
Νόμος 2121/1993

1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕ-
ΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-
ΤΟΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

1.1 Άρθρο 1: Πνευματική ιδιοκτησία

1. Οι πνευματικοί δημιουργοί, με τη δημιουργία του
έργου, αποκτούν πάνω σ' αυτό πνευματική ιδιοκτη-
σία, που περιλαμβάνει ως αποκλειστικά και απόλυτα
δικαιώματα, το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έρ-
γου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της
προστασίας του προσωπικού τους δεσμού προς αυτό
(ηθικό δικαίωμα).
2. Τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνουν τις εξουσίες,
που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 του παρόντος
νόμου.

1.2 Άρθρο 2: Αντικείμενο του δικαιώμα-
τος

1. Ως έργο νοείται κάθε πρωτότυπο πνευματικό δη-
μιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης, που εκφράζε-
ται με οποιαδήποτε μορφή, ιδίως τα γραπτά ή προ-
φορικά κείμενα, οι μουσικές συνθέσεις, με κείμενο
ή χωρίς, τα θεατρικά έργα, με μουσική ή χωρίς, οι
χορογραφίες και οι παντομίμες, τα οπτικοακουστικά
έργα, τα έργα των εικαστικών τεχνών, στα οποία πε-
ριλαμβάνονται τα σχέδια, τα έργα ζωγραφικής και
γλυπτικής, τα χαρακτικά έργα και οι λιθογραφίες,
τα αρχιτεκτονικά έργα, οι φωτογραφίες, τα έργα των
εφαρμοσμένων τεχνών, οι εικονογραφήσεις, οι χάρ-
τες, τα τρισδιάστατα έργα που αναφέρονται στη γε-
ωγραφία, την τοπογραφία, την αρχιτεκτονική ή την
επιστήμη.
2. Νοούνται επίσης ως έργα οι μεταφράσεις, οι δια-
σκευές, οι προσαρμογές και οι άλλες μετατροπές έρ-
γων ή εκφράσεων της λαϊκής παράδοσης, καθώς και
οι συλλογές έργων ή συλλογές εκφράσεων της λαϊκής
παράδοσης ή απλών γεγονότων και στοιχείων, όπως
οι εγκυκλοπαίδειες και οι ανθολογίες και οι βάσεις
δεδομένων, εφόσον η επιλογή ή η διευθέτηση του πε-
ριεχομένου τους είναι πρωτότυπη. Η προστασία των
έργων της παρούσας παραγράφου γίνεται με την επι-
φύλαξη των δικαιωμάτων στα προϋπάρχοντα έργα,
που χρησιμοποιήθηκαν ως αντικείμενο των μετατρο-

πών ή των συλλογών.
2α. Αντικείμενο προστασίας είναι και οι βάσεις δεδο-
μένων οι οποίες λόγω της επιλογής ή διευθέτησης του
περιεχομένου τους αποτελούν πνευματικά δημιουρ-
γήματα. Η προστασία αυτή δεν εκτείνεται στο πε-
ριεχόμενο των βάσεων δεδομένων και δεν θίγει κα-
νένα από τα δικαιώματα που υφίστανται στο περιε-
χόμενο αυτό. Ως βάση δεδομένων νοείται η συλλογή
έργων, δεδομένων ή άλλων ανεξάρτητων στοιχείων,
διευθετημένων κατά συστηματικό ή μεθοδικό τρόπο
και ατομικώς προσιτών με ηλεκτρονικά μέσα ή με
άλλο τρόπο.
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κεφαλαίου
7 του παρόντος νόμου, θεωρούνται ως έργα λόγου
προστατευόμενα κατά τις διατάξεις περί πνευμα-
τικής ιδιοκτησίας τα προγράμματα ηλεκτρονικών
υπολογιστών και το προπαρασκευαστικό υλικό του
σχεδιασμού τους. Η προστασία παρέχεται σε κάθε
μορφή έκφρασης ενός προγράμματος ηλεκτρονικού
υπολογιστή. Οι ιδέες και οι αρχές στις οποίες βασί-
ζεται οποιοδήποτε στοιχείο προγράμματος ηλεκτρο-
νικού υπολογιστή, περιλαμβανομένων και εκείνων
στις οποίες βασίζονται τα συστήματα διασύνδεσής
του, δεν προστατεύονται κατά τον παρόντα νόμο.
Ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή θεωρείται
πρωτότυπο εφόσον είναι προσωπικό πνευματικό δη-
μιούργημα του δημιουργού του.
4. Η προστασία του παρόντος νόμου είναι ανεξάρ-
τητη από την αξία και τον προορισμό του έργου, κα-
θώς και από το γεγονός ότι το έργο προστατεύεται
ενδεχομένως και από άλλες διατάξεις.
5. Η προστασία του παρόντος νόμου δεν εκτείνεται σε
επίσημα κείμενα με τα οποία εκφράζεται η άσκηση
πολιτειακής αρμοδιότητας και ιδίως σε νομοθετικά,
διοικητικά ή δικαστικά κείμενα, καθώς και στις εκ-
φράσεις της λαϊκής παράδοσης, στις ειδήσεις και στα
απλά γεγονότα ή στοιχεία.

1.3 Άρθρο 3: Το περιουσιακό δικαίωμα

1. Το περιουσιακό δικαίωμα δίνει στους δημιουργούς
ιδίως την εξουσία (δικαίωμα) να επιτρέπουν ή να
απαγορεύουν:
α) την εγγραφή και την άμεση ή έμμεση, προσωρινή
ή μόνιμη αναπαραγωγή των έργων τους με οποιοδή-
ποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει.
β) τη μετάφραση των έργων τους
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γ) τη διασκευή, την προσαρμογή ή άλλες μετατροπές
των έργων τους.
δ) όσον αφορά το πρωτότυπο ή τα αντίτυπα των
έργων τους, τη διανομή στο κοινό με οποιαδήποτε
μορφή μέσω πώλησης ή με άλλους τρόπους. Το δι-
καίωμα διανομής εντός της Κοινότητας αναλώνεται
μόνο εάν η πρώτη πώληση ή η με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο πρώτη μεταβίβαση της κυριότητας του πρωτο-
τύπου ή των αντιτύπων εντός της Κοινοτήτας πραγ-
ματοποιείται από το δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή
του.
ε) την εκμίσθωση και το δημόσιο δανεισμό, όσον
αφορά το πρωτότυπο ή τα αντίτυπα των έργων τους.
Τα δικαιώματα αυτά δεν αναλώνονται από οποιαδή-
ποτε πώληση ή άλλη πράξη διανομής του πρωτοτύ-
που ή των αντιτύπων. Τα δικαιώματα αυτά δεν εφαρ-
μόζονται σε σχέση με τα έργα αρχιτεκτονικής και τα
έργα των εφαρμοσμένων τεχνών. Η εκμίσθωση και ο
δημόσιος δανεισμός νοούνται σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στην Οδηγία 92/100 του Συμβουλίου της 19ης
Νοεμβρίου 1992 (ΕΕΕΚ Αριθ. L. 346/61-27.11.1992).
στ) τη δημόσια εκτέλεση των έργων τους.
ζ) τη μετάδοση ή αναμετάδοση των έργων τους στο
κοινό με τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση, με ηλε-
κτρομαγνητικά κύματα ή με καλώδια ή με άλλους
υλικούς αγωγούς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, πα-
ραλλήλως προς την επιφάνεια της γης ή μέσω δορυ-
φόρων.
η) την παρουσίαση στο κοινό των έργων τους, ενσυρ-
μάτως ή ασυρμάτως, καθώς και να καθιστούν προ-
σιτά τα έργα τους στο κοινό κατά τρόπο ώστε οποιοσ-
δήποτε να έχει πρόσβαση στα έργα αυτά, όπου και
όταν επιλέγει ο ίδιος. Τα δικαιώματα αυτά δεν ανα-
λώνονται με οποιαδήποτε πράξη παρουσίασης στο
κοινό με την έννοια της παρούσας ρύθμισης.
θ) την εισαγωγή αντιτύπων των έργων τους που πα-
ρήχθησαν στο εξωτερικό χωρίς τη συναίνεση του δη-
μιουργού, ή εφόσον πρόκειται για εισαγωγή από χώ-
ρες εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αν το δικαί-
ωμα της εισαγωγής αντιτύπων στην Ελλάδα είχε συμ-
βατικά διατηρηθεί από το δημιουργό".
2. Δημόσια θεωρείται κάθε χρήση ή εκτέλεση ή πα-
ρουσίαση του έργου, που κάνει το έργο προσιτό σε
κύκλο προσώπων ευρύτερο από το στενό κύκλο της
οικογένειας και το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον, ανε-
ξαρτήτως από το αν τα πρόσωπα αυτού του ευρύτε-
ρου κύκλου βρίσκονται στον ίδιο ή σε διαφορετικούς
χώρους.
3. Ο δημιουργός βάσης δεδομένων έχει το αποκλει-
στικό δικαίωμα να επιτρέπει ή να απαγορεύει, α) την
προσωρινή ή διαρκή αναπαραγωγή της βάσης δε-
δομένων με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέ-
ρει, β) τη μετάφραση, προσαρμογή, διευθέτηση και
οποιαδήποτε άλλη μετατροπή της βάσης δεδομένων,
γ) οποιαδήποτε μορφή διανομής της βάσης δεδομέ-

νων ή αντιγράφων της στο κοινό. Η πρώτη πώληση
αντιγράφου της βάσης δεδομένων στην Κοινότητα
από το δικαιούχο, ή με τη συγκατάθεση του, συνε-
πάγεται ανάλωση του δικαιώματος μεταπώλησης του
εν λόγω αντιγράφου στην Κοινότητα, δ) οποιαδήποτε
ανακοίνωση, επιδειξη ή παρουσίαση της βάσης δεδο-
μένων στο κοινό, ε) οποιαδήποτε αναπαραγωγή, δια-
νομή, ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση στο κοινό
των αποτελεσμάτων των πράξεων που αναφέρονται
στο στοιχείο β. Ο νόμιμος χρήστης βάσης δεδομέ-
νων ή αντιγράφων της μπορεί να εκτελέσει χωρίς
άδεια του δημιουργού, οποιαδήποτε από τις παρα-
πάνω πράξεις οι οποίες είναι αναγκαίες για την πρό-
σβαση στο περιεχόμενο της βάσης δεδομένων και την
κανονική χρησιμοποίησή της. Στο μέτρο που ο νόμι-
μος χρήστης δικαιούται να χρησιμοποιεί τμήμα μόνο
της βάσης δεδομένων, η προηγούμενη διάταξη εφαρ-
μόζεται μόνο για το τμήμα αυτό. Συμφωνίες αντίθε-
τες προς τις ρυθμίσεις των δύο αμέσως προηγουμέ-
νων εδαφίων είναι άκυρες.
4. Αναπαραγωγή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για
ιδιωτικούς σκοπούς δεν επιτρέπεται.

1.4 Άρθρο 4: Το ηθικό δικαίωμα

1. Το ηθικό δικαίωμα δίνει στο δημιουργό ίδιως τις
εξουσίες: α) της απόφασης για το χρόνο, τον τόπο και
τον τρόπο κατά τους οποίους το έργο θα γίνει προσιτό
στο κοινό (δημοσίευση), β) της αναγνώρισης της πα-
τρότητάς του πάνω στο έργο και ειδικότερα την εξου-
σία να απαιτεί, στο μέτρο του δυνατού, τη μνεία του
ονόματός του στα αντίτυπα του έργου του και σε κάθε
δημόσια χρήση του έργου ή, αντίθετα, να κρατάει την
ανωνυμία του ή να χρησιμοποιεί ψευδώνυμο, γ) της
απαγόρευσης καθε παραμόρφωσης, περικοπής ή άλ-
λης τροποποίησης του έργου του, καθώς και κάθε
προσβολής του δημιουργού οφειλόμενης στις συνθή-
κες παρουσίασης του έργου στο κοινό, δ) της προσπέ-
λασης στο έργο του, έστω και αν το περιουσιακό δι-
καίωμα στο έργο ή η κυριότητα στον υλικό φορέα του
έργου ανήκει σε άλλον, οπότε η προσπέλαση πρέπει
να πραγματοποιείται κατά τρόπο που προκαλεί τη μι-
κρότερη δυνατή ενόχληση στο δικαιούχο, ε) προκει-
μένου περί έργων λόγου ή επιστήμης, της υπαναχώ-
ρησης από συμβάσεις μεταβίβασης του περιουσιακού
δικαίωματος ή εκμετάλλευσής του ή άδειας εκμετάλ-
λευσης του εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την προ-
στασία της προσωπικότητάς του εξαιτίας μεταβολής
στις πεποιθήσεις του ή στις περιστάσεις και με κα-
ταβολή αποζημίωσης στον αντισυμβαλλόμενο για τη
θετική του ζημία.
2. Στην τελευταία περίπτωση της προηγούμενης πα-
ραγράφου, η υπαναχώρηση ενεργεί μετά την κατα-
βολή της αποζημίωσης. Αν, μετά την υπαναχώρηση,
ο δημιουργός αποφασίσει και πάλι να προβεί σε με-
ταβίβαση ή εκμετάλλευση του έργου ή έργου παρα-
πλήσιου, οφείλει κατά προτεραιότητα να προσφέρει
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στον παλαιό αντισυμβαλλόμενό του τη δυνατότητα
να ανακαταρτίσει την παλαιά σύμβαση με όρους
όμοιους ή ανάλογους προς εκείνους που ίσχυαν κατά
το χρόνο της υπαναχώρησης.
3. Το ηθικό δικαίωμα είναι ανεξάρτητο από το πε-
ριουσιακό δικαίωμα και παραμένει στο δημιουργό
ακόμα και μετά τη μεταβίβαση του περιουσιακού δι-
καιώματος.

1.5 Άρθρο 5: Δικαίωμα παρακολούθη-
σης

1. Σε κάθε μεταπώληση του πρωτοτύπου έργων των
εικαστικών τεχνών σε δημόσιο πλειστηριασμό ή από
έμπορο έργων τέχνης ή με τη μεσολάβησή του, ο δη-
μιουργός και οι κληρονόμοι του έχουν εξουσία να
απαιτήσουν ποσοστό πέντε τοις εκατό στην τιμή
πώλησης του έργου. Η εξουσία αυτή δεν μεταβιβά-
ζεται μεταξύ ζώντων.

2. Το ποσό οφείλεται από τον οργανωτή του δημό-
σιου πλειστηριασμού ή από τον έμπορο έργων τέ-
χνης.

3. Οι οργανωτές δημόσιων πλειστηριασμών και οι
έμποροι έργων τέχνης είναι υποχρεωμένοι, εφόσον
τους ζητηθεί, να παρέχουν κάθε χρόνο στο Επιμε-
λητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και στους ορ-
γανισμούς συλλογικής διαχείρισης των δικαιωμάτων
σε έργα εικαστικών τεχνών ακριβείς πληροφορίες για
τα έργα, που πουλήθηκαν από αυτούς ή με τη μεσο-
λάβησή τους κατά το περασμένο ημερολογιακό έτος
και για την τιμή πώλησής τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: οι παραπάνω 3εις παράγραφοι του άρ-
θρου 5 αντικαταστάθηκαν με το παρακάτω κείμενο
με το νόμο 3524/2007

1.Ο δημιουργός του πρωτοτύπου έργου τέχνης έχει
δικαίωμα παρακολούθησης που είναι το ανεκχώρητο
και αναπαλλοτρίωτο μεταξύ ζώντων δικαίωμα εί-
σπραξης ενός ποσοστού επί του τιμήματος κάθε με-
ταπώλησης του εν λόγω έργου μετά την πρώτη με-
ταβίβαση του από το δημιουργό ή για λογαριασμό
του. Παραίτηση από το δικαίωμα παρακολούθησης
δεν χωρεί. Το δικαίωμα αυτό ισχύει αποκλειστικά σε
κάθε μεταπώληση στην οποία συμμετέχουν, ως πω-
λητές, αγοραστές ή ενδιάμεσοι, επαγγελματίες της
αγοράς έργων τέχνης, όπως οίκοι δημοπρασιών, γκα-
λερί έργων τέχνης και γενικά οποιοσδήποτε έμπορος
έργων τέχνης. Το ποσοστό αυτό καταβάλλεται από
τον πωλητή. Όταν συμπράττει και ενδιάμεσος επαγ-
γελματίας της αγοράς έργων τέχνης, η ευθύνη για την
καταβολή του ποσοστού βαρύνει αυτόν και τον πω-
λητή εις ολόκληρον. (άρθρο 1 παράγραφοι 1, 2 και 4
της Οδηγίας 2001/84).
2. Ως "πρωτότυπα έργα τέχνης" νοούνται τα έργα ει-
καστικών τεχνών, όπως οι πίνακες, τα κολάζ, τα έργα
ζωγραφικής, τα σχέδια, οι εικόνες χαρακτικής, χαλ-

κογραφίες και λιθογραφίες, τα γλυπτά, τα εργόχειρα
χαλιά τοίχου (ταπισερί), τα κεραμικά και έργα υα-
λουργίας και οι φωτογραφίες, εφόσον τα έργα αυτά
έχουν δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου από τον δημιουργό
ή πρόκειται για αντίτυπα που θεωρούνται ως πρω-
τότυπα έργα τέχνης. Τα αντίτυπα έργων τέχνης, τα
οποία έχουν δημιουργηθεί ή παραχθεί σε περιορι-
σμένο αριθμό από τον ίδιο τον δημιουργό ή υπό την
ευθύνη του, θεωρούνται ως "πρωτότυπα έργα τέ-
χνης" για την εφαρμογή του δικαιώματος παρακο-
λούθησης. Κατά κανόνα τα αντίτυπα αυτά πρέπει να
είναι αριθμημένα, να έχουν υπογραφεί ή να έχουν
κατ' άλλο τρόπο εγκριθεί από τον δημιουργό, (άρθρο
2 της Οδηγίας 2001/84).
3. Το ποσοστό που προβλέπεται στην παράγραφο 1
ορίζεται βάσει των ακόλουθων συντελεστών: α) 5%
για το τμήμα της τιμής πώλησης έως 50.000,00 ευρώ.
β) 3% για το τμήμα της τιμής πώλησης από 50.000,01
έως 200.000,00 ευρώ. γ) 1% για το τμήμα της τι-
μής πώλησης από 200.000,01 έως 350.000,00 ευρώ. δ)
0,5% για το τμήμα της τιμής πώλησης από 350.000,01
έως 500.000,00 ευρώ. ε) 0,25% για το τμήμα της τι-
μής πώλησης που υπερβαίνει τα 500.000,00 ευρώ.
Το συνολικό ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το
ποσό των 12.500,00 ευρώ. (άρθρα 3 και 4 της Οδη-
γίας 2001/84).
4. Οι τιμές πώλησης που προβλέπονται στην προη-
γούμενη παράγραφο νοούνται προ φόρων, (άρθρο 5
της Οδηγίας 2001/84).
5. Το παραπάνω ποσοστό καταβάλλεται στον δη-
μιουργό και μετά το θάνατο του στους κληρονόμους
ή άλλους αιτία θανάτου δικαιοδόχους του.
6. Η διαχείριση και προστασία του δικαιώματος πα-
ρακολούθησης μπορεί να ανατεθεί σε οργανισμούς
συλλογικής διαχείρισης που λειτουργούν με από-
φαση του Υπουργείου Πολιτισμού, για την κατηγορία
των έργων τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 2.
(άρθρο 6 της Οδηγίας 2001/84).
7. Επί τριετία μετά τη μεταπώληση, οι δικαιούχοι
και οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης μπορούν
να απαιτούν από οποιονδήποτε επαγγελματία της
αγοράς έργων τέχνης που μνημονεύεται στην παρά-
γραφο 1, κάθε πληροφορία απαραίτητη για την κα-
ταβολή του ποσοστού που οφείλεται επί της μεταπώ-
λησης. Το δικαίωμα συλλογής πληροφοριών έχει και
το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, (άρ-
θρο 9 της Οδηγίας 2001/84).
8. Η διάρκεια προστασίας του δικαιώματος παρακο-
λούθησης είναι αντίστοιχη με εκείνη που προβλέπε-
ται στα άρθρα 29, 30, 31 παράγραφοι 1 και 2 του
νόμου αυτού, (άρθρο 8 παράγραφος 1 της Οδηγίας
2001/84).
9. Οι δημιουργοί που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και
οι δικαιοδόχοι τους απολαύουν του δικαιώματος πα-
ρακολούθησης, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία,
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εφόσον η νομοθεσία της χώρας της ιθαγένειας του
δημιουργού ή του δικαιοδόχου του προστατεύει το
δικαίωμα παρακολούθησης στη συγκεκριμένη χώρα
υπέρ των Ελλήνων δημιουργών ή δημιουργών από
άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς
και υπέρ των δικαιοδόχων τους. Το δικαίωμα παρα-
κολούθησης εφαρμόζεται και για τους δημιουργούς
που δεν είναι υπήκοοι κράτους - μέλους, αλλά έχουν
τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα, (άρθρο 7 πα-
ράγραφοι 1 και 3 της Οδηγίας 2001/84)".

2 ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

2.1 Άρθρο 6: Αρχικός δικαιούχος

1. Ο δημιουργός ενός έργου είναι ο αρχικός δικαιού-
χος του περιουσιακού και του ηθικού δικαιώματος
επί του έργου.
2. Τα δικαιώματα αποκτώνται πρωτογενώς χωρίς
διατυπώσεις.

2.2 Άρθρο 7: Έργα συνεργασίας, συλλο-
γικά και σύνθετα

1. Έργα συνεργασίας θεωρούνται όσα έχουν δη-
μιουργηθεί με την άμεση σύμπραξη δύο ή περισσο-
τέρων δημιουργών. Οι δημιουργοί ενός έργου, που εί-
ναι προϊόν συνεργασίας, είναι οι αρχικοί συνδικαιού-
χοι του περιουσιακού και του ηθικού δικαιώματος επί
του έργου. Αν δεν συμφωνήθηκε αλλιώς, το δικαίωμα
ανήκει κατά ίσα μέρη στους συνδημιουργούς.
2. Συλλογικά έργα θεωρούνται όσα έχουν δημιουρ-
γηθεί με τις αυτοτελείς συμβολές περισσότερων δη-
μιουργών κάτωαπό την πνευματική διεύθυνση και το
συντονισμό ενός φυσικού προσώπου. Το φυσικό αυτό
πρόσωπο είναι ο αρχικός δικαιούχος του περιουσια-
κού και του ηθικού δικαιώματος επί του συλλογικού
έργου. Οι δημιουργοί των επιμέρους συμβολών είναι
αρχικοί δικαιούχοι του περιουσιακού και του ηθικού
δικαιώματος επί των συμβολών τους, εφόσον αυτές
είναι δεκτικές χωριστής εκμετάλλευσης.
3. Όταν ένα έργο είναι σύνθετο, απαρτιζόμενο από
τμήματα που έχουν δημιουργηθεί χωριστά, οι δη-
μιουργοί των τμημάτων αυτών είναι αρχικοί συνδι-
καιούχοι των δικαιωμάτων επί του σύνθετου έργου
και αποκλειστικοί αρχικοί δικαιούχοι των δικαιωμά-
των του τμήματος, που δημιούργησε ο καθένας εφό-
σον αυτό είναι δεκτικό ξεχωριστής εκμετάλλευσης.

2.3 Άρθρο 8: Έργα μισθωτών

Επί έργων που δημιουργήθηκαν από μισθωτούς σε
εκτέλεση σύμβασης εργασίας, αρχικός δικαιούχος
του περιουσιακού και του ηθικού δικαιώματος είναι
ο δημιουργός. Αν δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία,
στον εργοδότη μεταβιβάζονται αυτοδικαίως εκείνες
μόνο οι εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα, που
είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση του σκοπού της
σύμβασης. Το περιουσιακό δικαίωμα επί των έργων
που δημιουργήθηκαν από τους απασχολούμενους με
οποιαδήποτε σχέση στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ σε εκτέ-
λεση του υπηρεσιακού τους καθήκοντος μεταβιβά-
ζεται αυτοδικαίως στον εργοδότη, εκτός αν υπάρχει
αντίθετη συμφωνία.

2.4 Άρθρο 9: Οπτικοακουστικά έργα

Ως δημιουργός ενός οπτικοακουστικού έργου τεκμαί-
ρεται ο σκηνοθέτης..

2.5 Άρθρο 10: Τεκμήρια

1. Τεκμαίρεται ως δημιουργός του έργου το πρόσωπο
του οποίου το όνομα εμφανίζεται πάνω στον υλικό
φορέα του έργου κατά τον τρόπο, που συνήθως χρη-
σιμοποιείται για την ένδειξη του δημιουργού. Το ίδιο
ισχύει και αν εμφανίζεται ψευδώνυμο εφόσον τοψευ-
δώνυμο δεν αφήνει αμφιβολία ως προς την ταυτό-
τητα του προσώπου.
2. Τεκμαίρεται ως δικαιούχος της πνευματικής ιδιο-
κτησίας σε συλλογικά έργα, σε προγράμματα ηλε-
κτρονικών 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.
3. Κατά των τεκμηρίων των προηγούμενων παραγρά-
φων επιτρέπεται αντίθετη απόδειξη.

2.6 Άρθρο 11: Αρχικοί δικαιούχοι κατά
πλάσμα

1. Λογίζεται έναντι των τρίτων ως αρχικός δικαιού-
χος του περιουσιακού και του ηθικού δικαιώματος
όποιος καθιστά νομίμως προσιτό στο κοινό έργο ανώ-
νυμο ή με ψευδώνυμο. Μετά την εμφάνιση του πραγ-
ματικού δημιουργού του έργου, αυτός αποκτά τα πα-
ραπάνω δικαιώματα στην κατάσταση όπου βρίσκο-
νται από τις ενέργειες του πλασματικού δικαιούχου.
2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου,
το ηθικό δικαίωμα ανήκει στον κατά πλάσμα δι-
καιούχο κατά το μέτρο που δικαιολογείται από την
ιδιότητά του αυτή.



3.3 Άρθρο 14: Τύπος των δικαιοπραξιών 5

3 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛ-
ΛΕΥΣΗ, ΑΣΚΗΣΗ

3.1 Άρθρο 12: Μεταβίβαση

1. Το περιουσιακό δικαίωμα μπορεί να μεταβιβασθεί
μεταξύ ζώντων ή αιτία θανάτου.
2. Το ηθικό δικαίωμα είναι αμεταβίβαστο μεταξύ
ζώντων. Μετά το θάνατο του δημιουργού, το ηθικό
δικαίωμα περιέρχεται στους κληρονόμους του, που
οφείλουν να το ασκούν σύμφωνα με τη θέληση του
δημιουργού, εφόσον τέτοια θέληση έχει ρητά εκφρα-
σθεί.

3.2 Άρθρο 13: Συμβάσεις και άδειες εκ-
μετάλλευσης

1. Η δημιουργός του έργου μπορεί να καταρτίζει
συμβάσεις, με τις οποίες αναθέτει στον αντισυμβαλ-
λόμενο και αυτός αναλαμβάνει την υποχρέωση να
ασκήσει εξουσίες, που απορρέουν από το περιου-
σιακό δικαίωμα (συμβάσεις εκμετάλλευσης).
2. Ο δημιουργός του έργου μπορεί να επιτρέπει σε κά-
ποιον άλλον την άσκηση εξουσιών, που απορρέουν
από το περιουσιακό του δικαίωμα (άδειες εκμετάλ-
λευσης).
3. Οι συμβάσεις και οι άδειες εκμετάλλευσης μπο-
ρεί να είναι αποκλειστικές ή μη αποκλειστικές. Οι
αποκλειστικές συμβάσεις και άδειες εκμετάλλευσης
παρέχουν στον αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα να
ασκεί τις εξουσίες στις οποίες αναφέρεται η σύμβαση
ή η άδεια κατ' αποκλεισμό οποιουδήποτε τρίτου. Οι
μη αποκλειστικές συμβάσεις και άδειες εκμετάλλευ-
σης παρέχουν στον αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα
να ασκεί τις εξουσίες, στις οποίες αναφέρεται η
σύμβαση ή η άδεια παράλληλα προς το δημιουργό
και άλλους αντισυμβαλλόμενους. Όταν υπάρχει σύμ-
βαση ή άδεια εκμετάλλευσης ο αντισυμβαλλόμενος
νομιμοποιείται, εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη συμφω-
νία να ζητεί, στο δικό του όνομα, τη δικαστική προ-
στασία των εξουσιών, που ασκεί από παράνομες προ-
σβολές τρίτων.
4. Σε περίπτωση αμφιβολίας, η σύμβαση και η άδεια
εκμετάλλευσης θεωρούνται μη αποκλειστικές.
5. Η σύμβαση ή η άδεια δεν μπορεί ποτέ να περι-
λαμβάνει το σύνολο των μελλοντικών έργων του δη-
μιουργού και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αναφέρεται
και σε τρόπους εκμετάλλευσης που δεν ήταν γνωστοί
κατά το χρόνο της κατάρτισης των σχετικών δικαιο-
πραξιών.
6. Τα δικαιώματα εκείνου που αναλαμβάνει την εκ-
μετάλλευση ή που αποκτά τη δυνατότητα εκμετάλ-
λευσης δεν μπορούν να μεταβιβασθούν μεταξύ ζώ-
ντων χωρίς τη συναίνεση του δημιουργού.

3.3 Άρθρο 14: Τύπος των δικαιοπραξιών

Δικαιοπραξίες που αφορούν τη μεταβίβαση εξου-
σιών από το περιουσιακό δικαίωμα , την ανάθεση ή
την άδεια εκμετάλλευσης και την άσκηση του ηθικού
δικαιώματος είναι άκυρες αν δεν καταρτισθούν εγ-
γράφως. Την ακυρότητα μπορεί να επικαλεσθεί μόνο
ο πνευματικός δημιουργός.

3.4 Άρθρο 15: Έκταση της μεταβίβασης
και των συμβάσεωνκαι αδειών εκμε-
τάλλευσης

1. Η μεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώματος και
οι συμβάσεις εκμετάλλευσης ή άδειας εκμετάλλευσης
του δικαιώματος αυτού μπορούν να είναι περιορισμέ-
νες από την άποψη των εξουσιών, του σκοπού, της
διάρκειας, της τοπικής ισχύος και της έκτασης ή των
μέσων εκμετάλλευσης.
2. Αν δεν καθορίζεται η διάρκεια της μεταβίβασης ή
των συμβάσεων ή της άδειας εκμετάλλευσης και αν
κάτι διάφορο δεν προκύπτει από τα συναλλακτικά
ήθη, η διάρκεια αυτή θεωρείται ότι περιορίζεται σε
πέντε χρόνια.
3. Αν δεν καθορίζεται η τοπική ισχύς της μεταβίβα-
σης ή των συμβάσεων ή της άδειας εκμετάλλευσης,
θεωρείται ότι αυτές ισχύουν στη χώρα όπου καταρτί-
σθηκαν.
4. Αν δεν καθορίζεται η έκταση και τα μέσα εκμε-
τάλλευσης για τα οποία γίνεται η μεταβίβαση ή συμ-
φωνείται η εκμετάλλευση ή η άδεια εκμετάλλευσης,
θεωρείται ότι αυτές αφορούν την έκταση και τα μέσα,
που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού
της σύμβασης ή της άδειας.
5. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης του περιουσιακού
δικαιώματος ή παροχής αποκλειστικής άδειας εκμε-
τάλλευσης, εκείνος που αποκτά το δικαίωμα ή την
άδεια είναι υποχρεωμένος, μέσα σε εύλογο χρόνο, να
καταστήσει το έργο προσιτό στο κοινό με τον κατάλ-
ληλο τρόπο εκμετάλλευσης.

3.5 Άρθρο 16: Συναίνεση του δημιουρ-
γού ως άσκηση του ηθικού δικαιώ-
ματος

Η συναίνεση του δημιουργού για πράξεις ή παρα-
λείψεις, που αλλιώς θα αποτελούσαν προσβολή του
ηθικού δικαιώματος, αποτελεί τρόπο άσκησης του δι-
καιώματος αυτού και δεσμεύει το δημιουργό.
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3.6 Άρθρο 17: Μεταβίβαση του υλικού
φορέα

Η μεταβίβαση της κυριότητας του υλικού φορέα,
όπου έχει ενσωματωθεί το έργο, σε πρωτότυπο ή αντί-
γραφο ή αντίτυπο, δεν επιφέρει μεταβίβαση του δι-
καιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν παρέχει
στο νέο κτήτορα εξουσίες εκμετάλλευσης του έργου,
εκτός αν εγγράφως έχει συμφωνηθεί το αντίθετο ήδη
με τον αρχικό δικαιούχο του περιουσιακού δικαιώμα-
τος.

4 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΕ-
ΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-
ΤΟΣ

4.1 Άρθρο 18: Αναπαραγωγή για ιδιω-
τική χρήση

1. Με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων
επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χω-
ρίς αμοιβή, η αναπαραγωγή ενός έργου, που έχει νο-
μίμως δημοσιευθεί εφόσον η αναπαραγωγή γίνεται
για ιδιωτική χρήση εκείνου που την κάνει. Δεν απο-
τελεί ιδιωτική χρήση η χρήση στο πλαίσιο μιας επι-
χείρησης ή μιας υπηρεσίας ή ενός οργανισμού.
2. Η ελευθερία της αναπαραγωγής για ιδιωτική
χρήση δεν ισχύει όταν με την αναπαραγωγή εμπο-
δίζεται η κανονική εκμετάλλευση του έργου ή βλά-
πτονται τα νόμιμα συμφέροντα των δημιουργών και
ιδίως: α) όταν αναπαράγεται αρχιτεκτονικό έργο σε
μορφή κτιρίου ή άλλης παρεμφερούς κατασκευής, β)
όταν αναπαράγεται, με τεχνικά μέσα, έργο των ει-
καστικών τεχνών, που κυκλοφορεί σε περιορισμένο
αριθμό ή η γραφική παράσταση μουσικού έργου.
3. Εάν για την ελεύθερη αναπαραγωγή του έργου
χρησιμοποιούνται τεχνικά μέσα, όπως συσκευές εγ-
γραφής ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, συσκευές
ή εξαρτήματα μη ενσωματωμένα στην κύρια μονάδα
ηλεκτρονικών υπολογιστών που λειτουργούν σε συ-
νάρτηση με αυτούς και χρησιμοποιούνται για την ψη-
φιακή αντιγραφή ή για την ψηφιακή μετεγγραφή
από ή προς αναλογικά μέσα, μαγνητικές ταινίες ή άλ-
λοι υλικοί φορείς πρόσφοροι για την αναπαραγωγή
ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, συμπεριλαμβα-
νομένων των υλικών φορέων ψηφιακής αντιγραφής
- όπως CD-ROM, CD-R, φορητοί οπτικοί μαγνητι-
κοί δίσκοι χωρητικότητας άνω των 100 εκατομμυ-
ρίων ψηφίων (άνω των 100 Mbytes), αποθηκευτικά
μέσα/δισκέτες κάτω των 100 εκατομμυρίων ψηφίων
(κάτω των 100 Mbytes) - φωτοτυπικά μηχανήματα,
χαρτί κατάλληλο για φωτοτυπίες, οφείλεται εύλογη
αμοιβή στο δημιουργό του έργου και σε δικαιούχους
συγγενικών δικαιωμάτων. Η αμοιβή ορίζεται σε 6%

της αξίας των συσκευών εγγραφής ήχου ή εικόνας
ή ήχου και εικόνας, συμπεριλαμβανομένων και των
συσκευών ή εξαρτημάτων μη ενσωματωμένων στην
κύρια μονάδα του ηλεκτρονικού υπολογιστή (εκτός
από σαρωτές), των μαγνητικών ταινιών ή άλλων υλι-
κών φορέων πρόσφορων για την αναπαραγωγή ήχου
ή εικόνας ή ήχου και εικόνας καθώς και των υλικών
φορέωνψηφιακής αντιγραφής - εκτός από τα αποθη-
κευτικά μέσα/δισκέτες κάτω των 100 εκατομμυρίων
ψηφίων (κάτω των 100Mbytes) - και σε 4% της αξίας
των φωτοτυπικών συσκευών, των σαρωτών, του χαρ-
τιού κατάλληλου για φωτοτυπίες και των αποθη-
κευτικών μέσων (δισκέτες) χωρητικότητας κάτω των
100 εκατομμυρίωνψηφίων (κάτω των 100Mbytes). Σε
κάθε περίπτωση ο υπολογισμός γίνεται κατά την ει-
σαγωγή ή τη διάθεση από το εργοστάσιο. Η αμοιβή
καταβάλλεται από τους εισαγωγείς ή από τους πα-
ραγωγούς των αντικειμένων αυτών και σημειώνεται
στο τιμολόγιο, εισπράττεται δε από οργανισμούς συλ-
λογικής διαχείρισης που λειτουργούν με έγκριση του
Υπουργού Πολιτισμού και καλύπτουν εν όλω ή εν μέ-
ρει την ενδιαφερόμενη κατηγορία των δικαιούχων.
Η αμοιβή που εισπράττεται από την εισαγωγή ή την
παραγωγή φωτοτυπικών μηχανημάτων, χαρτιού κα-
τάλληλου για φωτοτυπίες, αποθηκευτικών μέσων (δι-
σκετών) κάτω των των 100 εκατομμυρίων ψηφίων,
και σαρωτών (4%) κατανέμεται εξ ημισείας μεταξύ
των πνευματικών δημιουργών και των εκδοτών εντύ-
πων. Η αμοιβή που εισπράττεται από την εισαγωγή ή
την παραγωγή των συσκευών εγγραφής και υλικών
φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, των συ-
σκευών και εξαρτημάτων μη ενσωματωμένων στην
κύρια μονάδα ηλεκτρονικών υπολογιστών (6%), κα-
θώς και των υλικών φορέων ψηφιακής αντιγραφής
εκτός από τα αποθηκευτικά μέσα (δισκέτες) άνω των
100 εκατομμυρίων ψηφίων, κατανέμεται κατά 55%
στους πνευματικούς δημιουργούς, 25% στους ερμη-
νευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες και 20% στους πα-
ραγωγούς γραμμένων μαγνητικών ταινιών ή άλλων
γραμμένων υλικώνφορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και
εικόνας.
4. Κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης έχει το
δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε από οποιονδήποτε
οφειλέτη, κοινοποιώντας του σχετική γραπτή πρό-
σκληση, να δηλώσει εγγράφως και υπευθύνως κατά
το N.1599/1986 προς τον Οργανισμό Πνευματικής
Ιδιοκτησίας: α) τη συνολική αξία των συσκευών εγ-
γραφής ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, υλικών
φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, φωτο-
τυπικών μηχανημάτων, χαρτιού κατάλληλου για φω-
τοτυπίες, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλων τεχνι-
κών μέσων τα οποία χρησιμοποιούνται για την ανα-
παραγωγή έργου κατά τα ανωτέρω και τα οποία
κατά περίπτωση εισήγαγε ή διέθεσε και β) ότι αυτή
είναι πράγματι η συνολική αξία χωρίς καμία από-
κρυψη. Μέσα σε ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση
της σχετικής πρόσκλησης ο οφειλέτης υποχρεούται
να υποβάλει στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτη-
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σίας τηνως άνω υπεύθυνη δήλωση υπογραμμένη από
τον ίδιο, όταν πρόκειται για ατομική επιχείρηση, ή
από τον κατά το Καταστατικό εκπρόσωπό του, όταν
πρόκειται για εταιρεία.
5. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης δεν δι-
καιούνται να ζητήσουν από τον ίδιο οφειλέτη την
υποβολή νέας υπεύθυνης δήλωσης πριν παρέλθουν
έξι (6) τουλάχιστον μήνες από την υποβολή της αμέ-
σως προηγούμενης.
6. Αν ο οφειλέτης δεν συμμορφωθεί με την υποχρέ-
ωση υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης που αναφέ-
ρεται παραπάνω, το μονομελές πρωτοδικείο, δικά-
ζον κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων,
διατάσσει την άμεση εκ μέρους του κληθέντος υπο-
βολή της υπεύθυνης δήλωσης με την απειλή, σε κάθε
περίπτωση μη συμμόρφωσής του, χρηματικής ποινής
υπέρ του αιτούντος οργανισμού συλλογικής διαχείρι-
σης ενός (1.000.000) μέχρι δέκα (10.000.000) εκατομ-
μυρίων δραχμών.
7. Αν ο οφειλέτης, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημε-
ρών από τη δημοσίευση της παραπάνω απόφασης,
δεν συμμορφωθεί με την υποχρέωση υποβολής της
υπεύθυνης δήλωσης, αίρεται ως προς αυτόν, ανεξάρ-
τητα από κάθε άλλη κύρωση, ο χρονικός περιορισμός
των έξι (6) μηνών, κατά τα ανωτέρω, και οποιοσδή-
ποτε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δικαιούται
να ζητήσει από αυτόν υποβολή υπεύθυνης δήλωσης
κάθε μήνα. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται ως
προς κάθε μία υπεύθυνη δήλωση οι διατάξεις της
αμέσως προηγούμενης παραγράφου.
8. Κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, με δι-
κές του δαπάνες, δικαιούται να ζητήσει τον έλεγχο
της ακρίβειας του περιεχομένου οποιασδήποτε υπεύ-
θυνης δήλωσης από έναν ορκωτό ελεγκτή που ορίζε-
ται από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Σε
περίπτωση άρνησης του οφειλέτη να δεχθεί τον ανω-
τέρω έλεγχο, η διενέργειά του διατάσσεται από το
μονομελές πρωτοδικείο, σύμφωνα με όσα ορίζονται
παραπάνω. Η εκάστοτε έκθεση του ορκωτού ελεγ-
κτή κατατίθεται στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιο-
κτησίας και αντίγραφο αυτής δικαιούται να λάβει
κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης. Η διενέρ-
γεια νέου ελέγχου κατ' αίτηση άλλων οργανισμών
συλλογικής διαχείρισης για την ίδια δήλωση απο-
κλείεται.
9. Τα δικαιώματα των οργανισμών συλλογικής δια-
χείρισης που αναφέρονται στις προηγούμενες παρα-
γράφους έχουν κατ΄ αλλήλων και όλες οι επιχειρήσεις
που εισάγουν ή παράγουν ή διαθέτουν ή πωλούν τε-
χνικά μέσα και υλικούς φορείς που υπόκεινται στην
αμοιβή του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση διε-
νέργειας ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή, η σχετική δα-
πάνη βαρύνει την επιχείρηση που ζήτησε τη διενέρ-
γειά του.
10. Σε περίπτωση κατά την οποία για την καταβολή
της εύλογης αμοιβής επιλέγεται ο εισαγωγέας, είτε

πρόκειται για εισαγωγή, είτε για ενδοκοινοτική από-
κτηση των αναφερόμενων στην παράγραφο 3 του άρ-
θρου 18 Ν.2121/1993 υλικών φορέων ήχου ή εικό-
νας ή ήχου και εικόνας ή άλλων τεχνικών μέσων, η
αμοιβή υπολογίζεται επί της αξίας που αναγράφε-
ται στο τιμολόγιο του ξένου οίκου, η δε προβλεπό-
μενη από το παρόν άρθρο σημείωση επί του τιμο-
λογίου γίνεται επί του τιμολογίου διάθεσης των εν
λόγω υλικών φορέων και τεχνικών μέσων και ανα-
φέρει απλώς ότι στην τιμή διάθεσης περιλαμβάνεται
και η υπολογισθείσα επί της ανωτέρω αξίας αμοιβή
της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του Ν.2121/1993.
Η αμοιβή καθίσταται απαιτητή τρεις (3) μήνες από
την εισαγωγή.
11. Όταν στην ίδια κατηγορία ή υποκατηγορία δι-
καιούχων υπάρχουν περισσότεροι οργανισμοί συλ-
λογικής διαχείρισης και η συμφωνία για την με-
ταξύ τους κατανομή του ποσοστού της εύλογης αμοι-
βής δεν έχει επιτευχθεί μέχρι την 1 Απριλίου εκά-
στου έτους, η κατανομή των ποσοστών της εύλογης
αυτής αμοιβής στους οργανισμούς συλλογικής δια-
χείρισης της κάθε κατηγορίας ή υποκατηγορίας δι-
καιούχων, ο τρόπος είσπραξης και καταβολής, κα-
θώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζεται
με απόφαση του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτη-
σίας (ΟΠΙ). Η απόφαση του ΟΠΙ διαμορφώνεται σύμ-
φωνα με τις απόψεις των ενδιαφερομένων οργανι-
σμών συλλογικής διαχείρισης, την καλή πίστη, τα συ-
ναλλακτικά ήθη και τις ακολουθούμενες πρακτικές
σε διεθνές και κοινοτικό επίπεδο. Οι οργανισμοί συλ-
λογικής διαχείρισης που δεν συμφωνούν με την από-
φαση του ΟΠΙ, μπορούν να ζητήσουν από το Μονο-
μελές Πρωτοδικείο Αθηνών δικάζον κατά τη διαδι-
κασία των ασφαλιστικών μέτρων να καθορίσει άλλη
κατανομή, οι οφειλέτες όμως υποχρεούνται να κατα-
βάλουν στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης
την εύλογη αμοιβή με βάση την απόφαση του ΟΠΙ.
Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την εξόφληση και την
ελευθέρωσή τους.

4.2 Άρθρο 19: Παράθεση αποσπασμά-
των

Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χω-
ρίς αμοιβή, η παράθεση σύντομων αποσπασμάτων
από έργο άλλου νομίμως δημοσιευμένου για την υπο-
στήριξη της γνώμης εκείνου που παραθέτει ή την κρι-
τική της γνώμης του άλλου, εφόσον η παράθεση των
αποσπασμάτων αυτών είναι σύμφωνη προς τα χρη-
στά ήθη και η έκταση των αποσπασμάτων δικαιολο-
γείται από τον επιδιωκόμενο σκοπό. Η παράθεση του
αποσπάσματος πρέπει να συνοδεύεται από την έν-
δειξη της πηγής και των ονομάτων του δημιουργού
και του εκδότη, εφόσον τα ονόματα αυτά εμφανίζο-
νται στην πηγή.
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4.3 Άρθρο 20: Σχολικά βιβλία και ανθο-
λογίες

1. Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού
και χωρίς αμοιβή, η αναπαραγωγή σε εκπαιδευτικά
βιβλία, που χρησιμοποιούνται ως βιβλία διδασκα-
λίας για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση εγκεκριμένα από το Υπουργείο Εθνικής Παι-
δείας και Θρησκευμάτων ή από άλλο αρμόδιο υπουρ-
γείο κατά το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα, έργων
του λόγου ενός ή περισσότερων συγγραφέων νομίμως
δημοσιευμένων, που αποτελούν μικρό τμήμα της συ-
νολικής δημιουργίας του καθενός από αυτούς. Η ρύθ-
μιση αυτή αφορά μόνο την έντυπη αναπαραγωγή.
2. Μετά το θάνατο του δημιουργού, επιτρέπεται χω-
ρίς την άδεια των δικαιοδόχων του και χωρίς αμοιβή
η αναπαραγωγή σε ανθολογίες έργων του λόγου πε-
ρισσότερων συγγραφέων νομίμως δημοσιευμένων,
που αποτελούν μικρό τμήμα της συνολικής δημιουρ-
γίας του καθενός από αυτούς.
3. Η αναπαραγωγή, όπως ορίζεται στις προηγούμε-
νες παραγράφους, δεν πρέπει να εμποδίζει την κα-
νονική εκμετάλλευση του έργου από το οποίο παίρνο-
νται τα κείμενα και πρέπει να συνοδεύεται από την
ένδειξη της πηγής και των ονομάτων του δημιουργού
και του εκδότη, εφόσον τα ονόματα αυτά εμφανίζο-
νται στην πηγή.

4.4 Άρθρο 21: Αναπαραγωγή για διδα-
σκαλία

Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χω-
ρίς αμοιβή, η αναπαραγωγή άρθρων νομίμως δημο-
σιευμένων σε εφημερίδα ή σε περιοδικό, συντόμων
αποσπασμάτων έργου ή τμημάτων σύντομου έργου,
ή έργου των εικαστικών τεχνών νομίμως δημοσιευ-
μένου, εφόσον γίνεται αποκλειστικά για τη διδασκα-
λία ή τις εξετάσεις σε εκπαιδευτικό ίδρυμα, στο μέ-
τρο που δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο σκοπό,
είναι σύμφωνη με τα χρηστά ήθη και δεν εμποδίζει
την κανονική εκμετάλλευση. Η αναπαραγωγή πρέπει
να συνοδεύεται από την ένδειξη της πηγής και των
ονομάτων του δημιουργού και του εκδότη, εφόσον τα
ονόματα αυτά εμφανίζονται στην πηγή.

4.5 Άρθρο 22: Αναπαραγωγή από βι-
βλιοθήκες και αρχεία

Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χω-
ρίς αμοιβή, η αναπαραγωγή ενός πρόσθετου αντι-
τύπου από μη κερδοσκοπικές βιβλιοθήκες ή αρχεία,
που έχουν αντίτυπο του έργου στη μόνιμη συλλογή
τους, προκειμένου να διατηρήσουν το αντίτυπο αυτό
ή να το μεταβιβάσουν σε άλλη, μη κερδοσκοπική
βιβλιοθήκη ή αρχείο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται

μόνο αν είναι αδύνατη ηπρομήθεια ενός τέτοιου αντι-
τύπου από την αγορά σε σύντομο χρόνο και με εύλο-
γους όρους.

4.6 Άρθρο 23: Αναπαραγωγή κινηματο-
γραφικών έργων

Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και
χωρίς αμοιβή, με απόφαση του Υπουργού Πολιτι-
σμού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Γνωμοδοτι-
κού Συμβουλίου Κινηματογραφίας, η αναπαραγωγή
κινηματογραφικής ταινίας με το σκοπό της διατήρη-
σής της στο Εθνικό Κινηματογραφικό Αρχείο, όταν
ο δικαιούχος της πνευματικής ιδιοκτησίας αρνιέται
καταχρηστικά να την επιτρέψει και εφόσον πρόκει-
ται για έργο ιδιαίτερης καλλιτεχνικής αξίας.

4.7 Άρθρο 24: Αναπαραγωγή για σκο-
πούς δικαστικούς ή διοικητικούς

Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και
χωρίς αμοιβή, η αναπαραγωγή έργου για να χρη-
σιμοποιηθεί σε δικαστική ή διοικητική διαδικασία,
στο μέτρο που δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο
σκοπό.

4.8 Άρθρο 25: Χρήση για λόγους ενημέ-
ρωσης

1. Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και
χωρίς αμοιβή στο μέτρο που δικαιολογείται από τον
επιδιωκόμενο σκοπό: α) η αναπαραγωγή και η διά-
δοση στο κοινό, για λόγους περιγραφής επίκαιρων
γεγονότων με μέσα μαζικής επικοινωνίας έργων, που
βλέπονται ή ακούγονται κατά τη διάρκεια ενός τέ-
τοιου γεγονότος, β) η αναπαραγωγή και η διάδοση
στο κοινό με μέσα μαζικής επικοινωνίας προς το
σκοπό της ενημέρωσης επί επίκαιρων γεγονότων πο-
λιτικών λόγων, προσφωνήσεων, κηρυγμάτων, δικα-
νικών αγορεύσεων ή άλλων έργων παρόμοιας φύσης,
καθώς και περιλήψεων ή αποσπασμάτων από διαλέ-
ξεις, εφόσον τα έργα αυτά παρουσιάζονται δημόσια.
2. Η αναπαραγωγή και η διάδοση στο κοινό πρέπει,
όταν αυτό είναι δυνατό, να συνοδεύονται από την έν-
δειξη της πηγής και του ονόματος του δημιουργού.

4.9 Άρθρο 26: Χρήση εικόνων με έργα σε
δημόσιους χώρους

Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χω-
ρίς αμοιβή, η περιστασιακή αναπαραγωγή και διά-
δοση με μέσα μαζικής επικοινωνίας εικόνων με έργα
αρχιτεκτονικής, εικαστικών τεχνών, φωτογραφίας ή
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εφαρμοσμένων τεχνών, που βρίσκονται μονίμως σε
δημόσιο χώρο.

4.10 Άρθρο 27: Δημόσια παράσταση ή
εκτέλεση σε ειδικές περιστάσεις

Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χω-
ρίς αμοιβή, η δημόσια παράσταση ή εκτέλεση έργου:
α) σε περίπτωση επίσημων τελετών, στο μέτρο που δι-
καιολογείται από τη φύση αυτών των τελετών, β) στο
πλαίσιο της δραστηριότητας εκπαιδευτικών ιδρυμά-
των από το προσωπικό και τους μαθητές ή σπου-
δαστές του ιδρύματος εφόσον το κοινό απαρτίζεται
αποκλειστικά από αυτούς ή από τους γονείς των μα-
θητών ή σπουδαστών ή όσους έχουν την επιμέλεια
αυτών ή όσους συνδέονται άμεσα με τις δραστηριό-
τητες του ιδρύματος.

4.11 Αρθρο 27Α Ορισμένες χρήσεις ορ-
φανών έργων

( προστέθηκε με το άρθρο 7 Ν.4212/2013, ΦΕΚ Α
257/3.12.013 (εναρμόνιση με Οδηγία 2012/28/ΕΕ)
1. Επιτρέπεται να καθίστανται προσιτά στο κοινό με
την έννοια της περίπτωσης η` της παραγράφου 1 του
άρθρου 3 και να αναπαράγονται για σκοπούς ψηφιο-
ποίησης, διάθεσης στο κοινό, ευρετηρίασης, κατα-
λογογράφησης, συντήρησης ή αποκατάστασης (επι-
τρεπόμενες χρήσεις) από προσιτές στο κοινό βιβλιο-
θήκες, εκπαιδευτικά ιδρύματα ή μουσεία, αρχεία ή
ιδρύματα κινηματογραφικής ή ακουστικής κληρονο-
μιάς, καθώς και από δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς
οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος-
μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης (φορείς χρήσης ορ-
φανών έργων) έργα που περιλαμβάνονται στις συλ-
λογές τους, στα οποία κανένας δικαιούχος δικαιωμά-
των δεν έχει ταυτοποιηθεί ή ακόμα και αν έχει ταυτο-
ποιηθεί, δεν έχει εντοπιστεί παράτη διενέργεια επιμε-
λούς αναζήτησης από τους φορείς χρήσης ορφανών
έργων, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου
(ορφανά έργα).
2. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αποκλειστικά σε:
α. έργα που δημοσιεύθηκαν με τη μορφή βιβλίων,
επιστημονικών περιοδικών, εφημερίδων, περιοδικών
ή άλλων γραπτών κειμένων που περιλαμβάνονται
στις συλλογές προσιτών στο κοινό βιβλιοθηκών, εκ-
παιδευτικών ιδρυμάτων ή μουσείων, καθώς και στις
συλλογές αρχείων ή ιδρυμάτων κινηματογραφικής ή
ακουστικής κληρονομιάς,
β. κινηματογραφικά ή οπτικοακουστικά έργα και
φωνογραφήματα που περιλαμβάνονται στις συλλο-
γές προσιτών στο κοινό βιβλιοθηκών, εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων ή μουσείων, καθώς και στις συλλογές αρ-
χείων ή ιδρυμάτων κινηματογραφικής ή ακουστικής
κληρονομιάς,

γ. κινηματογραφικά ή οπτικοακουστικά έργα και
φωνογραφήματα που παράχθηκαν από δημόσιους
ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς μέχρι τις 31.12.2002
και περιλαμβάνονται στα αρχεία τους,
δ. έργα ή άλλο προστατευόμενο αντικείμενο που έχει
ενσωματωθεί ή συμπεριληφθεί ή συνιστά αναπόσπα-
στο τμήμα των παραπάνω έργων ή φωνογραφημά-
των.
Τα έργα των περιπτώσεων α, β, γ, δ προστατεύονται
με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και συγγε-
νικά δικαιώματα και έχουν δημοσιευτεί για πρώτη
φορά σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή,
αν δεν έχουν δημοσιευτεί, έχουν μεταδοθεί για πρώτη
φορά σε κρά-τος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Αν
τα έργα αυτά δεν έχουν δημοσιευθεί ή μεταδοθεί,
χρησιμοποιούνται από τους φορείς χρήσης ορφανών
έργων μόνον εφόσον: α) έχουν διατεθεί ήδη στο κοινό
από οποιονδήποτε από τους φορείς χρήσης ορφανών
έργων (έστω με τη μορφή δανεισμού) με τη συναίνεση
των δικαιούχων και β) μπορεί βάσιμα να υποτεθεί ότι
οι δικαιούχοι δεν θα είχαν αντίρρηση στις επιτρεπό-
μενες από το παρόν άρθρο χρήσεις τους.
3. Αν ένα έργο ή ένα φωνογράφημα έχει περισσότε-
ρους από έναν δικαιούχους και δεν έχουν όλοι ταυ-
τοποιηθεί ή, ακόμα και αν έχουν ταυτοποιηθεί, δεν
έχουν εντοπιστεί όλοι μετά τη διενέργεια και κατα-
γραφή επιμελούς αναζήτησης, σύμφωνα με αυτά που
ορίζονται στις παραγράφους 6 και 7, το έργο ή το
φωνογράφημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα
με τις προηγούμενες παραγράφους υπό την προϋπό-
θεση ότι οι κάτοχοι των δικαιωμάτων που έχουν ταυ-
τοποιηθεί και εντοπιστεί έχουν, όσον αφορά τα δι-
καιώματα που κατέχουν, εξουσιοδοτήσει τους φορείς
χρήσης ορφανών έργων να προβούν στις επιτρεπόμε-
νες χρήσεις σε σχέση με τα δικαιώματα τους.
4. Η χρήση των ορφανών έργων είναι επιτρεπτή από
τους φορείς χρήσης ορφανών έργων για την επίτευξη
και μόνο στόχων που σχετίζονται με τη δημοσίου συμ-
φέροντος αποστολή τους και ειδικότερα τη συντή-
ρηση, την αποκατάσταση και την παροχή πολιτιστι-
κής και εκπαιδευτικής πρόσβασης στα έργα και τα
φωνογραφήματα που περιλαμβάνονται στις συλλο-
γές τους. Οι φορείς χρήσης ορφανών έργων μπορούν
να παράγουν έσοδα στο πλαίσιο των επιτρεπόμενων
χρήσεων με αποκλειστικό σκοπό να καλύπτουν τις
δαπάνες τους για την ψηφιοποίηση και τη διάθεση
στο κοινό ορφανών έργων.
5. Οι φορείς χρήσης ορφανών έργων αναφέρουν σε
κάθε χρήση του ορφανού έργου το όνομα των ταυτο-
ποιημένων δημιουργών και δικαιούχων και την εξής
επισήμανση: «Ορφανό έργο: [...] [αριθμός καταχώρι-
σης στην Ενιαία Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων του
Γραφείου Εναρμόνισης της Εσωτερικής Αγοράς]».
6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ορ-
γανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας καθορίζονται οι
κατάλληλες πηγές για τη διενέργεια της καλόπιστης
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επιμελούς αναζήτησης από τους φορείς χρήσης ορ-
φανών έργων για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό
των δικαιούχων σύμφωνα με την παράγραφο 1 πριν
από τη χρήση τους για κάθε έργο ή φωνογράφημα,
συμπεριλαμβανόμενων έργων και προστατευόμενων
αντικειμένων που περιλαμβάνονται σε αυτό. Η επιμε-
λής αναζήτηση διενεργείται από τους φορείς χρήσης
ορφανών έργων ή από τρίτους κατ εντολή των φο-
ρέων, στο κράτος-μέλος της πρώτης δημοσίευσης ή -
ελλείψει δημοσίευσης- της πρώτης μετάδοσης. Για τα
κινηματογραφικά ή οπτικοακουστικά έργα, ο παρα-
γωγός των οποίων έχει την έδρα ή τη συνήθη διαμονή
του σε ένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η
επιμελής αναζήτηση διενεργείται στο κράτος-μέλος
της έδρας ή της συνήθους διαμονής του. Αν τα έργα
δεν έχουν δημοσιευθεί ή μεταδοθεί σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2,
η επιμελής αναζήτηση διεξάγεται στο κράτος-μέλος
της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στο οποίο είναι εγκατεστη-
μένος ο φορέας χρήσης ορφανών έργων που έχει δια-
θέσει στο κοινό το έργο. Όταν υπάρχουν στοιχεία που
υποδεικνύουν ότι πρέπει να γίνει έρευνα σε πηγές
άλλων χωρών, θα πρέπει να διεξάγεται η σχετική
έρευνα και σε αυτές.
7. Οι φορείς χρήσης ορφανών έργων που διενεργούν
την επιμελή αναζήτηση τηρούν μητρώο της αναζή-
τησης καθ όλη τη διάρκεια της χρήσης του ορφανού
έργου και για επτά (7) έτη μετά την παύση της και πα-
ρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες στον Οργανισμό
Πνευματικής Ιδιοκτησίας, ο οποίος και τις διαβιβάζει
αμέσως στην Ενιαία Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων
του Γραφείου Εναρμόνισης της Εσωτερικής Αγοράς.
Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν:
α) πλήρη περιγραφή του ορφανού έργου και των ονο-
μάτων των ταυτοποιημένων δημιουργών και δικαιού-
χων,
β) τα αποτελέσματα της επιμελούς αναζήτησης που
έχει διενεργηθεί από τους φορείς χρήσης ορφανών
έργων, τα οποία οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι ένα
έργο ή ένα φωνογράφημα θεωρείται ορφανό,
γ) δήλωση των φορέων χρήσης ορφανών έργων σε
σχέση με τις επιτρεπόμενες χρήσεις, στις οποίες προ-
τίθενται να προβούν,
δ) τυχόν αλλαγή του καθεστώτος του ορφανού έργου
(γνωστοποίηση νέων στοιχείων που τους έχουν κοι-
νοποιηθεί),
ε) στοιχεία επικοινωνίας του φορέα χρήσης ορφανών
έργων,
στ) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που εξειδικεύονται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανι-
σμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας και αναρτώνται στην
ιστοσε-λίδα του Οργανισμού, σύμφωνα με τη σχετική
διαδικασία που ορίζεται από το Γραφείο Εναρμόνι-
σης της Εσωτερικής Αγοράς αναφορικά με τη Βάση
Δεδομένων.

8. Διενέργεια επιμελούς αναζήτησης δεν απαιτεί-
ται για έργα, τα οποία ήδη βρίσκονται καταχωρι-
σμένα στην Ενιαία Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων
του Γραφείου Εναρμόνισης της Εσωτερικής Αγοράς
ως ορφανά. Εργο ή φωνογράφημα θεωρείται ορ-
φανό, αν έχει χαρακτηριστεί ως ορφανό σε οποιοδή-
ποτε κράτος-μέλος της Ε.Ε..
9. Αν εμφανιστεί δικαιούχος έργου ή φωνογραφήμα-
τος ή άλλου προστατευόμενου αντικειμένου που έχει
καταχωριστεί ως ορφανό, δικαιούται να θέσει τέλος
στο καθεστώς του έργου ως ορφανού αναφορικά με
τα δικαιώματα του και να ζητήσει τη διακοπή της
χρήσης του έργου από τον φορέα χρήσης ορφανών
έργων, καθώς και την καταβολή αποζημίωσης για
τη χρήση του έργου του που έχει πραγματοποιήσει ο
φορέας. Η λήξη του καθεστώτος ενός έργου ως ορ-
φανού συνιστά ευθύνη του φορέα χρήσης ορφανών
έργων που το χρησιμοποιεί. Ο φορέας χρήσης ορφα-
νών έργων κρίνει εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημε-
ρών, υπολογιζόμενων από την επομένη της κατάθε-
σης της αίτησης του εμφανιζόμενου ως δικαιούχου,
αν η αίτηση και τα προσκομισθέντα από αυτόν στοι-
χεία επαρκούν για να θεμελιώσουν δικαίωμα του επί
του συγκεκριμένου ορφανού έργου και είτε προβαίνει
στο χαρακτηρισμό του ως «μη ορφανού» είτε απορ-
ρίπτει την αίτηση. Αν ο φορέας χρήσης ορφανών έρ-
γων, δεν αποφανθεί επί της αίτησης εντός τηςως άνω
προθεσμίας ή αν παρόλο που έχει κάνει δεκτή την
αίτηση, συνεχίζει να χρησιμοποιεί το έργο, εφαρμό-
ζονται οι διατάξεις των άρθρων 63Α έως και 66Δ.
Αν ένα έργο καθίσταται «μη ορφανό», σύμφωνα με
την Ενιαία Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων του Γρα-
φείου Εναρμόνισης της Εσωτερικής Αγοράς, ο φο-
ρέας χρήσης ορφανών έργων υποχρεούται σε δια-
κοπή της χρήσης του εντός δέκα (10) εργάσιμων ημε-
ρών από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης από το
ως άνω Γραφείο.
Η αποζημίωση ανέρχεται στο ήμισυ της αμοιβής που
συνήθως ή κατά νόμο καταβάλλεται για το είδος της
χρήσης που πραγματοποίησε ο φορέας χρήσης ορφα-
νών έργων και αποδίδεται εντός δύο (2) μηνών από
τη λήξη του καθεστώτος ενός έργου ως ορφανού. Αν
δεν συμφωνήσουν τα μέρη, οι όροι, η προθεσμία και
το ύψος της αποζημίωσης καθορίζονται από το Μο-
νομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με τη διαδικασία των
ασφαλιστικών μέτρων.
10. Σε κάθε περίπτωση, εάν αποδειχθεί ότι λόγω
πλημμελούς και κακόπιστης αναζήτησης ένα έργο
αναγνωρίστηκε εσφαλμένα ως ορφανό, εφαρμόζο-
νται οι διατάξεις των άρθρων 63Α έως και 66Δ.
11. Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας δεν φέ-
ρει καμία ευθύνη για τη διενέργεια της επιμελούς
αναζήτησης εκ μέρους του φορέα χρήσης ορφανών
έργων και τη θέση ενός έργου σε καθεστώς ορφανού,
καθώς και για τη λήξη του εν λόγω καθεστώτος.
12. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τις διατάξεις για τα
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ανώνυμα ή ψευδώνυμα έργα, καθώς και τις ρυθμί-
σεις σχετικά με τη διαχείριση δικαιωμάτων βάσει του
παρόντος νόμου».

4.12 Άρθρο 28: Έκθεση και αναπαρα-
γωγή εικαστικών έργων

1. Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και
χωρίς αμοιβή, η παρουσίαση στο κοινό έργων των ει-
καστικών τεχνών μέσα σε μουσεία, που έχουν την κυ-
ριότητα του υλικού φορέα όπου έχει ενσωματωθεί το
έργο, ή στο πλαίσιο εκθέσεων, που οργανώνονται σε
μουσεία.
2. Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και
χωρίς αμοιβή, η παρουσίαση στο κοινό και η αναπα-
ραγωγή σε καταλόγους έργου των εικαστικών τεχνών
στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο για τη διευκό-
λυνση της πώλησης του έργου.
3. Στις περιπτώσεις των δύο προηγούμενων παρα-
γράφων, η αναπαραγωγή επιτρέπεται μόνο εφόσον
δεν παρεμποδίζει την κανονική εκμετάλλευση του
έργου και δεν βλάπτει τα νόμιμα συμφέροντα του δη-
μιουργού.

4.13 Άρθρο 28Α: Αναπαραγωγή προς
όφελος τυφλών και κωφαλάλων

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του έργου προς όφε-
λος τυφλών και κωφαλάλων προσώπων, για χρή-
σεις που συνδέονται άμεσα με την αναπηρία και δεν
έχουν εμπορικό χαρακτήρα, στο βαθμό που απαι-
τείται λόγω της συγκεκριμένης αναπηρίας. Με από-
φαση του Υπουργού Πολιτισμού μπορούν να καθο-
ρισθούν οι όροι εφαρμογής της ρύθμισης καθώς και
η εφαρμογή της σε άλλες κατηγορίες προσώπων με
αναπηρίες .
Kατά ξουσιοδότηση εκδοθείσαΑπόφαση τουΥπουρ-
γού Πολιτισμού: Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546 (ΦΕΚ Β
2065 24.10.2007)

4.14 Άρθρο 28Β: Εξαίρεση από το δικαί-
ωμα αναπαραγωγής

Εξαιρούνται από το δικαίωμα αναπαραγωγής, οι
προσωρινές πράξεις αναπαραγωγής, οι οποίες είναι
μεταβατικές ή παρεπόμενες και οι οποίες αποτελούν
αναπόσπαστο και ουσιώδες τμήμα μιας τεχνολογικής
μεθόδου, έχουν δε ως αποκλειστικό σκοπό να επιτρέ-
ψουν: α) την εντός δικτύου μετάδοση μεταξύ τρίτων
μέσωδιαμεσολαβητή ή β) τη νόμιμη χρήση ενός έργου
ή άλλου προστατευομένου αντικειμένου και οι οποίες
δεν έχουν καμία ανεξάρτητη οικονομική σημασία.

4.15 Άρθρο 28Γ: Ρήτρα γενικής εφαρμο-
γής επί των περιορισμών

Οι περιορισμοί που προβλέπονται στο τέταρτο κε-
φάλαιο του Ν.2121/1993 όπως ισχύει εφαρμόζονται
μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, οι οποίες δεν αντίκει-
νται στην κανονική εκμετάλλευση του έργου ή άλλου
προστατευομένου αντικειμένου και δεν θίγουν αδι-
καιολόγητα τα έννομα συμφέροντα του δικαιούχου.

5 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑ-
ΣΙΑΣ

5.1 Άρθρο 29: Η διάρκεια γενικώς

1. Ηπνευματική ιδιοκτησία διαρκεί όσο η ζωή του δη-
μιουργού και εβδομήντα (70) χρόνια μετά το θάνατό
του, που υπολογίζονται από την 1η Ιανουαρίου του
έτους το οποίο έπεται του θανάτου του δημιουργού.
2. Μετά τη λήξη της προστασίας της πνευματικής
ιδιοκτησίας, το Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον
Υπουργό Πολιτισμού, μπορεί να ασκεί τις εξουσίες
αναγνώρισης της πατρότητας του δημιουργού και
τις εξουσίες προστασίας της ακεραιότητας του έργου
που απορρέουν από το ηθικό δικαίωμα κατά το άρ-
θρο 4 παρ. 1 περιπτ. β΄ και γ΄ του παρόντος νόμου.

5.2 Άρθρο 30: Έργα συνεργασίας

Για τα έργα συνεργασίας η πνευματική ιδιοκτησία
διαρκεί όσο η ζωή του τελευταίου επιζώντος δημιουρ-
γού και εβδομήντα (70) χρόνια μετά το θάνατό του,
που υπολογίζονται από την 1η Ιανουαρίου του έτους
το οποίο έπεται του θανάτου του τελευταίου επιζώ-
ντος δημιουργού.

5.3 Άρθρο 31: Ειδική έναρξη της διάρ-
κειας

1. Για τα ανώνυμα ή ψευδώνυμα έργα η πνευματική
ιδιοκτησία διαρκεί εβδομήντα (70) χρόνια από την
1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται εκείνου κατά το
οποίο το έργο κατέστη νομίμως προσιτό στο κοινό,
εκτός εάν, πριν από την πάροδο αυτής της χρονικής
περιόδου, ο δημιουργός αποκαλύψει την ταυτότητά
του ή το υιοθετηθέν από το δημιουργό ψευδώνυμο
δεν αφήνει καμία αμφιβολία για την ταυτότητά του,
οπότε εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες.
2. Όταν ένα έργο δημοσιεύεται σε τόμους, τμήματα,
τεύχη, αριθμούς ή επεισόδια και η διάρκεια προστα-
σίας αρχίζει από τη στιγμή που το έργο κατέστη νομί-
μως προσιτό στο κοινό, η διάρκεια προστασίας υπο-
λογίζεται για κάθε μέρος χωριστά.

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFNA1ry4K61p3dtvSoClrL8zQO9P8_z1iYliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUXIOC3A6xim_X3iK7ycabhNjbuk1yjRu0H1yUkdjMlt
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFNA1ry4K61p3dtvSoClrL8zQO9P8_z1iYliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUXIOC3A6xim_X3iK7ycabhNjbuk1yjRu0H1yUkdjMlt
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3. Η διάρκεια προστασίας ενός οπτικοακουστικού έρ-
γου λήγει εβδομήντα (70) έτη μετά το θάνατο του τε-
λευταίου επιζώντος μεταξύ των ακολούθων προσώ-
πων : του κύριου σκηνοθέτη, του σεναριογράφου, του
συγγραφέα διαλόγων και του συνθέτη μουσικής που
γράφτηκε ειδικά για να χρησιμοποιηθεί στο οπτικο-
ακουστικό έργο.

6 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑ-
ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΜΕ-
ΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

6.1 Άρθρο 32: Ποσοστιαία αμοιβή

1. Η αμοιβή που οφείλει να καταβάλλει ο αντισυμβαλ-
λόμενος στο δημιουργό για δικαιοπραξίες που αφο-
ρούν τη μεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώματος
ή εξουσιών από αυτό, την ανάθεση άδειας εκμετάλ-
λευσης, συμφωνείται υποχρεωτικά σε ορισμένο πο-
σοστό, το ύψος του οποίου καθορίζεται ελεύθερα με-
ταξύ των μερών. Βάση για τον υπολογισμό του ποσο-
στού είναι όλα ανεξαιρέτως τα ακαθάριστα έσοδα ή
τα έξοδα ή τα συνδυασμένα ακαθάριστα έσοδα και
έξοδα, που πραγματοποιούνται από τη δραστηριό-
τητα του αντισυμβαλλομένου και προέρχονται από
την εκμετάλλευση του έργου. Κατ' εξαίρεση, η αμοιβή
μπορεί να υπολογίζεται σε ορισμένο ποσό στις ακό-
λουθες περιπτώσεις: α) η βάση υπολογισμού της πο-
σοστιαίας αμοιβής είναι πρακτικά αδύνατο να προσ-
διορισθεί ή ελλείπουν τα μέσα ελέγχου για την εφαρ-
μογή του ποσοστού, β) τα έξοδα που απαιτούνται για
τον υπολογισμό και τον έλεγχο είναι δυσανάλογα με
την αμοιβή που πρόκειται να εισπραχθεί, γ) η φύση ή
οι συνθήκες της εκμετάλλευσης καθιστούν αδύνατη
την εφαρμογή του ποσοστού, ιδίως όταν η συμβολή
του δημιουργού δεν αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του
συνόλου του πνευματικού δημιουργήματος ή όταν η
χρήση του έργου έχει δευτερεύοντα χαρακτήρα σε
σχέση με το αντικείμενο της εκμετάλλευσης.
2. Η υποχρεωτική συμφωνία της αμοιβής σε πο-
σοστό, που προβλέπεται στην προηγούμενη παρά-
γραφο, εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις, εφό-
σον δεν υπάρχει ειδικότερη διάταξη στον παρόντα
νόμο, και δεν αφορά τα έργα που δημιουργήθηκαν
από μισθωτούς σε εκτέλεση σύμβασης εργασίας, τα
προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και κάθε
είδους διαφήμιση.

6.2 Άρθρο 33: Ρυθμίσεις για τη σύμ-
βαση έντυπης έκδοσης και δικαιώ-
ματα μεταφραστή

1. Η αμοιβή, που οφείλει να καταβάλει ο εκδότης
έντυπης έκδοσης στο δημιουργό για την αναπαρα-

γωγή και τη διανομή ή αντιτύπων αυτού, συμφω-
νείται σε ορισμένο ποσοστό επί της λιανικής τιμής
πώλησης όλων των πωλούμενων αντιτύπων. Όταν η
σύμβαση έντυπης έκδοσης αφορά λογοτεχνικό έργο
όπως διήγημα, νουβέλα, μυθιστόρημα, ποίημα, δο-
κίμιο, κριτικό δοκίμιο, θεατρικό έργο, ταξιδιωτικό
έργο, βιογραφία, που εκδίδεται στην πρωτότυπή του
γλώσσα με τη μορφή βιβλίου, εξαιρουμένων των βι-
βλίων τσέπης, η αμοιβή που οφείλει να καταβάλλει ο
εκδότης στο δημιουργό μετά την πώληση των χιλίων
(1.000) αντιτύπων δεν μπορεί να είναι μικρότερη από
το 10% επί της τιμής λιανικής πώλησης όλων των πω-
λούμενων αντιτύπων.
2. Κατ' εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου η
αμοιβή του δημιουργού μπορεί να συμφωνηθεί σε
ορισμένο ποσό στις εξής περιπτώσεις: α) συλλογικά
έργα, β) εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, ανθολογίες έρ-
γων τρίτων, γ) σχολικά βιβλία και βοηθήματα, δ)
λευκώματα, ημερολόγια, ατζέντες, πρακτικοί οδηγοί,
έντυπα παιχνίδια και εκπαιδευτικό υλικό όπως χάρ-
τες, άτλαντες, ε) πρόλογοι, σχολιασμοί, εισαγωγές,
παρουσιάσεις, στ) εικονογραφήσεις και φωτογρα-
φικό υλικό έντυπων εκδόσεων, ζ) μη λογοτεχνικά ει-
κονογραφημένα παιδικά βιβλία, η) πολυτελείς εκδό-
σεις περιορισμένου αριθμού εντύπων, θ) περιοδικά,
εφημερίδες.
3. Εάν υπάρχουν περισσότεροι δημιουργοί, και η με-
ταξύ τους σχέση δεν έχει ρυθμισθεί διαφορετικά, η
ποσοστιαία αμοιβή κατανέμεται σε αυτούς ανάλογα
με την έκταση της συμβολής του καθενός. Σε περί-
πτωση που ένας ή περισσότεροι δημιουργοί δεν προ-
στατεύονται κατά τις διατάξεις των νόμωνπερί πνευ-
ματικής ιδιοκτησίας, οι προστατευόμενοι δημιουργοί
παίρνουν το ποσοστό αμοιβής που συμφωνήθηκε ή
αυτό το οποίο θα έπαιρναν κατά την παράγραφο 1
του παρόντος άρθρου, αν προστατεύονταν όλοι οι δη-
μιουργοί.
4. Σε περίπτωση εκμίσθωσης ή δανεισμού αντιτύπων
από τρίτους, η αμοιβή για την παροχή της αναγκαίας
άδειας κατανέμεται σε ίσα μέρη ανάμεσα στο δη-
μιουργό και τον εκδότη.
5. Στις περιπτώσεις που αμοιβή του δημιουργού κα-
θορίζεται σε ποσοστό επί της λιανικής πώλησης, όλα
τα αντίτυπα του έργου πρέπει να φέρουν την υπο-
γραφή του συγγραφέα, εκτός αν συμφωνηθεί άλλος
τρόπος ελέγχου. Με προεδρικό διάταγμα, που θα εκ-
δοθεί εντός εξαμήνου από της ισχύος του παρόντος
νόμου, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Πολιτι-
σμού και έπειτα από ακροάσεις των ενδιαφερομένων
επαγγελματικών κλάδων, θα καθορισθεί άλλος τρό-
πος ελέγχου του αριθμού των πωλούμενων αντιτύ-
πων.
6. Η αμοιβή που οφείλει να καταβάλλει ο εκδότης
έντυπης έκδοσης στο μεταφραστή ενός έργου για τη
μετάφραση, την αναπαραγωγή διανομή, συμφωνεί-
ται σε ορισμένο ποσοστό επί της τιμής λιανικής πώ-
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λησης όλων των πωλούμενων αντιτύπων. Οι διατά-
ξεις των παραγράφων 2, 4 και 5 του παρόντος άρ-
θρου εφαρμόζονται αναλόγως.
7. Το όνομα του μεταφραστή αναφέρεται υποχρεω-
τικά και με εμφανή τρόπο στη σελίδα του κύριου τί-
τλου του βιβλίου. Μετά από συμφωνία με τον εκδότη,
το όνομα του μεταφραστή μπορεί να αναφέρεται και
στο εξώφυλλο του βιβλίου.

6.3 Άρθρο 34: Ρυθμίσεις για τη σύμβαση
οπτικοακουστικής παραγωγής

1. Στη σύμβαση για τη δημιουργία οπτικοακουστι-
κού έργου ανάμεσα στον παραγωγό και τον πνευμα-
τικό δημιουργό πρέπει να ορίζονται οι συγκεκριμέ-
νες εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα που με-
ταβιβάζονται στον παραγωγό. Στην αντίθετη περί-
πτωση, η σύμβαση επιφέρει μεταβίβαση στον παρα-
γωγό εκείνων των εξουσιών από το περιουσιακό δι-
καίωμα, που είναι αναγκαίες για την εκμετάλλευση
του οπτικοακουστικού έργου, σύμφωνα με το σκοπό
της σύμβασης. Το οπτικοακουστικό έργο θεωρείται
περατωμένο όταν εγκριθεί από τον πνευματικό δη-
μιουργό το πρότυπο παραγωγής αντιτύπων προς εκ-
μετάλλευση. Για κάθε παραμόρφωση, περικοπή ή
άλλη τροποποίηση της οριστικής μορφής του οπτικο-
ακουστικού έργου, όπως έχει εγκριθεί από τον πνευ-
ματικό δημιουργό, απαιτείται προηγούμενη άδεια
αυτού. Το ηθικό δικαίωμα των δημιουργών των επί
μέρους συμβολών δεν μπορεί να ασκηθεί παρά μόνο
σε σχέση με την οριστική μορφή του οπτικοακουστι-
κού έργου, όπως έχει εγκριθεί από τον πνευματικό
δημιουργό.
2. Στη σύμβαση ανάμεσα στον παραγωγό και τους
δημιουργούς των επί μέρους συμβολών, που ενσωμα-
τώθηκαν σε οπτικοακουστικό έργο, πρέπει να ορίζο-
νται οι συγκεκριμένες εξουσίες από το περιουσιακό
δικαίωμα, που μεταβιβάζονται στον παραγωγό. Στην
αντίθετη περίπτωση, η σύμβαση ανάμεσα στον πα-
ραγωγό και τους δημιουργούς των επί μέρους συμβο-
λών, εκτός των μουσικοσυνθετών και των στιχουρ-
γών, επιφέρει μεταβίβαση στον παραγωγό εκείνων
των εξουσιών, που είναι αναγκαίες για την εκμε-
τάλλευση του οπτικοακουστικού έργου σύμφωνα με
το σκοπό της σύμβασης. Το περιουσιακό δικαίωμα
σε σχέση με άλλες χρήσεις των συμβολών παραμέ-
νει στους δημιουργούς, εφόσον οι συμβολές αυτές
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα από το
οπτικοακουστικό έργο. Ως δημιουργοί των επιμέρους
συμβολών θεωρούνται ιδίως ο σεναριογράφος, ο συγ-
γραφέας διαλόγων, ο συνθέτης μουσικής, ο διευθυ-
ντής φωτογραφίας, ο σκηνογράφος, ο ενδυματολό-
γος, ο ηχολήπτης και ο επεξεργαστής τελικής σύνθε-
σης (Μοντέρ).
3. Ο πνευματικός δημιουργός διατηρεί το δικαίωμα
χωριστής αμοιβής για κάθε τρόπο εκμετάλλευσης του

οπτικοακουστικού έργου. Ηαμοιβή αυτή καθορίζεται
σε ορισμένο ποσοστό, το ύψος του οποίου συμφωνεί-
ται στη σχετική σύμβαση. Βάση για τον υπολογισμό
του ποσοστού είναι όλα ανεξαιρέτως τα ακαθάριστα
έσοδα ή τα έξοδα ή τα συνδυασμένα ακαθάριστα
έσοδα και έξοδα, που πραγματοποιούνται από την
εκμετάλλευση του οπτικοακουστικού έργου. Ο παρα-
γωγός του οπτικοακουστικού έργου υποχρεούται μία
φορά το χρόνο να παρέχει εγγράφως στον πνευμα-
τικό δημιουργό κάθε πληροφορία, που αφορά την εκ-
μετάλλευση του οπτικοακουστικού έργου, επιδεικνύ-
οντάς του όλα τα σχετικά έγγραφα. Από τη ρύθμιση
της παρούσας παραγράφου εξαιρούνται οι διαφημι-
στικές ταινίες μικρού μήκους.
4. Στην περίπτωση εκμίσθωσης υλικών φορέων ει-
κόνας ή ήχου και εικόνας πάνω στους οποίους έχει
εγγραφεί οπτικοακουστικό έργο, ο πνευματικός δη-
μιουργός διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα της εύλογης
αμοιβής για την εκμίσθωση. Η ρύθμιση εφαρμόζε-
ται και στην περίπτωση εκμίσθωσης υλικών φορέων
ήχου.

6.4 Άρθρο 35: Ρυθμίσεις για τη ραδιο-
φωνική και τηλεοπτική μετάδοση

1. Εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία, σε περί-
πτωση επανάληψης της μετάδοσης ενός έργου από
το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση δεν χρειάζεται άλλη
συναίνεση του δημιουργού πέρα από την αρχική, ο
ραδιοτηλεοπτικός όμως οργανισμός υποχρεούται να
καταβάλει πρόσθετη αμοιβή στο δημιουργό που ορί-
ζεται για την πρώτη επανάληψη σε ποσοστό τουλά-
χιστον 50% του ποσού που αρχικά συμφωνήθηκε και
για κάθε επόμενη σε ποσοστό 20%. Η διάταξη του
προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει στις σχέσεις των
οργανισμών συλλογικής διαχείρισης με τους χρήστες
που ρυθμίζονται στο άρθρο 56 του παρόντος νόμου.
2. Η σύμβαση ραδιοφωνικής ή τηλεοπτικής μετάδο-
σης, αν δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία, δεν δίνει
στον αντισυμβαλλόμενο ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό
την εξουσία να επιτρέψει σε τρίτους τη μετάδοση ή
αναμετάδοση του έργου στο κοινό με ηλεκτρομαγνη-
τικά κύματα ή με υλικούς αγωγούς ή με οποιονδήποτε
άλλο τρόπο, παραλλήλως προς την επιφάνεια της γης
ή μέσω δορυφόρων.
3. Η παρουσίαση έργου στο κοινό μέσω δορυφόρου
συντελείται αποκλειστικά στο Κράτος - Μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο έδαφος του οποίου, κάτω
από τον έλεγχο και την ευθύνη του ραδιοτηλεοπτι-
κού οργανισμού, τα σήματα που περιέχουν προγράμ-
ματα εισάγονται σε μια αδιάκοπη αλυσίδα μετάδο-
σης προς το δορυφόρο και από εκεί προς το έδα-
φος. Εάν τα σήματα που περιέχουν προγράμματα
έχουν κωδικοποιημένη μορφή, τότε υπάρχει παρου-
σίαση στο κοινό μέσω δορυφόρου, εφόσον τίθενται
στη διάθεση του κοινού από το ραδιοτηλεοπτικό ορ-
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γανισμό ή με τη συγκατάθεσή του τα μέσα για την
αποκωδικοποίηση του προγράμματος. Σε περίπτωση
που η παρουσίαση στο κοινό μέσω δορυφόρου τε-
λείται σε μη κοινοτικό κράτος, το οποίο δεν παρέ-
χει επίπεδο προστασίας που προβλέπεται δυνάμει
του Ν.2121/1993 όπως τροποποιείται με τον παρόντα
νόμο ισχύουν τα εξής: ι) εάν τα σήματα που περιέ-
χουν προγράμματα εκπέμπονται στο δορυφόρο από
σταθμό μετάδοσης προς δορυφόρο που ευρίσκεται σε
ένα Κράτος-Μέλος, η πράξη παρουσίασης στο κοινό
μέσω δορυφόρου θεωρείται ότι έχει τελεστεί στο εν
λόγω Κράτος-Μέλος και τα δικαιώματα μπορούν να
ασκηθούν κατά του προσώπου που θέτει σε λειτουρ-
γία το σταθμό μετάδοσης προς δορυφόρο, ιι) εάν
δεν χρησιμοποιείται σταθμός μετάδοσης προς δορυ-
φόρο που ευρίσκεται σε Κράτος- Μέλος, αλλά την
πράξη παρουσίασης στο κοινό μέσω δορυφόρου την
έχει αναθέσει ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός εγκατε-
στημένος σε Κράτος-Μέλος, η πράξη αυτή θεωρείται
ότι έχει τελεστεί στο Κράτος-Μέλος στο οποίο ο ρα-
διοτηλεοπτικός οργανισμός έχει την κύρια εγκατά-
στασή του στην Κοινότητα και τα δικαιώματα μπο-
ρούν να ασκηθούν κατά του ραδιοτηλεοπτικού ορ-
γανισμού. Ως παρουσίαση στο κοινό μέσω δορυφό-
ρου θεωρείται η πράξη της εισαγωγής, κάτω από τον
έλεγχο και με ευθύνη του ραδιοτηλεοπτικού οργανι-
σμού, των σημάτων που περιέχουν προγράμματα τα
οποία προορίζονται για λήψη από το κοινό σε μια
αδιάκοπη αλυσίδα μετάδοσης προς το δορυφόρο και
από εκεί προς το έδαφος. Η άδεια για την παρου-
σίαση έργου στο κοινό μέσω δορυφόρου αποκτάται
μόνο με συμφωνία.
4. Η καλωδιακή αναμετάδοση εκπομπών από άλλα
Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα
γίνεται όσον αφορά την πνευματική ιδιοκτησία σύμ-
φωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο αυτόν και βάσει
ατομικών ή συλλογικών συμβάσεων μεταξύ των δη-
μιουργών και των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης κα-
λωδιακών δικτύων. Οταν δεν έχει συναφθεί συμφω-
νία σχετικά με την έγκριση της καλωδιακής αναμε-
τάδοσης μιας εκπομπής, οποιοδήποτε από τα ενδια-
φερόμενα μέρη έχει τη δυνατότητα να ζητεί τη συν-
δρομή ενός ή περισσοτέρων μεσολαβητών που επιλέ-
γει από πίνακα μεσολαβητών τον οποίο καταρτίζει ο
Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας κάθε δύο χρό-
νια. Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας μπορεί
να ζητά τη γνώμη των οργανισμών συλλογικής δια-
χείρισης και των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης καλω-
διακών δικτύων για την κατάρτιση του πίνακα αυ-
τού. Οι μεσολαβητές μπορούν να υποβάλλουν προτά-
σεις προς τα μέρη. Θεωρείται ότι όλα τα μέρη αποδέ-
χονται την πρόταση αυτή, εάν κανένα από αυτά δεν
προβάλει αντιρρήσεις μέσα σε προθεσμία τριών (3)
μηνών από την κοινοποίηση της πρότασης. Ως 'καλω-
διακή αναμετάδοση' θεωρείται η χωρίς αλλοιώσεις
και περικοπές ταυτόχρονη αναμετάδοση, μέσω συ-
στημάτων καλωδίων ή μικροκυμάτων και με σκοπό
τη λήψη τους από το κοινό, αρχικής ενσύρματης ή

ασύρματης, έστω και δορυφορικής μετάδοσης, από
Κράτος-Μέλος, τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών προ-
γραμμάτων που προορίζονται για λήψη από το κοινό.

6.5 Άρθρο 36: Αμοιβή για θεατρική πα-
ράσταση

1. Τα συγγραφικά δικαιώματα των θεατρικών συγ-
γραφέων καθορίζονται σε ποσοστό επί των ακαθάρι-
στων εισπράξεων μετά την αφαίρεση του φόρου δη-
μοσίων θεαμάτων.
2. Τα ελάχιστα όρια των ποσοστών αυτών καθορίζο-
νται σε 22% για τα κρατικά θέατρα και σε 10% για
τα ιδιωτικά θέατρα, συνολικά για ολόκληρο το πρό-
γραμμα μιας παράστασης με έργα πρωτότυπα ή με
μεταφράσεις ή διασκευές κλασικών έργων, αρχαίων
ή νεοτέρων. Το ελάχιστο όριο ορίζεται σε 5% για τη
μετάφραση έργων του σύγχρονου διεθνούς δραματο-
λογίου. Αν στο πρόγραμμαπεριλαμβάνονται έργα πε-
ρισσότερων συγγραφέων, η αμοιβή κατανέμεται με-
ταξύ τους ανάλογα με τη χρονική διάρκεια του έργου
του καθενός.

6.6 Άρθρο 37: Εκτέλεση μουσικής σε κι-
νηματογράφους

Το ελάχιστο όριο της αμοιβής των δημιουργών για
την εκτέλεση μουσικών συνθέσεων με στίχους ή χω-
ρίς, περιλαμβανομένων σε κινηματογραφικές ται-
νίες, σε αίθουσες ή χώρους κινηματογράφων είναι
1% επί των ακαθάριστων εισπράξεων μετά την αφαί-
ρεση του φόρου δημοσίων θεαμάτων.

6.7 Άρθρο 38: Δικαιώματα φωτογρά-
φων

1. Η μεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώματος ή η
σύμβαση και η άδεια εκμετάλλευσης, που αφορούν
δημοσίευση φωτογραφίας σε εφημερίδα ή περιοδικό
ή άλλο μέσο μαζικής ενημέρωσης, καλύπτει, εφόσον
δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία, τη δημοσίευση της
φωτογραφίας στη συγκεκριμένη εφημερίδα ή το συ-
γκεκριμένο περιοδικό ή το συγκεκριμένο μέσο μαζι-
κής ενημέρωσης, στο οποίο αναφερόταν η μεταβί-
βαση ή η σύμβαση και η άδεια εκμετάλλευσης, κα-
θώς και τη διατήρησή της στο αρχείο τους. Για κάθε
δημοσίευση μετά την πρώτη, οφείλεται το μισό της
τρέχουσας αμοιβής. Η δημοσίευση φωτογραφίας από
αρχείο εφημερίδας ή περιοδικού ή άλλου μέσου μα-
ζικής ενημέρωσης, που έχει μεταβιβασθεί δεν επιτρέ-
πεται χωρίς την αναφορά του τίτλου της εφημερίδας
ή του περιοδικού ή του ονόματος του μέσου μαζικής
ενημέρωσης, στο αρχείο των οποίων έχει περιέλθει
αρχικά με νόμιμο τρόπο η φωτογραφία.
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2. Εφόσον για τη δημοσίευση της φωτογραφίας πα-
ραχωρείται το πρωτότυπο της φωτογραφικής αποτύ-
πωσης, η παραχώρηση αυτή, αν δεν υπάρχει αντί-
θετη συμφωνία, αφορά μόνο τη χρήση του πρωτο-
τύπου που πρέπει να επιστρέφεται στο φωτογράφο
μετά την πραγματοποίηση της χρήσης για την πρώτη
δημοσίευση.
3. Ο φωτογράφος διατηρεί το δικαίωμα αναζήτησης
και επιστροφής τωνφωτογραφιών του, που δεν έχουν
δημοσιευθεί, σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μετά
την παρέλευση τριμήνου από τη σύμβαση ή την άδεια
εκμετάλλευσης προς τη συγκεκριμένη εφημερίδα ή το
συγκεκριμένο περιοδικό ή άλλο μέσο μαζικής ενημέ-
ρωσης.
4. Σε κάθε δημοσίευση φωτογραφίας, πρέπει να ανα-
φέρεται το όνομα του φωτογράφου. Το ίδιο ισχύει και
στην περίπτωση μεταβίβασης αρχείου εφημερίδας ή
περιοδικού ή άλλου μέσου μαζικής ενημέρωσης.
5. Ο ιδιοκτήτης εφημερίδας ή περιοδικού δεν μπο-
ρεί να εκδίδει βιβλία ή λευκώματα και να πραγματο-
ποιεί εκθέσεις χρησιμοποιώντας ως υλικό φωτογρα-
φίες του μισθωτή φωτογράφου χωρίς την άδειά του.
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση δανεισμού.

6.8 Άρθρο 39: Ακυρότητα αντίθετων
συμφωνιών

Συμφωνίες, που προβλέπουν ρυθμίσεις διαφορετικές
ή ύψος αμοιβών χαμηλότερο από τα καθοριζόμενα
με τα προηγούμενα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου,
είναι, εφόσον δεν ορίζεται άλλως στο νόμο, άκυρες
κατά το μέτρο που περιέχουν ρήτρες δυσμενέστερες
για τους δημιουργούς.

7 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΔΙΚΑΙΩΜΑΕΙΔΙΚΗΣΦΥ-
ΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

7.1 Άρθρο 40: Έργα μισθωτών

Το περιουσιακό δικαίωμα σε πρόγραμμα ηλεκτρονι-
κού υπολογιστή, που δημιουργήθηκε από μισθωτό σε
εκτέλεση σύμβασης εργασίας ή σύμφωνα με τις οδη-
γίες του εργοδότη του, μεταβιβάζεται αυτοδικαίως
στον εργοδότη, εκτός αν υπάρχει αντίθετη συμφωνία.

7.2 Άρθρο 41: Εξάντληση δικαιώματος

Η πρώτη πώληση αντιγράφου ενός προγράμματος
ηλεκτρονικού υπολογιστή μέσα στην ΕυρωπαϊκήΚοι-
νότητα από το δημιουργό ή με τη συγκατάθεσή του
εξαντλεί το δικαίωμα διανομής του αντιτύπου αυτού
μέσα στην Κοινότητα με εξαίρεση του δικαιώματος
ελέγχου των μεταγενέστερων εκμισθώσεων του προ-
γράμματος ή ενός αντιγράφου του.

7.3 Άρθρο 42: Περιορισμοί

1. Εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία, επιτρέπε-
ται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς πλη-
ρωμή αμοιβής, η αναπαραγωγή, η μετάφραση, η προ-
σαρμογή, η διασκευή ή οποιαδήποτε άλλη μετατροπή
ενός προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, όταν
οι πράξεις αυτές είναι αναγκαίες για την κατά προ-
ορισμό χρησιμοποίηση του προγράμματος, συμπερι-
λαμβανομένης και της διόρθωσης σφαλμάτων, από
το πρόσωπο που το απέκτησε νομίμως.
2. Δεν εμπίπτει στον περιορισμό της προηγούμενης
παραγράφου και χρειάζεται άδεια του δημιουργού η
αναπαραγωγή που είναι αναγκαία για τη φόρτωση,
την εμφάνιση στην οθόνη, την εκτέλεση, τη μεταβί-
βαση ή την αποθήκευση του προγράμματος ηλεκτρο-
νικού υπολογιστή.
3. Ο νόμιμος χρήστης ενός προγράμματος ηλεκτρο-
νικού υπολογιστή δεν μπορεί να εμποδιστεί συμβα-
τικά να παραγάγει, χωρίς την άδεια του δημιουρ-
γού και χωρίς πληρωμή αμοιβής, ένα εφεδρικό αντί-
γραφο του προγράμματος στο μέτρο που αυτό είναι
απαραίτητο για τη χρήση.
4. Επιτρέπεται στο νόμιμο χρήστη αντιγράφου προ-
γράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, χωρίς την
άδεια του δημιουργού και χωρίς πληρωμή αμοιβής,
η παρακολούθηση, η μελέτη ή η δοκιμή της λειτουρ-
γίας του προγράμματος προκειμένου να εντοπισθούν
οι ιδέες και αρχές που αποτελούν τη βάση οποιουδή-
ποτε στοιχείου του προγράμματος, εάν οι ενέργειες
αυτές γίνονται κατά τη διάρκεια πράξης που αποτε-
λεί νόμιμη χρήση του προγράμματος. Αντίθετη συμ-
φωνία δεν επιτρέπεται.
5. Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση πέραν από τις
περιπτώσεις των δύο προηγούμενων παραγράφων
του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπεται.

7.4 Άρθρο 43: Αποσυμπίληση

1. Επιτρέπεται στο νόμιμο χρήστη αντιγράφου προ-
γράμματος, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χω-
ρίς πληρωμή αμοιβής, η ενέργεια των πράξεων, που
προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου
42, εφόσον είναι απαραίτητη προκειμένου να λη-
φθούν οι αναγκαίες πληροφορίες για τη διαλειτουρ-
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γικότητα ενός ανεξάρτητα δημιουργηθέντος προ-
γράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή με άλλα προ-
γράμματα, εφόσον οι αναγκαίες για τη διαλειτουρ-
γικότητα πληροφορίες δεν ήταν ήδη ευκόλως και τα-
χέως προσιτές στο νόμιμο χρήστη και εφόσον οι πρά-
ξεις περιορίζονται στα μέρη του αρχικού προγράμμα-
τος, που είναι απαραίτητα για τη διαλειτουργικότητα
αυτή.
2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν
επιτρέπουν, οι πληροφορίες που ελήφθησαν κατ'
εφαρμογή τους: α) να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς
άλλους εκτός από την επίτευξη της διαλειτουργικό-
τητας του ανεξάρτητα δημιουργηθέντος προγράμμα-
τος, β) να ανακοινωθούν σε άλλα πρόσωπα εκτός από
τις περιπτώσεις όπου αυτό απαιτείται για τη διαλει-
τουργικότητα του ανεξάρτητα δημιουργηθέντος προ-
γράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, γ) να χρησι-
μοποιηθούν για την επεξεργασία, την παραγωγή ή
την εμπορία προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογι-
στή, του οποίου η έκφραση είναι κατά βάση όμοια
προς το αρχικό πρόγραμμα ή για οποιαδήποτε άλλη
πράξη που προσβάλλει την πνευματική ιδιοκτησία
του δημιουργού.
3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν μπορούν να
ερμηνευθούν έτσι ώστε να επιτρέπεται η εφαρμογή
τους κατά τρόπο που θα έβλαπτε την κανονική εκμε-
τάλλευση του προγράμματος του ηλεκτρονικού υπο-
λογιστή ή θα προκαλούσε αδικαιολόγητη βλάβη στα
νόμιμα συμφέροντα του δημιουργού του.

7.5 Άρθρο 44: Διάρκεια της προστασίας

Το άρθρο 44 καταργήθηκε με το άρθρο 8 παρ. 8
Ν.2557/1997.

7.6 Άρθρο 45: Ισχύς άλλων διατάξεων
και συμφωνιών

1. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν θί-
γουν άλλες νομικές διατάξεις, που αφορούν ιδίως
τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα σήματα, τον αθέμιτο
ανταγωνισμό, το εμπορικό απόρρητο, την προστασία
των ημιαγωγών προϊόντων ή το δίκαιο των συμβά-
σεων.
2. Συμφωνίες αντίθετες προς τις παραγράφους 3 και
4 του άρθρου 42 και προς το άρθρο 43 είναι άκυρες.

7.7 Άρθρο 45Α: Δικαίωμα ειδικής φύ-
σης του κατασκευαστή βάσης δεδο-
μένων

1. Ο κατασκευαστής βάσης δεδομένων έχει το δικαί-
ωμα να απαγορεύει την εξαγωγή ή/και επαναχρησι-
μοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιε-

χομένου της βάσης δεδομένων, αξιολογούμενου ποιο-
τικά ή ποσοτικά, εφόσον η απόκτηση, ο έλεγχος ή η
παρουσίαση του περιεχομένου της βάσης δεδομένων
καταδεικνύουν ουσιώδη ποιοτική ή ποσοτική επέν-
δυση. Κατασκευαστής βάσης δεδομένων είναι το φυ-
σικό ή νομικό πρόσωπο που αναλαμβάνει την πρωτο-
βουλία και τον επιχειρηματικό κίνδυνο για την κατα-
σκευή βάσης δεδομένων. Δεν θεωρείται κατασκευα-
στής ο εργολάβος βάσης δεδομένων.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου αυτού: α)
"Εξαγωγή" θεωρείται η μόνιμη ή προσωρινή μετα-
φορά του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιε-
χομένου βάσης δεδομένων σε άλλο υλικό φορέα με
οποιοδήποτε μέσο ή με οποιαδήποτε μορφή και β)
"επαναχρησιμοποίηση" νοείται η πάσης μορφής διά-
θεση στο κοινό του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του
περιεχομένου της βάσης δεδομένων με διανομή αντι-
γράφων, εκμίσθωση, μετάδοση με άμεση επικοινω-
νία ή με άλλες μορφές. Η πρώτη πώληση αντιγράφου
μιας βάσης δεδομένων στην Κοινότητα από το δι-
καιούχο ή με τη συγκατάθεση του συνιστά ανάλωση
του δικαιώματος ελέγχου της μεταπώλησης του εν
λόγω αντιγράφου στην Κοινότητα. Ο δανεισμός στο
κοινό δεν συνιστά πράξη εξαγωγής ή επαναχρησιμο-
ποίησης.
3. Το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1
ισχύει ανεξάρτητα από το εάν η εν λόγω βάση δε-
δομένων ή το περιεχόμενό της προστατεύεται με τις
διατάξεις για την πνευματική ιδιοκτησία ή με άλ-
λες διατάξεις. Η προστασία βάσει του δικαιώματος
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν θίγει ενδε-
χόμενα δικαιώματα επί του περιεχομένου τους. Το
δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης
δεδομένων μπορεί να μεταβιβασθεί με αντάλλαγμα
ή χωρίς αντάλλαγμα ή να παραχωρηθεί η εκμετάλ-
λευσή του με άδεια ή σύμβαση.
4. Δεν επιτρέπεται η επανειλημμένη και συστημα-
τική εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση επουσιω-
δών μερών του περιεχομένου της βάσης δεδομένων,
εφόσον συνεπάγεται τη διενέργεια πράξεων που έρ-
χονται σε σύγκρουση με την κανονική εκμετάλλευση
της βάσης δεδομένων ή θίγουν αδικαιολόγητα τα νό-
μιμα συμφέροντα του κατασκευαστή της βάσης.
5. Ο κατασκευαστής βάσης δεδομένων που έχει τεθεί
στη διάθεση του κοινού με οποιονδήποτε τρόπο δεν
μπορεί να εμποδίσει το νόμιμο χρήστη της βάσης να
εξάγει ή/και να επαναχρησιμοποιεί επουσιώδη μέρη
του περιεχομένου της αξιολογούμενα ποιοτικά ή πο-
σοτικά για οποιονδήποτε σκοπό. Εάν ο νόμιμος χρή-
στης δικαιούται να εξάγει ή/και να επαναχρησιμο-
ποιεί τμήμα μόνον της βάσης δεδομένων, η παρούσα
παράγραφος εφαρμόζεται μόνον για το τμήμα αυτό.
Ο νόμιμος χρήστης βάσης δεδομένων που έχει τε-
θεί στη διάθεση του κοινού με οποιονδήποτε τρόπο
δεν μπορεί: α) να εκτελεί πράξεις που έρχονται σε
σύγκρουση με την κανονική εκμετάλλευση της βά-
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σης αυτής ή θίγουν αδικαιολόγητα τα νόμιμα συμ-
φέροντα του κατασκευαστή της, β) να προξενεί ζη-
μία στους δικαιούχους του δικαιώματος πνευματικής
ιδιοκτησίας ή των συγγενικών δικαιωμάτων για τα
έργα ή τις ερμηνείες ή εκτελέσεις που περιέχονται
στην εν λόγω βάση δεδομένων. Συμφωνίες αντίθετες
προς τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στην παρούσα
παράγραφο είναι άκυρες.
6. Ο νόμιμος χρήστης της βάσης δεδομένων που έχει
τεθεί στη διάθεσή του κοινού με οποιονδήποτε τρόπο
μπορεί, χωρίς την άδεια του κατασκευαστή της βά-
σης δεδομένων, να εξάγει ή και/ να επαναχρησι-
μοποιήσει ουσιώδες μέρος του περιεχομένου της: α)
όταν πρόκειται για εξαγωγή, για εκπαιδευτικούς ή
ερευνητικούς σκοπούς, εφόσον αναφέρεται η πηγή
και στο βαθμό που αυτό δικαιολογείται από τον επι-
διωκόμενο μη εμπορικό σκοπό, β) όταν πρόκειται για
εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση για λόγους δη-
μοσίας ασφαλείας ή για σκοπούς διοικητικής ή δι-
καστικής διαδικασίας. Το δικαίωμα ειδικής φύσης
ισχύει για τις βάσεις δεδομένων των οποίων οι κα-
τασκευαστές ή οι δικαιούχοι είναι υπήκοοι κράτους
μέλους ή έχουν τη συνήθη διαμονή τους στο έδαφος
της Κοινότητας. Εφαρμόζεται επίσης στις εταιρείες
και επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη
νομοθεσία κράτους μέλους και οι οποίες έχουν την
καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την
κύρια εγκατάστασή τους εντός της Κοινότητας. Όταν
η συγκεκριμένη εταιρεία ή επιχείρηση έχει μόνο την
καταστατική της έδρα στο έδαφος της Κοινότητας, οι
δραστηριότητες της πρέπει να συνδέονται πραγμα-
τικά και αδιάλειπτα με την οικονομία ενός κράτους
μέλους.
7. Το δικαίωμα που προβλέπεται στο άρθρο αυτό
ισχύει από την περάτωση της κατασκευής της βά-
σης δεδομένων και λήγει 15 έτη μετά την 1η Ιανουα-
ρίου του έτους που έπεται της ημερομηνίας περάτω-
σης. Στην περίπτωση βάσης δεδομένων η οποία έχει
τεθεί στη διάθεση του κοινού, με οιονδήποτε τρόπο,
πριν από τη λήξη της περιόδου που προβλέπεται στο
προηγούμενο εδάφιο, η διάρκεια της προστασίας του
δικαιώματος που προβλέπεται στο παρόν άρθρο λή-
γει 15 έτη μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους το οποίο
έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία η βάση τέ-
θηκε για πρώτηφορά στη διάθεση του κοινού. Οποια-
δήποτε ουσιώδης τροποποίηση, αξιολογούμενη ποιο-
τικά ή ποσοτικά, του περιεχομένου μιας βάσης δε-
δομένων, ιδίως οποιαδήποτε ουσιώδης τροποποίηση
εξαιτίας της διαδοχικής σώρευσης προσθηκών, δια-
γραφών ή μετατροπών, που έχουν ως αποτέλεσμα
να θεωρείται ότι πρόκειται για νέα ουσιώδη επέν-
δυση, αξιολογούμενη ποιοτικά ή ποσοτικά, παρέχει
στη βάση που προκύπτει από την επένδυση αυτή δι-
καίωμα ιδίας διάρκειας προστασίας.”

8 ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

8.1 Άρθρο 46: Άδεια από ερμηνευτές ή
εκτελεστές καλλιτέχνες

1. Ως ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες θεωρού-
νται τα πρόσωπα που ερμηνεύουν ή εκτελούν με
οποιονδήποτε τρόπο έργα του πνεύματος όπως οι
ηθοποιοί, οι μουσικοί, οι τραγουδιστές, οι χορωδοί,
οι χορευτές, οι καλλιτέχνες κουκλοθέατρου, θεάτρου
σκιών, θεάματος ποικιλιών (βαριετέ) ή ιπποδρόμου
(τσίρκου).
2. Οι ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες έχουν το
δικαίωμα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν:
α) την εγγραφή της ερμηνείας ή εκτέλεσής τους σε
υλικό φορέα ,
β) την άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπα-
ραγωγή με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν
μέρει, όσον αφορά την εγγραφή σε υλικό φορέα της
ερμηνείας ή εκτέλεσής τους, γ) τη διανομή στο κοινό
του υλικού φορέα με την εγγραφή της ερμηνείας ή
εκτέλεσης, με πώληση ή με άλλους τρόπους. Το δικαί-
ωμα διανομής δεν αναλώνεται εντός της Κοινότητας
όσον αφορά τον υλικό φορέα με την εγγραφή της ερ-
μηνείας ή εκτέλεσης, εκτός από την περίπτωση της
πρώτης πώλησης εντός της Κοινότητας, που πραγμα-
τοποιείται από το δικαιούχο ή με την συγκατάθεσή
του, δ) την εκμίσθωση και το δημόσιο δανεισμό του
υλικού φορέα με την εγγραφή της ερμηνείας ή εκτέ-
λεσης. Τα δικαιώματα αυτά δεν αναλώνονται από
οποιαδήποτε πώληση ή άλλη πράξη διανομής των
ως άνω υλικών φορέων. ε) τη ραδιοτηλεοπτική με-
τάδοση με οποιοδήποτε τρόπο, όπως ηλεκτρομαγνη-
τικά κύματα, δορυφόροι, καλώδια, καθώς και την
παρουσίαση στο κοινό του υλικού φορέα με την πα-
ράνομη εγγραφή της ζωντανής ερμηνείας ή εκτέλε-
σης, στ) τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση με οποιοδή-
ποτε τρόπο, όπως ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δορυ-
φόροι, καλώδια, της ζωντανής ερμηνείας ή εκτέλε-
σής τους, εκτός αν η μετάδοση αυτή αποτελεί αναμε-
τάδοση νόμιμης μετάδοσης, ζ) την παρουσίαση στο
κοινό της ζωντανής ερμηνείας ή εκτέλεσής τους, που
γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός από ραδιοτη-
λεοπτική μετάδοση, η) τη διάθεση στο κοινό, ενσυρ-
μάτως ή ασυρμάτως, κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε
να έχει πρόσβαση στην εγγραφή σε υλικό φορέα της
ερμηνείας ή εκτέλεσής τους, όπου και όταν επιλέγει
ο ίδιος. Το δικαίωμα αυτό δεν αναλώνεται με οποια-
δήποτε πράξη διάθεσης στο κοινό με την έννοια της
παρούσας ρύθμισης.
3. Η άδεια που απαιτείται για την ενέργεια των πρά-
ξεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, αν
δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία στην οποία να ορί-
ζονται συγκεκριμένα οι πράξεις για τις οποίες δίνε-
ται η άδεια, θεωρείται ότι έχει δοθεί, όταν ο ερμη-
νευτής ή εκτελεστής καλλιτέχνης συνδέεται μ' εκεί-
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νον που επιχειρεί αυτές τις πράξεις με σύμβαση ερ-
γασίας, που έχει ως σκοπό την ενέργεια αυτών των
συγκεκριμένωνπράξεων.Ο ερμηνευτής ή εκτελεστής
καλλιτέχνης διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα αμοιβής
για την ενέργεια καθεμιάς από τις πράξεις που προ-
βλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου
σε κάθε τρόπο εκμετάλλευσης της ερμηνείας ή εκτέ-
λεσής του. Ειδικότερα, ο ερμηνευτής ή εκτελεστής
καλλιτέχνης διατηρεί το δικαίωμα εύλογης αμοιβής
για την εκμίσθωση, χωρίς να μπορεί να παραιτηθεί
από αυτό, εάν έχει δώσει σε παραγωγό υλικών φο-
ρέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας άδεια για
την εκμίσθωση του υλικού φορέα με την εγγραφή της
ερμηνείας του.
4. Σε περίπτωση ερμηνείας ή εκτέλεσης από σύνολο,
οι μετέχοντες σε αυτό ερμηνευτές ή εκτελεστές καλ-
λιτέχνες ορίζουν με πλειοψηφία και εγγράφως έναν
αντιπρόσωπό τους για την άσκηση των δικαιωμάτων
που προβλέπονται στη δεύτερη παράγραφο του πα-
ρόντος άρθρου. Αυτή η αντιπροσώπευση δεν αφορά
το διευθυντή της ορχήστρας ή της χορωδίας, τους σο-
λίστ, τους πρωταγωνιστές και το σκηνοθέτη. Αν δεν
έχει ορισθεί αντιπρόσωπος σύμφωνα με το εδάφιο α΄
της παρούσας παραγράφου, η άσκηση των δικαιω-
μάτων που προβλέπονται στη δεύτερη παράγραφο
του παρόντος άρθρου γίνεται από το διευθυντή του
συνόλου.
5. Απαγορεύεται η μεταβίβαση εν ζωή των δικαιωμά-
των που προβλέπονται στη δεύτερη παράγραφο του
παρόντος άρθρου, καθώς και η παραίτηση από αυτά.
Είναι δυνατή η ανάθεση της διαχείρισης και προστα-
σίας των δικαιωμάτων αυτών σε οργανισμούς συλλο-
γικής διαχείρισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 54
έως 58 του παρόντος νόμου.

8.2 Άρθρο 47: Άδεια από παραγωγούς
υλικών φορέων

1. 1. Οι παραγωγοί φωνογραφημάτων (παραγωγοί
υλικών φορέων ήχου) έχουν το δικαίωμα να επιτρέ-
πουν ή απαγορεύουν: α) την άμεση ή έμμεση, προ-
σωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο
και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, όσον αφορά τα φωνο-
γραφήματά τους β) τη διανομή στο κοινό των ως άνω
υλικών φορέων που έχουν παραγάγει με πώληση ή
με άλλους τρόπους. Το δικαίωμα διανομής δεν ανα-
λώνεται εντός της Κοινότητας, όσον αφορά τους ως
άνω υλικούς φορείς, εκτός από την περίπτωση της
πρώτης πώλησης εντός της Κοινότητας που πραγ-
ματοποιείται από το δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή
του, γ) την εκμίσθωση ή το δημόσιο δανεισμό των ως
άνω υλικών φορέων. Τα δικαιώματα αυτά δεν ανα-
λώνονται από οποιαδήποτε πώληση ή άλλη πράξη
διανομής των ως άνω υλικών φορέων δ) τη διάθεση
στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, κατά τρόπο
ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση στα φωνογρα-

φήματά τους, όπου και όταν ο ίδιος επιλέγει. Το δι-
καίωμα αυτό δεν αναλώνεται με οποιαδήποτε πράξη
διάθεσης στο κοινό με την έννοια της παρούσας ρύθ-
μισης ε) την εισαγωγή των ως άνω υλικών φορέων
που παρήχθησαν στο εξωτερικό χωρίς τη συναίνεσή
τους ή, εφόσον πρόκειται για εισαγωγή από χώρες
εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αν το δικαίωμα
της εισαγωγής τους στην Ελλάδα είχε συμβατικά δια-
τηρηθεί από τον παραγωγό.
2. Οι παραγωγοί οπτικοακουστικών έργων (παρα-
γωγοί υλικών φορέων εικόνας ή ήχου και εικόνας)
έχουν το δικαίωμα να επιτρέπουν ή απαγορεύουν:
α) την άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη ανα-
παραγωγή με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω
ή εν μέρει, όσον αφορά το πρωτότυπο και τα αντί-
τυπα των ταινιών τους β) τη διανομή στο κοινό των
ως άνω υλικών φορέων που έχουν παραγάγει με πώ-
ληση ή με άλλους τρόπους. Το δικαίωμα διανομής
δεν αναλώνεται εντός της Κοινότητας, όσον αφορά
τους ως άνω υλικούς φορείς, εκτός από την περί-
πτωση της πρώτης πώλησης εντός της Κοινότητας
που πραγματοποιείται από το δικαιούχο ή με τη συ-
γκατάθεσή του, γ) την εκμίσθωση ή το δημόσιο δα-
νεισμό των ως άνω υλικών φορέων. Τα δικαιώματα
αυτά δεν αναλώνονται από οποιαδήποτε πώληση ή
άλλη πράξη διανομής των ως άνω υλικών φορέων
δ) τη διάθεση στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως,
κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση
όπου και όταν ο ίδιος επιλέγει, όσον αφορά το πρω-
τότυπο και τα αντίγραφα των ταινιών τους. Το δι-
καίωμα αυτό δεν αναλώνεται με οποιαδήποτε πράξη
διάθεσης στο κοινό με την έννοια της παρούσας ρύθ-
μισης ε) την εισαγωγή των ως άνω υλικών φορέων
που παρήχθησαν στο εξωτερικό χωρίς τη συναίνεσή
τους ή, εφόσον πρόκειται για εισαγωγή από χώρες
εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αν το δικαίωμα
της εισαγωγής τους στην Ελλάδα είχε συμβατικά δια-
τηρηθεί από τον παραγωγό. στ) τη ραδιοτηλεοπτική
μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο συμπεριλαμβανομέ-
νης της δορυφορικής μετάδοσης ή καλωδιακής ανα-
μετάδοσης των ως άνω υλικών φορέων καθώς και
την παρουσίαση αυτών στο κοινό.
3. Ως παραγωγός υλικού φορέα ήχου νοείται το φυ-
σικό ή νομικό πρόσωπο με πρωτοβουλία και ευθύνη
του οποίου πραγματοποιείται η πρώτη εγγραφή σει-
ράς ήχων μόνο. Ως παραγωγός υλικού φορέα εικόνας
ή ήχου και εικόνας νοείται το φυσικό ή νομικό πρό-
σωπο με πρωτοβουλία και ευθύνη του οποίου πραγ-
ματοποιείται η πρώτη εγγραφή σειράς εικόνων με ή
χωρίς ήχο.

8.3 Άρθρο 48: Άδεια από ραδιοτηλεοπτι-
κούς οργανισμούς

1. Οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί έχουν το δικαί-
ωμα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν: α) την ανα-
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μετάδοση των εκπομπών τους με οποιοδήποτε τρόπο,
όπως ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δορυφόροι, καλώ-
δια, β) την παρουσίαση στο κοινό των εκπομπών τους
σε χώρους όπου η είσοδος επιτρέπεται με εισιτήριο, γ)
την εγγραφή των εκπομπών τους σε υλικούς φορείς
ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, είτε οι εκπομπές
αυτές μεταδίδονται ενσυρμάτως είτε ασυρμάτως, συ-
μπεριλαμβανομένης της καλωδιακής ή δορυφορικής
μετάδοσης, δ) την άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μό-
νιμη αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο και μορφή,
εν όλω ή εν μέρει, όσον αφορά την υλική ενσωμάτωση
των εκπομπών τους που μεταδίδονται ενσυρμάτως ή
ασυρμάτως, συμπεριλαμβανομένης της καλωδιακής
ή δορυφορικής μετάδοσης, ε) τη διανομή στο κοινό
των υλικών φορέων με την εγγραφή των εκπομπών
τους, μέσω πώλησης ή με άλλους τρόπους. Το δικαί-
ωμα διανομής δεν αναλώνεται εντός της Κοινότητας,
όσον αφορά τους υλικούς φορείς με την εγγραφή των
εκπομπών, εκτός από την περίπτωση της πρώτης πώ-
λησης εντός της Κοινότητας που πραγματοποιείται
από το δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του, στ) την
εκμίσθωση και το (δημόσιο) δανεισμό του υλικού φο-
ρέα με την εγγραφή των εκπομπών τους. Τα δικαιώ-
ματα αυτά δεν αναλώνονται από οποιαδήποτε πώ-
ληση ή άλλη πράξη διανομής του ως άνω υλικού φο-
ρέα. ζ) τη διάθεση στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρ-
μάτως, κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρό-
σβαση στην υλική ενσωμάτωση των εκπομπών τους
όπου και όταν ο ίδιος επιλέγει. Το δικαίωμα αυτό
δεν αναλώνεται με οποιαδήποτε πράξη διάθεσης στο
κοινό με την έννοια της παρούσας ρύθμισης.
2. Οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί δεν έχουν το δι-
καίωμα που προβλέπεται στο εδάφιο γ΄ της παρα-
γράφου 1 του παρόντος άρθρου, όταν αναμεταδίδουν
απλώς μέσω καλωδίου εκπομπές ραδιοτηλεοπτικών
οργανισμών.

8.4 Άρθρο 49: Δικαίωμα εύλογης αμοι-
βής

1. Όταν υλικός φορέας ήχου ή εικόνας ή ήχου και ει-
κόνας που έχει νόμιμα εγγραφεί χρησιμοποιείται για
ραδιοτηλεοπτική μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο,
όπως ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δορυφόροι, καλώ-
δια, ή για παρουσίαση στο κοινό, ο χρήστης οφείλει
εύλογη και ενιαία αμοιβή στους ερμηνευτές ή εκτε-
λεστές καλλιτέχνες, των οποίων η ερμηνεία ή η εκτέ-
λεση έχει εγγραφεί στον υλικό φορέα, και στους πα-
ραγωγούς των υλικών αυτών φορέων. Η αμοιβή αυτή
καταβάλλεται υποχρεωτικά σε οργανισμούς συλλογι-
κής διαχείρισης των σχετικών δικαιωμάτων. Οι ορ-
γανισμοί αυτοί υποχρεούνται να διαπραγματεύονται,
να συμφωνούν τις αμοιβές, να προβάλλουν τις σχε-
τικές αξιώσεις για την καταβολή και να εισπράτ-
τουν τις σχετικές αμοιβές από τους χρήστες. Σε περί-
πτωση διαφωνίας μεταξύ των χρηστών και των ορ-
γανισμών συλλογικής διαχείρισης, το ύψος της εύλο-

γης αμοιβής και οι όροι της πληρωμής καθορίζονται
από το μονομελές πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία
των ασφαλιστικών μέτρων. Οριστικά περί της αμοι-
βής αποφαίνεται το αρμόδιο δικαστήριο.
2. Το δικαίωμα εύλογης αμοιβής των ερμηνευτών ή
εκτελεστών καλλιτεχνών που προβλέπεται από την
πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου είναι ανεκ-
χώρητο, με την επιφύλαξη της υποχρεωτικής ανά-
θεσης της είσπραξης και διαχείρισης στους οργανι-
σμούς συλλογικής διαχείρισης που λειτουργούν σύμ-
φωνα με τα άρθρα 54 έως 58 του παρόντος νόμου.
3. Οι εισπραττόμενες αμοιβές κατανέμονται εξ ημι-
σείας μεταξύ ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών
και παραγωγών των υλικών φορέων. Η κατανομή
των εισπραττόμενων αμοιβών μεταξύ των ερμηνευ-
τών ή εκτελεστών καλλιτεχνών και μεταξύ των πα-
ραγωγών γίνεται κατά τις μεταξύ τους συμφωνίες
που περιέχονται στον κανονισμό του κάθε οργανι-
σμού συλλογικής διαχείρισης.
4. Οι ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες έχουν
δικαίωμα εύλογης αμοιβής για τη ραδιοτηλεοπτική
αναμετάδοση της ερμηνείας ή εκτέλεσής τους που
μεταδίδεται ραδιοτηλεοπτικά. Το δικαίωμα εύλογης
αμοιβής που προβλέπεται από την παρούσα παρά-
γραφο είναι ανεκχώρητο και είναι δυνατή μόνο η
ανάθεση της είσπραξης και διαχείρισης στους οργα-
νισμούς συλλογικής διαχείρισης κατά τα οριζόμενα
στα άρθρα 54 έως 58 του παρόντος νόμου.
5. Όταν υλικός φορέας εικόνας ή ήχου και εικόνας
που έχει νόμιμα εγγραφεί χρησιμοποιείται για ραδιο-
τηλεοπτική μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο, όπως
ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δορυφόροι, καλώδια ή
για παρουσίαση στο κοινό, ο χρήστης οφείλει εύλογη
αμοιβή στους ερμηνευτές ή εκτελεστές των οποίων η
ερμηνεία έχει εγγραφεί στους υλικούς αυτούς φορείς.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται η παράγραφος 1 εδ. β,
γ, δ και ε, καθώς και οι παράγραφοι 2 και 4 του πα-
ρόντος άρθρου.

8.5 Άρθρο 50: Ηθικό δικαίωμα

1. Οι ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες έχουν καθ'
όλη τη διάρκεια της ζωής τους το δικαίωμα αναγνώ-
ρισης και προβολής της πατρότητάς τους πάνω στην
ερμηνεία ή την εκτέλεσή τους και το δικαίωμα της
απαγόρευσης κάθε παραμόρφωσης της ερμηνείας ή
της εκτέλεσης αυτής.
2. Μετά το θάνατο του ερμηνευτή ή εκτελεστή καλλι-
τέχνη το δικαίωμα αυτό περιέρχεται στους κληρονό-
μους του.
3. Οι διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 2 και του
άρθρου 16 εφαρμόζονται αναλόγως και στο ηθικό δι-
καίωμα των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών.
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8.6 Άρθρο 51: Δικαιώματα εκδοτών

Εκδότες εντύπων έχουν το δικαίωμα να επιτρέπουν
ή να απαγορεύουν την αναπαραγωγή, με φωτοτυπι-
κές, ηλεκτρονικές ή όποιες άλλες μεθόδους, για σκο-
πούς εκμετάλλευσης, της στοιχειοθεσίας και της σε-
λιδοποίησης των έργων που έχουν εκδώσει.

8.7 Άρθρο 51Α: Προστασία προηγουμέ-
νως αδημοσίευτων έργων

Κάθε πρόσωπο το οποίο, μετά τη λήξη της προστα-
σίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, για
πρώτη φορά δημοσιεύει νομίμως ή παρουσιάζει νομί-
μως στο κοινό έργο προηγουμένως αδημοσίευτο, δι-
καιούται προστασίας ανάλογης με το περιουσιακό δι-
καίωμα του δημιουργού. Η διάρκεια προστασίας του
δικαιώματος αυτού είναι εικοσιπέντε (25) έτη από τη
στιγμή που για πρώτηφορά το έργο δημοσιεύθηκε νο-
μίμως ή παρουσιάστηκε νομίμως στο κοινό και υπο-
λογίζεται από την 1η Ιανουαρίου του έτους το οποίο
έπεται της πρώτης νόμιμης δημοσίευσης ή παρουσί-
ασης στο κοινό.

8.8 Άρθρο 52: Τύπος άδειας, περιορι-
σμοί και διάρκεια δικαιωμάτων κα-
θώς και ρύθμιση άλλων θεμάτων

Το δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 46 έως
51 διέπονται από τους ακόλουθους κανόνες :
α) οι δικαιοπραξίες, που αφορούν τα δικαιώματα
αυτά, ισχύουν μόνο εφόσον έγιναν γραπτώς,
β) οι περιορισμοί, που προβλέπονται για το περιου-
σιακό δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας, ισχύ-
ουν αναλόγως και γι' αυτά,
γ) η διάρκεια των δικαιωμάτων των ερμηνευτών ή
εκτελεστών καλλιτεχνών που προβλέπονται στα άρ-
θρα 46 και 49 Ν.2121/1993 ορίζεται σε πενήντα (50)
χρόνια μετά την ημερομηνία της ερμηνείας ή εκτέ-
λεσης αλλά δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τη
διάρκεια της ζωής του καλλιτέχνη. Ωστόσο, αν εντός
της περιόδου αυτής γίνει νόμιμη δημοσίευση ή νό-
μιμη παρουσίαση στο κοινό της υλικής ενσωμάτω-
σης της ερμηνείας ή εκτέλεσης, τα δικαιώματα αυτά
διαρκούν πενήντα (50) χρόνια από την ημερομηνία
της πρώτης αυτής δημοσίευσης ή της πρώτης αυτής
παρουσίασης στο κοινό, ανάλογα με το ποιά έγινε
πρώτη,
δ) Τα δικαιώματα των παραγωγών φωνογραφημά-
των (παραγωγών υλικών φορέων ήχου) λήγουν πε-
νήντα έτη μετά την πραγματοποίηση της υλικής εν-
σωμάτωσης. Ωστόσο, εάν το φωνογράφημα έχει δη-
μοσιευθεί νομίμως κατά τη διάρκεια της περιόδου
αυτής, τα δικαιώματα λήγουν πενήντα έτη από την

ημερομηνία της πρώτης νόμιμης δημοσίευσης. Εάν
δεν έχει πραγματοποιηθεί νόμιμη δημοσίευση κατά
την περίοδο που μνημονεύεται στο πρώτο εδάφιο και
εάν το φωνογράφημα έχει παρουσιαστεί νομίμως στο
κοινό κατά την περίοδο αυτή, τα δικαιώματα λήγουν
πενήντα έτη από την ημερομηνία της πρώτης νόμι-
μης παρουσίασης στο κοινό. Ωστόσο, αν λόγω εκ-
πνοής της διάρκειας προστασίας η οποία παρέχεται
βάσει της παρούσας παραγράφου, στη διατύπωσή
της πριν τροποποιηθεί από την Οδηγία 2001/29/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 22ας Μαϊου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων
πτυχών της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγ-
γενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία των πληροφο-
ριών, τα δικαιώματα των παραγωγών φωνογραφη-
μάτων δεν προστατεύονται πλέον από τις 22 Δεκεμ-
βρίου 2002, η παρούσα παράγραφος δεν συνεπάγε-
ται την εκ νέου έναρξη προστασίας τους,
ε) η διάρκεια των δικαιωμάτων των ραδιοτηλεοπτι-
κών οργανισμών που προβλέπονται στο άρθρο 48
Ν.2121/1993 ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια μετά
την πρώτη μετάδοση μιας εκπομπής, είτε αυτή μετα-
δίδεται ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, συμπεριλαμβανο-
μένης της καλωδιακής ή δορυφορικής μετάδοσης ή
οποιουδήποτε άλλου τρόπου μετάδοσης, στ) η διάρ-
κεια του δικαιώματος των εκδοτών που προβλέπεται
στο άρθρο 51 Ν.2121/1993 ορίζεται σε πενήντα (50)
χρόνια μετά την τελευταία έκδοση του έργου,
ζ) η διάρκεια που καθορίζεται στις περιπτώσεις γ,δ,ε
και στ του παρόντος άρθρου υπολογίζεται από την 1η
Ιανουαρίου του έτους το οποίο έπεται του γενεσιουρ-
γού γεγονότος,
η) για τους σκοπούς της παρουσίασης στο κοινό μέσω
δορυφόρου και της καλωδιακής αναμετάδοσης, τα
δικαιώματα των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτε-
χνών, των παραγωγών υλικών φορέων ήχου ή εικό-
νας ή ήχου και εικόνας, καθώς και των ραδιοτηλεο-
πτικών οργανισμών προστατεύονται σύμφωνα με τις
διατάξεις του όγδοου κεφαλαίου του νόμου αυτού,
εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των πα-
ραγράφων 3 και 4 του άρθρου 35 του παρόντος νό-
μου.

8.9 Άρθρο 53: Προστασία της πνευματι-
κής ιδιοκτησίας

Η προστασία, που προβλέπεται από τα άρθρα 46 έως
52 του παρόντος νόμου, αφήνει ακέραιη και δεν επη-
ρεάζει κατά κανένα τρόπο την προστασία της πνευ-
ματικής ιδιοκτησίας. Καμία από τις διατάξεις που
αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο δεν μπορεί
να ερμηνευθεί κατά τρόπο που θίγει την προστασία
αυτή. Εάν οι ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες, οι
παραγωγοί υλικώνφορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και
εικόνας, οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί και οι εκ-
δότες εντύπων έχουν αποκτήσει, εκτός από το συγ-



9.1 Άρθρο 54: Ανάθεση διαχείρισης 21

γενικό δικαίωμα και δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτη-
σίας στο έργο, το δικαίωμα αυτό και το συγγενικό
δικαίωμα υπάρχουν παραλλήλως και παρέχουν τις
εξουσίες που απορρέουν από το κάθε δικαίωμα.

9 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

9.1 Άρθρο 54: Ανάθεση διαχείρισης

1. Οι δημιουργοί μπορούν να αναθέτουν σε οργανι-
σμούς συλλογικής διαχείρισης και προστασίας, που
έχουν αποκλειστικά αυτό το σκοπό, τη διαχείριση ή
την προστασία ή τη διαχείριση και την προστασία
του περιουσιακού τους δικαιώματος ή εξουσιών που
απορρέουν από αυτό. Το ίδιο ισχύει και για τους δω-
ρεοδόχους των δημιουργών, καθώς και για τους κα-
θολικούς ή αιτία θανάτου διαδόχους, όπως επίσης
και για το ίδρυμα που συνιστά ο δημιουργός. Οι ορ-
γανισμοί αυτοί λειτουργούν με οποιαδήποτε εταιρική
μορφή. Αν λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης εται-
ρείας, τότε οι μετοχές της εταιρείας αυτής είναι υπο-
χρεωτικώς ονομαστικές στο σύνολό τους. Κατά τα
λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 έως 4
του άρθρου 24 του Ν. 1746/1988. Η κοινοποίηση που
προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν.
1746/1988 γίνεται μόνο προς το Υπουργείο Πολιτι-
σμού. Οι παραπάνω οργανισμοί μπορούν επίσης να
λειτουργήσουν και ως αστικοί συνεταιρισμοί κατά
το Ν. 1667/1986. Στην τελευταία περίπτωση α) όπου
στο Ν. 1667/1986 αναφέρεται, με οποιαδήποτε αρμο-
διότητα, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας τις αρ-
μοδιότητές του αναλαμβάνει το Υπουργείο Πολιτι-
σμού . β) οι συνεταιρισμοί αυτοί μπορούν να ιδρυ-
θούν και να λειτουργήσουν σε πανελλήνια βάση κατ΄
εξαίρεση της αρχής της τοπικότητας . γ) επιτρέπεται
και όλα τα μέλη του συνεταιρισμού να είναι νομικά
πρόσωπα, δ) το καταστατικό των συνεταιρισμών αυ-
τών μπορεί να προβλέπει: αα) όρους, εσωτερικές δια-
δικασίες και όργανα που αποφασίζουν για την εισ-
δοχή, την αποχώρηση ή τον αποκλεισμό συνεταίρου,
κατά παρέκκλιση από τους όρους, τις διαδικασίες
και τα όργανα που προβλέπονται στις παραγράφους
4,5, 6, 7 και 8 του άρθρου 2 του Ν.1667/1986, ββ) ότι,
στην περίπτωση αποχώρησης ή αποκλεισμού συνε-
ταίρου ή μη απόκτησης της ιδιότητας του συνεταί-
ρου από τους κληρονόμους, δεν υπάρχει αξίωση του
συνεταίρου ή των κληρονόμων για απόδοση των συ-
νεταιριστικών τους μερίδων ή καταβολή της αξίας
αυτών ή ότι υπάρχει αξίωση για απόδοση μόνο της
ονομαστικής αξίας των μερίδων, γγ) τη δυνατότητα
απόκτησης απεριόριστου αριθμού προαιρετικών με-
ρίδων από τους συνεταίρους, δδ) το εν ζωή αμετα-
βίβαστο των συνεταιριστικών μερίδων, εε) κατηγο-
ρίες συνεταίρων είτε χωρίς δικαίωμα ψήφου είτε με
αριθμό ψήφων ανά συνεταίρο ανεξάρτητο από τον

αριθμό των υποχρεωτικών ή προαιρετικών μερίδων
του κάθε συνεταίρου, στστ) τον περιορισμό του δι-
καιώματος του β΄εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 4
τουΝ. 1667/1986 για λόγους προστασίας των θεμιτών
συμφερόντων των οργανισμών συλλογικής διαχείρι-
σης, ζζ) ότι οι νέοι συνεταίροι δεν έχουν καθόλου ή
έχουν για ορισμένο μόνο χρόνο μετά την ίδρυση του
συνεταιρισμού, υποχρέωση καταβολής, εκτός από το
ποσό της μερίδας τους, και εισφοράς ανάλογης προς
την καθαρή περιουσία του συνεταιρισμού ε) οι συνε-
ταιρισμοί αυτοί είναι πάντοτε περιορισμένης ευθύνης
και οι συνεταίροι δεν ευθύνονται προσωπικά για τα
χρέη των συνεταιρισμών, στ)Με προεδρικό διάταγμα
που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Πο-
λιτισμού μπορούν να ρυθμίζονται τα θέματα των άρ-
θρων 5,6,7 και 8 του Ν.1667/1986, καθώς και εν γέ-
νει θέματα εσωτερικών σχέσεων των συνεταιρισμών
αυτών, ανάλογα προς τα ισχύοντα στα Κράτη-Μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για οργανισμούς συλλογι-
κής διαχείρισης που λειτουργούν με αντίστοιχη ή πα-
ρεμφερή μορφή.
2. Προκειμένου για δευτερεύουσα σύγχρονη, ακέραιη
και αμετάβλητη μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών προ-
γραμμάτων μέσω καλωδίων ή άλλων υλικών αγω-
γών, η συλλογική διαχείριση της σχετικής εξουσίας
των δημιουργών είναι υποχρεωτική.
3. Η ανάθεση μπορεί να γίνεται είτε με μεταβίβαση
του δικαιώματος ή των σχετικών εξουσιών προς το
σκοπό της διαχείρισης ή της προστασίας είτε με πα-
ροχή σχετικής πληρεξουσιότητας. Η ανάθεση γίνε-
ται εγγράφως και κάθε φορά για ορισμένο χρόνο που
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τρία χρόνια. Η
ανάθεση αφορά όλα τα έργα του δημιουργού που εί-
ναι κατάλληλα για την εκμετάλλευση με την εξουσία
στην οποία αναφέρεται η ανάθεση ή ορισμένα από
αυτά. Σε περίπτωση αμφιβολίας τεκμαίρεται ότι η
ανάθεση αφορά όλα τα έργα, συμπεριλαμβανομένων
και των μελλοντικών έργων για χρονικό διάστημα
που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τρία χρόνια.
4. Κάθε οργανισμός, που έχει ή πρόκειται να αναλά-
βει τη συλλογική διαχείριση ή προστασία των εξου-
σιών, που απορρέουν από το περιουσιακό δικαίωμα
των δημιουργών, υποχρεούται, πριν αρχίσει τη λει-
τουργία του, να καταθέσει στο Υπουργείο Πολιτισμού
σχετική δήλωση συνοδευόμενη από τον Κανονισμό
που συντάσσεται από τον Οργανισμό και πρέπει πά-
ντως να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία : α) το ύψος
του Κεφαλαίου του Οργανισμού. β) το Καταστατικό
ή το εταιρικό σύμφωνο, αν πρόκειται για εταιρεία.
γ) τον υπεύθυνο εκπρόσωπο του Οργανισμού, όπως
επίσης και τα πρόσωπα που διοικούν τον Οργανισμό,
τα οποία πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί για κα-
κούργημα ή για πλημμέλημα κατά της ιδιοκτησίας ή
της περιουσίας και να παρέχουν τα εχέγγυα επαγγελ-
ματικού ήθους. δ) τον αριθμό των δημιουργών, που
έχουν αναθέσει στον Οργανισμό τη διαχείριση εξου-
σιών, που απορρέουν από το περιουσιακό τους δικαί-
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ωμα. ε) τη νομική μορφή της ανάθεσης της διαχείρι-
σης. στ) τη διάρκεια της ανάθεσης. ζ) το χρόνο, τις
αρχές και τον τρόπο διανομής των αμοιβών στους δι-
καιούχους. και η) το ύψος των εξόδων διαχείρισης,
όπως επίσης και κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο
για να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα και η αποτε-
λεσματικότητα της λειτουργίας του Οργανισμού. Το
Υπουργείο Πολιτισμού ελέγχει τη δήλωση και τονΚα-
νονισμό του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης και,
εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος νό-
μου, χορηγεί την έγκριση για τη λειτουργία του οργα-
νισμού αυτού. Κάθε μεταβολή των παραπάνω στοι-
χείων του Κανονισμού πρέπει να ανακοινώνεται στο
Υπουργείο Πολιτισμού και να εγκρίνεται από αυτό.
Σε αντίθετη περίπτωση εξακολουθεί να ισχύει ο αρχι-
κός Κανονισμός του οργανισμού συλλογικής διαχεί-
ρισης, όπως είχε εγκριθεί από το Υπουργείο κατά την
έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού.
5. Το Υπουργείο Πολιτισμού ελέγχει την τήρηση των
διατάξεων του παρόντος νόμου και του Κανονισμού
κατά τη λειτουργία του οργανισμού, ο οποίος έχει
την υποχρέωση να θέτει στη διάθεση των οργάνων
του Υπουργείου τα βιβλία του και κάθε άλλο στοιχείο
αναγκαίο για την αποτελεσματική άσκηση του ελέγ-
χου αυτού. Οι οργανισμοί υπόκεινται στον έλεγχο των
ορκωτών λογιστών, ανεξάρτητα από τη νομική τους
μορφή, εκτός αν πρόκειται για οργανισμούς μη κερ-
δοσκοπικούς.
6. Σε περίπτωση διαπίστωσης σοβαρής παράβασης ή
επανειλημμένων παραβάσεων του νόμου ή του Κανο-
νισμού, παρά τη σχετική προειδοποίηση του Υπουρ-
γού Πολιτισμού, επιφυλασσομένων των διατάξεων
για άλλες κυρώσεις, ο Υπουργός Πολιτισμού μπορεί
να επιβάλλει στον οργανισμό που διέπραξε την πα-
ράβαση διοικητικό πρόστιμο 500.000 έως 10.000.000
δραχμών. Τα όργανα ελέγχου που θα διαπιστώνουν
τις παραβάσεις, η διαδικασία επιβολής του προ-
στίμου ύστερα από ακρόαση του ενδιαφερομένου,
καθώς και τυχόν αναπροσαρμογή των παραπάνω
ποσών θα καθορισθούν με προεδρικά διατάγματα
ύστερα από πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού.
7. ΄Οπου στις διατάξεις του παρόντος νόμου χρησι-
μοποιείται ο όρος "Κανονισμός", εννοείται ο Κανονι-
σμός της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
8. Η προϋπόθεση του άρθρου 54 παρ. 4 στοιχείο η
του νόμου αυτού δεν απαιτείται όταν ο οργανισμός
συλλογικής διαχείρισης πληρεί τρεις προϋποθέσεις:
α) επιδιώκει τους σκοπούς του χωρίς κέρδος για τον
ίδιο, β) αποτελείται, διοικείται και ελέγχεται απο-
κλειστικά από τους ίδιους τους δημιουργούς, με δυ-
νατότητα εκλογής ή διορισμού στο διοικητικό και τυ-
χόν εποπτικό συμβούλιο προσωπικοτήτων που λόγω
της θέσης ή της ειδικότητάς τους μπορούν να προ-
σφέρουν αξιόλογες υπηρεσίες στον εν λόγω οργανι-
σμό, εφόσον η συμμετοχή των τελευταίων δεν αναι-
ρεί τη διοίκηση και τον έλεγχο του οργανισμού από

τα μέλη του και γ) τα μέλη του οργανισμού αυτού θα
ήταν εξαναγκασμένα εκ των πραγμάτων να αναθέ-
σουν τη διαχείριση και την προστασία των δικαιω-
μάτων τους σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης
που δεν συγκεντρώνουν τις δύο παραπάνω υπό α και
β προϋποθέσεις.
9. Σε περίπτωση διαπίστωσης σοβαρής παράβασης
ή επανειλημμένων παραβάσεων του νόμου ή του κα-
νονισμού και ειδικότερα εφόσον δεν πληρούνται οι
προϋποθέσεις του άρθρου 54 παρ. 4 με βάση τις
οποίες χορηγήθηκε η έγκριση λειτουργίας ενός οργα-
νισμού συλλογικής διαχείρισης, ο Υπουργός Πολιτι-
σμού μπορεί με εισήγηση του Οργανισμού Πνευματι-
κής Ιδιοκτησίας να άρει προσωρινά ή οριστικά την
έγκριση λειτουργίας του συγκεκριμένου οργανισμού
συλλογικής διαχείρισης.

9.2 Άρθρο 55: Αρμοδιότητες των οργα-
νισμών συλλογικής διαχείρισης

1. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ή προστα-
σίας έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες : α) να κα-
ταρτίζουν συμβάσεις με τους χρήστες για τους όρους
εκμετάλλευσης των έργων, καθώς και για την οφει-
λόμενη αμοιβή. β) να εξασφαλίζουν στους δημιουρ-
γούς ποσοστιαία αμοιβή κατά τα οριζόμενα στο άρ-
θρο 32 παρ. 1 του παρόντος νόμου. γ) να εισπράτ-
τουν την αμοιβή και να κατανέμουν μεταξύ των δη-
μιουργών τα εισπραττόμενα ποσά. δ) να εισπράτ-
τουν την αμοιβή που προβλέπεται από το άρθρο 18
παρ. 3 του παρόντος νόμου και να τη διανέμουν με-
ταξύ των δημιουργών. ε) να προβαίνουν, σύμφωνα με
το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του παρόντος
άρθρου, σε κάθε διοικητική ή δικαστική ή εξώδικη
ενέργεια για τη νόμιμη προστασία των δικαιωμάτων
των δημιουργών ή των δικαιοδόχων τους και ιδίως να
υποβάλλουν αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, να εγεί-
ρουν αγωγές, να ασκούν ένδικα μέσα, να υποβάλλουν
μηνύσεις και εγκλήσεις, να παρίστανται ως πολιτι-
κώς ενάγοντες, να ζητούν την απαγόρευση πράξεων
που προσβάλλουν το δικαίωμα ως προς τις εξουσίες
που τους έχουν ανατεθεί και να ζητούν την κατά-
σχεση παρανόμων αντιτύπων, κατά το άρθρο 64 του
παρόντος νόμου. στ) να λαμβάνουν από τους χρή-
στες κάθε πληροφορία αναγκαία για τον καθορισμό,
την είσπραξη και κατανομή των εισπραττόμενων πο-
σών.? ζ) να ενεργούν, με σύμπραξη της δημόσιας αρ-
χής ή κατά τη διαδικασία του άρθρου 64 του παρό-
ντος νόμου τους αναγκαίους ελέγχους σε καταστή-
ματα πώλησης ή ενοικίασης ή δανεισμού αντιτύπων
ή δημόσιας εκτέλεσης των έργων που προστατεύουν
για να διαπιστώνουν αν οι πράξεις αυτές δεν προ-
σβάλλουν τα δικαιώματα των δημιουργών. Η ιδρυ-
τική πράξη του οργανισμού μπορεί να περιορίζει τις
αρμοδιότητές του σε μερικές μόνο από τις αναφερό-
μενες παραπάνω.
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2. Τεκμαίρεται ότι οι οργανισμοί συλλογικής διαχεί-
ρισης ή προστασίας έχουν την αρμοδιότητα διαχείρι-
σης ή προστασίας όλων των έργων ή όλων των πνευ-
ματικών δημιουργών για τα οποία δηλώνουν εγγρά-
φως ότι έχουν μεταβιβασθεί σ΄ αυτούς οι σχετικές
εξουσίες ή ότι καλύπτονται από την πληρεξουσιό-
τητα. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ή προ-
στασίας μπορούν να ενεργούν πάντα, δικαστικώς ή
εξωδίκως, στο δικό τους όνομα είτε η αρμοδιότητά
τους στηρίζεται σε μεταβίβαση της εξουσίας, είτε
στηρίζεται σε πληρεξουσιότητα, νομιμοποιούνται δε
πάντως στην άσκηση όλων των δικαιωμάτων του δη-
μιουργού που έχουν μεταβιβαστεί σ΄ αυτούς ή που κα-
λύπτονται από την πληρεξουσιότητα.
3. Για τη δικαστική επιδίωξη της προστασίας των έρ-
γων και των δημιουργών που προστατεύονται από
τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή προστα-
σίας, αρκεί η δειγματοληπτική αναφορά των έργων
που έγιναν αντικείμενο εκμετάλλευσης χωρίς την
απαιτούμενη άδεια και δεν απαιτείται η πλήρης απα-
ρίθμηση των έργων αυτών.
4. Αν αμφισβητηθεί από το δικαιούχο ότι ορισμένο
έργο, που περιεχόταν στη δήλωση της παραγράφου
2 του παρόντος άρθρου και στη σύμβαση που κα-
ταρτίσθηκε με το χρήστη με βάση τη δήλωση αυτή,
ανήκε στην αρμοδιότητα του οργανισμού, ο οργανι-
σμός οφείλει να συντρέξει με κάθε τρόπο τον αντι-
συμβαλλόμενό του χρήστη και ιδίως να παρέμβει
στη σχετική δίκη. Αν αποδειχθεί ότι το έργο δεν
ανήκε στην αρμοδιότητα του οργανισμού, ο οργανι-
σμός εκτός από τις ποινικές ευθύνες οφείλει να απο-
ζημιώσει τον αντισυμβαλλόμενο και η σχετική αγωγή
εκδικάζεται κατά την ειδική διαδικασία των εργατι-
κών διαφορών.

9.3 Άρθρο 56: Σχέσεις με τους χρήστες

1. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης, προκειμέ-
νου οι χρήστες να έχουν την ευχέρεια της χρήσης
των έργων του ρεπερτορίου τους, αξιώνουν από αυ-
τούς ποσοστιαία αμοιβή κατά τα οριζόμενα στο άρ-
θρο 32 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου. Οι εξαι-
ρέσεις από την ποσοστιαία αμοιβή που προβλέπονται
στο άρθρο 32 παράγραφος 2 του παρόντος νόμου δεν
εφαρμόζονται στην περίπτωση αυτή.
2. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης δεν μπο-
ρούν, χωρίς να συντρέχει σπουδαίος λόγος να αρνη-
θούν την κατάρτιση με τους χρήστες των συμβάσεων
που προβλέπονται στην πρώτη περίπτωση της παρα-
γράφου 1 του προηγούμενου άρθρου. Αν ο χρήστης
ισχυρίζεται ότι ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης
αξιώνει αμοιβή προφανώς δυσανάλογη προς αυτήν
που συνήθως καταβάλλεται σε παρόμοιες περιπτώ-
σεις, οφείλει, πριν από οποιαδήποτε χρήση, να προ-
καταβάλει στον οργανισμό ή το ζητούμενο ποσό αμοι-
βής ή το ποσό που θα έχει ορίσει, ύστερα από αίτηση

του χρήστη, ως συνήθως καταβαλλόμενο σε παρό-
μοιες περιπτώσεις το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά
τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Οριστικά
περί της αμοιβής αποφαίνεται το αρμόδιο δικαστή-
ριο.
3. Οργανώσεις αντιπροσωπευτικές των χρηστών και
οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης μπορούν να συμ-
φωνήσουν εγγράφως, και πριν ανακύψει διαφωνία,
τον ορισμό ενός προσώπου, καθοριζομένου ονομαστι-
κώς ή βάσει ιδιότητας, ως διαιτητή για τον καθορι-
σμό του ποσού της αμοιβής που οφείλει να καταβάλει
ο χρήστης. Ο διαιτητής μπορεί να διατάξει την προ-
καταβολή ποσού μέχρις ότου ορίσει το οριστικό ύψος
της οφειλόμενης αμοιβής. Ο διαιτητής που έχει έτσι
οριστεί είναι αποκλειστικά αρμόδιος για την επίλυση
της διαφωνίας και η απόφασή του είναι εκτελεστή.
Διαιτητή μπορεί να έχει ορίσει και ο Υπουργός Πολι-
τισμού, οπότε η προσφυγή σ΄ αυτόν για την επίλυση
της διαφωνίας εξαρτάται από τη θέληση των μερών
που διαφωνούν. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρι-
σης καταρτίζουν κατάλογο με τις αμοιβές που απαι-
τούν από τους χρήστες (αμοιβολόγιο), ο οποίος πρέ-
πει να γνωστοποιείται προς το κοινό με δημοσίευσή
τους σε τρεις εφημερίδες, από τις οποίες η μια πρέ-
πει να είναι οικονομική. Κατά την κατάστρωση και
εφαρμογή των αμοιβολογίων τους, οι οργανισμοί συλ-
λογικής διαχείρισης οφείλουν να ενεργούν χωρίς αυ-
θαιρεσία και να μην προβαίνουν σε καταχρηστικές
διακρίσεις.
Οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης και οργανώ-
σεις αντιπροσωπευτικές των χρηστών μπορούν να
καταρτίζουν συμφωνίες που ρυθμίζουν την αμοιβή
την οποία καταβάλλει ο χρήστης σε κάθε κατηγορία
δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλο ζήτημαπου αφορά
τις σχέσεις των δύο μερών στο πλαίσιο εφαρμογής
του νόμου αυτού, όπως έχει μεταγενέστερα τροποποι-
ηθεί.
4. Για την πραγματοποίηση των κατά την παράγραφο
1 περίπτωση α΄, β΄, γ΄ και δ΄ του προηγούμενου άρ-
θρου διανομών, οι χρήστες οφείλουν να παραδίδουν
στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, χωρίς καμία
καθυστέρηση, καταλόγους των έργων των οποίων
αντίτυπα παράγουν ή πωλούν ή εκμισθώνουν ή δα-
νείζουν, καθώς και των έργων που εκτελούν δημόσια
με μνεία του ακριβούς αριθμού των αντιτύπων που
παρήχθησαν ή διατέθηκαν, καθώς και της συχνότη-
τας των δημόσιων εκτελέσεων.
5. Οι διαφορές μεταξύ των οργανισμών συλλογικής
διαχείρισης και των χρηστών ως προς το ύψος της
αμοιβής που θα πρέπει να καταβάλλει ο χρήστης
στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης είναι δυνατό
να υπαχθούν σε διαιτησία. Οι διαιτητές ορίζονται
από πίνακα που καταρτίζει κάθε δύο χρόνια ο Ορ-
γανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Κατά την κα-
τάρτιση του πίνακα αυτού λαμβάνεται υποχρεωτικά
υπόψη η γνώμη των οργανισμών συλλογικής διαχεί-
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ρισης και των χρηστών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται
αναλόγως τα άρθρα 867 επ. του ΚΠολΔ.

9.4 Άρθρο 57: Σχέσεις με τους δημιουρ-
γούς

1. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ή προστα-
σίας δεν μπορούν, χωρίς να συντρέχει σπουδαίος λό-
γος, να αρνηθούν σε ορισμένο δημιουργό την ανά-
ληψη της διαχείρισης ή προστασίας εξουσιών που
απορρέουν από το περιουσιακό τους δικαίωμα και εί-
ναι αντικείμενο της διαχείρισης του οργανισμού.
2. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ή προστα-
σίας οφείλουν να ενημερώνουν μια φορά το χρόνο
τους δημιουργούς που τους έχουν αναθέσει τη δια-
χείριση ή την προστασία εξουσιών από το περιου-
σιακό δικαίωμα προκειμένου αυτοί να διατυπώνουν
τις απόψεις τους για τους γενικούς κανόνες καθορι-
σμού του ύψους της αμοιβής, τις μεθόδους είσπρα-
ξης και διανομής των αμοιβών, καθώς και για άλλα
θέματα σχετικά με τη διαχείριση και την προστασία.
Οι οργανισμοί οφείλουν να συνεκτιμούν τις απόψεις
αυτές κατά την επεξεργασία των τρόπων διαχείρισης
και προστασίας.
3. Οι δημιουργοί που έχουν αναθέσει τη διαχείριση ή
προστασία των δικαιωμάτων τους σε οργανισμό συλ-
λογικής διαχείρισης ή προστασίας και τα σωματεία
που τους εκπροσωπούν έχουν το δικαίωμα να τηρού-
νται ενήμεροι για όλες τις δραστηριότητες του οργα-
νισμού.
4. Οι δημιουργοί που έχουν αναθέσει σε οργανισμό
συλλογικής διαχείρισης ή προστασίας τη διαχείριση
ή την προστασία του συνόλου των έργων τους οφεί-
λουν να ενημερώνουν γραπτώς τον οργανισμό για τα
έργα που έχουν δημοσιεύσει με όποιον τρόπο και να
τους ενημερώνουν για τα νέα έργα τους που δημο-
σιεύονται μετά την ανάθεση της διαχείρισης στον ορ-
γανισμό.
5. Η διανομή στους δημιουργούς γίνεται το βραδύ-
τερο κάθε χρόνο και κατ΄ αναλογία, όσο αυτό είναι
δυνατόν, προς την πραγματική χρησιμοποίηση των
έργων τους, βάσει κανονισμού διανομής, ο οποίος κα-
ταρτίζεται από τους οργανισμούς συλλογικής διαχεί-
ρισης.
6. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης οφείλουν να
καθορίζουν κατά τρόπο γενικό για όλους τους δη-
μιουργούς ορισμένης κατηγορίας και για κάθε τρόπο
εκμετάλλευσης, το ποσοστό επί των εισπράξεων των
οργανισμών που θα παρακρατείται από αυτούς για
την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης. Το ποσοστό
αυτό γνωστοποιείται στους δημιουργούς πριν από τη
μεταβίβαση των εξουσιών ή την παροχή της σχετικής
πληρεξουσιότητας και δεν μπορεί να αυξηθεί χωρίς
τη συναίνεση των δημιουργών, παρά ύστερα από ει-
δοποίηση ενός χρόνου.

7. Εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος κάθε δημιουρ-
γός και ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή προ-
στασίας μπορούν να καταγγείλουν την ανάθεση της
διαχείρισης και της προστασίας των εξουσιών που
απορρέουν από το περιουσιακό δικαίωμα. Η καταγ-
γελία ενεργεί στο τέλος του ημερολογιακού έτους
κατά το οποίο έγινε, εφόσον από την καταγγελία μέ-
χρι το τέλος του έτους μεσολαβεί διάστημα τουλά-
χιστον τριών μηνών, άλλως στο τέλος του επόμενου
ημερολογιακού έτους.
8. Το δικαίωμα του δημιουργού να παρέχει άδεια ή να
αρνείται την παροχή αδείας σε επιχείρηση εκμετάλ-
λευσης καλωδιακού δικτύου για την αναμετάδοση
εκπομπής μέσω καλωδίου ασκείται μόνο μέσω ορ-
γανισμών συλλογικής διαχείρισης, εφαρμοζομένης
κατά τα λοιπά της διάταξης του άρθρου 54 παρ. 2 του
Ν.2121/1993. Όταν ο δημιουργός δεν έχει αναθέσει
τη διαχείριση του δικαιώματος καλωδιακής αναμε-
τάδοσης σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, ο ορ-
γανισμός συλλογικής διαχείρισης που έχει αναλάβει,
με έγκριση τουΥπουργείουΠολιτισμού, τη διαχείριση
των δικαιωμάτων της αυτής κατηγορίας μπορεί να
διαχειρίζεται το δικαίωμα καλωδιακής αναμετάδο-
σης. Όταν υπάρχουν περισσότεροι από ένας οργανι-
σμοί συλλογικής διαχείρισης για τα δικαιώματα της
αυτής κατηγορίας, ο δημιουργός είναι ελεύθερος να
επιλέξει μεταξύ τους τον οργανισμό συλλογικής δια-
χείρισης τον οποίο εξουσιοδοτεί να διαχειρίζεται το
δικαίωμα καλωδιακής αναμετάδοσης. Ο δημιουργός
που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο έχει τα
ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις με τους δι-
καιούχους που έχουν αναθέσει τη διαχείριση στον ορ-
γανισμό και μπορεί να αξιώσει τα δικαιώματα αυτά
μέσα σε διάστημα τριών (3) ετών από την ημερομηνία
της καλωδιακής αναμετάδοσης του έργου.
9. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν
εφαρμόζονται στα δικαιώματα που ασκούνται από
ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό, όσον αφορά τις δικές
του μεταδόσεις, ανεξάρτητα από το αν τα σχετικά δι-
καιώματα είναι δικά του ή του έχουν μεταβιβαστεί
από άλλους δημιουργούς ή άλλους δικαιούχους.

9.5 Άρθρο 58: Εφαρμογή στα συγγενικά
δικαιώματα

Οι διατάξεις των άρθρων 54 έως 57 του παρόντος νό-
μου εφαρμόζονται αναλόγως στη διαχείριση και την
προστασία των συγγενικών δικαιωμάτων που ρυθμί-
ζονται από το προηγούμενο κεφάλαιο του παρόντος
νόμου.
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΟΥ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
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9.6 Άρθρο 59: Επιβολή και τήρηση προ-
διαγραφών

Με προεδρικά διατάγματα, εκδιδόμενα ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, μπορεί να καθο-
ριστούν προδιαγραφές για τις συσκευές ή άλλο υλικό
αναπαραγωγής έργων, έτσι ώστε να εμποδίζεται ή να
περιορίζεται η χρησιμοποίηση των συσκευών ή του
άλλου υλικού για πράξεις που προσβάλλουν την κα-
νονική εκμετάλλευση της πνευματικής ιδιοκτησίας ή
των συγγενικών δικαιωμάτων.

9.7 Άρθρο 60: Επιβολή χρήσης συστη-
μάτων ελέγχου

Με προεδρικά διατάγματα, εκδιδόμενα ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, μπορεί να επι-
βληθεί η χρήση συσκευών ή συστημάτων που επιτρέ-
πουν τον προσδιορισμό των αναπαραγόμενων ή χρη-
σιμοποιούμενων έργων και την έκταση ή τη συχνό-
τητα της αναπαραγωγής ή της χρήσης, εφόσον δεν
βλάπτονται αδικαιολογήτως τα νόμιμα συμφέροντα
των χρηστών.

9.8 Άρθρο 61: Ένδειξη ελέγχου

Με προεδρικά διατάγματα, εκδιδόμενα ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, μπορεί να προ-
βλεφθεί ότι η κυκλοφορία υλικών φορέων ήχου ή ει-
κόνας ή ήχου και εικόνας επιτρέπεται μόνον εφόσον
φέρουν επικολλημένο στο περικάλυμμα ή σε άλλο εμ-
φανές σημείο ειδικό επίσημα ή ταινία ελέγχου ή άλλη
αναγνωριστική ένδειξη οποιουδήποτε τύπου που πα-
ρέχεται από τον κατά περίπτωση αρμόδιο οργανισμό
συλλογικής διαχείρισης και πιστοποιεί ότι η διάθεση
στο εμπόριο ή η κατ΄ άλλον τρόπο κυκλοφορία του
υλικού φορέα δεν αποτελεί προσβολή του δικαιώμα-
τος του δημιουργού.

9.9 Άρθρο 62: Απαγόρευση αποκωδικο-
ποίησης

Απαγορεύεται χωρίς την άδεια του ραδιοτηλεοπτι-
κού οργανισμού που μεταδίδει, με ηλεκτρομαγνητικά
κύματα ή με καλώδια ή με άλλους υλικούς αγωγούς
ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, παράλληλα προς την
επιφάνεια της γης ή μέσω δορυφόρου προγράμματα
κωδικοποιημένα, η διάθεση, η χρήση και η κατοχή με
σκοπό χρήσης ή διάθεσης συσκευών αποκωδικοποί-
ησης.

9.10 Άρθρο 63: Παρεμπόδιση της προ-
σβολής ή της εξακολούθησής της

1. Σε κάθε περίπτωση όπου επίκειται η τέλεση πρά-
ξης προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας όπως
όταν, χωρίς να υπάρχει η απαιτούμενη άδεια του δη-
μιουργού, πρόκειται να γίνει δημόσια εκτέλεση θε-
ατρικού ή κινηματογραφικού ή μουσικού έργου, η
κατά τόπον αρμόδια αστυνομική αρχή οφείλει να
απαγορεύει την πράξη αυτή ύστερα από αίτηση του
δημιουργού ή των δικαιοδόχων του. Η εισαγγελική
αρχή, εφόσον της ζητηθεί, οφείλει να δώσει σχετική
εντολή στην αστυνομική αρχή. Το ίδιο ισχύει και όταν
η δημόσια εκτέλεση άρχισε μεν με άδεια του δημιουρ-
γού, αλλά η καταβολή της οφειλόμενης αμοιβής κα-
θυστερεί περισσότερο από δύο μέρες.
2. Προκειμένου να χορηγηθεί η κατά το νόμο απαι-
τούμενη αστυνομική άδεια για τη χρήση μουσικών
οργάνων ή για την καταλληλότητα του χώρου ή όποια
άλλη άδεια σχετική με χώρο όπου πρόκειται να εκτε-
λεσθούν δημόσια μουσικές συνθέσεις ή άλλα έργα
των οποίων η διαχείριση έχει ανατεθεί σε οργανισμό
συλλογικής διαχείρισης, απαιτείται η προσαγωγή έγ-
γραφης άδειας δημόσιας εκτέλεσης χορηγούμενης
από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης της εξου-
σίας δημόσιας εκτέλεσης.
3. Με ασφαλιστικά μέτρα που διατάσσονται από το
Μονομελές Πρωτοδικείο εφόσον πιθανολογείται σχε-
τικός κίνδυνος, απαγορεύεται η τέλεση πράξεων που
θα αποτελούσαν προσβολή της πνευματικής ιδιοκτη-
σίας, χωρίς να είναι αναγκαίος ο ειδικός προσδιορι-
σμός των συγκεκριμένων έργων.
4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου
εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση προ-
σβολής των δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων
που προβλέπονται από τα άρθρα 46, 47 και 48 του
παρόντος νόμου.

10 ΚΥΡΩΣΕΙΣ

10.1 Άρθρο 64: Κατάσχεση

Εφόσον πιθανολογείται προσβολή της πνευματικής
ιδιοκτησίας ή συγγενικού δικαιώματος προβλεπόμε-
νου στα άρθρα 46 έως 48 και 51 του παρόντος νό-
μου, το Μονομελές Πρωτοδικείο διατάσσει ως ασφα-
λιστικό μέτρο τη συντηρητική κατάσχεση των αντι-
κειμένων που κατέχονται από τον καθ΄ ου και αποτε-
λούν μέσο τέλεσης ή προϊόν ή απόδειξη της προσβο-
λής. Αντί για συντηρητική κατάσχεση, το δικαστή-
ριο μπορεί να διατάξει την αναλυτική απογραφή των
αντικειμένων αυτών περιλαμβανόμενης και της φω-
τογράφισής τους. Στις παραπάνω περιπτώσεις εφαρ-
μόζεται υποχρεωτικώς το άρθρο 687 παράγραφος 1
του Κ.Πολ.Δ. και χορηγείται υποχρεωτικώς προσω-
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ρινή διαταγή κατά το άρθρο 691 παράγραφος 2 του
Κ.Πολ.Δ.

10.2 Άρθρο 64Α: Ασφαλιστικά μέτρα

Οι δικαιούχοι μπορούν να ζητήσουν τη λήψη ασφαλι-
στικών μέτρων κατά των διαμεσολαβητών οι υπηρε-
σίες των οποίων χρησιμοποιούνται από τρίτο για την
προσβολή του δικαιώματος του δημιουργού ή συγγε-
νικού δικαιώματος. Το ίδιο ισχύει και για το δικαί-
ωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδο-
μένων (άρθρο 8 παρ. 3 Οδηγίας 2001/29).

10.3 Άρθρο 65: Αστικές κυρώσεις

1. Σε κάθε περίπτωση προσβολής της πνευματικής
ιδιοκτησίας ή του συγγενικού δικαιώματος ο δη-
μιουργός ή ο δικαιούχος του συγγενικού δικαιώματος
μπορεί να αξιώσει την αναγνώριση του δικαιώματός
του, την άρση της προσβολής και την παράλειψή της
στο μέλλον.
2. ΄Οποιος υπαιτίως προσέβαλε την πνευματική ιδιο-
κτησία ή τα συγγενικά δικαιώματα άλλου, υποχρεού-
ται σε αποζημίωση και ικανοποίηση της ηθικής βλά-
βης. Η 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.
3. Αντί για αποζημίωση και χωρίς να απαιτείται
υπαιτιότητα του υποχρέου, ο δημιουργός ή ο δικαιού-
χος του συγγενικού δικαιώματος μπορεί να αξιώσει
είτε την καταβολή του ποσού κατά το οποίο ο υπό-
χρεος έγινε πλουσιότερος από την εκμετάλλευση του
έργου ή του αντικειμένου συγγενικού δικαιώματος
προβλεπόμενης στα άρθρα 46 έως 48 και 51 του πα-
ρόντος νόμου, χωρίς άδεια του δημιουργού ή του δι-
καιούχου, είτε την καταβολή του κέρδους που ο υπό-
χρεος αποκόμισε από την εκμετάλλευση αυτή.
4. Το δικαστήριο καταδικάζοντας σε παράλειψη
πράξης απειλεί για κάθε παράβαση χρηματική ποινή
τριακοσίων χιλιάδων έως ενός εκατομμυρίου δραχ-
μών υπέρ του δημιουργού ή του δικαιούχου συγγενι-
κού δικαιώματος προβλεπόμενου στα άρθρα 46 έως
48 και 51 του παρόντος νόμου, καθώς και προσωπική
κράτηση έως ένα έτος. Το ίδιο ισχύει και όταν η κα-
ταδίκη γίνεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστι-
κών μέτρων. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 947 του
Κ.Πολ.Δ.
5. Οι αστικές κυρώσεις του παρόντος άρθρου εφαρ-
μόζονται αναλόγως και στην περίπτωση κατά την
οποία ο οφειλέτης δεν κατέβαλε σε οργανισμό συλλο-
γικής διαχείρισης την αμοιβή που προβλέπεται από
την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του παρόντος νό-
μου.

10.4 Άρθρο 65Α: Διοικητικές κυρώσεις

[το άρθρο 65Α προστέθηκε με τον νόμο 3524/2007]

1. Όποιος χωρίς δικαίωμα και κατά παράβαση των
διατάξεων του παρόντος νόμου αναπαράγει, πωλεί
ή κατ' άλλον τρόπο διανέμει στο κοινό ή κατέχει με
σκοπό διανομής πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογι-
στή, ανεξαρτήτως άλλων κυρώσεων, υπόκειται σε
διοικητικό πρόστιμο ίσο με χίλια (1.000) ευρώ για
κάθε παράνομο αντίτυπο προγράμματος ηλεκτρονι-
κού υπολογιστή.
2. Πλανόδιος ή στάσιμος (εκτός καταστήματος) που
καταλαμβάνεται να διανέμει στο κοινό με πώληση
ή με άλλους τρόπους ή να κατέχει με σκοπό δια-
νομής υλικούς φορείς ήχου, στους οποίους έχει εγ-
γραφεί έργο που απο- τελεί αντικείμενο πνευματικής
ιδιοκτησίας, υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο ίσο με
το γινόμενο των τεμαχίων των παράνομων υλικών
φορέων που αποτελούν αντικείμενο της προσβολής
επί είκοσι (20) ευρώ ανά τεμάχιο υλικού φορέα ήχου
κατά την έκθεση κατάσχεσης που συντάσσεται κατά
τη σύλληψη του δράστη. Το ελάχιστο ποσό του διοι-
κητικού προστίμου ορίζεται σε χίλια (1.000) ευρώ.
3. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρό-
ταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
και Πολιτισμού μπορεί να αυξομοιώνονται τα προ-
βλεπόμενα στις παραγράφους 1 και 2 ποσά υπολογι-
σμού και ελάχιστου ορίου του διοικητικού προστίμου.
4. Αρμόδιες για τον έλεγχο της εφαρμογής των δια-
τάξεων του παρόντος νόμου και την επιβολή των
προβλεπόμενων κυρώσεων είναι η Υπηρεσία Ειδι-
κών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.), οι Αστυνομικές και Τελω-
νειακές Αρχές, οι οποίες μετά τη διαπίστωση της πα-
ράβασης, ενημερώνουν τους δικαιούχους μέσω του
Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Πολιτισμού, καθορίζονται η διαδι-
κασία επιβολής και είσπραξης του προστίμου, οι αρ-
μόδιες υπηρεσίες είσπραξης, καθώς και κάθε άλλη
λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος

10.5 Άρθρο 66: Ποινικές κυρώσεις

1. Τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους
και χρηματική ποινή 2.900 - 15.000 Ευρώ, όποιος
χωρίς δικαίωμα και κατά παράβαση των διατάξεων
του παρόντος νόμου ή διατάξεων των κυρωμένων με
νόμο πολυμερών διεθνών συμβάσεων για την προ-
στασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, εγγράφει έργα
ή αντίτυπα, αναπαράγει αυτά άμεσα ή έμμεσα, προ-
σωρινά ή μόνιμα, με οποιαδήποτε μορφή, εν όλω ή
εν μέρει, μεταφράζει, διασκευάζει, προσαρμόζει ή
μετατρέπει αυτά, προβαίνει σε διανομή αυτών στο
κοινό με πώληση ή με άλλους τρόπους ή κατέχει με
σκοπό διανομής, εκμισθώνει, εκτελεί δημόσια, μετα-
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δίδει ραδιοτηλεοπτικά κατά οποιοδήποτε τρόπο, πα-
ρουσιάζει στο κοινό έργα ή αντίτυπα με οποιοδήποτε
τρόπο, εισάγει αντίτυπα του έργου που παρήχθησαν
παράνομα στο εξωτερικό χωρίς τη συναίνεση του δη-
μιουργού και γενικά εκμεταλλεύεται έργα αντίγραφα
ή αντίτυπα που είναι αντικείμενο πνευματικής ιδιο-
κτησίας ή προσβάλλει το ηθικό δικαίωμα του πνευ-
ματικού δημιουργού να αποφασίζει για τη δημοσί-
ευση του έργου στο κοινό καθώς και να παρουσιάζει
αυτό αναλλοίωτο χωρίς προσθήκες ή περικοπές.
2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος κατά παρά-
βαση των διατάξεων του παρόντος νόμου ή διατά-
ξεων των κυρωμένων με νόμο διεθνών συμβάσεων
για την προστασία συγγενικών δικαιωμάτων προβαί-
νει στις ακόλουθες πράξεις: Α) Χωρίς την άδεια των
ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών α) εγγράφει
σε υλικό φορέα την ερμηνεία ή εκτέλεση, β) αναπα-
ράγει σε υλικό φορέα άμεσα ή έμμεσα, προσωρινά ή
μόνιμα με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν
μέρει, την εγγραφή της ερμηνείας ή εκτέλεσής τους
σε υλικό φορέα γ) προβαίνει σε διανομή στο κοινό
του υλικού φορέα με την εγγραφή της ερμηνείας ή
εκτέλεσης ή κατέχει με σκοπό διανομής δ) εκμισθώ-
νει τον υλικό φορέα με την εγγραφή της ερμηνείας
ή εκτέλεσης, ε) μεταδίδει ραδιοτηλεοπτικά με οποιο-
δήποτε τρόπο ή παρουσιάζει στο κοινό τον υλικό φο-
ρέα με την παράνομη εγγραφή της ερμηνείας ή εκτέ-
λεσης, στ) μεταδίδει ραδιοτηλεοπτικά με οποιονδή-
ποτε τρόπο τη ζωντανή ερμηνεία ή εκτέλεση, εκτός
αν η μετάδοση αυτή αποτελεί αναμετάδοση νόμι-
μης μετάδοσης, ζ) παρουσιάζει στο κοινό τη ζω-
ντανή ερμηνεία ή εκτέλεση που γίνεται με οποιονδή-
ποτε τρόπο, εκτός από ραδιοτηλεοπτική μετάδοση, η)
διαθέτει στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, κατά
τρόποώστε οποιοσδήποτε να έχει προσβαση όπου και
όταν επιλέγει ο ίδιος, την εγγραφή σε υλικό φορέα
της ερμηνείας ή της εκτέλεσής τους. Β) Χωρίς την
άδεια των παραγωγών φωνογραφημάτων (παραγω-
γών υλικώνφορέων ήχου) α) αναπαράγει άμεσα ή έμ-
μεσα, προσωρινά ή μόνιμα με οποιοδήποτε μέσο και
μορφή, εν όλω ή εν μέρει, τα φωνογραφήματα ή το, β)
προβαίνει σε διανομή στο κοινό των ως άνω υλικών
φορέων ή κατέχει με σκοπό διανομής, γ) εκμισθώνει
τους ως άνω υλικούς φορείς, δ) διαθέτει στο κοινό,
ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, κατά τρόπο ώστε οποιοσ-
δήποτε να έχει πρόσβαση όπου και όταν ο ίδιος επιλέ-
γει, τα φωνογραφημάτα τους ε) εισάγει τους ως άνω
υλικούς φορείς που παρήχθησαν στο εξωτερικό χω-
ρίς τη συναίνεσή του. Γ) Χωρίς την άδεια των παρα-
γωγών οπτικοακουστικών έργων (παραγωγών υλι-
κών φορέων εικόνας ή ήχου και εικόνας) α) ανα-
παράγει άμεσα ή έμμεσα, προσωρινά ή μόνιμα με
οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, ή το
πρωτότυπο και τα αντίγραφα των ταινιών τους, β)
προβαίνει σε διανομή στο κοινό των ως άνω υλικών
φορέων συμπεριλαμβανομένων και των αντιγράφων
τους ή κατέχει με σκοπό διανομής, γ) εκμισθώνει τους
ως άνω υλικούς φορείς, δ) διαθέτει στο κοινό, ενσυρ-

μάτως ή ασυρμάτως, κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε
να έχει πρόσβαση στο πρωτότυπο και τα αντίγραφα
των ταινιών τους, όπου και όταν ο ίδιος επιλέγει ε)
εισάγει τους ως άνω υλικούς φορείς που παρήχθη-
σαν στο εξωτερικό χωρίς τη συναίνεσή του στ) μετα-
δίδει ραδιοτηλεοπτικά τους ως άνω υλικούς φορείς
με οποιοδήποτε τρόπο συμπεριλαμβανομένης και της
δορυφορικής μετάδοσης ή καλωδιακής αναμετάδο-
σης. Δ) Χωρίς την άδεια των ραδιοτηλεοπτικών ορ-
γανισμών α) αναμεταδίδει τις εκπομπές με οποιοδή-
ποτε τρόπο, β) παρουσιάζει στο κοινό τις εκπομπές
σε χώρους όπου η είσοδος επιτρέπεται με εισιτήριο, γ)
εγγράφει τις εκπομπές σε υλικούς φορείς ήχου ή εικό-
νας ή ήχου και εικόνας, είτε οι εκπομπές αυτές μετα-
δίδονται ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, συμπεριλαμβα-
νομένης της καλωδιακής ή δορυφορικής μετάδοσης,
δ) προβαίνει σε άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μό-
νιμη αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο και μορφή,
εν όλω ή εν μέρει, της υλικής ενσωμάτωσης των εκ-
πομπών, ε) προβαίνει σε διανομή στο κοινό των υλι-
κών φορέων με την εγγραφή των εκπομπών, στ) εκ-
μισθώνει τον υλικό φορέα με την εγγραφή των εκ-
πομπών τους, ζ) διαθέτει στο κοινό, ενσυρμάτως ή
ασυρμάτως, κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει
πρόσβαση όπου και όταν ο ίδιος επιλέγει την υλική
ενσωμάτωση των εκπομπών τους.
3. Αν το όφελος που επιδιώχθηκε ή η ζημία που απει-
λήθηκε από τις πράξεις των παρ. 1 και 2 είναι ιδιαί-
τερα μεγάλα, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο
ετών και χρηματική ποινή 2 έως 10 εκατομμυρίων
δραχμών. Αν ο υπαίτιος τελεί τις παραπάνω πράξεις
κατ΄ επάγγελμα ή αν οι περιστάσεις κάτω από τις
οποίες έγινε η πράξη μαρτυρούν ότι ο υπαίτιος είναι
ιδιαίτερα επικίνδυνος για την προστασία της πνευ-
ματικής ιδιοκτησίας ή των συγγενικών δικαιωμάτων,
επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι 10 ετών και χρηματική
ποινή 5 έως 20 εκατομμυρίων δραχμών, καθώς και
αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης,
στα πλαίσια της οποίας εκτελέσθηκε η πράξη. Θεω-
ρείται ότι η πράξη έχει τελεσθεί κατ΄ επάγγελμα και
όταν ο δράστης έχει καταδικασθεί για αδικήματα του
παρόντος άρθρου ή για παράβαση των διατάξεων
περί πνευματικής ιδιοκτησίας που ίσχυαν πριν από
αυτό με αμετάκλητη απόφαση σε ποινή στερητική
της ελευθερίας. Η προσβολή της πνευματικής ιδιο-
κτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων σε μορφή
κακουργήματος εκδικάζεται από το αρμόδιο Τριμε-
λές Εφετείο Κακουργημάτων.
4. Με την ποινή των παραγράφων 1,2 και 3 τιμω-
ρείται όποιος δεν κατέβαλε σε οργανισμό συλλογικής
διαχείρισης την αμοιβή που προβλέπεται στο άρθρο
18 παρ. 3 του παρόντος νόμου.
5. Με την ποινή της παρ. 1 τιμωρείται όποιος : α)
χρησιμοποιεί ή διανέμει ή κατέχει με σκοπό θέσης σε
κυκλοφορία συστήματα ή μέσα που έχουν ως μονα-
δικό σκοπό να διευκολύνουν τη χωρίς άδεια αφαί-
ρεση ή εξουδετέρωση τεχνικού συστήματος που προ-
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στατεύει ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή,
β) κατασκευάζει ή εισάγει ή χρησιμοποιεί ή θέτει σε
κυκλοφορία ή κατέχει με σκοπό θέσης σε κυκλοφορία
συσκευές ή άλλο υλικό αναπαραγωγής έργου που δεν
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που θα έχουν
καθοριστεί κατά το άρθρο 59 του παρόντος νόμου,
γ) κατασκευάζει, εισάγει ή χρησιμοποιεί ή θέτει σε
κυκλοφορία ή κατέχει με σκοπό θέσης σε κυκλοφο-
ρία αντικείμενα ή ενεργεί πράξεις που μπορούν να
ματαιώσουν το αποτέλεσμα των παραπάνω προδια-
γραφών, δ) αναπαράγει ή χρησιμοποιεί έργα χωρίς
χρησιμοποίηση των συσκευών ή χωρίς εφαρμογή των
συστημάτων που θα έχουν καθοριστεί κατά το άρθρο
60 του παρόντος νόμου, ε) θέτει σε κυκλοφορία ή κα-
τέχει, με σκοπό να θέσει σε κυκλοφορία υλικούς φο-
ρείς ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, χωρίς το ει-
δικό επίσημα ή την ταινία ελέγχου που θα έχει προ-
βλεφθεί κατά το άρθρο 61 του παρόντος νόμου.
6. Σε περίπτωση μετατροπής της στερητικής της
ελευθερίας ποινής, το ποσό της μετατροπής ορίζεται
στο δεκαπλάσιο των ορίων του ποσού της μετατρο-
πής που προβλέπονται κάθε φορά στον Ποινικό Κώ-
δικα.
7. Αν συντρέχουν ελαφρυντικές περιστάσεις, η χρη-
ματική ποινή δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το
ήμισυ του ελάχιστου ορίου που προβλέπεται κατά πε-
ρίπτωση στον παρόντα νόμο.
8. Σε κάθε περίπτωση, το δικαστήριο μπορεί να
διατάζει δημοσίευση περίληψης της καταδικαστικής
απόφασης, με δαπάνη εκείνου που καταδικάστηκε.
9. Όποιος χωρίς δικαίωμα προβαίνει σε προσωρινή
ή διαρκή αναπαραγωγή της βάσης δεδομένων σε με-
τάφραση, προσαρμογή, διευθέτηση και οποιαδήποτε
άλλη μετατροπή της βάσης δεδομένων, σε διανομή
της βάσης δεδομένων ή αντιγράφων της, σε ανακοί-
νωση, επίδειξη ή παρουσίαση της βάσης δεδομένων
στο κοινό, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός
(1) έτους και χρηματική ποινή ενός (1) έως πέντε (5)
εκατομμυρίων δραχμών.
10. Όποιος προβαίνει σε εξαγωγή ή/και επαναχρησι-
μοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιε-
χομένου της βάσης δεδομένων χωρίς άδεια του κατα-
σκευαστή τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός
έτους και χρηματική ποινή ενός (1) έως πέντε (5) εκα-
τομμυρίων δραχμών.
[οι παράγραφοι 11-14 προστέθηκαν με το νόμο
3524/2007]

11. Όταν το αντικείμενο της προσβολής αφορά σε
προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή, η, κατά τη
διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 65Α και υπό
τους προβλεπόμενους όρους, ανεπιφύλακτη κατα-
βολή του διοικητικού προστίμου από τον δράστη έχει
ως αποτέλεσμα την άρση του αξιοποίνου όταν η προ-
σβολή αφορά σε ποσότητα μέχρι πενήντα (50) προ-
γράμματα.

12. Όταν το αντικείμενο της προσβολής αφορά σε
υλικούς φορείς ήχου, στους οποίους έχει εγγραφεί
έργο που αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτη-
σίας, η, κατά τη διάταξη της παραγράφου 2 του
άρθρου 65Α και υπό τους προβλεπόμενους όρους,
ανεπιφύλακτη καταβολή του διοικητικού προστίμου
από τον δράστη έχει ως αποτέλεσμα την άρση του
αξιοποίνου όταν η προσβολή αφορά σε ποσότητα μέ-
χρι πεντακόσιους (500) παράνομους υλικούς φορείς
ήχου.
13. Η καταβολή του προστίμου, καθώς και η άρση του
αξιοποίνου δεν απαλλάσσουν τους δράστες από την
υποχρέωση καταβολής των αναλογούντων πνευμα-
τικών και συγγενικών δικαιωμάτων, αποζημιώσεων
και λοιπών επιβαρύνσεων στους δικαιούχους αυτών
κατά τις διατάξεις των σχετικών νόμων.
14. Σε περίπτωση υποτροπής εντός του αυτού οικονο-
μικού έτους το διοικητικό πρόστιμο που προβλέπεται
στο άρθρο 65Α διπλασιάζεται

10.6 Άρθρο 66Α: Τεχνολογικά μέτρα

1. Ως "Τεχνολογικά μέτρα" νοούνται κάθε τεχνολο-
γία, μηχανισμός ή συστατικό στοιχείο που με το συ-
νήθη τρόπο λειτουργίας του, αποσκοπεί στο να εμπο-
δίσει ή να περιορίσει πράξεις σε σχέση με έργα ή
άλλα προστατευόμενα αντικείμενα που δεν έχουν
επιτραπεί από το δικαιούχο πνευματικής ιδιοκτη-
σίας ή συγγενικού δικαιώματος, συμπεριλαμβανομέ-
νου και του δικαιώματος ειδικής φύσης του κατα-
σκευαστή βάσης δεδομένων. Τα τεχνολογικά μέτρα
θεωρούνται "αποτελεσματικά" όταν η χρήση του προ-
στατευομένου έργου ή άλλου προστατευομένου αντι-
κειμένου ελέγχεται από τους δικαιούχους μέσω εφαρ-
μογής, διαδικασίας ελέγχου πρόσβασης ή προστα-
σίας, όπως κρυπτογράφηση, διατάραξη της μετάδο-
σης ή άλλη μετατροπή του έργου ή προστατευτικός
μηχανισμός ελέγχου της αντιγραφής, ο οποίος επι-
τυγχάνει το στόχο της προστασίας. (άρθρο 6 παρ.3
Οδηγίας 2001/29)
2. Απαγορεύεται χωρίς την άδεια του δικαιούχου η
εξουδετέρωση κάθε αποτελεσματικού τεχνολογικού
μέτρου την οποία πραγματοποιεί κάποιος εν γνώσει
του ή έχοντας βάσιμους λόγους που του επιτρέπουν
να γνωρίζει ότι επιδιώκει αυτό το σκοπό.
3. Απαγορεύεται χωρίς την άδεια του δικαιούχου, η
κατασκευή, η εισαγωγή, η διανομή, η πώληση, η εκ-
μίσθωση, η διαφήμιση για πώληση ή εκμίσθωση, ή η
κατοχή για εμπορικούς σκοπούς, συσκευών, προϊό-
ντων, συστατικών στοιχείων ή η παροχή υπηρεσιών
που α) αποτελούν αντικείμενο προώθησης, διαφήμι-
σης ή εμπορίας με σκοπό την εξουδετέρωση της προ-
στασίας ή β) πέρα από την εξουδετέρωση της προ-
στασίας έχουν σκοπό εμπορικό ή χρήση περιορισμέ-
νης σημασίας ή γ) έχουν πρωτίστως σχεδιασθεί, πα-
ραχθεί, προσαρμοσθεί ή πραγματοποιηθεί για να επι-
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τρέψουν ή να διευκολύνουν την εξουδετέρωση της
προστασίας οιωνδήποτε αποτελεσματικών τεχνολο-
γικών μέτρων.
4. Η άσκηση δραστηριοτήτων κατά παράβαση των
ανωτέρω διατάξεων τιμωρείται με φυλάκιση τουλά-
χιστον ενός έτους και χρηματική ποινή 2.900 - 15.000
ευρώ και συνεπάγεται τις αστικές κυρώσεις του άρ-
θρου 65 Ν.2121/1993. Το Μονομελές Πρωτοδικείο
μπορεί να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα σύμφωνα με
τον ΚΠολΔ εφαρμοζόμενης και της ρύθμισης του άρ-
θρου 64 Ν.2121/1993, όπως ισχύει.
5. Για τους περιορισμούς που αφορούν τη φωτοτυ-
πική αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση (άρθρο 18),
την αναπαραγωγή για διδασκαλία (άρθρο 21), την
αναπαραγωγή από βιβλιοθήκες και αρχεία (άρθρο
24), την αναπαραγωγή για σκοπούς δικαστικούς ή
διοικητικούς (άρθρο 24), καθώς και την αναπαρα-
γωγή προς όφελος προσώπων με ειδικές ανάγκες
(άρθρο 28Α) η έννομη προστασία που προβλέπεται
στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, δεν θίγει
την υποχρέωση των δικαιούχων να παρέχουν στους
επωφελούμενους από τους ανωτέρω περιορισμούς τα
μέσα, προκειμένου αυτοί να επωφεληθούν από τους
εν λόγω περιορισμούς στον αναγκαίο βαθμό. Εάν οι
δικαιούχοι δεν λάβουν εκούσια μέτρα, στα οποία συ-
μπεριλαμβάνονται και οι συμφωνίες μεταξύ δικαιού-
χων και τρίτων που επωφελούνται από τους περιορι-
σμούς, τόσο οι δικαιούχοι όσο και οι τρίτοι που επω-
φελούνται από τους παραπάνωπεριορισμούς, ζητούν
τη συνδρομή ενός ή περισσοτέρων μεσολαβητών που
επιλέγονται από πίνακα μεσολαβητών τον οποίο κα-
ταρτίζει ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Οι
μεσολαβητές υποβάλλουν προτάσεις προς τα ενδια-
φερόμενα μέρη. Θεωρείται ότι όλα τα μέρη αποδέ-
χονται την πρόταση αυτή, εάν κανένα από αυτά δεν
προβάλλει αντίρρηση μέσα σε προθεσμία ενός μηνός
από την κοινοποίηση της πρότασης. Στην αντίθετη
περίπτωση η διαφορά επιλύεται από το Εφετείο Αθη-
νών το οποίο δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.

10.7 Άρθρο 66Β: Πληροφορίες για το
καθεστώς των δικαιωμάτων

1. Ως "Πληροφορία για το καθεστώς των δικαιωμά-
των" νοείται κάθε παρεχόμενη από το δικαιούχο πλη-
ροφορία η οποία επιτρέπει την αναγνώριση του έρ-
γου ή άλλου προστατευόμενου αντικειμένου με συγ-
γενικό δικαίωμα ή με το δικαίωμα ειδικής φύσης
του κατασκευαστή βάσης δεδομένων, καθώς και την
αναγνώριση του δημιουργού ή οποιουδήποτε άλλου
δικαιούχου. Νοούνται επίσης οι πληροφορίες σχετι-
κές με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του
έργου ή άλλων προστατευομένων αντικειμένων, κα-
θώς και κάθε αριθμός ή κωδικός που αντιπροσω-
πεύει τις πληροφορίες αυτές .
2. Απαγορεύεται σε κάθε πρόσωπο να προβαίνει εν

γνώσει του χωρίς την άδεια του δικαιούχου σε οποια-
δήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες: α) αφαίρεση
ή αλλοίωση οποιασδήποτε πληροφορίας με ηλεκτρο-
νική μορφή σχετικά με τη διαχείριση των δικαιωμά-
των, β) διανομή, εισαγωγή προς διανομή, ραδιοτηλε-
οπτική μετάδοση, παρουσίαση στο κοινό ή διάθεση
στο κοινό έργων ή άλλων προστατευομένων αντικει-
μένων με συγγενικό δικαίωμα ή με το δικαίωμα ειδι-
κής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων, από
τα οποία έχουν αφαιρεθεί ή αλλοιωθεί άνευ αδείας
οι πληροφορίες ηλεκτρονικής μορφής σχετικά με τη
διαχείριση των δικαιωμάτων, αν το πρόσωπο αυτό
αυτό γνωρίζει ή έχει βάσιμο λόγο να γνωρίζει ότι με
την ενέργεια αυτή προτρέπει, επιτρέπει, διευκολύνει
ή συγκαλύπτει προσβολή του δικαιώματος του δη-
μιουργού ή των συγγενικών δικαιωμάτων ή του δι-
καιώματος ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης
δεδομένων.
3. Η παράβαση των ανωτέρω διατάξεων τιμωρεί-
ται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρημα-
τική ποινή 2.900 - 15.000 Ευρώ και συνεπάγεται τις
αστικές κυρώσεις του άρθρου 65 Ν.2121/1993, όπως
ισχύει. Το Μονομελές Πρωτοδικείο μπορεί να δια-
τάξει ασφαλιστικά μέτρα σύμφωνα με τον ΚΠολΔ,
εφαρμοζομένης και της ρύθμισης του άρθρου 64
Ν.2121/1993, όπως ισχύει.

11 ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙ-
ΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

11.1 Άρθρο 67: Εφαρμοστέο δίκαιο

1. Η πνευματική ιδιοκτησία στα δημοσιευμένα έργα
διέπεται από το δίκαιο του κράτους, όπου το έργο
έγινε για πρώτη φορά νομίμως προσιτό στο κοινό.
Η πνευματική ιδιοκτησία στα αδημοσίευτα έργα διέ-
πεται από το δίκαιο της ιθαγένειας του δημιουργού
τους.
2. Τα συγγενικά δικαιώματα διέπονται από το δίκαιο
του κράτους όπου πραγματοποιήθηκε η ερμηνεία ή η
εκτέλεση ή όπου παρήχθησαν οι υλικοί φορείς ήχου ή
εικόνας ή ήχου και εικόνας ή από όπου έγινε η ραδιο-
τηλεοπτική εκπομπή ή όπου έγινε η έντυπη έκδοση.
3. Σε κάθε περίπτωση διέπεται από το κατά τις πα-
ραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμο-
στέο δίκαιο, ο καθορισμός του υποκειμένου του δι-
καιώματος, το αντικείμενό του, το περιεχόμενό του, η
διάρκειά του και οι περιορισμοί πλην των τυχόν προ-
βλεπόμενων από το δίκαιο αυτό μη εκουσίων αδειών
εκμετάλλευσης. Η ένδικη προστασία διέπεται από το
δίκαιο της χώρας όπου ζητείται η προστασία.
4. Οι προηγούμενες παράγραφοι εφαρμόζονται εφό-
σον δεν ορίζουν άλλως διεθνείς συμβάσεις κυρωμέ-
νες από την Ελλάδα. Προκειμένου για κράτη που δεν
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συνδέονται με την Ελλάδα με διεθνείς συμβάσεις για
την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας ή ορι-
σμένου αντικειμένου της ή ορισμένου συγγενικού δι-
καιώματος, οι προηγούμενες παράγραφοι εφαρμόζο-
νται εφόσον το κράτος του οποίου το δίκαιο πρέπει να
εφαρμοστεί, παρέχει ανάλογη προστασία στην πνευ-
ματική ιδιοκτησία σε έργα που έγιναν στην Ελλάδα
για πρώτη φορά προσιτά στο κοινό ή σε συγγενικά
δικαιώματα που απορρέουν από πράξεις που πραγ-
ματοποιήθηκαν στην Ελλάδα.

11.2 Άρθρο 68: Μη αναδρομικότητα του
νόμου

1. ΄Εργα των οποίων έχει λήξει η διάρκεια της προ-
στασίας κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νό-
μου, παραμένουν εκτός προστασίας της πνευματικής
ιδιοκτησίας.
2. Η προστασία που προβλέπεται από τα άρθρα 2 πα-
ράγραφος 3 και 40 έως 53 παρέχεται από την έναρξη
της ισχύος του παρόντος νόμου σε προγράμματα ηλε-
κτρονικών υπολογιστών που δημιουργήθηκαν ή σε
συγγενικά δικαιώματα από πράξεις που έγιναν στο
παρελθόν.
3. Συμβάσεις που έχουν καταρτισθεί πριν από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διέπονται από το
προγενέστερο δίκαιο για ένα χρόνο από την έναρξη
ισχύος του νόμου.

11.3 Άρθρο 68Α: Διαχρονικό Δίκαιο

1. Η διάρκεια προστασίας που προβλέπεται στα άρ-
θρα 29, 30, 31 και 52 Ν.2121/1993 εφαρμόζεται σε
όλα τα έργα και αντικείμενα προστασίας με συγγε-
νικά δικαιώματα, τα οποία προστατεύονταν σε ένα
τουλάχιστον Κράτος-Μέλος την 1-7-1995 κατ' εφαρ-
μογή εθνικών νομοθεσιών για την πνευματική ιδιο-
κτησία και τα συγγενικά δικαιώματα. Οι τρίτοι οι
οποίοι ανέλαβαν την εκμετάλλευση έργων ή αντι-
κειμένων συγγενικών δικαιωμάτων, που είχαν γίνει
κοινό κτήμα πριν από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος νόμου μπορούν να συνεχίσουν την εκμετάλλευση
αυτή με τους ίδιους τρόπους, με τα ίδια μέσα και στην
ίδια έκταση μέχρι 1-1-1999.
2. Οι συμφωνίες που αφορούν την εκμετάλλευση
έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας, οι
οποίες ίσχυαν πριν από την 1.1.1995, υπάγονται
από 1-1-2000 στις διατάξεις του άρθρου 35 παρ.
3 Ν.2121/1993 εφόσον λήγουν μετά την ημερομηνία
αυτή. Εφόσον μια διεθνής συμφωνία συμπαραγωγής
που είχε συναφθεί πριν από την 1.1.1995 μεταξύ συ-
μπαραγωγού από ένα Κράτος-Μέλος και ενός ή πε-
ρισσοτέρων συμπαραγωγών από άλλα Κράτη-Μέλη
ή τρίτες χώρες, προβλέπει ρητά σύστημα κατανομής
σε γεωγραφικές περιοχές των δικαιωμάτων εκμετάλ-

λευσης μεταξύ των συμπαραγωγών για όλους τους
τρόπους παρουσίασης στο κοινό, χωρίς διάκριση της
ρύθμισης που ισχύει για την παρουσίαση στο κοινό
μέσω δορυφόρου από τις διατάξεις που εφαρμόζο-
νται στους άλλους τρόπους παρουσίασης, και εφόσον
η παρουσίαση στο κοινό μέσω δορυφόρου θα έθιγε
την αποκλειστικότητα, και ιδίως τη γλωσσική απο-
κλειστικότητα, ενός των συμπαραγωγών ή των εκδο-
χέων του σε συγκεκριμένο έδαφος, για την παροχή
άδειας παρουσίασης στο κοινό μέσω δορυφόρου από
ένα συμπαραγωγό ή τους εκδοχείς του απαιτείται η
συναίνεση του δικαιούχου της εν λόγω αποκλειστικό-
τητας, είτε πρόκειται για συμπαραγωγό είτε για εκδο-
χέα.

11.4 Άρθρο 69: Σύσταση Οργανισμού
Πνευματικής Ιδιοκτησίας

1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με
έδρα την Αθήνα και επωνυμία "Οργανισμός Πνευ-
ματικής Ιδιοκτησίας" (Ο.Π.Ι.), που εποπτεύεται από
το Υπουργείο Πολιτισμού, με σκοπό την προστασία
των πνευματικών δημιουργών και δικαιούχων συγ-
γενικών δικαιωμάτων, την εποπτεία των οργανισμών
συλλογικής διαχείρισης, την εφαρμογή του παρόντος
νόμου και των συναφών διεθνών συμβάσεων, τη νο-
μοπαρασκευαστική εργασία σε θέματα πνευματικής
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και γενικά
την εκπροσώπηση της Ελλάδας σε όλους τους αρ-
μόδιους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και στα ΄Ορ-
γανα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο Ο.Π.Ι. μπορεί
επίσης να διοργανώνει κάθε είδους σεμινάρια, με
σκοπό την επιμόρφωση και ενημέρωση των δικα-
στών, δικηγόρων, διοικητικών υπαλλήλων, δημιουρ-
γών, δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων, φοιτη-
τών και σπουδαστών για θέματα πνευματικής ιδιο-
κτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων. Ο Ο.Π.Ι. σε
καμία περίπτωση δεν μπορεί να έχει ως σκοπό τη
συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στα άρθρα 54 έως 58 του παρόντος νό-
μου.
2. Ο Ο.Π.Ι. επιχορηγείται από ποσοστό όχι ανώ-
τερο του 5% των ακαθάριστων εισπράξεων των ορ-
γανισμών συλλογικής διαχείρισης, το ακριβές ύψος
και ο τρόπος καταβολής του οποίου καθορίζονται
με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση
του Υπουργού Πολιτισμού. Επιχορηγείται επίσης από
διεθνείς οργανισμούς, από ΄Οργανα της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, από δωρεές, κληροδοτήματα και κάθε
άλλη επιχορήγηση από τρίτους, όπως επίσης και από
τα έσοδα που προκύπτουν από παροχή υπηρεσιών. Ο
Ο.Π.Ι. για την έναρξη λειτουργίας του επιχορηγείται
εφάπαξ με ειδική χρηματοδότηση από τον κρατικό
προϋπολογισμό του ΥΠ.ΠΟ. ύψους είκοσι εκατομμυ-
ρίων (20.000.000) δραχμών.
Ο Οργανισμός Πνευματικής ιδιοκτησίας μπορεί επί-
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σης να επιχορηγείται από τις πιστώσεις του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού ή από τα έσοδα των αριθμολαχείων
ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟ-ΤΟ.
3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρό-
ταση των Υπουργών Πολιτισμού, Προεδρίας της Κυ-
βέρνησης και Οικονομικών, καθορίζονται το αντι-
κείμενο και οι ειδικότερες αρμοδιότητες του Οργα-
νισμού στο πλαίσιο του σκοπού του, ο τρόπος και η
διαδικασία ασκήσεως των αρμοδιοτήτων αυτών, τα
της διοίκησης και ελέγχου διαχείρισης του Οργανι-
σμού, τα του προσωπικού και της οργάνωσής του, τα
ποσά των αμοιβών για την παροχή υπηρεσιών που
μπορεί εκάστοτε να αναπροσαρμόζεται με απόφαση
του Υπουργού Πολιτισμού και γενικά ο τρόπος επι-
λογής του αναγκαίου για τη στελέχωση Οργανισμού,
επιστημονικού, διοικητικού και βοηθητικού προσω-
πικού, η μισθοδοσία αυτού, καθώς και κάθε άλλη
σχετική λεπτομέρεια.
4. Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας αποτελεί
κοινωφελές νομικό πρόσωπο. Ο Οργανισμός Πνευ-
ματικής Ιδιοκτησίας δεν υπάγεται στο δημόσιο το-
μέα, ούτε στις διατάξεις του δημόσιου λογιστικού,
ούτε στις διατάξεις για τις δημόσιες προμήθειες και
τα δημόσια έργα και σε άλλες συναφείς διατάξεις.
Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας λειτουργεί
χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες
της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από το ιδιω-
τικό δίκαιο.
5. Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας απολαμ-
βάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικα-
στικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών
και ουσιαστικών προνομίων του Δημοσίου.

11.5 Άρθρο 70: Οργανισμοί συλλογικής
διαχείρισης που λειτουργούν

1. Οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης που λειτουρ-
γούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπο-
χρεούνται, μέσα σε δώδεκα μήνες από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόμου, να υποβάλουν στο
Υπουργείο Πολιτισμού την κατά το άρθρο αυτό δή-
λωση συνοδευόμενη από το σχετικό Κανονισμό και
γενικά να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για την
προσαρμογή στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
2. Σωματεία δημιουργών που κατά τη δημοσίευση
του παρόντος νόμου έχουν διαχειριστική δραστηριό-
τητα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν.
4301/1929 και 43 του Ν. 1597/1986 μπορούν να συ-
νεχίσουν τη δραστηριότητα αυτή για εικοσιτέσσερις
ακόμη μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νό-
μου.

11.6 Άρθρο 71: Εφαρμογή Κοινοτικών
Οδηγιών

1. Τα άρθρα 2 παρ. 3 και 40 έως 45 του παρόντος νό-
μου αποτελούν εφαρμογή της Οδηγίας 91/250/Ε.Ο.Κ.
του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της
14ης Μαϊου 1991 για τη νομική προστασία των προ-
γραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.
2. Τα άρθρα 3 παρ. 1, περίπτωση δ΄, 9, 34, 46, 47,
48, 49, 52 και 53 αποτελούν εφαρμογή της Οδηγίας
92/100/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων της 19ης Νοεμβρίου 1992 σχετικά με το δι-
καίωμα εκμίσθωσης, το δικαίωμα δανεισμού και ορι-
σμένα δικαιώματα συγγενικά προς την πνευματική
ιδιοκτησία στον τομέα των προϊόντων της διανοίας.
3. Τα άρθρα 35 παρ. 3 και 4, 57 παρ. 8 και 9, 52 η και
68Α παρ. 2 του νόμου αυτού, αποτελούν εφαρμογή
της Οδηγίας 93/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Σε-
πτεμβρίου 1993 περί συντονισμού ορισμένων κανό-
νων όσον αφορά το δικαίωμα του δημιουργού και τα
συγγενικά δικαιώματα που εφαρμόζονται στις δορυ-
φορικές ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις και την καλω-
διακή αναμετάδοση.
4. Τα άρθρα 11, 29 παρ. 1, 30, 31, 51Α, 52 γ, δ, ε, στ
και ζ καθώς και 68Α παρ. 1 του νόμου αυτού αποτε-
λούν εφαρμογή της Οδηγίας 93/98/ΕΟΚ του Συμβου-
λίου της 29ης Οκτωβρίου 1993 περί εναρμονίσεως
της διάρκειας προστασίας του δικαιώματος, καθώς
και πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγε-
νικών δικαιωμάτων.
5. Τα άρθρα 2α, 3 παρ. 3, 45Α, 64 τελευταίο εδάφιο,
65 παρ. 6, 65 παρ. 9 και 10, 72 παρ. 8 του νόμου αυτού,
θεσπίζονται σε εφαρμογή της Οδηγίας 96/9/ΕΟΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία
των βάσεων δεδομένων.
6. Τα άρθρα 3 παρ. 1, 28Α 28Β και 28Γ, 46 παρ. 2, 47
παρ. 1 και 2, 48 παρ. 1, 52 στοιχείο δ , 64Α, 66 παρ. 1
και 2, 66Α και 66Β του νόμου αυτού αποτελούν εφαρ-
μογή της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαϊου 2001
για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώ-
ματος του δημιουργού και των συγγενικών δικαιω-
μάτων στην κοινωνία της πληροφορίας.

11.7 Άρθρο 72: Κατάργηση διατάξεων
και ρύθμιση άλλων θεμάτων

1. Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου
καταργείται κάθε διάταξη που αντίκειται στο νόμο
αυτόν ή αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζονται με
το νόμο αυτόν. Ειδικότερα καταργούνται οι νόμοι
ΓΥΠΓ/1909 και 2387/1920, το ν.δ. 12/15 Ιουνίου 1926,
οι νόμοι 4186/1929, 4301/1929 και 4489/1930, το άρ-
θρο 2 παρ. 1 του ν.δ. 619/1941, το ν.δ. 2179/1943,



32 13 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

οι νόμοι 763/1943, 1136/1944 και 56/1944, το άρθρο
12 του ν. 3188/1955, το ν.δ. 4264/1962, το άρθρο 4
του ν. 1064/1980, τα άρθρα 5 και 10 έως 22 του ν.
1075/1980, το άρθρο 19 του ν. 1348/1983 και τα άρ-
θρα 3, 40, 43 και 46 του ν. 1597/1986.
2. Διατηρείται σε ισχύ ο ν. 988/1943.
3. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης που προβλέ-
πονται και λειτουργούν σύμφωνα με τα άρθρα 54 έως
58 του παρόντος νόμου έχουν το δικαίωμα να διορ-
γανώνουν συνέδρια, που αφορούν θέματα πνευματι-
κής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και να
συμμετέχουν σε αυτά. Τα άρθρα 54 έως 58 του παρό-
ντος νόμου δεν περιορίζουν τη σύναψη συμβάσεων
αμοιβαιότητας μεταξύ των οργανισμών συλλογικής
διαχείρισης της ημεδαπής και των αντίστοιχων ορ-
γανισμών συλλογικής διαχείρισης της αλλοδαπής.
4. Μέχρι την 1η Ιουλίου 1994 δεν εφαρμόζονται οι
παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 49, όταν υλικός
φορέας ήχου χρησιμοποιείται για παρουσίαση στο
κοινό, σε καφενεία ή εστιατόρια, που βρίσκονται σε
Δήμους ή Κοινότητες κάτω από 5.000 κατοίκους.
5. Το άρθρο 38 παράγραφος 4 εδάφιο α΄ του παρό-
ντος νόμου εφαρμόζεται για τη δημοσίευση οποιασ-
δήποτε φωτογραφίας.
6. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου και μέ-
χρι την έναρξη λειτουργίας ενός ή περισσοτέρων ορ-
γανισμών συλλογικής διαχείρισης, που θα μπορούν
να λαμβάνουν τις σχετικές με δωρεές αποφάσεις, οι
διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5
του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση
που οι υπόχρεοι της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου
προβαίνουν σε δωρεά τουλάχιστον του τμήματος της
αμοιβής τους που προέρχεται από τον μεταπωλητή,
εφόσον: α) για τη δωρεά αυτή η εκάστοτε ισχύουσα
νομοθεσία προβλέπει απαλλαγή από το φόρο δω-
ρεάς, β) το ποσό της δωρεάς έχει κατατεθεί σε λογα-
ριασμό, τον οποίο ο δωρεοδόχος έχει ανοίξει ειδικά
για το σκοπό αυτόν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων ή σε Τράπεζα νομίμως λειτουργούσα στην
Ελλάδα και γ) το παραστατικό της κατάθεσης φέρει:
αα) τα στοιχεία του δωρητή και του δωρεοδόχου, ββ)
το ποσό της δωρεάς, γγ) την ημερομηνία της κατά-
θεσης και δδ) την υπογραφή του δωρεοδόχου ή του
νόμιμου εκπροσώπου του.
7. Το σωματείο υπό την επωνυμία ΕΝΩΣΙΣ ΜΟΥ-
ΣΙΚΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΣΤΙΧΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Ε.Μ.Σ.Ε.) μπορεί να συνεχίσει να ασκεί τη διαχειρι-
στική δραστηριότητά του ως οργανισμός συλλογικής
διαχείρισης μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1999.

11.8 Άρθρο 731

12 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

12.1 Άρθρο 74

Δεν είναι ασυμβίβαστες προς το δικηγορικό λειτούρ-
γημα και δεν συνεπάγονται έκπτωση ή διαγραφή
από τα μητρώα του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου,
οι ιδιότητες του διευθύνοντος συμβούλου, του γενι-
κού διευθυντή, του διαχειριστή, του προέδρου ή του
αντιπροέδρου των οργανισμών συλλογικής διαχείρι-
σης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

12.2 Άρθρο 751

12.3 Άρθρο 761

13 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

13.1 Άρθρο 77

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από το
άρθρο 69, η ισχύς του οποίου αρχίζει έξι μήνες από
τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Παραγγέλουμε τη δημοσίευση του πα-
ρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την
εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.
1 Δεν αναφέρονται γιατί δεν αφορούν θέματα πνευ-
ματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων.

https://el.wikisource.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82_2121/1993#1
https://el.wikisource.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82_2121/1993#1
https://el.wikisource.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82_2121/1993#1


33

14 Text and image sources, contributors, and licenses

14.1 Text
• Νόμος 2121/1993 Πηγή: https://el.wikisource.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82_2121/1993?oldid=78782
Συνεισφέροντες: Dada, Geraki, AndreasJS, Αναστάσιος~elwikisource, AndreasBot, DerHexer, Prodromos.tsiavos, Pappasadrian,
Moomoa, Nikosgranturismogt, Ah3kal και Ανώνυμες συνεισφορές: 14

14.2 Images
• Αρχείο:Attention_niels_epting.svg Πηγή: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Attention_niels_epting.svg Άδεια
χρήσης: CC0 Συνεισφέροντες: Open Clip Art Library Αρχικός δημιουργός: Niels Epting

14.3 Content license
• Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

https://el.wikisource.org/wiki/%25CE%259D%25CF%258C%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%2582_2121/1993?oldid=78782
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Attention_niels_epting.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
	Άρθρο 1: Πνευματική ιδιοκτησία
	Άρθρο 2: Αντικείμενο του δικαιώματος
	Άρθρο 3: Το περιουσιακό δικαίωμα
	Άρθρο 4: Το ηθικό δικαίωμα
	Άρθρο 5: Δικαίωμα παρακολούθησης

	ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
	Άρθρο 6: Αρχικός δικαιούχος
	Άρθρο 7: Έργα συνεργασίας, συλλογικά και σύνθετα
	Άρθρο 8: Έργα μισθωτών
	Άρθρο 9: Οπτικοακουστικά έργα
	Άρθρο 10: Τεκμήρια
	Άρθρο 11: Αρχικοί δικαιούχοι κατά πλάσμα

	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ, ΑΣΚΗΣΗ 
	Άρθρο 12: Μεταβίβαση
	Άρθρο 13: Συμβάσεις και άδειες εκμετάλλευσης
	Άρθρο 14: Τύπος των δικαιοπραξιών
	Άρθρο 15: Έκταση της μεταβίβασης και των συμβάσεων και αδειών εκμετάλλευσης
	Άρθρο 16: Συναίνεση του δημιουργού ως άσκηση του ηθικού δικαιώματος
	Άρθρο 17: Μεταβίβαση του υλικού φορέα

	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
	Άρθρο 18: Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση
	Άρθρο 19: Παράθεση αποσπασμάτων
	Άρθρο 20: Σχολικά βιβλία και ανθολογίες
	Άρθρο 21: Αναπαραγωγή για διδασκαλία
	Άρθρο 22: Αναπαραγωγή από βιβλιοθήκες και αρχεία
	Άρθρο 23: Αναπαραγωγή κινηματογραφικών έργων
	Άρθρο 24: Αναπαραγωγή για σκοπούς δικαστικούς ή διοικητικούς
	Άρθρο 25: Χρήση για λόγους ενημέρωσης
	Άρθρο 26: Χρήση εικόνων με έργα σε δημόσιους χώρους
	Άρθρο 27: Δημόσια παράσταση ή εκτέλεση σε ειδικές περιστάσεις
	Αρθρο 27Α Ορισμένες χρήσεις ορφανών έργων
	Άρθρο 28: Έκθεση και αναπαραγωγή εικαστικών έργων
	Άρθρο 28Α: Αναπαραγωγή προς όφελος τυφλών και κωφαλάλων
	Άρθρο 28Β: Εξαίρεση από το δικαίωμα αναπαραγωγής
	Άρθρο 28Γ: Ρήτρα γενικής εφαρμογής επί των περιορισμών

	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
	Άρθρο 29: Η διάρκεια γενικώς
	Άρθρο 30: Έργα συνεργασίας
	Άρθρο 31: Ειδική έναρξη της διάρκειας

	ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
	Άρθρο 32: Ποσοστιαία αμοιβή
	Άρθρο 33: Ρυθμίσεις για τη σύμβαση έντυπης έκδοσης και δικαιώματα μεταφραστή
	Άρθρο 34: Ρυθμίσεις για τη σύμβαση οπτικοακουστικής παραγωγής
	Άρθρο 35: Ρυθμίσεις για τη ραδιοφωνική και τηλεοπτική μετάδοση
	Άρθρο 36: Αμοιβή για θεατρική παράσταση
	Άρθρο 37: Εκτέλεση μουσικής σε κινηματογράφους
	Άρθρο 38: Δικαιώματα φωτογράφων
	Άρθρο 39: Ακυρότητα αντίθετων συμφωνιών

	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
	Άρθρο 40: Έργα μισθωτών
	Άρθρο 41: Εξάντληση δικαιώματος
	Άρθρο 42: Περιορισμοί
	Άρθρο 43: Αποσυμπίληση
	Άρθρο 44: Διάρκεια της προστασίας
	Άρθρο 45: Ισχύς άλλων διατάξεων και συμφωνιών
	Άρθρο 45Α: Δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων

	ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
	Άρθρο 46: Άδεια από ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες
	Άρθρο 47: Άδεια από παραγωγούς υλικών φορέων
	Άρθρο 48: Άδεια από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς
	Άρθρο 49: Δικαίωμα εύλογης αμοιβής
	Άρθρο 50: Ηθικό δικαίωμα
	Άρθρο 51: Δικαιώματα εκδοτών
	Άρθρο 51Α: Προστασία προηγουμένως αδημοσίευτων έργων
	Άρθρο 52: Τύπος άδειας, περιορισμοί και διάρκεια δικαιωμάτων καθώς και ρύθμιση άλλων θεμάτων
	Άρθρο 53: Προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας

	ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
	Άρθρο 54: Ανάθεση διαχείρισης
	Άρθρο 55: Αρμοδιότητες των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης
	Άρθρο 56: Σχέσεις με τους χρήστες
	Άρθρο 57: Σχέσεις με τους δημιουργούς
	Άρθρο 58: Εφαρμογή στα συγγενικά δικαιώματα
	Άρθρο 59: Επιβολή και τήρηση προδιαγραφών
	Άρθρο 60: Επιβολή χρήσης συστημάτων ελέγχου
	Άρθρο 61: Ένδειξη ελέγχου
	Άρθρο 62: Απαγόρευση αποκωδικοποίησης
	Άρθρο 63: Παρεμπόδιση της προσβολής ή της εξακολούθησής της

	ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
	Άρθρο 64: Κατάσχεση
	Άρθρο 64Α: Ασφαλιστικά μέτρα
	Άρθρο 65: Αστικές κυρώσεις
	Άρθρο 65Α: Διοικητικές κυρώσεις
	Άρθρο 66: Ποινικές κυρώσεις
	Άρθρο 66Α: Τεχνολογικά μέτρα
	Άρθρο 66Β: Πληροφορίες για το καθεστώς των δικαιωμάτων

	ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
	Άρθρο 67: Εφαρμοστέο δίκαιο
	Άρθρο 68: Μη αναδρομικότητα του νόμου
	Άρθρο 68Α: Διαχρονικό Δίκαιο
	Άρθρο 69: Σύσταση Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας
	Άρθρο 70: Οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης που λειτουργούν
	Άρθρο 71: Εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών
	Άρθρο 72: Κατάργηση διατάξεων και ρύθμιση άλλων θεμάτων
	Άρθρο 73*1

	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
	Άρθρο 74
	Άρθρο 75*1
	Άρθρο 76*1

	ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 
	Άρθρο 77

	Text and image sources, contributors, and licenses
	Text
	Images
	Content license


