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«Εκπαιδεφοντασ 
τουσ νζουσ και τουσ 

καθηγητζσ τησ 
δευτεροβάθμιασ 
εκπαίδευςησ τησ 
Ελλάδασ και τησ 
Κφπρου για την 

Πνευματική 
Ιδιοκτηςία»

Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμαό 



Ζργο

Διάκριςη 
ιδζασ και 
μορφήσ

Κάκε πρωτότυπο 
πνευματικό 

δθμιοφργθμα λόγου, 
τζχνθσ ι επιςτιμθσ, 
που εκφράηεται με 

οποιαδιποτε μορφι

Πρωτοτυπία



Η αιςκθτικι ι καλλιτεχνικι 
αξία του ζργου

Ο ανικικοσ ι παράνομοσ 
χαρακτιρασ 

Προοριςμόσ του ζργου

Δε λαμβάνονται υπόψη για την προςταςία



Πνευματικό Δικαίωμα

Ηθικό Δικαίωμα

• Εξουςία δθμοςίευςθσ

• Εξουςία αναγνώριςθσ τθσ 
πατρότθτασ

• Εξουςία περιφροφρθςθσ 
τθσ ακεραιότθτασ του 
ζργου

• Εξουςία προςπζλαςθσ ςτο 
ζργο

• Εξουςία 
μετάνοιασ/υπαναχώρθςθσ

Περιουςιακό Δικαίωμα
• Εξουςία εγγραφισ και 

αναπαραγωγισ
• Εξουςία μετάφραςθσ
• Εξουςία διαςκευισ
• Εξουςία εκμίςκωςθσ και δθμόςιου 

δανειςμοφ
• Εξουςία παρουςίαςθσ του ζργου 

ςτο κοινό και κατ’ αίτθςθ διάκεςθσ
• Εξουςία δθμόςιασ εκτζλεςθσ
• Εξουςία διανομισ
• Εξουςία ραδιοτθλεοπτικισ 

μετάδοςθσ
• Εξουςία ειςαγωγισ αντιτφπων



Συγγενικά Δικαιϊματα

• Ερμθνευτζσ ι εκτελεςτζσ καλλιτζχνεσ

• Παραγωγοί φωνογραφθμάτων

• Παραγωγοί οπτικοακουςτικών ζργων

• Ραδιοτθλεοπτικοί οργανιςμοί

• Εκδότεσ εντφπων

• Εκδότεσ προθγοφμενων αδθμοςίευτων ζργων



Διάρκεια

• Πνευματικά δικαιϊματα: Κακ’ όλθ τθ ηωι 
του δθμιουργοφ και 70 χρόνια μετά τον 
κάνατό του.

• Συγγενικά δικαιϊματα: 50 ι 70 χρόνια 
ανάλογα με τισ ειδικζσ διατάξεισ



Εξαιρζςεισ / Περιοριςμοί

• Παράκεςθ αποςπαςμάτων

• χολικά βιβλία και ανκολογίεσ

• Αναπαραγωγι για διδαςκαλία

• Δθμόςια παράςταςθ ι εκτζλεςθ ζργων ςε
περίπτωςθ επίςθμων τελετών και ςτο πλαίςιο
δραςτθριότθτασ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από το
προςωπικό και τουσ μακθτζσ ι ςπουδαςτζσ

• Προσ όφελοσ εντυποαναπιρων και ατόμων με άλλεσ
αναπθρίεσ



Παράθεςη αποςπαςμάτων

Επιτρζπεται, χωρίσ τθν άδεια του δθμιουργοφ και χωρίσ αμοιβι,
θ παράκεςθ ςφντομων αποςπαςμάτων από ζργο άλλου
νομίμωσ δημοςιευμζνου για τθν υποςτήριξη τησ γνϊμησ
εκείνου που παρακζτει ι τθν κριτική τθσ γνώμθσ του άλλου,
εφόςον θ παράκεςθ των αποςπαςμάτων αυτών είναι ςφμφωνθ
προσ τα χρηςτά ήθη και θ ζκταςη των αποςπαςμάτων
δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο ςκοπό.



Παράθεςη αποςπαςμάτων

Η παράκεςθ του αποςπάςματοσ πρζπει να ςυνοδεφεται από:

α) τθν ζνδειξθ τθσ πθγισ και

β) των ονομάτων του δθμιουργοφ και του εκδότθ, εφόςον τα
ονόματα αυτά εμφανίηονται ςτθν πθγι.



Αναπαραγωγή για διδαςκαλία

Επιτρζπεται, χωρίσ τθν άδεια του δθμιουργοφ και χωρίσ

αμοιβι, θ αναπαραγωγή άρθρων νομίμωσ δημοςιευμζνων ςε

εφημερίδα ή ςε περιοδικό, ςφντομων αποςπαςμάτων ζργου

ή τμημάτων ςφντομου ζργου ι ζργου των εικαςτικϊν τεχνϊν

νομίμωσ δημοςιευμζνου, εφόςον γίνεται αποκλειςτικά για τη

διδαςκαλία ή τισ εξετάςεισ ςε εκπαιδευτικό ίδρυμα, ςτο

μζτρο που δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο ςκοπό, είναι

ςφμφωνθ με τα χρθςτά ικθ και δεν εμποδίηει τθν κανονικι

εκμετάλλευςθ.



Αναπαραγωγή για διδαςκαλία

Η αναπαραγωγι πρζπει να ςυνοδεφεται από την ζνδειξη τησ
πηγήσ και των ονομάτων του δημιουργοφ και του εκδότη,
εφόςον τα ονόματα αυτά εμφανίηονται ςτθν πθγι.



Υπερςφνδεςμοι
 Δε ςυνιςτά πράξθ παρουςίαςθσ ςτο κοινό θ παροχι ςε ιςτότοπο

δυνάμενων να ενεργοποιθκοφν με επιλογι ςυνδζςμων προσ
ζργα που διατίκενται ελεφκερα ςε άλλον ιςτότοπο (υπόκεςθ
Svensson, ΔΕΕ απόφαςθ τθσ 13θσ Φεβρουαρίου 2014, C-466/12)

 Προκειμζνου να κακοριςτεί αν θ τοποκζτθςθ ςε ιςτότοπο
υπερςυνδζςμων προσ προςτατευόμενα ζργα ελευκζρωσ
διακζςιμα ςε άλλον ιςτότοπο χωρίσ τθν άδεια του κατόχου του
δικαιώματοσ του δθμιουργοφ ςυνιςτά «παρουςίαςθ ςτο κοινό»,
πρζπει να εξακριβωκεί αν οι ςφνδεςμοι αυτοί παραςχζκθκαν για
μθ κερδοςκοπικό ςκοπό από πρόςωπο που δεν γνώριηε οφτε
μποροφςε ευλόγωσ να γνωρίηει τον παράνομο χαρακτιρα τθσ
δθμοςίευςθσ των οικείων ζργων ςτον εν λόγω άλλον ιςτότοπο ι,
αντικζτωσ, αν παραςχζκθκαν για κερδοςκοπικό ςκοπό,
περίπτωςθ κατά τθν οποία θ γνώςθ του παράνομου χαρακτιρα
κα πρζπει να τεκμαίρεται. (υπόκεςθ GS Media, ΔΕΕ απόφαςθ
τθσ 8θσ επτεμβρίου 2016, C-160/15).



Υπόθεςη Renckhoff, ΔΕΕ C-161/17

 Μία φωτογραφία είναι αναρτθμζνθ ςε ζνα ταξιδιωτικό

ιςτότοπο χωρίσ περιοριςμοφσ.

 Μία μακιτρια αναπαράγει τθ φωτογραφία ςτθν

εργαςία τθσ ωσ εικονογράφθςθ, με αναφορά ςτον

ταξιδιωτικό ιςτότοπο.

 Η εργαςία αναρτάται ςτον ιςτότοπο του ςχολείου.

 Ο δθμιουργόσ τθσ φωτογραφίασ ιςχυρίηεται ότι θ

ανάρτθςθ τθσ φωτογραφίασ ςτον ιςτότοπο του

ςχολείου προςβάλλει το δικαίωμα του δθμιουργοφ.



Υπόθεςη Renckhoff, ΔΕΕ C-161/17

 Πρόκειται για διάκεςθ του ζργου ςε νζο κοινό.

 Δεν πρόκειται για το δικαίωμα ςτθν εκπαίδευςθ, θ

ζννοια του νζου κοινοφ βαςίηεται ςτο ότι θ

ανάρτθςθ του ζργου ςτον ιςτότοπο του ςχολείου

κατζςτθςε προςιτό το ζργο ςτο ςφνολο των

επιςκεπτϊν του ιςτοτόπου αυτοφ.

 Πρόκειται για νζα παρουςίαςθ του ζργου,

ανεξάρτθτθ από τθν αρχικώσ επιτραπείςα – δεν

είχε ληφθεί υπόψη από τον δθμιουργό όταν αυτόσ

ζδωςε άδεια για τθν αρχικι παρουςίαςθ.



Ευχαριςτοφμε για την προςοχή 
ςασ!

Ευαγγελία Βαγενά, Διευκφντρια 
Οργανιςμοφ Πνευματικισ Ιδιοκτθςίασ

Κρυςταλλζνια Κολοτοφρου, Νομικόσ 
Οργανιςμοφ Πνευματικισ Ιδιοκτθςίασ


