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Βασικά Ζητήματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Περιορισμοί του Δικαιώματος
Δρ. Πρόδρομος Τσιαβός – Ναταλία-Ροζαλία Αυλώνα



Ένα Βασικό Σενάριο Εργασίας

• Είμαι μέλος ΔΕΠ/EΠ και θέλω να 
χρησιμοποιήσω υλικό που έχω βρει από 
τρίτη πηγή στη διδασκαλία μου
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Κεντρικές Ερωτήσεις

• Σε ποιόν ανήκει αυτό που δημιουργώ;

• Είναι νόμιμο αυτό που κάνω;
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Προαπαιτούμενα

• Για να μπορέσω να απαντήσω σε αυτά τα 
ερωτήματα θα πρέπει:

(α) να έχω μια στοιχειώδη κατανόηση 
θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

(β) να αναλύσω το ερώτημα σε περαιτέρω 
ερωτήματα (χρήση υπόθεσης εργασίας) 
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(α) πνευματική ιδιοκτησία

• Πώς σχετίζεται με τη διανοητική 
ιδιοκτησία;

• Ποιό είναι το σκεπτικό της πνευματικής 
ιδιοκτησίας;

• Βασικές έννοιες σχετικές με τη δουλειά 
μου
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(β) Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας

• Τι θέλω να κάνω με το υλικό των τρίτων;

• Που και πως θα χρησιμοποιήσω το υλικό 
που φτιάχνω εγώ;

• Από που έρχεται το υλικό των τρίτων;

• Ποιά είναι η σχέση εργασίας μου με το 
Πανεπιστήμιο;
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Πνευματική Ιδιοκτησία (Ι)
[σκεπτικό Α]

• Τρόπος προστασίας του δημιουργού

• Δημιουργία δικαιώματος επί των έργων 
της διανοίας

• Παροχή κινήτρων για να πραγματοποιηθεί 
η διανοητική δημιουργία

• Προστασία του ιδιαίτερου συνδέσμου 
ανάμεσα στο δημιουργό και το έργο του
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Πνευματική Ιδιοκτησία (ΙΙ)
[σκεπτικό Β]

• Ανάγκη για την παροχή κινήτρων στο 
δημιουργό προκειμένου να δημιουργήσει

• Οικονομική φύση του προστατευομένου 
αγαθού:
– Μεγάλο κόστος παραγωγής
– Μικρό κόστος αναπαραγωγής
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Πνευματική Ιδιοκτησία (ΙΙΙ)
[σκεπτικό Γ]

• Δημιουργία ενός περιορισμένου στο χρόνο 
και με συγκεκριμένες προϋποθέσεις 
δικαιώματος ιδιοκτησίας

• Εξισορρόπηση συμφερόντων του 
δημιουργού και των χρηστών του έργου ή 
των μελλοντικών δημιουργών

• Εξισορρόπηση με κοινωνικά σημαντικά 
χρήσεις 
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Πνευματική Ιδιοκτησία (ΙV)
[σκεπτικό Δ]

• Τι συμβαίνει όταν το οικονομικό μοντέλο 
της πνευματικής παραγωγής 
μεταβάλλεται;

• Από το μοντέλο της δημιουργίας κινήτρων 
στο μοντέλο της εξάλειψης των εμποδίων 
για την πνευματική δημιουργία

• Το φαινόμενο των ανοικτών αδειών 
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Πνευματική Ιδιοκτησία (V)
[σκεπτικό Ε]

• Τι συμβαίνει όταν η έννοια της 
πρωτοτυπίας και ο τρόπος παραγωγής 
αλλάζει;

• Από τις έννοιες της πρωτοτυπίας της 
εποχής του ρομαντισμού στην έννοια της 
συνεργατικής και μετα-φορντικής 
παραγωγής 
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Πνευματική Ιδιοκτησία (VI)
[νόμος]

• Ν. 2121/1993 όπως ισχύει

• Eυρωπαϊκό Κεκτημένο

• Διεθνείς συνθήκες (WIPO/ TRIPS/ Βέρνη/ 
Ρώμη)
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Πνευματική Ιδιοκτησία (VI)
[Φύση του Δικαιώματος Ι]

• Ένα δικαίωμα – δύο εκφάνσεις

• Δέσμες εξουσιών

• Περιουσιακό Δικαίωμα (δικαίωμα 
εκμετάλλευσης του έργου)

• Ηθικό Δικαίωμα (προστασία προσωπικού 
δεσμού του δημιουργού με το έργο)

14



Πνευματική Ιδιοκτησία (VII)
[Φύση του Δικαιώματος ΙΙ]

• Πνευματική Ιδιοκτησία (Copyright)

• Διανοητική Ιδιοκτησία (Intellectual 
Property Rights)

• Η πνευματική ιδιοκτησία είναι μορφή 
διανοητικής ιδιοκτησίας αλλά όχι η 
μοναδική (π.χ. Διπλώματα ευρεσιτεχνίας, 
σήματα)
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Πνευματική Ιδιοκτησία (VIII)
[Φύση του Δικαιώματος ΙΙΙ]

• Τι προστατεύεται:
– Πν. Ιδιοκτησία: η πρωτότυπη 

συνεισφορά
– Ευρεσιτεχνία: η καινοτομία
– Σήμα: η σχέση ανάμεσα στο διακριτικό 

τίτλο και το προϊόν ή την υπηρεσία
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Πνευματική Ιδιοκτησία (IX)
[Όρια του δικαιώματος Ι]

• Δε λειτουργεί όπως η εμπράγματη 
ιδιοκτησία

• Διαφορετικό οικονομικό αγαθό (δημόσιο/ 
μη ανταγωνιστικό αγαθό)

• Διαφορετική λειτουργία (δημιουργία 
περιορισμένου μονοπωλίου ως κίνητρο)

• Διαφορετικό είδος προστασίας
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Πνευματική Ιδιοκτησία (X)
[Όρια του δικαιώματος ΙΙ]

• Όρια στο χρόνο (π.χ. 70 χρόνια από το 
θάνατο του δημιουργού) (αρ.29)

• Όρια στο αντικείμενο προστασίας (αρ. 2):
– Προστατεύεται η έκφραση όχι η ιδέα
–  Προστατεύεται η πρωτότυπη και όχι 

κάθε έκφραση
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Πνευματική Ιδιοκτησία (XI)
[Έκταση του Δικαιώματος Ι]

Περιουσιακό Δικαίωμα (αρ. 3)

• Εγγραφή – αναπαραγωγή

• Μετάφραση

• Διασκευή – μετατροπή 

• Διανομή αντιτύπων

• Εκμίσθωση – δημόσιο δανεισμό

• Παρουσίαση στο κοινό 

• Εισαγωγή αντιτύπων στο κοινό  

• Παρακολούθησης
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Πνευματική Ιδιοκτησία (XII)
[Έκταση του Δικαιώματος ΙΙ]

Ηθικό Δικαίωμα (αρ. 4)

• Δημοσίευσης

• Πατρότητας - Ανωνυμίας

• Ακεραιότητας

• Προσπέλασης στο έργο

• Υπαναχώρησης
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Πνευματική Ιδιοκτησία (XII)
[Έκταση του Δικαιώματος ΙΙΙ]
Είδη δικαιωμάτων

• Δικαίωμα του Δημιουργού

• Συγγενικά Δικαιώματα

• Ιδιόρρυθμο Δικαίωμα του Δημιουργού βάσης 
δεδομένων
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Πνευματική Ιδιοκτησία (XII)
[Έκταση του Δικαιώματος IV]
Αντικείμενο του δικαιώματος (αρ.2):

• Έργα λόγου, επιστήμης ή τέχνης

• Μεταφράσεις, διασκευές

• Πρωτότυπες Βάσεις Δεδομένων

• Προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
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Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας Ι

• Βασική Διάκριση Ι:
– Το υλικό που θα διαθέσω είναι όλο δικό μου ή 

έχω πάρει υλικό και από τρίτους;

– Παραδείγματα:
● Φωτογραφίες/ Σχήματα
● Τμήματα βιβλίων – άρθρων
● Οπτικοακουστικό υλικό από το Διαδίκτυο
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Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας ΙΙ

• Βασική Διάκριση ΙΙ:
– Υπάρχουν δύο έργα:

(α) το έργο το οποίο χρησιμοποιώ για να δημιουργήσω το 
δικό μου (πρωτογενές)

(β) το έργο που παράγω εγώ

– Χρειάζεται να σκεφτώ την πνευματική ιδιοκτησία στα δύο 
αυτά επίπεδα:

(α) να ζητήσω άδεια (αν χρειάζεται) για αυτό που 
χρησιμοποιώ

(β) να αποφασίσω με τη άδεια θα διαθέτω αυτό που 
παράγω εγώ
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Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας ΙΙΙ

Τι μπορεί να είναι το πρωτογενές έργο:

• Έργο λόγου (π.χ. Κείμενο)

• Εικαστικό έργο (π.χ. Φωτογραφία, σχήμα, γράφημα)

• Οπτικοακουστικό έργο (π.χ. Ταινία)

• Ηχογράφημα (π.χ. Μουσική ή μια συνέντευξη)
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Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας IV

• Σε σχέση με το πρωτογενές έργο θα πρέπει να 
εξετάσω:

(α) έχει κάποιος άλλος δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας πάνω σε αυτό το υλικό

(β) ακόμη κι αν έχει, μήπως μπορώ να το 
χρησιμοποιήσω έτσι κι αλλιώς;

(γ) αν υπάρχουν δικαιώματα τρίτων και αυτά δεν 
περιορίζονται από το νόμο τι άδεια θα πρέπει να 
ζητήσω;
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Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας V

Κάποιες Βασικές Ερωτήσεις:

 

• Διάκριση Ιδέας Μορφής (αρ. 2)

• Πρωτοτυπία (αρ. 2)

• Διάρκεια προστασίας (αρ. 29, 52)

• Αποκλειόμενα έργα (αρ. 2(5))
– Άσκηση πολιτειακής αρμοδιότητας

– Εκφράσεις λαϊκής παράδοσης

– Ειδήσεις, απλά στοιχεία./ γεγονότα
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Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας VI

Κάποιες Βασικές Ερωτήσεις Ι (ιδέα - μορφή):

• Έχω χρησιμοποιήσει αυτούσιο κάποιο έργο ή έχω 
δανειστεί: 

(α) τμήμα του (π.χ. Ένα κεφάλαιο)

(β) στοιχεία της μορφής και της δομής του (π.χ. Τη 
διάρθρωσή του, τα βασικά σημεία της δομής μιας 
εργασίας, τα γραφιστικά στοιχεία μιας παρουσίασης)

(γ) ιδέες από αυτό (π.χ. Την κεντρική ιδέα μιας 
νουβέλας αλλά όχι την ακριβή της διάρθρωση)  
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Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας VII

Κάποιες Βασικές Ερωτήσεις ΙΙ (πρωτοτυπία):

• Το έργο το οποίο χρησιμοποιώ είναι πρωτότυπο:
– Δεν έχει αντιγραφεί από κάπου αλλού

– Κάποιος άλλος κάτω από τις ίδιες συνθήκες θα 
δημιουργούσε το ίδιο έργο (π.χ. Η διάρθρωση 
ενός τηλεφωνικού καταλόγου με αλφαβητική 
σειρά δεν είναι πρωτότυπη)
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Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας 
VIII

Κάποιες Βασικές Ερωτήσεις ΙΙΙ (χρόνος 
προστασίας):

• Έχουν παρέλθει τουλάχιστον 70 χρόνια από το 
θάνατο του δημιουργού;

• Έχουν παρέλθει τουλάχιστον 50 χρόνια από την 
ηχογράφηση (και δεν περιέχονται άλλα έργα σε 
αυτήν);
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Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας IX

Κάποιες Βασικές Απαντήσεις Ι (ιδέα – μορφή Α):

• Αν αυτό που παίρνω στο νέο μου έργο (π.χ. 
Παρουσίαση ή σημειώσεις) είναι απλές ιδέες από 
τρίτους, δεν προστατεύονται και δε χρειάζομαι άδεια

• Αν αντιγράφω οτιδήποτε ως έχει τότε θα πρέπει να 
εξετάσω τις άλλες προϋποθέσεις

• Αν διασκευάζω κάτι (από δομή μέχρι συγκεκριμένη 
έκφραση ιδέας) θα πρέπει να εξετάσω πόσο κοντά 
είμαι στην έκφραση της πηγής από την οποία πήρα 
το υλικό. 
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Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας X

Κάποιες Βασικές Απαντήσεις Ι (ιδέα – μορφή Β):

• Εάν πρόκειται για ένα διάγραμμα (π.χ. Κύκλωμα) 
που ταυτίζεται με μια ιδέα (π.χ. Απλού κλειστού 
κυκλώματος):

– Η συγκεκριμένη έκφραση του (π.χ. Συγκεκριμένο 
σχήμα σε ένα βιβλίο) δεν μπορεί να αντιγραφεί 
(π.χ. Να ψηφιοποιηθεί)

– Μπορώ να σχεδιάσω ο ίδιος ένα νέο κύκλωμα με 
τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά

– Αντίστοιχα με γεωμετρικά σχήματα, θεωρήματα 
κλπ
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Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας XI

Κάποιες Βασικές Απαντήσεις ΙΙ (πρωτοτυπία Α):

• Στατιστική πρωτοτυπία

• Ρωτάω πάντοτε: κάτω από τις ίδιες συνθήκες 
κάποιος άλλος δημιουργός θα ήταν υποχρεωμένος 
να καταλήξει στο ίδιο αποτέλεσμα; εάν ναι, τότε δεν 
είναι πρωτότυπο έργο
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Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας XII

Κάποιες Βασικές Απαντήσεις ΙΙ (πρωτοτυπία Β):
● Εάν είναι φωτογραφία, για να είναι πρωτότυπη:

– Αρκεί να μην έχει αντιγραφεί από κάποιον άλλον

– Να μπορούσε να είναι διαφορετική εάν έπρεπε 
να ληφθεί κάτω από τις ίδιες συνθήκες από 
άλλον άνθρωπο

● Εάν είναι φωτογραφία έργου εκτός χρόνου 
προστασίας:

– Εάν είναι απλή ψηφιοποίηση δεν προστατεύεται
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Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας 
XIII

Κάποιες Βασικές Απαντήσεις ΙΙΙ (χρόνος προστασίας):
● Ελέγχω τη χρονολογία θανάτου του δημιουργού

● Αν είναι περισσότεροι από ένας, το χρόνο θανάτου του τελευταίου 
από αυτούς

● Προσοχή στις ηχογραφήσεις/ οπτικοακουστικά έργα:

– Απαρτίζονται από πολλά επίπεδα έργων και συνεισφορών 

– Η λήξη του χρόνου ενός επιπέδου δικαιωμάτων (π.χ. Συγγενικά 
δικαιώματα επί του φωνογραφήματος ή των δικαιωμάτων του 
ερμηνευτή) μπορεί να έχει λήξει (π.χ. Έχουν παρέλθει 50 
χρόνια) αλλά όχι η διάρκεια των πνευματικών δικαιωμάτων 
(π.χ. Δεν έχουν παρέλθει τα 70 χρόνια από το θάνατο του 
δημιουργού του έργου λόγου) 
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Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας 
XIV

Το θέμα των περιορισμών του δικαιώματος πνευματικής 
ιδιοκτησίας:

• Δεν απαιτείται η άδεια του δικαιούχου για την 
πραγματοποίηση πράξεων που διαφορετικά θα 
χρειαζόταν άδεια

• Δεν απαιτείται αμοιβή
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Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας 
XV

Το θέμα των περιορισμών του δικαιώματος πνευματικής 
ιδιοκτησίας:

• Πρακτικοί περιορισμοί (αρ. 18 ιδιωτική αναπαραγωγή, 26 
έργα σε δημόσιους χώρους, 28Β Διαδίκτυο – προσωρινή 
αναπαραγωγή)

• Κοινωνικά σημαντικοί περιορισμοί (αρ. 24 διοικητικοί, 
δικαστικοί σκοποί)

• Παραγωγή νέων έργων/ εκπαίδευση/ έρευνα (αρ. 19-22)

• Ειδικές κοινωνικές ομάδες (αρ. 28Α)
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Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας 
XVI

Γενική ρήτρα αρ. 28Γ:

• Ειδικές περιπτώσεις

• Δεν αντίκεινται στην κανονική εκμετάλλευση του έργου

• Δε θίγουν αδικαιολόγητα τα έννομα συμφέροντα του 
δικαιούχου
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Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας 
XVII

Τι πρέπει να κοιτάω γενικά:

• Για τι είδους έργο μιλάμε (π.χ. Εικαστικό, λόγου κλπ)

• Ποιος πραγματοποιεί την πράξη (π.χ. Διδάσκων, 
βιβλιοθήκη, αρχείο κλπ)

• Σε τι συνίσταται η πράξη (π.χ. Ποιες από τις εξουσίες του 
αρ. 3 περιλαμβάνει, λ.χ. Αναπαραγωγή, διάθεση κλπ)

• Για ποιο σκοπό γίνεται (π.χ. Εκπαιδευτικό, ενημέρωσης 
κλπ)
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Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας 
XVIII

Προϋποθέσεις παράθεσης αποσπασμάτων (αρ. 19) Ι:

Για το έργο το οποίο περιλαμβάνεται στο δικό μου έργο:

• Δεν έχει σημασία το είδος του (π.χ. Λόγου, εικαστικό 
κλπ)

• Να είναι απόσπασμα

• Να είναι σύντομο 
– Η έκταση να δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο 

σκοπό

• Να έχει γίνει νομίμως γνωστό στο κοινό (δημοσιευμένο)

• Να είναι σύμφωνη η χρήση με τα χρηστά ήθη
– Να μην αντίκειται στο αρ. 28Γ
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Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας 
XIX

Προϋποθέσεις παράθεσης αποσπασμάτων (αρ. 19) ΙΙ:

Για το δικό μου έργο:

• Να υποστηρίζει τη γνώμη μου

• Να αποτελεί κριτική της γνώμης του έργου από το οποίο 
προέρχεται

• Να αναφέρω:
– Τον τίτλο του έργου από το οποίο προέρχεται (πηγή)

– Το όνομα του συγγραφέα (αν αναφέρεται στην πηγή)

– Το όνομα του εκδότη (αν αναφέρεται στην πηγή)
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Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας 
XX

Προϋποθέσεις παράθεσης αποσπασμάτων (αρ. 19) ΙΙΙ:

Πράξεις που μπορώ να πραγματοποιήσω:

• Το σύνολο των πράξεων που περιγράφονται στο αρ. 3
– Αναπαραγωγή (μπορώ να αντιγράψω το σύντομο 

απόσπασμα αυτούσιο)

– Διάθεση στο κοινό:

● Στην τάξη
● Στο διαδίκτυο σε ελεγχόμενο σύστημα
● Στο διαδίκτυο σε ανοικτό σύστημα
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Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας 
XXI

Προϋποθέσεις παράθεσης αποσπασμάτων (αρ. 19) ΙV:

Ειδικές περιπτώσεις:

• Φωτογραφίες: 
– θεωρείται ότι είναι δυνατόν να τις χρησιμοποιήσω 

στα πλαίσια του 19 εφόσον τηρούνται οι 
προϋποθέσεις
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Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας 
XXII

Προϋποθέσεις παράθεσης αποσπασμάτων (αρ. 19) V:

Ειδικές περιπτώσεις:

• Κεφάλαια βιβλίων:
– Όχι γιατί:

● Δεν είναι σύντομα αποσπάσματα
● Θα καταργούσαν το κριτήριο του 28Γ (αντίκεινται 

στην κανονική εκμετάλλευση του έργου)
– Εκτός αν προκύπτει το αντίθετο (π.χ. Περισσότεροι 

αγοράζουν το βιβλίο επειδή υπάρχει το κεφάλαιο 
διαθέσιμο)
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Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας 
XXΙΙΙ

Προϋποθέσεις παράθεσης αποσπασμάτων (αρ. 19) VΙ:

Ειδικές περιπτώσεις:

• Ολόκληρα άρθρα περιοδικών:
– Όχι γιατί:

● Είναι αυτοτελή έργα
● Δεν περιέχονται σε άλλο μεγαλύτερο έργο ώστε 

να γίνεται παράθεσή τους 
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Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας 
XXIV

Προϋποθέσεις παράθεσης αποσπασμάτων (αρ. 19) VΙΙ:

Ειδικές περιπτώσεις:

• Παίζει ρόλο αν το διαθέτω στο Διαδίκτυο και πως;
– Μόνο ως προς την εξέταση του κριτηρίου των 

χρηστών ηθών και το αρ. 28Γ, δηλαδή το κριτήριο 
μου θα πρέπει να είναι πάντοτε το αν θα απέτρεπε 
τους χρήστες από το να αγοράσουν το αρχικό έργο ή 
θα του ωθούσε σε κάτι τέτοιο.
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Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας 
XXV

Προϋποθέσεις αναπαραγωγής για διδασκαλία (αρ. 21) Ι:

Για το έργο που περιλαμβάνεται στο δικό μου έργο:

• Δεν έχει σημασία το είδος του

• Πρέπει να είναι νομίμως δημοσιευμένο σε εφημερίδα ή 
περιοδικό

• Πρέπει να είναι απόσπασμα και σύντομο

• Να είναι σύμφωνα με τα χρηστά ήθη/ επιδιωκόμενο 
σκοπό/ όχι αντίθετο στην κανονική εκμετάλλευση του 
έργου
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Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας 
XXVI

Προϋποθέσεις αναπαραγωγής για διδασκαλία (αρ. 21) ΙΙ:

Για το δικό μου έργο:

● Να αναφέρω:

– Τον τίτλο του έργου από το οποίο προέρχεται (πηγή)

– Το όνομα του συγγραφέα (αν αναφέρεται στην πηγή)

– Το όνομα του εκδότη (αν αναφέρεται στην πηγή)
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Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας 
XXVII

Προϋποθέσεις αναπαραγωγής για διδασκαλία (αρ. 21) 
ΙΙΙ:

Σκοπός και Περιορισμοί

● Αποκλειστικά για διδασκαλία ή εξετάσεις

● Σε εκπαιδευτικό ίδρυμα
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Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας 
XXVIII

Προϋποθέσεις αναπαραγωγής για διδασκαλία (αρ. 21) 
ΙV:

Επιτρεπόμενες πράξεις:

● Αναπαραγωγή
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Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας 
XXIX

Προϋποθέσεις αναπαραγωγής για διδασκαλία (αρ. 21) V:

Πρακτικές Συνέπειες

● Μπορώ να χρησιμοποιήσω την εξαίρεση αυτή μόνο για 
διδασκαλία μέσα στην τάξη

● Όχι για να διαθέτω το δικό μου έργο με οποιονδήποτε 
τρόπο από το διαδίκτυο 
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Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας 
XXX

Η εξαίρεση του αρ. 27 (δημόσια εκτέλεση σε ειδικές 
περιστάσεις):

• Περιορισμένη εφαρμογή (μόνο για έργα δεκτικά 
εκτέλεσης) 

• Δεν καλύπτει το Διαδίκτυο

57



Ανάλυση Υπόθεσης Εργασίας 
XXXI

Η υπόθεση εργασίας συνολικά :

• Μπορεί να γίνει χρήση έργου τρίτου στην παρουσίασή μας και 
να τη διαθέσουμε στο διαδίκτυο με ό,τι άδεια επιθυμούμε, 
εφόσον:

(α) είτε το έργο είναι εκτός προστασίας
– Συνήθως έχει εκπέσει της προστασίας λόγω χρόνου

(β) είτε εμπίπτει σε κάποιον από τους περιορισμούς του 
δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας

– Συνήθως είναι παράθεση αποσπασμάτων του αρ. 19

• Διαφορετικά θα πρέπει να αναζητηθούν οι απαραίτητες άδειες 
από τον σχετικό δικαιούχο 
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Τελικές Παρατηρήσεις

Είναι το έργο δικό μου;

• Δεν απαιτούνται προϋποθέσεις για την κτήση του δικαιώματος 
(αρ.6) αλλά τεκμαίρεται ως δικαιούχος αυτός που αναγράφεται 
(αρ.10)

• Εάν εργάζομαι για το δημόσιο καταρχήν ισχύει το αρ.8 οπότε 
– Εάν δημιουργήθηκε το έργο κατά την εκτέλεση του 

υπηρεσιακού μου καθήκοντος μεταβιβάζεται στον 
εργοδότη

– Εάν είναι εκτός καθηκόντων εξαρτάται από το λεκτικό της 
σύμβασης

– Κοιτάω πάντοτε τον κανονισμό του Πανεπιστημίου και 
τους όρους για μέλη ΔΕΠ και συμβασιούχους
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Ευχαριστώ !

Ώρα για ερωτήσεις !
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