυνειδθτά τθν κατάλλθλθ άδεια για το ζργο του. Σο μζροσ αυτό δεν ζχει 

καμία νομικι ιςχφ και το περιεχόμενό τθσ δεν περιζχεται ςτθν πραγματικι άδεια. Σο 

πρϊτο μζροσ των αδειϊν Creative Commons περιλαμβάνει τα εξισ ειδικότερα ςτοιχεία: 

 

Τελ θσδηθνπνηεκέλε νλνκαζία ηεο άδεηαο 

Τηο επηηξεπόκελεο ρξήζεηο ηνπ έξγνπ βάζεη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο άδεηαο 

Τνπο όξνπο ππό ηνπο νπνίνπο επηηξέπνληαη νη ρξήζεηο ηνπ έξγνπ. Γηα ηελ γξήγνξε 

θαηαλόεζε ησλ επηηξεπόκελσλ ρξήζεσλ ππό ηνπο πξνζδηνξηδόκελνπο όξνπο, γίλεηαη 

ζπλδπαζκέλε ρξήζε ηόζν ζπκβνιηθώλ απεηθνλίζεσλ όζν θαη ιεθηηθώλ δηαηππώζεσλ πνπ 

εξκελεύνπλ ην λόεκα ησλ ζπκβνιηζκώλ. 

Ννκηθή επηθύιαμε πεξί ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο άδεηαο πνπ 

αθνξά: 

i. τθν υποχρζωςθ των μερϊν για ςαφι και πλιρθ επεξιγθςθ και κατανόθςθ των όρων και 

νοθμάτων τθσ άδειασ πριν τθν αποδοχι και χριςθ τθσ. 

ii. το δικαίωμα των μερϊν να παραιτθκοφν μεταγενζςτερα από τουσ δεςμευτικοφσ όρουσ 

τθσ άδειασ για τθν επιτρεπόμενθ χριςθ ζργου, εφόςον ςυντρζχει θ ςυναίνεςθ του 

δθμιουργοφ ι του δικαιοφχου δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ επί του ζργου. 

iii.τθν υπερίςχυςθ των νόμιμων περιοριςμϊν του περιουςιακοφ δικαιϊματοσ τθσ 

πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, όπωσ αυτοί προκφπτουν διατάξεισ του νόμου. 

 

Σο Νομικό Μζροσ αποτελεί τθν πραγματικι άδεια και είναι διατυπωμζνο ςε νομικι 

γλϊςςα. Σο ζγγραφο αυτό ζχει πλιρθ νομικι ιςχφ ενϊπιον των Δικαςτθρίων. Σο 

Σεχνολογικό Μζροσ απαρτίηεται από τα μετα-δεδομζνα (metatags και meta-data) τα οποία 
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επιτρζπουν τον εντοπιςμό των ζργων που διατίκενται και διαδίδονται υπό τουσ όρουσ και 

τισ προχποκζςεισ των αδειϊν αυτϊν. 

Ζνα ακόμα πρωτοπόρο ςτοιχείο είναι πωσ οι άδειεσ Creative Commons δεν είναι 

αποκλειςτικζσ. Αυτό ςθμαίνει ότι δε δεςμεφουν τον δθμιουργό να κάνει προςιτό ςτο κοινό 

το ζργο του αποκλειςτικά και μόνο με άδεια Creative Commons. Μπορεί παράλλθλα να 

χρθςιμοποιιςει και άλλεσ άδειεσ που αποφζρουν περιουςιακό όφελοσ για τθ δουλειά του. 

Εξάλλου, ζνασ από τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ του Ιδρφματοσ Creative Commons είναι να 

ενκαρρφνει τον κόςμο να αρχίςει να χρθςιμοποιεί νζουσ τρόπουσ προϊκθςθσ και 

διαχείριςθσ των ζργων του. Ζνα ςτοιχείο που κάνει τθν χριςθ των Creative Commons 

εφκολθ είναι το γεγονόσ ότι δεν απαιτείται ζγγραφοσ τφποσ προκειμζνου να πάρει 

κάποιοσ μία τζτοια άδεια. Επίςθσ, οι άδειεσ Creative Commons δεν είναι αποκλειςτικζσ. 

Αυτό πρακτικά ςθμαίνει ότι ο δθμιουργόσ μπορεί να παραχωριςει τθν εξουςία ςτο κοινό 

να χρθςιμοποιεί το ζργο του ςφμφωνα με τουσ όρουσ κάποιασ άδειασ Creative Commons 

και ςτθ ςυνζχεια να προβεί ςε μία ξεχωριςτι, μθ αποκλειςτικι ςφμβαςθ εκμετάλλευςθσ 

με κάποιον με ςκοπό π.χ. τθν οικονομικι εκμετάλλευςθ του ζργου. Με τθν άδεια, ςτθν 

ουςία, ο δθμιουργόσ δθλϊνει με ποιον τρόπο επικυμεί να χρθςιμοποιιςει κάποιοσ άλλοσ 

το ζργο του. Για το λόγο αυτό κα πρζπει να επιλζξει μία άδεια, θ οποία κα ανταποκρίνεται 

ςτισ προςδοκίεσ του ςχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επικυμεί οι άλλοι να 

χρθςιμοποιιςουν το ζργο του. Εννοείται πωσ θ άδεια παφει να ιςχφει αυτομάτωσ ςτθν 

περίπτωςθ που κάποιοσ χρθςιμοποιιςει το ζργο του δθμιουργοφ παραβιάηοντασ τουσ 

όρουσ τθσ άδειασ και δεν διατθρεί το δικαίωμα τθσ περαιτζρω εκμετάλλευςθσ του ζργου.68 

 

5.3 Οι όροι των αδειών 

Ζχοντασ ςτο μυαλό μασ τα βαςικά ςτοιχεία των αδειϊν και τθ χριςθ τουσ, μποροφμε τϊρα 

να εξετάςουμε τουσ όρουσ και τουσ τφπουσ των αδειϊν. 

Οι βαςικοί όροι είναι οι εξισ: 

Αλαθνξά ζηνλ αξρηθό δεκηνπξγό 

Απαγόξεπζε εκπνξηθήο ρξήζεο 

Απαγόξεπζε δεκηνπξγίαο παξάγσγσλ έξγσλ 

Παξόκνηα δηαλνκή 

 « Α ν α φ ο ρ ά  ς τ ο ν  Α ρ χ ι κ ό Δημιουργό» (Attribution), 

 υποχρεϊνει τον χριςτθ τθσ άδειασ να αναφζρει τον δθμιουργό, δθλαδι το πρόςωπο που 

χοριγθςε τθν άδεια, με τον τρόπο που ο τελευταίοσ κζλει. 

                                                           
68 http://creativecommons.org/ 
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 « Α π α γ ό ρ ε υ ς η  Ε μ π ο ρ ι κ ή σ Χρήςησ» (Noncommercial),  

απαγορεφει από τον χριςτθ τθσ άδειασ να χρθςιμοποιιςει το ζργο με κφριο ςκοπό τθν 

εμπορικι του εκμετάλλευςθ και τθν αποκομιδι περιουςιακοφ οφζλουσ από αυτό. 

 «Απαγόρευςη Δημιουργίασ Ραράγωγων Ζργων» (No Derivative Works) , 

 επιτρζπει ςτον χριςτθ τθσ άδειασ να κάνει μόνο πιςτά αντίγραφα του ζργου, 

απαγορεφοντάσ του παράλλθλα να διαςκευάςει ι να τροποποιιςει το ζργο. 

 «Ραρόμοια Διανομή» (Share Alike),  

δίνει ςτουσ χριςτεσ τθσ άδειασ το δικαίωμα να κάνουν παράγωγα ζργα μόνο ςτθν 

περίπτωςθ που τα διανείμουν με τουσ όρουσ τθσ ίδιασ ι παρόμοιασ με αυτιν άδειασ. 

 

 

 

                                                              Οι όροι ηων αδειών
69

 

 

5.4 Σα είδη των αδειών 

 

Χρθςιμοποιϊντασ αυτοφσ τουσ όρουσ, το Κδρυμα Creative  Commons παριγαγε ζξι τφπουσ 

αδειϊν. Ουςιαςτικά, πρόκειται για κατάλλθλο ςυνδυαςμό των όρων αυτϊν ϊςτε να 

προκφπτουν μεγαλφτεροι περιοριςμοί για κάποιο ζργο ι μεγαλφτερα δικαιϊματα 

πάνω ςε κάποιο ζργο. υγκεκριμζνα, ζχουμε τα εξισ είδθ αδειϊν: 

1. «Αναφορά» (Attribution ή by): Ο χριςτθσ τθσ άδειασ μπορεί να χρθςιμοποιιςει το ζργο 

όπωσ κζλει, αρκεί να διατθριςει τισ διατυπϊςεισ που προβλζπονται ςτθν άδεια ςχετικά με 

τθν αναφορά ςτον αρχικό δθμιουργό 

2. «Αναφορά-Ραρόμοια Διανομή» (Attribution-Share Alike ή bysa): 

Ο χριςτθσ τθσ άδειασ μπορεί να χρθςιμοποιιςει το ζργο όπωσ κζλει αρκεί να 

χρθςιμοποιιςει ςε οποιοδιποτε παράγωγο ζργο τθν ίδια άδεια ι μια άδεια με τα ίδια 

                                                           
69 http://el.wikipedia.org/wiki/ 
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ςτοιχεία άδειασ και να διατθριςει τισ διατυπϊςεισ που προβλζπονται ςτθν άδεια ςχετικά 

με τθν αναφορά ςτον αρχικό δθμιουργό 

3.«Αναφορά-Πχι Ραράγωγα Ζργα» (Attribution-No Derivative Works ή by-nd): Ο χριςτθσ 

τθσ άδειασ μπορεί να χρθςιμοποιιςει το ζργο όπωσ κζλει, αλλά δεν μπορεί να 

δθμιουργιςει παράγωγα ζργα και πρζπει να διατθριςει τισ διατυπϊςεισ που 

προβλζπονται ςτθν άδεια ςχετικά με τθν αναφορά ςτον αρχικό δθμιουργό 

4. «Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήςη» (Attribution-Noncommercial ή by-nc): Ο χριςτθσ τθσ 

άδειασ μπορεί να χρθςιμοποιιςει το ζργο με οποιονδιποτε τρόπο αρκεί να μθν υπάρχει 

ςκοπόσ εμπορικισ χριςθσ και να διατθριςει τισ διατυπϊςεισ που προβλζπονται ςτθν 

άδεια ςχετικά με τθν αναφορά ςτον αρχικό δθμιουργό 

5. «Αν αφο ρ ά -Μη Εμ π ο ρ ι κ ή Χρ ή ς η -Πχ ι Ρα ρ ά γωγ α Ζργα» (Attribution-

Noncommercial-No Derivative Works ή by-nc-nd): Ο χριςτθσ τθσ άδειασ μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ζργο με οποιονδιποτε τρόπο αρκεί να μθν υπάρχει ςκοπόσ 

εμπορικισ χριςθσ, να μθ δθμιουργιςει παράγωγα ζργα και να διατθριςει τισ διατυπϊςεισ 

που προβλζπονται ςτθν άδεια ςχετικά με τθν αναφορά ςτον αρχικό δθμιουργό 

6. « Αν α φ ο ρ ά - Μ η Ε μ π ο ρ ι κ ή Χ ρ ή ς η - Ρ α ρ ό μ ο ι α Διανομή» (Attribution-

Noncommercial-Share Alike ή by-ncsa): 

Ο χριςτθσ τθσ άδειασ μπορεί να χρθςιμοποιιςει το ζργο με οποιονδιποτε τρόπο αρκεί να 

μθν υπάρχει ςκοπόσ εμπορικισ χριςθσ, να χρθςιμοποιιςει ςε οποιοδιποτε παράγωγο 

ζργο τθν ίδια άδεια ι μια άδεια με τα ίδια ςτοιχεία άδειασ και να διατθριςει τισ 

διατυπϊςεισ που προβλζπονται ςτθν άδεια ςχετικά με τθν αναφορά ςτον αρχικό 

δθμιουργό Οι άδειεσ αυτζσ αποτελοφν τθν ζνδειξθ ότι κάποιοσ μπορεί να χρθςιμοποιιςει 

το ζργο χωρίσ να απαιτείται θ εφρεςθ του δθμιουργοφ ι του χορθγοφ τθσ άδειασ ατομικά 

με ςκοπό τθν χοριγθςθ άδειασ. Αυτό βζβαια ιςχφει δεδομζνου πωσ θ χριςθ του ζργου κα 

γίνει βάςει των όρων τθσ άδειασ. 

Πριν περάςουμε ςε μια άλλθ ςθμαντικι ενότθτα, αυτι τθσ ελλθνοποίθςθσ των 

αδειϊν Creative Commons, πρζπει να αναφζρουμε πωσ θ επιλογι τθσ άδειασ «Μθ 

Εμπορικι Χριςθ» (NonCommercial) εφευρζκθκε από το Κδρυμα Creative Commons ωσ 

εργαλείο που δίνει τθν δυνατότθτα ςτον κόςμο να μεγιςτοποιιςει τθ διανομι των ζργων 

του, δίνοντάσ του παράλλθλα τθν ευκαιρία να ελζγχει τισ εμπορικζσ προεκτάςεισ του 

δικαιϊματόσ τουσ. Εξάλλου, ο όροσ «Μθ Εμπορικι Χριςθ» του ζργου (NonCommercial) 

δεςμεφει αυτοφσ που χρθςιμοποιοφν το ζργο και όχι τον δθμιουργό. Αν κάποιοσ επικυμεί 

να αντιγράψει ι να διαςκευάςει ζνα ζργο «κατά βάςθ για περιουςιακό όφελοσ» πρζπει να 

ηθτιςει και να λάβει ξεχωριςτι άδεια από τον δθμιουργό. 
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                                                                 Τα είδη ηων αδειών
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5.5 Αναζήτηση έργων Creative commons 

Για να ζχει νόθμα να αδειοδοτεί κανείσ το ζργο του με Creative Commons, πρζπει να 

υπάρχει εφκολοσ τρόποσ οι χριςτεσ να ζχουν πρόςβαςθ ςε αυτό, να βλζπουν τί 

δικαιϊματα ζχουν πάνω του, και να μποροφν να το χρθςιμοποιιςουν. ε αυτό το 

ςκοπό ςυμβάλλει θ «Digital Code» ζκφραςθ των αδειϊν. Με τθ βοικειά τθσ, ςε κάκε 

ζργο προςτίκενται μεταδεδομζνα που περιγράφουν τισ άδειεσ που φζρει. Ζτςι, με τθ 

βοικεια του ςθμαςιολογικοφ ιςτοφ, μπορεί κανείσ χρθςιμοποιϊντασ κάποια μθχανι 

αναηιτθςθσ όπωσ το Google ι το Yahoo! Να ανατρζξει ςε αυτά τα μεταδεδομζνα και να 

βρει τα ζργα που φζρουν ςυγκεκριμζνεσ Creative commons άδειεσ. 

το site του Creative Commons υλοποιικθκε και λειτουργεί μθχανι μετά-

αναηιτθςθσ ζργων με αυτζσ τισ άδειεσ με τθ βοικεια άλλων μθχανϊν. το www.flickr.com 

υπάρχει θ δυνατότθτα αναηιτθςθσ μόνο φωτογραφιϊν που φζρουν ςυγκεκριμζνεσ άδειεσ 

Creative Commons. O νζοσ περιθγθτισ ιςτοφ τθσ Mozilla, ο Firefox ζχει υλοποιεί 

προεγκατεςτθμζνεσ λειτουργίεσ αναηιτθςθσ ζργων με άδειεσ Creative Commons. 

 

5.6 Σα Creative Commons στην Ελλάδα71 

Όπωσ γίνεται κατανοθτό οι παραπάνω όροι και οι άδειεσ που απορρζουν από τουσ όρουσ 

του Ιδρφματοσ Creative Commons, δεν κα μποροφςαν να ιςχφουν και να εφαρμοςτοφν ςτθν 

Ελλάδα, αν δεν μεταφράηονταν και δεν ςτθρίηονταν νομοκετικά. Αυτό ανζλαβε θ Ομάδα 

Εργαςίασ Ι3 του Ebusiness Forum. Σο Ebusiness Forum χρθματοδοτείται από το 

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα “Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ” του Γ’ ΚΠ. Πρόκειται για 

                                                           
70 http://el.wikipedia.org/wiki/ 
 

71 Ν.Λεκκα,Α.Χανηζήρ, «Εθαπμογή ηυν Creative commons ζηην Ελλάδα», Αθήνα 2008 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/
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ζναν μόνιμο μθχανιςμό διαβοφλευςθσ τθσ Πολιτείασ με τθν επιχειρθματικι και ακαδθμαϊκι 

κοινότθτα με ςκοπό τθν επεξεργαςία κζςεων και προτάςεων που προάγουν τθν 

θλεκτρονικι επιχειρθματικότθτα ςτθν Ελλάδα. 

Θ Ι3 είναι μία από τισ ομάδεσ εργαςίασ που ζχουν λειτουργιςει από τον Νοζμβρθ 

του 2000 ςτο πλαίςιο του EbusinessForum. Αντικείμενο των εργαςιϊν τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

ομάδασ είναι θ ςυγκριτικι μελζτθ εφαρμογισ των αδειϊν Creative Commons και GPL – 

LGPL ςε χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ςτθν Ελλάδα. τόχοσ τθσ Ομάδασ Εργαςίασ Ι3 

είναι θ διαμόρφωςθ του περιεχομζνου των αδειϊν Creative Commons υπό το πρίςμα τθσ 

Ελλθνικισ ζννομθσ τάξθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τόςο το περιεχόμενο των αντίςτοιχων 

πρωτότυπων Αμερικανικϊν αδειϊν όςο και τθ νομιμοποιθτικι βάςθ αλλά και τον ςκοπό τθσ 

πρωτότυπθσ δθμιουργίασ τουσ. 

Θ φπαρξθ και λειτουργία των ελλθνοποιθμζνων αδειϊν Creative Commons είναι 

κατεξοχιν τεχνο – νομικό εγχείρθμα αφοφ πζραν τθσ διαμόρφωςθσ του νομικοφ 

περιεχομζνου τουσ, θ λειτουργία των αδειϊν αυτϊν προχποκζτει τθ χριςθ μετα – 

δεδομζνων (meta – tags και meta –data) που επιτρζπουν τθν αναγνϊριςθ των ζργων τα 

οποία διατίκενται και διαδίδονται υπό τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ των ςχετικϊν 

αδειϊν ςτο Διαδίκτυο. 

Με πάνω από 50 μζλθ προερχόμενα από διαφορετικοφσ επαγγελματικοφσ και 

επιςτθμονικοφσ ςχετικοφσ τομείσ, θ Ομάδα ςτιριξε νομικά τισ άδειεσ Creative Commons και 

μετζφραςε τουσ όρουσ, οι οποίοι παρουςιάςτθκαν και παραπάνω, ωσ εξισ: 

Attribution – Αναφορά 

Noncommercial – Μθ Εμπορικι Χριςθ 

No Derivative Works – Όχι Παράγωγα Ζργα 

Share Alike – Παρόμοια Διανομι 
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 

Θ κατάςταςθ ςτον κόςμο όςον αφορά τα ψθφιακά πνευματικά δικαιϊματα δείχνει πωσ 

δε λφκθκε το πρόβλθμα και ακόμα χειρότερα, δεν υπόςχεται λφςθ ςφντομα. τθν Ελλάδα θ 

πειρατεία ςτθ μουςικι γνωρίηει «άνκιςθ» . τισ μεγαλφτερεσ χϊρεσ, οι εταιρίεσ τθν ίδια 

ϊρα που εξαπολφουν κυνιγια πειρατϊν, αναπτφςςουν τεχνολογίεσ, ςυςκευζσ και 

διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ που βαςίηονται ςτο «πειρατικό» περιεχόμενο για να επιβιϊςουν. 

Σα κινθτά μασ τθλζφωνα παρζχουν υπθρεςίεσ εφκολθσ ανταλλαγισ αρχείων, τα mp3 

players Σο πρόβλθμα για να λυκεί χρειάηεται πρϊτα απ’ όλα κζλθςθ να λυκεί. Αν θ φπαρξθ 

του δεν ςυνζφερε πραγματικά τισ μεγάλεσ εταιρίεσ, ίςωσ να ιταν διαφορετικά τα 

πράγματα. 

Οι καταναλωτζσ πρζπει να μάκουν να μθν είναι άπλθςτοι, και να καταλάβουν ότι 

από τθ ςτιγμι που διατίκενται να δϊςουν χριματα για να αγοράςουν ζνα mp3 player και 

μάλιςτα ακριβό, τότε κα πρζπει να διατίκενται να πλθρϊςουν και για το πνευματικό ζργο 

που κζλουν να απολαμβάνουν ςε αυτό. Αυτι θ κουλτοφρα ςε ςυνδυαςμό με τθν μείωςθ 

των υπερβολικά φουςκωμζνων τιμϊν των ζργων από τισ εταιρίεσ διαχείριςισ του ίςωσ να 

ςυνζβαλλε με τθ ςειρά τθσ ςτθ λφςθ του προβλιματοσ. Οι δθμιουργοί από τθν πλευρά τουσ 

πρζπει να ενθμερωκοφν για τισ προοπτικζσ που τουσ ανοίγει το διαδίκτυο: εξάπλωςθ του 

ζργου τουσ ςε όλο τον κόςμο, μεγαλφτερο κοινό, περιςςότερεσ πωλιςεισ ςε πιο χαμθλζσ 

τιμζσ, περιςςότερο κζρδοσ. 

Οι λφςεισ που προτείνει ο Laurence Lessig φαίνεται ότι λειτουργοφν εν μζρει. Μια 
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υπθρεςία που προςφζρει ελεφκερα πνευματικό ζργο, μπορεί να εξαςφαλίςει χρθματικοφσ 

πόρουσ από άλλουσ τομείσ όπωσ είναι θ διαφιμιςθ ι θ προςφορά άλλου είδουσ υπθρεςιϊν 

όπωσ θ διανομι των ζργων ςε φυςικά μζςα αποκικευςθσ. 

Οργανιςμοί όπωσ ο Creative Commons πρζπει να εξαπλωκοφν ςε όλο το κόςμο, να 

ςυνεργαςτοφν με κυβερνιςεισ και εταιρίεσ, να τφχουν αποδοχισ από το ευρφ κοινό, να 

εφαρμόςουν τισ πρακτικζσ τουσ ςε όλα τα επίπεδα μιασ κοινωνίασ και ςε όλα τα ςτάδια 

δθμιουργίασ, παραγωγισ, διανομισ και χριςθσ των πνευματικϊν ζργων. Οι όροι 

«πειρατζσ» και «πειρατεία», «αχόρταγεσ» και «άπλθςτεσ» εταιρίεσ, «αυςτθροί» και 

«περιοριςτικοί» νόμοι πρζπει να ςταματιςουν να χρθςιμοποιοφνται, και όλοι μαηί 

να ςυμπράξουν κάτω από τθν ομπρζλα ενόσ κοινοφ ςκοποφ, με κοινό ςτόχο να 

δϊςουν οριςτικι λφςθ ςτο πρόβλθμα που όςο θ τεχνολογία αναπτφςςεται και το 

διαδίκτυο εξαπλϊνεται μόνο μεγαλφτερο κα γίνεται. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

CREATIVE COMMONS LICENCES 

Οι άδειεσ ςτα  Creative Commons όπωσ αναφζραμε και παραπάνω χωρίηονται 

ανάλογα με το αν επιτρζπεται θ εμπορικι χριςθ του ζργου ι όχι, αν επιτρζπεται θ διανομι 

του ζργου ι παρόμοια διανομι ι κακόλου διανομι. Πιο κάτω κα δοφμε παραδείγματα 

αδειϊν των Creative commons και πωσ αυτά εκτελοφνται ςε κϊδικα html. το πρϊτο 

παράδειγμα κα δοφμε άδειεσ για ιςτοςελίδεσ που περιζχουν μουςικά βίντεο και που 

επιτρζπεται θ διαςκευι, απαγορεφεται θ εμπορικι χριςθ και απαίτθςθ παρόμοιασ 

διανομισ. το δεφτερο παράδειγμα, κα δείξουμε άδειεσ  για ζνα κείμενο ι ζνα άρκρο και 

πωσ εκτελείται ςε κϊδικα html, όπου επιτρζπεται θ διαςκευι, απαγορεφεται θ εμπορικι 

χριςθ και απαίτθςθ παρόμοιασ διανομισ. το τρίτο παράδειγμα που ακολουκεί μασ δείχνει 

τισ άδειεσ για ζνα μουςικό κομμάτι  όπου επιτρζπεται θ διαςκευι και θ παρόμοια διανομι. 

Σζλοσ, ςτο τζταρτο παράδειγμα κα δοφμε τισ άδειεσ που προςτατεφουν μια επιςτθμονικι 

εργαςία – ζρευνα, ςτθν οποία απαγορεφεται θ εμπορικι χριςθ. 

Πρώτο παράδειγμα 

Όταν κζλουμε να πάρουμε άδεια από τθν creative commons  με τα παρακάτω ςτοιχεία, π.χ 

για ζνα μουςικό βίντεο: 
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Σότε ο κϊδικασ ςε html είναι ο ακόλουκοσ: 

 

 

Και όταν κα παρουςιάηεται ςτθν ιςτοςελίδα μασ, που κα δείχνει τθν άδεια, τότε κα 

εμφανίηεται ωσ εξισ: 
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Δεύτερο παράδειγμα 

Όταν κζλουμε να πάρουμε άδεια από τθν creative commons  με τα παρακάτω ςτοιχεία, π.χ 

για ζνα κείμενο, άρκρο κτλ: 
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Σότε ο κϊδικασ ςε html είναι ο ακόλουκοσ: 

 

 

 

 

Και όταν κα παρουςιάηεται ςτθν ιςτοςελίδα μασ, που κα δείχνει τθν άδεια, τότε κα 

εμφανίηεται ωσ εξισ: 
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Σρίτο παράδειγμα 

Όταν κζλουμε να πάρουμε άδεια από τθν creative commons  με τα παρακάτω ςτοιχεία, π.χ 

για ζνα μουςικό κομμάτι: 

 

 

 

Σότε ο κϊδικασ ςε html είναι ο ακόλουκοσ: 

 

 

 

Κωδικασ 
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Και όταν κα παρουςιάηεται ςτθν ιςτοςελίδα μασ, που κα δείχνει τθν άδεια, τότε κα 

εμφανίηεται ωσ εξισ: 
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Τζταρτο  παράδειγμα 

 

Όταν κζλουμε να πάρουμε άδεια από τθν creative commons  με τα παρακάτω ςτοιχεία, π.χ 

για μια επιςτθμονικι ζρευνα - εργαςία: 

 

 

 

Σότε ο κϊδικασ ςε html είναι ο ακόλουκοσ: 

 

 

 

Και όταν κα παρουςιάηεται ςτθν ιςτοςελίδα μασ, που κα δείχνει τθν άδεια, τότε κα 

εμφανίηεται ωσ εξισ: 
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