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ΟΔΗΓΙΑ 2019/790/ΕΕ 
για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας και τα συγγενικά 

δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία 
αγορά και την τροποποίηση των 

οδηγιών 96/9/ΕΚ και 2001/29/ΕΚ



Α. 8_ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΣ ΣΚΟΠΟΣ &
ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Διασφάλιση ευρύτερης και μέγιστης, κατά το δυνατόν, πρόσβασης στην Ευρωπαϊκή 
πολιτιστική κληρονομιά μέσω της εισαγωγής ενός διττού συστήματος που θα επιτρέπει 
τη χρήση, σε μεγάλη κλίμακα, μη διαθέσιμων στο εμπόριο έργων και άλλων 
αντικειμένων προστασίας από ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς στο ψηφιακό 
περιβάλλον.

• Νέος μηχανισμός συλλογικής αδειοδότησης (με βάση την εμπειρία του εθνικού 
νομοθέτη) και νέα υποχρεωτική εξαίρεση/περιορισμός ως πανευρωπαϊκή λύση για την 
επίτευξη δίκαιης ισορροπίας μεταξύ των αναγκών (πρόσβασης) του κοινού και των 
έννομων συμφερόντων των δικαιούχων

• Εκδημοκρατισμός μέσω της βελτιωμένης πρόσβασης στη γνώση (έλεγχος ψευδών 
ειδήσεων μέσω της πρόσβασης σε υλικό που σχετίζεται με γεγονότα (ντοκουμέντα) και 
ιστορικά στοιχεία) | Προώθηση επιχειρηματικότητας |Ανάπτυξη τουρισμού



ΓΕΝΕΣΙΟΥΡΓΕΣ
ΑΙΤΙΕΣ

Ψηφιακή αναγέννηση

‘Digital Libraries Initiative’_2005 / ‘Europeana’ / 2011 Digital
Agenda for Europe

Έλλειψη κεντρικού μητρώου δημιουργών, διαδόχων, καθώς
και μεταβιβάσεων δικαιωμάτων σε τρίτα μέρη (λόγω έλλειψης
διατυπώσεων όπως προβλέπεται από τη Σύμβαση της Βέρνης)

Διάρκεια προστασίας – έλλειψη μητρώου – ζήτημα
συλλογικών, ανώνυμων έργων

Μη δημοσιευμένα έργα, όπως οι φωτογραφίες

Περιπλοκότητα εκκαθάρισης δικαιωμάτων – εντοπισμού
δικαιούχων – κατάτμηση δικαιωμάτων – οικονομική
επιβάρυνση – απώλεια εσόδων από προστατευόμενα έργα και
αντικείμενα προστασίας για τους δικαιούχους – τροχοπέδη στην
εκπλήρωση της δημόσιας αποστολής των πολιτιστικών
ιδρυμάτων

Αμφισβήτηση της λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας
του συστήματος ΠΙ



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ



Το Εθνικό Αρχείο του Ηνωμένου Βασιλείου ξόδεψε 
35,000£ και δύο (2) χρόνια για την εκκαθάριση 
δικαιωμάτων για την ψηφιοποίηση και την επιγραμμική
διαθεσιμότητα 1,114 παλαιών διαθηκών – εντοπίστηκαν 
λιγότεροι από το 50% των δικαιούχων.

Στη βάση σχετικής εξαίρεσης, πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη της Αυστρίας 
προέβη στην ψηφιοποίηση 200,000 διδακτορικών διατριβών από το 1925 έως 
το 1988. Ωστόσο, η επιγραμμική διαθεσιμότητα εγκαταλείφθηκε λόγω του 
υψηλού κόστους (150,000 ευρώ) το οποίο ήταν 20 με 25 φορές υψηλότερο 
από το κόστος της ψηφιοποίησης.

Η εκκαθάριση δικαιωμάτων για την ψηφιοποίηση
1,400 αφισών της δεκαετίας του 1980 στο Ηνωμένο 
Βασίλειο ανήλθε στο ποσό των 70,000£.

Η εκκαθάριση δικαιωμάτων για την ψηφιοποίηση
500,000 φωτογραφιών και 5,000 ταινιών στην 
Ολλανδία ανήλθε στο ποσό των 625,000 ευρώ με τρία 
μέλη πλήρους απασχόλησης για 4 έτη.



Πρωτοβουλίες για την 
ενίσχυση της μαζικής 
ψηφιοποίησης και 
επιγραμμικής
προσβασιμότητας 
προστατευόμενων, μη 
διαθέσιμων στο εμπόριο, 
έργων 
στο ενωσιακό πλαίσιο



 Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την ψηφιοποίηση και την επιγραμμική
προσβασιμότητα πολιτιστικού υλικού και
για την ψηφιακή διαφύλαξη (24.08.2006)
προς τα Κράτη - Μέλη μέσω ανάληψης
συγκεκριμένων δράσεων για τη βελτίωση
του οικονομικού και πολιτιστικού
δυναμικού της ευρωπαϊκής πολιτιστικής
κληρονομιάς

- Ενθάρρυνση μηχανισμών αδειοδότησης -σε
στενή συνεργασία με τους δικαιούχους- σε πεδία
όπως αυτό των «ορφανών» έργων και εξαντλημένων
ή εκτός κυκλοφορίας έργων, ώστε να διευκολυνθεί
η εκκαθάριση των δικαιωμάτων και, κατά
συνέπεια, οι προσπάθειες ψηφιοποίησης και
ακολούθως η επιγραμμική προσβασιμότητά τους
με την ταυτόχρονη πλήρη τήρηση των
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.



 Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
ψηφιοποίηση και την επιγραμμική
προσβασιμότητα πολιτιστικού υλικού και 
για την ψηφιακή διαφύλαξη (27.10.2011)

Η ψηφιοποίηση και η διαφύλαξη της πολιτιστικής
μνήμης της Ευρώπης, που περιλαμβάνει έντυπα
(βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες), φωτογραφίες,
μουσειακά αντικείμενα, αρχειακά έγγραφα, ηχητικό
και οπτικοακουστικό υλικό, μνημεία και
αρχαιολογικούς χώρους, συγκαταλέγονται στα
βασικά πεδία επέμβασης στο ψηφιακό θεματολόγιο.

- Ανάπτυξη προγραμματισμού, παρακολούθηση ψηφιοποίησης
πολιτιστικού υλικού, ενθάρρυνση συμπράξεων με ιδιωτικό τομέα,
βελτίωση πρόσβασης και χρήσης κοινόχρηστου πολιτιστικού
υλικού, ενίσχυση -μέσω του νομοθετικού πλαισίου- των
μηχανισμών αδειοδότησης που έχουν προσδιοριστεί και
συμφωνηθεί από τα ενδιαφερόμενα μέρη για την
ψηφιοποίηση μεγάλης κλίμακας και τη διασυνοριακή
πρόσβαση εξαντλημένων έργων (που δεν διατίθενται πλέον στο
εμπόριο), συμβολή στην περαιτέρω ανάπτυξη της Europeana
(ενδεικτικοί στόχοι ελάχιστης συμβολής).



 Ειδική στον τομέα και προωθούμενη από τους εμπλεκόμενους φορείς συμφωνία
μεταξύ οργανισμών που εκπροσωπούν βιβλιοθήκες και εκδότες, δημιουργούς, και τους
αντιπροσωπευτικούς τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης υπό τη σκέπη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 Σημαντικό βήμα για την επίτευξη consensus για τη διευκόλυνση και προώθηση της
ανάπτυξης εκούσιων συμφωνιών χορήγησης αδειών για ψηφιακές χρήσεις.

 Περιλαμβάνει τις Κύριες Αρχές (Key Principles) τις οποίες πρέπει να τηρούν τα μέρη
για την αδειοδότηση της ψηφιοποίησης και της διάθεσης (συμπεριλαμβανομένης
της διασυνοριακής) μη διαθέσιμων στο εμπόριο έργων από προσιτά στο κοινό
πολιτιστικά ιδρύματα, τα οποία δεν επιδιώκουν άμεσα ή έμμεσα οικονομική ή
εμπορική ωφέλεια.

 Ορισμός: όταν ολόκληρο το έργο, σε όλες του τις εκδοχές και εκδηλώσεις δεν είναι
πλέον εμπορικά διαθέσιμο στους εμπορικούς διαύλους (δίκτυα εμπορίας), ανεξάρτητα
από την ύπαρξη υλικών αντιγράφων του έργου σε βιβλιοθήκες και μεταξύ του κοινού
(συμπεριλαμβανομένων παλαιοπωλείων και βιβλιοπωλείων μεταχειρισμένων βιβλίων) (second -
hand bookshops or antiquarian bookshops).

Memorandum of Understanding (MoU) on Key Principles on the Digitisation 
and Making Available of Out-of-Commerce Works_2011



PROS & CONS



• Καλύπτονταν μόνο βιβλία και εφημερίδες που έχουν δημοσιευθεί
για πρώτη στη φορά στη χώρα όπου επιδιώκεται η σύναψη της
συμφωνίας – Δεν επεκτείνεται σε άλλα είδη έργων, εξαιρουμένων
των εικόνων που είναι ενσωματωμένες στα έργα του λόγου

• Ο καθορισμός της εν λόγω ιδιότητας (out-of-commerce-status)
θα αποφασίζεται στη χώρα πρώτης κυκλοφορίας των έργων
σύμφωνα με τα κριτήρια που θα προσδιορίσουν τα μέρη (ad
hoc προσδιορισμός).

• Τα είδη της (επιτρεπόμενης) χρήσης αποτελούν αντικείμενο
συμφωνίας μεταξύ των μερών (ad hoc) χωρίς να θίγονται οι
εξαιρέσεις και περιορισμοί.

• Η άδεια παρέχεται από ΟΣΔ (ο οποίος θα έπρεπε ήδη να
διαχειρίζεται δικαιώματα επί βιβλίων) επαρκώς
αντιπροσωπευτικού των δημιουργών και των εκδοτών που
επηρεάζονται από τη συμφωνία.



• Προβλέπει την ανάγκη καθιέρωσης λύσεων στην περίπτωση όπου δεν εκπροσωπούνται όλοι
οι δικαιούχοι από οργανισμό συλλογικής διαχείρισης (“outsiders”) – τεκμήριο εκπροσώπησης
δικαιούχων – μη μελών προκειμένου για τη διευκόλυνση της εκκαθάρισης δικαιωμάτων και τη
μείωση του αναπόφευκτα υψηλού κόστους συναλλαγών όπως προκύπτει από τις χωριστές
διαπραγματεύσεις.

- Προϋπόθεση: ο ΟΣΔ κατέβαλε βέλτιστες προσπάθειες προκειμένου να ενημερώσει τον
σχετικό δικαιούχο – παρόμοια ισχύς με το αποτέλεσμα των συμφωνιών συλλογικής
διαχείρισης με διευρυμένη ισχύ (Extended Collective Licensing (ECL))

• A priori δημοσιότητα κάθε επιδιωκόμενης χρήσης (“digital library project”) ώστε οι
εμπλεκόμενοι φορείς να έχουν πλήρη γνώση του πεδίου εφαρμογής της επικείμενης
συμφωνίας, και να αποφασίζουν για τη συμμετοχή τους (ή μη)

• Διασφάλιση δικαιούχων (κατά τη θεωρία, των ‘outsiders’) μέσω του δικαιώματος εναντίωσης
(opt – out) και απόσυρσης όλων ή τμημάτων των έργων τους από το σχήμα αδειοδότησης
που προέκυψε από σχετική συμφωνία.

• Διασυνοριακή ισχύς: Το τεκμήριο εκπροσώπησης μη μελών εφαρμόζεται σε χρήσεις έργων σε
άλλα ΚΜ υπό την προϋπόθεση τήρησης ορισμένης διαδικασίας (αντικείμενο συμφωνίας
μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών), ενώ μπορεί να αποκλειστεί συμβατικά από τον ΟΣΔ
στους εκπροσωπούμενους (μόνο) δικαιούχους (μέλη του)



ΜΗ δεσμευτικότητα κειμένου – Ευέλικτος χαρακτήρας ως ‘facilitator’

- Διαπραγμάτευση κοινά αποδεκτών όρων και προϋποθέσεων για την επιγραμμική εκμετάλλευση
των μη διαθέσιμων στο εμπόριο έργων.

- Ένα νομοθετικό εργαλείο λόγω της δεσμευτικής του φύσης δεν παρέχει την ευελιξία για λύσεις
προσαρμοσμένες στις ανάγκες συγκεκριμένων χρηστών και στις ιδιαιτερότητες του τομέα
ταυτόχρονα με τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

• Δεν επεκτείνεται σε άλλο έντυπο υλικό, άλλα είδη έργων ή άλλες χρήσεις.

• Ανασφάλεια δικαίου ειδικά σε συνάρτηση με τις διασυνοριακές χρήσεις και τους
μη εκπροσωπούμενους δικαιούχους (μη μέλη ιδίας εθνικότητας, άλλης (εντός και
εκτός ΕΕ), “άγνωστοι γονείς” (ορφανά έργα)

• Θετικό παράδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο οι (ελεύθερες) διαπραγματεύσεις
μεταξύ ενδιαφερομένων μερών μπορούν να οδηγήσουν σε βιώσιμα
αποτελέσματα στο πεδίο του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας, ειδικά σε
συνάρτηση με το ευρύτερο ζήτημα της επικαιροποίησης των κανόνων
πνευματικής ιδιοκτησίας προκειμένου για την καταλληλότητά τους στην ψηφιακή
εποχή.



Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ 
ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ 
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΑΡΘΡΑ 8 
– 11 ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 
2019/790 ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ 
ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ 
– Α. 13 Ν. 4996/2022 > 

Α. 27Β Ν. 2121/1993



Πρόβλεψη μέτρων για τη διευκόλυνση ορισμένων χρήσεων μη διαθέσιμων στο εμπόριο 
έργων που βρίσκονται μονίμως στις συλλογές ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς με την 
εισαγωγή (προσθήκη) του άρθρου 27Β στον Ν. 2121/1993. 

Πρόβλεψη νομικού μηχανισμού χορήγησης αδειών βάσει του οποίου οι άδειες που 
εκδίδονται από σχετικούς και επαρκώς αντιπροσωπευτικούς οργανισμούς συλλογικής 
διαχείρισης (ΟΣΔ) σε ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς, για ορισμένες χρήσεις μη 
διαθέσιμων στο εμπόριο έργων (και αντικειμένων προστασίας), ισχύουν και για τα 
δικαιώματα των δικαιούχων που δεν έχουν αναθέσει σε έναν αντιπροσωπευτικό ΟΣΔ τη 
διαχείριση των δικαιωμάτων αυτών (άρθρο 7 Ν. 4481/2017 (τεκμήριο εκπροσώπησης –
Εισαγωγή θεσμού διευρυμένης συλλογικής ισχύος (άρθρο 12 Οδηγίας στον Ν. 2121/1993 (7Α))

Εάν δεν υπάρχει επαρκώς αντιπροσωπευτικός ΟΣΔ για τη σχετική κατηγορία δικαιούχων 
και τα σχετικά δικαιώματα, είναι δυνατόν για τα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς να 
καθιστούν μη διαθέσιμα στο εμπόριο έργα τα οποία βρίσκονται μόνιμα στη συλλογή τους, 
επιγραμμικώς διαθέσιμα σε όλα τα Κράτη - Μέλη, βάσει εξαίρεσης του δικαιώματος 
πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Αιτιολογική Έκθεση Ν. 4996/2022 (ΦΕΚ Α’ 218/24.11.2022)



Για τη διασφάλιση των δικαιούχων προβλέπεται η δυνατότητα να αποκλείουν την 
εφαρμογή των μηχανισμών χορήγησης αδειών, καθώς και της εξαίρεσης για τη χρήση μη 
διαθέσιμων στο εμπόριο έργων σε σχέση με όλα τα έργα τους ή σε σχέση με όλες τις άδειες ή 
όλες τις χρήσεις, που εμπίπτουν στην εξαίρεση, ή σε συγκεκριμένα έργα ή σε σχέση με 
συγκεκριμένες άδειες ή χρήσεις βάσει της εξαίρεσης, οποιαδήποτε στιγμή πριν ή κατά τη 
διάρκεια της άδειας ή των χρήσεων που εμπίπτουν στην εξαίρεση (ευελιξία στην επιλογή 
συγκεκριμένου τύπου μηχανισμού, χορήγησης αδειών όπως η συλλογική χορήγησης αδειών με 
διευρυμένη ισχύ ή τα τεκμήρια εκπροσώπησης.)

Για την εφαρμογή στην πράξη του μηχανισμού χορήγησης αδειών, πρέπει να έχουν 
παρέλθει δέκα (10) έτη από τη δημοσίευση του έργου (διακριτική ευχέρεια Κ – Μ), για να 
θεωρηθεί μη διαθέσιμο στο εμπόριο που υπολογίζονται από την 1η Ιανουαρίου του έτους 
που έπεται της δημοσίευσής του. 

 Κατάλληλη δημοσιότητα τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της χρήσης, για την οποία 
έχει παραχωρηθεί άδεια ή η οποία εμπίπτει στην εξαίρεση, ανάλογα με την περίπτωση, στις 
πληροφορίες που σχετίζονται με την τρέχουσα και μελλοντική χρήση μη διαθέσιμων στο 
εμπόριο από ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς -τουλάχιστον έξι (6) μήνες προτού λάβει 
χώρα η χρήση (Άρθρο 10(1) Οδηγίας)- > Out of commerce works Portal | EUIPO



Άρθρο 27Β Ν. 2121/1993



ΟΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟθΕΣΕΙΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 Ένα έργο ή άλλο αντικείμενο προστασίας θεωρείται μη διαθέσιμο στο εμπόριο,
όταν μπορεί κατά τεκμήριο να συναχθεί, με βάση την αρχή της καλής
πίστης, ότι το έργο ή άλλο αντικείμενο προστασίας δεν διατίθεται στο κοινό
μέσω των συνηθισμένων εμπορικών διαύλων, αφού έχει καταβληθεί εύλογη
προσπάθεια να προσδιορισθεί εάν αυτό είναι διαθέσιμο στο κοινό και εφόσον
έχουν παρέλθει δέκα (10) τουλάχιστον έτη που υπολογίζονται από την 1η
Ιανουαρίου του έτους που έπεται της δημοσίευσής του.

 Οι ΟΣΔ μπορούν, με βάση τις συμβάσεις ανάθεσης διαχείρισης από
δικαιούχους, να συνάπτουν συμφωνίες παραχώρησης μη αποκλειστικών
αδειών για μη εμπορικούς σκοπούς με ΙΠΚ, με σκοπό την αναπαραγωγή,
διανομή, παρουσίαση στο κοινό ή τη διάθεση στο κοινό μη διαθέσιμων στο
εμπόριο έργων ή άλλων αντικειμένων προστασίας που βρίσκονται μόνιμα στη
συλλογή των εν λόγω ιδρυμάτων, ανεξάρτητα από το αν όλοι οι δικαιούχοι
που καλύπτονται από τις παραπάνω άδειες τους έχουν εξουσιοδοτήσει
σχετικώς, εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

α) ο εκάστοτε ΟΣΔ είναι, βάσει των αναθέσεων σ’ αυτόν, επαρκώς
αντιπροσωπευτικός των δημιουργών (δικαιούχων δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας & συγγενικών δικαιωμάτων) στο σχετικό είδος έργων ή άλλων
αντικειμένων προστασίας, καθώς και των δικαιωμάτων, τα οποία υπόκεινται
στην άδεια που κάθε φορά παραχωρεί και,

β) εξασφαλίζεται ίση μεταχείριση σε όλους τους δημιουργούς (δικαιύχους
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας & συγγενικών δικαιωμάτων) σε σχέση με
τους όρους της εκάστοτε άδειας.

Κριτήριο: Tο κράτος όπου είναι εγκατεστημένο το ΙΠΚ στο οποίο αυτή αφορά.



Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ

Επιτρέπεται χωρίς άδεια και χωρίς αμοιβή η εκ μέρους ΙΠΚ αναπαραγωγή,
διανομή, παρουσίαση και διάθεση στο κοινό, αποκλειστικά για μη εμπορικούς
σκοπούς, μη διαθέσιμων στο εμπόριο έργων ή άλλων αντικειμένων προστασίας
που βρίσκονται μόνιμα στις συλλογές τους, εφόσον:

α) γίνεται μνεία του ονόματος του δημιουργού (δικαιούχου δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων) ή οποιουδήποτε άλλου
δικαιούχου που μπορεί να ταυτοποιηθεί, εκτός εάν διαπιστωθεί ότι αυτό είναι
αδύνατο και,

β) τα εν λόγω έργα ή άλλα αντικείμενα προστασίας διατίθενται σε μη εμπορικούς
ιστοτόπους.

* Μόνο για τα είδη έργων ή άλλων αντικειμένων προστασίας για τα οποία κανείς
ΟΣΔ από εκείνους που είναι εγκατεστημένοι και λειτουργούν νομίμως στην
ελληνική επικράτεια, δεν είναι επαρκώς αντιπροσωπευτικός.



OPT - OUT

Οι δημιουργοί (δικαιούχοι δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων) μπορούν ανά πάσα
στιγμή να δηλώσουν στον ΟΣΔ ή το ΙΠΚ ότι επιθυμούν τον
αποκλεισμό των έργων τους ή άλλων αντικειμένων προστασίας
από τη διαδικασία χορήγησης αδειών ή από την εφαρμογή της
εξαίρεσης, είτε γενικά είτε σε ειδικές περιπτώσεις,
συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων που η δήλωσή τους
υποβάλλεται μετά το χρονικό σημείο χορήγησης της σχετικής
άδειας ή έναρξης της επιτρεπόμενης χρήσης.



-

Σε σύνολα μη διαθέσιμων στο εμπόριο έργων ή άλλων αντικειμένων προστασίας
εάν, βάσει της εύλογης προσπάθειας –όπως προσδιορίζεται στη διάταξη-,
υπάρχουν στοιχεία ότι τα εν λόγω σύνολα αποτελούνται κυρίως από:

α) έργα ή άλλα αντικείμενα προστασίας, εκτός από κινηματογραφικά ή
οπτικοακουστικά έργα, που δημοσιεύθηκαν για πρώτη φόρα ή για τα οποία,
ελλείψει δημοσίευσης, η πρώτη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση
πραγματοποιήθηκε σε τρίτη χώρα, ή

β) κινηματογραφικά ή οπτικοακουστικά έργα, οι παραγωγοί των οποίων
έχουν την έδρα ή τη συνήθη διαμονή τους σε τρίτη χώρα, ή

γ) έργα ή άλλα αντικείμενα προστασίας υπηκόων τρίτης χώρας, αν δεν
κατέστη δυνατό, μετά από εύλογη προσπάθεια, να προσδιοριστεί κράτος
μέλος ή τρίτη χώρα.

* Κατά παρέκκλιση της περ. α), η διάταξη εφαρμόζεται όταν ο ΟΣΔ είναι
επαρκώς αντιπροσωπευτικός των δικαιούχων της εν λόγω τρίτης χώρας.

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ



ΔΙΑΚΡΙΣΗ

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

Η άδεια που χορηγήθηκε 
σύμφωνα με τα παραπάνω, 
μπορεί (διακριτική ευχέρεια 
μερών) να επιτρέπει τη χρήση 
μη διαθέσιμων στο εμπόριο 
έργων ή άλλων αντικειμένων 
προστασίας από το ΙΠΚ σε 
οποιοδήποτε Κ – Μ. 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ

Οι χρήσεις έργων και άλλων 
αντικειμένων προστασίας που 
επιτρέπονται δυνάμει της 
εξαίρεσης θεωρείται ότι 
πραγματοποιούνται 
αποκλειστικά στο Κ - Μ, όπου 
είναι εγκατεστημένο το ίδρυμα 
πολιτιστικής κληρονομιάς που 
πραγματοποιεί την εν λόγω 
χρήση.



OUT OF COMMERCE 
WORKS portal

•ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

•ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

•GET ALERTS!

HTTPS://EUIPO.EUROPA.EU/OUT-OF-
COMMERCE/#/



 6 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΗΝΕΣ

 ΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΈΝΟΙ ΧΡΉΣΤΕΣ ΤΗΣ ΩΣ ΆΝΩ 
ΠΥΛΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΟΎΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ:

1. ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

2. ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

3. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΘΎΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΊΒΕΙΆ ΤΟΥΣ



ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΠΙ ΩΣ NATIONAL CONTACT POINT

• Συμμετοχή σε όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη 
δημιουργία της πύλης με στόχο την αναβάθμισή της αναφορικά με το 
σύστημα ειδοποίησης (alert system), βελτιωμένα αποτελέσματα 
αναζήτησης, προσαρμοσμένη ορολογία, βελτιωμένη πρόσβαση στα 
στοιχεία επικοινωνίας του δικαιούχου, βελτιωμένος χρόνος 
ανταπόκρισης σε inputs χρηστών)

• Εκπροσώπηση στο OOCWorks portal DATATHON και 
OOCWorks portal stakeholder network meetings

-Best Practices: Σλοβακία (National Library) (master contributor -
900.000 αρχεία έως 6/2022), Εσθονία, Γερμανία, Λιθουανία, Ουγγαρία, 
Ολλανδία, Γαλλία & Λετονία (University of Tartu)

• 98% λογοτεχνικά έργα (οπτικοακουστικά και άλλα)

• Βήματα: 1. Registration to the Portal  Uploading of metadata (με 
χρήση γλώσσας SQL)

• Καταγραφή απόψεων άλλων Κ – Μ (π.χ. Ολλανδίας περί μη 
οικονομικού ενδιαφέροντος των εν λόγω έργων αλλά ανάδειξης 
αυτών δια της διαφύλαξής τους στο πλαίσιο της πολιτιστικής 
κληρονομιάς)







ΚΑΘΕ ΕΡΓΟ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ “Out of commerce 
with possibility of uses” ή “Out of 
commerce under 6 months period”

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ, ΤΙΤΛΟΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ, 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

(RAISE HAND) OPT - OUT



USER GUIDES ΓΙΑ:

• ΙΠΚ, ΟΣΔ, ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

• ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ/ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ 
ΧΡΗΣΤΕΣ

• ΕΘΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ

HTTPS://EUIPO.EUROPA.EU/OHIMPORTAL/EN/WEB/

OBSERVATORY/OUTOFCOMMERCEWORKS



Europeana Pro: Σύσταση Ομάδας Εργασίας 
επί των Μη Διαθέσιμων στο Εμπόριο Έργων

• Οδηγία & Ενσωμάτωση

• Κύριες Έννοιες

• Διάλογοι μεταξύ Ενδιαφερομένων 
Μερών

• Το σύστημα στην πράξη



ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ



1. Πώς προσεγγίζει ένα ΙΠΚ τις 
διαπραγματεύσεις αδειοδότησης με ΟΣΔ;

Απόκτηση άδειας για τη ψηφιακή διαθεσιμότητα 
όταν υφίσταται επαρκώς αντιπροσωπευτικός ΟΣΔ 
(διαπραγματεύσεις για τη διάθεση ορισμένων 
συλλογών)

Έλλειψη συμφωνίας επί των όρων της άδειας 
δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως έλλειψη 
διαθεσιμότητας λύσεων για τη χορήγηση αδειών 
(ενωσιακή επιταγή) > Η μη επιτυχής έκβαση των 
διαπραγματεύσεων δεν αίρει την υποχρέωση 
απόκτησης άδειας > Επιδίωξη θετικού 
αποτελέσματος



TIPS



 Εισαγωγή στις διαπραγματεύσεις με εποικοδομητική

νοοτροπία, αφήνοντας κατά μέρος την πεποίθηση ότι η

σύναψη της άδειας μπορεί να μην είναι δίκαιη,

 Καθορισμός, πριν από τη συνάντηση, του συγκεκριμένου

αποτελέσματος που αναμένεται, συμπεριλαμβανομένων των

καλύτερων και των χειρότερων σεναρίων.

 Αποσαφήνιση εάν αναζητείται άδεια για μια πολύ

συγκεκριμένη συλλογή ή για την εκκίνηση διαπραγμάτευσης

για πολλές συλλογές > κατανόηση αξιούμενων αμοιβών.

- Για συγκεκριμένη συλλογή: Εξοικείωση με το μέγεθος, τον τύπο

του περιεχομένου, το «εμπορικό ενδιαφέρον» των δικαιούχων, του

τρόπου με τον οποίο γενικώς διανέμεται το περιεχόμενο, καθώς

και της εμπορικής διάρκειας ζωής του.

 Εξοικείωση ΟΣΔ με τη φύση της εκάστοτε συλλογής.



2. Τί θα πρέπει να περιλαμβάνει το κείμενο της άδειας;

• Το πεδίο εφαρμογής – προσδιορισμός συλλογής/ών και, για παράδειγμα, 
αναγνώριση ότι τα έργα που έχουν καταστεί κοινό κτήμα βρίσκονται εκτός πεδίου 
εφαρμογής άδειας,

• Τον τύπο της άδειας σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο > Αναπαραγωγή, 
διανομή, παρουσίαση ή διάθεση στο κοινό μέσω μη εμπορικών ιστοτόπτων
(επακριβώς προσδιοριζομένων (ιστοσελίδα ιδρύματος, Europeana, συγκεντρωτικός 
πίνακας σε εθνικό επίπεδο),

• Τη διάρκεια της άδειας,

• Τον μη αποκλειστικό χαρακτήρα της,

• Το εδαφικό πεδίο εφαρμογής,

• Το ύψος της αμοιβής που θα καταβληθεί – Πιθανές διαφορετικές προσεγγίσεις 
(αμοιβή ανά χρήση, εφάπαξ ποσό για το χρονικό διάστημα που το έργο/αντικείμενο 
προστασίας καλύπτονται από το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών 
δικαιωμάτων και βρίσκονται «εκτός εμπορίου» ή ετήσια τιμαριθμική αμοιβή. 

• Η αμοιβή θα πρέπει να προσαρμόζεται προς τη φύση των έργων/αντικειμένων 
προστασίας (για παράδειγμα εάν έχουν «πρόσφατα» δημοσιευθεί ή όχι). 



3. Απόκτηση άδειας από άλλο Κ – Μ 
Ηάδεια αποκτάται από ΟΣΔ που είναι επαρκώς αντιπροσωπευτικός στο Κ –
Μ που το ΙΠΚ έχει την έδρα του. Σε άλλη περίπτωση, προσεγγίζεται ο εθνικός 
ΟΣΔ που δύναται να έρθει σε επαφή με ΟΣΔ άλλου Κ – Μ. 

4. Δικαίωμα εναντίωσης: Ποιος, πώς και πότε
Οποιαδήποτε στιγμή, εύκολα και αποτελεσματικά
- Ακόμα και έπειτα από την εκχώρηση της άδειας ή την έναρξη της χρήσης.

5. Πότε το ΙΠΚ μοιράζεται τα δεδομένα μέσω της πύλης του EUIPO
- Υποχρεωτικά έξι μήνες δια της πύλης πριν τη θέση σε διαθεσιμότητα. 
- Οποιαδήποτε στιγμή -ακόμα και πριν τη σύναψη συμφωνίας με ΟΣΔ. 
- Μέτρα δημοσιότητας ώστε να περιέλθει σε γνώση των δικαιούχων ο σχετικός 
σκοπός του ΙΠΚ και να εξασκήσουν, εάν το επιθυμούν, το δικαίωμα 
εναντίωσής τους στη σκοπούμενη χρήση. 



ΚΥΠΡΟΣ:
•Δικαίωμα opt – out: Πρόβλεψη για υποχρέωσης συμμόρφωσης του ΟΣΔ «εντός εύλογου χρονικού διαστήματος»

•Διάταγμα Υπουργού: Με στόχο τη γενική ευαισθητοποίηση των δικαιούχων ο Υπουργός, με διάταγμά του, 
καθορίζει πρόσθετα κατάλληλα μέτρα δημοσιότητας όσον αφορά την ικανότητα των ΟΣΔ να χορηγούν άδειες 
χρήσης έργων ή άλλων αντικειμένων προστασίας, τις χορηγούμενες άδειες, τις χρήσεις που εμπίπτουν στην 
εξαίρεση ή τον περιορισμό, και τις επιλογές που τίθενται στη διάθεση των δικαιούχων.

ΙΡΛΑΝΔΙΑ:
•Δικαίωμα opt – out: Μέλος ΟΣΔ μπορεί να αποκλείσει έργο ή αντικείμενο προστασίας του από τον μηχανισμό 
αδειοδότησης οποιαδήποτε στιγμή μέσω ειδοποίησης με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα και περιλαμβάνοντας στην εν 
λόγω ειδοποίηση: α) αναφορά ότι διεκδικεί (asserting) το δικαίωμά του, β) επαρκείς λεπτομέρειες επί του έργου 
ή άλλου αντικειμένου προστασίας προκειμένου για τον προσδιορισμό του και την απομάκρυνσή του από τη 
δημόσια διάθεσή του. 

•Χρονική δέσμευση ΟΣΔ: Εντός 2 εβδομάδων από την παραλαβή του έγγραφου αιτήματος σε σχέση με 
συγκεκριμένο έργο ή αντικείμενο προστασίας, ο ΟΣΔ ειδοποιεί με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα το ίδρυμα 
πολιτιστικής κληρονομιάς με το οποίο έχει συνάψει την οικεία σύμβαση και την προωθεί και στο σχετικό ίδρυμα. 

•Τερματισμός χρήσης: 4 εβδομάδες από την παραλαβή

•Επιπρόσθετα μέτρα δημοσιότητας (Minister or the Government)



6. Χρήση “Rights Statement”

Συμπλήρωση διατιθέμενου περιεχομένου με πληροφορίες 
ως προς το καθεστώς του δικαιώματος προκειμένου οι 
χρήστες να κατανοήσουν εάν και σε ποια έκταση 
μπορούν να το χρησιμοποιήσουν (υποχρεωτικότητα 
σχετικής δήλωσης σε aggregators όπως η Europeana). 

Με δεδομένο ότι τα έργα και άλλα αντικείμενα προστασίας 
προστατεύονται από το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και 
συγγενικών δικαιωμάτων, περισσότερο κατάλληλο 
προκρίνεται ως το “Copyright rights statement” (“Rights 
Statements Consortium” για ορφανά έργα – αντίστοιχη 
εφαρμογή στα έργα εκτός εμπορίου).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα ΙΠΚ δεν εξουσιοδοτούνται σε 
περαιτέρω χρήση/επανάχρηση. Ωστόσο, μπορεί να 
προβλεφθεί ότι οι χρήστες μπορούν να «επωφεληθούν» 
από τις εξαιρέσεις/περιορισμούς στο περιουσιακό 
δικαίωμα (παράθεση γνώμης, άσκηση κριτικής, έρευνα ή 
διδασκαλία). 



ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ



 ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και η “German Länder” έχουν συνάψει συμφωνία – πλαίσιο με τους ΟΣΔ ‘VG 
WORT΄ και ‘VG Bild-Kunst’ επιτρέποντας την ψηφιοποίηση και τη διαθεσιμότητα των έργων εκτός εμπορίου που έχουν 
δημοσιευθεί πριν το 1966, περιοριζόμενα σε αυτά που ο φορέας ψηφιοποίησης κατέχει μόνιμα στη συλλογή του. 

Η ‘VG Wort’ έλαβε σχετική εντολή από τους δικαιούχους μέσω τροποποίησης της σύμβασης εκπροσώπησης. 

Δυνάμει του νόμου τεκμαίρεται ότι συμπεριλαμβάνονται και οι δικαιούχοι, οι οποίοι δεν έχουν προβεί σε οικεία 
ανάθεση διαχείρισης (τεκμήριο εκπροσώπησης). 

Συμφωνηθείσα εφάπαξ πληρωμή

Από τον Ιούνιο του 2021, έχει εκχωρηθεί άδεια χρήσης για 45.000 έργων.

Αναπροσαρμογή συστήματος βάσει ενσωμάτωσης Οδηγίας (ΕΕ) 2019/790.

ΝΟΡΒΗΓΙΑ
Συμφωνία μεταξύ ΟΣΔ και δικαιούχων ήδη από το 2009 βάσει ECL.

Υπογραφή μόνιμης συμφωνίας (2012) μεταξύ Εθνικής Βιβλιοθήκης και Kopinor.

240,000 βιβλία και περισσότερα από 10,000 πολιτιστικά και παρόμοιας φύσης περιοδικά, τα οποία δημοσιεύθηκαν στη 
Νορβηγία πριν το 2001 έχουν ψηφιοποιηθεί. 

Μόνο 4,000 έργα (1.5% του συνολικού αριθμού έχουν αποσυρθεί. 
https://ifrro.org/page/out-of-commerce-works/



ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΜΗΤΡΩΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΤΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΩΝ

https://www.dpma.de/english/our_office/about_us/further
_duties/cmos_copyright/register_out_of_commerce_works
/index.html





Μέχρι τις 6.06.2021, το DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) διαχειριζόταν το σχετικό 
μητρώο βάσει του τμήματος 51 et seqq. Collective Management Organisations Act (CMO Act) κατά 
την εκδοχή που ίσχυε ως τότε. 

 Ένα έργο ήταν μη διαθέσιμο στο εμπόριο εάν ήταν “out of stock”.

Οι ΟΣΔ που επιθυμούσαν να εκχωρήσουν άδεια για τον σκοπό της μη εμπορικής ψηφιοποίησης
έπρεπε πρώτα να καταχωρήσουν το έργο στο Μητρώο (υπό τον έλεγχο του DPMA).

 Έπειτα από την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/790 υιοθετήθηκε νέα εκδοχή τμημάτων 52 et 
seqq. και από τις 7/06/2021 δεν είναι δυνατή η καταχώριση στο Μητρώο.

 Σύμφωνα με αυτό, ένα μη διαθέσιμο στο εμπόριο έργο πρέπει να εισαχθεί στο OOCWorks Portal.

 Το (παραπάνω) Μητρώο θα παύσει μετά τις 31.12.2025 έπειτα από σχετική μεταβατική περίοδο.

Μέχρι τότε μπορεί κανείς να συμβουλευθεί ακόμη το Μητρώο, ενώ μπορούν να υποβληθούν και 
αντιρρήσεις σύμφωνα με τον προϊσχύουσα εκδοχή του νόμου. 

Ομοίως οι άδειες που εκχωρήθηκαν με βάση το προηγούμενο καθεστώς θα πρέπει να λήξουν 
βάσει νόμου στις 31.12.2025.

Μέχρι τότε, οι κάτοχοι των εν λόγω αδειών θα έχουν τον χρόνο να καταχωρήσουν τα έργα στην 
Πύλη του EUIPO με σκοπό τη συνέχιση της χρήσης τους στη βάση της αναθεωρημένης εθνικής 
νομοθεσίας. 



ΚΑΙ ΟΙ ΟΣΔ?



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4481/2017

 Άρθρο 22: Άδειες χρήσης, καθορισμός ύψους αμοιβής και εύλογης αμοιβής

Καλή πίστη | Ανταλλαγή κάθε αναγκαίας πληροφορίας | Αντικειμενικά κριτήρια που δεν εισάγουν διακρίσεις

 Άρθρο 23(1): Κατάλληλη αμοιβή | Οι χρεώσεις πρέπει να είναι εύλογες σε σχέση, μεταξύ άλλων, με 
την οικονομική αξία της χρήσης των δικαιωμάτων στο εμπόριο, αφού ληφθούν υπόψη η φύση και η 
έκταση της χρήσης των έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας, καθώς και σε σχέση με την 
οικονομική αξία των υπηρεσιών που παρέχει ο ΟΣΔ στον χρήστη. 

 Άρθρο 32 (18 Οδηγίας): «Αμοιβή δημιουργού» - Αρχή δέουσας και αναλογικής αμοιβής (ποσοστιαίας 
– κατ’ εξαίρεση σε ορισμένο ποσό (lump sum))

 Άρθρο 28: Προσθήκη περ. κ), κα) και κβ) (δικαίωμα χορήγησης αδειών, opt – out, συνέπειες)

 Άρθρο 17(1): (Έσοδα από δικαιώματα): Κατάλληλα μητρώα μελών, αδειών και χρήσεων των έργων 
και άλλων αντικειμένων προστασίας

 Άρθρο 7: Τεκμήριο εκπροσώπησης

 Άρθρο 7Α: Χορήγηση συλλογικών αδειών με διευρυμένη ισχύ



ΡΟΛΟΣ ΟΠΙ

Για την εφαρμογή της διάταξης, ο ΟΠΙ 
πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με τους δημιουργούς ή 
άλλους δικαιούχους, τους ΟΣΔ και τα ιδρύματα 
πολιτιστικής κληρονομιάς (ΙΠΚ) σε κάθε τομέα και 
ενθαρρύνει τον τακτικό διάλογο μεταξύ των 
αντιπροσωπευτικών οργανώσεων χρηστών και 
δημιουργών, συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΔ, καθώς 
και οποιωνδήποτε άλλων οργανώσεων των 
ενδιαφερόμενων μερών, ειδικά για κάθε τομέα, με 
στόχο:

α)  την ενίσχυση της καταλληλότητας και της 
χρηστικότητας των μηχανισμών χορήγησης αδειών, 
καθώς και,

β) της αποτελεσματικότητας των μέτρων που 
λαμβάνονται για τη διασφάλιση της προστασίας 
των δημιουργών (δικαιούχων δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών 
δικαιωμάτων), των οποίων τα έργα ή άλλα 
αντικείμενα προστασίας είναι μη διαθέσιμα στο 
εμπόριο.



Σας ευχαριστώ για την 
προσοχή σας!
Εύα Μουστάκα, ΜΑ 

Δικηγόρος ΟΠΙ, 

Υπ. Διδάκτωρ Νομικής ΕΚΠΑ

legal@opi.gr | T. 2132147800 |https://www.opi.gr/ 
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