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Εφετείο Αθηνών Αριθμ. 4505/2014 

Προεδρεύων: Ηλ. Γιαρένης, Εφέτης 

Δικηγόροι: Γ.-Α. Ζάννος -Δ. Βαρελάς 

[...Στο άρθρο 5 της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και 

συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας, με τον τίτλο «Εξαιρέσεις και 

περιορισμοί» και συγκεκριμένα στην παράγραφο 2 αυτού, ορίζεται ότι «Τα κράτη μέλη μπορούν 

να προβλέπουν εξαιρέσεις ή περιορισμούς από το δικαίωμα αναπαραγωγής που προβλέπεται στο 

άρθρο 2 στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) αναπαραγωγή σε χαρτί ή ανάλογο υλικό φορέα, με τη 

χρήση οποιουδήποτε είδους φωτογραφικής τεχνικής ή με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο που επιφέρει 

παρόμοια αποτελέσματα, εκτός από τις παρτιτούρες, υπό τον όρο ότι οι δικαιούχοι λαμβάνουν 

δίκαιη αποζημίωση, β) αναπαραγωγές σε οποιοδήποτε μέσο που πραγματοποιούνται από φυσικό 

πρόσωπο για ιδιωτική χρήση και για μη άμεσους ή έμμεσους εμπορικούς σκοπούς, υπό τον όρο 

ότι οι δικαιούχοι λαμβάνουν δίκαιη αποζημίωση που συνεκτιμά την εφαρμογή ή όχι των 

τεχνολογικών μέτρων του άρθρου 6 στο συγκεκριμένο έργο ή άλλο υλικό, γ) ..., δ) ..., ε) ...». 

Περαιτέρω, στο άρθρο 81 του νόμου 3057/2002, με τον τίτλο «Εναρμόνιση με την Οδηγία 

2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2001 για την 

εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και των συγγενικών 

δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα στη μεν 

παράγραφο 1 αυτού, ορίζεται ότι «Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25 Α`) 

αντικαθίσταται ως εξής: «1. Το περιουσιακό δικαίωμα δίνει στους δημιουργούς ιδίως την εξουσία 

(δικαίωμα) να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν: α) Την εγγραφή και την άμεση ή έμμεση, προσωρινή 

ή μόνιμη αναπαραγωγή των έργων τους με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, β)..., 

γ)..., δ)..., ε)..., στ)..., ζ)..., η) ..., θ)...» (άρθρα 2, 3 παρ. 1 και 3, 4 Οδηγίας 2001/29 ΕΕΕΚ αριθμ. 

L. 167/10 - 22.6.2001)», στη δε παράγραφο 2 αυτού, ορίζεται ότι «Μετά το άρθρο 28 του Ν. 

2121/1993 προστίθενται τα άρθρα 28Α, 28Β και 28Γ ως εξής:   «[...] Αρθρο 28Γ Ρήτρα γενικής 

εφαρμογής επί των περιορισμών.  

Οι περιορισμοί που προβλέπονται στο τέταρτο κεφάλαιο του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει, 

εφαρμόζονται μόνο σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, οι οποίες δεν αντίκεινται στην κανονική 

εκμετάλλευση του έργου ή άλλου προστατευόμενου αντικειμένου και δεν θίγουν αδικαιολόγητα 

τα έννομα συμφέροντα του δικαιούχου, (άρθρο 5 παρ. 5 Οδηγίας 2001/29).»». Επίσης, στο άρθρο 

18 του νόμου 2121/1993, υπό τον τίτλο «Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει και συγκεκριμένα στη μεν πρώτη παράγραφο αυτού, ορίζεται ότι «Με την 

επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς 

αμοιβή, η αναπαραγωγή ενός έργου, που έχει νομίμως δημοσιευθεί εφόσον η αναπαραγωγή 

γίνεται για ιδιωτική χρήση εκείνου που την κάνει. Δεν αποτελεί ιδιωτική χρήση η χρήση στο 

πλαίσιο μιας επιχείρησης ή μιας υπηρεσίας ή ενός οργανισμού», στη δεύτερη παράγραφο αυτού, 

ορίζεται ότι «Η ελευθερία της αναπαραγωγής για ιδιωτική χρήση δεν ισχύει όταν με την 

αναπαραγωγή εμποδίζεται η κανονική εκμετάλλευση του έργου ή βλάπτονται τα νόμιμα 

συμφέροντα των δημιουργών και ιδίως: α) όταν αναπαράγεται αρχιτεκτονικό έργο σε μορφή 

κτιρίου ή άλλης παρεμφερούς κατασκευής, β) όταν αναπαράγεται, με τεχνικά μέσα, έργο των 

εικαστικών τεχνών, που κυκλοφορεί σε περιορισμένο αριθμό ή η γραφική παράσταση μουσικού 

έργου» και στην τρίτη παράγραφο αυτού, ορίζεται ότι «Εάν για την ελεύθερη αναπαραγωγή του 



2 

 

έργου χρησιμοποιούνται τεχνικά μέσα, όπως συσκευές εγγραφής ήχου ή εικόνας ή ήχου και 

εικόνας, συσκευές ή εξαρτήματα μη ενσωματωμένα ή ενσωματώσιμα στην κύρια μονάδα 

ηλεκτρονικών υπολογιστών που λειτουργούν σε συνάρτηση με αυτούς και χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά για την ψηφιακή αντιγραφή ή για την ψηφιακή μετεγγραφή από ή προς αναλογικά 

μέσα (εξαιρουμένων των εκτυπωτών), μαγνητικές ταινίες ή άλλοι υλικοί φορείς πρόσφοροι για 

την αναπαραγωγή ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, συμπεριλαμβανομένων των υλικών φορέων 

ψηφιακής αντιγραφής -όπως CD-W, CD-R, φορητοί οπτικοί μαγνητικοί δίσκοι χωρητικότητας άνω 

των 100 εκατομμυρίων ψηφίων (άνω των 100 Mbytes), αποθηκευτικά μέσα/δισκέτες κάτω των 

100 εκατομμυρίων ψηφίων (κάτω των 100 Mbytes)- φωτοτυπικά μηχανήματα, χαρτί κατάλληλο 

για φωτοτυπίες, οφείλεται εύλογη αμοιβή στο δημιουργό του έργου και στους κατά την παρούσα 

διάταξη δικαιούχους συγγενικών δικαιωμάτων, εξαιρουμένων των προς εξαγωγή ειδών. Η αμοιβή 

ορίζεται σε 6% της αξίας των συσκευών εγγραφής ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, 

συμπεριλαμβανομένων και των συσκευών ή εξαρτημάτων μη ενσωματωμένων ή μη 

ενσωματώσιμων στην κύρια μονάδα του ηλεκτρονικού υπολογιστή (εκτός από σαρωτές), των 

μαγνητικών ταινιών ή άλλων υλικών φορέων πρόσφορων για την αναπαραγωγή ήχου ή εικόνας ή 

ήχου και εικόνας καθώς και των υλικών φορέων ψηφιακής αντιγραφής -εκτός από τα 

αποθηκευτικά μέσα/δισκέτες κάτω των 100 εκατομμυρίων ψηφίων (κάτω των 100 Mbyte)- και σε 

4% της αξίας των φωτοτυπικών συσκευών, των σαρωτών, του χαρτιού κατάλληλου για 

φωτοτυπίες και των αποθηκευτικών μέσων (δισκέτες) χωρητικότητας κάτω των 100 

εκατομμυρίων ψηφίων (κάτω των 100 Mbyte). Σε κάθε περίπτωση ο υπολογισμός της αξίας γίνεται 

κατά την εισαγωγή ή τη διάθεση από το εργοστάσιο.  

Η αμοιβή καταβάλλεται από τους εισαγωγείς ή από τους παραγωγούς των αντικειμένων αυτών και 

σημειώνεται στο τιμολόγιο, εισπράττεται δε από οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης που 

λειτουργούν με έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού και καλύπτουν εν όλω ή εν μέρει την 

ενδιαφερόμενη κατηγορία των δικαιούχων. Η αμοιβή που εισπράττεται από την εισαγωγή ή την 

παραγωγή φωτοτυπικών μηχανημάτων, χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπίες, αποθηκευτικών 

μέσων (δισκετών) κάτω των 100 εκατομμυρίων ψηφίων και σαρωτών (4%) κατανέμεται εξ 

ημισείας μεταξύ των πνευματικών δημιουργών και των εκδοτών εντύπων. Η αμοιβή που 

εισπράττεται από την εισαγωγή ή την παραγωγή των συσκευών εγγραφής και υλικών φορέων 

ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, των συσκευών και εξαρτημάτων μη ενσωματωμένων στην 

κύρια μονάδα ηλεκτρονικών υπολογιστών (6%), καθώς και των υλικών φορέων ψηφιακής 

αντιγραφής εκτός από τα αποθηκευτικά μέσα (δισκέτες) κάτω των 100 εκατομμυρίων ψηφίων, 

κατανέμεται κατά 55% στους πνευματικούς δημιουργούς, 25% στους ερμηνευτές ή εκτελεστές 

καλλιτέχνες και 20% στους παραγωγούς γραμμένων μαγνητικών ταινιών ή άλλων γραμμένων 

υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας. Στην έννοια των "φωτοτυπικών μηχανημάτων 

ή συσκευών" συμπεριλαμβάνεται και κάθε πολυμηχάνημα το οποίο έχει τη δυνατότητα 

φωτοαντιγραφικής αναπαραγωγής».  

Όπως προαναφέρθηκε, ο περιορισμός του περιουσιακού δικαιώματος που εισάγεται με τη διάταξη 

του άρθρου 18 του νόμου 2121/1993 και εντάσσεται στο τέταρτο κεφάλαιο του νόμου αυτού, 

εφαρμόζεται μόνο σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις που δεν αντίκεινται στην κανονική 

εκμετάλλευση του έργου ή άλλου προστατευόμενου αντικειμένου και δεν θίγουν αδικαιολόγητα 

τα έννομα συμφέροντα του δικαιούχου. Στην προαναφερόμενη διάταξη δεν προσδιορίζεται η 

έννοια της ιδιωτικής χρήσης, η οποία θα πρέπει να αναζητηθεί ερμηνευτικά με βάση τον αρνητικό 

ορισμό του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 της διάταξης αυτής, σύμφωνα με την οποία 
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δεν αποτελεί ιδιωτική χρήση, η χρήση στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ή μιας υπηρεσίας ή ενός 

οργανισμού, σε αντιδιαστολή προς την έννοια της δημόσιας χρήσης, όπως αυτή αναφέρεται στη 

διάταξη του άρθρου 3 παρ. 2 του νόμου 2121/1993, σύμφωνα με την οποία ως δημόσια θεωρείται 

κάθε χρήση ή εκτέλεση ή παρουσίαση του έργου που κάνει το έργο προσιτό σε κύκλο προσώπων 

ευρύτερο από το στενό κύκλο της οικογένειας και το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον, ανεξάρτητα 

από το ζήτημα εάν τα πρόσωπα αυτού του ευρύτερου κύκλου βρίσκονται στον ίδιο ή σε 

διαφορετικούς χώρους. Με βάση τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι είναι ιδιωτική η χρήση που 

γίνεται από τον ίδιο το χρήστη για προσωπική του χρήση ή χρήση από το άμεσο οικογενειακό και 

κοινωνικό του περιβάλλον (Κουμάντος, Πνευματική ιδιοκτησία, 2000, σελ. 302, Μαρίνος, 

Προβλήματα πνευματικής ιδιοκτησίας από την αναπαραγωγή μέσω φωτοτυπικών κέντρων, ΕΕμπΔ 

2002, σελ 463 επ. και ιδίως σελ. 464-465, Παπαδοπούλου,  

Η φωτοτυπική αναπαραγωγή από βιβλιοθήκες και προβλήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ΔΕΕ 

2006, σελ. 345 επ. και ιδίως σελ. 352). Κατά συνέπεια, δεν αποτελεί αναπαραγωγή για ιδιωτική 

χρήση η κατ` επάγγελμα φωτοτύπηση βιβλίων που γίνεται από έμπορο με σκοπό τη διάθεση τους 

σε τρίτα πρόσωπα, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή εμποδίζεται η κανονική εκμετάλλευση 

του έργου και βλάπτονται τα νόμιμα συμφέροντα των δημιουργών και του εκδοχέως των 

πνευματικών τους δικαιωμάτων (ΑΠ 822/2000, ΠοινΧρον. 2001.134, ΣυμβΕ-φθεσ. 659/1999, 

ΠοινΧρον. 2000.168). Αντίθετα, συνιστά αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση του αντιγραφέα η 

γενόμενη για μη άμεσο ή έμμεσο εμπορικό σκοπό και υπό την προϋπόθεση ότι το αντίγραφο δεν 

αποτελεί αντικείμενο συλλογικής ή κερδοσκοπικής χρήσης και με τη σκέψη αυτή, θεωρείται 

επιτρεπτή η φωτοτυπική αναπαραγωγή ενός βιβλίου για ιδιωτική χρήση του αντιγραφέα. 

Περαιτέρω, είναι απαραίτητο να ερευνηθεί το ζήτημα της ιδιότητας του προσώπου που προβαίνει 

στην αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση, ειδικότερα δε το ζήτημα εάν το πρόσωπο αυτό πρέπει να 

είναι ο ίδιος ο χρήστης ή μπορεί να είναι και τρίτο πρόσωπο που ο χρήστης επιλέγει και το οποίο 

ενεργεί κατ` εντολήν του τελευταίου.  

Ενόψει του γεγονότος ότι ο νόμος δεν επιτάσσει η αναπαραγωγή, για ιδιωτική χρήση να λαμβάνει 

χώρα από τον ίδιο το χρήστη, ούτε την απαγορεύει, πρέπει να γίνει δεκτό, σύμφωνα με τη 

θεωρητική άποψη, την οποία υιοθετεί ως ορθότερη το Δικαστήριο τούτο (Μαρίνος, ό.π., σελ. 465-

468, ο ίδιος, Πνευματική ιδιοκτησία, 2004, πργ. 443, σελ. 222-223), ότι ο χρήστης έχει τη 

δυνατότητα να προβεί στην αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση χρησιμοποιώντας προς τούτο τρίτα 

πρόσωπα, όπως για παράδειγμα φίλους ή συγγενείς, ή υπαλλήλους βιβλιοθήκης, ιδιοκτήτες 

φωτοτυπικών μηχανημάτων, φωτοτυπικών κέντρων κ.λπ., το οποίο -τρίτο πρόσωπο- στην 

περίπτωση αυτή ενεργεί κατ` εντολήν και για λογαριασμό, δηλαδή ως εκτελεστικό όργανο, ως 

«οιονεί χείρα» του δικαιουμένου να προβεί στην αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση, περιοριζόμενο 

σε μηχανική εκτέλεση των πράξεων αναπαραγωγής (τεχνική διεξαγωγή αναπαραγωγής), 

ακολουθώντας τις εντολές του δικαιουμένου, χωρίς να υπάρχει πρόθεση διάθεσης άλλων 

αντιτύπων στο κοινό. Με άλλα λόγια, αντί να φωτοτυπεί και γενικότερα να αναπαράγει ο 

δικαιούμενος να προβεί σε ιδιωτική χρήση, την πράξη αυτή «αντ` αυτού» εκτελεί ο τρίτος (φίλος, 

συγγενής, ιδιοκτήτης φωτοτυπικού μηχανήματος, φωτοτυπικού κέντρου κ.λπ.). Απαιτείται, 

δηλαδή, να θέτει τις υπηρεσίες του (για παράδειγμα, στο πλαίσιο σύμβασης εντολής, μίσθωσης 

έργου κ.λπ.) στον δικαιούμενο να προβεί στην ιδιωτική χρήση, ενεργώντας όπως η χείρα του κατά 

την εκτέλεση της υλικής πράξης της αναπαραγωγής ή αντιγραφής. Αυτό συμβαίνει ιδίως όταν ο 

ίδιος ο χρήστης προσκομίζει το έργο (μουσικό έργο, βιβλίο κ. λπ.), το οποίο επιθυμεί να αντιγράψει 

ο τρίτος για προσωπική χρήση του χρήστη, προσδιορίζοντας παράλληλα την έκταση ή το σημείο 
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ή τα βιβλία που θέλει να φωτοτυπηθούν, οπότε ο τρίτος (για παράδειγμα, το φωτοτυπείο) δεν 

έχει διακριτική ευχέρεια επιλογής του προς φωτοτύπηση υλικού. Συνεπώς, ενεργεί ως εκτελεστικό 

όργανο ή ως «χέρι» του χρήστη που δεν διαθέτει φωτοτυπικό μηχάνημα, ή ως τεχνικό μέσο 

αναπαραγωγής, με αποτέλεσμα η συμπεριφορά του να καταλογίζεται στον δικαιούμενο να προβεί 

σε ιδιωτική χρήση και συνακόλουθα να είναι νόμιμη, θα ήταν άλλωστε παράλογο ο μεν χρήστης 

να πράττει νομίμως, όταν φωτοτυπεί ο ίδιος, ενώ να τιμωρείται όταν χρησιμοποιεί τρίτον για να 

διεξαγάγει την ίδια υλική πράξη. Ομοίως, αντίθετο προς την κοινή λογική θα ήταν να καταλήξει 

κανένας στη νομιμότητα της πράξης ως προς το χρήστη, αλλά στην παρανομία της ως προς τον 

τρίτο, ο οποίος απλώς παρέχει τη συνδρομή του στο χρήστη.  

Η υιοθέτηση της αντίθετης ερμηνευτικής εκδοχής (για την οποία, βλ. Καλλινίκου, Πνευματική 

ιδιοκτησία και συγγενικά δικαιώματα, 2008, πργ. 181, σελ. 256-257, της ίδιας, Φωτοτυπική 

αναπαραγωγή ολόκληρου βιβλίου από φωτοτυπικά κέντρα χωρίς άδεια των δικαιούχων, ΧρΙΔ 

2005, σελ. 289 επ.) θα σήμαινε ότι κάθε χρήστης θα απαιτούνταν να έχει στη διάθεση του 

αντιγραφικά μηχανήματα, αφού μόνο τότε αυτός που θα είχε στην κυριότητα του μια αντιγραφική 

συσκευή θα μπορούσε να προβεί σε γενικά επιτρεπτή ιδιωτική αντιγραφή, συνέπεια που θα ήταν 

άδικη και παράλογη (Μαρίνος, ό.π., σελ. 465-467). Οι προαναφερόμενες παραδοχές δεν 

αντιτίθενται προς τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 εδ. α της Οδηγίας 2001/29, η οποία επιτρέπει 

στα κράτη μέλη να προβλέπουν εξαιρέσεις από το δικαίωμα αναπαραγωγής ή περιορισμούς του 

δικαιώματος αυτού που προβλέπεται στο άρθρο 2 της Οδηγίας, σε περίπτωση αναπαραγωγής σε 

χαρτί ή ανάλογο υλικό φορέα, με τη χρήση οποιουδήποτε είδους φωτογραφικής τεχνικής ή με 

οποιαδήποτε άλλη μέθοδο που επιφέρει παρόμοια αποτελέσματα, εκτός από τις παρτιτούρες, υπό 

τον όρο ότι οι δικαιούχοι λαμβάνουν δίκαιη αποζημίωση.  

Περαιτέρω, είναι αληθινό ότι η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 εδ. β της προαναφερόμενης Οδηγίας 

δεν αναφέρεται στην περίπτωση της αναπαραγωγής σε χαρτί ή σε ανάλογο υλικό φορέα, αλλά σ` 

εκείνη της αναπαραγωγής για ιδιωτική χρήση ηχητικού ή οπτικοακουστικού υλικού (ΕφΑΘ 

2300/2011, Αρμ. 2012.1874, Καλλινίκου, Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση και εφαρμογή του 

άρθρου 18 ν. 2121/1993 μετά την απόφαση Padawan, ΧρΙΔ 2013, σελ. 401). Εν τούτοις, κατά 

την εφαρμογή της διάταξης αυτής από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην απόφαση 

Padawan [απόφαση του τρίτου τμήματος του ΔΕΕ της 2lns-10-2010 στην υπόθεση με τον αριθμό 

C-467/2008, Padawan SL κατά Sociedad General de ΑυτοΓθς y Editores de Εςρβ`θ (SGAE)], έγινε 

δεκτό ότι, λαμβανομένων υπόψη των πρακτικών δυσχερειών προκειμένου να εντοπιστούν οι 

ιδιώτες χρήστες και να υποχρεωθούν να αποζημιώσουν τους δικαιούχους για τη ζημία που τους 

προκαλούν και δεδομένου ότι η ζημία που μπορεί να απορρεύσει από κάθε ιδιωτική χρήση, 

θεωρούμενη χωριστά, είναι ενδεχομένως ασήμαντη και δεν γεννά έτσι υποχρέωση πληρωμής, 

όπως αναφέρεται στην τελευταία περίοδο της τριακοστής πέμπτης αιτιολογικής σκέψης της 

Οδηγίας 2001/29, επιτρέπεται στα κράτη μέλη να θεσπίσουν για τη χρηματοδότηση της δίκαιης 

αποζημίωσης «τέλος ιδιωτικής αντιγραφής», το οποίο δεν βαρύνει τους ιδιώτες αυτούς, αλλά 

εκείνους οι οποίοι προβαίνουν σε διάθεση εξοπλισμού, συσκευών και υποθεμάτων ψηφιακής 

αναπαραγωγής και οι οποίοι κατά συνέπεια διαθέτουν από νομική ή πραγματική άποψη τον 

εξοπλισμό αυτό σε ιδιώτες ή παρέχουν σε αυτούς υπηρεσία αναπαραγωγής, στο πλαίσιο, δε, του 

συστήματος αυτού, η υποχρέωση καταβολής του τέλους ιδιωτικής αντιγραφής βαρύνει τα 

πρόσωπα που προβαίνουν στη διάθεση του εξοπλισμού αυτού (βλ. ιδίως την 46" σκέψη της 

απόφασης αυτής, στην οποία -σκέψη- παραπέμπουν και μεταγενέστερες αποφάσεις του ίδιου 

Δικαστηρίου, όπως [...]). Κατά συνέπεια, η αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση, στο πλαίσιο της 
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διάταξης του άρθρου 5 παρ. 2 εδ. β της Οδηγίας 2001/29, έχει κριθεί από το Δικαστήριο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι δεν αναιρείται από το γεγονός ότι τρίτο πρόσωπο διαθέτει στον ιδιώτη 

τον εξοπλισμό, τις συσκευές κ.λπ. για την αναπαραγωγή αυτή ή παρέχει σ` αυτόν την υπηρεσία 

αναπαραγωγής. Υπό το πρίσμα αυτό, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι και στο πλαίσιο της διάταξης 

του άρθρου 18 παρ. 1 του νόμου 2121/1993 ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προβεί στην 

αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό τρίτο πρόσωπο, το οποίο 

στην περίπτωση αυτή ενεργεί κατ` εντολήν και για λογαριασμό, ως εκτελεστικό όργανο, ως 

«οιονεί χείρα» του δικαιουμένου να προβεί στην αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση, περιοριζόμενο 

σε μηχανική εκτέλεση των πράξεων αναπαραγωγής, ακολουθώντας τις εντολές του δικαιουμένου, 

χωρίς να υπάρχει πρόθεση διάθεσης άλλων αντιτύπων στο κοινό.  

Εξάλλου, από τη ρύθμιση του άρθρου 18 παρ. 3 του νόμου 2121/1993 προκύπτει ότι ειδικά για 

την περίπτωση της ιδιωτικής αναπαραγωγής καταβάλλεται αμοιβή, η οποία έχει το χαρακτήρα του 

αποζημιωτικού αντισταθμίσματος υπέρ των δημιουργών που δεν καταβάλλεται από τους ιδιώτες 

κατά την αναπαραγωγή, αλλά από τους παραγωγούς και εισαγωγείς (Κοτσίρης, Δίκαιο πνευματικής 

ιδιοκτησίας, 2010, πργ. 337, σελ. 243 επ., Γεωργιάδης, Η «εύλογη αμοιβή» του δημιουργού και 

των δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων κατά το άρθρο 18 § 3 του ν. 2121/1993 για την 

πνευματική ιδιοκτησία, ΧρΙΔ 2004, σελ. 385 επ. και ιδίως σελ. 386, Καλλινίκου, Αναπαραγωγή για 

ιδιωτική χρήση και εφαρμογή του άρθρου 18 Ν. 2121/1993 μετά την απόφαση Padawan, ΧρΙΔ 

2013, σελ. 401 επ. και ιδίως σελ. 403).  

Τέλος, η ελευθερία αναπαραγωγής για ιδιωτική χρήση καθίσταται απαγορευμένη, σύμφωνα με τη 

διάταξη του άρθρου 18 παρ. 2 του νόμου 2121/1993, σε συνδυασμό προς εκείνη του άρθρου 28Γ 

του νόμου αυτού, εφόσον βλάπτονται τα νόμιμα συμφέροντα των δημιουργών ή εμποδίζεται η 

κανονική εκμετάλλευση του έργου. Το ζήτημα, δε, εάν θίγονται τα νόμιμα συμφέροντα των 

δικαιούχων μπορεί να κριθεί μόνο in concreto, μετά από στάθμιση των εκατέρωθεν συμφερόντων 

σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση και με αποφυγή παράβασης της αρχής της αναλογικότητας 

(Κοτσίρης, ό.π., πργ. 349, σελ. 254)...] 
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