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ΕφΑθ 1567/2014 

 

Πρόεδρος Ν. Καστανά-Κασιακόγια, Πρόεδρος Εφετών  

Εισηγήτρια Ε. Σωζοπούλου, Εφέτης  

Δικηγόροι Χ. Πετρακάκος, Χ. Λυρή, Α. Οικονόμου, Γ. Ζουγανέλη 

 

[...] Κατά το άρθρο 1 του Ν 2121/1993 «πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και 

πολιτιστικά θέματα», οι πνευματικοί δημιουργοί, με τη δημιουργία του έργου τους, αποκτούν 

πάνω σ` αυτό πνευματική ιδιοκτησία, που περιλαμβάνει, ως αποκλειστικά και απόλυτα 

δικαιώματα, το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα 

της προστασίας του προσωπικού τους δεσμού προς αυτό (ηθικό δικαίωμα). Τα εν λόγω 

δικαιώματα, περιλαμβάνουν τις εξουσίες που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 του ίδιου νόμου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του ανωτέρω νόμου, ο δημιουργός ενός έργου είναι ο αρχικός δικαιούχος 

του περιουσιακού και του ηθικού δικαιώματος του έργου, τα δικαιώματα δε αυτά αποκτώνται 

πρωτογενώς και χωρίς διατυπώσεις. Κατά το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν 2121/1993, ως έργο νοείται 

κάθε πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης, ανεξάρτητα από τη μορφή 

που εκφράζεται και ιδίως, μεταξύ άλλων, τα οπτικοακουστικά έργα. Πνευματικό δημιούργημα, 

κατά την έννοια της ανωτέρω διάταξης, είναι το προϊόν του ανθρωπίνου πνεύματος, το οποίο έχει 

μορφή προσιτή στις αισθήσεις και λόγω της ιδιαιτερότητας του, διαφέρει από όσα προϋπάρχουν 

στο περιεχόμενο ή τη μορφή του, ως προς τη συγκεκριμένη δηλαδή οργανική σύνδεση και 

συνθετική διαμόρφωση των επιμέρους στοιχείων του και ως προς τη συγκεκριμένη εκφραστική 

εφαρμογή της σχετικής αφετηριακής ιδέας του δημιουργού.  

Πρωτοτυπία είναι η ιδιαίτερη ατομικότητα (μοναδικότητα) του έργου, που οφείλεται στην 

προσωπική συμβολή του δημιουργού και αποτελεί έκφραση της προσωπικότητας αυτού. Κρίσιμο 

στοιχείο και, συνεπώς, βασικό κριτήριο της πρωτοτυπίας, η έννοια της οποίας δεν προσδιορίζεται 

γενικά από το νόμο (εκτός από το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν 2121/1993 

που αφορά τα προγράμματα των ηλεκτρονικών υπολογιστών), αλλά έχει διαμορφωθεί από τη 

θεωρία και τη νομολογία, υπό το καθεστώς του Ν 2121/1993 και του προϊχύσαντος Ν 2387/1920 

«περί πνευματικής ιδιοκτησίας», όπως τροποποιήθηκε από το Ν 4301/1929, είναι η κρίση ότι κάτω 

από παρόμοιες συνθήκες και με τους ίδιους στόχους, κανένας άλλος δημιουργός, κατά λογική 

πιθανολόγηση, δεν θα ήταν σε θέση να δημιουργήσει έργο όμοιο, ή ότι παρουσιάζει μία ατομική 

ιδιομορφία ή ένα ελάχιστο όριο «δημιουργικού ύφους», έτσι ώστε να ξεχωρίζει και να 

διαφοροποιείται από τα έργα της καθημερινότητας ή από άλλα παρεμφερή γνωστά έργα. Η 

μοναδικότητα αυτή μπορεί να αναζητηθεί σε κάποιο από τα γνωρίσματα του έργου (στο θέμα, 

στη σύλληψη, στην κατάταξη, στη διατύπωση, σε κάποιες λεπτομέρειες), ανάλογα με το είδος και 

τη φύση του.  

Εφόσον συντρέχουν οι ως άνω προϋποθέσεις, οι οποίες αποτελούν ζήτημα πραγματικό, 

υποκείμενο σε απόδειξη, ο νόμος προστατεύει το έργο ως άυλο αγαθό (όχι ως υλικό αντικείμενο 

καθ` εαυτό που ενσωματώνει το πνευματικό δημιούργημα) και μόνο σε σχέση με τη συγκεκριμένη 

μορφή που έδωσε σ` αυτό ο δημιουργός του (Γ. Κουμάντου, Πνευματική Ιδιοκτησία, σελ. 20, 21 
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και 98 επ., Μ. Μαρίνου, Η προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών 

δικαιωμάτων, ΕλλΔνη 35,1441 επ., ΑΠ 537/2010 ΧρΙΔ 2011,217, ΑΠ 152/2005 Nomos, ΑΠ 

257/1995 ΝοΒ 43,893, Εφθεσ 1710/2011 ΔIΜΕΕ 2012,74, ΕφΑΘ 2648/2010 ΕλλΔνη 2011,830, 

ΕφΠειρ 281/2005 Nomos, ΕφΑΘ 2768/2003 ΝοΒ 2004,51, ΕφΑΘ 3252/2002 ΔΕΕ 2003,293, ΕφΑΘ 

9040/2000 ΕλλΔνη 43,215).Περαιτέρω, το ηθικό δικαίωμα επί του έργου έχει προσωπικό 

χαρακτήρα και αποσκοπεί στην προστασία του προσωπικού δεσμού του δημιουργού με το έργο 

του. Στο δικαίωμα αυτό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η εξουσία δημοσίευσης και η εξουσία 

αναγνώρισης της πατρότητας (άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. α` και β` αντίστοιχα).  

Η πρώτη επιτρέπει στο δημιουργό να αποφασίσει αν το έργο του θα δημοσιευθεί καθώς και για 

το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο αυτό θα γίνει προσιτό στο κοινό. Η εξουσία αυτή 

δεν εξαντλείται με την πρώτη δημοσίευση του έργου. Η δημοσίευση του (ολοκληρωμένου) έργου 

μπορεί να γίνει μετά από σύμβαση ή με τη συναίνεση του δημιουργού και από τρίτο πρόσωπο 

(π.χ. εκδότη), χωρίς να θίγονται οι λοιπές εξουσίες του ηθικού δικαιώματος (Γ. Κουμάντου, ό.π., 

σελ. 234, 239, Δ. Καλλινίκου, Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα, έκδοση 2000, 

σελ. 15, 17, 50 επ., 89). Η δεύτερη, αναλύεται σε δύο ειδικότερες εξουσίες και δη, α) την εξουσία 

της ουσιαστικής αναγνώρισης του γεγονότος ότι ο δικαιούχος είναι δημιουργός του έργου και β) 

την εξουσία να απαιτεί τη μνεία του ονόματος του πάνω σε κάθε αντίτυπο του έργου και σε κάθε 

δημόσια χρήση. Συνέπεια των δύο αυτών εξουσιών, είναι ότι, απαγορεύεται σε κάθε άλλον να 

ισχυρίζεται ότι είναι ο δημιουργός ή να προβάλει το όνομα του πάνω στο έργο ως όνομα του 

δημιουργού (Γ. Κουμάντος, ό.π. σελ. 242).  

Το περιουσιακό δικαίωμα, έχει οικονομική αξία και εξασφαλίζει στο δημιουργό τη δυνατότητα να 

εκμεταλλευθεί το έργο του, αποκομίζοντας από αυτό οικονομικά ωφελήματα. Το άρθρο 3 του Ν 

2121/1993 απαριθμεί ενδεικτικά τις εξουσίες που απαρτίζουν το περιουσιακό δικαίωμα και 

αντιστοιχούν στους βασικότερους τρόπους εκμετάλλευσης του έργου. Αναγνωρίζει δε στο 

δημιουργό, μεταξύ άλλων, τις εξουσίες να επιτρέπει ή να απαγορεύει, α) την εγγραφή του έργου, 

δηλαδή την πρώτη υλική ενσωμάτωση του πάνω σε κάποιο υλικό φορέα που αποτελεί τη βάση 

για την αναπαραγωγή του σε ένα ή περισσότερα αντίτυπα, με προορισμό συνήθως τη δημόσια 

χρήση, β) την αναπαραγωγή του έργου, δηλαδή την παραγωγή νέων υλικών υποστρωμάτων 

(αντιτύπων), όπου επαναλαμβάνεται η αρχική ενσωμάτωση του έργου και η οποία μπορεί να γίνει 

με οποιοδήποτε μέσο (μηχανικά, ηλεκτρονικά, με μέσα της εκδοτικής τεχνικής, όπως 

φωτοτύπηση, φωτοσύνθεση κ.λπ.) και γ) τη θέση του έργου σε κυκλοφορία, εξουσία που 

περιλαμβάνει τις πράξεις με τις οποίες το έργο γίνεται προσιτό στο κοινό (κυρίως διάδοση και 

διανομή) και υλοποιείται, εκτός άλλων, με τη μεταβίβαση (λόγω πώλησης ή δωρεάς) της 

κυριότητας του υλικού φορέα ενσωμάτωσης του έργου (πρωτοτύπου ή αντιτύπων), η οποία όμως 

(μεταβίβαση της κυριότητας) δεν επιφέρει μεταβίβαση καμίας από τις εξουσίες του περιουσιακού 

δικαιώματος (άρθρο 17), εκτός αν υπάρχει αντίθετη συμφωνία με το δημιουργό (Γ. Κουμάντου, 

ό.π., σελ. 207, 208, 210, Καλλινίκου, ό.π., σελ. 61, 62, 65 επ., ΕφΑΘ 2889/2010 ΔΕΕ 

2010,1291).Ειδικότερα, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 1, 2 παρ. 1, 3 και 

4 του Ν 2121/1993 προκύπτει ότι, η εκμετάλλευση του έργου - πνευματικού δημιουργήματος 

(περιουσιακό δικαίωμα) επιτυγχάνεται, είτε με την ολική ή μερική μεταβίβαση του περιουσιακού 

δικαιώματος, έναντι αντιπαροχής, είτε με συμβάσεις που έχουν ως περιεχόμενο την ολική ή μερική 

εκμετάλλευση του δικαιώματος (ο δημιουργός του έργου, μπορεί να καταρτίζει συμβάσεις με τις 

οποίες αναθέτει στον αντισυμβαλλόμενο και αυτός αναλαμβάνει την υποχρέωση να ασκήσει 

εξουσίες που απορρέουν από το περιουσιακό του δικαίωμα {συμβάσεις εκμετάλλευσης κατ` 
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άρθρο 13 παρ. 1} ή μπορεί να επιτρέπει σε κάποιον άλλο την άσκηση εξουσιών που απορρέουν 

από το περιουσιακό του δικαίωμα {άδειες εκμετάλλευσης κατ` άρθρο 13 παρ. 2}) και οι οποίες 

(συμβάσεις), λόγω της συμβατικής ελευθερίας που διέπει τις ιδιωτικές σχέσεις (άρθρο 361 του 

ΑΚ), είναι δυνατόν να έχουν ποικίλο περιεχόμενο (χρηματικές καταβολές, εφάπαξ, ποσοστιαία 

συμμετοχή στις εισπράξεις της εκμετάλλευσης κ.λπ.), σύμφωνα και με τις γενικές (άρθρο 32) και 

ειδικές (αρθρ. 38) ρυθμίσεις του ως άνω νόμου (Γ. Κουμάντος, Πνευματική ιδιοκτησία, έκδ. 8η 

σελ. 319 επ., Κ. Ασπρογέρακα-Γρίβα, θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, σελ. 49 επ.), ενώ το ηθικό 

δικαίωμα παρέχει μεταξύ άλλων στον δημιουργό την εξουσία δημοσίευσης του έργου (Γ. 

Κουμάντος, Πνευματική Ιδιοκτησία, εκδ. 6η σελ. 372, Μ. Μαρίνος, Η προσβολή του δικαιώματος 

πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων στη ΕλλΔνη 35,1441 επ., ΕφΠατρ 

1145/2007 ΑχΝομ 2008,56, ΕφΑΘ 3252/2002, ΔΕΕ 2003,293, ΕφΑΘ 4040/200 Nomos, ΕφΑΘ 

9040/2000 ΕλλΔνη 2002,215).Εξάλλου, για την αντιμετώπιση της δυσκολίας απόδειξης ή της 

διαπίστωσης του πραγματικού γεγονότος της πνευματικής δημιουργίας, που στηρίζει την 

πρωτογενή κτήση του δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας επί ενός έργου, αλλά και την 

αντιμετώπιση της αντίστοιχης δυσκολίας είτε της απόδειξης είτε της διαπίστωσης του 

δευτερογενούς δικαιούχου (δηλ. εκείνου που απέκτησε το δικαίωμα με μεταβίβαση), ο Ν 

2121/1993 καθιερώνει με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 και 2 αντίστοιχα, νόμιμα κριτήρια, 

σύμφωνα με τα οποία, α) τεκμαίρεται ως δημιουργός του έργου το πρόσωπο του οποίου το όνομα 

εμφανίζεται πάνω στον υλικό φορέα του έργου κατά τον τρόπο που συνήθως χρησιμοποιείται για 

την ένδειξη του δημιουργού και β) τεκμαίρεται ως δικαιούχος της πνευματικής ιδιοκτησίας σε 

συλλογικά έργα, σε προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή σε οπτικοακουστικά έργα, το 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο, του οποίου το όνομα ή η επωνυμία εμφανίζεται πάνω στον υλικό 

φορέα του έργου, κατά τον τρόπο που συνήθως χρησιμοποιείται για την ένδειξη του δικαιούχου 

(M. Μαρίνου, Η προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών 

δικαιωμάτων, ΕλλΔνη 35,1455, Μ. Χατζή Προκοπίου, Πολ. Δικ. (1989) τομ. Α` σελ. 425 επ., ΕφΑθ 

885/2009 ΔΕΕ 2009,707).Περαιτέρω, στο άρθρο 65 του Ν 2121/1993 (αστικές κυρώσεις), 

ορίζεται, ότι σε κάθε περίπτωση προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας, ο δημιουργός ή ο 

δικαιούχος του συγγενικού δικαιώματος μπορεί να αξιώσει, την αναγνώριση του δικαιώματος του, 

την άρση της προσβολής και την παράλειψη της στο μέλλον (παρ. 1), ότι όποιος προσέβαλε την 

πνευματική ιδιοκτησία ή τα συγγενικά δικαιώματα άλλου, υποχρεούται σε αποζημίωση και 

ικανοποίηση της ηθικής βλάβης, η δε αποζημίωση δεν μπορεί να είναι κατώτερη από το διπλάσιο 

της αμοιβής που συνήθως ή κατά νόμο καταβάλλεται για το είδος της εκμετάλλευσης που έκανε 

χωρίς την άδεια ο υπόχρεος (παρ. 2) και ότι αντί για αποζημίωση και χωρίς να απαιτείται 

υπαιτιότητα του υπόχρεου, ο δημιουργός ή ο δικαιούχος του συγγενικού δικαιώματος μπορεί να 

αξιώσει, είτε την καταβολή του ποσού κατά το οποίο ο υπόχρεος έγινε πλουσιότερος από την 

εκμετάλλευση του έργου ή του αντικειμένου του συγγενικού δικαιώματος χωρίς άδεια του 

δημιουργού ή του δικαιούχου, είτε την καταβολή του κέρδους που ο υπόχρεος αποκόμισε από 

την εκμετάλλευση αυτή (παρ. 3).  

Οι προβλεπόμενες από το ως άνω άρθρο του Ν 2121/1993 κυρώσεις, έχουν σχετική αυτοτέλεια 

και μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς άμεση προσφυγή στις γενικές διατάξεις του ΑΚ, οι οποίες 

μόνο συμπληρωματικά θα τύχουν εφαρμογής (Δ. Σκούρτης, Κυρώσεις για την προσβολή του 

δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή του συγγενικού δικαιώματος, ΕλλΔνη 35,981 επ. και 

ειδικότερα σελ. 982, ΕφΑθ 8263/2007 ΔΕΕ 2008,1115, ΕφΑθ 9040/2000 ΕλλΔνη 43,215, ΕφΑθ 

1388/2000 ΕλλΔνη 41,1408). Ειδικότερα, η πρώτη παράγραφος του άρθρου 65 ενσωματώνει τις 



4 

 

αξιώσεις του άρθρου 60 του ΑΚ και 70 του ΚΠολΔ, το οποίο (άρθρο 60 ΑΚ) ισχύει πλέον μόνο 

συμπληρωματικά όσον αφορά τις προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 1, το εδάφιο (α) της παρ. 2 

ενσωματώνει την αξίωση του άρθρου 914 του ΑΚ και τις αντίστοιχες ρυθμίσεις των άρθρων 57, 

59, 60 και 932 του ΑΚ και προϋποθέτει υπαιτιότητα, παράνομη συμπεριφορά και ζημία (θετική ή 

αποθετική) και η παρ. 3 (α) αυτού καθιερώνει στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας την αξίωση 

απόδοσης του αδικαιολογήτου πλουτισμού (άρθρο 904 του ΑΚ), δηλαδή την αποκατάσταση της 

ζημίας χωρίς υπαιτιότητα του υπόχρεου ή και παρά την επελθούσα παραγραφή της αξίωσης 

αποζημίωσης (Δ. Σκούρτης, ό.π., σελ. 988-989). Η κατά τα άνω αξίωση της απόδοσης του 

αδικαιολόγητου πλουτισμού, επιτρέπεται να σωρρευθεί επικουρικά με την κατά την παρ. 2 αξίωση 

αποζημίωσης, δηλαδή για την περίπτωση απόρριψης της κύριας βάσης της αγωγής (άρθρο 219 

παρ. 1 του ΚΠολΔ, Δ. Σκούρτης, ό.π., σελ. 989-990, ΕφΠατρ 1145/2007 Nomos). Από την έναρξη 

της διατυπώσεως της τρίτης παραγράφου του άρθρου 65 του Ν 2121/1993 («αντί για αποζημίωση 

...») συνάγεται ότι, οι σε αυτήν αναφερόμενες εναλλακτικές δυνατότητες του δημιουργού ή του 

δικαιούχου συγγενικού δικαιώματος, ήτοι η αναζήτηση του αδικαιολόγητου πλουτισμού και του 

αποκομισθέντος κέρδους του υπόχρεου, δεν τελούν σε σχέση ουσιαστικής επικουρικότητας με 

την αξίωση αποζημίωσης της δεύτερης παραγράφου του ίδιου άρθρου (Α. Βαλτούδη, Αποζημίωση 

και αδικαιολόγητος πλουτισμός στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, ΧρΙΔ 2009,203, 211-212, 

αρ. 32, κατά τον οποίο, πάντως, η περ. Β` της παρ. 3 του άρθρου 65 Ν 2121/1993 δεν ρυθμίζει 

αξίωση μη γνήσιας διοίκησης αλλότριων, αλλά μία ειδικά ρυθμισμένη αξίωση αδικαιολόγητου 

πλουτισμού). Πρόκειται για διαζευκτική ή εκλεκτική συρροή δικαιωμάτων (πρβλ. ΑΠ 963/2006 

ΕλλΔνη 50,152, με την οποία κρίθηκε ότι η παραπάνω διατύπωση του άρθρου 65 παρ. 3 Ν 

2121/1993 οριοθετεί τη σχέση διάζευξης μόνο όσον αφορά την αξίωση αποζημίωσης και συνεπώς, 

επιτρέπεται η παράλληλη άσκηση της αξίωσης χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης με 

εκείνη της καταβολής του αποκομισθέντος κέρδους), επί της οποίας εφαρμόζονται αναλογικά οι 

διατάξεις των άρθρων 306 και 307 του ΑΚ (ΑΠ 804/2008 ΤΝΠ ΔΣΑ, ΕφΑθ 3694/2009 ΕλλΔνη 

50,1510, ΕφΑθ 3545/2005 ΔΕΕ 2006,57).  

Έτσι, ο δημιουργός ή ο δικαιούχος του συγγενικού δικαιώματος, δύναται να επιλέξει μόνο μία εκ 

των τριών διαζευκτικώς συρρεουσών αξιώσεων (αποζημίωσης - πλουτισμού - κέρδους). Μετά την 

επιλογή του, δεν δικαιούται να ασκήσει ταυτόχρονα ή διαδοχικά άλλη αξίωση (Γ. Μπαλή, Γενικαί 

αρχαί του αστικού δικαίου, 1961,8η έκδ., σελ. 372-373, παρ. 139 αρ. 2, πρβλ. ως προς την διάταξη 

του άρθρου 17 παρ. 2 Ν 1733/1987, Κ. Λυμπερόπουλο, Το δίκαιο των εφευρέσεων, 2010, σελ. 

208-209, Γ. Πάνου, Η επιδίκαση ποσού ανάλογου προς το τίμημα άδειας εκμετάλλευσης ως 

αποζημίωση για την προσβολή άυλου αγαθού, ΔΕΕ 1999,1109,1111, χωρίς, πάντως, αναφορά 

στην ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 306 και 307 του ΑΚ, ΑΠ 804/2008 ΤΝΠ ΔΣΑ, 

ΕφΑθ 3694/2009 ΕλλΔνη 50,1510). Σε περίπτωση αθροιστικής σώρευσης στο ίδιο αγωγικό 

δικόγραφο περισσότερων αιτήσεων, με τις οποίες διώκεται αντίστοιχα η ικανοποίηση 

περισσότερων εκ των ως άνω αξιώσεων, τυγχάνει απορριπτέα ως νόμω αβάσιμη κάθε αίτηση που 

έπεται της πρώτης κατά σειρά προβαλλόμενης (ΕφΑθ 3545/2005 ΔΕΕ 2006,57). Από τις 

προπαρατεθείσες διατάξεις, προκύπτει ότι, η προσβολή των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί πράξη 

παράνομη και, εφόσον γίνεται υπαίτια, συνιστά και αδικοπραξία επειδή ενέχει αφ` εαυτής και 

εναντίωση προς την αποκλειστική εξουσία του δικαιούχου. Για το λόγο αυτό, ο ενάγων δικαιούχος 

του συγγενικού δικαιώματος δεν οφείλει να αποδείξει το γεγονός ότι η προσβολή έγινε χωρίς την 

άδεια του, αφού η ίδια πράξη της προσβολής συνεπάγεται και το παράνομο, αλλά ο εναγόμενος 

προσβολέας που αρνείται τη συνδρομή της προσβολής, είτε διότι επικαλείται νόμιμη άδεια 
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εκμετάλλευσης είτε διότι επικαλείται την προβλεπόμενη στο άρθρο 16 του Ν 2121/1993 συναίνεση 

του δημιουργού για πράξεις ή παραλείψεις που αλλιώς θα αποτελούσαν προσβολή του ηθικού 

δικαιώματος, θα πρέπει να ισχυριστεί κατ` ένσταση και να αποδείξει τα γεγονότα που αποκλείουν 

τον παράνομο χαρακτήρα της προσβολής (ΕφΑθ 885/2009 ΔΕΕ 2009,707, ΕφΠατρ 1145/2007 

Νοιηος, ΕφΑθ 1388/2000 ΕλλΔνη 2000,1411).  

Περαιτέρω, κατά το άρθρο 904 του ΑΚ, όποιος έγινε πλουσιότερος χωρίς νόμιμη αιτία από την 

περιουσία ή με ζημία άλλου, έχει υποχρέωση να αποδώσει την ωφέλεια. Η υποχρέωση αυτή 

γεννιέται ιδίως σε περίπτωση παροχής αχρεώστητης (δηλαδή εκείνης που επέρχεται χωρίς δόση 

ανταλλάγματος από το λήπτη και που δεν μπορεί να στηριχθεί σε ισχυρή σύμβαση δικαιολογούσα 

τον πλουτισμό, ούτε σε νόμιμη υποχρέωση), ή παροχής για αιτία που δεν επακολούθησε ή έληξε, 

ή αιτία παράνομη ή ανήθικη. Ως πλουτισμός, νοείται κάθε βελτίωση της περιουσιακής κατάστασης 

του υπόχρεου, που πραγματοποιείται είτε με θετική επαύξηση της περιουσίας του είτε με 

αποθετική και με τη μορφή της αποφυγής της ελάττωσης της, για την εξεύρεση δε του 

πλουτισμού, συγκρίνεται η πριν και η μετά την περιουσιακή μετακίνηση κατάσταση της περιουσίας 

του υπόχρεου, οριοθετούμενη παράλληλα κατ` ανώτατο όριο από τη ζημία του φορέα της 

αξίωσης, ως προσδιοριστικό στοιχείο του πραγματικού πλουτισμού του υπόχρεου (ΑΠ 361/2010 

Nomos). Βασική προϋπόθεση της απαίτησης από αδικαιολόγητο πλουτισμό, είναι η ύπαρξη άμεσης 

περιουσιακής μετακίνησης μεταξύ του πλουτισμού του λήπτη και της ζημίας άλλου, δηλαδή, για 

να στηριχθεί αγωγή από αδικαιολόγητο πλουτισμό, πρέπει να υφίσταται άμεση αιτιώδης συνάφεια 

μεταξύ της παροχής ή της ζημίας του ενάγοντος και του πλουτισμού του εναγομένου, η οποία δεν 

υφίσταται στην περίπτωση που παρεμβάλλεται και άλλη, τρίτη περιουσία, υπό την έννοια ότι η 

περιουσιακή μετακίνηση πρέπει να πραγματοποιείται από την περιουσία του ζημιωθέντος στην 

περιουσία του πλουτίσαντος, χωρίς την παρεμβολή τρίτου προσώπου, που να ενεργεί για δικό του 

λογαριασμό (ΑΠ 1548/2007 Νοητός, ΑΠ 1613/1999 ΕλλΔνη 2000,440, ΕφΔωδ 121/1999 Αρμ 

2000,383). Πρέπει δε επιπλέον να υφίσταται αιτιώδης συνάφεια μεταξύ του πλουτισμού του 

εναγομένου και της ζημίας του ενάγοντος και να μην υφίσταται νόμιμη αιτία της περιουσιακής 

μετακίνησης (ΑΠ 1325/2012, ΑΠ 917/2011 Nomos).Με βάση τα προαναφερόμενα, προϋποθέσεις 

της αξίωσης αδικαιολόγητου πλουτισμού και συνακόλουθα στοιχεία της σχετικής αγωγής, είναι: 

α) ο πλουτισμός του υπόχρεου, β) η επέλευση του πλουτισμού από την περιουσία ή με ζημία του 

άλλου, γ) αιτιώδης συνάφεια μεταξύ πλουτισμού και ζημίας και δ) η έλλειψη νόμιμης αιτίας (ΑΠ 

493/2010 ΧρΙΔ 2011,338). Αντίθετα, δεν αποτελεί στοιχείο της ανωτέρω αγωγής, ο ισχυρισμός 

ότι ο πλουτισμός σώζεται, αφού αυτός συνιστά ένσταση του εναγομένου, στηριζόμενη στο άρθρο 

909 του ΑΚ (ΑΠ Ολ 294/1981 ΕΕργΔ 40,373, ΑΠ 1316/2011, ΑΠ 1468/2010 Nomos). Τέλος, από 

την ίδια διάταξη του άρθρου 904 του ΑΚ, προκύπτει ότι, η αγωγή του αδικαιολόγητου πλουτισμού 

είναι επιβοηθητικής ουσιαστικά φύσης και μπορεί να ασκηθεί μόνον όταν λείπουν οι προϋποθέσεις 

της αγωγής από τη σύμβαση ή την αδικοπραξία, εκτός εάν θεμελιώνεται σε πραγματικά 

περιστατικά διαφορετικά ή πρόσθετα από εκείνα στα οποία στηρίζεται η αγωγή από τη σύμβαση 

ή την αδικοπραξία και υπό την ενδοδιαδικαστική αίρεση (επικουρικώς - κατ` άρθρο 219 του 

ΚΠολΔ) της απόρριψης της κύριας βάσης της αγωγής από τη σύμβαση ή την αδικοπραξία (ΑΠ Ολ 

22/2003 ΕλλΔνη 44,1261, ΑΠ 541/2012 ΕΠΔ 2012,426, ΑΠ 357/2011 αδημ., ΑΠ 104/2003 ΕλλΔνη 

44,983, ΑΠ 1647/2002 ΔΕΝ 59,665). [...]Με το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 2071/1992 (ΦΕΚ Α` 

123/15.7.1992) ιδρύθηκε το εναγόμενο ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (ΚΕΕΛ) ως 

νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με έδρα την Αθήνα, που τελεί υπό την εποπτεία του 

Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έχει ως σκοπό, την αντιμετώπιση, 
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παρακολούθηση, συντονισμό και υποβοήθηση των ενεργειών για την πρόληψη της εξάπλωσης 

ειδικών μεταδοτικών νοσημάτων και τη θεραπευτική αντιμετώπιση τους. Το εναγόμενο ΚΕΕΛ κατά 

τα οριζόμενα περαιτέρω στην παρ. 2 του ιδίου ως άνω άρθρου 26, επιχορηγείται από τον τακτικό 

προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από το πρόγραμμα 

δημοσίων επενδύσεων, από δωρεές, κληροδοτήματα, κάθε άλλη επιχορήγηση από τρίτους και 

έσοδα από τυχόν παροχή υπηρεσιών. [...]  

Με την από 24.10.1997 σύμβαση τηλεοπτικής συμπαραγωγής που καταρτίσθηκε στη Θεσσαλονίκη 

μεταξύ της ΕΡΤ ΑΕ (ΕΡΤ-3) και της ενάγουσας, εκπροσωπούμενης από τον ………., τότε πρόεδρο 

του ΔΣ αυτής, συμφωνήθηκε η παραγωγή από κοινού από το Νοέμβριο του έτους 1997 μέχρι τον 

Οκτώβριο του έτους 1998 ενός τηλεοπτικού ενημερωτικού ντοκιμαντέρ με τον τίτλο «To AIDS 

στην Ευρώπη», με πλάνα και γυρίσματα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και της Αφρικής όπου 

υπήρχε μεγάλη έξαρση της ασθένειας, στην Αμερική, στην Αργεντινή και στο τρίγωνο Ταϊλάνδης-

Βιρμανίας-Βιετνάμ, αποτελούμενο από δέκα (10) επεισόδια χρονικής διάρκειας 45 ή 30 λεπτών το 

καθένα, στην ελληνική γλώσσα ή με ελληνικούς υπότιτλους, με υπεύθυνο εκτέλεσης της 

συμπαραγωγής τον ως άνω εκπρόσωπο της ενάγουσας ο οποίος θα πραγματοποιούσε την όλη 

δημοσιογραφική και επιστημονική έρευνα και θα είχε την επιμέλεια της παρουσίασης αυτού . 

[...]Το ως άνω ντοκιμαντέρ ολοκληρώθηκε τελικά σε δέκα (10) ωριαία επεισόδια, με τον τίτλο 

«TO AIDS ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ», μετά δε την εκτέλεση του παραδόθηκε στους 

υλικούς φορείς που είχε συμφωνηθεί στη συμπαραγωγό ΕΡΤ ΑΕ. Κατά το περιεχόμενο του, 

προέβαλε τις εμπειρίες στην πρόληψη και αντιμετώπιση της ασθένειας του AIDS κορυφαίων 

ημεδαπών και αλλοδαπών επιστημόνων. [...]  

Το εν λόγω οπτικοακουστικό έργο, υπό την ανωτέρω μορφή του αλλά και σε συνεπτυγμένη 

μορφή, όπως κατωτέρω θα εκτεθεί, συνιστά πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα του Κ. Τ. που 

προστατεύεται από το Ν 2121/1993, παρά τα περί του αντιθέτου υποστηριζόμενα από το 

εναγόμενο με τις προτάσεις που κατέθεσε στην πρωτοβάθμια αλλά και στην παρούσα δίκη, αφού 

με βάση τα προεκτεθέντα, η μοναδικότητα του κατά την κατάταξη, δομή και τον τρόπο προβολής 

και παρουσίασης της σχετικής θεματολογίας, οφείλεται στην προσωπική συμβολή του δημιουργού 

του, με την έννοια ότι παρουσιάζει μία ατομική ιδιομορφία έτσι ώστε να ξεχωρίζει και να 

διαφοροποιείται από άλλες παρεμφερείς τηλεοπτικές σειρές και ως εκ τούτου, αυτό αποτελεί 

αντικείμενο δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, λαμβανομένου υπόψη και του ότι, κατά το 

χρόνο της δημιουργίας του, ήταν το πλέον κατάλληλο μέσο, ακόμη και σε διεθνές επίπεδο, για 

την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την ασθένεια και τους τρόπους αντιμετώπισης της και για 

τη διάδοση του μηνύματος της ανθρώπινης μεταχείρισης φορέων και ασθενών και της αποφυγής 

των κοινωνικών διακρίσεων. Στη συνέχεια η ενάγουσα, επιθυμώντας να εκμεταλλευθεί περαιτέρω 

οικονομικά το επίδικο έργο με την προώθηση του στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, απευθύνθηκε 

επίμονα διά του ………., ειδικού πλέον συνεργάτη της δημοσιογραφικής της ομάδας, στο 

Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αλλά και στο εναγόμενο, ως τον πλέον 

αρμόδιο φορέα για την ενημέρωση των πολιτών στα θέματα αγωγής υγείας. [...]  

Η ενάγουσα, επιδιώκοντας την οικονομική εκμετάλλευση (σε συνοπτική μορφή) του αρχικού 

έργου του ……….., δημιούργησε αυτοβούλως και χωρίς να έχει ληφθεί προηγουμένως η 

απαιτούμενη προς τούτο απόφαση εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου του εναγομένου, 1.190 

πακέτα ενημέρωσης (χάρτινα Βαλιτσάκια) σχετικά με το AIDS που περιείχαν οπτικό και έντυπο 

υλικό (μαζί με την από 19.3.1999 ανοικτή επιστολή του διευθυντή του ΚΕΕΛ που είχε τεθεί στη 



7 

 

διάθεση της υπό την προϋπόθεση της κατά τα ανωτέρω έγκρισης του προγράμματος), από τα 

οποία, απέστειλε επίσης αυτοβούλως, 604 πακέτα ενημέρωσης, σε ισάριθμους Δήμους των 

περιφερειών Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας, 

Ιονίων Νήσων και Κρήτης, με συνέπεια να εμφανίζεται ότι η αποστολή αυτών των τηλεοπτικών 

ταινιών και του έντυπου υλικού, έλαβε χώρα κατ` εντολή του εναγομένου. Εξ αφορμής δε της ως 

άνω ενέργειας της, η ενάγουσα, ισχυρίστηκε με την υπό κρίση αγωγή της, ότι το εναγόμενο 

πλούτισε αδικαιολόγητα σε βάρος της περιουσίας της, με την αποφυγή της καταβολής δαπάνης 

ύψους 1.321.609 ευρώ, ποσό στο οποίο κοστολόγισε την αξία του μη εγκριθέντος τελικά 

προγράμματος «Αγωγή Υγείας για το AIDS». Πλην όμως, η ενάγουσα ήταν εκείνη η οποία 

αποφάσισε μονομερώς και με δική της πρωτοβουλία να προβεί στην υλοποίηση του προταθέντος 

από την ίδια προγράμματος, αναλαμβάνοντας παράλληλα και τον κίνδυνο της μη έγκρισης του 

από τα συναρμόδια υπουργεία, όπως τελικά συνέβη, ο ισχυρισμός δε που περιέλαβε στην από 

10.5.2000 αναφορά της προς τον τότε Υπουργό Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που 

υπέγραφε για λογαριασμό της ο ………. ως ειδικός αυτής συνεργάτης, ότι προέβη στην αποστολή 

των 604 ενημερωτικών πακέτων ύστερα από προφορική εντολή των αρμοδίων φορέων των 

Υπουργείων Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Οικονομίας, δεν 

αποδείχθηκε ως βάσιμος στην ουσία του.Με βάση τα ανωτέρω, η επίδικη αξίωση της ενάγουσας, 

κρίνεται αβάσιμη στην ουσία της και απορριπτέα, καθότι η ενάγουσα, με τις προεκτεθείσες 

ενέργειες της που έγιναν αποκλειστικά για το δικό της συμφέρον, ουσιαστικά εξανάγκασε το 

εναγόμενο να αναλάβει υποχρεώσεις από την υλοποίηση του επίμαχου προγράμματος «Αγωγή 

Υγείας για το AIDS», μολονότι γνώριζε ότι το τελευταίο, δεν είχε τη δυνατότητα, αλλά ούτε και 

επιθυμούσε να καλύψει το σχετικό κόστος από τον τακτικό προϋπολογισμό του, παρά μόνο μέσω 

της χρηματοδότησης του από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Ελληνικού Δημοσίου.  

Έτσι, στην εξεταζόμενη περίπτωση, δεν μπορεί να γίνει λόγος για εξοικονόμηση δαπάνης, εκ 

μέρους του εναγομένου, ισόποσης με την αξία του επίμαχου προγράμματος, όπως η ενάγουσα 

αβάσιμα ισχυρίζεται, καθότι αποδείχθηκε ότι το εναγόμενο, υπό τις προεκτεθείσες συνθήκες, ούτε 

όφειλε, ούτε σκόπευε να προβεί στη δαπάνη κτήσης του προγράμματος αυτού χωρίς τις 

προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν και ως εκ τούτου, ο ανεπιθύμητος πλουτισμός που του 

επέβαλε η ενάγουσα, είναι μη αποκαταστατέος. [...] 

(Δέχεται την έφεση.) 
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