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Δομή Παρουσίασης

•Βασικές έννοιες πνευματικής ιδιοκτησίας 

• Ειδικά θέματα που αφορούν στους φορείς που 
ασκούν πολιτιστική διαχείριση 
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Βασικές έννοιες 
πνευματικής ιδιοκτησίας 



Τί είναι πνευματική ιδιοκτησία;

Το δικαίωμα που έχει ο δημιουργός ενός πρωτότυπου
πνευματικού έργου πάνω σε αυτό, δηλ. το δικαίωμα
που του δίνει τη δυνατότητα να ελέγχει τη χρήση του
έργου του.



Τί προστατεύεται από το δίκαιο πνευματικής 
ιδιοκτησίας;

• Γραπτά έργα ή προφορικά κείμενα

• Μουσικές συνθέσεις

• Έργα των εικαστικών αλλά και των εφαρμοσμένων τεχνών

• Θεατρικά έργα και χορογραφίες

• Οπτικοακουστικά έργα

• Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και βάσεις δεδομένων

• κ.ά. όπως συλλογές έργων ή απλών γεγονότων και στοιχείων (π.χ. 
εγκυκλοπαίδειες, οι ανθολογίες), τα αρχιτεκτονικά έργα, οι 
μεταφράσεις και οι διασκευές. 



Τί ΔΕΝ προστατεύεται;

• Οι ιδέες 

• Οι νόμοι και οι δικαστικές αποφάσεις

• Οι εκφράσεις της λαϊκής παράδοσης (π.χ. παραδοσιακά 
ποιήματα και τραγούδια, γνωμικά, παροιμίες και δημοτικοί 
χοροί) 

• Οι ειδήσεις και τα απλά γεγονότα 

• Οι διαδικασίες και οι μέθοδοι

• Τα έργα των οποίων η προστασία της διάρκειας της 
πνευματικής ιδιοκτησίας έχει λήξει.



Πότε προστατεύεται ένα έργο;

•Αρκεί να είναι πρωτότυπο.

•Ανεξάρτητα από την αισθητική ή καλλιτεχνική 
αξία του έργου, ακόμη και ανεξάρτητα από τον 
παράνομο ή ανήθικο χαρακτήρα του, π.χ. 
graffiti.



Πώς αποκτάται το δικαίωμα πνευματικής 
ιδιοκτησίας;

•Αυτόματα από τη στιγμή που δημιουργείται ένα έργο

• Συμβολαιογραφική πράξη κατάθεσης και συστημένη 
επιστολή = αποδεικτικά στοιχεία πατρότητας

•© απλή υπενθύμιση για την προστασία από την 
πνευματική ιδιοκτησία

•Ηλεκτρονική χρονοσήμανση ΟΠΙ … 



Ποιος είναι ο δικαιούχος του δικαιώματος 
πνευματικής ιδιοκτησίας;

•Ο δημιουργός ή οι δημιουργοί του έργου (όνομα 
πάνω στο έργο) 

•Μισθωτός - δημιουργός στον ιδιωτικό τομέα 

•Μισθωτός - δημιουργός στο Δημόσιο 

•Παραγγελία έργου



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Υπάρχει διαφορά ανάμεσα: 

•στην κυριότητα επί του υλικού φορέα, στον οποίο 
ενσωματώνεται το έργο και

•στο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του έργου



Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας

Περιουσιακό δικαίωμα:

δίνει τη δυνατότητα 
στον δημιουργό να 
επωφεληθεί οικονομικά 
από την εκμετάλλευση 
του έργου του

Ηθικό δικαίωμα:

αποτυπώνει την 
προσωπική σχέση που 
συνδέει τον δημιουργό 
με το έργο του



Το περιουσιακό δικαίωμα περιλαμβάνει:

• την εγγραφή του έργου

• την αναπαραγωγή του

• τη δημιουργία παράγωγου έργου, δηλ. τη μετάφρασή του, τη 
διασκευή, την προσαρμογή ή άλλη μετατροπή του 

• την εξουσία διανομής

• την εκμίσθωση και τον δημόσιο δανεισμό του 

• τη δημόσια εκτέλεσή του 

• την παρουσίασή του στο κοινό (μετάδοση του έργου μέσω 
διαδικτύου), κ.ά.



Το ηθικό δικαίωμα περιλαμβάνει:

• την εξουσία δημοσίευσης του έργου 

• την εξουσία αναγνώρισης της πατρότητας 

• την εξουσία διατήρησης της ακεραιότητας

• την εξουσία προσπέλασης 

• την εξουσία υπαναχώρησης



Συγγενικά δικαιώματα

Τα δικαιώματα που απολαμβάνουν αυτοί που 
συνεισφέρουν 

είτε παρουσιάζοντας τα έργα 

είτε επενδύοντας

στην πνευματική δημιουργία, χωρίς να είναι οι 
ίδιοι δημιουργοί (μεσολάβηση, παραγωγή, 
διάδοση και εκμετάλλευση του έργου).



Συγγενικά δικαιώματα  απολαμβάνουν

• Οι ερμηνευτές και οι εκτελεστές-καλλιτέχνες για την 
προστασία της ερμηνείας τους 

• Οι παραγωγοί των υλικών φορέων ήχου ή/και εικόνας 

• οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί για τις εκπομπές τους 

• Οι εκδότες για τη στοιχειοθεσία και τη σελιδοποίηση της 
έκδοσης, και 

• Εκείνοι που δημοσιεύουν αδημοσίευτα έργα δημιουργών 
που δεν βρίσκονται εν ζωή.



Διάρκεια

Δικαίωμα πνευματικής 
ιδιοκτησίας: 

70 χρόνια από τον θάνατο 
του δημιουργού

Συγγενικά δικαιώματα:

50 χρόνια 

Μετά τον θάνατο του δημιουργού 

δικαιούχοι είναι οι κληρονόμοι του.



Χρήση έργων άλλων χωρίς την άδεια τους, 
ΜΟΝΟ αν…

• τα έργα αποτελούν κοινό κτήμα, γιατί έχει παρέλθει η 
διάρκεια προστασία τους ή 

• πρόκειται για έργα που δεν προστατεύονται ή για ιδέες που 
εμπεριέχονται στα έργα αυτά ή 

• η χρήση τους εμπίπτει σε έναν από τους 
περιορισμούς/εξαιρέσεις του περιουσιακού δικαιώματος



Επίσης είναι δυνατή η χρήση έργων …

…αν ρητά αναγράφεται επί αυτών ότι ο δικαιούχος το 
προσφέρει ελεύθερα ή υπό συγκεκριμένους όρους

(π.χ. CREATIVE COMMONS )



Περιορισμοί/Εξαιρέσεις 
• Παράθεση σύντομων αποσπασμάτων για υποστήριξη γνώμης ή κριτικής 

• Αναπαραγωγή έργων σε εκπαιδευτικά σχολικά βιβλία και ανθολογίες

• Αναπαραγωγή έργων για διδασκαλία ή για εξετάσεις σε εκπαιδευτικό 
ίδρυμα 

• Αναπαραγωγή πρόσθετου αντιτύπου από βιβλιοθήκες και αρχεία

• Χρήση για λόγους ενημέρωσης 

• Χρήση εικόνων με έργα σε δημόσιους χώρους

• Έκθεση και αναπαραγωγή εικαστικών έργων 

• Αναπαραγωγή έργων προς όφελος τυφλών κ.ά. 

• Ορφανά έργα, κ.ά. 



Μεταβίβαση του δικαιώματος πνευματικής 
ιδιοκτησίας

Ο δικαιούχος μπορεί: 

• να μεταβιβάσει όλο το περιουσιακό δικαίωμα ή μέρος 
αυτού 

• να αναθέσει σε κάποιον τρίτο να ασκήσει ορισμένες 
εξουσίες (συμβάσεις και άδειες εκμετάλλευσης) 
(αποκλειστικές ή μη).

Το ηθικό δικαίωμα όμως ΔΕΝ μεταβιβάζεται.



Προσβολή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας 

Όταν ένα έργο πνευματικής ιδιοκτησίας 
χρησιμοποιείται 

χωρίς άδεια ή 

κατά παράβαση αδείας που έχει δοθεί.



Στην περίπτωση προσβολής προβλέπονται 
κυρώσεις

• Διοικητικές 

• Αστικές 

• Ποινικές



Ειδικά θέματα που αφορούν 
στους φορείς που ασκούν 
πολιτιστική διαχείριση 



Πνευματική ιδιοκτησία για φορείς 
πολιτιστικής διαχείρισης 

•Καταγραφή - Εκτίμηση
•Διαχείριση
•Δημιουργία πολιτικής
•Στρατηγική αδειοδότησης
•Οutsourcing
•DRM λύσεις και χρήση άλλων νέων τεχνολογιών;



Στην πράξη … 
• Τι προστατεύεται; Συλλογές / Δημοσιεύσεις / Προϊόντα/ Βάσεις Δεδομένων/ 

Σχέδια/ Φωτογραφίες / Ιστοσελίδες 

• Έλεγχος ιδιοκτησίας – Αναζήτηση καθεστώτος δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας – Διάρκεια προστασίας 

• Διατήρηση αρχείων
• Όροι χρήσης ιστοσελίδας

http://www.getty.edu/legal/copyright.html#imagerequests
https://www.guggenheim.org/terms-conditions
https://www.moma.org/about/about-this-site/

• Social media – Κατευθυντήριες Oδηγίες
• Εξοικείωση με βασικές έννοιες πνευματικής ιδιοκτησίας ΑΛΛΑ ΚΑΙ
• Αναζήτηση εξειδικευμένης νομικής βοήθειας 

http://www.getty.edu/legal/copyright.html#imagerequests
https://www.guggenheim.org/terms-conditions
https://www.moma.org/about/about-this-site/


Ζητήματα συμβάσεων

ΓΡΑΠΤΕΣ

• Μεταβίβαση της κυριότητας του υλικού φορέα            όχι 

μεταβίβαση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός 

αν εγγράφως έχει συμφωνηθεί το αντίθετο.



Ζητήματα συμβάσεων

Τί; (Ποια δικαιώματα για ποιες χρήσεις)
Σε ποιόν;
Για πόσο χρόνο;
Για ποιο σκοπό;
Για ποιο ποσό;
Για που;

Διαπραγμάτευση



Φωτογραφικές απεικονίσεις

• Έργων που προστατεύονται με δικαίωμα πνευματικής 
ιδιοκτησίας 

• Έργων που ανήκουν στην πολιτιστική κληρονομιά 

• Έργων που αποτελούν κοινό κτήμα 



Φωτογραφικές απεικονίσεις των συλλογών

• Όχι απαραίτητα κέρδος αλλά χρήσιμος ο έλεγχος χρήσης 
των φωτογραφιών 

• Χρήση των φωτογραφιών όχι ως πηγή εσόδων βάσει 
αδειοδότησης/σύμβασης αλλά ως μέσο προώθησης των 
συλλογών και του φορέα 

π.χ. National Portrait Gallery v. Wikipedia

The Bridgeman Art Library, Ltd. – v. Corel Corporation



Αλλά και … ο νόμος για ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση 
εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα 

• Υποχρέωση του φορέα δτ να προσφέρει έγγραφα, 
πληροφορίες και δεδομένα ανοικτά για περαιτέρω χρήση, 
εφόσον η παροχή εμπίπτει στο πεδίο της αποστολής του. 
• Εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω νόμου και 

βιβλιοθήκες, μουσεία και αρχεία.
• Προβλέπεται και δυνατότητα καθεστώτος αδειοδότησης 

για την περίπτωση επιβολής όρων στην περαιτέρω χρήση.
• Είναι δυνατή και η επιβολή τέλους και προβλέπονται 

σχετικές αρχές για τη χρέωση.



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Μ. Δάφνη Παπαδοπούλου

legal@opi.gr

mailto:legal@opi.gr

