Πνευματική Ιδιοκτησία
στο Διαδίκτυο

16 Δεκεμβρίου 2016

Πλάνο
ΜΕΡΟΣ Α:

ΜΕΡΟΣ Β:

Δημιουργός
(εκμετάλλευση έργων στο
Διαδίκτυο)

Χρήστης (χρήση των
έργων στο επιγραμμικό
περιβάλλον)

1. Βασικές έννοιες:
πνευματική ιδιοκτησία,
έργο, δημιουργός,
εύρος προστασίας

1. Εξαιρέσεις και
περιορισμοί

2. Δικαιώματα του
Δημιουργού στο
επιγραμμικό
περιβάλλον (Νομοθεσία
και Νομολογία)

2. Creative Commons

3. Μεταπλασμένα έργα
(Transformative works)
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ΜΕΡΟΣ Α
Δημιουργός και έργο
1. βασικές έννοιες
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Γιατί η πνευματική ιδιοκτησία;
Σκοπός (δικαιολογητικός λόγος)
της πνευματικής ιδιοκτησίας: η
διασφάλιση της ανταμοιβής
των δημιουργών προκειμένου
να συνεχίσουν την
δημιουργική τους
δραστηριότητα. Η προαγωγή
του Πολιτισμού.
Νόμος 2121/1993

Επένδυση στη
γνώση και τον
πολιτισμό

Συμβάλει στην
ανάπτυξη της
οικονομίας
(θέσεις
εργασίας,
εισφορές για
το Κράτος κλπ)
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Λογοτεχνία
Φωτογραφία
Λογισμικό και
Βάσεις
Δεδομένων
Εικαστικά
Θέατρο

Ραδιόφωνο
Τηλεόραση
Αρχιτεκτονική
Οργανισμοί
Συλλογικής
Διαχείρισης

(υλικός
εξοπλισμός)
Τηλεοράσεις
Ηλεκτρονικοί
υπολογιστές
Μουσικά
όργανα
Φωτογραφικέ
ς και
κινηματογρα
φικές
συσκευές

Χαρτί κι
υλικό…

Έπιπλα
Κοσμήματα

Υφάσματα
Ρούχα
Αγαθά
οικιακής
χρήσης

Μερικώς

Οπτικοακουστικά έργα

Αλληλεξαρτώμενη

Μουσική

Άμεσα

Βιομηχανία που σχετίζεται με την πνευματική
ιδιοκτησία

Παιχνίδια

Μουσεία
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Έργο και προστασία
Πνευματική Ιδιοκτησία

Έργο

Είναι το δικαίωμα που έχει ο
δημιουργός ενός πρωτότυπου
πνευματικού έργου πάνω σε
αυτό, δηλαδή το δικαίωμα να
ελέγχει την εκμετάλλευση
(περιουσιακό) του έργο του και
να διαφυλάσσει το δεσμό του
μαζί του (ηθικό)
(απόλυτο και αποκλειστικό)

Άρθρο 2§1 Ν.2121/1993
«Ως έργο νοείται κάθε πρωτότυπο
πνευματικό δημιούργημα λόγου,
τέχνης ή επιστήμης, που εκφράζεται
με οποιαδήποτε μορφή (…)»

Κυριότητα επί του υλικού φορέα,
στον οποίο ενσωματώνεται το
έργο (π.χ. cd μουσικής) δεν έχει
σχέση με τα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας

Προστασία από τη στιγμή της
δημιουργίας –

Απουσία διατυπώσεων,
Καταχωρήσεων
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1. Μορφή (και
όχι ιδέα!)
2. Πρωτοτυπία

3. Διάρκεια
προστασίας

1. Εξαιρέσεις και
περιορισμοί
2. Κατάχρηση
δικαιώματος
3. Ανάλωση των
δικαιωμάτων

Εξωτερικά όρια

Φυσικά (εσωτερικά) όρια

Όρια προστασίας των έργων
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Διάκριση μεταξύ ιδέας και μορφής
•

Ιδέα:

- η ιδέα είναι η πρώτη

ύλη μιας δημιουργίας,
- είναι ελεύθερη και προσιτή
στον καθένα, αποτελεί κοινό
κτήμα

-

Άρθρο 2 Συνθήκης ΠΟΔΙ:

-

Η προστασία της πνευματικής
ιδιοκτησίας
καλύπτει
τις
δημιουργίες, αλλά όχι τις ιδέες, τις
διαδικασίες,
τις
μεθόδους
λειτουργίας ή τις μαθηματικές
έννοιες αυτές καθαυτές.

•

Μορφή:
- οποιαδήποτε μορφή ανεξάρτητα
από τα μέσα και τον τρόπο
δημιουργίας
- το έργο να έχει
εξωτερικευτεί και να
φέρεται σε
μία ύλη. Ως
ύλη όχι μόνο το
ενσώματο αγαθό
αλλά και το φευγαλέο που
εκδηλώνεται στον εμπειρικό κόσμο
και γίνεται αντιληπτό μέσω των
κυμάτων.
Ύλη δηλαδή είναι και η φωνή και η
άμμος στην παραλία
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Πρωτοτυπία

 Προσωπική συμβολή του δημιουργού χάρη
στην οποία το έργο παρουσιάζει ιδιαίτερη
ατομικότητα ή στατιστική μοναδικότητα ή
δημιουργικό ύψος
 Έκφραση της προσωπικότητας του
δημιουργού
 Πρωτότυπο όχι νέο
 Ανεξάρτητα από την αισθητική ή
καλλιτεχνική αξία του έργου ακόμη και
ανεξάρτητα από τον παράνομο χαρακτήρα
του π.χ.graffiti
 Το πρωτότυπο έργο αντιδιαστέλλεται από το
παράγωγο (έργα βασίζονται σε
προϋφιστάμενα έργα, όπως οι μεταφράσεις,
διασκευές, προσαρμογές πρωτότυπου έργου
ή εκφράσεων της λαϊκής παράδοσης)
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Είδη έργων που προστατεύονται από το δίκαιο
της πνευματικής ιδιοκτησίας
Έργα Λόγου και Επιστήμης
(Λογοτεχνία, ποίηση, βιβλία
διδασκαλίας, άρθρα, στίχοι,
προγράμματα η/υ, βάσεις
δεδομένων κλπ)

Έργα Τέχνης (ζωγραφική,
γλυπτική, φωτογραφία,
σχέδια, χάρτες, cartoons,
αρχιτεκτονικά)

Μουσικά έργα (μελωδίες
παρτιτούρες, soundtracks
κλπ)

Δραματικά έργα (σενάριο,
θεατρικά έργα, χορογραφίες
κλπ)
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Έργα μη προστατευόμενα από το νόμο
Επίσημα κείμενα (αποφάσεις δικαστηρίων, νόμοι, ερμηνευτικές εγκύκλιοι,
συλλογικές συμβάσεις, δελτία τύπου, εκθέσεις πεπραγμένων δημοσίων οργανισμών)
Οι εκφράσεις της λαϊκής παράδοσης (π.χ. παραδοσιακά ποιήματα και τραγούδια,
γνωμικά, παροιμίες και δημοτικοί χοροί)
Ειδήσεις, απλά γεγονότα, γυμνή πληροφορία (ρεπορτάζ, ιστορικά στοιχεία,
δρομολόγια, περιλήψεις έργων)
Οι μαθηματικοί τύποι

Οι διαδικασίες και οι μέθοδοι
Τα έργα των οποίων η διάρκεια προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας έχει λήξει
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Δικαιώματα του δημιουργού
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ δίνει τη δυνατότητα
στον δημιουργό να επωφεληθεί
οικονομικά από την εκμετάλλευση
του έργου του
εγγραφή και την αναπαραγωγή
του έργου
δημιουργία παράγωγου έργου,
δηλ. μετάφρασή, διασκευή,
προσαρμογή ή άλλη μετατροπή

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

δημοσίευση του έργου

αναγνώριση της πατρότητας

διατήρηση της ακεραιότητας
εξουσία διανομής

εκμίσθωση και δημόσιος
δανεισμός

παρουσίαση στο κοινό, δημόσια
εκτέλεση, ραδιοτηλεοπτική
μετάδοση

προσπέλαση

υπαναχώρησης
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Συγγενικά Δικαιώματα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΕΣ
ηθοποιοί,
μουσικοί
εκτελεστές,
τραγουδιστές,
χορευτές
(για την
ερμηνεία/εκτέλ
εσή τους)

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
ΦΩΝΟΓΡΑΦΗ
ΜΑΤΩΝ
Για τις
ηχογραφήσεις
τους

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣ
ΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Για τις ταινίες
και τα
οπτικοακουστικ
ά έργα τους εν
γένει

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠ
ΤΙΚΟΙ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Για τα
ραδιοτηλεοπτικ
ά τους
προγράμματα

ΕΚΔΟΤΕΣ
Για τα βιβλία
τους (lay out
βιβλίων)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕ
Σ ΒΑΣΕΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
(sui generis
δικαίωμα) για
την επένδυσή
τους- αν
υφίσταται
τέτοια
επένδυση
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ΜΕΡΟΣ A
Δημιουργός και έργο
2. Διαδίκτυο & πνευματική ιδιοκτησία
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Πνευματική ιδιοκτησία
και Τεχνολογία
Κάθε τεχνολογικό επίτευγμα
έφερνε στο προσκήνιο ένα νέο
οικονομικό φορέα της
πολιτιστικής βιομηχανίας, ο
οποίος διεκδικούσε μερίδιο της
αγοράς και με τον οποίο ο
δημιουργός έπρεπε να
συμβληθεί προκειμένου να
πραγματοποιηθεί η
εκμετάλλευση του έργου του.
Πρωταρχικός σκοπός της
πολιτιστικής βιομηχανίας ήταν η
αύξηση του κέρδους της με την
κυκλοφορία δευτερευουσών
εκμεταλλεύσεων, για παράδειγμα
από τον κινηματογράφο στην
τηλεόραση, στο βίντεο κ.ο.κ.

Εμπορευματοποίηση του έργου
(προϊόν)
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Τρίπτυχο
Δημιουργός

Βιομηχανία
θεάματος

Κοινό
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Πνευματική ιδιοκτησία και
Διαδίκτυο
Η ψηφιακή τεχνολογία επέδρασε στην εκμετάλλευση του έργου

1. αποϋλοποίηση του έργου

3. το έργο παρουσιάζεται στο
κοινό μέσω «ενός καναλιού
διάδοσης» ανεξαρτήτως του
είδους του

2. σύγκλιση των τεχνολογιών

4. διαδραστικότητα -αμφίδρομη
επικοινωνία του έργου με τους
χρήστες (ενεργητικοί και
μετέχουν στη διαδικασία της
μετάδοσης και στη δημιουργία
παράγωγων έργων)
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Αποϋλοποίηση
•

1) Ψηφιοποίηση

Κωδικοποίησή του έργου σε δυαδική
μορφή και την εγγραφή του σε ένα
ψηφιακό φορέα
Η ψηφιοποίηση έχει σαν αποτέλεσμα
την αδυναμία διάκρισης μεταξύ των
διάφορων τύπων έργων
Όλα τα έργα παρουσιάζονται με τη
μορφή καθαρών δεδομένων και
μεταδίδονται με τον ίδιο τρόπο

2) Απομάκρυνση από τους
παραδοσιακούς τρόπους εκμετάλλευσης
Μετατροπή του τρόπου επικοινωνίας
του έργου
Η έλλειψη ύλης κατά την επικοινωνία
του έργου με τις τεχνολογικές εξελίξεις
διαταράσσει τα όρια ανάμεσα στο
δικαίωμα παρουσίασης στο κοινό (στον
πομπό που μεταδίδει το έργο) και στο
δικαίωμα αναπαραγωγής (φορέα που
ενσωματώνει το έργο)

Αναφέρεται στην υπόσταση του έργου
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Δημιουργία πανομοιότυπων αντιγράφων σχεδόν
ανέξοδα

Ταχύτατη, εύκολη και χωρίς ιδιαίτερο κόστος
διάδοση

Μειώνεται η δυναμικότητα των παραγωγών
Η εκμετάλλευση απομακρύνεται από την
παραδοσιακή δομή της παραγωγής της Τέχνης

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Τη σκυτάλη παίρνουν οι διαμεσολαβητές που
ασχολούνται με τις ψηφιακές επικοινωνιακές
υποδομές
Η εκμετάλλευση των έργων αναλαμβάνεται από
διαμεσολαβητές, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση
με την πολιτιστική βιομηχανία και των οποίων το
ενδιαφέρον δε σχετίζεται με την παραγωγή έργων

Ο διαμεσολαβητής μίας υποδομής ή πλατφόρμας,
ως διανομέας προσφέρει τα έργα χωρίς
αντάλλαγμα (αμείβονται έμμεσα από τη
διαφήμιση). Το κοινό αναζητά τα έργα σε αυτούς
τους νέους διανομείς
Η κατανομή της αγοράς αλλάζει.
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ISPs
Δημιουργός

Κοινό
Βιομηχανία
θεάματος
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Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο
Διαδίκτυο
ΕΕ: Οδηγία 2001/29

Δύο οικονομικά δικαιώματα
(Οδηγία 2001/29)
Summa divisio
[Η αδυναμία σαφούς διαχωρισμού
μεταξύ των δύο δικαιωμάτων
οφείλεται στην έλλειψη υλικών
φορέων, δηλαδή της
αποϋλοποίησης]

Δικαίωμα αναπαραγωγής [στο μη
επιγραμμικό περιβάλλον
συνδέεται με τους υλικούς φορείς]

Δικαίωμα παρουσίασης στο κοινό,
συμπεριλαμβανομένου και του
δικαιώματος ψηφιακής διάθεσης
[στο μη επιγραμμικό περιβάλλον
συνδέεται με τις άυλες
εκμεταλλεύσεις]
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Δικαίωμα αναπαραγωγής
αρ. 2 Οδηγίας 2001/29, αρ.3 παρ. 1 εδ. α Ν.2121/1993

Δικαίωμα
αναπαραγωγής

Μόνιμη

Η παραγωγή αντιγράφου
του έργου σε ηλεκτρονικό
αποθηκευτικό φορέα /
οποιαδήποτε μορφή

Προσωρινή

Προσωρινά στην κρυφή
μνήμη του η/υ για να
μεταδοθεί το έργο και
τελικά να εμφανιστεί
στην οθόνη του
υπολογιστή (caching)]

αρ. 3§1 Οδηγίας
Εν όλω ή εν μέρει
Η ρητή αναφορά στην
προσωρινή
αναπαραγωγή ορίζει το
δικαίωμα τεχνολογικά /
με βάση την τεχνική
διαδικασία

Άμεση ή έμμεση
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Περιπλοκότητα δικαιώματος αναπαραγωγής

Δεν ορίζεται το δικαίωμα από την
Οδηγία
Δικαίωμα ευρύτατο που καλύπτει
κάθε τεχνική πράξη αναπαραγωγής

Εξαίρεση 5(1): επιτρέπονται προσωρινές πράξεις
αναπαραγωγής εφόσον:
- είναι μεταβατικές ή παρεπόμενες
- αποτελούν αναπόσπαστο και ουσιώδες τμήμα
μιας τεχνολογικής μεθόδου
- αποκλειστικό σκοπό να επιτρέψουν: α) την
εντός δικτύου μετάδοση, ή β) τη νόμιμη χρήση
- δεν έχουν ανεξάρτητη οικονομική σημασία
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Δικαίωμα αναπαραγωγής
Infopaq
Infopaq I (Case C-5/08, Infopaq International
A/S v Danske Dagblades Forening,
16.7.2009)

Infopaq ΙΙ (C-302/10, Infopaq International
A/S v. Danske Dagblades Forening,
17.01.2012)

•

Το Δικαστήριο ερμήνευσε τις έννοιες:

Το ΔΕΕ έκρινε ότι αποθήκευση σε η/υ
και η εκτύπωση ενός αποσπάσματος
11 λέξεων δεν μπορούσε να
επωφεληθεί της εξαίρεσης διότι:

 Δεν πληρούνται σωρευτικά οι
προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο
 Οι πράξεις της αναπαραγωγής
ξεπερνούν το αναγκαίο για την
ολοκλήρωση της τεχνικής διαδικασίας
 Η αποθήκευση και η διαγραφή της
αναπαραγωγής δεν πρέπει να
εξαρτώνται από ανθρώπινη
παρέμβαση, η διαδικασία πρέπει να
είναι αυτοματοποιημένη ώστε να
διαγράφει αυτόματα την πράξη της
αναπαραγωγής

1.Νόμιμη χρήση: μία πράξη που έχει
επιτραπεί από το δικαιούχο ή επιτρέπεται
από το νόμο
2.Ανεξάρτητη οικονομική σημασία: ναι μεν
έχει οικονομική σημασία, αλλά δεν έχει
ανεξάρτητη οικονομική σημασία καθότι:
- «η εκτέλεση των εν λόγω πράξεων δεν
επιτρέπει την προσπόριση πρόσθετου
πλεονεκτήματος, πέραν του αντλούμενου
από τη νόμιμη χρήση του προστατευομένου
έργου»
- Η προσωρινή αναπαραγωγή δεν οδηγεί σε
οποιαδήποτε μετατροπή του έργου
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Δικαίωμα αναπαραγωγής
Football Association Premier League
Football Association Premier League (C-403/08 και C-429/08, 4.10.2011).
• Οι μεταβατικές πράξεις αναπαραγωγής που πραγματοποιούνται στη
μνήμη του δορυφορικού αποκωδικοποιητή και στην οθόνη της
τηλεοράσεως, εμπίπτουν την εξαίρεση του άρθρου 5 (1) της Οδηγίας
2001/29
• Οι αναπαραγωγές στη μνήμη του αποκωδικοποιητή ή στην οθόνη είναι
 προσωρινές, μεταβατικές και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα μιας
τεχνολογικής μεθόδου.
 η διαδικασία επιτρέπει στον αποκωδικοποιητή και την τηλεόραση να
διαλειτουργούν, ώστε να είναι δυνατή η λήψη ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών,
έχουν δηλαδή σκοπό να επιτρέψουν τη νόμιμη χρήση των έργων
 αφενός είναι οικονομικά σημαντικές διότι επιτρέπουν την πρόσβαση στα
προστατευόμενα έργα, ωστόσο, η οικονομική σημασία δεν είναι ανεξάρτητη
– δεν ξεπερνά το πλεονέκτημα που προκύπτει από την απλή λήψη
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Δικαίωμα αναπαραγωγής
Meltwater
•

Public Relatios Consultants Association v. Newspaper Licensing Agency κ.λπ. (C360/13, 05.06.2014)

•

Browsing: τα αντίγραφα στην οθόνη και τα αντίγραφα στην κρυφή μνήμη που
δημιουργούνται από τον τελικό χρήστη κατά την προβολή ιστοσελίδας είναι
προσωρινά, έχουν μεταβατικό ή παρεπόμενο χαρακτήρα και αποτελούν
αναπόσπαστο και ουσιώδες τμήμα μιας τεχνολογικής μεθόδου και μπορούν, ως εκ
τούτου, να δημιουργούνται χωρίς την άδεια των δικαιούχων των δικαιωμάτων του
δημιουργού.

•

Προσωρινός χαρακτήρας: αντίγραφα α) οθόνης – καταργούνται αμέσως και β) κρυφής
μνήμης -αντικαθίστανται αυτομάτως από άλλο υλικό μετά από κάποιο διάστημα
Αναπόσπαστο και ουσιώδες τμήμα μιας τεχνολογικής μεθόδου: αντίγραφα στο
πλαίσιο της συγκεκριμένης μεθόδου και είναι αναγκαίες για τη μετάδοση
Μεταβατική ή παρεπόμενη - ανεξάρτητη οικονομική σημασία:
α) αντίγραφα στην οθόνη: είναι μεταβατικά -διάρκεια ζωής όσο απαιτείται για την
ορθή λειτουργία της τεχνολογικής μεθόδου (προβολή της συγκεκριμένης ιστοσελίδας)
β) αντίγραφα στην κρυφή μνήμη : δεν είναι μεταβατικά (διατηρούνται στην μνήμη),
είναι όμως παρεπόμενα -οι χρήστες δεν μπορούν να δημιουργήσουν αντίγραφα
Θίγουν αδικαιολογήτως τα έννομα συμφέροντα/πλήττουν την κανονική εκμετάλλευση;
Οι εκδότες των ιστοτόπων έχουν την άδεια των δικαιούχων - Δεν είναι δικαιολογημένη
η επιπρόσθετη άδεια από τους χρήστες

•
•

•
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Δικαίωμα αναπαραγωγής βάσει των
αποφάσεων του ΔΕΕ
Οι μεταβατικές πράξεις
αναπαραγωγής που
Η αποθήκευση σε η/υ και πραγματοποιούνται στη
η εκτύπωση ενός
μνήμη του δορυφορικού
αποσπάσματος 11 λέξεων αποκωδικοποιητή και στην
αποτελεί αναπαραγωγή
οθόνη της τηλεοράσεως
εξαιρούνται από το
δικαίωμα της
Infopaq I (Case C-5/08) και
αναπαραγωγής
Infopaq ΙΙ (C-302/10) Infopaq
International A/S v Danske
Dagblades Forening

Football Association Premier
League (C-403/08 και C-429/08,
4.10.2011)

Browsing: τα αντίγραφα
στην οθόνη και τα
αντίγραφα στην κρυφή
μνήμη που
δημιουργούνται από τον
τελικό χρήστη κατά την
προβολή ιστοσελίδας
εξαιρούνται από το
δικαίωμα της
αναπαραγωγής
Public Relatios Consultants
Association v. Newspaper
Licensing Agency κ.λπ. (C-360/13,
05.06.2014)
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Δικαίωμα παρουσίασης στο
κοινό & δικαίωμα ψηφιακής
διάθεσης
αρ. 3 παρ. 1 Οδηγίας
αρ.3 παρ. 1 εδ. η Ν.2121/1993
Ευρύ δικαίωμα που περιλαμβάνει
κάθε πράξη που καθιστά το έργο
προσιτό στο κοινό, εφόσον δεν
ενέχεται διανομή υλικών
αντιγράφων
Ο ελληνικός νόμος ρυθμίζει
αυτόνομα το δικαίωμα
παρουσίασης στο κοινό, τη
δημόσια εκτέλεση και τη
ραδιοτηλεοπτική μετάδοση

Παρουσίαση στο κοινό &
ψηφιακή διάθεση (C More
Entertainment, C-279/13)

Ραδιοτηλεοπτική μετάδοση

Δημόσια εκτέλεση
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Μορφές ψηφιακής εκμετάλλευσης
Streaming on demand: επιτρέπει τη μετάδοση των έργων σε συνεχή ροή κατ’αίτηση του
χρήστη [χωρίς να αποκλείεται να επιτρέπει και τη μόνιμη μεταφόρτωση (downloading)
σαν πρόσθετη παροχή υπηρεσίας]

Live streaming: Internet radio, WebTV το έργο μεταδίδεται γενικά στο
διαδίκτυο

Peer to Peer (P2P): επιτρέπουν σε δύο ή
περισσότερους υπολογιστές που είναι
συνδεδεμένοι μεταξύ τους να ανταλλάσσουν
αρχεία

Podcasting: ψηφιακή διάθεση ακουστικών
και οπτικών αρχείων, τα οποία
μεταφορτώνονται άμεσα από τον χρήστη
από ένα δίκτυο (RSS) στο οποίο όμως οι
χρήστες είναι ήδη συνδρομητές

Simulcasting:
ταυτόχρονη
μετάδοση στο
διαδίκτυο
προγραμμάτων
που
μεταδίδονται
στο ραδιόφωνο
ή την
τηλεόραση
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στοιχεία του δικαιώματος

Δικαίωμα
παρουσίασης
Πότε εφαρμόζεται;

στο

κοινό:

Μία πράξη παρουσίασης:
μετάδοση του έργου ανεξάρτητα από
το μέσο που χρησιμοποιείται ή τα
τεχνικά μέσα που μετέχουν στη
διαδικασία

Που απευθύνεται στο κοινό όπου
κοινό:
απροσδιόριστος αριθμός πιθανών
ληπτών
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Το δικαίωμα παρουσίασης στο κοινό εφαρμόζεται
- Υπάρχει παρέμβαση του
ιδιοκτήτη του χώρου όπου
παρουσιάζεται το έργο

Όταν το έργο λαμβάνεται
μέσω τηλεοράσεως και
μεγαφώνων σε δημόσιους
χώρους (για παράδειγμα
ένα μπαρ)
Football Association Premier League

- Ακαθόριστος αριθμός
ανθρώπων που ο δικαιούχος
δεν είχε λάβει υπόψη του
όταν έδωσε άδεια
- Eίναι μία πράξη που έχει
κερδοσκοπικό σκοπό

Όταν λαμβάνει χώρα
αναμετάδοση έργων στο
διαδίκτυο με τεχνικό τρόπο
που είναι διαφορετικός
εκείνου της αρχικής
μετάδοσης (χερσαία
ραδιοτηλεοπτική)
ITV Broadcasting κ.λπ.
TV Catchup Ltd

1. SGAE, 2. OSDOTE, 3.
Phonographic Performance Limited, 4.
Reha Training κατά GEMA)
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Το δικαίωμα παρουσίασης στο κοινό δεν
εφαρμόζεται

Όταν δεν απευθύνεται
στο ευρύ κοινό
Lagardère, C-192/04

Όταν η πράξη δεν ενέχει
μία μετάδοση ή
αναμετάδοση έργου
όπως για παράδειγμα
ζωντανές παρουσιάσεις
(δημόσιες εκτελέσεις)

Όταν α) ο αριθμός του
κοινού δεν είναι
σημαντικός, β)
συγχρόνως αυτό το μη
σημαντικό κοινό είναι
παθητικό και γ) ο
επαγγελματίας δεν είχε
κέρδος από την
παρουσίαση του έργου

Circul Globus Bucureşti, C-283/10

Marco del Corso,
C-135/10
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στοιχεία του δικαιώματος

Δικαίωμα
παρουσίασης
Πότε εφαρμόζεται;

στο

κοινό:

Μία πράξη παρουσίασης

Εάν διαφορετικός τρόπος
μετάδοσης από τον αρχικό (για
παράδειγμα από την
τηλεόραση στο διαδίκτυο)
απαιτείται νέα άδεια

Που απευθύνεται στο κοινό

Νέο κοινό πρέπει το κοινό
να είναι άλλο από εκείνο το
οποίο έλαβε υπόψη του ο
δικαιούχος όταν έδωσε την
άδεια

• Ο ρόλος του χρήστη: πρέπει να προσφέρει πρόσβαση του νέου κοινού στο έργο
• Ο κερδοσκοπικός σκοπός λαμβάνεται συχνά υπόψη από το ΔΕΕ ωστόσο δεν πρέπει
να θεωρείται αποφασιστικός παράγοντας για την κατηγοριοποίηση της πράξης ως
παρουσίασης στο κοινό
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Ρητή ή σιωπηρή συναίνεση για την αναπαραγωγή και
την παρουσίαση στο κοινό;

Το άρθρο 2 και 3 της οδηγίας
(αναπαραγωγή &
παρουσίαση των έργων
αυτών στο κοινό ):
η συναίνεση αφενός
απαιτείται αφετέρου δε
χρειάζεται να δίνεται ρητώς μπορεί να παρέχεται
σιωπηρώς

Υπό την προϋπόθεση ότι
παρέχεται πραγματική
ενημέρωση για τη μελλοντική
χρήση του έργου και για τα
μέσα που τίθενται στη
διάθεσή του προκειμένου να
απαγορεύσει τη χρήση αυτή

Η Οδηγία 2001/29 δεν
απαγορεύει την ψηφιακή
εκμετάλλευση βιβλίων εκτός
κυκλοφορίας προς το
συμφέρον της πολιτιστικής
καλλιέργειας των
καταναλωτών και της
κοινωνίας στο σύνολό της

Soulier and Doke, C-301/15
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Υπερσύνδεσμοι - Linking
C-466/12 (Svensson)

C-348/13, (Bestwater)

δεν συνιστά πράξη παρουσίασης στο
κοινό, η παροχή συνδέσμων προς έργα
που διατίθενται ελεύθερα σε άλλον
ιστότοπο

Χρήση ίδιας τεχνικής μεθόδου με εκείνη
της αρχικής - η παρουσίαση πρέπει να
λαμβάνει χώρα σε ένα «νέο κοινό».

(διαφορετική απάντηση εάν ο αρχικός
ιστότοπος είχε θέσει περιορισμούς π.χ.
πληρωμή)

Δεν συντρέχει όταν το έργο είναι ήδη
ελεύθερα διαθέσιμο σε όλους τους
χρήστες του Διαδικτύου με την άδεια των
δικαιούχων

C-160/15, (GS Media)
Παραπομπή σε σελίδα όπου έργο δημοσιεύεται χωρίς την άδεια
του δημιουργού/δικαιούχου.

Εάν ο υπερσύνδεσμος χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό, εξετάζεται εάν
ο θέτων τον υπερσύνδεσμο γνώριζε ή όχι ότι το έργο είχε
δημοσιευτεί χωρίς άδεια. Εάν δεν γνώριζε δεν υπάρχει προσβολή.
Εάν γνώριζε τότε υπάρχει παρουσίαση σε κοινό.
Εάν υπάρχει κερδοσκοπικός σκοπός εκείνου που θέτει τον
υπερσύνδεσμο τότε υπάρχει τεκμήριο σκοπιμότητας και γνώσης.
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Linking μετά την GS Media
(http://ipkitten.blogspot.gr/2016/10/linking-to-unlicensed-content-swedish.html)

Πρόσβαση σε
περιεχόμενο

Περιεχόμενο
που
δημοσιεύτηκε
με την άδεια
του δικαιούχου

Κερδοσκο
πικός
σκοπός

Γνώση ότι το
περιεχόμενο
στο οποίο
γίνεται η
παραπομπή
είναι
παράνομο

Πράξη
παρουσίασης
στο κοινό

Πιθανή
προσβολή

Ελεύθερα
προσβάσιμο

Ναι

Αδιάφορο

Αδιάφορο

Όχι (Svensson,
GS Media)

Όχι

Μη ελεύθερα
προσβάσιμο

Ναι

Αδιάφορο

Αδιάφορο

Ναι (BestWater,
GS Media)

Ναι

Ελεύθερα
προσβάσιμο

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι (GS Media)

Όχι

Ελεύθερα
προσβάσιμο

Όχι

Όχι

Ναι (για
παράδειγμα
ειδοποιήθηκε)

Ναι (GS Media)

Ναι*

Ελεύθερα
προσβάσιμο

Όχι

Ναι

Τεκμαίρεται
(ανατρέψιμο
τεκμήριο)

Ναι (GS Media)

Ναι*

Μη ελεύθερα
προσβάσιμο

Όχι

Αδιάφορο

Αδιάφορο

Ναι

Ναι

* Εάν ενώ ειδοποιήθηκε από τον δικαιούχο ότι το περιεχόμενο είναι παράνομο και αρνήθηκε να αφαιρέσει το σύνδεσμο και εφόσον οι
εξαιρέσεις δεν εφαρμόζονται

Δικαίωμα διανομής
αρ. 2 Οδηγίας 2001/29, αρ.3 παρ. 1 εδ. α Ν.2121/1993

• Το δικαίωμα αυτό επιτρέπει στο δικαιούχο να ελέγξει την κυκλοφορία των
υλικών φορέων. Αναλώνεται μετά την πρώτη πώληση ή με οποιοδήποτε
άλλο τρόπο μεταβίβαση της κυριότητας του πρωτοτύπου η των
αντιτύπων, εντός της ΕΕ
• Δεν εφαρμόζεται στο ψηφιακό περιβάλλον γιατί αφορά μόνο τους
υλικούς φορείς
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Ανάλωση μεταχειρισμένων αδειών
λογισμικών - UsedSoft C-128/11 (2012)
•

Μεταπώληση προγράμματος με μεταφόρτωση

•

H πώληση μπορεί να υποκρύπτεται στις άδειες εκμετάλλευσης (για την πώληση απαιτείται
μεταβίβαση). Λαμβάνει ως ενιαίο σύνολο το μεταφορτωμένο από το διαδικτυακό τόπο του
δικαιούχου αντίγραφο και την άδεια χρήσης
Προϋποθέσεις εφαρμογής της αρχής της ανάλωσης (στις μεταχειρισμένες άδειες
λογισμικού):
1. Η παραχωρηθείσα από τον δικαιούχο άδεια χρήσης θα πρέπει να είναι χωρίς χρονικό
περιορισμό

•

2. Ο δικαιούχος πρέπει να έχει παραχωρήσει μέσω της άδειας χρήσης στον πρώτο αγοραστή
την δυνατότητα μεταφόρτωσης του αντιγράφου του προγράμματος Η/Υ λαμβάνοντας προς
τούτο εύλογο ποσό αμοιβής

3. Ο 1ος αγοραστής/ μεταβιβάζων οφείλει να αποδείξει ότι δεν έχει στην κατοχή του
αντίγραφο του προγράμματος
4. Σε περίπτωση volume license ο πρώτος αγοραστής δεν μπορεί να κατατμήσει την άδεια
και να μεταπωλήσει αποκλειστικώς το δικαίωμα χρήσεως του οικείου προγράμματος
ηλεκτρονικού υπολογιστή ως προς έναν αριθμό χρηστών που θα ορίσει ο ίδιος (client server
architecture)
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Μεταπώληση εφεδρικών αντιγράφων C-166/15 Aleksandrs Ranks και Jurijs Vasiļevičs
•

Στην περίπτωση κατά την οποία ο πρωτότυπος υλικός φορέας του αντιγράφου
που είχε παραδοθεί στον αρχικό αγοραστή έχει υποστεί φθορά, έχει καταστραφεί
ή έχει απολεσθεί, ο αρχικός αγοραστής δεν δύναται να παραδώσει στον νέο
αγοραστή το εφεδρικό αντίγραφό του εν λόγω προγράμματος άνευ αδείας του
φορέα του δικαιώματος του δημιουργού.

•

Ο αρχικός αγοραστής αντιγράφου προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν
μπορεί να μεταπωλήσει λογισμικό που έχει αποθηκεύσει σε νέο υλικό φορέα (για
παράδειγμα εφεδρικό αντίγραφο). Δεν έχει καμία σημασία αν το αρχικό
αντίγραφο έχει καταστραφεί, έχει υποστεί φθορά ή έχει απολεσθεί. Η εξαίρεση
από το αποκλειστικό δικαίωμα (άρθρο 5 (2) πρέπει να ερμηνεύεται στενά ένα
εφεδρικό αντίγραφο μπορεί μόνο να πραγματοποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί
προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες εκείνου που έχει νόμιμο δικαίωμα να
το χρησιμοποιεί και εφόσον η δημιουργία του αντιγράφου είναι απαραίτητη ως
προς αυτή τη χρήση).
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Ψηφιακός δημόσιος δανεισμός C-174/15 - Vereniging
Openbare Bibliotheken κατά Stichting Leenrecht
•
•

•

•
•

Ο ψηφιακός δανεισμός δεν μπορεί να αποκλειστεί από την Οδηγία για την εκμίσθωση και
το δανεισμό
Τα άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας 2006/115 δεν προσδιορίζουν εάν οι έννοιες πρωτότυπο και
αντίγραφο περιλαμβάνουν και τα ψηφιακά αντίγραφα ή τα άυλα αντικείμενα. Το άρθρα 7
WIPO Copyright Treaty ότι το δικαίωμα της εκμίσθωσης αφορά μόνο σε υλικά εγγεγραμμένα
αντίγραφα, όμως η διάταξη αυτή δεν επεκτείνεται στο δανεισμό. Κατά συνέπεια το
δικαίωμα του δανεισμού μπορεί να περιλαμβάνει και τον ψηφιακό δανεισμό.
Η ανάλωση δεν έχει σχέση με το δανεισμό. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ότι
τα ψηφιακά αντίγραφα μπορούν να διατίθενται στο κοινό από δημόσιες βιβλιοθήκες,
εφόσον έχουν διατεθεί με πρώτη πώληση ή με άλλη μορφή μεταβίβασης της κυριότητας
από τους δικαιούχους ή με την άδειά τους.
Το αντίγραφο πρέπει να έχει αποκτηθεί από νόμιμη πηγή (καταπολεμάται η πειρατεία).
Προϋπόθεση: ένα αντίγραφο ένας χρήστης.
Το ΔΕΕ ακολουθεί μία τελεολογική ερμηνεία προκειμένου να διευκολύνει νομίμως τον
δημόσιο δανεισμό των ψηφιακών βιβλίων λόγω της σπουδαιότητά του. Για το ΔΕΕ ο
δημόσιος δανεισμός επιτρέπει την πρόσβαση στην πληροφορία, τη γνώση και τον πολιτισμό
με εύκολο τρόπο ώστε να συνδράμει στη μόρφωση των χρηστών.
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Μέρος Β
Χρήστης στο διαδίκτυο και πνευματική ιδιοκτησία/έργο
1. Εξαιρέσεις και Περιορισμοί
Πότε μπορώ να χρησιμοποιήσω το έργο χωρίς την άδεια του δημιουργού;
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Δικαιολογητικός λόγος εξαιρέσεων
Ανθρώπινα
δικαιώματα

Δημόσιο
συμφέρον

• Ελευθερία
έκφρασης,
ελευθερία του
τύπου, δικαίωμα
ενημέρωσης (για
παράδειγμα
αποσπάσματα,
επίκαιρα
γεγονότα κ.λπ.)

• Εκπαιδευτικά
ιδρύματα
• Βιβλιοθήκες
• Μουσεία
• Λόγοι κοινωνικής
πολιτικής
• Πολιτιστική
κληρονομιά

Δυσλειτουργία της
αγοράς
• Ο δημιουργός
δεν μπορεί να
ελέγξει τις
χρήσεις του
έργου του

42

Περιορισμοί
στην έκταση

Έλεγχος τριών βημάτων: α)
ειδικές περιπτώσεις, β) δεν
παρεμποδίζει την κανονική
εκμετάλλευση του έργου, γ)
δεν θίγουν αδικαιολόγητα τα
συμφέροντα του δημιουργού

Στόχοι επιστημονικοί

Στόχοι εκπαιδευτικοί

Στόχοι πολιτιστικοί

Στόχοι λειτουργίας του
κράτους

Στόχοι ενημέρωσης

Στόχοι εμπορικοί
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Στόχοι επιστημονικοί
Παράθεση αποσπασμάτων, αρ. 19 Ν. 2121/1993
1.
2.
3.
4.
5.

Υποστήριξη γνώμης ή άσκηση κριτικής
Συμφωνία με τα χρηστά ήθη
Συντομία αποσπασμάτων
Αναφορά της πηγής και ονομάτων του δημιουργού και του εκδότη
Να έχει νόμιμα δημοσιευτεί το έργο από το οποίο παρατίθεται το
απόσπασμα

.
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Ενημέρωση
αρ.25 Ν.2121/1993
1.
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

2.
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
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Στόχοι εκπαιδευτικοί
Δημόσια παράσταση ή εκτέλεση
έργου σε ειδικές περιστάσεις
αρ. 27 Ν.2121/1993

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

Αναπαραγωγή για διδασκαλία
αρ. 21 Ν.2121/1993
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
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Στόχοι εκπαιδευτικοί και διατήρησης πολιτιστικής
κληρονομιάς
Αναπαραγωγή κινηματογραφικών
έργων, αρ. 23 Ν. 2121/1993
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
Σχολικά βιβλία και ανθολογίες, αρ. 20
Η αναπαραγωγή σε εκπαιδευτικά βιβλία,
που χρησιμοποιούνται ως βιβλία
διδασκαλίας για την πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έργων του
λόγου ενός ή περισσοτέρων συγγραφέων
νομίμως δημοσιευμένων, που αποτελούν
μικρό τμήμα της συνολικής δημιουργίας του
καθενός από αυτούς. Η ρύθμιση αυτή
αφορά μόνο την έντυπη αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή από βιβλιοθήκες και
αρχεία, αρ. 22 Ν. 2121/1993
1.
2.
3.
4.

Ενός πρόσθετου αντιτύπου
Μη κερδοσκοπικές βιβλιοθήκες ή
αρχεία που έχουν αντίτυπο του
έργου στην μόνιμη συλλογή τους
Σκοπός η διατήρηση του αντιτύπου
αυτό ή μεταβίβαση σε άλλη, μη
κερδοσκοπική, βιβλιοθήκη ή αρχείο
Εφόσον είναι αδύνατη η προμήθεια
ενός τέτοιου αντιτύπου από την
αγορά σε σύντομο χρόνο και με
εύλογους όρους
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Άλλες περιπτώσεις
Άρθρο 28A: 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 28: Έκθεση και αναπαραγωγή εικαστικών έργων
•
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
•
παρουσίαση στο κοινό και η αναπαραγωγή σε
καταλόγους έργου των εικαστικών τεχνών στο
μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο για την
διευκόλυνση της πώλησης του έργου.

Άρθρο 26: Χρήση εικόνων με έργα σε
δημόσιους χώρους
Επιτρέπεται, χωρίς 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 27Α: Ορισμένες χρήσεις ορφανών
έργων
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Λόγοι που αφορούν στο κράτος
Αναπαραγωγή για σκοπούς
δικαστικούς ή διοικητικούς, αρ. 24

Δημόσια παράσταση ή εκτέλεση σε
ειδικές περιστάσεις, αρ. 27

• 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

• σε περίπτωση επισήμων
τελετών, στο μέτρο που
δικαιολογείται από τη φύση
αυτών των τελετών
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Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση, αρ. 18 Ν. 2121/1993
Ιδιωτική
αναπαραγωγή

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή ενός έργου που
έχει νόμιμα δημοσιευθεί εφόσον η
αναπαραγωγή γίνεται για ιδιωτική χρήση. Η
ελευθερία της αναπαραγωγής για ιδιωτική
χρήση δεν ισχύει όταν εμποδίζεται η κανονική
εκμετάλλευση του έργου ή βλάπτονται τα
νόμιμα συμφέροντα των δημιουργών

Ενεργητική

Δεν εμποδίζει
την κανονική
εκμετάλλευση

Χειροποίητη

Με τεχνικά
μέσα

Ελεύθερη

Εύλογη Αμοιβή

Παθητική

Εμποδίζει την
κανονική
εκμετάλλευση

Ελεύθερη

Δεν
επιτρέπεται

Διάγραμμα από το βιβλίο του Γ. Κουμάντου,
Πνευματική Ιδιοκτησία, εκδ. Σάκκουλα 2002
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Μέρος Β
Χρήστης στο διαδίκτυο και πνευματική ιδιοκτησία/έργο
2. Creative Commons (CC)
Η φιλοσοφία των CC
 Κοινή παγκόσμια κληρονομιά
 Ελευθερία, Κοινοκτημοσύνη
 Αντεστραμμένη χρήση του
copyright
 Ανοικτή πρόσβαση
 Μετάδοση της πληροφορίας
 Ελευθερία χρήσης του έργου
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Κοινά σημεία μεταξύ πνευματικής ιδιοκτησίας & CC
• Το έργο προστατεύεται με τις
διατάξεις για την πνευματική
ιδιοκτησία
• Δικαίωμα αναπαραγωγής,
παρουσίασης στο κοινό και
διανομής
• Εφαρμόζονται οι εξαιρέσεις
και οι περιορισμοί
• Κάποια δικαιώματα
εξακολουθεί να τα ελέγχει ο
δικαιούχος
• Ό,τι δεν έχει ρητά επιτραπεί
έχει παρακρατηθεί από τον
δικαιούχο
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CC Συμβατικά μοντέλα
Commons Deed

(BY, ND, ΝC, SΑ)
Νομικός Κώδικας

Meta-data

• Εισαγωγικό μέρος -απευθύνεται στους χρήστες του διαδικτύου οι
οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με νομικές έννοιες και κείμενα,
περιλαμβάνει: α) την κωδικοποιημένη ονομασία της άδειας, β) ένα
κείμενο με τις επιτρεπόμενες χρήσεις του έργου βάσει του
περιεχομένου της άδειας

• Νομικό μέρος - περιγράφεται το είδος της άδειας και των εξουσιών
που επιτρέπονται και τους όρους υπό τους οποίους είναι η εκάστοτε
χρήση επιτρεπτή καθώς και ορισμούς των βασικών εννοιών της
πνευματικής ιδιοκτησίας (π.χ. παράγωγο έργο, συλλογικό έργο
διανομή κ.ά.)

• Τεχνολογικό μέρος - απαρτίζεται από μεταδεδομένα τα οποία είναι
αναγνώσιμα από Πληροφοριακά Συστήματα, μηχανές αναζήτησης
και άλλα συστήματα τεχνολογίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο καθίσταται
δυνατή η αναζήτηση και ο εντοπισμός των έργων που
σηματοδοτούνται και αδειοδοτούνται με μια οποιαδήποτε άδεια CC
από τους χρήστες του διαδικτύου
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6 τύποι άδειας CC

CC BY: Αναφορά Δημιουργού
CC BY-SA: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή
CC BY-ND: Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα

CC BY-NC: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC BY-NC-SA: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή

CC BY-NC-ND: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική ΧρήσηΌχι Παράγωγα Έργα
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Μηχανές αναζήτησης CC
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Ζητήματα συμβατότητας με την πνευματική
ιδιοκτησία
Άδειες CC και ηθικό δικαίωμα

•Ακεραιότητα
•Υπαναχώρησης
•Δημοσίευση
•Πατρότητα

Οργανισμοί Συλλογικής
Διαχείρισης

α) Αποκλειστικές συμβάσεις
β) Καλύπτει όλο το έργο του
δημιουργού που γίνεται μέλος
• Ιδιωτική διαχείριση μόνο
εάν οι ΟΣΔ αποφασίσουν
να διαχειριστούν κάθε έργο
χωριστά
• Τι γίνεται στις περιπτώσεις
της υποχρεωτικής
συλλογικής διαχείρισης;
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Πότε μπορώ να χρησιμοποιώ υλικό που βρίσκεται
στο διαδίκτυο;
 Έχουν περάσει 70 χρόνια από το θάνατο του δημιουργού του έργου
(δημόσιος τομέας)
 Έχω λάβει άδεια
 Θέλω να κάνω ιδιωτική αναπαραγωγή
 Θέλω να το προβάλλω ιδιωτικά (μεταξύ συγγενών και στενών φίλων)
 Το χρησιμοποιώ ως απόσπασμα για την υποστήριξη γνώμης μου ή για να
ασκήσω κριτική (προσοχή πρέπει να είναι σύντομο το απόσπασμα)
 Είναι ελεύθερο με άδειες Creative Commons (εφόσον τηρώ τις άδειες
αυτές)
 Θέτω υπερσύνδεσμο σε υλικό site άλλου εφόσον όμως δεν παρακάμπτω
περιορισμούς και εφόσον το περιεχόμενο δεν είναι παράνομο
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Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
Γαλάτεια Καπελλάκου, PhD

58

