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«Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα  
και πολιτιστικά θέµατα» 

(κωδικοποιηµένος ως ισχύει σήµερα) 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ  
 Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

 
 

Άρθρο 1 
Πνευµατική ιδιοκτησία 

 
1. Οι πνευµατικοί δηµιουργοί, µε τη δηµιουργία του έργου, αποκτούν πάνω σ’ αυτό 

πνευµατική ιδιοκτησία, που περιλαµβάνει, ως αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώµατα, το 
δικαίωµα της εκµετάλλευσης του έργου (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. 
 

Άρθρο 2 
Αντικείµενο του δικαιώµατος 

 
1. Ως έργο νοείται κάθε πρωτότυπο πνευµατικό δηµιούργηµα λόγου, τέχνης ή επιστήµης, 

που εκφράζεται µε οποιαδήποτε µορφή, ιδίως τα γραπτά ή προφορικά κείµενα, οι µουσικές 
συνθέσεις, µε κείµενο ή χωρίς, τα θεατρικά έργα, µε µουσική ή χωρίς, οι χορογραφίες και οι 
παντοµίµες, τα οπτικοακουστικά έργα, τα έργα των εικαστικών τεχνών, στα οποία 
περιλαµβάνονται 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 χάρτες, τα τρισδιάστατα έργα που αναφέρονται στη γεωγραφία, την 
τοπογραφία, την αρχιτεκτονική ή την επιστήµη.  

2. Νοούνται επίσης ως έργα οι µεταφράσεις, οι διασκευές, οι προσαρµογές και οι άλλες 
µετατροπές έργων 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, εφόσον η επιλογή ή η διευθέτηση του περιεχοµένου 
τους είναι πρωτότυπη. Η προστασία των έργων της παρούσας παραγράφου γίνεται µε την 
επιφύλαξη των δικαιωµάτων στα προϋπάρχοντα έργα, που χρησιµοποιήθηκαν ως 
αντικείµενο των µετατροπών ή των συλλογών (1).  

2α. Αντικείµενο προστασίας είναι και οι βάσεις δεδοµένων οι οποίες λόγω της επιλογής 
ή διευθέτησης του περιεχοµένου τους αποτελούν πνευµατικά δηµιουργήµατα. Η προστασία 
αυτή δεν εκτείνεται στο περιεχόµενο των βάσεων δεδοµένων και δεν θίγει κανένα από τα 
δικαιώµατα που υφίστανται στο περιεχόµενο αυτό. Ως βάση δεδοµένων νοείται η συλλογή 
έργων, δεδοµένων ή άλλων ανεξάρτητων στοιχείων, διευθετηµένων κατά συστηµατικό ή 
                                                           
(1) Η παρ. 2 τίθεται ως τροποποιήθη δι' άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 2819/2000.  
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µεθοδικό τρόπο και ατοµικώς προσιτών µε ηλεκτρονικά µέσα ή µε άλλο τρόπο (άρθρα 3 
και 1 παρ. 2 Οδηγίας 96/9) (1).   

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κεφαλαίου 7 του παρόντος νόµου, θεωρούνται 
ως έργα λόγου προστατευόµενα κατά τις διατάξεις περί πνευµατικής 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 βασίζεται οποιοδήποτε στοιχείο 
προγράµµατος ηλεκτρονικού 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 δηµιούργηµα του δηµιουργού του. 

4. Η προστασία του παρόντος νόµου είναι ανεξάρτητη από την αξία και τον προορισµό 
του έργου, καθώς 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 εκφράσεις της λαϊκής παράδοσης, στις ειδήσεις και στα 
απλά γεγονότα ή στοιχεία. 
 

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 οποιοδήποτε µέσο και µορφή, εν όλω ή εν µέρει.  
β) Τη µετάφραση των έργων τους.  
γ) Τη διασκευή, την προσαρµογή ή άλλες µετατροπές των έργων τους.  
δ) Όσον αφορά το πρωτότυπο ή τα αντίτυπα (αντίγραφα) των έργων τους, τη διανοµή 

τους στο κοινό µε οποιαδήποτε µορφή µέσω πώλησης ή µε άλλους τρόπους. Το δικαίωµα 
διανοµής εντός της Κοινότητας αναλώνεται µόνο εάν η πρώτη πώληση ή µε οποιονδήποτε 
άλλο τρόπο πρώτη µεταβίβαση της κυριότητας του πρωτοτύπου ή των αντιτύπων εντός της 
Κοινότητας πραγµατοποιείται από τον 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 οποιαδήποτε πώληση ή άλλη 
πράξη διανοµής του πρωτοτύπου ή των αντιτύπων. Τα δικαιώµατα αυτά δεν εφαρµόζονται 
σε σχέση µε τα έργα αρχιτεκτονικής και τα έργα των εφαρµοσµένων τεχνών. Η εκµίσθωση 
και ο δηµόσιος δανεισµός νοούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην οδηγία 92/100 του 
Συµβουλίου της 19ης Νοεµβρίου 1992 (ΕΕΕΚ αριθµ. 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 ηλεκτροµαγνητικά κύµατα ή µε καλώδια ή µε άλλους υλικούς αγωγούς ή µε 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο, παραλλήλως προς την επιφάνεια της γης ή µέσω δορυφόρων. 
η) Την παρουσίαση στο κοινό των έργων τους, ενσυρµάτως ή ασυρµάτως ή µε 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο, καθώς και να καθιστούν προσιτά τα έργα τους στο κοινό κατά 
τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση στα έργα αυτά, όπου και όταν επιλέγει ο ίδιος. 
                                                           
(1) Η παρ. 2α προσετέθη δι' άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 2819/2000. 
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Τα δικαιώµατα αυτά δεν αναλώνονται µε οποιαδήποτε πράξη παρουσίασης στο κοινό µε 
την έννοια της παρούσας ρύθµισης. 
θ) Την εισαγωγή αντιτύπων των έργων τους που παρήχθησαν στο εξωτερικό χωρίς τη 

συναίνεση του δηµιουργού ή, εφόσον πρόκειται για εισαγωγή από χώρες εκτός της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αν το δικαίωµα της εισαγωγής αντιτύπων στην Ελλάδα είχε 
συµβατικά διατηρηθεί από το δηµιουργό. (άρθρα 2, 3 παρ. 1 και 3, 4 Οδηγίας 2001/29 
ΕΕΕΚ αριθµ. L. 167/10 - 22.6.2001).(1) 

2. ∆ηµόσια θεωρείται κάθε χρήση ή εκτέλεση ή παρουσίαση του έργου, που κάνει το 
έργο προσιτό σε κύκλο προσώπων ευρύτερο από το στενό κύκλο της οικογένειας και το 
άµεσο κοινωνικό περιβάλλον, ανεξαρτήτως από το αν τα πρόσωπα αυτού του ευρύτερου 
κύκλου βρίσκονται στον ίδιο ή σε διαφορετικούς χώρους. 

3. Ο δηµιουργός βάσης δεδοµένων έχει το αποκλειστικό δικαίωµα να επιτρέπει ή να 
απαγορεύει: α) την προσωρινή ή διαρκή αναπαραγωγή της βάσης δεδοµένων µε κάθε µέσο 
και µορφή, εν όλω ή εν µέρει, β) τη µετάφραση, προσαρµογή, διευθέτηση και οποιαδήποτε 
άλλη µετατροπή της βάσης δεδοµένων, γ) οποιαδήποτε µορφή διανοµής της βάσης 
δεδοµένων ή αντιγράφων της στο κοινό. Η πρώτη πώληση αντιγράφου της βάσης 
δεδοµένων στην Κοινότητα από το δικαιούχο, ή µε την συγκατάθεσή του, συνεπάγεται 
ανάλωση του δικαιώµατος µεταπώλησης του εν λόγω αντιγράφου στην Κοινότητα, δ) 
οποιαδήποτε ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση της βάσης δεδοµένων στο κοινό, ε) 
οποιαδήποτε αναπαραγωγή, διανοµή, ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση στο κοινό των 
αποτελεσµάτων των πράξεων που αναφέρονται στο στοιχείο β'. Ο νόµιµος χρήστης βάσης 
δεδοµένων ή αντιγράφων της µπορεί να εκτελέσει χωρίς την άδεια του δηµιουργού, 
οποιαδήποτε από τις παραπάνω πράξεις οι οποίες είναι αναγκαίες για την πρόσβαση στο 
περιεχόµενο της βάσης δεδοµένων και την κανονική χρησιµοποίησή της. Στο µέτρο που ο 
νόµιµος χρήστης δικαιούται να χρησιµοποιεί τµήµα µόνο της βάσης δεδοµένων, η 
προηγούµενη διάταξη εφαρµόζεται µόνο για το τµήµα αυτό. Συµφωνίες αντίθετες προς τις 
ρυθµίσεις των δύο αµέσως προηγούµενων εδαφίων είναι άκυρες (άρθρα 5, 6 παρ. 1 και 15 
Οδηγίας 96/9). (2) 

4. Αναπαραγωγή ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων για ιδιωτικούς σκοπούς δεν 
επιτρέπεται. (3)          

 
Άρθρο 4 

Το ηθικό δικαίωµα 
 

1. Το ηθικό δικαίωµα δίνει στο δηµιουργό ιδίως 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 πατρότητάς του πάνω στο έργο και ειδικότερα την 
εξουσία να απαιτεί, στο µέτρο του δυνατού, τη µνεία του ονόµατός του στα αντίτυπα του 
έργου του και σε κάθε δηµόσια χρήση του έργου του ή, αντίθετα, να κρατάει την ανωνυµία 
του ή να χρησιµοποιεί ψευδώνυµο· γ) της απαγόρευσης κάθε παραµόρφωσης, περικοπής ή 
άλλης τροποποίησης του έργου του, καθώς και κάθε προσβολής του δηµιουργού 
οφειλόµενης στις συνθήκες παρουσίασης του έργου στο κοινό· δ) της προσπέλασης στο 
έργο του, έστω και αν το περιουσιακό δικαίωµα στο έργο ή η κυριότητα στον υλικό φορέα 
του έργου ανήκει σε άλλον, οπότε η προσπέλαση πρέπει να πραγµατοποιείται κατά τρόπο 

                                                           
(1) Η παρ. 1 του άρθρου 3 τίθεται ως ετροποποιήθη δι’ άρθρου 81 παρ. 1 του Ν. 3057/2002.   
(2) Η παρ. 3 προσετέθη δι' άρθρου 7 παρ. 3 του Ν. 2819/2000. 
(3) Η παρ. 4 του άρθρου 3 προσετέθη δι’ άρθρου 81 παρ. 13 εδάφιον Α του Ν. 3057/2002.   
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που προκαλεί τη µικρότερη δυνατή ενόχληση στο δικαιούχο· ε) προκειµένου περί έργων 
λόγου ή επιστήµης, της υπαναχώρησης από συµβάσεις µεταβίβασης του περιουσιακού 
δικαιώµατος ή εκµετάλλευσής του ή άδειας εκµετάλλευσής του εφόσον αυτό είναι 
αναγκαίο για την προστασία της προσωπικότητάς του εξαιτίας µεταβολής στις πεποιθήσεις 
του ή στις περιστάσεις και µε καταβολή αποζηµίωσης στον αντισυµβαλλόµενο για τη 
θετική του ζηµία. 

2. Στην τελευταία περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου, η υπαναχώρηση ενεργεί 
µετά την καταβολή της αποζηµίωσης. Αν, µετά την υπαναχώρηση, ο δηµιουργός 
αποφασίσει και πάλι να προβεί σε µεταβίβαση ή εκµετάλλευση του έργου ή έργου 
παραπλήσιου, οφείλει κατά προτεραιότητα  να προσφέρει 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 περιουσιακό δικαίωµα και παραµένει στο 
δηµιουργό ακόµα και µετά τη µεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώµατος. 
 

Άρθρο 5 
∆ικαίωµα παρακολούθησης (1)  

 
1. Σε κάθε µεταπώληση του πρωτοτύπου έργων των εικαστικών τεχνών σε δηµόσιο 

πλειστηριασµό ή από έµπορο έργων τέχνης ή µε τη µεσολάβησή του, ο δηµιουργός και οι 
κληρονόµοι του έχουν εξουσία να απαιτήσουν ποσοστό πέντε τοις εκατό στην τιµή 
πώλησης του έργου. Η εξουσία αυτή δεν µεταβιβάζεται µεταξύ ζώντων.  

2. Το ποσό οφείλεται από τον οργανωτή του δηµόσιου πλειστηριασµού ή από τον 
έµπορο έργων τέχνης. 

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

                                                           
(1) Βλέπε παρ. 6 άρθρου 72 που συµπληρώνει το παρόν άρθρο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

 
 

Άρθρο 6 
Αρχικός δικαιούχος 

 
1. Ο δηµιουργός ενός έργου είναι ο αρχικός δικαιούχος του περιουσιακού και του ηθικού 

δικαιώµατος επί του έργου. 
2. Τα δικαιώµατα αποκτώνται πρωτογενώς χωρίς διατυπώσεις. 

 
Άρθρο 7 

Έργα συνεργασίας, συλλογικά και σύνθετα 
 

1. Έργα συνεργασίας θεωρούνται όσα έχουν δηµιουργηθεί µε την άµεση σύµπραξη δύο 
ή περισσότερων δηµιουργών. Οι δηµιουργοί ενός έργου, που είναι προϊόν συνεργασίας, 
είναι οι αρχικοί συνδικαιούχοι 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 δηµιουργηθεί µε τις αυτοτελείς συµβολές 
περισσότερων δηµιουργών κάτω από την πνευµατική διεύθυνση και το συντονισµό ενός 
φυσικού προσώπου. Το φυσικό αυτό πρόσωπο είναι ο αρχικός δικαιούχος του 
περιουσιακού 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 δηµιουργοί των τµηµάτων αυτών είναι αρχικοί συνδικαιούχοι των δικαιωµάτων 
επί του σύνθετου έργου και αποκλειστικοί αρχικοί δικαιούχοι των δικαιωµάτων του 
τµήµατος, που δηµιούργησε ο καθένας εφόσον αυτό είναι δεκτικό χωριστής 
εκµετάλλευσης. 
 

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 εργασίας στο ∆ηµόσιο η Ν.Π.∆.∆. σε εκτέλεση 
του υπηρεσιακού τους καθήκοντος µεταβιβάζεται αυτοδικαίως στον εργοδότη, εκτός αν 
υπάρχει αντίθετη συµφωνία." (1)  
 

                                                           
(1) Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 8 προσετέθη δι’ άρθρου 8 παρ. 17 του Ν. 2557/97.  
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Άρθρο 9 
Οπτικοακουστικά έργα 

 
Ως δηµιουργός ενός οπτικοακουστικού έργου τεκµαίρεται ο σκηνοθέτης. 

 
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 χρησιµοποιείται για την 
ένδειξη του δηµιουργού. Το ίδιο ισχύει και αν εµφανίζεται ψευδώνυµο εφόσον το 
ψευδώνυµο δεν αφήνει αµφιβολία ως προς την ταυτότητα του προσώπου. 

2. Τεκµαίρεται ως δικαιούχος της πνευµατικής ιδιοκτησίας σε συλλογικά έργα, σε 
προγράµµατα ηλεκτρονικών 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 παραγράφων επιτρέπεται αντίθετη απόδειξη. 
 

Άρθρο 11 
Αρχικοί δικαιούχοι κατά πλάσµα 

 
1. Λογίζεται έναντι των τρίτων ως αρχικός δικαιούχος του περιουσιακού και του ηθικού 

δικαιώµατος όποιος καθιστά νοµίµως προσιτό στο κοινό έργο ανώνυµο ή µε ψευδώνυµο.(1) 
Μετά την εµφάνιση του πραγµατικού δηµιουργού του έργου, αυτός αποκτά τα παραπάνω 
δικαιώµατα στην κατάσταση όπου βρίσκονται από τις ενέργειες του πλασµατικού 
δικαιούχου. 

2. Στην περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου το ηθικό δικαίωµα ανήκει στον κατά 
πλάσµα δικαιούχο κατά το µέτρο που δικαιολογείται από την ιδιότητά του αυτή.(2) (3)  
 
 
 

                                                           
(1)Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 τίθεται ως αντικατεστάθη υπό του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 2557/97. 
(2) Η αρχική παραγρ. 2 του άρθρου 11 κατηργήθη δι’ άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 2557/97. 
(3) Η αρχική παραγρ. 3 του άρθρου 11 έλαβε τον αριθµόν 2 και αντικατεστάθη ως άνω δι’ άρθρου 8 παρ. 4 του                                     
Ν. 2557/97.               
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ, ΑΣΚΗΣΗ 

 
 

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 
εκφρασθεί. 
 

Άρθρο 13 
Συµβάσεις και άδειες εκµετάλλευσης  

 
1. Ο δηµιουργός του έργου µπορεί να καταρτίζει συµβάσεις, µε τις οποίες αναθέτει στον 

αντισυµβαλλόµενο και αυτός αναλαµβάνει την υποχρέωση να ασκήσει εξουσίες, που 
απορρέουν από το περιουσιακό δικαίωµα (συµβάσεις εκµετάλλευσης). 

2. Ο δηµιουργός του έργου µπορεί να επιτρέπει σε κάποιον άλλον την άσκηση εξουσιών, 
που απορρέουν από το περιουσιακό του δικαίωµα (άδειες εκµετάλλευσης). 

3. Οι συµβάσεις και οι άδειες εκµετάλλευσης µπορεί 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 
εκµετάλλευσης 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 σύµβαση ή άδεια εκµετάλλευσης ο 
αντισυµβαλλόµενος νοµιµοποιείται, εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη συµφωνία να ζητεί, στο 
δικό του όνοµα, τη δικαστική προστασία των εξουσιών, που ασκεί από παράνοµες 
προσβολές τρίτων. 

4. Σε περίπτωση αµφιβολίας, η σύµβαση και η άδεια εκµετάλλευσης θεωρούνται µη 
αποκλειστικές. 

5. Η σύµβαση ή η άδεια δεν µπορεί ποτέ να περιλαµβάνει το σύνολο των µελλοντικών 
έργων του δηµιουργού και δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι αναφέρεται και σε τρόπους 
εκµετάλλευσης που δεν ήταν γνωστοί κατά το χρόνο της κατάρτισης των σχετικών 
δικαιοπραξιών. 

6. Τα δικαιώµατα εκείνου που αναλαµβάνει την εκµετάλλευση ή που αποκτά τη 
δυνατότητα εκµετάλλευσης δεν µπορούν να µεταβιβασθούν µεταξύ ζώντων χωρίς τη 
συναίνεση του δηµιουργού. 

 
Άρθρο 14 

Τύπος των δικαιοπραξιών 
 
∆ικαιοπραξίες που αφορούν τη µεταβίβαση εξουσιών από το περιουσιακό δικαίωµα, την 

ανάθεση ή την άδεια εκµετάλλευσης και την άσκηση του ηθικού δικαιώµατος είναι άκυρες 
αν δεν καταρτισθούν εγγράφως. Την ακυρότητα µπορεί να επικαλεσθεί µόνο ο πνευµατικός 
δηµιουργός. 
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Άρθρο 15 
Έκταση της µεταβίβασης και των συµβάσεων και αδειών εκµετάλλευσης 

 
1. Η µεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώµατος και οι συµβάσεις εκµετάλλευσης ή 

άδειας εκµετάλλευσης του δικαιώµατος αυτού µπορούν να είναι περιορισµένες 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 µεταβίβασης ή των συµβάσεων ή της άδειας 
εκµετάλλευσης, θεωρείται ότι αυτές ισχύουν στη χώρα που καταρτίσθηκαν. 

4. Αν δεν καθορίζεται η έκταση και τα µέσα εκµετάλλευσης για τα οποία γίνεται η 
µεταβίβαση ή συµφωνείται 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 εκµετάλλευσης, εκείνος που αποκτά το δικαίωµα ή την άδεια είναι 
υποχρεωµένος, µέσα σε εύλογο χρόνο, να καταστήσει το έργο προσιτό στο κοινό µε τον 
κατάλληλο τρόπο εκµετάλλευσης. 
 

Άρθρο 16 
Συναίνεση του δηµιουργού ως άσκηση του ηθικού δικαιώµατος 

 
Η συναίνεση του δηµιουργού για πράξεις ή παραλείψεις, που αλλιώς θα αποτελούσαν 

προσβολή του ηθικού δικαιώµατος, αποτελεί τρόπο άσκησης του δικαιώµατος αυτού και 
δεσµεύει το δηµιουργό. 
 

Άρθρο 17 
Μεταβίβαση του υλικού φορέα 

 
Η µεταβίβαση της κυριότητας του υλικού φορέα, όπου έχει ενσωµατωθεί το έργο, σε 

πρωτότυπο ή αντίγραφο ή αντίτυπο, δεν επιφέρει µεταβίβαση του δικαιώµατος 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 
δικαιώµατος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

 
 

Άρθρο 18 
Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση 

 
1. Με την επιφύλαξη των επόµενων παραγράφων επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του 

δηµιουργού και χωρίς αµοιβή, η αναπαραγωγή ενός έργου, που έχει νοµίµως δηµοσιευθεί 
εφόσον η αναπαραγωγή γίνεται για ιδιωτική χρήση εκείνου που την κάνει. ∆εν αποτελεί 
ιδιωτική χρήση η χρήση στο πλαίσιο µίας επιχείρησης ή µιας υπηρεσίας ή ενός οργανισµού. 

2. Η ελευθερία της αναπαραγωγής για ιδιωτική χρήση δεν ισχύει όταν µε την 
αναπαραγωγή εµποδίζεται η κανονική εκµετάλλευση του έργου ή βλάπτονται 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 εικαστικών τεχνών, που κυκλοφορεί σε περιορισµένο αριθµό ή η γραφική 
παράσταση µουσικού έργου. 

3. Εάν για την ελεύθερη αναπαραγωγή του έργου χρησιµοποιούνται τεχνικά µέσα, ήτοι 
συσκευές εγγραφής ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, συσκευές ή εξαρτήµατα µη 
ενσωµατωµένα ή ενσωµατώσιµα στην κύρια µονάδα ηλεκτρονικών υπολογιστών που 
λειτουργούν σε συνάρτηση µε αυτούς και χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την ψηφιακή 
αντιγραφή ή για την ψηφιακή µετεγγραφή από ή προς αναλογικά µέσα (εξαιρουµένων των 
εκτυπωτών), µαγνητικές ταινίες ή άλλοι υλικοί φορείς πρόσφοροι για την αναπαραγωγή 
ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, συµπεριλαµβανοµένων των υλικών φορέων ψηφιακής 
αντιγραφής – όπως CD-RW, CD-R, φορητοί οπτικοί µαγνητικοί δίσκοι χωρητικότητας άνω 
των 100 εκατοµµυρίων 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 στους 
κατά την παρούσα διάταξη δικαιούχους συγγενικών δικαιωµάτων, εξαιρουµένων των προς 
εξαγωγή ειδών. 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 ή µη ενσωµατώσιµων στην κύρια µονάδα του ηλεκτρονικού υπολογιστή 
(εκτός από σαρωτές), των µαγνητικών ταινιών ή άλλων υλικών φορέων πρόσφορων για την 
αναπαραγωγή ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας καθώς και των υλικών φορέων ψηφιακής 
αντιγραφής – εκτός από τα αποθηκευτικά µέσα/δισκέτες κάτω των 100 εκατοµµυρίων 
ψηφίων (κάτω των 100 Mbytes) – και σε 4% της αξίας των φωτοτυπικών συσκευών, των 
σαρωτών, του χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπίες και των αποθηκευτικών µέσων 
(δισκέτες) χωρητικότητας κάτω των 100 εκατοµµυρίων ψηφίων (κάτω των 100 Mbytes). Σε 
κάθε περίπτωση ο υπολογισµός της αξίας γίνεται κατά την εισαγωγή ή τη διάθεση από το 
εργοστάσιο. Η αµοιβή καταβάλλεται από τους εισαγωγείς ή από τους παραγωγούς των 
αντικειµένων αυτών και σηµειώνεται στο τιµολόγιο, εισπράττεται δε από οργανισµούς 
συλλογικής διαχείρισης που λειτουργούν µε έγκριση του Υπουργού Πολιτισµού και 
καλύπτουν εν όλω ή εν µέρει την ενδιαφερόµενη κατηγορία των δικαιούχων. Η αµοιβή που 
εισπράττεται από την εισαγωγή ή την παραγωγή φωτοτυπικών µηχανηµάτων, χαρτιού 
κατάλληλου για φωτοτυπίες, αποθηκευτικών µέσων (δισκετών) κάτω των 100 
εκατοµµυρίων ψηφίων και σαρωτών (4%) κατανέµεται εξ ηµισείας µεταξύ των 
πνευµατικών δηµιουργών και των εκδοτών εντύπων. Η αµοιβή που εισπράττεται από την 
εισαγωγή ή την παραγωγή των συσκευών εγγραφής και υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή 
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ήχου και εικόνας, των συσκευών και εξαρτηµάτων µη ενσωµατωµένων στην κύρια µονάδα 
ηλεκτρονικών υπολογιστών (6%), καθώς και των υλικών φορέων ψηφιακής αντιγραφής 
εκτός από τα αποθηκευτικά µέσα (δισκέτες) κάτω των 100 εκατοµµυρίων ψηφίων, 
κατανέµεται κατά 55% στους πνευµατικούς δηµιουργούς, 25% στους ερµηνευτές ή 
εκτελεστές καλλιτέχνες και 20% στους παραγωγούς γραµµένων µαγνητικών ταινιών ή 
άλλων γραµµένων υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας. (1) (2) 

4. Κάθε οργανισµός συλλογικής διαχείρισης έχει το δικαίωµα να ζητήσει οποτεδήποτε 
από οποιονδήποτε οφειλέτη, κοινοποιώντας του σχετική γραπτή πρόσκληση, να δηλώσει 
εγγράφως και υπευθύνως κατά το ν. 1599/1986 προς τον Οργανισµό Πνευµατικής 
Ιδιοκτησίας: α) τη συνολική αξία των συσκευών εγγραφής ήχου ή εικόνας ή ήχου και 
εικόνας, υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, φωτοτυπικών µηχανηµάτων, 
χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπίες, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλων τεχνικών µέσων 
τα οποία χρησιµοποιούνται για την αναπαραγωγή έργου κατά τα ανωτέρω και τα οποία 
κατά περίπτωση εισήγαγε ή διέθεσε και β) ότι αυτή είναι πράγµατι η συνολική αξία χωρίς 
καµία απόκρυψη. Μέσα σε ένα (1) µήνα από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης ο 
οφειλέτης υποχρεούται να υποβάλει στον Οργανισµό Πνευµατικής Ιδιοκτησίας την ως άνω 
υπεύθυνη δήλωση υπογραµµένη από τον ίδιο, όταν πρόκειται για ατοµική επιχείρηση, ή 
από τον κατά το Καταστατικό εκπρόσωπό του, όταν πρόκειται για εταιρεία.(3) 

5. Οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης δεν δικαιούνται να ζητήσουν από τον ίδιο 
οφειλέτη την υποβολή νέας υπεύθυνης δήλωσης πριν παρέλθουν έξι (6) τουλάχιστον µήνες 
από την υποβολή της αµέσως προηγούµενης.(¹) 

6. Αν ο οφειλέτης δεν συµµορφωθεί µε την υποχρέωση υποβολής της υπεύθυνης 
δήλωσης που αναφέρεται παραπάνω, το µονοµελές πρωτοδικείο, δικάζον κατά τη 
διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων, διατάσσει την άµεση εκ µέρους του κληθέντος 
υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης µε την απειλή, σε κάθε περίπτωση µη συµµόρφωσής του, 
χρηµατικής ποινής υπέρ του αιτούντος οργανισµού συλλογικής διαχείρισης ενός 
(1.000.000) µέχρι δέκα (10.000.000) εκατοµµυρίων δραχµών.(¹) 

7. Αν ο οφειλέτης, µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από τη δηµοσίευση της 
παραπάνω απόφασης, δεν συµµορφωθεί µε την υποχρέωση υποβολής της υπεύθυνης 
δήλωσης, αίρεται ως προς αυτόν, ανεξάρτητα από κάθε άλλη κύρωση, ο χρονικός 
περιορισµός των έξι (6) µηνών, κατά τα ανωτέρω, και οποιοσδήποτε οργανισµός 
συλλογικής διαχείρισης δικαιούται να ζητήσει από αυτόν υποβολή υπεύθυνης δήλωσης 
κάθε µήνα. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται ως προς καθεµία υπεύθυνη δήλωση οι 
διατάξεις της αµέσως προηγούµενης παραγράφου.(¹) 

8. Κάθε οργανισµός συλλογικής διαχείρισης, µε δικές του δαπάνες, δικαιούται να 
ζητήσει τον έλεγχο της ακρίβειας του περιεχοµένου οποιασδήποτε υπεύθυνης δήλωσης από 
έναν ορκωτό ελεγκτή που ορίζεται από τον Οργανισµό Πνευµατικής Ιδιοκτησίας. Σε 
περίπτωση άρνησης του οφειλέτη να δεχθεί τον ανωτέρω έλεγχο, η διενέργειά του 
διατάσσεται από το µονοµελές πρωτοδικείο, σύµφωνα µε όσα ορίζονται παραπάνω. Η 
εκάστοτε έκθεση του ορκωτού ελεγκτή κατατίθεται στον Οργανισµό Πνευµατικής 
Ιδιοκτησίας και αντίγραφο αυτής δικαιούται να λάβει κάθε οργανισµός συλλογικής 

                                                           
(1) Η παρ. 3 του άρθρου 18 τίθεται ως ετροποποιήθη δι’ άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 3049/2002.  
(2) ∆ι’ άρθρου 14 παρ. 4 του Ν. 3049/2002 ορίσθηκε ότι: “4. Αξιώσεις για την καταβολή αµοιβής σύµφωνα µε την 
“αντικαθιστώµενη ως άνω παράγραφο 3 του άρθρου 18 του ν. 2121/1993 καταργούνται. Η παρούσα διάταξη δεν 
αφορά “αξιώσεις οι οποίες έχουν επιδικασθεί τελεσίδικα µε δικαστικές αποφάσεις.” 
(3) Η παρούσα παράγραφος προσετέθη δι’ άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 2435/1996 και τίθεται ως ετροποποιήθη δι’ άρθρου 
14 παρ. 2 του Ν. 3049/2002. 
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διαχείρισης. Η διενέργεια νέου ελέγχου κατ’ αίτηση άλλων οργανισµών συλλογικής 
διαχείρισης για την ίδια δήλωση αποκλείεται.(¹) 

9. Τα δικαιώµατα των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης που αναφέρονται στις 
προηγούµενες παραγράφους έχουν κατ’ αλλήλων και όλες οι επιχειρήσεις που εισάγουν ή 
παράγουν ή διαθέτουν τεχνικά µέσα και υλικούς φορείς που υπόκεινται στην αµοιβή του 
παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση διενέργειας ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή, η σχετική 
δαπάνη βαρύνει την επιχείρηση που ζήτησε τη διενέργειά του. (1) 

10. Σε περίπτωση κατά την οποία για την καταβολή της εύλογης αµοιβής επιλέγεται ο 
εισαγωγέας, είτε πρόκειται για εισαγωγή είτε για ενδοκοινοτική απόκτηση των 
αναφερόµενων στην παράγραφο 3 του άρθρου 18 του ν. 2121/1993 υλικών φορέων ήχου ή 
εικόνας ή ήχου και εικόνας ή άλλων τεχνικών µέσων, η αµοιβή υπολογίζεται επί της αξίας 
που αναγράφεται στο τιµολόγιο του ξένου οίκου, η δε προβλεπόµενη από το παρόν άρθρο 
σηµείωση επί του τιµολογίου γίνεται επί του τιµολογίου διάθεσης των εν λόγω υλικών 
φορέων και τεχνικών µέσων και αναφέρει 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.(2) 

11. Όταν στην ίδια κατηγορία ή υποκατηγορία δικαιούχων υπάρχουν περισσότεροι 
οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης και η συµφωνία για τη µεταξύ τους κατανοµή του 
ποσοστού της εύλογης αµοιβής δεν έχει επιτευχθεί µέχρι την 1η Απριλίου εκάστου έτους, η 
κατανοµή των ποσοστών της εύλογης αυτής αµοιβής στους οργανισµούς συλλογικής 
διαχείρισης της κάθε κατηγορίας ή υποκατηγορίας δικαιούχων, ο τρόπος είσπραξης και 
καταβολής, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια καθορίζεται µε απόφαση του 
Οργανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.). Η απόφαση του Ο.Π.Ι. διαµορφώνεται 
σύµφωνα µε τις απόψεις των ενδιαφερόµενων οργανισµών συλλογικής διαχείρισης, την 
καλή πίστη, τα συναλλακτικά ήθη και τις ακολουθούµενες πρακτικές σε διεθνές και 
κοινοτικό επίπεδο. Οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης που δεν συµφωνούν µε την 
απόφαση του Ο.Π.Ι., µπορούν να ζητήσουν από το Μονοµελές Πρωτοδικείο δικάζον κατά 
τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων να καθορίσει άλλη κατανοµή, οι οφειλέτες όµως 
υποχρεούνται να καταβάλουν στους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης την εύλογη 
αµοιβή µε βάση την απόφαση του Ο.Π.Ι.. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την εξόφληση και 
ελευθέρωσή τους. (3)  
4. Αξιώσεις για την καταβολή αµοιβής σύµφωνα µε την αντικαθιστώµενη ως άνω παράγραφο 3 του άρθρου 18 του ν. 
2121/1993 καταργούνται. Η παρούσα διάταξη δεν αφορά αξιώσεις οι οποίες έχουν επιδικασθεί τελεσίδικα µε 
δικαστικές αποφάσεις. (4)  
 

 
Άρθρο 19 

Παράθεση αποσπασµάτων 
 

Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δηµιουργού και χωρίς αµοιβή, η παράθεση σύντοµων 
αποσπασµάτων από έργο άλλου νοµίµως δηµοσιευµένου για την υποστήριξη της γνώµης 
εκείνου που παραθέτει ή την κριτική της γνώµης του άλλου, εφόσον η παράθεση των 
αποσπασµάτων αυτών είναι σύµφωνη προς τα χρηστά ήθη και η έκταση των 
αποσπασµάτων δικαιολογείται από τον επιδιωκόµενο σκοπό. Η παράθεση του 
                                                           
(1) Η παρ. 9 προσετέθη δι’ άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 2435/1996 και ετροποποιήθη δι’ άρθρου 14 παρ. 3 του Ν.3049/2002.  
(2) Η παρ. 10 προσετέθη δι’ άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 2435/1996. 
(3) Η παρ. 11 προσετέθη δι’ άρθρου 14 παρ. 5 του Ν. 3049/2002. 
(4) Η παρούσα διάταξη (Ν. 3049/2002 αρθρ. 14 παρ. 4) αφορά αξιώσεις του άρθρου 18, χωρίς να έχει ενσωµατωθεί εις     
αυτό αλλά εθεσπίσθη ως ανεξάρτητη.  
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αποσπάσµατος πρέπει να συνοδεύεται από την ένδειξη της πηγής και των ονοµάτων του 
δηµιουργού και του εκδότη, εφόσον τα ονόµατα αυτά εµφανίζονται στην πηγή. 
 

Άρθρο 20 
Σχολικά βιβλία και ανθολογίες 

 
1. Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δηµιουργού και χωρίς αµοιβή, η αναπαραγωγή σε 

εκπαιδευτικά βιβλία, που χρησιµοποιούνται ως βιβλία διδασκαλίας για την πρωτοβάθµια 
και δευτεροβάθµια εκπαίδευση εγκεκριµένα από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων ή από άλλο αρµόδιο υπουργείο κατά το επίσηµο αναλυτικό πρόγραµµα, 
έργων του λόγου ενός ή περισσότερων συγγραφέων νοµίµως δηµοσιευµένων, που 
αποτελούν µικρό τµήµα της συνολικής δηµιουργίας του καθενός από αυτούς.  
Η ρύθµιση αυτή αφορά µόνο την έντυπη αναπαραγωγή. (1)  

2. Μετά το θάνατο του δηµιουργού, επιτρέπεται χωρίς την άδεια των δικαιοδόχων του 
και χωρίς αµοιβή η αναπαραγωγή σε ανθολογίες έργων του λόγου περισσότερων 
συγγραφέων νοµίµως δηµοσιευµένων, που αποτελούν µικρό τµήµα της συνολικής 
δηµιουργίας του καθενός από αυτούς. 

3. Η αναπαραγωγή, όπως ορίζεται στις προηγούµενες παραγράφους, δεν πρέπει να 
εµποδίζει την κανονική εκµετάλλευση του έργου από το οποίο παίρνονται τα κείµενα και 
πρέπει να συνοδεύεται από την ένδειξη της πηγής και των ονοµάτων του δηµιουργού και 
του εκδότη, εφόσον τα ονόµατα αυτά εµφανίζονται στην πηγή. 

 
Άρθρο 21 

Αναπαραγωγή για διδασκαλία  
 

Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δηµιουργού και χωρίς αµοιβή, η αναπαραγωγή άρθρων 
νοµίµως δηµοσιευµένων σε εφηµερίδα ή σε περιοδικό, σύντοµων αποσπασµάτων έργου ή 
τµηµάτων σύντοµου έργου ή έργου των εικαστικών τεχνών νοµίµως δηµοσιευµένου, 
εφόσον γίνεται αποκλειστικά για τη διδασκαλία ή τις εξετάσεις σε εκπαιδευτικό ίδρυµα, 
στο µέτρο 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. 

 
Άρθρο 22 

Αναπαραγωγή από βιβλιοθήκες και αρχεία 
 

Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δηµιουργού και χωρίς αµοιβή, η αναπαραγωγή ενός 
πρόσθετου αντιτύπου 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 η προµήθεια ενός τέτοιου αντιτύπου από την αγορά σε 
σύντοµο χρόνο και µε εύλογους όρους. 

                                                           
(1) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 20 προσετέθη δι’ άρθρου 81 παρ. 12 του Ν. 3057/2002.  
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Άρθρο 23 
Αναπαραγωγή κινηµατογραφικών έργων 

 
Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δηµιουργού και χωρίς αµοιβή, µε απόφαση του 

Υπουργού Πολιτισµού, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου 
Κινηµατογραφίας, η αναπαραγωγή κινηµατογραφικής ταινίας µε το σκοπό της διατήρησής 
της στο Εθνικό Κινηµατογραφικό Αρχείο, όταν ο δικαιούχος της πνευµατικής ιδιοκτησίας 
αρνιέται καταχρηστικά να την επιτρέψει και εφόσον πρόκειται για έργο ιδιαίτερης 
καλλιτεχνικής αξίας. 

 
Άρθρο 24 

Αναπαραγωγή για σκοπούς δικαστικούς 
ή διοικητικούς 

 
Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δηµιουργού και χωρίς αµοιβή, η αναπαραγωγή έργου 

για να χρησιµοποιηθεί σε δικαστική ή διοικητική διαδικασία, στο µέτρο που δικαιολογείται 
από τον επιδιωκόµενο σκοπό. 

 
Άρθρο 25 

Χρήση για λόγους ενηµέρωσης 
 

1. Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δηµιουργού και χωρίς αµοιβή, στο µέτρο που 
δικαιολογείται από τον επιδιωκόµενο σκοπό: α) η αναπαραγωγή και η διάδοση στο κοινό, 
για λόγους περιγραφής επίκαιρων γεγονότων µε µέσα µαζικής επικοινωνίας έργων, που 
βλέπονται ή ακούγονται κατά τη διάρκεια ενός τέτοιου γεγονότος· β) η αναπαραγωγή και η 
διάδοση στο κοινό µε µέσα µαζικής επικοινωνίας προς το σκοπό της ενηµέρωσης επί 
επίκαιρων γεγονότων πολιτικών λόγων, προσφωνήσεων, κηρυγµάτων, δικανικών 
αγορεύσεων ή άλλων έργων παρόµοιας φύσης, καθώς και περιλήψεων ή αποσπασµάτων 
από διαλέξεις, εφόσον τα έργα αυτά παρουσιάζονται δηµόσια. 

2. Η αναπαραγωγή και η διάδοση στο κοινό πρέπει, όταν αυτό είναι δυνατό, να 
συνοδεύονται από την ένδειξη της πηγής και του ονόµατος του δηµιουργού. 

 
Άρθρο 26 

Χρήση εικόνων µε έργα σε δηµόσιους χώρους 
 
Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δηµιουργού και χωρίς αµοιβή, η περιστασιακή 

αναπαραγωγή και διάδοση µε µέσα µαζικής επικοινωνίας εικόνων µε έργα αρχιτεκτονικής, 
εικαστικών τεχνών, φωτογραφίας ή εφαρµοσµένων τεχνών, που βρίσκονται µονίµως σε 
δηµόσιο χώρο. 

 
Άρθρο 27 

∆ηµόσια παράσταση ή εκτέλεση σε ειδικές περιστάσεις 
 
Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δηµιουργού και χωρίς αµοιβή, η δηµόσια παράσταση ή 

εκτέλεση έργου: α) σε περίπτωση επίσηµων τελετών, στο µέτρο που δικαιολογείται από τη 
φύση αυτών των τελετών· β) στο πλαίσιο της δραστηριότητας εκπαιδευτικών ιδρυµάτων 
από το προσωπικό και τους µαθητές ή σπουδαστές του ιδρύµατος εφόσον το κοινό 
απαρτίζεται αποκλειστικά από αυτούς ή από τους γονείς των µαθητών ή σπουδαστών ή 
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όσους έχουν την επιµέλεια αυτών ή όσους συνδέονται άµεσα µε τις δραστηριότητες του 
ιδρύµατος. 
 

Άρθρο 28 
Έκθεση και αναπαραγωγή εικαστικών έργων 

 
1. Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δηµιουργού και χωρίς αµοιβή, η παρουσίαση στο 

κοινό έργων των εικαστικών τεχνών µέσα σε µουσεία, που έχουν την κυριότητα 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 αναπαραγωγή σε καταλόγους έργου των εικαστικών τεχνών στο µέτρο που 
αυτό είναι αναγκαίο για τη διευκόλυνση της πώλησης του έργου. 

3. Στις περιπτώσεις των δύο προηγούµενων παραγράφων, η αναπαραγωγή επιτρέπεται 
µόνο εφόσον δεν παρεµποδίζει την κανονική εκµετάλλευση του έργου και δεν βλάπτει τα 
νόµιµα συµφέροντα του δηµιουργού.  
 

Άρθρο 28Α (1) 
Αναπαραγωγή προς όφελος τυφλών και κωφαλάλων 

 
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του έργου προς όφελος τυφλών και κωφαλάλων 

προσώπων, για χρήσεις που συνδέονται άµεσα µε την αναπηρία και δεν έχουν εµπορικό 
χαρακτήρα, στο βαθµό που απαιτείται λόγω της συγκεκριµένης αναπηρίας. Με απόφαση 
του Υπουργού Πολιτισµού µπορούν να καθορισθούν οι όροι εφαρµογής της ρύθµισης, 
καθώς και η εφαρµογή της σε άλλες κατηγορίες προσώπων µε αναπηρίες. 

(άρθρο 5 παρ. 3 περίπτωση β’ Οδηγίας 2001/29)   
 

Άρθρο 28Β (1) 
Εξαίρεση από το δικαίωµα 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 
επιτρέψουν: α) την εντός δικτύου µετάδοση µεταξύ τρίτων µέσω διαµεσολαβητή ή β) τη 
νόµιµη χρήση, ενός έργου ή άλλου προστατευόµενου αντικειµένου, και οι οποίες δεν έχουν 
καµία ανεξάρτητη οικονοµική σηµασία. 
 (άρθρο 5 παρ. 1 Οδηγίας 2001/29) 
 

Άρθρο 28Γ (1) 
Ρήτρα γενικής εφαρµογής επί των περιορισµών 

 
Οι περιορισµοί που προβλέπονται στο τέταρτο κεφάλαιο του Ν. 2121/1993, όπως 

ισχύει, εφαρµόζονται µόνο σε ορισµένες ειδικές περιπτώσεις, οι οποίες δεν αντίκεινται στην 
κανονική εκµετάλλευση του έργου ή άλλου προστατευόµενου αντικειµένου και δεν θίγουν 
αδικαιολόγητα τα έννοµα συµφέροντα του δικαιούχου. 

(άρθρο 5 παρ. 5 Οδηγίας 2001/29) 
                                                           
(1) Το παρόν άρθρο προσετέθη δι’ άρθρου 81 παρ. 2 του Ν. 3057/2002.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ  
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
 

Άρθρο 29  
Η διάρκεια γενικώς 

 
1. Η πνευµατική ιδιοκτησία διαρκεί όσο η ζωή του δηµιουργού και εβδοµήντα (70) 

χρόνια µετά το θάνατό του, που υπολογίζονται από την 1η Ιανουαρίου του έτους το οποίο 
έπεται του θανάτου του δηµιουργού. (1) 

2. Μετά τη λήξη της προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας, το ∆ηµόσιο, 
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 άρθρο 4 παρ. 1 περιπτ. β’ και γ’ του 
παρόντος νόµου. 
 

Άρθρο 30 (2) 
Έργα συνεργασίας 

 
Για τα έργα συνεργασίας η πνευµατική ιδιοκτησία διαρκεί όσο η ζωή του τελευταίου 

επιζώντος δηµιουργού και εβδοµήντα (70) χρόνια µετά το θάνατό του, που υπολογίζονται 
από την 1η Ιανουαρίου του έτους το οποίο έπεται του θανάτου του τελευταίου επιζώντος 
δηµιουργού. 

 
Άρθρο 31 

Ειδική έναρξη της διάρκειας 
 

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.(3) 

2. Όταν ένα έργο δηµοσιεύεται σε τόµους, τµήµατα, τεύχη, αριθµούς ή επεισόδια και η 
διάρκεια προστασίας αρχίζει από τη στιγµή που το έργο κατέστη νοµίµως προσιτό στο 
κοινό, η διάρκεια προστασίας υπολογίζεται για κάθε µέρος χωριστά.(³)  

3. Η διάρκεια προστασίας ενός οπτικοακουστικού έργου λήγει εβδοµήντα (70) έτη µετά 
το θάνατο του τελευταίου επιζώντος µεταξύ των ακολούθων προσώπων: του κύριου 
σκηνοθέτη, του σεναριογράφου, του συγγραφέα διαλόγων και του συνθέτη µουσικής που 
γράφτηκε ειδικά για να χρησιµοποιηθεί στο οπτικοακουστικό έργο.(4) 
 

                                                           
(1) Η παρ. 1 του άρθρου 29 τίθεται ως αντικατεστάθη δι’ άρθρου 8 παρ. 5 του Ν. 2557/97. 
(2) Το άρθρον 30 τίθεται ως αντικατεστάθη δι’ άρθρου 8 παρ. 6 του Ν. 2557/97. 
(3)  Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 31 τίθενται ως αντικατεστάθησαν δι’ άρθρου 8 παρ. 7 του Ν. 2557/97. 
(4)  Η παρ. 3 προσετέθη δι’ άρθρου 8 παρ. 7 του Ν. 2557/97. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
ΚΑΙ Α∆ΕΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

 
 

Άρθρο 32 
Ποσοστιαία αµοιβή 

 
1. Η αµοιβή, που οφείλει να καταβάλλει ο αντισυµβαλλόµενος στο δηµιουργό για 

δικαιοπραξίες που αφορούν τη µεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώµατος ή εξουσιών από 
αυτό, την ανάθεση άδεια εκµετάλλευσης, συµφωνείται υποχρεωτικά σε ορισµένο ποσοστό, 
το ύψος του οποίου καθορίζεται ελεύθερα µεταξύ των µερών. 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 τη δραστηριότητα του 
αντισυµβαλλοµένου και προέρχονται από την εκµετάλλευση, του έργου. Κατ’ εξαίρεση, η 
αµοιβή µπορεί να υπολογίζεται σε ορισµένο ποσό στις ακόλουθες περιπτώσεις:   

α) η βάση υπολογισµού της ποσοστιαίας αµοιβής είναι πρακτικά αδύνατο να 
προσδιορισθεί ή ελλείπουν τα µέσα ελέγχου για την εφαρµογή 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 ποσοστό, που προβλέπεται στην 
προηγούµενη παράγραφο, εφαρµόζεται σε όλες τις περιπτώσεις, εφόσον 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. 

 
Άρθρο 33 

Ρυθµίσεις για τη σύµβαση έντυπης έκδοσης και δικαιώµατα µεταφραστή 
 

1. Η αµοιβή, που οφείλει να καταβάλει ο εκδότης έντυπης έκδοσης στο δηµιουργό για 
την αναπαραγωγή και τη διανοµή(1) του έργου ή αντιτύπων αυτού, συµφωνείται 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, δοκίµιο, κριτικό δοκίµιο, θεατρικό έργο, ταξιδιωτικό έργο, 
βιογραφία, που εκδίδεται στην πρωτότυπή του γλώσσα µε τη µορφή βιβλίου, εξαιρουµένων 
των βιβλίων 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 10% επί της 
τιµής λιανικής πώλησης όλων των πωλούµενων 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 έργων τρίτων· γ) σχολικά βιβλία και βοηθήµατα· δ) 
λευκώµατα, ηµερολόγια, ατζέντες, πρακτικοί οδηγοί, έντυπα παιχνίδια και εκπαιδευτικό 

                                                           
(1) Η λέξη «διανοµή» αντικατέστησε τις λέξεις «θέση σε κυκλοφορία» που προϋπήρχαν (Ν. 3057/2002 άρθρον 81 παρ. 
13 εδάφιον Β).   
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υλικό όπως χάρτες, άτλαντες· ε) πρόλογοι, σχολιασµοί, εισαγωγές, παρουσιάσεις· στ) 
εικονογραφήσεις και φωτογραφικό υλικό έντυπων εκδόσεων· ζ) µη λογοτεχνικά 
εικονογραφηµένα παιδικά βιβλία· η) πολυτελείς εκδόσεις περιορισµένου αριθµού εντύπων· 
θ) περιοδικά, εφηµερίδες. 

3. Εάν υπάρχουν περισσότεροι δηµιουργοί, και η µεταξύ τους σχέση δεν έχει ρυθµιστεί 
διαφορετικά, η ποσοστιαία αµοιβή κατανέµεται σε αυτούς ανάλογα µε την έκταση της 
συµβολής του καθενός. Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι δηµιουργοί δεν 
προστατεύονται κατά τις διατάξεις των νόµων περί πνευµατικής 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 δηµιουργοί. 

4. Σε περίπτωση εκµίσθωσης ή δανεισµού αντιτύπων από τρίτων, η αµοιβή για την 
παροχή της αναγκαίας άδειας κατανέµεται σε ίσα µέρη ανάµεσα στο δηµιουργό και τον 
εκδότη. 

5. Στις περιπτώσεις που αµοιβή του δηµιουργού καθορίζεται σε ποσοστό επί της 
λιανικής πώλησης, όλα τα αντίτυπα του έργου πρέπει να φέρουν την υπογραφή του 
συγγραφέα, εκτός αν συµφωνηθεί άλλος τρόπος ελέγχου. Με προεδρικό διάταγµα, που θα 
εκδοθεί εντός εξαµήνου από της ισχύος του παρόντος νόµου, ύστερα από πρόταση του 
Υπουργού Πολιτισµού και έπειτα από ακροάσεις των ενδιαφερόµενων επαγγελµατικών 
κλάδων, θα καθορισθεί άλλος τρόπος ελέγχου του αριθµού των πωλούµενων αντιτύπων. 

6. Η αµοιβή που οφείλει να καταβάλλει ο εκδότης έντυπης έκδοσης στο µεταφραστή 
ενός έργου για τη µετάφραση, την αναπαραγωγή και διανοµή(1) του έργου, συµφωνείται σε 
ορισµένο ποσοστό επί της τιµής λιανικής πώλησης όλων των πωλούµενων αντιτύπων. Οι 
διατάξεις των παραγράφων 2, 4 και 5 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται αναλόγως. 

7. Το όνοµα του µεταφραστή αναφέρεται υποχρεωτικά και µε εµφανή τρόπο στη σελίδα 
του κύριου τίτλου του βιβλίου. Μετά από συµφωνία µε τον εκδότη, το όνοµα του 
µεταφραστή µπορεί να αναφέρεται και στο εξώφυλλο του βιβλίου. 
 

Άρθρο 34 
Ρυθµίσεις για τη σύµβαση οπτικοακουστικής παραγωγής 

 
1. Στη σύµβαση για τη δηµιουργία οπτικοακουστικού έργου ανάµεσα στον παραγωγό 

και τον πνευµατικό δηµιουργό πρέπει να ορίζονται οι συγκεκριµένες εξουσίες από το 
περιουσιακό δικαίωµα που µεταβιβάζονται στον παραγωγό. Στην αντίθετη περίπτωση, η 
σύµβαση επιφέρει µεταβίβαση στον παραγωγό εκείνων των εξουσιών από το περιουσιακό 
δικαίωµα, 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 δηµιουργό το πρότυπο παραγωγής αντιτύπων προς 
εκµετάλλευση. Για κάθε παραµόρφωση, περικοπή ή άλλη τροποποίηση της οριστικής 
µορφής του οπτικοακουστικού έργου, όπως έχει εγκριθεί από τον πνευµατικό 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 
οπτικοακουστικού έργου, όπως έχει εγκριθεί από τον πνευµατικό δηµιουργό. 

2. Στη σύµβαση ανάµεσα στον παραγωγό και τους δηµιουργούς των επί µέρους 
συµβολών, που ενσωµατώθηκαν σε οπτικοακουστικό έργο, πρέπει να ορίζονται οι 

                                                           
(1) Η λέξη «διανοµή» αντικατέστησε τις λέξεις «θέση σε κυκλοφορία» που προϋπήρχαν (Ν. 3057/2002 άρθρον 81 παρ. 
13 εδάφιον Β).    
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συγκεκριµένες εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωµα, που µεταβιβάζονται στον 
παραγωγό. Στην αντίθετη περίπτωση, η σύµβαση ανάµεσα στον παραγωγό και τους 
δηµιουργούς των επί µέρους συµβολών, εκτός των µουσικοσυνθετών και των στιχουργών, 
επιφέρει µεταβίβαση στον παραγωγό εκείνων των εξουσιών, που είναι αναγκαίες για την 
εκµετάλλευση του οπτικοακουστικού έργου σύµφωνα µε το σκοπό της σύµβασης. Το 
περιουσιακό δικαίωµα σε σχέση µε άλλες χρήσεις των συµβολών παραµένει στους 
δηµιουργούς, εφόσον οι συµβολές αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν ανεξάρτητα από το 
οπτικοακουστικό έργο. 

Ως δηµιουργοί των επί µέρους συµβολών θεωρούνται ιδίως ο σεναριογράφος, ο 
συγγραφέας διαλόγων, ο συνθέτης µουσικής, ο διευθυντής φωτογραφίας, ο σκηνογράφος, ο 
ενδυµατολόγος, ο ηχολήπτης και ο επεξεργαστής τελικής σύνθεσης (Μοντέρ). (1) 

3. Ο πνευµατικός δηµιουργός διατηρεί το δικαίωµα χωριστής αµοιβής για κάθε τρόπο 
εκµετάλλευσης του οπτικοακουστικού έργου. Η αµοιβή αυτή καθορίζεται σε ορισµένο 
ποσοστό, το ύψος του οποίου συµφωνείται στη σχετική σύµβαση. Βάση για τον 
υπολογισµό του ποσοστού είναι όλα ανεξαιρέτως τα ακαθάριστα έσοδα και έξοδα, που 
πραγµατοποιούνται από την εκµετάλλευση του οπτικοακουστικού έργου. Ο παραγωγός του 
οπτικοακουστικού έργου υποχρεούται µία φορά το χρόνο να παρέχει εγγράφως στον 
πνευµατικό δηµιουργό κάθε πληροφορία, που αφορά την εκµετάλλευση του 
οπτικοακουστικού έργου, επιδεικνύοντάς του όλα τα σχετικά έγγραφα. Από τη ρύθµιση της 
παρούσας παραγράφου εξαιρούνται οι διαφηµιστικές ταινίες µικρού µήκους. 

4. Στην περίπτωση εκµίσθωσης υλικών φορέων εικόνας ή ήχου και εικόνας πάνω στους 
οποίους έχει εγγραφεί οπτικοακουστικό έργο, ο πνευµατικός δηµιουργός διατηρεί πάντοτε 
το δικαίωµα εύλογης αµοιβής για την εκµίσθωση. Η ρύθµιση εφαρµόζεται και στην 
περίπτωση εκµίσθωσης υλικών φορέων ήχου. 

 
Άρθρο 35 

Ρυθµίσεις για τη ραδιοφωνική και τηλεοπτική µετάδοση 
 

1. Εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη συµφωνία, σε περίπτωση 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 ορίζεται για την πρώτη επανάληψη σε 
ποσοστό τουλάχιστον 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 της ραδιοφωνικής ή τηλεοπτικής µετάδοσης, 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 
ηλεκτροµαγνητικά 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 ραδιοτηλεοπτικού οργανισµού, τα σήµατα που περιέχουν προγράµµατα 
εισάγονται σε µια αδιάκοπη αλυσίδα µετάδοσης προς το δορυφόρο και από εκεί προς το 
έδαφος. Εάν τα σήµατα που περιέχουν προγράµµατα έχουν κωδικοποιηµένη µορφή, τότε 
                                                           
(1) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 34 προσετέθη δι’ άρθρου 8 παρ. 20 του Ν. 2557/97.  
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υπάρχει παρουσίαση στο κοινό µέσω δορυφόρου, εφόσον τίθενται στη διάθεση του κοινού 
από το ραδιοτηλεοπτικό οργανισµό ή µε τη συγκατάθεσή του τα µέσα για την 
αποκωδικοποίηση του προγράµµατος. Σε περίπτωση που η παρουσίαση στο κοινό µέσω 
δορυφόρου τελείται σε µη κοινοτικό κράτος, το οποίο δεν παρέχει επίπεδο προστασίας που 
προβλέπεται δυνάµει του νόµου αυτού, όπως τροποποιείται µε τον παρόντα νόµο, ισχύουν 
τα εξής: ι) εάν τα σήµατα που περιέχουν 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 
λειτουργία το σταθµό µετάδοσης προς δορυφόρο, ιι) εάν δεν χρησιµοποιείται σταθµός 
µετάδοσης προς δορυφόρο που ευρίσκεται σε Κράτος-Μέλος, αλλά την πράξη 
παρουσίασης στο κοινό µέσω δορυφόρου την έχει αναθέσει ραδιοτηλεοπτικός οργανισµός 
εγκατεστηµένος σε Κράτος-Μέλος, η πράξη αυτή θεωρείται ότι έχει τελεστεί στο Κράτος-
Μέλος στο οποίο ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισµός έχει την κύρια εγκατάστασή του στην 
Κοινότητα και τα δικαιώµατα µπορούν να ασκηθούν κατά του ραδιοτηλεοπτικού 
οργανισµού. Ως παρουσίαση στο κοινό µέσω δορυφόρου θεωρείται η πράξη της εισαγωγής, 
κάτω από τον έλεγχο και µε ευθύνη του ραδιοτηλεοπτικού οργανισµού, 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 
παρουσίαση έργου στο κοινό µέσω δορυφόρου αποκτάται µόνο µε συµφωνία.(1) 

4. Η καλωδιακή αναµετάδοση εκποµπών από άλλα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στην Ελλάδα γίνεται όσον αφορά την πνευµατική ιδιοκτησία σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στο νόµο αυτόν και βάσει ατοµικών ή συλλογικών συµβάσεων µεταξύ των 
δηµιουργών και των επιχειρήσεων εκµετάλλευσης καλωδιακών δικτύων. 

Όταν δεν έχει συναφθεί συµφωνία σχετικά µε την έγκριση της καλωδιακής 
αναµετάδοσης µιας εκποµπής, οποιοδήποτε από τα ενδιαφερόµενα µέρη έχει τη δυνατότητα 
να ζητεί τη συνδροµή ενός ή περισσότερων µεσολαβητών που επιλέγει από πίνακα 
µεσολαβητών τον οποίο καταρτίζει ο Οργανισµός Πνευµατικής Ιδιοκτησίας κάθε δύο 
χρόνια. Ο Οργανισµός Πνευµατικής Ιδιοκτησίας µπορεί να ζητά τη γνώµη των οργανισµών 
συλλογικής διαχείρισης και των επιχειρήσεων εκµετάλλευσης καλωδιακών δικτύων για την 
κατάρτιση του πίνακα αυτού. Οι µεσολαβητές µπορούν να υποβάλλουν προτάσεις προς τα 
µέρη. Θεωρείται ότι όλα τα µέρη αποδέχονται την πρόταση αυτή, εάν κανένα από αυτά δεν 
προβάλλει αντιρρήσεις µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από την κοινοποίηση της 
πρότασης. Ως "καλωδιακή αναµετάδοση" θεωρείται η χωρίς αλλοιώσεις και περικοπές 
ταυτόχρονη αναµετάδοση, µέσω συστηµάτων 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 προγραµµάτων που 
προορίζονται για λήψη από το κοινό.(2) 

 
Άρθρο 36 

Αµοιβή για θεατρική παράσταση 
 

1. Τα συγγραφικά δικαιώµατα των θεατρικών συγγραφέων καθορίζονται σε ποσοστό επί 
των ακαθάριστων εισπράξεων µετά την αφαίρεση του φόρου δηµοσίων θεαµάτων. 

                                                           
(1) Η παραγρ. 3 τίθεται ως αντικατεστάθη υπό του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 2557/97.  
(2) Η παραγρ. 4 προσετέθη δι’ άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 2557/97. 

 19



2. Τα ελάχιστα όρια των ποσοστών αυτών καθορίζονται σε 22% για τα κρατικά θέατρα 
και σε 10% για τα ιδιωτικά θέατρα, συνολικά για ολόκληρο το πρόγραµµα µιας 
παράστασης µε έργα πρωτότυπα ή µε µεταφράσεις ή διασκευές κλασσικών έργων, αρχαίων 
ή νεοτέρων. Το ελάχιστο όριο ορίζεται σε 5% για τη µετάφραση έργων του σύγχρονου 
διεθνούς δραµατολογίου. Αν στο πρόγραµµα περιλαµβάνονται έργα περισσότερων 
συγγραφέων, η αµοιβή κατανέµεται µεταξύ τους ανάλογα µε τη χρονική διάρκεια του έργου 
του καθενός. 
 
 

Άρθρο 37 
Εκτέλεση µουσικής σε κινηµατογράφους 

 
Το ελάχιστο όριο της αµοιβής των δηµιουργών για την εκτέλεση µουσικών συνθέσεων 

µε στίχους ή χωρίς, περιλαµβανοµένων σε κινηµατογραφικές ταινίες, σε αίθουσες ή χώρους 
κινηµατογράφων είναι 1% επί των ακαθάριστων εισπράξεων µετά την αφαίρεση του φόρου 
δηµοσίων θεαµάτων. 
 

Άρθρο 38 
∆ικαιώµατα φωτογράφων 

 
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 συγκεκριµένο περιοδικό ή 
το συγκεκριµένο µέσο µαζικής ενηµέρωσης, στο οποίο αναφερόταν η µεταβίβαση ή η 
σύµβαση και η άδεια εκµετάλλευσης, καθώς 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 µαζικής ενηµέρωσης, 
που έχει µεταβιβασθεί δεν επιτρέπεται 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. 

2. Εφόσον για τη δηµοσίευση της φωτογραφίας παραχωρείται το πρωτότυπο της 
φωτογραφικής αποτύπωσης, η παραχώρηση αυτή, αν δεν υπάρχει αντίθετη συµφωνία, 
αφορά µόνο τη χρήση του πρωτοτύπου που πρέπει να επιστρέφεται στο φωτογράφο µετά 
την πραγµατοποίηση της χρήσης για την πρώτη δηµοσίευση. 

3. Ο φωτογράφος διατηρεί το δικαίωµα αναζήτησης και επιστροφής των φωτογραφιών 
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 ενηµέρωσης. 

4. Σε κάθε δηµοσίευση φωτογραφίας, πρέπει να αναφέρεται 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 µπορεί να εκδίδει βιβλία ή λευκώµατα και 
να πραγµατοποιεί εκθέσεις χρησιµοποιώντας ως υλικό φωτογραφίες του µισθωτή 
φωτογράφου χωρίς την άδειά του. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση δανεισµού. 
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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. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ∆ΟΜΟ 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
 
 

Άρθρο 40 
Έργα µισθωτών 

 
Το περιουσιακό δικαίωµα σε πρόγραµµα ηλεκτρονικού υπολογιστή, που δηµιουργήθηκε 

από µισθωτό σε εκτέλεση σύµβασης εργασίας ή σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοδότη του, 
µεταβιβάζεται αυτοδικαίως στον εργοδότη, εκτός αν υπάρχει αντίθετη συµφωνία. 
 

Άρθρο 41 
Εξάντληση δικαιώµατος 

 
Η πρώτη πώληση αντιγράφου ενός προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή µέσα στην 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα από το δηµιουργό ή µε τη συγκατάθεσή του εξαντλεί το δικαίωµα 
διανοµής (1) του αντιτύπου αυτού µέσα στην Κοινότητα µε εξαίρεση του δικαιώµατος 
ελέγχου των µεταγενέστερων εκµισθώσεων του προγράµµατος ή ενός αντιγράφου του. 
 

Άρθρο 42  
Περιορισµοί 

 
1. Εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη συµφωνία, επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δηµιουργού 

και χωρίς πληρωµή αµοιβής, η αναπαραγωγή, η µετάφραση, η προσαρµογή, η διασκευή ή 
οποιαδήποτε άλλη µετατροπή ενός προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή, όταν οι 
πράξεις αυτές είναι αναγκαίες για την κατά προορισµό χρησιµοποίηση του προγράµµατος, 
συµπεριλαµβανοµένης και της διόρθωσης σφαλµάτων, από το πρόσωπο που το απέκτησε 
νοµίµως. 

2. ∆εν 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 µεταβίβαση ή την αποθήκευση του προγράµµατος ηλεκτρονικού 
υπολογιστή. 

3. Ο νόµιµος χρήστης ενός προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν µπορεί να 
εµποδιστεί συµβατικά να παραγάγει, χωρίς την άδεια του δηµιουργού και χωρίς πληρωµή 
αµοιβής, ένα εφεδρικό αντίγραφο του προγράµµατος στο µέτρο που αυτό είναι απαραίτητο 
για τη χρήση. 

4. Επιτρέπεται στο νόµιµο χρήστη αντιγράφου προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή, 
χωρίς την άδεια του δηµιουργού και χωρίς πληρωµή αµοιβής, η παρακολούθηση, η µελέτη 
ή η δοκιµή της λειτουργίας του προγράµµατος προκειµένου να εντοπισθούν οι ιδέες και 
αρχές που αποτελούν τη βάση οποιουδήποτε στοιχείου του προγράµµατος, εάν οι ενέργειες 
αυτές γίνονται κατά τη διάρκεια πράξης που αποτελεί νόµιµη χρήση του προγράµµατος. 
Αντίθετη συµφωνία δεν επιτρέπεται. 

5. Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση πέραν από τις περιπτώσεις των δύο προηγούµενων 
παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπεται. 

Άρθρο 43 
                                                           
(1) Η λέξη “διανοµής” αντικατέστησε την προϋπάρχουσα λέξη “διάθεσης” (Ν. 3057/2002 άρθρον 81 παρ. 13 εδαφ. Β) 
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Αποσυµπίληση 
 

1. Επιτρέπεται στο νόµιµο χρήστη αντιγράφου προγράµµατος, χωρίς την άδεια του 
δηµιουργού και χωρίς πληρωµή αµοιβής, η ενέργεια των πράξεων, που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 42, εφόσον είναι απαραίτητη προκειµένου να ληφθούν οι 
αναγκαίες πληροφορίες για τη διαλειτουργικότητα ενός ανεξάρτητα δηµιουργηθέντος 
προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή µε άλλα προγράµµατα, εφόσον οι αναγκαίες για 
τη διαλειτουργικότητα πληροφορίες δεν ήταν ήδη ευκόλως και ταχέως προσιτές στο νόµιµο 
χρήστη και εφόσον οι πράξεις περιορίζονται στα µέρη του αρχικού προγράµµατος, που 
είναι απαραίτητη 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 διαλειτουργικότητας του ανεξάρτητα δηµιουργηθέντος προγράµµατος· β) να 
ανακοινωθούν σε άλλα πρόσωπα εκτός από τις περιπτώσεις όπου αυτό απαιτείται για τη 
διαλειτουργικότητα του ανεξάρτητα δηµιουργηθέντος προγράµµατος ηλεκτρονικού 
υπολογιστή· γ) να χρησιµοποιηθούν για την επεξεργασία, την παραγωγή ή την εµπορία 
προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή, 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 εκµετάλλευση του 
προγράµµατος του ηλεκτρονικού υπολογιστή ή θα προκαλούσε αδικαιολόγητη βλάβη στα 
νόµιµα συµφέροντα του δηµιουργού του. 
 

Άρθρο 44 (1) 
∆ιάρκεια της προστασίας 

 
Άρθρο 45 

Ισχύς άλλων διατάξεων και συµφωνιών 
 

1. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν θίγουν 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 συµβάσεων. 

2. Συµφωνίες αντίθετες προς τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 42 και προς το άρθρο 
43 είναι άκυρες. 
 

Άρθρο 45Α 
∆ικαίωµα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδοµένων (2) 

 
1. Ο κατασκευαστής βάσης δεδοµένων έχει το δικαίωµα να απαγορεύει την εξαγωγή ή/και 
επαναχρησιµοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους µέρους του περιεχοµένου της βάσης 
δεδοµένων, αξιολογούµενου ποιοτικά ή ποσοτικά, εφόσον η απόκτηση, ο έλεγχος ή η 
παρουσίαση του περιεχοµένου της βάσης δεδοµένων καταδεικνύουν ουσιώδη ποιοτική ή 
ποσοτική επένδυση. Κατασκευαστής βάσης δεδοµένων είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο 

                                                           
(1) Το άρθρον 44 κατηργήθη δι’ άρθρου 8 παρ. 8 του Ν. 2557/97.    
(2) Το άρθρον 45Α προσετέθη δι' άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 2819/2000. 
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που λαµβάνει την πρωτοβουλία και επωµίζεται τον κίνδυνο των επενδύσεων. ∆εν θεωρείται 
κατασκευαστής ο εργολάβος βάσης δεδοµένων (άρθρο 7 παρ. 1 Οδηγίας 96/9). 
2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου: α) «Εξαγωγή»θεωρείται η µόνιµη ή προσωρινή 
µεταφορά του συνόλου ή ουσιώδους µέρους του περιεχοµένου της βάσης δεδοµένων σε 
άλλο υλικό φορέα µε οποιοδήποτε µέσο ή µε οποιαδήποτε µορφή και β) 
«επαναχρησιµοποίηση» νοείται η πάσης µορφής διάθεση στο κοινό του συνόλου ή 
ουσιώδους µέρους του περιεχοµένου της βάσης δεδοµένων µε διανοµή αντιγράφων, 
εκµίσθωση, µετάδοση µε άµεση επικοινωνία ή µε άλλες µορφές. Η πρώτη πώληση 
αντιγράφου µιας βάσης δεδοµένων στην Κοινότητα από το δικαιούχο ή µε τη συγκατάθεσή 
του συνιστά ανάλωση του δικαιώµατος ελέγχου της µεταπώλησης του εν λόγω αντιγράφου 
στην Κοινότητα. Ο δανεισµός στο κοινό δεν συνιστά πράξη εξαγωγής ή 
επαναχρησιµοποίησης (άρθρο 7 παρ. 2 Οδηγίας 96/9). 
3. Το δικαίωµα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ισχύει ανεξάρτητα από το εάν η εν 
λόγω βάση δεδοµένων ή το περιεχόµενό της προστατεύεται µε τις διατάξεις για την 
πνευµατική ιδιοκτησία ή µε άλλες διατάξεις. Η προστασία βάσει του δικαιώµατος που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν θίγει ενδεχόµενα 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 εκµετάλλευσή του µε άδεια ή 
σύµβαση (άρθρο 7 παρ. 3 και 4 Οδηγίας 96/9). 
4. ∆εν επιτρέπεται η επανειληµµένη και συστηµατική εξαγωγή ή/και επαναχρησιµοποίηση 
επουσιωδών µερών του περιεχοµένου της βάσης δεδοµένων, εφόσον συνεπάγεται τη 
διενέργεια πράξεων που έρχονται σε σύγκρουση µε την κανονική εκµετάλλευση της βάσης 
δεδοµένων ή θίγουν αδικαιολόγητα τα νόµιµα συµφέροντα του κατασκευαστή της βάσης 
(άρθρο 7 παρ. 5 Οδηγίας 96/9). 
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 
ποσοτικά για οποιονδήποτε σκοπό. Εάν ο νόµιµος χρήστης δικαιούται να εξάγει ή/και να 
επαναχρησιµοποιεί τµήµα µόνον της βάσης δεδοµένων, η παρούσα παράγραφος 
εφαρµόζεται µόνον για το τµήµα αυτό. Ο νόµιµος χρήστης βάσης δεδοµένων που έχει τεθεί 
στη διάθεση του κοινού µε οποιονδήποτε τρόπο δεν µπορεί: α) να εκτελεί πράξεις που 
έρχονται σε σύγκρουση µε την κανονική εκµετάλλευση της βάσης αυτής ή θίγουν 
αδικαιολόγητα τα νόµιµα συµφέροντα του κατασκευαστή της, β) να προξενεί ζηµία 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 (άρθρα 8 και 15 Οδηγίας 96/9). 
6. Ο νόµιµος χρήστης της βάσης δεδοµένων που έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού µε 
οποιονδήποτε τρόπο µπορεί, χωρίς την άδεια του κατασκευαστή της βάσης δεδοµένων, να 
εξάγει ή/και να επαναχρησιµοποιήσει 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 επιδιωκόµενο µη εµπορικό σκοπό, β) 
όταν πρόκειται για εξαγωγή ή/και επαναχρησιµοποίηση για λόγους δηµόσιας ασφάλειας ή 
για σκοπούς διοικητικής ή δικαστικής διαδικασίας. Το δικαίωµα ειδικής φύσης ισχύει για 
τις βάσεις δεδοµένων των οποίων οι κατασκευαστές ή οι δικαιούχοι είναι υπήκοοι 
Κράτους-Μέλους ή έχουν την συνήθη διαµονή τους στο έδαφος της Κοινότητας. 
Εφαρµόζεται επίσης στις εταιρείες και επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη 
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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 
Εταιρία ή επιχείρηση έχει µόνο την καταστατική της έδρα στο έδαφος της Κοινότητας, οι 
δραστηριότητές της πρέπει να συνδέονται πραγµατικά και αδιάλειπτα µε την οικονοµία 
ενός Κράτους-Μέλους (άρθρο 9 και 11 Οδηγίας 96/9). 
7. Το δικαίωµα που προβλέπεται στο άρθρο αυτό ισχύει από την περάτωση της 
κατασκευής της βάσης δεδοµένων και λήγει δεκαπέντε (15) έτη µετά την 1η Ιανουαρίου του 
έτους που έπεται της ηµεροµηνίας περάτωσης. Στην περίπτωση βάσης δεδοµένων η οποία 
έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού, µε οποιονδήποτε τρόπο, πριν από τη λήξη της περιόδου 
που προβλέπεται στο προηγούµενο εδάφιο, η διάρκεια της προστασίας του δικαιώµατος 
που προβλέπεται στο παρόν άρθρο λήγει δεκαπέντε (15) έτη µετά την 1η Ιανουαρίου του 
έτους το οποίο έπεται της ηµεροµηνίας κατά την οποία η βάση τέθηκε για πρώτη φορά στη 
διάθεση του κοινού. Οποιαδήποτε ουσιώδης τροποποίηση, αξιολογούµενη ποιοτικά ή 
ποσοτικά, του περιεχοµένου µιας βάσης δεδοµένων, ιδίως οποιαδήποτε ουσιώδης 
τροποποίηση εξαιτίας της διαδοχικής σώρευσης προσθηκών, διαγραφών ή µετατροπών, που 
έχουν ως αποτέλεσµα να θεωρείται ότι πρόκειται για νέα ουσιώδη επένδυση, 
αξιολογούµενη ποιοτικά ή ποσοτικά, παρέχει στη βάση που προκύπτει από την επένδυση 
αυτή δικαίωµα ιδίας διάρκειας προστασίας (άρθρο 10 Οδηγίας 96/9).     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓ∆ΟΟ 
ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 
 

Άρθρο 46 
Άδεια από ερµηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες 

 
1. Ως ερµηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες θεωρούνται 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  αναπαραγωγή 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 δικαίωµα διανοµής δεν αναλώνεται εντός της 
Κοινότητας όσον αφορά τον υλικό φορέα µε την εγγραφή της ερµηνείας ή εκτέλεσης, εκτός 
από την περίπτωση της πρώτης πώλησης εντός της Κοινότητας, που πραγµατοποιείται από 
τον δικαιούχο ή µε τη συγκατάθεσή του, 
δ) την εκµίσθωση και το δηµόσιο δανεισµό του υλικού φορέα µε την εγγραφή της 

ερµηνείας ή εκτέλεσης. Τα δικαιώµατα αυτά δεν αναλώνονται από οποιαδήποτε πώληση ή 
άλλη πράξη διανοµής των ως άνω υλικών φορέων, 
ε) τη ραδιοτηλεοπτική µετάδοση µε οποιονδήποτε τρόπο, όπως ηλεκτροµαγνητικά 

κύµατα, δορυφόροι, καλώδια, καθώς και την παρουσίαση στο κοινό του υλικού φορέα µε 
την παράνοµη εγγραφή της ζωντανής ερµηνείας ή εκτέλεσης,  
στ) τη ραδιοτηλεοπτική µετάδοση µε οποιονδήποτε τρόπο, όπως ηλεκτροµαγνητικά 

κύµατα, δορυφόροι, καλώδια, της ζωντανής ερµηνείας ή εκτέλεσής τους, εκτός αν η 
µετάδοση αυτή αποτελεί αναµετάδοση νόµιµης µετάδοσης,  
ζ) την παρουσίαση στο κοινό της ζωντανής ερµηνείας ή εκτέλεσής τους, που γίνεται µε 

οποιονδήποτε τρόπο, εκτός από ραδιοτηλεοπτική µετάδοση, 
η) τη διάθεση στο κοινό, ενσυρµάτως 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 οποιαδήποτε πράξη διάθεσης 
στο κοινό µε την έννοια της παρούσας ρύθµισης. (1)  

(άρθρα 2, 3 παρ. 2 και 3, 4 Οδηγίας 2001/29).  
3. Η άδεια που απαιτείται για την ενέργεια των πράξεων της παραγράφου 2 του 

παρόντος άρθρου, αν δεν υπάρχει αντίθετη συµφωνία στην οποία να ορίζονται 
συγκεκριµένα οι πράξεις για τις οποίες δίνεται η άδεια, θεωρείται ότι έχει δοθεί, όταν ο 
ερµηνευτής ή εκτελεστής καλλιτέχνης συνδέεται µ’ εκείνον που επιχειρεί αυτές τις πράξεις 
µε σύµβαση εργασίας, που έχει ως σκοπό την ενέργεια αυτών των συγκεκριµένων πράξεων. 
Ο ερµηνευτής ή εκτελεστής καλλιτέχνης διατηρεί πάντοτε το δικαίωµα αµοιβής για την 

ενέργεια καθεµιάς από τις πράξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος 
άρθρου σε κάθε τρόπο εκµετάλλευσης της ερµηνείας ή εκτέλεσής του. Ειδικότερα, ο 
                                                           
(1) Η παρ. 2 του άρθρου 46 τίθεται ως ετροποποιήθη δι’ άρθρου 81 παρ. 3 του Ν. 3057/2002.  
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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 
φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας άδειας 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 καλλιτέχνες ορίζουν µε πλειοψηφία και εγγράφως έναν αντιπρόσωπό τους για 
την άσκηση των δικαιωµάτων που προβλέπονται στη δεύτερη παράγραφο του παρόντος 
άρθρου. Αυτή η αντιπροσώπευση δεν αφορά το διευθυντή της ορχήστρας ή της χορωδίας, 
τους σολίστ, τους πρωταγωνιστές και το σκηνοθέτη. Αν δεν έχει ορισθεί αντιπρόσωπος 
σύµφωνα µε το εδάφιο α΄ της παρούσας παραγράφου, η άσκηση των δικαιωµάτων που 
προβλέπονται στη δεύτερη παράγραφο του παρόντος άρθρου γίνεται από το διευθυντή του 
συνόλου. 

5. Απαγορεύεται η µεταβίβαση εν ζωή των δικαιωµάτων που προβλέπονται στη δεύτερη 
παράγραφο του παρόντος άρθρου, καθώς και η παραίτηση από αυτά. Είναι δυνατή η 
ανάθεση της διαχείρισης και προστασίας των δικαιωµάτων αυτών σε οργανισµούς 
συλλογικής διαχείρισης κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 54 έως 58 του παρόντος νόµου. 
 

Άρθρο 47 
Άδεια από παραγωγούς υλικών φορέων 

 
1. Οι παραγωγοί φωνογραφηµάτων (παραγωγοί υλικών φορέων ήχου) έχουν το δικαίωµα 

να επιτρέπουν ή απαγορεύουν: 
α) την άµεση ή έµµεση, προσωρινή ή µόνιµη αναπαραγωγή µε οποιοδήποτε µέσο και 

µορφή, εν όλω ή εν µέρει, όσον αφορά τα φωνογραφήµατά τους, 
β) τη διανοµή στο κοινό των ως άνω υλικών φορέων που έχουν παραγάγει µε πώληση ή 

µε άλλους τρόπους. Το δικαίωµα διανοµής δεν αναλώνεται εντός της Κοινότητας, όσον 
αφορά τους ως άνω υλικούς φορείς, εκτός από την περίπτωση της πρώτης πώλησης εντός 
της Κοινότητας που πραγµατοποιείται από τον δικαιούχο ή µε τη συγκατάθεσή του, 
γ) την εκµίσθωση ή το δηµόσιο δανεισµό 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 στα φωνογραφήµατά τους, όπου και όταν ο ίδιος επιλέγει. Το δικαίωµα αυτό 
δεν αναλώνεται µε οποιαδήποτε πράξη διάθεσης στο κοινό µε την έννοια της παρούσας 
ρύθµισης,  
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 διατηρηθεί 
από τον παραγωγό . (1) 

 (άρθρα 2, 3 παρ. 2 και 3, 4 Οδηγίας 2001/29). 
2. Οι παραγωγοί οπτικοακουστικών έργων (παραγωγοί υλικών φορέων εικόνας ή ήχου 

και εικόνας) έχουν το δικαίωµα να επιτρέπουν ή απαγορεύουν: 
α) την άµεση ή έµµεση, προσωρινή ή µόνιµη αναπαραγωγή µε οποιοδήποτε µέσο και 

µορφή, εν όλω ή εν µέρει, όσον αφορά το πρωτότυπο και τα αντίτυπα (αντίγραφα) των 
ταινιών τους, 

                                                           
(1) Η παρούσα παράγραφος προσετέθη δι’ άρθρου 81 παρ. 4 του Ν. 3057/2002, η οποία αρίθµησε την αρχική παρ. 2 ως 
παρ. 3 και αντικατέστησε την αρχική παρ. 1 δια των νέων προστεθεισών παραγράφων 1 και 2. 
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β) τη διανοµή στο κοινό των ως άνω υλικών φορέων που έχουν παραγάγει µε πώληση ή 
µε άλλους τρόπους. Το δικαίωµα διανοµής δεν αναλώνεται εντός της Κοινότητας, όσον 
αφορά τους ως άνω υλικούς φορείς, εκτός από την περίπτωση της πρώτης πώλησης εντός 
της Κοινότητας που πραγµατοποιείται από τον δικαιούχο ή µε τη συγκατάθεσή του, 
γ) την εκµίσθωση ή το δηµόσιο δανεισµό 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 πρωτότυπο και τα αντίγραφα 
των ταινιών τους. Το δικαίωµα αυτό δεν αναλώνεται µε οποιαδήποτε πράξη διάθεσης στο 
κοινό µε την έννοια της παρούσας ρύθµισης,  
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 διατηρηθεί 
από τον παραγωγό,  
στ) τη ραδιοτηλεοπτική µετάδοση µε οποιονδήποτε τρόπο, συµπεριλαµβανοµένης της 

δορυφορικής µετάδοσης ή καλωδιακής αναµετάδοσης των ως άνω υλικών φορέων, καθώς 
και την παρουσίαση αυτών στο κοινό. (1) 

 (άρθρα 2, 3 παρ. 2 και 3, 4 Οδηγίας 2001/29). 
3. Ως παραγωγός υλικού φορέα ήχου νοείται το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε 

πρωτοβουλία και ευθύνη του οποίου πραγµατοποιείται η πρώτη εγγραφή σειράς ήχων µόνο. 
Ως παραγωγός υλικού φορέα εικόνας ή ήχου και εικόνας νοείται το φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο µε πρωτοβουλία και ευθύνη του οποίου πραγµατοποιείται η πρώτη εγγραφή 
σειράς εικόνων µε ή χωρίς ήχο. 
 

Άρθρο 48 
Άδεια από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισµούς 

 
1. Οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισµοί έχουν το δικαίωµα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν:  
α) την αναµετάδοση των εκποµπών τους µε οποιονδήποτε τρόπο, όπως 

ηλεκτροµαγνητικά κύµατα, δορυφόροι, καλώδια, 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, συµπεριλαµβανοµένης της καλωδιακής ή 
δορυφορικής µετάδοσης, δ) την άµεση ή έµµεση, προσωρινή ή µόνιµη 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 δικαίωµα διανοµής 
δεν αναλώνεται εντός της Κοινότητας, όσον αφορά τους υλικούς φορείς µε την εγγραφή 
των εκποµπών, εκτός από την περίπτωση της πρώτης πώλησης εντός της Κοινότητας που 
πραγµατοποιείται από τον δικαιούχο ή µε τη συγκατάθεσή του, στ) την εκµίσθωση και το 
δηµόσιο δανεισµό του υλικού φορέα µε την εγγραφή των εκποµπών τους. Τα δικαιώµατα 
αυτά δεν αναλώνονται από οποιαδήποτε πώληση ή άλλη πράξη διανοµής του ως άνω 
υλικού φορέα, ζ) τη διάθεση στο κοινό, ενσυρµάτως ή ασυρµάτως, κατά τρόπο ώστε 

                                                           
(1) Η παρούσα παράγραφος προσετέθη δι’ άρθρου 81 παρ. 4 του Ν. 3057/2002, η οποία αρίθµησε την αρχική παρ. 2 ως 
παρ. 3 και αντικατέστησε την αρχική παρ. 1 δια των νέων προστεθεισών παραγράφων 1 και 2. 
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οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση 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. (1)  

(άρθρα 2, 3 παρ. 2 και 3, 4 Οδηγίας 2001/29).  
2. Οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισµοί δεν έχουν το δικαίωµα που προβλέπεται στο εδάφιο 

γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, όταν αναµεταδίδουν απλώς µέσω καλωδίου 
εκποµπές ραδιοτηλεοπτικών οργανισµών. 
 

Άρθρο 49 
∆ικαίωµα εύλογης αµοιβής 

 
1. Όταν υλικός φορέας ήχου που έχει νόµιµα εγγραφεί χρησιµοποιείται για 

ραδιοτηλεοπτική µετάδοση µε οποιονδήποτε τρόπο, όπως ηλεκτροµαγνητικά κύµατα, 
δορυφόροι, καλώδια, ή για παρουσίαση στο κοινό, ο χρήστης οφείλει εύλογη και ενιαία 
αµοιβή στους ερµηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες, των οποίων η ερµηνεία ή εκτέλεση 
έχει εγγραφεί στον υλικό φορέα, και στους παραγωγούς των υλικών αυτών φορέων. Η 
αµοιβή αυτή καταβάλλεται υποχρεωτικά σε οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης των 
σχετικών δικαιωµάτων. Οι οργανισµοί αυτοί υποχρεούνται να διαπραγµατεύονται, να 
συµφωνούν τις αµοιβές, να προβάλλουν τις σχετικές αξιώσεις για την καταβολή και να 
εισπράττουν τις σχετικές αµοιβές από τους χρήστες. Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ των 
χρηστών και των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης, το ύψος της εύλογης αµοιβής και οι 
όροι της πληρωµής καθορίζονται από το µονοµελές πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των 
ασφαλιστικών µέτρων. Οριστικά περί της αµοιβής αποφαίνεται το αρµόδιο δικαστήριο.(2)  

2. Το δικαίωµα εύλογης αµοιβής των ερµηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών που 
προβλέπεται από την πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου είναι ανεκχώρητο, µε την 
επιφύλαξη της υποχρεωτικής ανάθεσης της είσπραξης και διαχείρισης στους οργανισµούς 
συλλογικής διαχείρισης που λειτουργούν σύµφωνα µε τα άρθρα 54 έως 58 του παρόντος 
νόµου. 

3. Οι εισπραττόµενες αµοιβές κατανέµονται εξ ηµισείας µεταξύ ερµηνευτών ή 
εκτελεστών καλλιτεχνών και παραγωγών των υλικών φορέων. Η κατανοµή των 
εισπραττόµενων αµοιβών µεταξύ των ερµηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών και µεταξύ 
των παραγωγών γίνεται κατά τις µεταξύ τους συµφωνίες που περιέχονται στον κανονισµό 
του κάθε οργανισµού 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 
παράγραφο είναι ανεκχώρητο και είναι δυνατή µόνο η ανάθεση της είσπραξης και 
διαχείρισης στους οργανισµούς 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 ραδιοτηλεοπτική 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 

                                                           
(1) Η παρ. 1 τίθεται ως αντικατεστάθη δι’ άρθρου 81 παρ. 5 του Ν. 3057/2002. 
(2) Η παρ. 1 του άρθρου 49 τίθεται ως ετροποποιήθη δι’ άρθρου 81 παρ. 6 του Ν. 3057/2002. 
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εγγραφεί στους υλικούς αυτούς φορείς. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται η παράγραφος 1 
εδάφια β’, γ΄, δ’ και ε’, καθώς και οι παράγραφοι 2 και 4 του παρόντος άρθρου.(1)  
 

Άρθρο 50 
Ηθικό δικαίωµα 

 
1. Οι ερµηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες έχουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους το 

δικαίωµα αναγνώρισης 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 καλλιτέχνη το δικαίωµα αυτό περιέρχεται 
στους κληρονόµους του.  

3. Οι διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 2 και του άρθρου 16 εφαρµόζονται 
αναλόγως και στο ηθικό δικαίωµα των ερµηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών. 
 

Άρθρο 51 
∆ικαιώµατα εκδοτών 

 
Εκδότες εντύπων έχουν το δικαίωµα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν την 

αναπαραγωγή, µε φωτοτυπικές, ηλεκτρονικές ή όποιες άλλες µεθόδους, για σκοπούς 
εκµετάλλευσης, της στοιχειοθεσίας και της σελιδοποίησης των έργων που έχουν εκδώσει. 
 

Άρθρο 51Α (2) 
Προστασία προηγουµένως αδηµοσίευτων έργων 

 
Κάθε πρόσωπο το οποίο, µετά τη λήξη της προστασίας του δικαιώµατος πνευµατικής 

ιδιοκτησίας, για πρώτη φορά δηµοσιεύει νοµίµως ή παρουσιάζει νοµίµως στο κοινό έργο 
προηγουµένως αδηµοσίευτο, δικαιούται προστασίας ανάλογης µε το περιουσιακό δικαίωµα 
του δηµιουργού. Η διάρκεια προστασίας του δικαιώµατος αυτού είναι είκοσι πέντε (25) έτη 
από τη στιγµή που για πρώτη φορά το έργο δηµοσιεύθηκε νοµίµως ή παρουσιάστηκε 
νοµίµως στο κοινό και υπολογίζεται από την 1η Ιανουαρίου του έτους το οποίο έπεται της 
πρώτης νόµιµης δηµοσίευσης ή παρουσίασης στο κοινό. 
 

Άρθρο 52 
Τύπος άδειας, περιορισµοί και διάρκεια δικαιωµάτων 

καθώς και ρύθµιση άλλων θεµάτων (3) 
 
Τα 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 περιουσιακό δικαίωµα της 
πνευµατικής ιδιοκτησίας, ισχύουν αναλόγως και γι’ αυτά· γ) η διάρκεια των δικαιωµάτων 
των ερµηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών που προβλέπονται στα άρθρα 46 και 49 του 
νόµου αυτού ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια µετά την ηµεροµηνία της ερµηνείας ή 
εκτέλεσης, αλλά δεν µπορεί να είναι µικρότερη από τη διάρκεια της ζωής του καλλιτέχνη. 
Ωστόσο, αν εντός της περιόδου αυτής γίνει νόµιµη δηµοσίευση ή νόµιµη παρουσίαση στο 
                                                           
(1) Η παρ. 5 του άρθρου 49 προσετέθη δι’ άρθρου 81 παρ. 6 του Ν. 3057/2002. 
(2) Το άρθρον 51Α προσετέθη υπό του άρθρου 8 παρ. 9 του Ν. 2557/97.  
(3) Ο τίτλος του άρθρου 52 διεµορφώθη ως άνω δι’ άρθρου 8 παρ. 10 εδαφ. α΄ του Ν. 2557/97.   
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κοινό της υλικής ενσωµάτωσης 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 ποια έγινε πρώτη·(1) δ) τα δικαιώµατα των 
παραγωγών φωνογραφηµάτων (παραγωγών υλικών φορέων ήχου) λήγουν πενήντα έτη µετά 
την πραγµατοποίηση της υλικής ενσωµάτωσης. Ωστόσο, εάν το φωνογράφηµα έχει 
δηµοσιευθεί 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 νόµιµης παρουσίασης στο κοινό. 
Ωστόσο, αν λόγω εκπνοής 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 Μαΐου 2001, για την 
εναρµόνιση ορισµένων πτυχών της πνευµατικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών 
δικαιωµάτων στην κοινωνία της πληροφορίας, τα δικαιώµατα των παραγωγών 
φωνογραφηµάτων δεν προστατεύονται πλέον από τις 22 ∆εκεµβρίου 2002, η παρούσα 
παράγραφος δεν συνεπάγεται την εκ νέου έναρξη προστασίας τους. (άρθρο 11 παρ. 2 
Οδηγίας 2001/29). Η διάρκεια των δικαιωµάτων των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων 
(παραγωγών υλικών φορέων εικόνας ή ήχου και εικόνας) ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια 
µετά την υλική ενσωµάτωση. Ωστόσο, αν εντός της περιόδου αυτής γίνει νόµιµη 
δηµοσίευση ή νόµιµη παρουσίαση του υλικού φορέα στο κοινό, τα δικαιώµατα αυτά 
διαρκούν πενήντα (50) χρόνια από την ηµεροµηνία της πρώτης δηµοσίευσης ή της πρώτης 
αυτής παρουσίασης στο κοινό, ανάλογα µε το ποια έγινε πρώτη.(1)(2) ε) η διάρκεια των 
δικαιωµάτων των ραδιοτηλεοπτικών οργανισµών που προβλέπονται στο άρθρο 48 του 
νόµου αυτού ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια µετά την πρώτη µετάδοση µιας εκποµπής, 
είτε αυτή µεταδίδεται ενσυρµάτως ή ασυρµάτως, συµπεριλαµβανοµένης της καλωδιακής ή 
δορυφορικής µετάδοσης ή οποιουδήποτε άλλου τρόπου µετάδοσης·(1) στ) η διάρκεια του 
δικαιώµατος των εκδοτών που προβλέπεται στο άρθρο 51 του νόµου αυτού ορίζεται σε 
πενήντα (50) χρόνια µετά την τελευταία έκδοση του έργου·(1) 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 γενεσιουργού γεγονότος·(1) η) Για τους σκοπούς 
της παρουσίασης στο κοινό µέσω δορυφόρου και της καλωδιακής αναµετάδοσης, τα 
δικαιώµατα των ερµηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών, των παραγωγών υλικών φορέων 
ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, καθώς και των ραδιοτηλεοπτικών οργανισµών 
προστατεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του όγδοου κεφαλαίου του νόµου αυτού, 
εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 35 του 
παρόντος νόµου·(3) 
 

                                                           
(1) Τα αρχικά εδάφια (γ) και (δ) του άρθρου 52 αντικατεστάθησαν δια των εδαφίων (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) και (η) ως                                    
άνω υπό του άρθρου 8 παρ. 10 εδαφ. β΄ του Ν. 2557/97.  
(2) Το εδάφιον (δ) αντικατασταθέν ως άνω αντικατεστάθη εκ νέου δι’ άρθρου 81 παρ. 7 του Ν. 3057/2002.  
(3) Τα αρχικά εδάφια (γ) και (δ) του άρθρου 52 αντικατεστάθησαν δια των εδαφίων (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) και (η) ως                                    
άνω υπό του άρθρου 8 παρ. 10 εδαφ. β΄ του Ν. 2557/97.   
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Άρθρο 53 
Προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας 

 
Η προστασία, που προβλέπεται από τα άρθρα 46 έως 52 του παρόντος νόµου, αφήνει 

ακέραιη και δεν επηρεάζει κατά κανένα τρόπο την προστασία της πνευµατικής 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 υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, οι 
ραδιοτηλεοπτικοί οργανισµοί και οι εκδότες εντύπων έχουν αποκτήσει, εκτός από το 
συγγενικό δικαίωµα και δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας στο έργο, το δικαίωµα αυτό και 
το συγγενικό δικαίωµα υπάρχουν παραλλήλως και παρέχουν τις εξουσίες που απορρέουν 
από το κάθε δικαίωµα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 
 

Άρθρο 54  
Ανάθεση διαχείρισης 

 
1. Οι δηµιουργοί µπορούν να αναθέτουν σε οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης και 

προστασίας, που έχουν αποκλειστικά αυτόν 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 δωρεοδόχους των δηµιουργών, καθώς και 
για τους καθολικούς ή αιτία θανάτου διαδόχους, όπως επίσης και για το ίδρυµα που 
συνιστά ο δηµιουργός. Οι οργανισµοί αυτοί λειτουργούν µε οποιαδήποτε εταιρική µορφή. 
Αν λειτουργούν µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας, τότε οι µετοχές της εταιρείας αυτής είναι 
υποχρεωτικώς 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 Πολιτισµού. 
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 αρµοδιότητα, το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας τις αρµοδιότητές του 
αναλαµβάνει το Υπουργείο Πολιτισµού· β) οι συνεταιρισµοί αυτοί µπορούν να ιδρυθούν 
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 αυτών µπορεί να προβλέπει: αα) όρους, εσωτερικές 
διαδικασίες και όργανα που αποφασίζουν για την εισδοχή, 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 συνεταίρου ή µη απόκτησης της ιδιότητας 
του συνεταίρου από τους κληρονόµους, δεν υπάρχει αξίωση του συνεταίρου ή των 
κληρονόµων για απόδοση των συνεταιριστικών 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 µερίδων από τους 
συνεταίρους, δδ) το εν ζωή αµεταβίβαστο των συνεταιριστικών µερίδων, εε) κατηγορίες 
συνεταίρων είτε χωρίς δικαίωµα ψήφου είτε µε αριθµό των υποχρεωτικών ή προαιρετικών 
µερίδων του κάθε συνεταίρου, στστ) τον περιορισµό του δικαιώµατος του β΄ εδαφίου της 
παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1667/1986 για λόγους προστασίας των θεµιτών συµφερόντων 
των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης, 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(1) ε) οι συνεταιρισµοί 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 Πολιτισµού 
µπορούν να ρυθµίζονται τα θέµατα των άρθρων 5, 6, 7 και 8 του ν. 1667/1986, καθώς και 
εν γένει θέµατα εσωτερικών σχέσεων των συνεταιρισµών αυτών, ανάλογα προς τα 

                                                           
(1) Τα εδάφια γ΄ και δ΄ τίθενται ως αντικατεστάθησαν υπό του άρθρου 59 παρ. 1 του Ν. 2218/1994. 
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ισχύοντα στα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για οργανισµούς συλλογικής 
διαχείρισης που λειτουργούν µε αντίστοιχη ή παρεµφερή µορφή.(1) 

2. Προκειµένου για δευτερεύουσα σύγχρονη, ακέραιη και αµετάβλητη µετάδοση 
ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων µέσω καλωδίων ή άλλων υλικών αγωγών, 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 παροχή σχετικής 
πληρεξουσιότητας. Η ανάθεση γίνεται 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 είναι 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 αναλάβει τη συλλογική διαχείριση ή 
προστασία των εξουσιών, που απορρέουν από το περιουσιακό δικαίωµα των δηµιουργών, 
υποχρεούται, πριν αρχίσει τη λειτουργία του, να καταθέσει στο Υπουργείο Πολιτισµού 
σχετική δήλωση συνοδευόµενη από τον Κανονισµό που συντάσσεται από τον οργανισµό 
και πρέπει πάντως 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 καταδικασθεί για κακούργηµα ή για πληµµέληµα 
κατά της ιδιοκτησίας ή της περιουσίας και να παρέχουν τα εχέγγυα επαγγελµατικού ήθους· 
δ) τον αριθµό των δηµιουργών, που έχουν αναθέσει στον οργανισµό τη διαχείριση 
εξουσιών, που απορρέουν από το περιουσιακό τους δικαίωµα· ε) τη νοµική µορφή της 
ανάθεσης της διαχείρισης· στ) τη διάρκεια της ανάθεσης· ζ) το χρόνο, τις αρχές και τον 
τρόπο διανοµής των αµοιβών στους δικαιούχους· και η) το ύψος των εξόδων διαχείρισης, 
όπως επίσης και κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο για να εξασφαλίζεται η βιωσιµότητα 
και η αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας του οργανισµού. Το Υπουργείο Πολιτισµού 
ελέγχει τη δήλωση και τον Κανονισµό του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης και, εάν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος νόµου, χορηγεί την έγκριση για τη λειτουργία 
του οργανισµού αυτού. Κάθε µεταβολή των παραπάνω στοιχείων του Κανονισµού πρέπει 
να ανακοινώνεται στο Υπουργείο Πολιτισµού και να εγκρίνεται από αυτό. Σε αντίθετη 
περίπτωση εξακολουθεί να ισχύει ο αρχικός Κανονισµός του οργανισµού συλλογικής 
διαχείρισης, 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 ελέγχου αυτού. Οι οργανισµοί υπόκεινται στον έλεγχο 
των ορκωτών λογιστών ανεξάρτητα από τη νοµική τους µορφή, εκτός αν πρόκειται για 
οργανισµούς µη κερδοσκοπικούς. 

6. Σε περίπτωση διαπίστωσης σοβαρής παράβασης ή επανειληµµένων παραβάσεων του 
νόµου ή του Κανονισµού, παρά τη σχετική προειδοποίηση του Υπουργού Πολιτισµού, 
επιφυλασσοµένων των διατάξεων για άλλες κυρώσεις, ο Υπουργός Πολιτισµού µπορεί να 
επιβάλλει στον οργανισµό που διέπραξε την παράβαση διοικητικό πρόστιµο 500.000 έως 
10.000.000 δραχµών. Τα όργανα ελέγχου που θα διαπιστώνουν τις παραβάσεις, η 
                                                           
(1) Τα εδάφια ε΄ και στ΄ προσετέθησαν δι’ άρθρου 59 παρ. 2 του Ν. 2218/1994. 
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διαδικασία επιβολής του προστίµου ύστερα από ακρόαση του ενδιαφεροµένου, καθώς και 
τυχόν αναπροσαρµογή των παραπάνω ποσών θα καθορισθούν µε προεδρικά διατάγµατα 
ύστερα από πρόταση του Υπουργού Πολιτισµού. 

7. Όπου στις διατάξεις του παρόντος νόµου χρησιµοποιείται ο όρος «Κανονισµός», 
εννοείται ο Κανονισµός 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 πληροί τρεις προϋποθέσεις: α) επιδιώκει τους 
σκοπούς του χωρίς κέρδος για τον ίδιο, β) αποτελείται, διοικείται και ελέγχεται 
αποκλειστικά από τους ίδιους τους δηµιουργούς, µε δυνατότητα εκλογής ή διορισµού στο 
διοικητικό  και τυχόν εποπτικό συµβούλιο προσωπικοτήτων που λόγω της θέσης ή της 
ειδικότητάς τους µπορούν να προσφέρουν αξιόλογες υπηρεσίες στον εν λόγω οργανισµό 
εφόσον η συµµετοχή των τελευταίων δεν αναιρεί 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 αναθέσουν τη διαχείριση και την προστασία των δικαιωµάτων τους 
σε οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης που δεν συγκεντρώνουν τις δύο παραπάνω υπό α΄ 
και β΄ προϋποθέσεις.(1) 

9. Σε περίπτωση διαπίστωσης σοβαρής παράβασης ή επανειληµµένων παραβάσεων του 
νόµου ή του κανονισµού και ειδικότερα εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 54 παράγραφος 4 µε βάση τις οποίες χορηγήθηκε η έγκριση λειτουργίας ενός 
οργανισµού συλλογικής διαχείρισης, ο Υπουργός Πολιτισµού µπορεί µε εισήγηση του 
Οργανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτησίας να άρει προσωρινά ή οριστικά την έγκριση 
λειτουργίας του συγκεκριµένου οργανισµού συλλογικής διαχείρισης.(1)  
 

Άρθρο 55 
Αρµοδιότητες των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης 

 
1. Οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης ή προστασίας έχουν τις ακόλουθες 

αρµοδιότητες: α) να καταρτίζουν συµβάσεις µε τους χρήστες για τους όρους εκµετάλλευσης 
των έργων, καθώς και για την οφειλόµενη αµοιβή· β) να εξασφαλίζουν στους δηµιουργούς 
ποσοστιαία αµοιβή κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 32 παρ. 1 του παρόντος νόµου· γ) να 
εισπράττουν την αµοιβή και να κατανέµουν µεταξύ των δηµιουργών τα εισπραττόµενα 
ποσά· δ) να εισπράττουν την αµοιβή που προβλέπεται από το άρθρο 18 παρ. 3 του παρόντος 
νόµου και να τη διανέµουν µεταξύ 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 εγείρουν 
αγωγές, να ασκούν ένδικα µέσα, να υποβάλλουν µηνύσεις και εγκλήσεις, να παρίστανται 
ως πολιτικώς ενάγοντες, να ζητούν την απαγόρευση πράξεων που προσβάλλουν το 
δικαίωµα ως προς τις εξουσίες που τους έχουν ανατεθεί και να ζητούν την κατάσχεση 
παράνοµων αντιτύπων, κατά το άρθρο 64 του παρόντος νόµου· στ) να λαµβάνουν από τους 
χρήστες κάθε πληροφορία αναγκαία για τον καθορισµό, την είσπραξη και κατανοµή των 
εισπραττόµενων ποσών· ζ) να ενεργούν, µε σύµπραξη της δηµόσιας αρχής ή κατά τη 
διαδικασία του άρθρου 64 του παρόντος νόµου τους αναγκαίους ελέγχους σε καταστήµατα 
πώλησης ή ενοικίασης ή δανεισµού αντιτύπων ή δηµόσιας εκτέλεσης των έργων που 
προστατεύουν για να διαπιστώνουν αν οι πράξεις αυτές δεν προσβάλλουν τα δικαιώµατα 

                                                           
(1) Οι παράγραφοι 8 και 9 του άρθρου 54 προσετέθησαν δι’ άρθρου 8 παρ. 16 του Ν. 2557/97. 
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των δηµιουργών. Η ιδρυτική πράξη του οργανισµού µπορεί να περιορίζει τις αρµοδιότητές 
του σε µερικές µόνο από τις αναφερόµενες παραπάνω.  

2. Τεκµαίρεται ότι οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης ή προστασίας έχουν την 
αρµοδιότητα διαχείρισης ή προστασίας όλων των έργων ή όλων των πνευµατικών 
δηµιουργών για τα οποία δηλώνουν εγγράφως ότι έχουν µεταβιβασθεί σ’ αυτούς οι σχετικές 
εξουσίες ή ότι καλύπτονται από την πληρεξουσιότητα. Οι οργανισµοί συλλογικής 
διαχείρισης ή προστασίας 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 
δηµιουργού που έχουν µεταβιβασθεί σ’ αυτούς ή που καλύπτονται από την 
πληρεξουσιότητα. 

3. Για τη δικαστική επιδίωξη της προστασίας των έργων και των δηµιουργών που 
προστατεύονται από τον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης ή προστασίας, αρκεί η 
δειγµατοληπτική αναφορά των έργων που έγιναν αντικείµενο εκµετάλλευσης χωρίς την 
απαιτούµενη άδεια και δεν απαιτείται η πλήρης απαρίθµηση 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 καταρτίσθηκε µε το χρήστη 
µε βάση τη δήλωση αυτή, ανήκε στην αρµοδιότητα του οργανισµού, ο οργανισµός οφείλει 
να συντρέξει µε κάθε τρόπο τον αντισυµβαλλόµενό του χρήστη και ιδίως να παρέµβει στη 
σχετική δίκη. Αν αποδειχθεί ότι το έργο δεν ανήκε στην αρµοδιότητα του οργανισµού, ο 
οργανισµός εκτός από τις ποινικές ευθύνες οφείλει να αποζηµιώσει τον αντισυµβαλλόµενο 
και η σχετική αγωγή εκδικάζεται κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών.  
 

Άρθρο 56  
Σχέσεις µε τους χρήστες 

 
1. Οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης προκειµένου οι χρήστες να έχουν την ευχέρεια 

της χρήσης των έργων του ρεπερτορίου τους αξιώνουν από αυτούς ποσοστιαία αµοιβή κατά 
τα οριζόµενα στο άρθρο 32 παράγραφος 1 του παρόντος νόµου. Οι εξαιρέσεις 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 µπορούν χωρίς να συντρέχει σπουδαίος 
λόγος να αρνηθούν την κατάρτιση µε τους χρήστες των συµβάσεων που προβλέπονται στην 
πρώτη περίπτωση της παραγράφου 1 του προηγούµενου άρθρου. Αν ο χρήστης ισχυρίζεται 
ότι ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης αξιώνει αµοιβή προφανώς δυσανάλογη προς 
αυτήν που συνήθως καταβάλλεται σε παρόµοιες περιπτώσεις οφείλει, πριν από 
οποιαδήποτε χρήση, να προκαταβάλει στον οργανισµό ή το ζητούµενο ποσό αµοιβής ή το 
ποσό που θα έχει ορίσει, ύστερα από αίτηση του χρήστη, ως συνήθως καταβαλλόµενο σε 
παρόµοιες περιπτώσεις το Μονοµελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών 
µέτρων. Οριστικά περί της αµοιβής αποφαίνεται το αρµόδιο δικαστήριο.  

3. Οργανώσεις αντιπροσωπευτικές των χρηστών και οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης 
µπορούν να συµφωνήσουν εγγράφως, και πριν ανακύψει διαφωνία, τον ορισµό ενός 
προσώπου, καθοριζοµένου ονοµαστικώς ή βάσει ιδιότητας, ως διαιτητή για τον καθορισµό 
του ποσού της αµοιβής που οφείλει να καταβάλει ο χρήστης. Ο διαιτητής µπορεί να 
διατάξει την προκαταβολή 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. ∆ιαιτητή µπορεί να έχει ορίσει και ο 
Υπουργός Πολιτισµού, οπότε η προσφυγή σ’ αυτόν για την επίλυση της διαφωνίας 
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εξαρτάται από τη θέληση των µερών που διαφωνούν. Οι οργανισµοί συλλογικής 
διαχείρισης καταρτίζουν κατάλογο µε τις αµοιβές που απαιτούν από τους χρήστες 
(αµοιβολόγιο), ο οποίος πρέπει να γνωστοποιείται προς το κοινό µε δηµοσίευσή τους σε 
τρεις εφηµερίδες, από τις οποίες η µία πρέπει να είναι οικονοµική. Κατά την κατάστρωση 
και εφαρµογή των αµοιβολογίων τους, οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης οφείλουν να 
ενεργούν χωρίς αυθαιρεσία και να µην προβαίνουν σε καταχρηστικές διακρίσεις. 

Οι Οργανισµοί Συλλογικής ∆ιαχείρισης και οργανώσεις αντιπροσωπευτικές των 
χρηστών µπορούν να καταρτίζουν συµφωνίες που ρυθµίζουν την αµοιβή την οποία 
καταβάλλει ο χρήστης σε κάθε κατηγορία δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα που 
αφορά τις σχέσεις των δύο µερών στο πλαίσιο εφαρµογής του νόµου αυτού, όπως έχει 
µεταγενέστερα τροποποιηθεί.(1) 

4. Για την πραγµατοποίηση των κατά την παράγραφο 1 περίπτωση α΄, β΄, γ΄ και δ΄ του 
προηγούµενου άρθρου 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 δανείζουν καθώς και των έργων που 
εκτελούν δηµόσια µε µνεία του ακριβούς αριθµού των αντιτύπων που παρήχθησαν ή 
διατέθηκαν καθώς και της συχνότητας 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 Οργανισµός Πνευµατικής Ιδιοκτησίας. Κατά την 
κατάρτιση  του  πίνακα  αυτού  λαµβάνεται  υποχρεωτικά  υπόψη  η γνώµη των οργανισµών   
συλλογικής διαχείρισης και των χρηστών. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως τα άρθρα 
867 επ. του Κ.Πολ.∆. (2) 
 

Άρθρο 57 
Σχέσεις µε τους δηµιουργούς 

 
1. Οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης ή προστασίας δεν µπορούν, χωρίς να συντρέχει 
σπουδαίος λόγος, να αρνηθούν σε ορισµένο δηµιουργό την ανάληψη της διαχείρισης ή 
προστασίας εξουσιών που απορρέουν από το περιουσιακό τους δικαίωµα και είναι 
αντικείµενο της διαχείρισης του οργανισµού. 
2. Οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης ή προστασίας οφείλουν να ενηµερώνουν µία 
φορά το χρόνο τους δηµιουργούς που τους έχουν αναθέσει τη διαχείριση ή την προστασία 
εξουσιών από το περιουσιακό δικαίωµα προκειµένου αυτοί να διατυπώνουν τις απόψεις 
τους για τους γενικούς κανόνες καθορισµού του ύψους της αµοιβής, τις µεθόδους 
είσπραξης 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 συλλογικής διαχείρισης ή προστασίας και τα σωµατεία που τους εκπροσωπούν 
έχουν το δικαίωµα να τηρούνται ενήµεροι για όλες τις δραστηριότητες του οργανισµού. 
4. Οι δηµιουργοί που έχουν αναθέσει σε οργανισµό συλλογικής διαχείρισης ή προστασίας 
τη διαχείριση ή την προστασία του συνόλου των έργων τους οφείλουν να ενηµερώνουν 
γραπτώς τον οργανισµό για τα έργα που έχουν δηµοσιεύσει µε όποιον τρόπο και να τους 

                                                           
(1) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 56 προσετέθη δι’ άρθρου 8 παρ. 21 του Ν. 2557/97.  
(2) Η παρ. 5 προσετέθη δι’ άρθρου 8 παρ. 15 του Ν. 2557/97.  
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ενηµερώνουν για τα νέα έργα τους που δηµοσιεύονται µετά την ανάθεση της διαχείρισης 
στον οργανισµό. 
5. Η διανοµή στους δηµιουργούς γίνεται το βραδύτερο κάθε χρόνο και κατ’ αναλογία, όσο 
αυτό είναι δυνατόν, προς την πραγµατική χρησιµοποίηση των έργων τους, βάσει 
κανονισµού διανοµής, ο οποίος καταρτίζεται από τους οργανισµούς συλλογικής 
διαχείρισης.  
6. Οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης οφείλουν να καθορίζουν κατά τρόπο γενικό για 
όλους τους δηµιουργούς 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 ειδοποίηση ενός 
χρόνου. 
7. Εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος κάθε δηµιουργός και ο οργανισµός συλλογικής 
διαχείρισης ή προστασίας µπορούν να καταγγείλουν την ανάθεση της διαχείρισης και της 
προστασίας των εξουσιών που απορρέουν από το περιουσιακό δικαίωµα. Η καταγγελία 
ενεργεί στο τέλος του ηµερολογιακού έτους κατά το οποίο έγινε, εφόσον από την 
καταγγελία µέχρι το τέλος του έτους µεσολαβεί διάστηµα τουλάχιστον τριών µηνών, άλλως 
στο τέλος του επόµενου ηµερολογιακού έτους. 
8. Το δικαίωµα του δηµιουργού να παρέχει άδεια ή να αρνείται την παροχή άδειας σε 
επιχείρηση εκµετάλλευσης καλωδιακού δικτύου για την αναµετάδοση εκποµπής µέσω 
καλωδίου ασκείται µόνο µέσω οργανισµών συλλογικής διαχείρισης, εφαρµοζοµένης κατά 
τα λοιπά της διάταξης του άρθρου 54 παρ. 2 του νόµου αυτού. Όταν ο δηµιουργός δεν έχει 
αναθέσει τη διαχείριση του δικαιώµατος καλωδιακής αναµετάδοσης σε οργανισµό 
συλλογικής διαχείρισης, ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης που έχει αναλάβει µε 
έγκριση του Υπουργείου Πολιτισµού τη διαχείριση των δικαιωµάτων της αυτής κατηγορίας 
µπορεί να διαχειρίζεται το δικαίωµα καλωδιακής αναµετάδοσης. Όταν υπάρχουν 
περισσότεροι από ένας οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης για τα δικαιώµατα της αυτής 
κατηγορίας, ο δηµιουργός είναι ελεύθερος να επιλέξει µεταξύ τους τον οργανισµό 
συλλογικής διαχείρισης 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 δικαιούχους που έχουν αναθέσει τη 
διαχείριση στον οργανισµό και µπορεί να αξιώσει τα δικαιώµατα αυτά µέσα σε διάστηµα 
τριών (3) ετών από την ηµεροµηνία της καλωδιακής αναµετάδοσης του έργου.(1) 
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 δικαιώµατα είναι δικά του ή του έχουν µεταβιβαστεί από 
άλλους δηµιουργούς ή άλλους δικαιούχους.(1) 
 

                                                           
(1) Οι παραγρ. 8 και 9 προσετέθησαν υπό του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 2557/97.  
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Άρθρο 58 
Εφαρµογή στα συγγενικά δικαιώµατα 

 
Οι διατάξεις των άρθρων 54 έως 57 του παρόντος νόµου εφαρµόζονται αναλόγως στη 

διαχείριση και την προστασία των συγγενικών δικαιωµάτων που ρυθµίζονται από το 
προηγούµενο κεφάλαιο του παρόντος νόµου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΚΑΤΟ 
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ  

ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
 
 

Άρθρο 59 
Επιβολή και τήρηση προδιαγραφών 

 
Με προεδρικά διατάγµατα, εκδιδόµενα ύστερα από πρόταση του Υπουργού Πολιτισµού, 

µπορεί να καθοριστούν 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 κανονική εκµετάλλευση της πνευµατικής 
ιδιοκτησίας ή των συγγενικών δικαιωµάτων. 
 

Άρθρο 60  
Επιβολή χρήσης συστηµάτων ελέγχου  

 
Με προεδρικά διατάγµατα, εκδιδόµενα ύστερα από πρόταση του Υπουργού Πολιτισµού, 

µπορεί να επιβληθεί η χρήση συσκευών ή συστηµάτων που επιτρέπουν τον προσδιορισµό 
των αναπαραγόµενων ή χρησιµοποιούµενων έργων και την έκταση ή τη συχνότητα της 
αναπαραγωγής ή της χρήσης, εφόσον δεν βλάπτονται αδικαιολογήτως τα νόµιµα 
συµφέροντα των χρηστών. 
 

Άρθρο 61 
Ένδειξη ελέγχου 

 
 Με προεδρικά διατάγµατα, εκδιδόµενα ύστερα από πρόταση του Υπουργού Πολιτισµού, 

µπορεί να προβλεφθεί ότι η κυκλοφορία υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας 
επιτρέπεται µόνο εφόσον φέρουν επικολληµένο στο περικάλυµµα ή σε άλλο εµφανές 
σηµείο ειδικό επίσηµα ή ταινία ελέγχου ή άλλη αναγνωριστική ένδειξη οποιουδήποτε τύπου 
που παρέχεται 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 δικαιώµατος του δηµιουργού. 
 

Άρθρο 62 
Απαγόρευση αποκωδικοποίησης 

 
Απαγορεύεται χωρίς την άδεια του ραδιοτηλεοπτικού 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 
αποκωδικοποίησης. 
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Άρθρο 63 
Παρεµπόδιση της προσβολής 
ή της εξακολούθησής της 

 
1. Σε κάθε περίπτωση όπου επίκειται η τέλεση πράξης προσβολής της πνευµατικής 

ιδιοκτησίας όπως όταν, χωρίς να υπάρχει η απαιτούµενη άδεια του δηµιουργού, πρόκειται 
να γίνει δηµόσια εκτέλεση θεατρικού 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 δηµιουργού, αλλά η καταβολή της οφειλόµενης αµοιβής 
καθυστερεί περισσότερο από δύο µέρες. 

2. Προκειµένου να χορηγηθεί η κατά το νόµο απαιτούµενη αστυνοµική άδεια για τη 
χρήση µουσικών οργάνων ή για την καταλληλότητα του χώρου ή όποια άλλη άδεια σχετική 
µε χώρο όπου πρόκειται να εκτελεσθούν δηµόσια µουσικές συνθέσεις ή άλλα έργα των 
οποίων η διαχείριση έχει ανατεθεί σε οργανισµό συλλογικής διαχείρισης, απαιτείται η 
προσαγωγή έγγραφης άδειας δηµόσιας εκτέλεσης χορηγούµενης από τον οργανισµό 
συλλογικής διαχείρισης της εξουσίας δηµόσιας εκτέλεσης. 

3. Με ασφαλιστικά µέτρα που διατάσσονται από το Μονοµελές Πρωτοδικείο εφόσον 
πιθανολογείται σχετικός κίνδυνος, απαγορεύεται η τέλεση πράξεων που θα αποτελούσαν 
προσβολή της πνευµατικής ιδιοκτησίας, χωρίς να είναι αναγκαίος ο ειδικός προσδιορισµός 
των συγκεκριµένων έργων. 

4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται αναλόγως και στην 
περίπτωση προσβολής των δικαιούχων συγγενικών δικαιωµάτων που προβλέπονται από τα 
άρθρα 46, 47 και 48 του παρόντος νόµου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝ∆ΕΚΑΤΟ 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 
 

Άρθρο 64  
Κατάσχεση 

 
Εφόσον πιθανολογείται προσβολή της πνευµατικής ιδιοκτησίας ή συγγενικού 

δικαιώµατος προβλεπόµενου στα άρθρα 46 έως 48 και 51 του παρόντος νόµου, το 
Μονοµελές Πρωτοδικείο διατάσσει ως ασφαλιστικό µέτρο τη συντηρητική κατάσχεση των 
αντικειµένων που κατέχονται από τον καθ’ ου και αποτελούν µέσο τέλεσης ή προϊόν ή 
απόδειξη της προσβολής. Αντί για συντηρητική κατάσχεση το δικαστήριο µπορεί να 
διατάξει την αναλυτική απογραφή των αντικειµένων αυτών περιλαµβανοµένης και της 
φωτογράφησής τους. Στις παραπάνω περιπτώσεις εφαρµόζεται υποχρεωτικώς το άρθρο 687 
παράγραφος 1 του Κ.Πολ.∆. και χορηγείται υποχρεωτικώς προσωρινή διαταγή κατά το 
άρθρο 691 παράγραφος 2 του Κ.Πολ.∆. Οι παραπάνω ρυθµίσεις εφαρµόζονται και στην 
περίπτωση προσβολής πνευµατικής ιδιοκτησίας του δηµιουργού βάσης δεδοµένων, καθώς 
και του δικαιώµατος ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδοµένων (άρθρο 12 
Οδηγίας 96/9).(1)   

 
Άρθρο 64Α (2) 

Ασφαλιστικά µέτρα 
 
Οι δικαιούχοι µπορούν να ζητήσουν τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων κατά των 

διαµεσολαβητών, οι υπηρεσίες των οποίων χρησιµοποιούνται από τρίτο για την προσβολή 
του δικαιώµατος του δηµιουργού ή συγγενικού δικαιώµατος. Το ίδιο ισχύει και για το 
δικαίωµα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδοµένων. 

(άρθρο 8 παρ. 3 Οδηγίας 2001/29).   
 

Άρθρο 65  
Αστικές κυρώσεις 

 
1. Σε κάθε περίπτωση προσβολής της πνευµατικής ιδιοκτησίας ή του συγγενικού 

δικαιώµατος ο δηµιουργός 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. Όποιος υπαιτίως προσέβαλε την πνευµατική ιδιοκτησία ή τα συγγενικά δικαιώµατα 
άλλου υποχρεούται σε αποζηµίωση και ικανοποίηση της ηθικής βλάβης. 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 υπόχρεου ο δηµιουργός 
ή ο δικαιούχος του συγγενικού δικαιώµατος µπορεί να αξιώσει είτε την καταβολή του 
ποσού κατά το οποίο ο υπόχρεος έγινε πλουσιότερος από την εκµετάλλευση του έργου ή 
του αντικειµένου συγγενικού δικαιώµατος προβλεπόµενης στα άρθρα 46 έως 48 και 51 του 

                                                           
(1) Το τελευταίο εδάφιο προσετέθη δι’ άρθρου 7 παρ.7 του Ν. 2819/2000.  
(2) Το άρθρον 64Α προσετέθη δι’ άρθρου 81 παρ. 8 του Ν. 3057/2002.  
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παρόντος νόµου χωρίς άδεια του δηµιουργού ή του δικαιούχου είτε την καταβολή του 
κέρδους που ο υπόχρεος αποκόµισε από την εκµετάλλευση αυτή. 

4. Το δικαστήριο καταδικάζοντας σε παράλειψη πράξης απειλεί για κάθε παράβαση 
χρηµατική ποινή τριακοσίων χιλιάδων έως ενός εκατοµµυρίου δραχµών υπέρ του 
δηµιουργού ή του δικαιούχου συγγενικού 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 καταδίκη γίνεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Κατά τα λοιπά 
ισχύει το άρθρο 947 του Κ.Πολ.∆. 

5. Οι αστικές κυρώσεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται αναλόγως και στην 
περίπτωση κατά την οποία ο οφειλέτης δεν κατέβαλε σε οργανισµό συλλογικής διαχείρισης 
την αµοιβή που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του παρόντος νόµου.(1) 

6. Οι αστικές κυρώσεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και στην περίπτωση 
προσβολής του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας του δηµιουργού βάσης δεδοµένων, 
καθώς και του δικαιώµατος ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδοµένων (άρθρο 12 
Οδηγίας 96/9).(2)  
 

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 προστασία της 
πνευµατικής ιδιοκτησίας εγγράφει έργα ή αντίτυπα, αναπαράγει αυτά άµεσα ή έµµεσα, 
προσωρινά 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, µεταδίδει 
ραδιοτηλεοπτικά κατά οποιονδήποτε τρόπο, παρουσιάζει στο κοινό έργα ή αντίτυπα µε 
οποιονδήποτε τρόπο, εισάγει αντίτυπα του έργου που παρήχθησαν παράνοµα στο 
εξωτερικό χωρίς τη συναίνεση του δηµιουργού και γενικά εκµεταλλεύεται έργα, αντίγραφα 
ή αντίτυπα που είναι αντικείµενο πνευµατικής ιδιοκτησίας ή προσβάλλει το ηθικό δικαίωµα 
του πνευµατικού δηµιουργού να αποφασίζει για τη δηµοσίευση του έργου στο κοινό, καθώς 
και να παρουσιάζει αυτό αναλλοίωτο χωρίς προσθήκες ή περικοπές.(3) 

(άρθρο 8 παρ. 1 Οδηγίας 2001/29). 
2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται όποιος κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος 

νόµου ή διατάξεων των κυρωµένων µε νόµο διεθνών συµβάσεων για την προστασία 
συγγενικών δικαιωµάτων προβαίνει στις ακόλουθες πράξεις: 
Α) Χωρίς την άδεια των ερµηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών: α) εγγράφει σε υλικό 

φορέα την ερµηνεία ή εκτέλεση, β) αναπαράγει 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) εκµισθώνει τον υλικό φορέα µε 
την εγγραφή της ερµηνείας ή εκτέλεσης, ε) µεταδίδει ραδιοτηλεοπτικά µε οποιονδήποτε 
τρόπο τη ζωντανή ερµηνεία ή εκτέλεση, εκτός αν η µετάδοση αυτή αποτελεί αναµετάδοση 
νόµιµης µετάδοσης, στ) παρουσιάζει στο κοινό τη ζωντανή ερµηνεία ή εκτέλεση που 

                                                           
(1) Η παρ. 5 προσετέθη δι’ άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 2435/1996.  
(2) Η παρ. 6 προσετέθη δι’ άρθρου 7 παρ. 8 του Ν. 2819/2000.  
(3) Η παράγραφος 1 του άρθρου 66 τίθεται ως αντικατεστάθη δι’ άρθρου 81 παρ. 9 του Ν. 3057/2002. 
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γίνεται µε οποιονδήποτε τρόπο, εκτός από ραδιοτηλεοπτική µετάδοση, ζ) διαθέτει στο 
κοινό, ενσυρµάτως ή ασυρµάτως, κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση, όπου 
και όταν επιλέγει ο ίδιος, στην εγγραφή σε υλικό φορέα της ερµηνείας ή της εκτέλεσής 
τους. 
Β) Χωρίς την άδεια των παραγωγών φωνογραφηµάτων (παραγωγών υλικών φορέων 

ήχου): α) αναπαράγει άµεσα ή έµµεσα, προσωρινά ή µόνιµα µε οποιοδήποτε µέσο και 
µορφή, εν όλω ή εν µέρει, τα φωνογραφήµατά τους, 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 οποιοσδήποτε 
να έχει πρόσβαση, όπου και όταν ο ίδιος επιλέγει, στα φωνογραφήµατά τους, ε) εισάγει 
τους ως άνω υλικούς φορείς που παρήχθησαν στο εξωτερικό χωρίς τη συναίνεσή του. 
Γ) Χωρίς την άδεια των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων (παραγωγών υλικών 

φορέων εικόνας ή ήχου και εικόνας): α) αναπαράγει άµεσα ή έµµεσα, προσωρινά ή µόνιµα 
µε οποιοδήποτε µέσο και µορφή, εν όλω ή εν µέρει, το πρωτότυπο και τα αντίτυπα 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, ενσυρµάτως ή ασυρµάτως, 
κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση στο πρωτότυπο και τα αντίτυπα των 
ταινιών τους, όπου και όταν ο ίδιος επιλέγει, ε) εισάγει τους ως άνω υλικούς φορείς που 
παρήχθησαν στο εξωτερικό χωρίς τη συναίνεσή του, στ) µεταδίδει ραδιοτηλεοπτικά τους 
ως άνω υλικούς φορείς µε οποιονδήποτε τρόπο συµπεριλαµβανοµένης και της δορυφορικής 
µετάδοσης ή καλωδιακής αναµετάδοσης, καθώς και της παρουσίασης στο κοινό. 
∆) Χωρίς την άδεια των ραδιοτηλεοπτικών οργανισµών: α) αναµεταδίδει τις εκποµπές 

τους µε οποιονδήποτε τρόπο, β) παρουσιάζει στο κοινό τις εκποµπές τους σε χώρους όπου 
η είσοδος επιτρέπεται µε εισιτήριο, γ) εγγράφει τις εκποµπές τους σε υλικούς φορείς ήχου ή 
εικόνας ή ήχου και εικόνας, είτε οι εκποµπές αυτές µεταδίδονται ενσυρµάτως είτε 
ασυρµάτως, συµπεριλαµβανοµένης της καλωδιακής ή δορυφορικής µετάδοσης, δ) 
προβαίνει σε άµεση ή έµµεση, προσωρινή ή µόνιµη αναπαραγωγή µε οποιοδήποτε µέσο και 
µορφή, εν όλω ή εν µέρει, της υλικής ενσωµάτωσης των εκποµπών τους, ε) προβαίνει σε 
διανοµή στο κοινό των υλικών φορέων µε την εγγραφή των εκποµπών τους, στ) εκµισθώνει 
τον υλικό φορέα µε την εγγραφή των εκποµπών τους, ζ) διαθέτει στο κοινό, ενσυρµάτως ή 
ασυρµάτως, κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση, όπου και όταν ο ίδιος 
επιλέγει, στην υλική ενσωµάτωση των εκποµπών τους.(1) 

(άρθρο 8 παρ. 1 Οδηγίας 2001/29). 
3. Αν το όφελος που επιδιώχθηκε ή η ζηµία που απειλήθηκε από τις πράξεις των παρ. 1 

και 2 είναι ιδιαίτερα 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 πνευµατικής 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. Θεωρείται 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 απ’ αυτό µε 
αµετάκλητη απόφαση σε ποινή στερητική της ελευθερίας. 

                                                           
(1) Η παράγραφος 2 του άρθρου 66 τίθεται ως αντικατεστάθη δι’ άρθρου 81 παρ. 10 του Ν. 3057/2002. 
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Η προσβολή της πνευµατικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωµάτων σε µορφή 
κακουργήµατος εκδικάζεται από το αρµόδιο Τριµελές Εφετείο Κακουργηµάτων.(1) 

4. Με την ποινή των παραγράφων 1, 2 και 3 τιµωρείται όποιος δεν κατέβαλε σε 
οργανισµό συλλογικής διαχείρισης την αµοιβή που προβλέπεται στο άρθρο 18 παρ. 3 του 
παρόντος νόµου.(2) 

5. Με την ποινή της παρ. 1 τιµωρείται όποιος: α) χρησιµοποιεί ή κατέχει µε σκοπό 
διανοµής συστήµατα ή µέσα που έχουν ως µοναδικό σκοπό να διευκολύνουν τη χωρίς άδεια 
αφαίρεση ή εξουδετέρωση τεχνικού συστήµατος που προστατεύει ένα πρόγραµµα 
ηλεκτρονικού υπολογιστή· β) κατασκευάζει ή εισάγει ή χρησιµοποιεί ή διανέµει ή κατέχει 
µε σκοπό διανοµής 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 διανέµει ή κατέχει µε σκοπό διανοµής αντικείµενα 
ή ενεργεί πράξεις που µπορούν να µαταιώσουν το αποτέλεσµα των παραπάνω 
προδιαγραφών· 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) διανέµει ή κατέχει µε σκοπό να διανείµει υλικούς φορείς ήχου ή εικόνας ή ήχου 
και εικόνας χωρίς το ειδικό επίσηµα ή την ταινία ελέγχου που θα έχει προβλεφθεί κατά το 
άρθρο 61 του παρόντος νόµου.(3) 

6. Σε περίπτωση µετατροπής της στερητικής της ελευθερίας ποινής το ποσό της 
µετατροπής ορίζεται στο δεκαπλάσιο των ορίων του ποσού της µετατροπής που 
προβλέπονται κάθε φορά στον Ποινικό Κώδικα.(4) 

7. Αν συντρέχουν ελαφρυντικές περιστάσεις, η χρηµατική ποινή δεν µπορεί να µειωθεί  
κάτω από το ήµισυ του ελάχιστου ορίου που προβλέπεται κατά περίπτωση στον παρόντα 
νόµο.(4) 

8. Σε κάθε περίπτωση το δικαστήριο µπορεί να διατάζει δηµοσίευση περίληψης της 
καταδικαστικής απόφασης µε δαπάνη εκείνου που καταδικάστηκε.(4) 

9. Όποιος χωρίς δικαίωµα προβαίνει σε προσωρινή ή διαρκή αναπαραγωγή της βάσης 
δεδοµένων, σε µετάφραση, προσαρµογή, διευθέτηση και οποιαδήποτε άλλη µετατροπή της 
βάσης δεδοµένων, σε διανοµή της βάσης δεδοµένων ή αντιγράφων της, σε ανακοίνωση, 
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.(5) 

10. Όποιος προβαίνει σε εξαγωγή ή/και επαναχρησιµοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους 
µέρους του περιεχοµένου της βάσης δεδοµένων χωρίς άδεια του κατασκευαστή τιµωρείται 
µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή ενός (1) έως πέντε (5) 
εκατοµµυρίων δραχµών (άρθρο 12 Οδηγίας 96/9).(²) 
 
 

                                                           
(1) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 66 προσετέθη δι’ άρθρου 81 παρ. 14 του Ν. 3057/2002. 
(2) Η παρ. 4 προσετέθη δι’ άρθρου 3 παρ. 3 του Ν. 2435/1996, οι δε παράγραφοι 4, 5, 6 και 7 αναριθµήθηκαν ως 
παράγραφοι 5, 6, 7 και 8.  
(3) ∆ι’ άρθρου 3 παρ. 3 του Ν. 2435/1996 προσετέθη στο παρόν άρθρο 4η παράγραφος οι δε αρχικές παράγραφοι 4, 5, 6 
και 7 αναριθµήθηκαν ως παράγραφοι 5, 6, 7 και 8. Επίσης στην παρ. 5 οι λέξεις “διανοµής” και “διανέµει / διανείµει” 
αντικατέστησαν τις προϋπάρχουσες “θέσης σε κυκλοφορία” και “θέτει σε κυκλοφορία” (Ν. 3057/2002 άρθρ. 81 παρ. 
13 εδαφ. Β). 
(4) ∆ι’ άρθρου 3 παρ. 3 του Ν. 2435/1996 προσετέθη στο παρόν άρθρο 4η παράγραφος οι δε αρχικές παράγραφοι 4, 5, 6 
και 7 αναριθµήθηκαν ως παράγραφοι 5, 6, 7 και 8. 
(5) Οι παρ. 9 και 10 προσετέθησαν δι’ άρθρου 7 παρ. 9 του Ν. 2819/2000.  
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Άρθρο 66Α (1) 
Τεχνολογικά µέτρα 

 
1. Ως “τεχνολογικά µέτρα” νοούνται κάθε τεχνολογία, µηχανισµός ή συστατικό στοιχείο 

που, µε το συνήθη τρόπο λειτουργίας του, αποσκοπεί στο να εµποδίσει ή να περιορίσει 
πράξεις, σε σχέση µε έργα ή άλλα προστατευόµενα αντικείµενα, που δεν έχουν επιτραπεί 
από τον δικαιούχο πνευµατικής ιδιοκτησίας ή συγγενικού δικαιώµατος, 
συµπεριλαµβανοµένου και του δικαιώµατος ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης 
δεδοµένων. Τα τεχνολογικά µέτρα θεωρούνται “αποτελεσµατικά” όταν η χρήση του 
προστατευόµενου έργου ή άλλου προστατευόµενου αντικειµένου ελέγχεται από τους 
δικαιούχους µέσω της εφαρµογής διαδικασίας ελέγχου της πρόσβασης ή προστασίας, όπως 
κρυπτογράφηση, διατάραξη της µετάδοσης ή άλλη µετατροπή του έργου ή άλλου 
προστατευόµενου αντικειµένου ή προστατευτικού µηχανισµού ελέγχου της αντιγραφής, ο 
οποίος επιτυγχάνει 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 αυτόν τον σκοπό. 

(άρθρο 6 παρ. 1 Οδηγίας 2001/29). 
3. Απαγορεύεται, χωρίς την άδεια του δικαιούχου, η κατασκευή, η εισαγωγή, η διανοµή, 

η πώληση, η εκµίσθωση, η διαφήµιση για πώληση ή εκµίσθωση ή η κατοχή για εµπορικούς 
σκοπούς, συσκευών, προϊόντων, συστατικών στοιχείων η παροχή υπηρεσιών που: α) 
αποτελούν αντικείµενο προώθησης, διαφήµισης ή εµπορίας µε σκοπό την εξουδετέρωση 
της προστασίας, ή β) πέρα από την εξουδετέρωση της προστασίας έχουν σκοπό εµπορικό ή 
χρήση περιορισµένης σηµασίας ή γ) έχουν πρωτίστως σχεδιασθεί, παραχθεί, προσαρµοσθεί 
ή πραγµατοποιηθεί για να επιτρέψουν ή να διευκολύνουν την εξουδετέρωση της 
προστασίας, οποιωνδήποτε αποτελεσµατικών τεχνολογικών µέτρων.  

(άρθρο 6 παρ. 2 Οδηγίας 2001/29). 
4. Η άσκηση δραστηριοτήτων κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων τιµωρείται µε 

φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή 2.900 – 15.000 ευρώ και 
συνεπάγεται τις αστικές κυρώσεις του άρθρου 65 του Ν. 2121/1993. Το Μονοµελές 
Πρωτοδικείο µπορεί να διατάξει ασφαλιστικά µέτρα σύµφωνα µε τον Κ.Πολ.∆. 
εφαρµοζοµένης και της ρύθµισης του άρθρου 64 του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει. 

(άρθρο 6 παρ. 1 και 2 Οδηγίας 2001/29). 
5. Για τους περιορισµούς (εξαιρέσεις) που προβλέπονται στο τέταρτο κεφάλαιο του Ν. 

2121/1993, όπως ισχύει, και αφορούν τη φωτοτυπική αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση 
(άρθρο 18), την αναπαραγωγή για διδασκαλία (άρθρο 21), την αναπαραγωγή από 
βιβλιοθήκες και αρχεία (άρθρο 22), την αναπαραγωγή για σκοπούς δικαστικούς ή 
διοικητικούς (άρθρο 24), καθώς και την αναπαραγωγή προς όφελος προσώπων µε 
αναπηρίες (άρθρο 28Α), η έννοµη προστασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου δεν θίγει την υποχρέωση των δικαιούχων να παρέχουν στους 
επωφελούµενους από τις ανωτέρω εξαιρέσεις τα µέσα, προκειµένου αυτοί να επωφεληθούν 
από τις εν λόγω εξαιρέσεις στον αναγκαίο βαθµό, εφόσον έχουν εκ του νόµου πρόσβαση 
στο προστατευόµενο έργο ή αντικείµενο. Εάν οι δικαιούχοι δεν λάβουν εκούσια µέτρα, στα 
οποία συµπεριλαµβάνονται και οι συµφωνίες µεταξύ δικαιούχων και τρίτων που 
επωφελούνται από τις εξαιρέσεις, τόσο οι δικαιούχοι όσο και οι τρίτοι που επωφελούνται 
                                                           
(1) Το άρθρον 66Α προσετέθη δι’ άρθρου 81 παρ. 11 του Ν. 3057/2002. 

 46



από τις παραπάνω εξαιρέσεις ζητούν τη συνδροµή ενός ή περισσότερων µεσολαβητών που 
επιλέγονται από πίνακα µεσολαβητών τον οποίο καταρτίζει ο Οργανισµός Πνευµατικής 
Ιδιοκτησίας. Οι µεσολαβητές υποβάλλουν προτάσεις προς τα ενδιαφερόµενα µέρη. 
Θεωρείται ότι όλα τα µέρη αποδέχονται 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 Αθηνών, το οποίο δικάζει σε 
πρώτο και τελευταίο βαθµό. Οι ρυθµίσεις αυτές δεν εφαρµόζονται σε έργα ή άλλα 
προστατευόµενα αντικείµενα που διατίθενται στο κοινό βάσει όρων που έχουν συµφωνηθεί 
συµβατικά, κατά τρόπο ώστε το κοινό να έχει πρόσβαση σε αυτά όπου και όταν θέλει. 

(άρθρο 6 παρ. 4 Οδηγίας 2001/29). 
 

Άρθρο 66Β(1) 
Πληροφορίες για το καθεστώς των δικαιωµάτων 

 
1. Ως “πληροφορία για το καθεστώς των δικαιωµάτων” νοείται κάθε παρεχόµενη από 

τον δικαιούχο πληροφορία, η οποία επιτρέπει την αναγνώριση του έργου ή άλλου 
προστατευόµενου αντικειµένου µε συγγενικό 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 σχετικές µε τους όρους 
και τις προϋποθέσεις χρήσης του έργου ή άλλων προστατευόµενων αντικειµένων, καθώς 
και κάθε αριθµός ή κωδικός που αντιπροσωπεύει τις πληροφορίες αυτές.  

(άρθρο 7 παρ. 2 Οδηγίας 2001/29). 
2. Απαγορεύεται σε κάθε πρόσωπο να προβαίνει εν γνώσει του χωρίς την άδεια του 

δικαιούχου σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες:  
α) αφαίρεση ή αλλοίωση οποιασδήποτε πληροφορίας µε ηλεκτρονική µορφή σχετικά µε 

τη διαχείριση των δικαιωµάτων,  
β) διανοµή, εισαγωγή προς διανοµή, ραδιοτηλεοπτική µετάδοση, παρουσίαση στο κοινό 

ή διάθεση στο κοινό έργων ή άλλων προστατευόµενων αντικειµένων µε συγγενικό 
δικαίωµα ή µε το δικαίωµα ειδικής 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 γνωρίζει ή έχει βάσιµο 
λόγο να γνωρίζει ότι µε την ενέργεια αυτή προτρέπει, επιτρέπει, διευκολύνει ή συγκαλύπτει 
προσβολή του δικαιώµατος του δηµιουργού ή των συγγενικών δικαιωµάτων ή του 
δικαιώµατος ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδοµένων.  

(άρθρο 7 παρ. 1 Οδηγίας 2001/29).    
3. Η παράβαση των ανωτέρω διατάξεων τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός 

έτους και χρηµατική ποινή 2.900 – 15.000 ευρώ και συνεπάγεται τις αστικές κυρώσεις του 
άρθρου 65 του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει. Το Μονοµελές Πρωτοδικείο µπορεί να διατάξει 
ασφαλιστικά µέτρα σύµφωνα µε τον Κ.Πολ.∆., εφαρµοζοµένης και της ρύθµισης του 
άρθρου 64 του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει. 

(άρθρο 7 Οδηγίας 2001/29). 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆Ω∆ΕΚΑΤΟ 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

                                                           
(1) Το άρθρον 66Β προσετέθη δι’ άρθρου 81 παρ. 11 του Ν. 3057/2002. 
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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 διέπεται 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 ραδιοτηλεοπτική εκποµπή ή όπου έγινε η 
έντυπη έκδοση. 

3. Σε κάθε περίπτωση διέπεται από το κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου εφαρµοστέο δίκαιο ο καθορισµός του υποκειµένου του δικαιώµατος, το αντικείµενό 
του, το περιεχόµενό του, η διάρκειά του και οι περιορισµοί πλην των τυχόν προβλεπόµενων 
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 εφόσον δεν ορίζουν άλλως διεθνείς 
συµβάσεις κυρωµένες από την Ελλάδα. Προκειµένου για κράτη που δεν συνδέονται µε την 
Ελλάδα µε διεθνείς συµβάσεις για την προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας ή ορισµένου 
αντικειµένου της ή ορισµένου συγγενικού δικαιώµατος, οι προηγούµενες παράγραφοι 
εφαρµόζονται εφόσον το κράτος του οποίου το δίκαιο πρέπει να εφαρµοστεί παρέχει 
ανάλογη προστασία στην πνευµατική ιδιοκτησία σε έργα που έγιναν στην Ελλάδα για 
πρώτη φορά προσιτά στο κοινό ή σε συγγενικά δικαιώµατα που απορρέουν από πράξεις 
που πραγµατοποιήθηκαν στην Ελλάδα. 
 

Άρθρο 68 
Μη αναδροµικότητα του νόµου 

 
1. Έργα των οποίων έχει λήξει η διάρκεια της προστασίας κατά την έναρξη ισχύος του 

παρόντος νόµου παραµένουν εκτός προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας.(1) 
2. Η προστασία που προβλέπεται από τα άρθρα 2 παράγραφος 3 και 40 έως 53 παρέχεται 

από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόµου σε προγράµµατα ηλεκτρονικών 
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. 
 

Άρθρο 68Α (2) 
∆ιαχρονικό ∆ίκαιο 

 
1. Η διάρκεια προστασίας που προβλέπεται στα άρθρα 29, 30, 31 και 52 του νόµου 

αυτού εφαρµόζεται σε όλα τα έργα και αντικείµενα προστασίας µε συγγενικά δικαιώµατα, 
τα οποία προστατεύονταν σε ένα τουλάχιστον Κράτος-Μέλος την 1.7.1995 κατ’ εφαρµογή 
εθνικών νοµοθεσιών για την πνευµατική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώµατα. Οι τρίτοι 

                                                           
(1) Η παρούσα ρύθµιση µεταβάλλεται: Βλέπε επόµενο άρθρο 68Α.   
(2) Το άρθρον 68Α προσετέθη δι’ άρθρου 8 παρ. 11 του Ν. 2557/97.  
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οι οποίοι ανέλαβαν την εκµετάλλευση έργων ή αντικειµένων συγγενικών δικαιωµάτων, που 
είχαν γίνει κοινό κτήµα πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος 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 του νόµου αυτού, εφόσον λήγουν µετά την ηµεροµηνία αυτή. Εφόσον 
µια διεθνής συµφωνία συµπαραγωγής που είχε συναφθεί πριν από την 1.1.1995 µεταξύ 
συµπαραγωγού από ένα Κράτος-Μέλος και ενός ή περισσότερων συµπαραγωγών από άλλα 
Κράτη-Μέλη ή Τρίτες χώρες, προβλέπει ρητά σύστηµα κατανοµής σε γεωγραφικές 
περιοχές των δικαιωµάτων εκµετάλλευσης 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 εφαρµόζονται στους άλλους 
τρόπους παρουσίασης, και εφόσον η παρουσίαση στο κοινό µέσω δορυφόρου θα έθιγε την 
αποκλειστικότητα, και ιδίως τη γλωσσική αποκλειστικότητα, ενός των συµπαραγωγών ή 
των εκδοχέων του σε συγκεκριµένο έδαφος, για την παροχή άδειας παρουσίασης στο κοινό 
µέσω δορυφόρου από έναν συµπαραγωγό ή τους εκδοχείς του απαιτείται η συναίνεση του 
δικαιούχου της εν λόγω αποκλειστικότητας είτε πρόκειται για συµπαραγωγό είτε για 
εκδοχέα. 
 

Άρθρο 69 
Σύσταση Οργανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτησίας 

 
1. Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε έδρα την Αθήνα και επωνυµία 

«Οργανισµός Πνευµατικής Ιδιοκτησίας» (Ο.Π.Ι.) που εποπτεύεται από το Υπουργείο 
Πολιτισµού, µε σκοπό την προστασία των πνευµατικών δηµιουργών και δικαιούχων 
συγγενικών δικαιωµάτων, την εποπτεία των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης, την 
εφαρµογή του παρόντος νόµου και των συναφών διεθνών συµβάσεων, τη 
νοµοπαρασκευαστική εργασία σε θέµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών 
δικαιωµάτων και γενικά την εκπροσώπηση της Ελλάδας σε όλους τους αρµόδιους διεθνείς 
οργανισµούς, καθώς και στα Όργανα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο Ο.Π.Ι. µπορεί επίσης 
να διοργανώνει κάθε είδους σεµινάρια µε σκοπό την επιµόρφωση και ενηµέρωση των 
δικαστών, δικηγόρων, διοικητικών υπάλληλων, δηµιουργών, δικαιούχων συγγενικών 
δικαιωµάτων, φοιτητών και σπουδαστών για θέµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας 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 νόµου. 

2. Ο Οργανισµός Πνευµατικής Ιδιοκτησίας επιχορηγείται µε εισφορά ύψους 1% επί των 
ετήσιων ακαθάριστων εσόδων εκάστου οργανισµού συλλογικής διαχείρισης που 
καταβάλλεται το αργότερο µέχρι την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους µε βάση τον 
ισολογισµό του προηγούµενου έτους και εισπράττεται σύµφωνα µε τον Κώδικα 
Εισπράξεων ∆ηµοσίων Εσόδων. Οι ετήσιοι ισολογισµοί των οργανισµών συλλογικής 
διαχείρισης κατατίθενται στον Οργανισµό Πνευµατικής Ιδιοκτησίας και στο Υπουργείο 
Πολιτισµού. Τα παραπάνω ισχύουν και για τους οργανισµούς συλλογικής προστασίας οι 
οποίοι υποχρεούνται να συντάσσουν ετήσιο ισολογισµό ο οποίος κατατίθεται στον 
οργανισµό Πνευµατικής Ιδιοκτησίας και στο Υπουργείο Πολιτισµού. Ως ακαθάριστα έσοδα 
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λαµβάνονται τα έσοδα, όπως αυτά ορίζονται από το Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο.(1) 
Επιχορηγείται επίσης από διεθνείς οργανισµούς, από Όργανα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 
από δωρεές, κληροδοτήµατα και κάθε άλλη επιχορήγηση από τρίτους όπως επίσης και από 
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 εκατοµµυρίων (20.000.000) δραχµών. 

Ο Οργανισµός Πνευµατικής Ιδιοκτησίας µπορεί επίσης να επιχορηγείται από τις 
πιστώσεις του Υπουργείου Πολιτισµού ή από τα έσοδα των αριθµολαχείων ΛΟΤΤΟ και 
ΠΡΟ-ΤΟ.(2) 

3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Πολιτισµού, 
Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονοµικών καθορίζονται το αντικείµενο και οι 
ειδικότερες αρµοδιότητες του Οργανισµού στο πλαίσιο του σκοπού του, ο τρόπος και η 
διαδικασία ασκήσεως των αρµοδιοτήτων αυτών, τα της διοίκησης και ελέγχου διαχείρισης 
του Οργανισµού, 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 επιλογής του αναγκαίου για τη στελέχωση Οργανισµού 
επιστηµονικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού, η µισθοδοσία αυτού, καθώς και 
κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. 

4. Ο Οργανισµός Πνευµατικής Ιδιοκτησίας αποτελεί κοινωφελές νοµικό πρόσωπο. Ο 
Οργανισµός Πνευµατικής Ιδιοκτησίας δεν υπάγεται στο δηµόσιο τοµέα 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 ιδιωτικό δίκαιο.(3) 

5. Ο Οργανισµός Πνευµατικής Ιδιοκτησίας απολαµβάνει όλων των διοικητικών, 
οικονοµικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονοµικών και ουσιαστικών 
προνοµίων του ∆ηµοσίου.(1) 
 

Άρθρο 70 
Οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης που λειτουργούν 

 
1. Οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης που λειτουργούν κατά τη δηµοσίευση του 

παρόντος νόµου υποχρεούνται, µέσα σε δώδεκα µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόµου, να υποβάλλουν στο Υπουργείο Πολιτισµού την κατά το άρθρο αυτό δήλωση 
συνοδευόµενη από το σχετικό Κανονισµό και γενικά να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες 
για την προσαρµογή στις διατάξεις του παρόντος νόµου.  

                                                           
(1) Το αρχικό πρώτο εδάφιο της παρ. 2 αντικατεστάθη υπό του εν λόγω κειµένου εκ τεσσάρων εδαφίων δι’ άρθρου 7 
παρ. 13 του Ν. 2819/2000. Επειδή όµως δια της τροποποιήσεως αυτής θεσπίζεται φορολογία εις βάρος των 
οργανισµών συλλογικής διαχειρίσεως καθ’ ον χρόνο εκκρεµούσε ενώπιον του ΣτΕ αίτηση ακυρώσεως εναντίον όµοιας 
διατάξεως του Π.∆. 311/94 επί της οποίας ο εισηγητής είχε προτείνει την αποδοχή της, πιθανολογείται ότι δια του 
άρθρου 7 παρ. 13 του Ν.2819/2000 εσκοπήθη η επέµβαση του νοµοθέτου στην δικαιοσύνη προς εξουδετέρωση 
επικείµενης δικαστικής αποφάσεως, οπότε η συνταγµατικότης της παρούσης διατάξεως πιθανολογείται επίσης ότι θα 
αµφισβητηθεί σφόδρα, οπότε θα θεωρηθεί ισχύουσα η αρχική διατύπωση του α' εδαφ. της 2ας παραγράφου την οποίαν 
και παραθέτουµε: 
"Ο ΟΠΙ επιχορηγείται από ποσοστό όχι ανώτερο του 5% των ακαθάριστων εισπράξεων των οργανισµών συλλογικής 
"διαχείρισης, το ακριβές ύψος και ο τρόπος καταβολής του οποίου καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται 
"µε πρόταση του Υπουργού Πολιτισµού.      
(2) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 69 προσετέθη δι’ άρθρου 8 παρ. 14 του Ν. 2557/97.  
(3) Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 69 προσετέθησαν δι’ άρθρου 8 παρ. 13 του Ν. 2557/97.  
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2. Σωµατεία δηµιουργών που κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου έχουν 
διαχειριστική δραστηριότητα σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 5 του ν. 4301/1929 και 
43 του ν. 1597/1986 µπορούν να συνεχίσουν τη δραστηριότητα αυτή για εικοσιτέσσερις 
ακόµη µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. 
 

Άρθρο 71 
Εφαρµογή Κοινοτικών Οδηγιών 

 
1. Τα άρθρα 2 παρ. 3 και 40 έως 45 του παρόντος νόµου αποτελούν εφαρµογή της 

Οδηγίας 91/250/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 14ης Μαΐου 1991 
για τη νοµική προστασία των προγραµµάτων 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/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 
19ης Νοεµβρίου 1992 σχετικά µε το δικαίωµα εκµίσθωσης, το δικαίωµα δανεισµού και 
ορισµένα 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 Σεπτεµβρίου 1993 
περί συντονισµού ορισµένων κανόνων όσον αφορά το δικαίωµα του δηµιουργού και τα 
συγγενικά δικαιώµατα που εφαρµόζονται στις δορυφορικές ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις 
και την καλωδιακή αναµετάδοση.(1) 

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 αποτελούν εφαρµογή της Οδηγίας 93/98/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης 
Οκτωβρίου 1993 περί εναρµονίσεως της διάρκειας προστασίας του δικαιώµατος, καθώς και 
πνευµατικής ιδιοκτησίας και ορισµένων συγγενικών δικαιωµάτων.(2) 

5. Τα άρθρα 2α, 3 παρ. 3, 45Α, 64 τελευταίο εδάφιο, 65 παρ. 6, 66 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 (άρθρο 16 παρ. 2 Οδηγίας 96/9).(3) 

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 εφαρµογή της 
Οδηγίας 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Μαΐου 
2001 για την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος του δηµιουργού και των 
συγγενικών δικαιωµάτων στην κοινωνία της πληροφορίας.(4)      
 

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 άρθρο 2 παρ. 1 του ν.δ. 619/1941, το ν.δ. 
2179/1943, οι νόµοι 703/1943, 1136/1944 και 56/1944, το άρθρο 12 του ν. 3188/1955, το 

                                                           
(1) Οι παράγραφοι 3 και 4 προσετέθησαν δι’ άρθρου 8 παρ. 12 του Ν. 2557/97. 
(2) Οι παράγραφοι 3 και 4 προσετέθησαν δι’ άρθρου 8 παρ. 12 του Ν. 2557/97.  
(3) Η παρ.5 προσετέθη δι’ άρθρου 7 παρ. 12 του Ν. 2819/2000. 
(4) Η παρ. 6 προσετέθη δι’ άρθρου 81 παρ. 13 εδάφιον Γ του Ν. 3057/2002. 
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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 άρθρα 3, 40, 43 και 46 του ν. 1597/1986. 

2. ∆ιατηρείται σε ισχύ ο ν. 988/1943. 
3. Οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης που προβλέπονται και λειτουργούν σύµφωνα 

µε τα άρθρα 54 έως 58 του παρόντος νόµου έχουν το δικαίωµα να διοργανώνουν συνέδρια, 
που αφορούν θέµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων και να 
συµµετέχουν σε αυτά. Τα άρθρα 54 έως 58 του παρόντος νόµου δεν περιορίζουν τη σύναψη 
συµβάσεων αµοιβαιότητας µεταξύ των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης της ηµεδαπής 
και των αντίστοιχων οργανισµών 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 παρόντος νόµου εφαρµόζεται για τη 
δηµοσίευση οποιασδήποτε φωτογραφίας. 

6. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου και µέχρι την έναρξη λειτουργίας ενός ή 
περισσότερων οργανισµών 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 δωρεάς, β) το ποσό της δωρεάς έχει κατατεθεί 
σε λογαριασµό, τον οποίο ο δωρεοδόχος έχει ανοίξει ειδικά για το σκοπό αυτόν στο Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων 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 κατάθεσης και δδ) την υπογραφή του 
δωρεοδόχου ή του νόµιµου εκπροσώπου του.(1) 

7. Το σωµατείο υπό την επωνυµία ΕΝΩΣΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΣΤΙΧΟΥΡΓΩΝ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Μ.Σ.Ε.) µπορεί να συνεχίσει να ασκεί τη διαχειριστική δραστηριότητά του 
ως οργανισµός συλλογικής διαχείρισης µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 1999.(2) 

8. Οι ρυθµίσεις που αφορούν το δικαίωµα του δηµιουργού βάσης δεδοµένων, καθώς και 
το δικαίωµα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδοµένων δεν θίγουν τις διατάξεις 
που διέπουν ιδίως το δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας, τα συγγενικά δικαιώµατα ή άλλα 
δικαιώµατα ή υποχρεώσεις που υφίστανται επί των δεδοµένων, των έργων ή άλλων 
στοιχείων ενσωµατωµένων σε βάση δεδοµένων, τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, τα σήµατα, 
τα σχέδια και υποδείγµατα, την προστασία των εθνικών θησαυρών, πολιτιστικών αγαθών 
και αρχαίων έργων, το δίκαιο του ανταγωνισµού, το εµπορικό απόρρητο, την ασφάλεια, την 
εµπιστευτικότητα, την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, το σεβασµό της 
ιδιωτικής ζωής, καθώς και την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα ή το ενοχικό δίκαιο (άρθρο 
13 Οδηγίας 96/9).(3) 
 

 
Άρθρο 73 (4) 

 
Άρθρο 74 

                                                           
(1) Η παράγραφος 6 προσετέθη δι’ άρθρου 4 του Ν. 2173/93. 
(2) Η παράγραφος 7 προσετέθη δι’ άρθρου 10 του Ν. 2435/1996.  
(3) Η παρ.8 προσετέθη δι’ άρθρου 7 παρ.6 του Ν. 2819/2000. 
(4) Παραλείπεται. Αφορά θέµατα άσχετα προς την πνευµατική ιδιοκτησία. 
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∆εν είναι ασυµβίβαστες προς το δικηγορικό λειτούργηµα, και δεν συνεπάγονται έκπτωση 

ή διαγραφή από τα µητρώα του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου, οι ιδιότητες του 
διευθύνοντος συµβούλου, του γενικού διευθυντή, του διαχειριστή, του προέδρου ή του 
αντιπροέδρου των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 
 

Άρθρο 75 (4) 

 
Άρθρο 76 (4) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

 
 

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. 
 
 
 

ΝΟΜΟΣ 2557/1997 
(ΦΕΚ 271/Α της 24.12.1997) 

 
 

ΑΡΘΡΟΝ 8 
 
Παράγραφοι 1 έως 17 και 20, 21 τροποποιούν διατάξεις του Ν. 2121/1993 και έχουν 

ενσωµατωθεί στο ανά χείρας κείµενο. 
 

18. Ο διεθνής όρος "propriete intellectuelle (intellectual property)" αποδίδεται στην 
ελληνική γλώσσα µε τον όρο "διανοητική ιδιοκτησία" και περιλαµβάνει τόσο την 
πνευµατική ιδιοκτησία (propriete litteraire et artistique ή droit d’ auteur, copyright) και τα 
συγγενικά δικαιώµατα, όσο και τη βιοµηχανική ιδιοκτησία (propriete industrielle, industrial 
property), όπως εφευρέσεις και σήµατα. 

19. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Πολιτισµού, 
µπορεί να κωδικοποιείται διοικητικά στο σύνολό της η νοµοθεσία για την πνευµατική 
ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώµατα, να αλλάζει η σειρά και η αρίθµηση των διατάξεων 
και να συνενώνονται οµοειδείς διατάξεις και γενικά να επέρχεται κάθε τροποποίηση 
αναγκαία για τη διοικητική κωδικοποίηση της νοµοθεσίας αυτής. 
 


