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Πολυεδαφικές άδειες επιγραμμικών δικαιωμάτων

Αφορούν αποκλειστικά τα 
μουσικά έργα και τους 

δημιουργούς αυτών (συνθέτες 
και στιχουργούς)

Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις 
στην περίπτωση των 

οπτικοακουστικών έργων

Δεν αφορούν τους 
δικαιούχους συγγενικών 

δικαιωμάτων

Εξαιρούνται οι παρτιτούρες 
(γραφικές παραστάσεις 

μουσικών έργων)



άρθρο 2 παρ. 1 N.2121/1993
«Ως έργο νοείται κάθε πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης, που εκφράζεται με 
οποιαδήποτε μορφή, ιδίως τα γραπτά ή προφορικά κείμενα, οι μουσικές συνθέσεις, με κείμενο ή χωρίς (…)»

• O συνθέτης (επί της σύνθεσής του)

• Ο στιχουργός (επί των στίχων του)

• Δικαιούχοι συγγενικών 
δικαιωμάτων

• Ο ερμηνευτής (επί της ερμηνείας του)

• Ο μουσικός (επί της εκτέλεσής του)

• Ο Παραγωγός (επί του ηχογραφήματος) – φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο

Προστασία μουσικού έργου

Δημιουργοί

Μουσικοί εκδότες

Διαχειρίζονται την προώθηση, αδειοδότηση, συλλογή αμοιβών, διανομή και προστασία των μουσικών έργων
που έχουν δημιουργηθεί από συνθέτες και στιχουργούς. Οι μουσικοί εκδότες επικεντρώνονται κυρίως στις
αδειοδοτήσεις για αναπαραγωγές των μουσικών έργων διασφαλίζοντας την κυκλοφορία τους, την εκτέλεσή
τους (ζωντανής ή ηχογραφημένης), τις επιγραμμικές χρήσεις, το συγχρονισμό με εικόνες στην περίπτωση των
κινηματογραφικών έργων, των τηλεοπτικών προγραμμάτων και των διαφημιστικών.



Χρήση δικαιωμάτων επί μουσικών έργων 

offline περιβάλλον

• Αναπαραγωγή

• Δημόσια Εκτέλεση

- Χώροι ψυχαγωγίας (μηχανικά μέσα ή/και ζωντανή 
μουσική), χώροι εστίασης, πάσης φύσεως θεάματα, 
εκθεσιακοί χώροι, λούνα παρκ, γήπεδα κ.λπ

- Ξενοδοχεία, πλοία, αεροσκάφη, λεωφορεία κ.λπ.

- Εμπορικά καταστήματα

• Ραδιοτηλεοπτική Μετάδοση με ολα τα μέσα και 
τρόπους

online περιβάλλον

• Αναπαραγωγή αϋλων αντιγράφων μουσικών 
έργων όπως γίνεται με την φόρτωση (uploading),
καταφόρτωση (downloading), αποθήκευση σε 
σκληρό δίσκο (storage on hard disk) κ.λπ.

• Παρουσίαση στο κοινό

- Μουσική υπόκρουση σε ιστοσελίδα

- Simulcasting & Webcasting

- Streaming on demand

- Ringtones 

- IPTV
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Δημιουργός
Κοινό

ISPs

Η εκμετάλλευση των έργων στο επιγραμμικό περιβάλλον

Στο τρίπτυχο δημιουργός – πολιτιστική βιομηχανία – κοινό παρεμβαίνουν οι διαδικτυακοί πάροχοι (ISP)

ΟΣΔ



Πάροχοι διαδικτύου

Πάρoχοι που παρέχουν πρόσβαση σε προστατευόμενα
έργα νομίμως αδειοδοτηθέντα.

Πάροχοι που παρέχουν πρόσβαση σε προστατευόμενα
έργα που αναρτώνται από τους χρήστες αυτών, συνήθως
χωρίς άδεια των δικαιούχων.



Συλλογική vs Ατομική Διαχείριση

Αναλογικό (offline) περιβάλλον

• Η ατομική διαχείριση είναι εφικτή
μόνο σε συγκεκριμένες χρήσεις της
πρωτογενούς αγοράς (primary
market) όπως ο συγχρονισμός, η
δισκογραφία κλπ.

• Είναι πρακτικά αδύνατο κάθε
δημιουργός (κυρίως μουσικών έργων)
να παρακολουθήσει όλες τις
περιπτώσεις εκμετάλλευσης του έργου
του χωρίς την άδειά του και να
αναζητήσει την εύλογη αμοιβή του.

• Στη δημόσια εκτέλεση ο εντοπισμός
της χρήσης της μουσικής (monitoring),
η διαπραγμάτευση είσπραξη και
επιβολή των δικαιωμάτων είναι
δυνατές μόνο μέσα από την ένωση των
δημιουργών σε ΟΣΔ, οι οποίοι
διαχειρίζονται μέσω μεταβίβασης
καταπιστευτικής μορφής ή παροχής
πληρεξουσιότητας τα δικαιώματα των
δημιουργών.

ΟΣΔ στο offline 
περιβάλλον

Δύο 
πυλώνες Εδαφικότητα

Συμβάσεις 
αμοιβαιότητ

ας

Σχέσεις με 
δημιουργούς

Σχέσεις με 
χρήστες
Blanket 
licenses

Οι ΟΣΔ 
μπορούν να 
αδειοδοτούν 
ρεπερτότιο 
μόνο για το 
έδαφος στο 
οποίο 
δραστηριοποι
ούνται

Οι ΟΣΔ υπογράφουν 
συμβάσεις 
αμοιβαιότητας ώστε 
κάθε ΟΣΔ να μπορεί 
να διαχειρίζεται το 
ρεπερτόριο του 
άλλου ΟΣΔ στο δικό 
του έδαφος. Με τον 
τρόπο αυτό η 
αδειοδότηση σε 
τοπικό επίπεδο  
περιελάμβανε το 
παγκόσμιο 
ρεπερτόριο

Ζητήματα
ανταγωνισμού



Ψηφιακό (online) περιβάλλον

• Υπάρχει διάσταση απόψεων. Κάποιοι
υποστηρίζουν ότι η ψηφιακή εκμετάλλευση
είναι δυνατή σε ατομικό επίπεδο από τους
ίδιους τους δημιουργούς ή από τρίτους μη
ΟΣΔ. Τα τεχνολογικά μέτρα και η κεντρική
λήψη αποφάσεων χωρίς εδαφικούς
περιορισμούς συνηγορούν υπέρ της ατομικής
διαχείρισης.

• Αμφισβήτηση κατά πόσο το σύστημα των
συμβάσεων αμοιβαιότητας μεταξύ ΟΣΔ
μπορεί να καλύψει τις ανάγκες που
δημιουργούνται ως προς τις επιγραμμικές (on
line) χρήσεις.

Συλλογική vs Ατομική Διαχείριση



Συμφωνία μεταξύ ΟΣΔ -
παραχώρηση άδειας για 
επιγραμμικές χρήσεις 
(Santiago: δημόσια 
εκτέλεση, Barcelona:
μηχανική αναπαραγωγή) 
σε παγκόσμια εμβέλεια 
υποχρεωτικά  από τον 
ΟΣΔ της χώρας στην οποία 
διαμένει ο χρήστης
Απόφαση Επιτροπής ότι
επιφέρει
αντιανταγωνιστικά
αποελέσματα. Απέρριψε
τη συμφωνία

Santiago & Barcelona 
Συμφωνίες

Συμφωνία 
IFPI/Simulcasting

Συμφωνία μεταξύ 
παραγωγών 
φωνογραφημάτων για 
παραχώρηση άδειας σε 
παγκόσμιο επίπεδο για 
simulcasting, μέσω ΟΣΔ 
της επιλογής του χρήστη 
(χωρίς ρήτρα 
αποκλειστικότητας όπως 
γινόταν στις 
προηγούμενες 
Συμφωνίες)
Απόφαση Επιτροπής:
ενέκρινε τη συμφωνία2001

2001

2005

2008 2014

Σύσταση 
Επιτροπής

Aπόφαση 
Επιτροπής CISAC

Commission 
Decision 

C(2008) 3435
16 Ιουλίου 2008
(εκμεταλλεύσεις 

μέσω Διαδικτύου)

Οδηγία 2014/26Για τις νόμιμες επιγραμμικές 
(online) μουσικές υπηρεσίες:
οι δημιουργοί και οι μουσικοί 
εκδότες, μπορούν να επιλέγουν τον 
ΟΣΔ ή εν γένει συλλογικό 
διαχειριστή δικαιωμάτων  στον 
οποίο θα αναθέτουν το δικαίωμα 
χορήγησης αδειών με 
πανευρωπαϊκή ισχύ για την 
εκμετάλλευση των έργων μουσικής 
μέσω του διαδικτύου

Ανέτρεψε την απόφαση 
της Επιτροπής ελλείψει 
αποδεικτικών στοιχείων  
ως προς την 
εναρμονισμένη πρακτική 
σε σχέση με τις εδαφικές 
οριοθετήσεις

Πρότυπο σύμβασης αμοιβαιότητας που είχε καταρτίσει η CISAC
• Ως προς τη ρήτρα αποκλειστικότητας (κάθε ΟΣΔ παραχωρούσε στον

αντισυμβαλλόμενο ΟΣΔ το αποκλειστικό δικαίωμα χορήγησης των αδειών και
κάθε ΟΣΔ απείχε από οποιαδήποτε παρέμβαση εντός της εδαφικής περιφέρειας
του άλλου ΟΣΔ): αντιανταγωνιστική ρήτρα

• Ως προς τη ρήτρα αποδοχής μέλους (οι ΟΣΔ δεν μπορούσαν να δεχτούν  ως μέλη 
τους δημιουργούς οι οποίοι είχαν ιθαγένεια χώρας που δραστηριοποιείτο άλλος 
ΟΣΔ ή ήταν μέλη άλλου ΟΣΔ): αντιανταγωνιστική ρήτρα

• Ως προς την εναρμονισμένη προακτική: Η άρνηση χορήγησης πολυεδαφικών
αδειών και η χορήγηση εδαφικά εντοπισμένων αδειών συνιστά εναρμονισμένη
πρακτική

2013

ΔΕΕ για CISAC
T-442/08

Σταδιακή μετάβαση στην χορήγηση πολυεδαφικών αδειών 
(Ν.4481/2017) Οδηγία 2014/26/ΕΕ 



Σύσταση του 2005 είχε ως αποτέλεσμα:
CELAS
Joint Venture από δύο ΟΣΔ PRS 
for Music (Αγγλία) και GEMA 
(Γερμανία) για τη διαχείριση 
των επιγραμμικών δικαιωμάτων  
του Αγγλοαμερικάνικου
ρεπερτορίου της EMI

PAECOL
Δημιουργήθηκε από τoν ΟΣΔ
GEMA (Γερμανία) για τη
διαχείριση των επιγραμμικών
δικαιωμάτων της Sony/ATV

ARMONIA «Κόμβος» (hub) που συγκεντρώνει τα έργα που διαχειρίζεται η SACEM (Γαλλία, συμπεριλαμβανομένου και του
ρεπερτορίου της UMPI), SGAE (Ισπανία, συμπεριλαμβανομένου και του ρεπερτορίου της Sony Latin, Peer Latin), SIAE
(Ιταλία), SABAM (Βέλγιο), ARTISJUS (Ουγγαρία), SACEM Luxembourg (Λουξεμβούργο), SUISA (Ελβετία), SPAUTORES
(Πορτογαλία), AKM (Αυστρία)

PEDL

Warner/Chappell Music's Pan European Digital Licensing πρωτοβουλία που

προσφέρει υπηρεσίες σε επιγραμμικούς παρόχους καθώς και παρόχους

κινητής τηλεφωνίας για την αδειοδότηση του αγγλοαμερικάνικου ρεπερτορίου

της Warner/Chappell Anglo US. Η PEDL είναι ανοιχτή σε όλους τους ΟΣΔ που
πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η Warner Chappell. ‘Εως σήμερα έχει
αδειοδοτήσει τους εξής ΟΣΔ: BUMA/STEMRA (Κάτω Χώρες), PRS for Music, SABAM
(Βέλγιο), SACEM (Γαλλία), SGAE (Ισπανία), SPA (Πορτογαλλία) and STIM (Σουηδία).

DEAL (2008) Joint Venture Universal Music
Publishing Group (UMPG) και SACEM οι οποίες
δημιούργησαν το μοντέλο αδειεοδότησης
Direct European Administration and Licensing
(DEAL) για τη διαχείριση του UMPG’s
Αγγλοαμερικάνικου και Γαλλικού ρεπερτορίου
στην επιγραμμική αγορά.

One stop 
shop

IMPEL

Συμφωνία μεταξύ της IMPEL από
την πλευρά των ανεξάρτητων
μουσικών εκδοτών ως προς τα
μηχανικά δικαιώματα μαζί με την
PRS ως προς τα εκτελεστικά
δικαιώματα



Source: IMPACT ASSESSMENT 





Πολυ-εδαφικές άδειες
Νόμος 4481/2017 (άρ. 33 επ.) & Οδηγία 2014/26 (άρ. 23 επ.)

Το κεφάλαιο για τις πολυεδαφικές άδειες 
εφαρμόζεται ως προς τους ΟΣΔ που διαχειρίζονται τα επιγραμμικά δικαιώματα δημιουργών επί μουσικών έργων
σε διακρατική βάση (Pan-European Passport) τόσο όσον αφορά την ταυτόχρονη μετάδοση  (simulcasting) όσο και τη 
μετάδοση μέσω διαδικτύου (webcasting).
Δεν εφαρμόζεται ως προς τους δικαιούχους συγγενικών δικαιωμάτων ούτε ως προς μουσικά έργα σε μορφή 
παρτιτούρας

Προϋποθέσεις χορήγησης πολυεδαφικών αδειών
ικανότητα ΟΣΔ να επεξεργάζεται ηλεκτρονικά, κατά τρόπο αποτελεσματικό και διαφανή, τα στοιχεία που 
απαιτούνται για τη χορήγηση των αδειών, ιδίως για τον προσδιορισμό του ρεπερτορίου και την παρακολούθηση της 
χρήσης του, την τιμολόγηση των χρηστών, την είσπραξη εσόδων από τα δικαιώματα και τη διανομή των ποσών που 
οφείλονται στους δικαιούχους.(άρ.33 του Ν.4481/2017)

Δηλαδή ο ΟΣΔ που επιθυμεί να χορηγεί πολυεδαφικές άδειες πρέπει:
α) να έχει την ικανότητα να προσδιορίζει με ακρίβεια τα μουσικά έργα
β) να έχει την ικανότητα να προσδιορίζει με ακρίβεια σε σχέση με καθεμία σχετική επικράτεια τα δικαιώματα και τους αντίστοιχους δικαιούχους επί 
κάθε μουσικού έργου ή μέρους αυτού
γ) να κάνει χρήση των μοναδικών αναγνωριστικών κωδικών για την ταυτοποίηση των δικαιούχων και τον προσδιορισμό των μουσικών έργων, 
λαμβάνοντας υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, προαιρετικά βιομηχανικά πρότυπα και πρακτικές που αναπτύσσονται σε διεθνές ή σε ενωσιακό επίπεδο,
δ) να κάνει χρήση κατάλληλων μέσων εντοπισμού και εξάλειψης κατά τρόπο έγκαιρο και αποτελεσματικό των ασυνεπειών στα δεδομένα που 
βρίσκονται στην κατοχή άλλων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, οι οποίοι χορηγούν πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί 
μουσικών έργων.



Και εάν ένας ΟΣΔ δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις για να χορηγεί 

πολυεδαφικές άδειες, τι 
δυνατότητες έχει;

Θα χρειαστεί να απευθυνθεί σε άλλον ΟΣΔ που πληροί τις
προϋποθέσεις χορήγησης πολυεδαφικών αδειών προκειμένου
να συνάψει σύμβαση εκπροσώπησης με αυτόν και να χορηγεί
αυτός τις πολυεδαφικες άδειες για το ρεπερτόριό του. Η
σύμβαση θα έχει μη αποκλειστικό χαρακτήρα (Tag on Regime).

άρθρο 38 Ν.4481/2017
άρθρο 29 Οδηγία 2014/26



Είναι υποχρεωμένος ένας 
ΟΣΔ που χορηγεί 

πολυεδαφικές άδειες να 
χορηγήσει και για άλλους 

ΟΣΔ;

Ένας ΟΣΔ που χορηγεί πολυεδαφικές άδειες, εφόσον χορηγεί
τέτοιες άδειες μόνο για το δικό του ρεπερτόριο, δεν είναι
υποχρεωμένος να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε άλλους ΟΣΔ
που δεν χορηγούν.

Στην περίπτωση, όμως, που ο ΟΣΔ έχει δεχθεί να χορηγεί
πολυεδαφικές άδειες έστω για έναν άλλο ΟΣΔ για την ίδια
κατηγορία επιγραμμικών δικαιωμάτων, τότε είναι
υποχρεωμένος να δεχθεί να χορηγεί πολυεδαφικές άδειες και
για τον ΟΣΔ που του απευθύνει το αίτημα, με τους ίδιους όρους
με τους οποίους διαχειρίζεται το δικό του ρεπερτόριο.

Το ρεπερτόριο του αιτούντος ΟΣΔ περιλαμβάνεται σε όλες τις
προσφορές προς παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών.

άρθρο 39 Ν. 4481/2017
άρθρο 30 Οδηγίας 2014/26



Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να 
παραμείνουν στον ΟΣΔ που δεν 
χορηγεί πολυεδαφικές άδειες; 

Oι δικαιούχοι μπορούν να ανακαλέσουν τη σύμβαση ανάθεσης
όσον αφορά τα επιγραμμικά τους δικαιώματα για το σκοπό της
χορήγησης πολυεδαφικών αδειών για όλες τις επικράτειες, χωρίς
να χρειάζεται να ανακαλέσουν τα επιγραμμικά τους δικαιώματα
για το σκοπό της χορήγησης μονοεδαφικών αδειών.

Μετά την ανάκληση μπορούν να χορηγούν οι ίδιοι πολυεδαφικές
άδειες για τα επιγραμμικά τους δικαιώματα είτε μέσω
οποιουδήποτε τρίτου είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου ΟΣΔ,
κατόπιν εξουσιοδότησης.

Ο Ν.4481/2017 έχει θέσει ως ανώτατο όριο την 10η Οκτωβρίου
2017 για να δηλώσουν οι ΟΣΔ αν χορηγούν ή προσφέρονται να
χορηγήσουν πολυεδαφικές άδειες.

άρθρο 40 Ν. 4481/2017
άρθρο 31 Οδηγίας 2014/26



Πλεονεκτήματα της ρύθμισης των πολυεδαφικών αδειών

1. Δημιουργία υποδομών, ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων με τη χρήση βιομηχανικών
προτύπων και κωδικών, διεθνών πρακτικών προκειμένου να διασφαλιστεί
αποτελεσματικότητα και διαφάνεια στη χρήση των έργων.

2. Εντοπισμός μέσω ενιαίων κωδικών της χρήσης των έργων.

3. Δυνατότητα διόρθωσης σφαλμάτων μέσω μηχανογραφικών μηχανισμών των δεδομένων των έργων με αποτέλεσμα
τον καλύτερο εντοπισμό διαχείριση και εκμετάλλευσή τους.

4. Χρήση ηλεκτρονικών αναφορών τόσο από τους δικαιούχους όσο και τους παρόχους των επιγραμμικών
υπηρεσιών. Στόχος η καλύτερη ενημέρωση των δικαιούχων για την επιγραμμική εκμετάλλευση των έργων τους σε
ενωσιακό επίπεδο. Οι πάροχοι διευκολύνονται στον εντοπισμό του μουσικού ρεπερτορίου του ΟΣΔ και τις
επικράτειες που καλύπτονται.

5. Τιμολόγηση με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω ενιαίου μορφότυπου ο οποίος λαμβάνει υπόψη τα βιομηχανικά πρότυπα ή
τις πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί σε διεθνές ή ενωσιακό επίπεδο. Ο ΟΣΔ μπορεί να αρνηθεί να αποδεχθεί την
υποβολή αναφοράς χρήσης έργων σε κλειστό μορφότυπο.

6. Διανομή βάσει πραγματικής χρήσης. Αναφέρεται ρητά η περίοδος κατά την οποία έλαβε χώρα η χρήση, τα μουσικά
έργα, οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών, οι επικράτειες στις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι χρήσεις, τα ποσά που
εισπράχθηκαν για τους δικαιούχους, οι κρατήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον ΟΣΔ.



1. Κατακερματισμός του ρεπερτορίου (From Territorial Aggregation to Repertoire Fragmentation)

Μειονεκτήματα της ρύθμισης των πολυεδαφικών αδειών

2. Σημαντικά Έξοδα του Παρόχου Επιγραμμικων προκειμένου να συγκεντρώσει όλο το ρεπερτόριο.

3. Ενίσχυση και συγκέντρωση διαπραγματευτικής δύναμης σε μεγάλα ρεπερτόρια όπως το 
Αγγλοαμερικάνικο.

4. Πλήττεται η πολιτιστική πολυμορφία διότι τα ρεπερτότια των γλωσσικών μειονοτήτων είναι 
πολύ λιγότερο ελκυστικά από εμπορικής πλευράς , συνεπώς μεγάλες νομικές οντότητες κυρίως μουσικών εκδοτών 
που δεν είναι ΟΣΔ και  που διαχειρίζονται μεγάλα ρεπερτόρια και κυρίως το Αγγλοαμερικανικό για on line χρήσεις 
δεν προβλέπεται να έχουν ενδιαφέρον να εκπροσωπήσουν και αυτά τα ρεπερτόρια. Ακόμη δε και να αποτελούν 
ΟΣΔ ή να υπάγονται στις διατάξεις της Οδηγίας ξανά δεν υποχρεούνται εφόσον χορηγούν πολυεδαφικές άδειες 
μόνο για το ρεπρτόριό τους. 

5. Οι τοπικοί ΟΣΔ θα παρακμάσουν, διότι το μέλλον είναι οι online χρήσεις. Μέχρι τώρα οι off line και on line
χρήσεις λειτουργούσαν συμπληρωματικά. Ο διαχωρισμός τους οδηγεί τους εγχώριους ΟΣΔ σε αδράνεια και μη
δημιουργία υποδομών λειτουργίας που είναι απαραίτητες για την χορήγηση πολυεδαφικών αδειών αλλά
εξαιρετικά κοστοβόρες.



Πολυεδαφικές άδειες για on line χρήσεις μουσικών έργων

Οι πολυεδαφικές άδειες αποτελούν έναν μηχανισμό που διευκολύνει τη
χορήγηση μίας άδειας (Pan-European Passport) η οποία καλύπτει όλη την
ΕΕ.
Η νόμιμη χρήση των μουσικών έργων στο επιγραμμικό περιβάλλον
απλοποιείται, ώστε να μην δικαιολογείται η χωρίς άδεια χρήση τους.



Value Gap

Αναντιστοιχία του κέρδους που αποκομίζουν οι πάροχοι που
αποθηκεύουν και δίνουν πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό έργων και του
ποσού που καταβάλλεται στους δικαιούχους

Κάποιοι πάροχοι έχουν καταστεί de facto σημαντικοί φορείς του
επιγραμμικού περιβάλλοντος και κατέχουν σημαντικό μερίδιο
αγοράς. Οι δικαιούχοι δεν συμβάλλονται για τη χρήση του
προστατευόμενου περιεχομένου ούτε δύνανται να ελέγξουν με
ακρίβεια τη χρήση που γίνεται στα έργα τους.

Πώς δημιουργήθηκε το κενό;
Ουσιαστικά λόγω της αντιφατικής εφαρμογής των κανόνων για την
ευθύνη των παρόχων πρόσβασης, θεωρήθηκε ότι κάποιοι πάροχοι
δεν ευθύνονται για τη παροχή πρόσβασης σε προστατευόμενα έργα
(Οδηγία 2000/31 και αποφάσεις linking του ΔΕΕ).

Πηγή: http://www.ifpi.org/value_gap.php

Αποτέλεσμα: ανισομερής κατανομή, στρέβλωση ανταγωνισμού, οι
δικαιούχοι δυσκολεύονται να αποκομίσουν οικονομικά οφέλη και να
ελέγξουν τη διανομή του περιεχομένου τους επιγραμμικά.



Source: 
IFPI: connecting with music, Music consumer insight report, September 2017



Ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η επιγραμμική αγορά έργων λειτουργεί 
αποτελεσματικά ως προς όλους τους μετέχοντες και δίνει τα κίνητρα 

επένδυσης και διάδοσης δημιουργικού περιεχομένου

Οι δικαιούχοι να ελέγχουν καλύτερα το 
περιεχόμενο και να αμείβονται για τη χρήση των 
έργων τους από τους παρόχους υπηρεσιών που 

αποθηκεύουν και παρέχουν στο κοινό πρόσβαση 
σε μεγάλο αριθμό έργων ή άλλο υλικό που 

αναφορτώνεται από τους χρήστες τους 

Πρόταση Οδηγίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην 
Ψηφιακή Ενιαία Αγορά

Πηγή: Impact assessment on the modernisation of EU copyright rules 

Έσοδα διαμεσολαβητών που 
αποθηκευούν και παρέχουν 
στο κοινό πρόσβαση σε 
μεγάλο αριθμό έργων από 
τις διαφημίσεις

Δεν επενδύουν στη
δημιουργία έργων



Πάροχοι που αποθηκεύουν και 
παρέχουν στο κοινό πρόσβαση σε 

μεγάλο αριθμό έργων ή άλλου 
υλικού που αναφορτώνονται από 

τους χρήστες τους

Σύναψη συμφωνιών με 
δικαιούχους για τη χρήση 
των έργων τους ή άλλου 

υλικού 

Μέτρα για αποτροπή της 
διαθεσιμότητας στις 

υπηρεσίες τους έργων ή 
άλλου υλικού που 

προσδιορίζονται από τους 
δικαιούχους

Χρήση αποτελεσματικών 
τεχνολογιών αναγνώρισης 

περιεχομένου και 
πληροφόρηση για τα μέτρα

Υποβολή αναφορών 
σχετικά με την αναγνώριση 
και τη χρήση των έργων και 

άλλου υλικού

Μηχανισμοί 
παραπόνων και 
επανόρθωσης

Καθορισμός βέλτιστων 
πρακτικών (π.χ. 

τεχνολογιών αναγνώρισης 
περιεχομένου) κατόπιν 

συνεργασίας δικαιούχων 
παρόχων

Σύνδεση ποσότητας για να 
θεωρηθεί η πράξη 

παράνομη;

Αιτιολογ. Σκ. 38: 
αναγνώριση ενεργούς 
συμμετοχής παρόχων

Άρθρο 13 πρότασης Οδηγίας



Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!

Αρχοντούλα Παπαπαναγιώτου, LL.M., Δικηγόρος

e-mail address: ap@aplawfirm.gr

url: www.aplawfirm.gr

tel.:  210 3633662
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