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Πρόοδος & διάδοση ψηφιακής τεχνολογίας

∆ίκαιο & τεχνολογικές εξελίξεις



1. Πώς µ�ορώ να �ροστατεύσω το έργο
µου;

2. …στο ψηφιακό �εριβάλλον;



Προστασία

1. τεχνολογική 2. νοµική



Τεχνολογική �ροστασία



Τεχνολογικά µέτρα

Ελέγχου �ρόσβασης στο έργο µου

Ελέγχου χρήσης του έργου µου

Ταυτο�οίησης του έργου µου



τεχνολογικά µέτρα

= τεχνολογίες, µηχανισµοί ή συστατικά
στοιχεία �ου, µε το συνήθη τρό�ο
λειτουργίας τους, α�οσκο�ούν στο να
εµ�οδίσουν ή να �εριορίσουν �ράξεις, 
σε σχέση µε έργα ή άλλα
�ροστατευόµενα αντικείµενα, µη
ε�ιτρα�είσες α�ό το δικαιούχο
ο�οιουδή�οτε δικαιώµατος �νευµατικής
ιδιοκτησίας ή συγγενικού δικαιώµατος. 



Τα τεχνολογικά µέτρα �ου ελέγχουν ή
�εριορίζουν τη χρήση ή την
ανα�αραγωγή του έργου, συνήθως, ενώ
ε�ιτρέ�ουν την εφήµερη ανα�αραγωγή -
φόρτωση στην �ροσωρινή µνήµη του
υ�ολογιστή (browsing), ώστε να
εµφανιστεί η �ληροφορία �ου ενδιαφέρει
στην οθόνη - δεν ε�ιτρέ�ουν τη µόνιµη
ανα�αραγωγή (α�οθήκευση σε δίσκο) ή
την εκτύ�ωση σε hard copy ή αν την
ε�ιτρέ�ουν θα �ρόκειται για
�εριορισµένο αριθµό αντιγράφων. 



� χρήση κωδικού πρόσβασης (password) ή αριθµού

πιστοποίησης (identification number), 

� εφαρµογή κρυπτογραφικών τεχνικών, 

� τεχνική υδατογραφήµατος (digital watermarkings) ή

στεγανογράφηµα, 

� συστήµατα που περιορίζουν τη δυνατότητα δηµιουργίας

σειριακών αντιγράφων (SCMS –Serial Management System) 

� εξαρτήµατα ή µηχανισµοί hardware (smart cards, dongles,

hardware locks-HASP). 



«Σύγκρουση» µε �εριορισµούς
δικαιώµατος �.ι.

Σύµφωνα µε το ν. 2121/1993 σε ορισµένες

�ερι�τώσεις και υ�ό συγκεκριµένες

�ροϋ�οθέσεις, ε�ιτρέ�εται χωρίς την άδεια

του δηµιουργού και χωρίς αµοιβή, η

ανα�αραγωγή ενός έργου νοµίµως

δηµοσιευµένου� ως δικαιούχος σε τί έκταση

µ�ορώ να κάνω χρήση των τεχνολογικών

µέτρων �ροστασίας χωρίς να �εριορίζω τα

δικαιώµατα του χρήστη;



Πληροφορίες για τη διαχείριση
δικαιωµάτων (DRM)

Έλεγχος και διαχείριση δικαιωµάτων

σε ψηφιακές µορφές

ανα�αραγωγής & διάδοσης

- �αράδειγµα -



Νοµική �ροστασία

Εκ των �ροτέρων

� �ροστασία χωρίς διατυ�ώσεις
� συµβάσεις
� άδειες εκµετάλλευσης



Συµβάσεις & άδειες εκµετάλλευσης

Προϋ�όθεση εγκυρότητας συµφωνίας = έγγραφη

κατάρτιση.

Ακυρότητα = σχετική ���� µόνο ο �νευµατικός

δηµιουργός µ�ορεί να την ε�ικαλεστεί.

Σύµβαση ���� υ�οχρέωση του αντισυµβαλλόµενου του

δηµιουργού να ασκήσει τις εξουσίες �ου α�ορρέουν α�ό

το �εριουσιακό δικαίωµα.

Άδεια ���� ο δηµιουργός α�λά ε�ιτρέ�ει στον

αντισυµβαλλόµενό του να ασκήσει εξουσίες �ου

α�ορρέουν α�ό το �εριουσιακό του δικαίωµα. 



Α�οκλειστικές & µη α�οκλειστικές άδειες
& συµβάσεις εκµετάλλευσης

Α�οκλειστικές ���� δικαίωµα στον αντισυµβαλλόµενο να
ασκήσει α�οκλειστικά και µόνο αυτός τις συγκεκριµένες
εξουσίες

Μη α�οκλειστικές ���� �αραχωρούν ορισµένες εξουσίες
χωρίς να µ�ορεί να α�οκλεισθεί η εκµετάλλευση του
έργου α�ό άλλον



Νοµική �ροστασία

Εκ των υστέρων

� αστικά µέτρα

� �οινικές κυρώσεις

� διοικητικά µέτρα (ορισµένες �ερι�τώσεις)



Νοµοθετικά α�αγορεύεται:

1. 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 το σκοπό &

2. η κατασκευή, εισαγωγή, διανοµή, πώληση, εκµίσθωση, διαφήµιση για
πώληση ή εκµίσθωση ή κατοχή για εµπορικούς σκοπούς, συσκευών,
προϊόντων, συστατικών στοιχείων ή 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.



Αστικά µέτρα

α) αγωγή αναγνωριστική του δικαιώµατος

β) αγωγή για την άρση της �ροσβολής

γ) αγωγή για την �αράλειψη της �ροσβολής στο µέλλον, 
εφόσον α�ειλείται �ροσβολή ή συνέχιση ή ε�ανάληψη
�ροσβολής

δ) αγωγή για α�οζηµίωση & ικανο�οίηση της ηθικής βλάβης,
εφόσον υ�άρχει υ�αιτιότητα του �ροσβολέα

ε) αγωγή για α�όδοση αδικαιολόγητου �λουτισµού

στ) αγωγή για καταβολή του κέρδους �ου α�οκόµισε α�ό τη
διαχείριση της ξένης �εριουσίας ο �ροσβολέας.



δυνατότητα λήψης α�οζηµίωσης του δικαιούχου

= ΟΧΙ κατώτερη α�ό το δι�λάσιο της αµοιβής

�ου συνήθως ή κατά νόµο καταβάλλεται για το

είδος της εκµετάλλευσης �ου έκανε χωρίς

την άδεια ο υ�όχρεος.



Ποινικές κυρώσεις

�οινή φυλάκισης (1-10 έτη)

& 

χρηµατική �οινή (2.900,00 έως 59.000,00 €).



∆ιοικητικές κυρώσεις

ό�οιος ανα�αράγει, �ωλεί ή κατ’ άλλον τρό�ο διανέµει
στο κοινό ή κατέχει µε σκο�ό διανοµής �ρόγραµµα η/υ
�αράνοµα, ανεξαρτήτως άλλων κυρώσεων, υ�όκειται
σε διοικητικό �ρόστιµο 1.000,00 € / κάθε �αράνοµο
αντίτυ�ο. 

Πλανόδιοι ή στάσιµοι (εκτός καταστήµατος) �ωλητές =
διοικητικό �ρόστιµο ίσο µε το γινόµενο των τεµαχίων
των �αράνοµων υλικών φορέων ήχου �ου α�οτελούν
αντικείµενο της �ροσβολής x 20,00 € / τεµάχιο. 

ελάχιστο �οσό διοικητικού �ροστίµου = 1.000,00 €.



Ευχαριστώ…

www.opi.gr

Μαρία Γ. Σινανίδου - m.sinanidou@yahoo.com, legal@opi.gr


