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Άρθρο 21 ν. 2121/1993 

(5 Οδ. 2019/790)



D

D
D

D

D

. 

Η εξαίρεση για τη διδασκαλία - μία 

από τις τρεις υποχρεωτικές της 

Οδηγίας 2019/790

Υφιστάμενη ασάφεια για τις 

ψηφιακές χρήσεις, την επιγραμμική 

+ εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

Έλλειψη πρόβλεψης 

διασυνοριακού αντικτύπου 

.

ΣΚΟΠΟΣ: 

Ασφάλεια δικαίου στις ψηφιακές διδακτικές 

δραστηριότητες, επιγραμμικές και 

διασυνοριακές  



Εξαίρεση για 

τις αναλογικές 

χρήσεις

Α. 21 παρ. 1 ν. 

2121/1993  

Περιορισμός 

για τις 

ψηφιακές 

χρήσεις

Α. 21 παρ. 2 –

6 ν. 2121/1993  



ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΙΣΧΥΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟ
ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ:

η έντυπη αναπαραγωγή άρθρων νομίμως

δημοσιευμένων σε εφημερίδα ή σε 

περιοδικό, σύντομων αποσπασμάτων έργου 

ή τμημάτων σύντομου έργου ή έργου των 

εικαστικών τεχνών νομίμως δημοσιευμένων

Αποκλειστικά για τη διδασκαλία ή τις 

εξετάσεις σε εκπαιδευτικό ίδρυμα

Στο μέτρο που δικαιολογείται από τον 

επιδιωκόμενο μη εμπορικό σκοπό.
ΑΠΟΥΣΙΑ «μη εμπορικού σκοπού» *

Είναι σύμφωνη με τα χρηστά ήθη.

Δεν εμποδίζει την κανονική εκμετάλλευση 

του έργου.

Η αναπαραγωγή πρέπει να συνοδεύεται 

από την ένδειξη της πηγής και των 

ονομάτων του δημιουργού και του εκδότη, 

εκτός εάν διαπιστωθεί ότι αυτό είναι 

αδύνατο.

«…εφόσον τα ονόματα αυτά εμφανίζονται 

στην πηγή». 

Εξαίρεση για τις αναλογικές χρήσεις (α. 21 παρ. 1)



Ο τελικός περιορισμός για τις ψηφιακές χρήσεις 

Ψηφιακές 

διδακτικές 

δραστηριό-

τητες

Εκπαι-

δευτικά 

Ιδρύματα
(Καθηγητές 

μαθητές/ 

Φοιτητές) 

5% έκτασης

1 άρθρο 

1 ποίημα 

1 εικαστικό 

έργο

‘νομίμως 

δημοσιευμένου' 

ΑΛΛΑ

+α. 66A παρ. 

5 ν. 

2121/1993

C-435/12 ACI 

Adam 

Αιτ. σκ. 24

Πράξεις

Έκταση

Σκοπός 

Χρήσης 

Λοιπές 

προϋποθέσεις

Επωφελούμενοι
Nόμιμη 

πρόσβαση

(?)

Μη εμπορικός 

σκοπός 

Υπό την ευθύνη

ε.ι.

Στις 

εγκαταστάσεις ή 

σε ασφαλές 

ηλ/κό περιβάλλον 

• Πηγή + όνομα 

δημιουργού 

Χάριν μόνο 

παραδείγ-

ματος κατά 

τη διδασκα-

λία ή τις 

εξετάσεις



ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ που περιορίζονται 
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

και το sui generis δικαίωμα του 

κατασκευαστή ΒΔ (α. 3 παρ. 5 και α. 

45Α παρ. 6 ν. 2121/1993)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ 

ΣΧΕΣΕΙΣ (α. 51β και 52 ν. 

2121/1993)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ (α. 3 

παρ. 1 α’ & η’ ν. 2121/1993) 
.  

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
Αναπαραγωγή, μετάφραση ή 

άλλη μετατροπή και η διανομή (α. 

42 παρ. 7 ν. 2121/1993) ΑΛΛΑ 

αιτ. σκ. 21 της Οδ.  

αναφορικά με τη διανομή

λογισμικού περιορίζεται μόνο η 

ψηφιακή μετάδοσή του.



Χάριν μόνο 
παραδείγματος 

Αλλά και στο πλαίσιο 

δραστηριοτήτων μάθησης και κατά 

τη διάρκεια εξετάσεων

Επιτρεπόμενη έκταση για τα 

διάφορα είδη έργων (5% - 1 

άρθρο νομίμως δημοσιευμενο,1 

ποίημα, 1 έργο εικαστικών 

τεχνών (+φωτογραφία)

(ποσοτικοποίηση 

αποσπάσματος)

ΌΧΙ υποκατάσταση έργων που 

προορίζονται  κυρίως για τις 

αγορές της εκπαίδευσης.

Τεστ των τριών σταδίων

Για την υποστήριξη, 

τον εμπλουτισμό ή 

τη συμπλήρωση 

της διδασκαλίας, 

συμπεριλαμβανο-

μένων των 

δραστηριοτήτων 

μάθησης (αιτ. σκ. 

21)



Επωφελούμενοι –

Εκπαιδευτικά ιδρύματα

ΑΛΛΑ στην αιτ. σκ. 20 

Προοιμίου

1. Αναγνωρισμένα από το 

κράτος

3. Μη εμπορικός χαρακτήρας της 

συγκεκριμένης διδακτικής 

δραστηριότητας: 

η οργανωτική διάρθρωση + τα 

μέσα χρηματοδότησης του 

εκπαιδευτικού ιδρύματος ΌΧΙ 

αποφασιστικός παράγοντας ΑΡΑ 

και ΙΔΙΩΤΙΚΑ (βλ. και αιτ. σκ. 42 

Οδ. ΚτΠ + αιτ. σκ. 11 Οδ. 2006/115)

ΟΡΙΣΜΟΣ; ΟΧΙ

2. Αυτά που ανήκουν στην 

πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, 

επαγγελματική και τριτοβάθμια 

εκπαίδευση.

. Μουσεία, βιβλιοθήκες ή 

άλλα ιδρύματα πολιτιστικής 

κληρονομιάς, μόνο 

ΕΜΜΕΣΩΣ –κατά τη 

διάρκεια διδακτικών 

δραστηριοτήτων υπό την 

ευθύνη των εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων (αιτ. σκ. 22) ***



• Infographic Style

. • Αίθουσα διδασκαλίας 

• ή εκτός από ε.ι. αλλά 

υπό την ευθύνη ε.ι. π.χ. 

μουσείο, βιβλιοθήκη ή 

άλλο ίδρυμα 

πολιτιστικής 

κληρονομιάς

• με ηλεκτρονικούς 

πίνακες 

• ψηφιακές συσκευές

Διαδικτυακά μαθήματα 

Πρόσβαση σε διδακτικό 

υλικό συμπληρωματικό 

ΑΣΦΑΛΕΣ: πρόσβαση 

περιορισμένη στο 

διδακτικό προσωπικό + 

μαθητές/σπουδαστές, 

ιδίως μέσω κατάλληλων 

διαδικασιών 

επαλήθευσης 

ταυτότητας, π.χ. με 

κωδικό πρόσβασης

Στις εγκαταστάσεις 

ενός εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος (ε.ι.)

Σε ΑΣΦΑΛΕΣ 
ηλεκτρονικό 

περιβάλλον 

ΟΧΙ ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 



Περιορισμός (όχι εξαίρεση)

Υιοθετήθηκε σύστημα καταβολής 

εύλογης αμοιβής 

ΑΝΑΛΟΓΗ ΜΕ:

Υποχρεωτική συλλογική 

διαχείριση 

Έκταση 

χρήσης
Αξία έργων 

‘αναπαρά-

γονται’

Προαιρετικό– ΚΜ (α. 5 παρ. 4 Οδ.)  

.

€
ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ; 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ/ΕΚΔ.

ΤΥΠΟΥ/ ΕΚΔΟΤΕΣ? Α. 16 Οδ. 



Περιορισμός (όχι εξαίρεση)

Σύμφωνα με την Οδηγία  

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:

ΟΧΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ . 

Εκπαιδευτι

κοί στόχοι 

του ΚΜ

Βλάβη που 

προκαλείται 

στον 

δικαιούχο 

Προαιρετική – ΚΜ (α. 5 παρ. 4 Οδ.)  

.



ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 

ΡΥΘΜΙΣΗ (σε παρ. 2, 3, 4 

και 5) ΑΚΥΡΗ (α. 21 παρ. 6)

*ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 1 

του α. 21*  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΕΣΤ 

ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ (α.  

28Γ ν. 2121/1993)

.      

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

(α. 66A παρ. 5 ν. 2121/1993 + οn 

demand services*)



«Εξαίρεση» στον 

περιορισμό (α. 21 παρ. 3) 
Ο περιορισμός ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ 

(ΌΧΙ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΡΓΩΝ Ή ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΓΕΝΙΚΩΣ) 

ΠΟΤΕ; 

Στον βαθμό που υπάρχουν άδειες …

…κατάλληλες που επιτρέπουν 

τις πράξεις της παρ . 2

…ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες

των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

…εύκολα διαθέσιμες στην 

αγορά



Σε αυτήν την 

περίπτωση 

οι ΟΣΔ

Λαμβάνουν τα αναγκαία  

μέτρα προκειμένου για 

τις άδειες αυτές να 

εξασφαλιστεί:  .

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

+

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΕΥΚΟΛΗ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

1) Ανάρτηση στον ιστότοπο 

των ΟΣΔ και 

2) Γνωστοποίηση στον ΟΠΙ 

για ανάρτηση στον 

ιστότοπό του 



Για τον μηχανισμό αδειών …

Α. 5 παρ. 3 (ιδ) Οδ. 2001/29 – εξαιρ. 

Για εξειδικευμένα τερματικά

Απόφαση ΤU Darmstadt 
C-117/13 + Ulmer C-117/13
VG Wort 457/11?

Διαπραγμάτευση; Όροι; 

χρήση µε παρουσίαση ή διάθεση, 

µε σκοπό την έρευνα ή την ιδιωτική 

µελέτη, σε µέλη του κοινού µέσω 

εξειδικευµένων τερµατικών στους 

χώρους των ιδρυµάτων .. έργων 

και άλλου προστατευοµένου

αντικειµένου που δεν υπόκεινται 

σε όρους αγοράς ή αδείας, και τα 

οποία περιέχονται στις συλλογές 

τους



• Infographic Style

ΑΔΕΙΑ

για ψηφιακές χρήσεις

ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ  

ΕΥΚΟΛΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ 

ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΔΕΙΕΣ  

ΕΞΑΙΡΕΣΗ

για αναλογικές χρήσεις 

(χωρίς άδεια και χωρίς 

αμοιβή)

ΨΗΦΙΑΚΕΣ 

ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ 

ΑΠΟ 5%?

ΑΔΕΙΑ …

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ

για ψηφιακές χρήσεις 

(μέχρι 5%)

(χωρίς άδεια με 

εύλογη αμοιβή)

Ή



Η χρήση έργων  ή άλλων 
αντικειμένων προστασίας κατά τη 
διδασκαλία μέσω ασφαλούς 
ηλεκτρονικού περιβάλλοντος 
θεωρείται ότι πραγματοποιείται 
αποκλειστικά στο κράτος μέλος 
εγκατάστασης του εκπαιδευτικού 
ιδρύματος. 

Εισαγωγή πλάσματος δικαίου

Κανόνας της 

χώρα 

προέλευσης 

Ε.ι. με 

‘διεθνείς’ 

φοιτητές + εξ 

αποστάσεως 

προγράμματα 

Pinckney 

Case C-

170/12

Εφαρμοστέο δίκαιο (α. 21 παρ. 4) 

.

.

.
Πρόβλημα: 

αρχή της 

εδαφικότη-

τας  



Η χρήση έργων  ή άλλων 
αντικειμένων προστασίας κατά τη 
διδασκαλία μέσω ασφαλούς 
ηλεκτρονικού περιβάλλοντος 
θεωρείται ότι πραγματοποιείται 
αποκλειστικά στο κράτος μέλος 
εγκατάστασης του εκπαιδευτικού 
ιδρύματος. 

Εισαγωγή πλάσματος δικαίου

Κανόνας της 

χώρα 

προέλευσης 

Ε.ι. με 

‘διεθνείς’ 

φοιτητές + εξ 

αποστάσεως 

προγράμματα 

Pinckney 

Case C-

170/12

Εφαρμοστέο δίκαιο (α. 21 παρ. 4) 

.

.

.
Πρόβλημα: 

αρχή της 

εδαφικότη-

τας  



Η χρήση έργων  ή άλλων αντικειμένων 
προστασίας κατά τη διδασκαλία μέσω 
ασφαλούς ηλεκτρονικού περιβάλλοντος 
θεωρείται ότι πραγματοποιείται 
αποκλειστικά στο κράτος μέλος 
εγκατάστασης του εκπαιδευτικού 
ιδρύματος, ΕΦΟΣΟΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΩΡΑ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2… 

Εισαγωγή πλάσματος δικαίου

Κανόνας της 

χώρα 

προέλευσης 

Ε.ι. με 

‘διεθνείς’ 

φοιτητές + εξ 

αποστάσεως 

προγράμματα 

Pinckney 

Case C-

170/12

Εφαρμοστέο δίκαιο (α. 21 παρ. 4) 

.

.

.
Πρόβλημα: 

αρχή της 

εδαφικότη-

τας  



Ενσωμάτωση του α. 5 από άλλα ΚΜ

Ουγγαρία – Εξαίρεση  .-

Ιταλία 

Γερμανία – Μικτό 

σύστημα

Γαλλία
40%

30%

20%

10%

Κύπρος 



Σας 

ευχαριστώ! 

Μ. Δάφνη 

Παπαδοπούλου 
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